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A Gyógyászat című orvostudományi közlöny 1900. janu-
ár 4-én megjelent 2. száma közölte az alábbi hírt: „Dr. 
Dégen Árpád a budapesti egyetem bölcsészeti facultásán 
a botanika magántanárává habilitálta magát. Egyike 
azon, mai nap már ritkaság számba menő eseteknek, 
hogy orvosi pályát végzett férfiú előszeretetből a termé-
szetrajzi tárgyak egyikének szentelje munkásságát. 
Régebben ez volt a szabály – ma már csak kivétel, de 
annál dicséretesebb kivétel.”

A valószínűleg a szerkesztő-kiadó Schächter Miksa ál-
tal írt dicséretet kiérdemelte volna a pozsonyi születésű 
Dégen Árpád (1866–1934) kollégája, az ekkor már a po-
zsonyi Állami Kórház igazgatójaként ismert Pantocsek 
József doktor is. Annál is inkább, hiszen amíg Dégen 
korán hátat fordított az orvosi pályának és a budapesti 
Vetőmagvizsgáló Állomás igazgatójaként, botanikusként 

szerzett érdemeket [1], Pantocsek élete végéig megma-
radt a kaptafánál. 

Pantocsek József 1846. október 15-én született Nagy-
szombatban (ma: Trnava, Szlovákia) – állítja a Pan-
tocsek-életmű legjobb szlovák ismerője, Ivan Hrabovec 
tudománytörténész [2, 3]. Korrigálnunk kell tehát a 
Magyar orvoséletrajzi lexikon adatát, amely Nagytapol-
csányt tekinti szülőhelynek [4]. A család csak József öt-
éves korában költözött át Nyitra megyébe, a ma Nagyta-
polcsány (ma: Topoľčany) részét képező Tavarnokba 
(ma: Tovarníky). 

Doktorunk születése idején atyja, id. Pantocsek József 
(1799–1872) Nagyszombatban volt gyógyszerész a „Fe-
kete Medvéhez” címzett patikában [5]. Gyógyszerészi 
oklevelet 1820-ban Bécsben szerzett, mint ifj. Joseph 
Jacquin (1766–1839) botanikus és vegyészprofesszor 
kedvenc tanítványa. Így nem meglepő, hogy később is, a 
hivatása által megkövetelt gyógynövényi és vegyészeti is-
mereteket meghaladva érdeklődött a botanika és a kémia 
iránt. Együtt füvészkedett a híres nyitrai gyógyszerésszel, 
Láng Adolf Ferenccel (1769–1859), levelezett a kor hí-
res természettudós utazójával, A. Humboldttal [3], 
1840-ben Frigyes Ágost szász királlyal botanizált a 
 Magas-Tátrában. 1832-ben vegyelemezte a pöstyéni 
 (Piešťany) fürdő vizét és iszapját. Gyógyszerészi hivatá-
sát és patikáját idősebb fia, Rezső örökölte.

Ifjabb fia, József viszont örökölte a botanika iránti 
vonzódását. Az alsó-ausztriai Kalsburgban, Nyitrán és 
Esztergomban végzett középiskolai tanulmányok után 
előbb Göttingenben, majd Bécsben készült az orvosi pá-
lyára. Meglehetősen későn, közel 30 éves korában, 
1875-ben szerzett csak orvosi diplomát. A késés egyik 
magyarázata: már medikusként sokat botanizált. 1866-
tól a vakációkat általában a Magas-Tátrában töltötte. 
1872-ben viszont hónapokat füvészkedett a Balkánon. 
Megfigyeléseit még medikusként, a pozsonyi Természet-
tudományi Egyesület ülésén mutatta be. Előadása meg-
jelent az egyesület évkönyvében, illetve 1874-ben külön-
lenyomatként is „Adnotationes ad floram et Faunam 
Hercegovinae, Crnagorae et Dalmatiae” címmel [3]. 
1868-tól az osztrák növénytani szaklap (Österreichische 
Botanische Zeitschrift – ÖBZ) munkatársa.

