
Szontagh Félix professzor 
kettős évfordulója 

Debrecennek viszonylag fiatal gyermekklinikája 
ellenére nagy hagyományai vannak a gyermek
gyógyászati szakirodalmunk területén. Az Arany 
János által megénekelt „magyar Faust", Hatvani 
István már 1757-ben statisztikai alapon latin nyel
vű függeléket írt a gyermekhalandóság különböző 
okairól az Introductio ad principia philosophiáe 
solidaris c, művéhez. Nagy kortársa, tudós doktor 1701 
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Weszprémi István viszont magyarul okít a ,jkisded 
gyermekek neveléséről... miképpen kellessék 
azokkal bánni születésektől fogva három eszten
dős korokig", amelynek második fele egészségügyi 
regulákat tartalmaz. 1760-ban jelent meg Kolozs
várott, mint az illusztris szerző, első magyar nyel
vű orvosi könyve. Csapó József; Kis gyermekek 
isputalja. . . szintén debreceni, Nagykárolyban 
hagyta el a nyomdát 1771-es dátummal. Ezt tart
juk a legelső önálló hazai gyermekgyógyászati 
munkának, az előzőek jelentőségének elismerése 
mellett is. írása idején bővítették ki a nagyszom
bati egyetemet orvosi fakultással, tehát a tanszék 
előtti gyermekgyógyászati könyveink mind deb
receniek. A cívisváros „egyetempótló" feladata 
lassan megszűnt, amikor az egyetem fővárosunkba 
került. Pest-Buda átvette az orvosképzést, s a re
formkor dobta fel európai szintre a magyar gyer
mekgyógyászatot Schöpf-Merei Ágost egyéniségé
vel. Érdekes, hogy a kolozsvári egyetemen csak 
az első világháború vége felé szervezte meg e tan
széket Genersich Gusztáv. 

Mint ismeretes, Debrecen 1921-ben lett teljes 
jogú orvosi egyetem birtokosa. A gyermekklinikát 
ideiglenesen a városi közkórházban helyezték el, 
élére Szontagh Félix professzort, a neves iglói 
Szontagh család utolsó ivadékát, a jeles Bókay-
tanítványt hívták meg. Ez a jómódú cipszer fa
mília tekintélyes történelmi múltra pillanthatott 
vissza. A közvetlen elődök közül három is ki
emelkedik, így Szontagh Gusztáv, a „legnagyobb 
magyar" belső baráti köréhez tartozott, Szontagh 
Pál nevéhez igen nevezetes dolgok fűződnek, ő 
volt Bem tábornok Bécsből való megszöktetésének 
egyik elősegítője, majd a sztregovai remete, Ma
dách Imre irodalmi bizalmasa. Neki köszönhetjük, 
hogy Az ember tragédiája Arany János kezébe ke
rült. Szontagh Félix apja, Vilmos, a jónevű ügy
véd, Petőfi Sándor barátja volt. Ilyen családi „an-
amnézissel" igen kevesen dicsekedhettek. 

Szontagh Félix 1859. december 18-án született 
Lőcsén. Noha német nyelvű középiskolát végzett, 
orvosi egyetemre mégsem Bécsbe iratkozott. En
nek érzelmi és értelmi okai voltak. Élénken élt a 
tudatában egy nemzeti mártírköltő legendája, aki 
apjának a barátja volt, s nem feledte el Szontagh 
Pál bebörtönzését. Ez a tudatosított érzelem emel
kedett szellemmel párosult, s nem volt benne sem
mi asszimilációs kompenzáció. Tudta, hogy a Ba
logh-, Korányi-, Lenhossék-, Lumnitzer-, Bókay-
féle tanárok már nem egy szegény szolgaegyetem 
másodrangú szereplői, hanem Markusovszky szer
vezőképessége révén európai szintű fakultás pro
fesszorai. A kiváló tanárok méltó tanítványokat 
neveltek. Például 1884-ben a Szontagh Félix év
folyamában ilyen nevekkel találkozunk: Hutyra 
Ferenc, Udránszky László, Kenézy Gyula, Hoór 
Károly, de akadt medikus Csehországból is, ami 
azt jelenti, hogy az egyetemnek rangja volt. Eb
ben az esztendőben hunyt el Schöpf-Merei örök
ségének a folytatója, id. Bókai János, az utódlás 
megérdemelten ifj. Bókai (később Bókay) Jánost 
illette. Szontagh Félix végzése után a Stefánia
gyermekkórházba került, ifj. Bókay János mellé 
tanársegédnek, ö t év múlva 1889. november 1-én 

