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MEGEMLÉKEZÉS MAX VON PETTENKOFERRŐL A MÜNCHENI
KÖZEGÉSZSÉGTANI TANSZÉK 100-ÉVES JUBILEUMÁN
DR VITÉZ ISTVAJ\
„Der Glaubc an et•vas Höhel es, and ct-..vas
Ideales, das "\Vir nie zu schaui:_,n und nie zu e1rcichcn ve11nögen, ist die Quelle alle1 n1enschlichen Kultur und allon Fortschrittcs
(PettenkoíG1 18ktori beszédéből, 1869)

A müncheni egyetem 1865 ev1 nyar1 szemeszterére hirdette meg első ízben Max von Pettenkoffer, -- mint a higiéne első nyilvános rendes
előadásait „Vortrage über Hygiene"
tanára címmel. Ebből az alkalomból időszerű, hogy megemlékezzünk az ex1)e1imentális higié11e megalapítójáról
-~{ax von Pettenkofér 1818„ decernbc1 3-án született
Lichtenhoirnban, NeubuTg kerületben Ez a Lichtenhein1 abban az időben határállomás volt a ba jo1 választófejedelemség és Neuberg ho1cegség között Pettenkofer
nagyatyja itt volt vámtisztviselő„ Négy gye1meke volt.
A három idősebb {l\iihály, Ferenc, Xavér és József)
tanult, és czf:k közül J\.iihály és József pénzügyi tisztviselő lett, Xavér gyógyszerész„ A legfiatalabb, József
az átvett szülői gazdaságban gazdálkodott, amely
egészen közel volt Donaumoosehoz. Ennek a fia volt
J\.1ax von Pettenkofer. A. kisfiú Donaurnooseban, a
szabad termés?.:etben nagyon jól é1·ezte magát és eleven
fantáziája benépesítette kedves alakokkal.. Pettenkofer
atyjának 8 gyer1neke volt s ezé1 t nagybátyja, Dr„ Xavér
aki 1823-han lViünchenben a kiiályi
Pettenkofer, házi és udva1 i gyógyszE;rtá1 vezetője lett és házasságában netn született g;yermeke, unokaöccsét a 9 éves
l\1ax-ot 1827 őszén magához vette és né1net iskolában
taníttatta„ A kisgyerrncknck igen nehéz volt a hasonló
ko1 ú vá1osi gyer·ekckct utolérnie, akik őt messze megelőz
ték, és nem csoda, hogy kezdetben az utolsók mögött
kullogott. Azon sem lehet csodálkozni, hogy sokszor
visszavágyott Donaun1oose-ba„ Később azonban, n1e1t
szo1galmasan tanult utolét te osztálytá1sait éS a latin
iskolában, majd a gimnáziumban már· minden évben
; stipendiumot kapott. ~íiután 1837-ben a gitnnáziu1not
kit-ünő eredménnyel elvégezte, legszivesebben a filológiát választotta volna életpályául. N-agybátyja és nevelője azonban azt kívánta, hogy Pettenkofe1 a tcr1nészei tudományoknak, végül pedig a gyógyszerészet~
nek szentelje nl~gát, hogy neki öreg korában rnajd
támasza legyen. !gy azután 1íax két évig a n1ünoheni
egyetern filozófiai és természettudományi ka1án tanult.