Tanulmányai befejezése után, 1876-ban megnősült – 
felesége Neuhauser Terézia lett, egy lányuk született csak 

1. ábra A Magyar Algológiai Társaság emlékérmének elő- és hátoldala
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–, majd hazatért Tavarnokra, ahol előbb körzeti, később 
járási orvosként dolgozott. Lelkiismeretesen végzett or-
vosi munkájával, illetve nem lanyhuló tudományos mun-
kásságával, publikációival nagy tekintélyre tett szert. Egy 
anekdota szerint, amikor egy cigány betegének nem volt 
pénze a Pantocsek által felírt gyógyszer kiváltására, meg-
ette a vényt, mert szentül hitte, hogy a híres doktor 
gyógyszere így is tud gyógyítani [6]. E tekintélyre külö-
nösen az 1894-es kolerajárvány idején volt szüksége. 
Amikor ugyanis elrendelte a kolerában elhunytak ágyne-
műjének elégetését, a tudatlan falusi nép ellenszegült, és 
a különben kedvelt doktorukat kaszával és fejszével fe-
nyegették [7].

1896-ban fontos változás történt a vidéki orvos életé-
ben. Elhunyt az 1864-ben megnyitott pozsonyi Orszá-
gos (később Állami) Kórház igazgatója, Barts József 
(1844–1896). Helyébe – a pozsonyiak nem kis meglepe-
tésére – Pantocsek Józsefet nevezték ki. A kinevezés hát-
tere, körülményei nem ismertek, tény azonban, hogy 
Pantocsek hamarosan megszolgálta a bizalmat. Fentebb 
Hrabovecre hivatkozva korrigáltam, most viszont őt kell 
korrigálnom. Azt írja ugyanis, hogy Pantocsek „ismere-
teivel, önbizalmával és vasakarattal az elhanyagolt kór-
házból nagyon jó hírű intézményt hozott létre” [2, 3]. 
A pozsonyi Országos Kórház semmiképpen sem volt „el-
hanyagolt”! Már csak azért sem lehetett, hiszen 1896-
ban nyílt titokként emlegették, hogy a „rövidesen” meg-
nyitandó harmadik egyetem székhelye Pozsony lesz, és e 
kórház lesz majd az orvosi kar bázisa. Inkább hihetünk a 
kórház belgyógyász főorvosának, aki Pantocsek első év-
tizedének munkáját így summázta: igazgatósága alatt az 
intézmény „az ország legelső vidéki kórházává emelke-
dett” [8]. Pantocsek „kitűnő és erélyes igazgatósága” 
alatt a ma is egyetemi oktatókórházként működő intéz-
mény önálló pavilonnal bővült az elmebetegek, illetve a 
fertőző betegek elhelyezésére. Modern kórbonctani in-
tézetét és új sebészeti pavilonját 1907-ben megcsodálták 
a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV., po-
zsonyi vándorgyűlésének résztvevői is.

A szlovák források [2, 3, 7] is kiemelik, hogy Pan-
tocsek már 1898-ban röntgenkészüléket szerzett a kór-
ház számára. Az Alexander Béla által Késmárkon (ma: 
Kežmarok) működtetett készülék után ez volt a Felvidék 
(a mai Szlovákia) első „kórházi” röntgenje. A „kórházi” 
jelző kiemelése arra utal, hogy magában Pozsony városá-
ban is már működött „röntgenlaboratórium”, mégpedig 
a pozsonyi „Királyi Katholikus Főgimnázium” épüle-
tében. Az 1897/98-as iskolaévről kiadott „Értesítője” 
szerint a Dohnányi Frigyes professzor és Polikeit Károly 
igazgató által működtetett laboratórium szolgálatait a 
helyőrségi kórház sebészeti osztályának orvosai, illetve 
magánorvosok is igénybe vették [9].

