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A CSONT RADIOLÓGIA MAGYAR MESTEREI

Polgár Ferenc a „praesenilis osteoporosis”
és az „ostitis condensans ilei” kórképek
elsõ leírója
Ráczkevy Edit

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár

A MAGYAR RÖNTGENOLÓGIA FEJLÕDÉSE 1914-1936
KÖZÖTT, A „RÖNTGENOLÓGIAI ISKOLÁK” KIALAKULÁSA
A magyar radiológia fejlõdésében gyakorlatilag két
irányzatot lehet nyomon követni a két világháború közötti idõszakban.
Az egyik a budapesti orvosi egyetem keretein belül
vagy azzal szoros kapcsolatban lévõ irányzat, az egyszerûség kedvéért nevezzük hivatalos röntgenológiai iskolának. A másik egy egyetemen kívüli, de szintén meghatározó és szakmai körökben elismert röntgenológiai irányzat, amelyhez sok neves röntgenológus tartozott. Ezt a
kettõsséget tükrözik a röntgenológiai társaságok is: a
Magyar Orvosok Röntgen Egyesületébe az orvosi egyetemi munkához kapcsolódó radiológus orvosok és professzorok tartoztak. A másik társaságba a Magyar Röntgentársaságba, azok az orvosok és tudósok léptek, akik
– mondjuk úgy – nem a hivatalos röntgenológiai iskolával voltak kapcsolatban.
A hivatalos radiológiai irányzat megalapozása a magyar radiológia atyjaként tisztelt Alexander Béla
(1857–1916) nevéhez köthetõ azzal, hogy 1914-ben a
Röntgen Laboratórium beköltözhetett a budapesti egyetem központi épületébe. Ezzel egy nagy lehetõség nyílt a
röntgenológia mint új tudományág további fejlõdésében,
és a Radiológiai Klinika számára.1 Alexander Bélát ekkor
választották meg nyilvános rendkívüli egyetemi tanárnak. Alexander Béla 1916-ban elhunyt, és a Röntgen Laboratóriumot kettéosztották, a hagyatékát két radiológiai
iskola folytatta: az I. sz. Intézetbe Kelen Bélát nevezték
ki (1881-1946).2
1 Mózsa Sz. 25. p.
2 2Ratkóczy 30-31.p.
3 Ratkóczy 31-33.p.

Az ún. külsõ, II. sz. Intézetbe (ez a Korányi Sándor vezette III. sz. Belklinika épületében volt), Elischer Gyulát
(1875–1929) nevezték ki, akit azután Debrecenbe hívtak,
ahol megalapította az elsõ magyar röntgen tanszéket.3
Elischer távozása után a Korányi III. sz. Belklinika röntgenlaboratóriuma vezetésével Ratkóczy Nándort
(1891–1977) bízták meg. 1936-ban az önálló Korányi
Klinika feloszlott, ezután a Ratkóczy Nándor vezette
röntgen laboratórium önálló épületbe költözött. Kelen
Béla nyugdíjba vonulása után az addigi két röntgen labo-
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ratóriumból alakította ki Ratkóczy Nándor az Egyetemi
Röntgenintézetet.4
A hivatalosan mûködõ iskolák mellett párhuzamosan
alakult ki az ugyancsak jelentõs iskola, amely Bársony
Tivadar (1886–1942) nevéhez fûzõdik.
Ratkóczy Nándor Bársony Tivadarról írt méltatása röviden összefoglalja érdemeit: Bársony Tivadar az akkori
korlátozó törvények miatt sebészként nem érhetett el magasabb tudományos fokozatot, ezért fordult nagyobb érdeklõdéssel a röntgenológia felé, amely mindig is érdekelte. A Charité kórház fõorvosaként sok fiatal orvos sereglett köréje. 1933-ban a Szabolcs utcai Izraelita kórház
fõorvosa lett, ekkor alakult ki körülötte a Bársony-iskola,
mely nagy tekintélyre tett szert. Kimagasló egyéniség
volt, tudását önzetlenül adta át tanítványainak. Mindig is
szívesen tanított. A klinika és a röntgen megbonthatatlan
egységét hirdette. Szenvedélyesen szerette hivatását, és
ezt az érzést igyekezett átoltani tanítványaiba is. A második világháború szörnyû vérzivatarának sok tanítványa
áldozatul esett.5
Bársony Tivadar egyik legjobb és legtehetségesebb tanítványa volt Polgár Ferenc.6

