
A BETEGSÉGET O K O Z Ó FONALGOMBÁK EREDETÉRŐL
A JÁSZKUNSÁG célkitűzései közé tartozik, hogy terei adjon
a megyében folyó tudományos [kutatások eredményeinek még
akkor is, ha azok nem közvetlenül kapcsolatosak Szolnok
megyével. Dr. Szathmáry Sebestyén tudományos működését
az ország határain túl is jól ismerik, figyelemmel kísérik.
Illő, hogy a megye lakói, a JÁSZKUNSÁG olvasói is meg-
ismerkedjenek vele. (Szerk.)

I.

Az emberi bőr gombás eredetű megbetegedéseinek történetét általában Re-
mak és Schönlein észlelésének idejével (1837. és 1839.) szokták kezdeni az orvosi
mykologiákban.[l] Ez az< idő azonban csak mérföldkövet jelent a történelmi fejlődés
útján, azt az időpontot, amikor az említett kutatók meglátták egy emberi bőrbeteg-
ségben, az úgynevezett favusban, azokat a gombafonalakat, melyeknek ezen betegség
keletkezésében jelentőséget tulajdonítottak, és amelyeknek létezését már a régi arab
orvosok is sejtették. Ezeket az észleléseket is történelmi fejlődés előzte meg, mely-
nek egyik fontos mozzanata Bassi észlelése volt 1835-ben, amikor megtalálta a se-
lyemhernyók muscardin nevű betegségének okozóját, és ezzel felhívta a tudományos
világ figyelmét arra, hogy betegségeket finom, csak mikroszkóppal látható gomba-
fonalak is okozhatnak. Ez a felfedezés nagy jelentőségű volt. mert ennek nyomán
a kutatók a legkülönbözőbb betegségekben kezdtek keresni gombafonalakat. Ilyen
körülmények között nem meglepő, hogy Remak és Schönlein minden előzetes felké-
szültség nélkül megtalálta azokat a. favus pörkjeiben. Felfedezésük azonban nem
volt több egyszerű észlelésnél, mert legfeljebb csak a gondolatát vetették fel annak
a lehetőségnek, miszerint ez a mikroszkópos fonálgomba okozta azt a bőrbetegséget,
amelynek a pikkelyeiben, illetőleg pörkjeiben megtalálták. Tulajdonképen a Párizs-
ban élő hazánkfiáé, Gruby Dávidé volt az érdem, hogy elődeinek meglátását 1841-
ben tudatossá tette. Nemcsak a kórokozót mutatta lei, hanem egyrészt sikeres ojtá-
sokkal be is bizonyította állításainak helyességét, másrészt az általa felismert gom-
bás haj- és bőrbetegségekről oly pontos leírást adott, hogy még ma is csodálkozva
kérdezheti az olvasó, miként volt lehetséges az akkori idők kezdetleges eszközeivel
olyan tökéletes vizsgálatokat végezni, mint azt Gruby Dávid tette.