A természettudományok közül különösen a minerológiával füglalkozott von Fuchs-náL és a technikai ké1niával Kaisernél Ez:után 1839-ben - mint tanul9. belép .a királ:y-i házi- és udvari g,)·Ög)szertá1ba, és t-Jg):
év rnúlva n1á1 kivételesen l fl napidíjat kap. A gyógy-·
szerés:ti képesítés1e szolgáló tanulmányi időt azonban
nagy előképzettsége alapján szán1ára lényegesen rnegrövidítették
Nagybátyja nagyon igazságos, de igen s:.i;igo1ú volt
Azt gondolta, hogy unokaöccséhez n1ég valamivel szigorúbbnak kell lennie, inint n1ás alárendeltjéhez„ Íg)
történt, hogy 1840-ben egJ- alkalommal tempe1amentun1os nagybátyjától egy pofont kapott Ezt a szégyent Pettenkofer nem tudta elviselni és ezért azonnal
elh_agyta nagybátyja házát, hogy teljesen a saját,lábára
állJ?ll, Regensburgba ment a színházhoz„ Ott statisztált, majd az augsbu1gi vá1osi színházhoz került, ahol
különböző szerepeke:t -játszott ,; '1'enkof"- álnéven„ Az
újságokban azonban - az irodal.orn és saját művészete
iránti lelkesedése ellené1e is -- csak taitózkodó kritikát

kapott 1.1égsen1 akart viss?.:atérni nagybátyjához. A kö·
zeli Friedbergben lakó unokanővére, Helene (PettenPettenkofe1
kofer József adóhivatalnok leánya) a szerelem erejével ·visszafordíkésőbbi felesége, totta a színészettől és J ászorította, hogy „1·endes
en1bf;rré" váljék. Ha nem így törtenik, ki tudja inikor
fejlődött volna ki a higiéne tudornánya? ! Hog:'i a
tudomány nem vesztette el véglege,sen Pettenkofert
az valóban az unokanővére érdeme. !gy aztán PettenkofC1 1841 tavaszán otthagyta a „világot jelentő"
deszkákat és visszatért nagybátyjához, aki őt tá.1 t
ka1 okkal fogadta, és 1841 őszén újból megkezdte Ü::ljesen prózai tanulmányait Ennek e1ed1nény8képpon
1843 inárciusában kitüntetéssel tette le a gyógyszerés.li
approbációs vizsgát és ugyanabban az évben, június
30-án Í1 á.sheli és szóbeli orvosi államvizsgát tett (1nindE1:
kcttőt kitűnő eredménnyel) és doktorrá avatták. alkalommal igen jelentős disszertációt Íl t a „11iicania
guaco"-róI, an~elynek leveleiből a guacint, világosbarna,
igen keserű gyantát állított elő Ez - ainint saját
hánJást, pulzus-gyorsulást, éR
n1agán kipróbálta erős izzadást okoz

Pettenkofor ekkor újból válaszúton állott: orvos legyen, vagy gyógyszerész ? Johann Nepomuk
von Fuchs a híres mineralógus és kémikus és a politechnikai iskola kémia-professzora: G Kaiser tanácsára a kémikusi pályát választotta Fuchs befolyására dolgozta ki egyik jelentős munkúját :
„Az angol és német hidraulikus mész összehasonlító vizsgálatát." Éppen akkor kezdte Liebig hatalmas és gyümölcsöző munkásságát kiterjeszteni
a kémián és az agrikultúrán túl a fiziológiára és
a patológiára is . A würzburgi egyetem mvosi fakultásán máris dolgozott Liebignek egyik tanítványa :
Scherer, aki előzőleg gyakorló orvos volt Klinikai munkaköre az volt, 11ogy a szükséges kémiai
vjzsgálatokat elvégezze és tanítván_yokat képezzen
ki.. :B"uchsnak az ·volt a véleménye, hogy a müncheni
egyetemen is kellene ilyen munkakö1 t létesíteni.
