
Mangold Henrik 
Balatonfüred régóta fogalom, a szívbetegek óhaj
tott zarándokhelye, hazánk egyik leglátogatottabb 
gyógyüdülője. Hogy azzá lett, táj szépségein, ki
tűnő klímáján és különös hatású vizén kívül főleg 
két orvosnak köszönhető, noha eredetileg nem 
szívbetegek kezelésére szánták. Az egyik Oester-
reicher Manes József (1156—1832), akinek a kór- 473 
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házban ma is márványtábla őrzi a nevét és érde
meit, a másik Mangold Henrik (1828—1912), aki 
több mint öt évtizedig volt a füredi balneotherapia 
megszállott propagálója. Alig ismert, hogy Oester-
reicher Manes emléktábláját Mangold szorgalma
zására helyezték el a főépület falán 1885-ben. A 
Gyógyászat névtelenül írt nekrológja szerint 
(1912-es évfolyam, 93. öld.) „Megérdemli, hogy ne
ve odakerüljön a másik mellé, arra az emléktáb
lára, mely Balatonfüred első orvosának érdemeit 
örökíti meg. Ö volt a második, lelkesedésben, ra
gaszkodásban nem gyengébb". A megvalósulás 
máig várat magára. 

Mangold Henrik 1828 októberében született a 
Nyitra megyei Vágújhelyen, az orvosi egyetemet 
Pesten kezdte és Bécsben fejezte be. Ez abban az 
időben megszokott volt, hiszen a császárvárosban 
szerzett diploma a Habsburg-birodalmon belül 
előnyt élvezett s tárgyilagosan megállapíthatjuk, 
nem érdemtelenül. A Skoda—Hébra—Rokitansky 
nevével fémjelzett fakultás vezető szerepe vitat
hatatlan volt, csak a párizsi és a londoni veteked
hetett vele, egységes német állam még nem lévén, 
egyetemeik súlya később nőtt meg. Mangold pa
tinás oklevelével hazajött, éppen a legszükségesebb 
időben. Pesten a Bach-korszakban nagyon lecsök
kent az újonnan végzett orvosok száma, a kolera 
viszont 1855-ben újabb támadást intézett a szabad
ságharcban amúgy is kivérzett nép ellen. Man-
goldot Kecskemétre küldték a járvány elleni vé
dekezés irányítására, amit sikerrel oldott meg, 
mert még ugyanabban az esztendőben Szarvasra 
vezényelték, hasonló nehéz feladattal. A kiskun

sági homoktenger után 1858-ban megismerkedett | 
a magyar tengerrel. A Balaton szépsége ugyanúgy j 
elbűvölte, akár később Jókait vagy Egry Józsefet, \ 
annyira nem tudott a hatása alól szabadulni, hogy ! 
az északi parton községi orvosi állást keresett. Ta- I 
Iáit is, méghozzá Balatonfüreden. Hivatalos fürdő- j 
orvossá 1860-ban vált, amikor a kiválasztott Fü
redjére költözött, s rövidesen megtehette, hogy j 
községi orvosi beosztásáról lemondva minden am- j 
bícióját a balneotherapia megismerésének, mégis- I 
mertetésének és alkalmazásának szentelje. | 

Kezdő „észrevételeit" a Gyógyászat első év- j 
folyamában közölte. Az emésztőszervi bántalmak- f 
ban szenvedőknél savanyúvíz kúrát alkalmazott | 
naponta két alkalommal, székszorulás és arany- | 
eres bántalmak esetén a savanyúvízhez karlsbadi j 
sót vagy juhsavót rendelt, ez utóbbi a tüdőbete- \ 
geknélis sikeres kezelésnek ígérkezett. Főleg Sel-
ters és Gleichenberg voltak azok a fürdőhelyek, j 
ahol juhsóval vegyített savanyúvízzel próbálták j 
gyógyítani a légzőszervi betegségben szenvedőket. 
Mangold kipróbálta, hogy a füredi víz is van olyan 
hatásos, mint a seltersi, illetve gleichenbergi. Nyil- 1 
ván nem kavernás tébécésekről lehetett szó. Nagy j 
figyelmet fordított az „életrendre", saját szavaival > 
a testi diéta mellett a „lelki diétára" is. A sétálás, | 
a kikapcsolódás, a megfelelő időben rendelt meg- | 
felelő idejű és hőmérsékletű fürdők, kezdve a lan
gyos kádfürdőn, egészen a Balaton vizéig, minden i 
sablon mellőzésével, mindenkinek az egyéniségé- I 
hez alkalmazva. ! 