POLGÁR FERENC ORVOSI PÁLYÁJÁNAK KEZDETEI
A SZABOLCS UTCAI KÓRHÁZBAN 1920–1922
Polgár Ferenc életérõl nagyon kevés adatot tudunk.
Nyomtatott formában (lexikon, nekrológ, egyéb utalás)
szinte semmit nem találhatunk. Ezért életének egy-egy
állomására kizárólag szakmai tevékenységének, munkahelyeinek adataiból lehet következtetni, vagy tudományos publikációin keresztül alkothatunk képet tehetségérõl, ígéretes pályafutásáról, amely sajnos a történelmi viharok kegyetlenségének köszönhetõen viszonylag hamar
kettétört.
Polgár Ferenc a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán szerzett orvosi diplomát. Az orvosi egyetem anyakönyvi adataiból lehet tudni, hogy Pécsett született 1894. november 2-án, izraelita vallásúként.
Diplomája 1918. március 23-án kelt, sorszáma 99/1918. 7
1920–1922 között Polgár Ferenc belgyógyász segédorvosként dolgozott a Szabolcs utcai Izraelita-kórházban
(VI., Szabolcs u. 33.). Sõt 1920–21-ben tartalékos had-
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nagyorvosként is nyilvántartották, ez jól tükrözi, hogy
még a háborús évek utáni idõszakról van szó.

RÖNTGENOLÓGUS SZAKORVOSKÉNT A CHARITÉ KLINIKÁN
1923-1926
1923-tól került a Charité poliklinikára röntgenológus alorvosként.8 Ekkor a Charité klinika röntgen laboratóriumának vezetõ fõorvosa volt Bársony Tivadar, klinikai tanársegéd. Talán éppen Bársony professzor személyes hatására és biztatására kezdett el belgyógyászként röntgenológiával foglalkozni.
A Charité poliklinika Budapesten a VI., Csengery u.
69. cím alatt mûködött, jelenleg az Erzsébet Kórház és
Rendelõintézet II. sz. krónikus belgyógyászati és geriátriai osztálya mûködik itt.
Az 1892-ben alapított Charité poliklinikán csak szegény betegeknek rendeltek.9 A kórház fenntartását és fejlesztését kisebb részben a „Charité” egyesületi tagok tagdíjából fedezték10, nagyobb részben pedig egyéb adományokból, alapítványokból, ruházati akciókból, magánszemélyektõl, bankoktól, a fõvárostól és az államtól kapott
segélyekbõl finanszírozták.11
Az egyesület célja az volt, hogy a bejáró szegény betegek ingyenes gyógykezelését minél szélesebb körben elláthassák „és a nyert tapasztalatok és vizsgálatok a tudomány érdekében értékesittessenek.”12 A Charité poliklinika nagy betegforgalmat bonyolított: például 1923-ban
32 000 új beteget és 183 028 rendelést regisztráltak!13
Ezt a nagyszámú betegellátást pedig kiváló szakorvosokkal végezték.

POLGÁR FERENC JELENTÕSEBB ÍRÁSAI,
TUDOMÁNYOS ÉRDEMEI

Szerencsés munkakapcsolat alakult ki Bársony és Polgár
között, Bársony Tivadar iskolateremtõ egyénisége nagyban hozzájárulhatott Polgár Ferenc tehetségének kiteljesedéséhez. Polgár ebben az idõben kezdett tudományos
publikációkat közölni, melyek fõleg a Fortschritte auf
dem Gebiete der Röntgenstrahlen14 címû lipcsei kiadású

4 Ratkóczy 33-34.p.
5 Ratkóczy 33.p.
6 Ratkóczy 33-35.p.
7 SOTE Levéltár: Végzettek nyilvántartása 7028. sorszámmal. Dr. Molnár László levéltáros szíves közlése alapján.
8 Mo. Orv. Évk. és Czimt. 34. évf.( 1924) 145. p..)
9 Mo. Orv. Évk. és Czimt. 35. évf. (1925.) 74. p.
10 Charité Évk. 1.p.
11 Charité Évk. 8.p.
12 Charité Évk. 1.p
13 Mo. Orv. Évk. és Czimt. 35. évf. (1925.) 74. p.
14 Fortschr... der Röntgenstrahlen 32. Bd. (1924.) 243-246. p. 33. Bd. (1925.) 31-36. p. 35. Bd. (1927.) 618-622. p. és 1220-1230. p.
40. Bd. (1929.) 292-298. p. 42. Bd. (1930.) 2. Halbjahr 613-617. p. 56. Bd. (1937.) 2. Halbjahr 521-529. p.
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RÖNTGEN-PRAXIS 1931. 3. 346-357.