Ezéit Pettenkofer, Fuchs javaslatára az Orvosi
Flíbizottság által adományozott stipendlum alapján 1843-44-ben egy szemesztert Würzbmgban,
Scherer laboratóriumában töltött, ahol igen fontos
munkákat végzett, majd 1844-ben sikerült egy
szemeszterre Giessenben Liebighez bejutnía Itt
Pettenkofe1 hamarosa11 megszerezte zseniális tanítómesterének barátságát, és köztük ez a kötelék
mindvégig meg is 111aradt„ 1844 tavaszán azonban
Pettenkofor pénzhiány miatt visszatér Münchenbe
A Királyi Orvosi Főbizottság von '\Valther és von
:H'uchs indítványára javaslatot terjesztett fel a Mlnisztériun1ba, hogy Pottenkofernek ug:yanolyan
állást adjanak, mint amilyet Wfuzburgban Sche·
rer tölt be . Ennek köszönhető, hogy dr von Gietel
titkos tanácsos - az általános kórház későbbi
berendezett Pettenkofernek egy
igazgatója, kis laboratóriumot a kórházban, ahol a klinikák
számára végezheti a vizsgálatokat ..Az akkori n1iniszter (Abel) azonban ezt az egészet fumigálta és
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az Orvosi Főbizottság javaslatát egyszerűen „ad
acta" szignálta
Eközben Pettenkofer sikeres alkotó munkát
·végzett, amilyen pL a róla elnevezett epe-reakció,
amelynél jobbat hosszú évtizedekig nem tudtak
kidolaozni; a kreatinin .felfedezése a vizeletbe11,
amel:Y'en - mint a vizelet normál a.lkatrészén Berzélius és Liebig a maguk vizsgálataiban keresztülsiklottak. Pettenkofer mint kémikus, kezdte
magát jól érezni, de ismét felvetődött ·a kérdés,
hogy az orvosi vagy a gyógyszerészi pályát válaszsza-e, hogy a kenyerét megkeresse. A mü11cheni
pénzverdében ez időben éppen egy asszisztensi állás volt üresedésben s ezt megpályázta abban a
remé11yben, hogy az ezüst- és aran:y elválasztási
munkáját folytatni tudja .Miután az akkori pénzügyminisztérium (Seinsheim) erre az asszisztensi
állásra Pettenkoffert kinevezte, 1845-ben belépett a királyi pénzverdébe azzal a lesújtó gondolattal, hogy orvosi, gyógyszerészi és akad_émiai
pályafutásáról le kell mondania. Itt Pettenkofernek csakhamar sikerült felfedeznie, hogy a tallérban _platina is van, és az a1 anyból a platina kiválasztását meg is oldotta Így hamarosan véglegesített
állásba került és megházasodott Elvette Helén
nevű unokanővérét. A pénzverdében csakne1n három évet töltött el, végül is őszintén tisztelt tanára
és at:yai baTátja : Johann Nepomuk von Fuchs
közbenjárására elakadt pályafutása újból az akadémiai útra terelődött és egyenesen az orvosi-kén1ia
irányába jnduJt 1847 nov. 29-én ugyanis I. Tiajos
kiTály- „a mü11cheni egyetem orvosi ka1á1a rendkívüli tauárrá r1evezte ki, ·-főleg patológiai-kémiai
vizsgálatok \régzésé1·e " Évi javadalma 700 arany,
természetbe11 2 véka búza, és 7 véka kukorica volt
Az egyetemi épületben nagy üggyel-bajjal laboratóriumot rendezett be, ahol újból foglalkozhatott
az általános kémiával, majd diétctikai kémiát adott
elő . Ezekből az előadásokból lassanként általában
a higiénéről szóló előadások fojlődtek ki
l)ettenkofBrnek ezekről az első előadásai1ól v„
Voit profosszor a Pettenkofer 70 születésnapján
tartott ünnepélyen többek között a következőket
n1ondta: ,,Engem 1852-ben a,z elméleti orvosi vizsgám után az a szerencse ért, hogy Önt, mint az
orvosi kém~.a re11dkívüli tanárát is1nerhettem n1eg.