Az első felfedezésektől eltelt fél évszázad kutatásai csak újabbnál újabb
gombás bőrbetegségeknek, azok kórokozóinak felkutatására és tüzetes megismerésére
irányultak. Nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy ez idő alatt felmerült volna
annak gondolata, hogy ai kórokozó fonálgombaféleségek, melyeknek száma évtizedek
alatt tetemesen megszaporodott, honnan jutottak az emberek, illetőleg az állatok
bőrére. Több, mint fél évszázad telt el Bassi felfedezésétől, míg azok származására
vonatkozóan a gondolkodás a szabad természet felé kezdett terelődni. Nagyon nehezen
tört magának utat ez a felfogás dacára annak, hogy egyes gombás bőrbetegségek
ennek a gondolatnak valószínűségét már mintegy kezdettől fogva előtérbe hozták.
Még amikor 1903-ban Dreuw közölte azt az észlelését, hogy egy betegének gombás
körömbetegségét a korhadó szalma okozta, melyet a beteg körmeivel kapart le egy
üvegpalackról még akkor sem keltett az eset érdeklődést a gombák eredete iránt.
Pedig ezt a felfogást kétségtelenül megerősíteni látszott az a körülmény, hogv bete-
gének csak azok a körmei betegedtek meg, melyekkel a szalmát vakarta. A további
észlelések sem keltettek visszhangot, bár ezek is eléggé világosak voltak. Ceresol
1906-ban Páduából közölte, hogy egy erdei tisztáson kamrába zárt dámvadak gombás
bőrbetegséget kaptak. Ebből arra következtetett, hogy betegségüket a szabad ter-
mészetből kapták. Figyelmen kívül hagyták a kutatók azt az észlelést is. hogy egy
laboratóriumban a kalickában tartott egerek az alomtól fertőzve kapták meg súlyos
gombás bőrbetegségüket. Ezek és még más észlelések, valamint emberi és állati meg-
betegedéseknek egyéb körülményei azonban mindinkább felszínre hozták azt a gon-
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dolatot, hogy a gombás fertőzések forrásait a szabad természetben kell keresni. Ennek
dacára csak 1922-ben jelent meg az erre vonatkozó első adat az orvosmykologiai iro-
dalomban, amikor Alexander azon véleményének adott kifejezést a Kaufmann-Wolf-
féle gombával kapcsolatban, hogy ez a gombaféleség, amely az emberek talpán igen
gyakran okoz bőrbetegséget, valószínűleg mindenütt előfordul a szabad természet-
ben, és megfelelő körülmények között megtelepedik az emberi bőrnek azon helyein,
melyek neki a szükséges életfeltételeket, elsősorban is a nyirkosságot biztosítani
tudják. Ilyen az emberek talpa és tenyere. A kórokozó gombák eredetére vonatkozó
ilyen irányú felfogás még ezen észlelések és megfigyelések után sem talált kellő
elismerésre. Ennek okát főleg két körülményben kell keresni. Egyrészt annak a né-
metnek meggyökeresedésében, mely a gombás eredetű betegségeket emberi és állati
eredet szerint osztályozta olyan tapasztalatok alapján, hogy az állatoktól fertőződött
emberek betegségei rendszerint sokkal súlyosabbak, mint az emberről emberre ter-
jedőké. Másrészt a bőrbetegségeket okozó gombák egy csoportját botanikailag olyan
családból származtatták le, melynek egyes tagjai állatok bőrén valóban betegséget
okoznak, és mint ilyeneket szintén állati eredetűeknek tekintették.

A tudományos felfogásnak az a furcsasága, amely a kórokozó 'gombák erede-
tét kórképek származására építette fel, éles összeütközésbe került a botanikai felfo-
gással, az egyetlen tudományos alappal, és ferde irányba vezette a belőle levonható
következtetéseket. így történt, hogy az orvosmykologusok, minthogy nem volt meg-
felelő botanikai előképzettségük, kórokozó gombáik osztályozása és rendszerbefogla-
lása terén megmaradtak az állati és emberi származtatás mellett, és ehhez olyan
mereven ragaszkodtak, mintha bizony a kórokozó gombák az emberi vagy állati bőr
talaján teremtek volna meg. A tudományos gondolkodásnak ezen ferdeségét a ku-
tatási tehetetlenség is okozta, mely nem volt képes megtalálni a kórokozó gombákat
a szabad természetben, és ezért a kényelmesebb felfogást választotta: egyszerűen a
gazdaállatokat tekintette a gombák forrásának, és ennek megfelelően megkülönböz-
tetett emberi és állati eredetű gombaféleségeket.