Fortschritte Röntgenstrahlen 1928. 37. 663-669.

német nyelvû szakfolyóiratban jelentek meg. A magyar
nyelvû tanulmányait pedig leginkább a Gyógyászat15 címû tudományos orvosi periodika közölte.
Bársony és Polgár szoros munkakapcsolatára bizonyíték több közösen írt tanulmány és cikk.16
Polgár Ferenc röntgenológusként nagy hasznát vette
belgyógyászi ismereteinek is, ez derül ki abból a közösen
írt publikációból, melyet Szemzõ György belorvossal jelentettek meg szintén a Gyógyászatban17, valamint a német Fortschritte... der Röntgenstrahle-ban18. Szemzõ Ede
György is a Charité klinikán mûködött, tehát közvetlen
munkatársak voltak Polgárral. Szemzõ György 1914-ben
végzett a budapesti egyetemen, vagyis négy évvel korábban, mint Polgár Ferenc. Belgyógyász szakorvosként fõleg a gyomor- és bélbajok specialistája volt.
Polgár Ferenc hamarosan az egyik kiemelkedõ röntgenológus szakorvosnak számított. 1927-ben, 33 éves
korában jelent meg egy összefoglaló kézikönyve „Rönt-

genvizsgálati módszerek” címmel, amely az elsõ magyar
nyelvû röntgenológai módszertani szakkönyv.19 Ennek
bõvített és átdolgozott második kiadása 1941-ben jelent
meg.20
Az eddigi ismeretek szerint két betegség leírásának elsõ közlése köthetõ Polgár Ferenc nevéhez.
Az elsõ betegség az „ostitis condensans ilei” megnevezésû elváltozás, amelyet Bársony Tivadarral közösen közöltek 1928-ban. Szakmai körökben ezt közismertebb néven a Bársony-féle szindrómának ismerik, pedig helyesen Bársony-Polgár szindrómának kellene nevezni, hiszen a betegség tünetegyüttesének leírása közös érdem. A
német nyelvû szakcikket Bársony Tivadar és Polgár Ferenc gyümölcsözõ munkakapcsolata csúcspontjának tarthatjuk.
Az eredeti cikk a már említett lipcsei kiadású röntgenológiai szaklapban, a Fortschritte...der Röntgenstrahlenben jelent meg 1928-ban. Címe: Ostitis condensans ilei –