állították fel a Szt. János^kórház kötelékében a 
gyermekgyógyászati ambulanciát, amelynek élére 
Szontagh Félix kinevezése jöhetett számításba. 
Beszámolója szerint „a kórház környékén lakó 
legszegényebb néposztályból való", nem csoda hát, 
ha statisztikájában főleg a gasztrointesztinális 
megbetegedések, az angolkór, a tbc, a kongenitá-
lis szifilisz szerepelnek. Tudományos érdeklődését 
azonban kezdettől a vörhenyre koncentrálta. La
boratóriumi gyakorlatra Liebermann és Tangl 
professzorok intézetében tett szert, ahol főleg a 
női és állati (tehén, bivaly, kecske, szamár) tej 
közti különbségül mesterséges emésztési kísérle
tekkel vizsgálta, főleg a kazeintartalma alapján. A 
fehérje mennyiségét a nitrogéntartalmából hatá
rozta meg. 1894-ben a gyermekgyógyászat tárgy
köréből magántanárrá habilitálták. Ugyanebben az 
esztendőben nagy megtiszteletés érte, amikor a 
Bókai—Kétli—Korányi-féle hatkötetes belgyógyá
szati kézikönyvbe őt kérték fel a száj képletek 
betegségeinek megírására. Száj nyálkahártya és 
fogíny gyulladásakor a dohányzás és ivás dispo-
náló szerepét hangsúlyozza, különösen a fogíny 
fellazulásakor csersavas tinktúrás ecsetelést ajánl, 
ami manapság is alkalmazott mód. A stomatitis 
aphthosát főleg francia szerzőkre hivatkozva (Bar-
thez, Rilliet) a sömörrel (herpes) hozza, kapcso
latba. A száj penészt röviden tárgyalja. Bővebben 
a leukoplakiát, aminek a névadója a magyar 
Schwimmer Ernő professzor, a dermatológus te
kintélyek másképp nevezték, pl. Kaposi; Keratosis 
mucosae, Bazin: Psoriasis buccalis, Dewerige; Pla-
ques blanches stb. Hangsúlyozza prekancerózus 
jellegét, Schwimmert mégegyszer idézi, aki sze
rint a száj leukoplakiája és a kraurosis vulvae 
„identicus" állapotok. Sokat foglalkozik a nomá-
val, amely az állandó nyálfolyás miatt kapta a 
„vízrák" elnevezést, sokkal gyakoribb fiúknál és 
a bal arcfélen. A leromlott állapot alapja az egész
nek, idézi Vorihinint, aki szerint „trophoneuriti-
cus" zavarok vannak a háttérben. A nyelv beteg
ségeiről keveset szól, ezzel a fejezettel azonban, 
amely a III. kötet elején található, beírta nevét a 
magyar belgyógyászat mindmáig legteljesebb szin
tézisébe. Az ambulantórium vezetése után az Űj 
Szt. János-kórház gyermekpavilonjának a főor
vosa lett, korábban a Bókai János szerkesztette 
Gyermekgyógyászati kórrajz, valamint a Közle
mények a heveny fertőző kórokról c. művek mun
katársa volt. 1910-ben megkapta az egyetemi rk. 
tanári címet. Feltűnést keltett az a megállapítása, 
hogy a scarlat nem egyéb, mint angina, amelyhez 
bőrtünetek járnak. Szerinte a Waldeyer-féle lym-
phaticus gyűrűn a baktériumok fennakadnak, s 
ezáltal egy lokális autonóm sensibilizálódás lép 
fel, a túlérzékeny területen adott esetben a bakté
riumok elszaporodnak, majd szétesnek, s a beteg
séget a felszabadult toxinok okozzák. Bizarr el
lentmondás nála, hogy amíg a betegség mechaniz
musát korszerűen látja, contagiosus voltát nem 
ismeri el, noha arra az angol Fothergill már 1750-
ben rámutatott. Kortársai közül Gottstein 40%-ra 
teszi a vörheny fertőzési indexét. Scarlat-kérdés-
ben nemzetközi tekintélynek számított. A Jahr-
buch für Kinderheilkunde cikket kért tőle, az 