Jártam az On egyetemi laboratóriumába és néhány
medikussal együtt hallgattam az előadásait Ezt
nem „orvosi kémiának" hívták, kevés anyag volt
henne azokból is, amelY.et korábban Würzburgban
Scherer tői hallottam. On „dietetikai kémiának"
nevezte, de azo11kívül szó volt még a levegőrőt
vízről, ruházatról, a húsról, tejről és más élelmisze1r6l Ez a tudomány idegen volt és éreztem,
hogy ez egészen új, nem iskolaszerű "
. „Azután jöttek g:yors egymásutánban, az Ön
kulön!eges vizsgálatai a levegőről, légcseréről,
a.n1cly az Ön által kidolgozott pontos módsze1 szermt a széndioxid-meghatározáson alapult. Ezt
követte a lakások természetes szeJlőződése és a
mesterséges ventilláció ; az összefüggés a levegő
és a ruházat, valamint a levegő és a talaj között ;
.az _ ivóvízkezelés, a talajvíz és a vízellátás; csator·~názás és a szennyvízeltávolítás . Ezekkel egyidejű
leg a különféle betegségek e]Jeni védekezés elmé-
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lete és módszertana Az Ön neve az epidemiológia
területén is örökre egybeforrt a legfontosabb ismeretekkel ''
Pettenkofer nagybátyja és nevelőapja 1850-ben
meghalt II . .Miksa király - háziorvosai: dr. von
Breslau és dr von Gietel ajánlatára - utódjául
Pettenkofert nevezte ki. Pettenkofer azonban ésak
úgy fogadta el a kinevezést, ha eg,yeteini állását
is megtarthatja. Kívánságát a király, majd IL
Lajos is úgy teljesítette, hogy Pettenkofer bátvját, Mihályt, - aki szintén gyógyszerész 'olt királyi főgyógyszerészként maga mellé vehette és
így a kiiályi udvari gyógyszertárat mi11ta-g:yógyszertá11á fejlesztették, ahol az ország igen sok
gyógyszerészét képezték ki Pettenkofert végül is
1852-ben nev-ezték ki rendes tanárrá a tanszék
nevének megváltoztatása nélkül az orvosi karra .
Ekkor ·von Siebold fiziológus professzor az egyeten1
épületében, az új fiziológiai intézctbiil 4 laboratóriumot engedett át Pettenkofernck Von Siebold
utóda dr. Carl von Voit lett, akivel Pettenkofer
a legbensőbb barátságban volt és sok fiziológiai
kérdést együtt dolgoztak ki. Voit még bőütette
Pcttenkofor munkahelyét, hogy addig, amíg ön·
~Iló intézetet kap, megfolclőbben tudjon dolgozni
Igy azután Pettenkofer hetenként négy előadást
tartott a következő címmel: „Öffantliche Gesundheitspflegc und J\iedizinische Polizei für }[edizíner,
Architekten, und Ingenieure. ''
1854-ben Pettenkofernek kiemelkedő szerepe
lett már a kolera-bizottságban is Az árnyékszékgödör szigetelésével n1egindította a városi altalaj
tisztítását, zsilipeket tervezett az esővíz és ház]
szenn3rvfz számára, v-égül n1egte1 vezte az első víz.
ellátást a bal Ismhang-on, 1858-ban
Vas akarattal tartott célja felé, hogy „a szenvedést már keletkezésében meggátolja" Minden
eddigi sikere ellenére nem tudta. azonban kivívni
Pettenkofer, hogy a higiénét önálló, obligát szakmává fejlessze mü1daddig, amíg a rektoron keresztül meg nem gyl5zte II. Lajost ennek a kérdésnek
a fontosságáról. Végül is 1864-65 tanévben megjött a rendelet, amely szerint az ország 3 egyetcl]-1é11 higiénikus -rerides prof'esszort kell kinevezni.
Igy lett Pettenkofer Münchenben, Josef Scherer
\1Tü1zburgban, és Gorup-Besauel' Erlangenbcn1 a
higiéne ordinárius professzora
Pettenkofer gondolatokban, ideákban gazdag
vizsgálatai összegezve: „Wertigkeit aller Jr~in
flüsse der natürlichen und künstlichen Vmgebung
der _}fe11schen" a higiénét tudo1nányos 1angra
emelték
Pettenkofe1 1858-tól kezdve rendszeresen vizsgálta a talaj összetételét, szennyezettségét, vízáte1esztőképességét; az ÍVÓ\'ÍZ vegyi tuhtjdonságait, amelyekkel eldöntheti) volt, hogy egészségi
szempontból megfelelő-e vagy sem .Megállapította
a lev-egő összetételének, füleg a széndioxid megsza.porodásának ,jelentőségét az egészségre. TanulmányTozta a természetes és mesterséges szellőzés összefüggését a különféle 'fűtési berendezésekkel (hel:yiközponti)„ J\íegállapította, hog.Y milyen összefüggésben van a talajvízállás, a központi vágóhíd
létesítése, a csatornázás bev·ezetése a tífusz-járványokkal Az elsők között fordította figyelmét
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az élehniszer·ek f8Ié. -_i\!Iegállapíiotta a füntosabb
élelmiszerek összetételét ; tanulmán_yozta a táp-·
Iálkozá~ normáinak {tápanyagok) jelentőségét
Végül részletesen foglalkozott az akkor mái jelentékeny fejlődésnek indult egészségügyi statisztika
alkalmazásával Igyekezett foldeiíteni a kapcsolatokat a fertőz6 betegségek, az összhalálozás és az

egészségügyi viszon_yok között.