Pantocsek pozsonyi működése nem szűkült le a kór-
ház területére. Már tavarnoki orvosként aktívan bekap-
csolódott az 1888-ban megalakuló Nyitra vármegyei 
Orvos-Gyógyszerészi és Természettudományi Egyesület 
munkájába és kapcsolatban maradt vele Pozsonyba köl-

tözése után is [10]. Érthető módon azonban 1896 után 
elsősorban a pozsonyi magyar/német, a korábbi „Ter-
mészettudományi és Orvosi”-ról a valóságnak – a tagság 
orvosi túlsúlyának – megfelelő „Orvos-Termé szet-
tudományi”-ra átnevezett Egyesületben (Verein für 
Heil- und Naturkunde) hallatta szavát – magyarul. 
1897-ben Nyitra vármegye, 1901-ben Pozsony város és 
vidéke „moszatvirányához” közölt adatokat, majd 1907-
ben „új bacillariák” (kovamoszatok) leírásáról érteke-
zett. (Értekezései az egyesület évkönyveiben is megje-
lentek.) 

Nagy részt vállalt a pozsonyi egyesület 1907. évi, a 
már említett vándorgyűléssel egybekötött, 50. születés-
napi ünnepléséből is. Az egyesület kétrészes – közös kö-
tetben – kiadott „1856–1906 Emlékmű” című köte-
tének I. részében (181–262. oldal) Pantocsek József, 
„a Pozsonyi M. K. Állami Kórház igazgató orvosa” is-
merteti „Pozsony és környékének természetrajzi 
viszonyai”-t. Az éghajlattal kapcsolatban megemlíti, 
hogy Pozsony enyhe klímájának köszönhetően „a füge 
és gesztenye a szabad telelést eltűri” (185. oldal). Az ál-
latvilág viszonyait tárgyalva, igazi kuriózumra hívja fel a 
figyelmet: „... boldogult Esterházy Mihály gróf az 1890-
es években cseklészi (ma: Bernolákovo – K. L.) vadas-
kertjében az ausztráliai kenguruht(!) is meghonosítani 
iparkodott” (186. oldal). A vadorzóknak „köszönhető-
en” – sikertelenül. „A viza (Acipenser Huso) ... még az 
ötvenes években íváskor a Fekete-tengerből még Pozso-
nyon felül Bécsig felvándorolt” (189. oldal).

A kötet második részében a kórház belgyógyász főor-
vosa, Pávai Vajna Gábor írta meg „Pozsony egész ség-
ügyé”-t, s ebben bemutatta a jeles helybéli orvosokat. 
A  Pantocsekról mint igazgatóról írt véleményét már 
idéztem. Érdemes idézni e dolgozat címében szereplő 
„dicséretes kivétel” minősítést leginkább alátámasztó so-
rokat is, Pantocsek „nem orvosi” érdemeiről: „Ő volt az 
első hazánkban, aki mikrofotografiák készítésével foglal-
kozott; mikrofotografiáit be is mutatta az 1885-ik évi 
budapesti országos kiállításon, valamint 1890-ben az 
első magyar amateur-kiállításon. Mikroskopiumi diato-
mea-fölvételeit ekkor arany éremmel tüntették ki” [8].

A „mikrofotográfia tulajdonképpen a mikroszkóp által 
megnagyított képek fotografálása” – írja a „tudományos 
fotográfia” magyar úttörője, Gothard Jenő 1896-ban 
egy lexikoni szócikkben, nem említve Pantocsek érdemét 
[11]. Pantocsek már tavarnoki évei alatt mikroszkopi-
zált, sőt a Nyitra Megyei Egyesület 1889–1890-es év-
könyvébe megírta „A górcső története és fejlődése” 
című dolgozatát is. Pozsonyba költözve kitűnő partnerre 
lelt az ottani Ferenc József Gyermekkórház főorvosában, 
a bakteriológusként is kitűnő Mergl Ödönben (1861–
1926). „Az 1896-ik évi magyar orsz. kiállítás mikrofo-
tografiai készülékét és bakteriologiai fényképeit kiállítási 
éremmel tüntette ki” – írja Mergről Pávai Vajna az egye-
sület emlékkönyvében [8]. Mergl tehát „bacilusvadász” 
volt, Pantocsek viszont a „diatomeákat”, azaz a kovamo-
szatcsalád egyik nemzetségét, a „bacillariákat” górcsö-
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vezte előszeretettel. Mindkét név alapja a latin „bacil-
lus”, azaz pálcika.