Association Internationale de Pédiatrie magyar bi
zottságának 191L évi tudományos ülésén ő tartott 
előadást A vörhenyprobléma további kérdései 
címmel, amit az Orvosi Hetilap 1912. évfolyama-
folytatásokban közölt. Fő paradigmája a kanyaró, 
s mivel annak a contagiosus indexe 90%-os, ezért 
kérdőjelezi meg a vörheny fertőzéses természetét. 
Szerinte Trousseau és Schönlein ugyanúgy tagad
ták a betegség eoritagiosus tanát. Századunk első 
éveiben óriási vörheny járvány ok voltak Budapes
ten, akadt beteganyag sajnos bőven. Az epidémia
források megítélésében szembekerült szeretett 
mesterével, Bókay Jánossal, továbbá a neves né
met Heubner tanárral. Egyoldalúan a dispositio 
híve, szerinte „endogén mikrobismust, az autoin-
fectiót kell a vörhenyben is felelőssé tenni", a 
Lippmann-féle recidivák szintén az endogén rein-
fectiókkal magyarázhatók. Ugyanakkor Lawren a 
streptococeus specifikus szerepét hangsúlyozza, 
Babes, Marignac, Felz pedig specificus streptococ-
cusokat tételeznek fel. Megható, ahogy Szontagh 
Félix 1911-ben Semmelweis szellemét idézi, de 
anakronisztikus állítás, hogy Semmelweis „né
mely esetben" az endogén infectio híve lett volna. 
Érdekesebb a túlérzékenységi reakcióról szóló 
1913. évi (Orv. Hetil.) közlemény sorozata, amely 
állapot „a csekélyfokú helyi elváltozások és a sú
lyos általános tünetek között mutatkozó arányta
lanságban nyilvánul meg". Ismerteti Czerny exsu-
dativ diathesisét, amely asthmára, ekzemára egy
aránt hajlamosít, a haematoporphyrin oldatával 
történő szenzibilizálást, amely csak fény hatására 
fejti ki mérgező tulajdonságát. „Kis okok-nagy 
okozatok, de csakis előkészített talajon",4 ez a me
chanizmus lényege. Hivatkozik Korányi Frigyesre, 
aki szerint hatalmas tapasztalatai alapján a hagy-
mázban történő megbetegedéshez is dispositióra 
van szükség. Idézet A belgyógyászati kézikönyv 
I. kötetéből. Végső summázása alapján a vörheny 
sensibilisatiós betegség, amelynek komponensei; 
1. A sensibilizáló test, vagy testek; 2. Azok a bac-
teriumok, amelyek az angina előidézői; 3. Azok a 
toxinok, amelyek a bacteriolysis alkalmával föl
szabadulnak = a toxinhatás; 4. Activáló compo-
nens. Felveti Finsen optikai szenzibilizációs vizs
gálatait, de nem állítja, hogy ennek köze lenne a 
vörhenyes kiütésekhez. W: Virhuff táblázata alap
ján Európában a százezerre eső vörhenyes morta
litás Oroszországban a legmagasabb (168), utána 
Románia (77), majd hazánk (51) következik, míg 
Hollandiában mindössze kettő. Ekkora eltérésekre 
nem tudnak elfogadható magyarázatot adni sem 
klimatikus, sem alimentáris argumentumokkal. 
Monomániás tanát oly meggyőződéssel tudta szug
gerálni, hogy 1918-ban a tekintélyes Karger ki
adó az Über Disposition c. monográfiáját megje
lentette, 1921-ben pedig a Gesellschaft für Kinder-
heilkunde Jénában egy referátum megtartására 
kérte fel. Persze a fanatikus tévedők is vihetik 
előbbre a tudományt, pont tévedéseik megcáfolá-
sát szinte kiprovokálva. Ebben az esztendőben 
lett az új debreceni egyetem tanára, 62 évesen. 
Egykori évfolyamtársa, Kenézy Gyula szorgalmaz
ta a meghívását. Debrecenben ismét a női tej ter
mészete foglalkoztatta, ezt bizonyítja az Orvosi 