E széleskörű munkásságával tehát Pettel}kof9r
vetette meg a tudományos higiéne alapjait.. Eppen
ezért, mivel ő a környezethigiénével foglalkozott,
s utána tanítványainak és követőjnek egész sor a
ezt a teiü)etet művelte a legrészletesebben, a környezethigiénét klasszikus higiénénék is nevezik.
Mindezek ellenére csak 18 i9-ben kapott a zseniális kutató a Findlingstrassén amelyet 1na
Pettenkofe1strasse-nak neveznek - önálló intézetet. Pedig II Miksa király annyira nagyra becsülte
Pettenkofor személyét és munkásságát, hogy magán-pénztárából 10 OOO arnnyat adott, hogy a Pettenkofer -féle nagy respil ációs készüléket a fiziológiai intézetben felállíthassák, amellyel Voit és
Pette11kofer úttörő anyagcsere- és táplálkozástani
vizsgálataikat végezhessék
II„ I.ajos trónralépésekor a higiénét, mint önálló
tantárgyat az orvosi záróvizsgarendbe illesztette
Pettenkofo1 lúres bécsi beszédében 1872-ben rá1nutatott arra, hogy a higiéne nen1 kizárólag orvosi
munkát igényel, hanem többféle szakember, továbbá közigazgatási tisztviselők, néha államférfiak
egyidejű munkáját kívánja meg.
Pettenkofor küzdelmes életútjának hézagos ismertetése ellenére is ide kell iktatni még néhány
eseményt. 1883-ban Hoffmannal és Forsterrel megalapította az Archiv für Hygiene című folyóiratot,
amely még ma is teljesíti hivatását. Döllingei halála (1889) után 1890-ben Pettenkofer lett a Bajor
Tudományos Akadémia elnöke, és ezt a tisztséget
1899-ig töltötte be. Közben csaknem minden európai ország orvosi testülete, vagy akadémiá,j~ tagjául vagy tiszteletbeli tagjául választotta. Igy a
.'\fagyar Tudományos Akadémia is, és ez alkalommal Pettenkofer Budapestre is ellátogatott. 78 éves
korában, 1894-ben ment nyugalomba és 1901
KONZEff\ ÁLÓSZEREK STABILITÁSÁNAK
-'.'IZSGÁLATA INJEKCIÓS OLDATOKBAN
Ii. Sattler és K. Glcixner, J)ie Pha1mazEutisuhe Indust1ie, 27, iG9 {1905)
L~ sze1zők a ke1eske::delini fo1galomban levő n~yolcféle
gun-iidugó 1ninőségét vizsgálták a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából. A fő szen-ipont az infúziós oldatokban levtí kielégítő fenolkoncentráció fE:nntartása
volt A vizsgálatot négy infúziós oldattal végezték EJ
egy, háro1n és tizf_nkét hónapon keresztül.
1Icgállapították, hog~ a konze1 válósze1 leadásának
foka elsősorban az alkahnazott dugó anJagától függ.
Szilikon .. és te1mészetf~S kaucsukból készült gumi alkalmazásakor a legn!'lg:yobb a f8nolveszteség. Kedvezőek
voltak a butil-kaucsukból készült dugókkal végzett
vizsgálatok eI"edményci. Szilikongumi és butilkaucsuk
kombináuióval készült dugók alkalma:r.ásakor az infúziós
üvegek alig mutattak fenol-lt1adást„ Hasonlóak a teflonnal ko1nbiná.lt nit1ilgun1idugók E·1ed1nén:_1, E:-Í (1nelyek
a>',onban vizes-. ol_<la~okn_/il _nem biztosítják _az infúziós
üvegek tökélctcS Zárását). -A- pH értéknek a fenol
stabilitásá1a nincs befülyása

10 évfolyam 4.