15 Gyógyászat 64. évf. (1924). 244-246. p. 66. évf. (1926.) 676-678. p. 67. évf. (1927.) 30-33.p.
16 Fortschr... der Röntgenstrahlen Bd. 34.(1926.) 634-363. p. Bd. 36. (1927.) 593-602. p. Bd. 37. (1928.) 174-177. p. és 663-669. p.
Gyógyászat 64. évf. (1924.) 352-353. p. 66. évf. (1926.) 231-232. p. 67. évf. (1927.) 444-446. p. és 1114-1118. p. 68. évf. (1928.)
436-437. p. Orv, Hetil. 69. évf. (1925.) 4-5. p.
17 Gyógyászat 65. évf. (1925.) 737-738. p.
18 Fortschr... der Röntgenstrahlen Bd. 34. (1926.) 1. Halbjahr 141-144. p.
19 Bugyi, Balázs: Hungarian medical radiology past and present. H.n., é.n. 35.p. Bugyi, Balázs: The history of Hungarian medical
radiology. 23.p. In: Medico News 1974/1.
20 Polgár Ferenc: Röntgenvizsgálati módszerek. 1. kiad. Bp.:Gyógyászat, 1927. 201, [3] p. illetve 71 ábrával (A Gyógyászat
Könyvtára 2. sz.) 2. jav. és bõv. kiad. Bp.: Novák Rudolf és Trsa, 1941. 257 , [7] p., illetve 83 ábrával.
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ein bisher nicht beschriebenes Krankheitsbild21. Magyar
nyelven a Gyógyászatban közölték: „Az ostitis condensans ilei kórformája” címmel22.
Ez a betegség fõleg nõknél fordul elõ, a keresztcsontcsípõi (sacroiliacalis) ízület mentén fájdalommal járó
csontsûrûsödés a csípõlapátban. Kezelése tüneti, spontán
gyógyul.23
Minden új felfedezésnek és ismertetésnek kimagasló
tudományos értéke van, ezért ennek a tanulmánynak is az
a nagy jelentõsége, hogy ezt a betegséget elsõként Bársony Tivadar és Polgár Ferenc írták le pontosan. Közös
tanulmányuknak nemzetközi visszhangja volt és van azóta is.
(J. F. Brailsford angol röntgenológus orvos valójában
már 1924-ben röviden vázolta ezt a betegséget, de a pontos meghatározása és leírása a két magyar röntgenológusnak, Bársony Tivadarnak és Polgár Ferencnek tulajdonítható.)24
Az 1977-ben kiadott német Reallexikon der Medizin
címû lexikonban mind a Polgár (Polgar-Syndrom: Franz
Polgar25), mind a Bársony név alatt (Bársony-PolgarSyndrom26) visszakereshetõ az ostitis condensans ilei, és
forrásként az említett 1928-as cikket jelölik meg.
Németországban Polgár Ferenc neve ismertebb a röntgenológiai szakirodalomban, mint Magyarországon. Ennek az az oka, hogy Polgár Ferenc elsõsorban a német
nyelvû röntgenológiai lapokban közölt tanulmányokat,
magyarországi orvosi lapokban pedig jóval kevesebb
cikket olvashatunk az õ neve alatt.
A magyar orvosi lexikonokban csak egy helyen találkoztam Bársony–Polgár névkapcsolattal: a 4 kötetes Orvosi lexikonban a Bársony–Polgár-féle functionalis diverticulum címszó alatt27, de sajnos Polgár Ferenc teljes
neve nem olvasható a magyar lexikonban még csak utalásként sem.28
A második betegség a Polgár Ferenc által „praesenilis
osteoporosis” néven leírt kórkép, amelyet önállóan 1931ben a Röntgen-Praxis29 címû folyóiratban, majd 1937ben a már említett Fortschritte auf dem Gebiete Röntgenstralen címû periodikában közölt.30 Mindkét folyóirat az
akkori idõk legjelentõsebb röntgenológiai folyóiratának
számított.
Holló István professzor 1995-ben méltatta a „praesenilis osteoporosis” elnevezésû kórkép leírását, amely lé-
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nyegében a „postklimakteriális osteoporosis” felismerésének az elsõ lépése volt. „Polgár Ferencet a nemzetközi
osteológia egyik nagyon korai, jó szemû, maradandó
megállapításokat tevõ klinikus személyiségének tekinthetjük.”31

RÖNTGEN FÕORVOSKÉNT A SIESTA SZANATÓRIUMBAN
1927-1942
1927-tõl Polgár Ferenc a Siesta Szanatórium röntgen-fõorvosa lett. (Budapest I., Ráth György u. 5., ma az Országos Onkológiai Intézet épülete). A Siesta Szanatórium
jellegét tekintve egészen más gyógyhely, mint a szegény
betegeket ellátó Charité klinika. A Siesta Szanatórium „a
Déli Vasút érkezési oldalánál” fekszik – ahogy hirdeti a
jó megközelíthetõséget a szanatóriumot bemutató füzet32.

21 Fortschr... Röntgenstrahlen. 37. Bd. (1928.) 663-669. p.
22 Gyógyászat 68.(1928.) 436-437. p.
23 Orvosi lexikon 3. köt. 856. p. és 868. p.
24 Leiber, B. – Olbrich, G.: Die klinischen Syndrome. Band 1: Syndrome. 96-97. p.
25 Realexikon der Medizin... M-R Band 211. p.
26 Realexikon der Medizin... A-C Band 71. p.
27 Orvosi lexikon 1. köt. 368. p.
28 Bársony – Polgár: Tünetmentes és functionalis nyelõcsõ-diverticulumok. In: Gyógyászat. 67.(1927.) 444-446. p.
29 Röntgen-Praxis. 3.Jhrg. (1931.) 346-357. p. Címe: „Über Plattwirbel. ((Platyspondylie; Präsenile Osteoporose.)”
30 Fortschr... der Röntgenstrahlen 56.Bd. (1937.) 2. Halbjahr. 208-211. p.
31 Holló István: Polgár Ferenc-emlékelõadás. MOOT Kongresszus, 1995. In: http://www.lam.hu/folyoiratok/ca/0101/3.htm
32 Siesta Sanatorium. Korabeli prospektus. 1. p.