Hetilap 1923. évf. 41. számában megjelent Feje
zetek a csecsemő táplálásáról szóló tan köréből c. 
klinikai előadása. Hangvétele filozofikus, valószí
nűleg ezért nevezték A Hippokratészi gondolat tör
hetetlen bajnokának, amely a szobra talapzatára 
is rákerült. „Az én természettudományi hitvallá
som azt mondatja velem, hogy az ember szerve
zetében meg kell látnunk ennek egységességét és 
teljességét olyan értelemben, hogy az organizmus
nak bármely része az egésznek a teljessége által, 
tehát correlatíve értékelve van." Ismét hitet tesz, 
miként 1896-ban a Bpesti kir. Orvosegyesületben 
tartott előadása alkalmával, az anyatejjel való táp
lálás fontossága mellett. Hivatkozik Pavlov híres 
emésztési kísérleteire, amelyek egzakt módszert 
adnak az emésztőmirigyek működésének vizsgá
latára, de az emészthetőségre és az emésztett 
anyag biológiai értékére következtetést nem von
hatunk le semmiképpen. A tehéntej íróját, ame
lyet a holland nép tapasztalati úton alkalmazott 
először mesterséges táplálásra, Szontagh klinikája 
is vizsgálta -Dohnál Jenő tanársegéd vezetésével, 
amelyről a Hetilapban is beszámoltak. Töprengő 
természet volt. Például az intubatio, vagy tra-
cheotomia dilemmája mindvégig foglalkoztatta, s 
itt nem tudott disciplinát felállítani. 

1927-ben a klinika végre a végleges helyére 
költözhetett. Szontagh professzor ekkor már közel 
járt a hetvenhez, tehát nyugalomba vonulhatott 
volna. Nem érezte magát öregnek, a hagyományos 
családi vonás, a szorgalom úgy se*m engedte volna 
nyugodni. A hetvenedik életévében, 1929-ben még 
mindig a klinika vezetője. Tanítványai szerint bá
mulatra méltó érdeklődése és érzéke volt a mate
matikához, fizikához és kémiához. Planck kvan
tum-felfedezésétől Einstein relativitási elméletéig 
minden érdekelte, jól ismerte Bohr, Prignsheim 
(Thomas Mann apósa) és Rutherford munkásságá
nak jelentőségét. A tevékenységben találta örö
mét és vigaszát, mert ez utóbbira nagy szüksége 
volt. Elvesztette egyetlen fiát, így a magyar tör
ténelemben 300 éven át számontartott iglói Szon-
tagh-famíliának megszakadt végképp a gyökere. 
Sztoikus nyugalommal viselte el a megváltoztat
hatatlant. Ö maga 1929. november 6-án távozott 
az élők sorából. Szomorú esztendeje volt ez a ma
gyar gyermekgyógyászatnak, hiszen két héttel az
előtt temették el, aránylag fiatalon, Beim Pál pro
fesszort. Debrecennek külön, mert Csiky József 
után másik erőssége szállt a sírba. 

Százhúsz esztendeje született, s ötven óta 
nincs az élők sorában. E kettős évforduló különö
sen indokolja, hogy Szontagh Félix professzorról, 
a régi debreceni gyermekgyógyászati hagyomány 
folytatójáról megemlékezzünk. _ ,„ , 

Szállási Árpad dr. 