szarn

febi. 11-én halt meg Több mint 200 tudományos
hirdeti óriási munkásságát
Pettenkofor munkásságának jelentőségét talán
nem is lehet reálisabban jellemezni, mint ha arra
gondolunk, hogy tanítványainak hosszú sorában
olvan nevekkel találkozunk, mint Voit, Buchnei
és' Emmelich (München), Eiismann (Vfoszkva és
Zürich), Hoffmann (Leipzig), Lehmann (Wüizburg), Pfeiffer (Rostock), Prausnitz (Grnz), Renk
(Halle és Dresden), Rubnm (Berlin), Soyka (Prága)
és még nag3ron sok ragyogó név
Ez alkalommal nem feledkezhetünk meg a hazai
haladó szelle1nű nagy orvosgenerációról sem, akiknek legforróbb szívügyük volt mostoha közegészségügyünk megjavítása E munkát Balassa, Ma1kusovszky, Korányi ]-..1igyes, Lu1nnicze1, Than,
Hirschlei és Jendrassik vették kezükbe
Korányi 186 7 áprilisban részt vett a w·eimari
koleraértekezleten, amel·y-en Griesinger elnökölt
Itt Wunderlich mutatta be Pettenkofernek Kmányit, s őszinte barátság szövődött közöttük.
Fodor József tehetségét is Markusovszky és Than
ismerték fel s javaslatukra küldte ki J<'odm t a kmmány ösztöndíjjal 18 70-ben Pettenkoferhez, majd
Liebig és Volhard lab9ratóriumába és egyéb külföldi tanulmányútra Igv vált Fodor József, mint
Pettenkofer tanítványa az elsó 1nagyar közegészségtani tanszék tanárává Fodor József szá1nára
1815-ben állították fel az egyetemi közegészségtani
intézetet, Pettenkoffer szá1ná1 a azonban csak
1879-ben Igy Fodm intézete Yolt a világon az
első közegészségtani intézet.
A Pettenkofe1-i higiérre mint óriási tölgy·, rna
már hatalmas, gazdag, sokágú, de a lombkorona
még mindig az ősi gvökereken át szívja az éltető
nedveket.
Pettenkofo1 küzdelmes életútját tanítványa és
utóda }~mmerich professzor, ebben a két sorban
foglalta össze :
„Von jenem l\foth, der früher oder spater
Den Wiederstand der schnöden vVelt besiegt !'
írá~'3a

(Országos Közegbzségügyi Intézet, Budapest IX ,
Gyáli út 2-6 )
Élkczett: 1965 Xl 2'i
A felállított vagy fo1dítottan tárolt infúziós ÜV(gckben lEJVŐ oldatok fenoltartalma között ne1n tudtak különbségE-Jt kimutatni
A.z infúziós oldat 1ninőségf~ a icnolleadáHt bcfol) á-·
solhatja
,
L~ megfig)elési idő alatt hepa1inoldatnál (Thro111bophob) valamivel f;1Ősebb konzcr\ álószer csökkenést
állapítottak ú1cg nünt a többi készítn-ién'i eknél (májkivonat, Prohepa'l pro inf és vizt-1s fenololdat).
A. dugóból f'xt1ahálható szerves anyagok U\" spektrofütometriás \·izsgálatta.l kin-iutathatók„ EzzfJl a 1nódsze11'(::l megmé1 ték autoklávozásnál és tá1 olásnál az
infúziós oldatokba jutó ext1aktív_a1r/agokat és rnegállapították, hog'i cbbfíl a szt:11npontböl a szilikondugók a
legmegfelelőbbek

A sze1zők sze1int a kombinált (szilikon+ butilgumi)
dugó ft::lelt n-ieg leginkább a tá1olási követehnényeknek
A belső szilikonelzá1ó maga gyakorlatilag t1em ad lt::
anyagot az oldatba, s egyúttal korlátozza is ilyen an~ agok bejutását, másI"észt a butilkaucsuk ko1ong tö1níti
az f,1őst-Jll fenol-á.terE'8ztő szilikondugót
Orbán Ernő
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