S ezzel el is érkeztünk ahhoz a „természetrajzi tárgy-
hoz”, amelyben Pantocsek úttörő jelentőségű, nemzet-
közileg is jegyzett kutatásokat folytatott. Ez az algoló-
gia, azaz a moszatokkal foglalkozó tudományág (alga: 
moszat, tengerifű). A kovamoszatok törzsét (Bacillari-
ophyta) egysejtű, barnás színű, mikroszkopikus nagysá-
gú „növények” alkotják. Jelentős szerepük van a vizek 
öntisztulásában, a haltáplálék (plankton) jelentős részét 
adják. Kihalt (fosszilis) fajaik váztömege a kovaföld (dia-
tómaföld). Őslénytanilag mint rétegképzők jelentősek. 
Az orvosok közül elsősorban a törvényszéki boncolást 
végzők találkoznak velük: a moszatok kimutathatósága a 
tüdőben, a vérkeringési szervekben a vízbe fulladást bi-
zonyítja.

Hogy miért fordult Pantocsek figyelme az 1870-es 
évek derekán a makroszkopikusan, szabad szemmel is jól 
látható virágos növényektől a csak mikroszkóppal látható 
növények, azaz a moszatok felé – nem tudjuk. Csak sejt-
hetjük egy 1912-ben tett vallomása alapján. A pozsonyi 
Orvos-Természettudományi Egyesület évkönyvében 
közzé tett, „A Fertő tó kovamoszat viránya 1912 évben” 
című dolgozatában írja: „Az egysejtű lények legszebbjei 
a kovamoszatok lévén, ne csodálkozzunk, hogy a termé-
szet eme remekeinek páncélhéjainak művészies és elraga-
dó szépségű rajza, nem különben az élő héjak sajátságos 
mozgása úgyszólván a górcső feltalálásával nemcsak a 
tudósokat, de a művelt világ műkedvelőinek nagy szá-
mát, nemcsak hogy lekötötte és meghódította, de azokat 
ezen parányi lények rendszeres tanulmányozására, azok-
nak leírására serkentette” [6].

Úgy vélem, hogy az idézet kulcsszava a „górcső”, hi-
szen Pantocsek is a mikroszkópnak, a mikrofotográfiá-
nak köszönhetően hozta létre a több mint hatezer tárgy-
lemezt tartalmazó gyűjteményét. Elsősorban a fosszilis 
kovamoszatokat, a diatómákat vizsgálta – 1221 fosszilis 
és 289 recens taxont írt le [6]. Halála után gyűjteménye 
nagy részét a budapesti Természettudományi Múzeum 
megvásárolta. Sajnos a II. világháború e gyűjteményben 
is nagy károkat okozott – csak körülbelül ezer darabot 
sikerült restaurálni. 

Publikációiból napjaink algológusai is meríthetnek, 
különösen „A Balaton kovamoszatai”-ról (1902), illetve 
„A Fertő tó kovamoszat virányá”-ról írt (1912) dolgo-
zataiból. Az elsőként említett, 142 oldalas tanulmánya 
„A Balaton tudományos tanulmányozásának eredmé-
nyei. II. kötet, 2. rész. 1. szakasz” függelékeként jelent 
meg. A „magyar tenger” tanulmányozását 1891-ben a 
pozsonyi születésű Lóczy Lajos (1849–1920), a buda-
pesti egyetem geográfusprofesszora kezdeményezte, 
majd irányította, szervezte az úgynevezett Balaton-bi-
zottság mintegy 60 munkatársa által írt, 34 kisebb- 
nagyobb kötet kiadását [12]. A Balaton moszataival 
 Istvánffy Gyula (1860–1930) botanikus mellett az or-
vosdoktor Pantocsek foglalkozott a legtöbbet. A teljes-
ség kedvéért: a Balaton „Molluscáit” (a puhatestűek tör-