86

OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK

Klimatikus, diétás és vízgyógyintézet. Bár mérsékelt polgári árakkal hirdette mûködését, mégis a nyújtott szolgáltatásokból és fõleg áraikból sejthetõ, hogy ezt nem mindenki fizethette meg... „A Kis-Svábhegy délkeleti lejtõjén 9700-öles gondosan ápolt parkban” fõleg „belbetegeknek, nem zárt intézeti ellátást igénylõ idegbetegségekben szenvedõknek, lábadozóknak, fogyó- és hízókúrára szorulóknak” ajánlották, de korszerûen felszerelt sebészeti osztállyal is rendelkezett, szülészete pedig „nemcsak Budapesten és az egész országban, hanem külföldön
is közismert” volt33.
Öt pavilonban gyógyulhattak és üdülhettek a betegek.
A legolcsóbb pavilonban is napi 16-20 pengõért, a legdrágábban napi 23-25 pengõért. Ehhez számolták még a
heti átlag 10 pengõ orvosi kezelési díjat, de ha valamilyen diétás kezelésben részesült valaki, még 2-3 pengõ
pótdíjat is kellett fizetni. Egy 10 napos szülészeti ellátásért legkevesebb 180 pengõt, de akár 300 pengõt is lehetett fizetni.34
33 Siesta Sanatorium. Korabeli prospektus .1-6. p.
34 Siesta Sanatorium. Korabeli prospektus. Árjegyzék.
35 Mo. Orv. Évk. és Czimt. 42. évf. (1932.) 177. p.
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Csak laikus viszonyításként eszünkbe juthat a korszak
híres slágere 1936-ból a „Havi 200 fix” címû magyar
filmvígjátékból: havi 200 pengõ már jó jövedelemnek
számított, melyet a Siesta Szanatóriumban egy 10 napos
kezelés alatt el lehetett költeni.
Külön kaszinóépület volt fogadó- és játékteremmel,
benne elegáns étteremmel, továbbá nõi szalonnal és zeneteremmel, ahol rendszeresen tartottak szalonkoncerteket, zene- és társasestélyeket, valamint rádióhangversenyeket. Gyönyörûen berendezett társalkodókkal, egy-két
ágyas szobákkal, sõt luxus apartmanokkal várták a gyógyulni vágyókat. A szobákban emellett természetes volt a
telefon-, rádió- és fényjelzõ-készülék és a hideg-melegvíz biztosítása.
A Siesta Szanatórium modernül felszerelt röntgen laboratóriumának vezetõ fõorvosa volt Polgár Ferenc.
Mellette, rövid ideig, egy évig volt röntgen-fõorvos az
1931-ben újonnan nyílt Glück Szanatóriumban is, amely
a VI., Benczúr utca 4. sz. alatt mûködött.35
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Feltehetõen a politikai változások miatt 1937-tõl a címtári adatok már nem fõorvosnak jelölik a Siesta Szanatóriumban, hanem röntgenológus szakorvosként jegyzik.
1941-ben a Siesta Szanatóriumi állása mellett az Amerikai úti Szeretetkórházban lett fõorvos.36 (XIV., Amerikai út 57., ma ezen a címen az Országos Idegsebészeti
Tudományos Intézet mûködik.)

AZ UTOLSÓ ÉVEK, HALÁLA
1942-ben infarktusban meghalt dr. Bársony Tivadar, egykori fõnöke, munkatársa, orvosi pályájának legfõbb támogatója. A neves radiológus professzor nekrológját Polgár Ferenc írta meg, amely 1943-ban jelent meg a Stockholmban kiadott Acta Radiologica címû radiológiai szaklapban.37
Az adatokból lassan körvonalazódik, hogy egy kiváló
és tehetséges ember körül hogyan szûkül a kör, és a fiatalon elért szakmai sikerektõl a biztonságos anyagi háttér
megteremtésén át, hogyan ível egyre lejjebb a pályafutásának íve.
Életének utolsó éveirõl megint kevés adatot ismerünk.
Megjárta a bergen-belseni német koncentrációs tábort,
ahova 1944. december 7-én érkezett 1352 fogolytársával
együtt. A tábori nyilvántartások szerint a 11-es Blokk
5832-es számon nyilvántartott foglya volt. A tábort az angolok szabadították fel, és a túlélõk, fõleg holland és magyar foglyok, Svájcba kerültek. Közöttük volt Polgár
Ferenc is.38
Utolsó adatunk róla háború utáni: meghívást kapott az
Egyesült Államokba a newarki (New Jersey állam) egyetemre, ahol azonban rövid ottléte után gyógyíthatatlan
betegsége miatt önkezével vetett véget életének.39
Polgár Ferenc munkásságának emléket állítva alapította meg a Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai
Társaság a Polgár Ferenc-emlékdíjat, amelyet minden
évben az osteoporosis-kutatásban kimagasló orvosok vehetnek át.
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