Poór Imre szívesen közölte később is Mangold j 
füredi megfigyeléseit, noha a személyes viszonyuk 
anamnézisében volt egy éleshangú sajtóvita. Poór I 
az Orvosi Hetilap első évfolyamában (1857) ka- j 
zuisztikai esetet közölt, s az a bizonyos csukló- j 
hányó gilisztás leány Szarvas városában Mangold 
betege volt, aki később a pesti belklinikára került, j 
Poór a tőle megszokott személyeskedéssel vádolta i 
vidéki kezelőorvosát az állítólagos többszöri érvá- | 
gásért, amit Mangold a Hetilap második évfolya- | 
mának 269. oldalán nyílt levélben utasított vissza. | 
A klinikához hasonlóan ő is páfránykivonatot ren- 1 
delt, de a beteg sem a klinikai, sem a kezelőorvosi j 
tanácsot nem tartotta be, ezért esett vissza. Hogy j 
vitájuk nem mérgesedett el, két okban kereshető. I 
Poór külön lapot indított, s nyilván nem vette j 
rossz néven, hogy az akkor már tekintélyes füredi 
balneológus félretéve minden személyeskedést, a 
bizalmával megtisztelte, másrészt alkatilag oly- J 
annyira különbözőek voltak; Poór a haragvó tem- | 
peramentum, Mangold a bölcs türelem megteste- j 
sítője. Mangold később juhsavő helyett a kanca- | 
tejből készített kumisszal próbálkozott, főleg gör- | 
vélykóros pácienseknél. Nem fogható erre a „lo- í 
vasnemzeti" szemlélet, hiszen Mangold igazi euró- i 
péer volt, egyike azoknak, akiktől a legtávolabb 
állott a tudományos provincializmus, elsők között | 
ismerte fel szakirodalmunknak egy világnyelven 
való publikálási szükségszerűségét. Így indította 
meg 1865-ben az Ungarische Medizinische-Chirur-
gische Presse c. havonta megjelenő lapot, amely \ 
miként az Orvosi Hetilap, szintén Balassa-cikkel I 
kezdődik, ebben jelent meg Korányi Frigy esnék 1 
Die Pulsation im Epigastrium című tanulmánya, i 



amelyet a rendkívüli tehetségű belgyógyász főleg 
tricuspidalis insufficientiánál, sovány ideges em
bereknél és shlorosisos nőknél figyelt meg. A lap 
hat fejezetre osztott. I. Különböző szakmák; II. 
Balneológia; III. Kivonatok a külföldi lapokból; 
IV. Levelezés; V. Krónika; VI. Melléklet (Beilage). 
A gégész Böke Gyulától a belgyógyász Kétli Ká-
rolyig igyekezett mindenkit megszólaltatni, ugyan
akkor a németül olvasó magyar orvosi társadal
mat „direktben" olyan fontos tanulmányokkal is
mertette meg, mint Wunderlich Einfluss des Al-
ters auf den Gang der Temperatur in Krankhei-
ten c. tanulmánya, az illusztris szerző a kor, a 
habitus, az iszákosság stb. „unregelmássig" hatá
sát bizonyította igen meggyőzően. Dolgozatot kért 
Skodától, aki szívesen bocsátotta rendelkezésére a 
Morbus Bright c. írását, s a klasszikus diagnosz
tika pápája még a Croup oder Katarrhus der 
Harnkanalchen értelmezést használja. 1871-ig a 
nevezett lapot Mangold még egyedül szerkesztette. 

' Ebben az évfolyamban jelent meg Virchow be
széde a német orvosok és természettudósok ros
tocki vándorgyűléséről. Szép gesztus volt ez a cel-
lulárpathologia atyjától, aki a katonailag levert 
Franciaországról mint boldogtalan szomszédnépről 

| (unglückliches Nachbarvolk) szólt szinte szégyen-
I kező tisztelettel. Ez a nép adta az emberiségnek 

Lavoisier-t, Laplace-t, Gay-Lussac-ot, Cuvier-t, 
Dupuytren-t, Laénnec-et — mondta Virchow — 
és sajnálatos, hogy a tudományt a hatalmi érdekek 
alá rendelik az „illetékes" illetéktelenek. 1871— 
1978 között Hertzka Károly volt Mangold ttársszer-

, kesztője, Benedikt bécsi professzor egykori asszisz-
| tense. A lapot, amely közben Pester Medizinisch-