zsét) egy másik felvidéki doktor, Trencsén vármegye 
főorvosa, Brancsik Károly (1842–1915) tanulmányozta 
[13]. A Balatonban találta meg Pantocsek a Cyclotella 
ocellata moszatot is, amelyet a Magyar Algológiai Társa-
ság a szimbólumává választott. A társaság tiszteletbeli 
tagjait jutalmazó Pantocsek-emlékérem egyik oldalán is 
ez a diatoma látható, a másikon Pantocsek portréja 
(1. ábra). 

Az algológusok mellett számon tartják Pantocsek ér-
demeit a magyar paleontológusok (őslénytankutatók) is. 
Pantocsek 1886 és 1892 között 102 táblával ellátott mo-
nográfiát jelentetett meg Magyarország fosszilis Bacilla-
riáiról. 1894-ben Bécsben publikálta a kovamoszatok 
kőzetalkotó és korjelző jelentőségéről szóló dolgozatát. 
A kihalt (fosszilis) és ma is élő (recens) diatomafajok szá-
zalékos arányából elsőként Pantocsek következtetett a 
kovaföldek (diatomaföldek) korára [14]. 

Pantocsek 68 éves korában vonult nyugalomba. Elé-
gedett szívvel tehette ezt, hiszen kórháza bel- és sebésze-
ti osztályát 1914. április 2-án a várva várt s végre meg-
nyíló Erzsébet Egyetem klinikáivá nyilvánították. Az 
igazgatói székét a szülészeti klinikává nyilvánított pozso-
nyi bábaképző vezetőjének, az egyetemi tanárrá kineve-
zett Velits Dezsőnek (1860–1921) adta át [15]. Pan-
tocsekék visszaköltöztek Tavarnokra. Doktorunk 1916 
nyarán még unokájával – a később szintén jeles botani-
kussá és orvosdoktorrá váló Scheffer Józseffel (1903–
1949) – botanizált, szeptember 4-én azonban a hastífusz 
áldozata lett [3]. 

Halálának 80. és születésének 150. évfordulója alkal-
mából 1996. október 23-án a Szlovák Tudományos Aka-
démia mellett működő Tudomány- és Technikatörténeti 
Társaság, karöltve a Szlovák Botanikus Társaság Algoló-
giai Szekciójával, szlovák–magyar szimpóziumot rende-
zett. A Magyar Algológiai Társaságot elnöke, dr. T. Kiss 
Keve és az előadó – angol nyelven – dr. Ács Éva képvisel-
te. Az elhangzott előadások a „Veda a technika v deji-
nách Slovenska” (A tudomány és technika Szlovákia tör-
ténelmében) című sorozat 7. kötetében jelentek meg, 
1996-ban. 

A magyar orvostörténet-írás eddig nemigen foglalko-
zott Pantocsek József életével, a medicina kereteit túllé-
pő, a mikrofotografálásban, algológiában, paleontológi-
ában maradandót alkotó életművével. E kis dolgozat 
ezen adósság törlesztésére tett kísérlet.
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autizmussal élô vagy asperger-szindrómás gyerekek 
neveléséhez és tanításához

EzErEgy nagyszErû ötlEt
ellen notbohm–veronica zysk

„Ha minden iskolában és családban a könyvben szereplô ötletek kis töredékét felhasználnák, 
beláthatatlan lehetôségek nyílnának meg elôttünk, hogy javítsuk az autizmussal 
vagy Asperger-szindrómával élô gyermekek életminôségét. Ez pedig csodálatos dolog!”

Dr. Temple Grandin

348 oldal, 4100 Ft 
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A könyv számtalan azonnal alkalmazható ötletet 
kínál szülôknek és nevelôknek az alábbi területeken:
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•	kommunikáció:	szóhasználat,	hallás,	vizualitás,	környezet,
•	viselkedés:	tipikus	viselkedési	formák	és	kezelésük,
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