Chirurgische Presse elnevezést kapta, 1878-tól 
szintén egy fürdőorvos, a magyar balneológiai tár
saság főtitkára: Lőw Sámuel vette át. Mangold 
szigorú szerkesztő volt, ezért sokan nehezteltek 
rá. Számtalan cikket küldött vissza azzal a meg
jegyzéssel, hogy nem hajlandó németből összeol
lózott hasábokat magyar lapban németül újra 
megjelentetni. Megválva a szerkesztői asztaltól, 
nem mondott le a német nyelvterület tájékoztatá
sáról. Pl. a bécsi Alig. mediz. Zeitungnak negyed
századig volt a tudósító levelezője, de írt a berlini 
Árztlicher Praktiker Wochenschrift és főleg német 
fürdőorvosi lapok részére. Kedvelt helyéről az első 
könyvet (Der Kurort Füred am Plattensee) szintén 
elsősorban a külföldiek számára írta. Az első ki
adása 1863-as keltezéssel Veszprémben jelent meg, 
amelyet négy bécsi (1866, 1882, 1885, 1892) köve
tett. Legismertebb műve azonban a Balaton-Füred 
gyógyhatányai és gyógyhelyi viszonyai orvosok és 
gyógykerésők száraára, ez 1872 és 1889 között négy 
kiadást ért meg. A könyv bal oldali belső címlap
ján Korányi Frigyes fényképe látható, költői aján
lás neki, „a magyarországi gyógy- és fürdőhelyek 
felvirágzása érdekében buzgón működő hazafinak" 
szól. Az általános leírásban szívesen idézi az ő 
kedves Jókaiját, aki szerint „a Balaton mellett 
ősz táján második tavasz van", a Deák-sétány ön 

; bizonyára sokat találkozott a nagy íróval. Ekkorra 

már az úgynevezett Horváth-házat Mangold dr. 
megvásárolta, s két szobát ingyen felajánlott az 
egész évben akták fölé görnyedő szegény hivatal
nokok részére. A víz vegyi összetételét Schuster 
és Preysz kémiai analízise alapján ismerteti, 
amelyben a szénsavas mész dominál, az iszapot 
pedig Heller tanár szerint, itt a kovasav a leglé
nyegesebb elem. Külön fejezetben ismerteti a tó 
hasonlatosságát a tengerrel, elsősorban pelagikus 
(apály-dagály) alapon, továbbá az algák (kovany-
formátiók) nagy mennyisége miatt. A füredi Fe-
rencz-József-forrást szintén Heller tanár elemezte, 
nagy mennyiségű szénsavat és kénsavas anyago
kat talált benne, pl. kénsavas nátront, amely fo
kozza a bélműködést. Meddőség esetén a füredi 
fürdő gyakran „gyermekforrás" is. Mangold meg
szállott híve volt a szőlőkúrának. Tápértékét is
merjük, s ennek az igen lelkes orvosnak igen so
kat köszönhettek a betegek mellett — a füredi 
szőlőtermelők is. A fürdő életében döntő volt az 
1888-as esztendő. A terület tulajdonképpen a ti
hanyi apátsághoz tartozott, ezért mindennemű fej
lesztéshez az egyház hozzájárulása és anyagi tá
mogatása volt szükséges. Mangold dr. Vaszary 
Kolos főapáthoz intézett beadványának a hatására 
megtörténtek a szükséges átalakítások. Megépült 
a vízvezetékrendszer, női és gyermekuszodák, s 
ekkor határozták el a Balatontavi gőzhajózási rész
vénytársaság megalakítását, miután á Siófok és 
Balatonfüred között a Kisfaludy gőzös egyedül 
már nem bírta lebonyolítani a forgalmat. A bal
neológiai egyesülethez 1892-ben indítványt inté
zett. Szerinte — miként Ausztriában — célszerűbb 
lenne a gyermekeket júniusban még iskolába já-

- ratni, s ezzel a szünidő belenyúlna a legszebb és 
fürdőzésre legalkalmasabb hónapba, a szeptem
berbe. A balneológiai egyesület az indítványt nem 
fogadta el. A következő évi ülésen (1893), amelyen 
Hőgyes Endre javaslatára Chyzer Kornélt, Korá
nyi Frigyest és Than Károlyt az egyesület tiszte
letbeli tagjává választotta, elfogadták Mangold-
nak azon indítványát, hogy a fürdőhelyeken a va
sárnap nemzetgazdasági okokból sem legyen mun
kaszünet. 1895-ben újabb javaslatot tett Fehér 
Ipoly pannonhalmi főapát elé a fürdő bővítésére, 
a millennium évében pedig füzetet írt a vendégek 
tájékoztatására. Szinnyei három hasábon sorolja 
fel Mangold műveit, pedig időbelileg hiányoznak 
a századforduló után megjelent cikkek. így a Ma
gyar Orvosi Revue-ben megjelent tárcáinak egy 
része. 

Mangold Henrik megérdemli, hogy az utókor 
ne feledkezzék meg róla. Senki nem tett nála töb
bet a hazai szakirodalom német nyelvterületen 
való megismertetésére, s Oesterricher után ő volt 
Balatonfüred gyógyvizének a leglelkesebb népsze
rűsítője. Ezért csak megismételhetjük a Gyógyá
szat nekrológjának azon megállapítását; rászolgált, 
hogy az 1912-ben elhunyt fürdőorvos neve oda
kerüljön az elsőé mellé az emléktáblára. 

Szállási Árpád dr. 