Lényegében véve ez a megkülönböztetés nem bír jelentőséggel, mert a típus
megjelölése a gombáknak csak a parazita életmódját jelenti. Csak azt az életszakaszt,
melyet az emberi, illetőleg állati szervezet talaján eltöltenek. Ez az életmód azon-
ban nem tekinthető a gombákra nézve élettaninak, hanem csak átmenetinek, parazita
állapotnak, ami csupán azt jelenti, hogy a kórokozó gombáknak megvan a képessége
magasabb rendű állati szervezetek megtámadására és arra, hogy azok pusztuló anya-
gait a saját életük fenntartására fordítsák. A parazita életmódra berendezkedésük,
aminek lehetőségei tág határok között ingadoznak, lehetővé teszi részükre, hogy a
teljesen egészséges állati bőrön is megtapadhassanak, és ott parazita életmódot foly-
tathassanak. Egyben azt is, hogy — gazdaállatról gazdaállatra terjedve — ott igen
hosszú ideig megmaradhassanak, és arra az életre teljesen áthasonuljanak. Ez az
átalakulás azonban nem jelenti azt, hogy a parazita élet az ő természetes életmódjuk,
hanem csupán csak rendkívüli alkalmazkodóképességük bizonyítéka. Ennek a tétel-
lnek igazolására szolgál egyrészt az a sajátos tulajdonságuk, hogy a gazdaállatok
bőrén nem képeznek tenyészeteket, hanem csak annak szarurétegében tovakúszó
fonalakat, melyek darabokra osztódva hozzák létre a szaporodáshoz szükséges spórá-
kat, másrészt pedig az, hogy ilyen életkörülmények között nincsenek differenciálódott
szaporodási szerveik. A parazita állapotban a gombák egyformává válnak, mintegy
uniformizálódnak, vagyis a parazita állapotnak megfelelő alakot öltik magukra. Ez
azonban nem az ép élettani, hanem a védekező állapotnak következménye, és mint
ilyen semmiképen sem tekinthető physiologiásnak. E mellett bizonyít az a körülmény
is, hogy ilyen életkörülmények között a kórokozó fonálgombák elvesztik botanikainak
tekinthető tulajdonságaikat. Elsősorban telepes voltukat, ami a mesterséges és termé-
szetes táptalajokon két fő részből áll: a talajba mélyedő, úgynevezett gyökérfonalak-
ból és talaj feletti légfonalakból (myceliumokból). Ellenben mihelyt megszűnik a
gazdaszervezet védekező képessége az őt megtámadó gombákkal szemben, például
elpusztul, akkor a rajta élősködő gomba is elveszti parazita alakját, és éppen olyan
telepet képez, mintha maltose-agar[2] táptalajon volna. Még inkább ellene szól a para-
zita állapot természetes voltának az a körülmény, hogy ebben a fázisban hiányoznak,
a saprophyta[3] állapotuknak megfelelő differenciált fructificatiós[4] szerveik.

A különböző kórokozó gombáknak rengeteg tagja él a szabad természetben.
Például a nocardia-fajok (sugárgombák) a viiag minden táján megtalálhatok. Több-
nyire füves területeken, fűfélékben és gabonafélékben tanyáznak. A sporotrichum-fé-
loségek első felfedezett kórokozó képviselőjét de Beurmann, a felfedező, saját maga
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találta meg a francia Alpok erdeiben fatörzseken. A Délafrikában honos sporo-
trichum, amelyet leggyakrabban Sporotrichum asteroides-nek neveznek, szintén a
fákon, leggyakrabban az akáciákon tanyázik. Píjper és Puliinger megállapításai sze-
rint ugyanez a gomba megtelepedik az ottani bányákban a fagerendázaton, és a bá-
nyamunkások gyakran előforduló és súlyos megbetegedését okozza. Ugyancsak talál-
hatók sporotrichumok gyümölcsökön, korhadó faleveleken is, de ezek nem kóroko-
zók, vagy csak igen kivételesen válnak azzá. A soor- és hemisporaféleségeket, különö-
sen az előbbieket, gyakran észlelték fakérgeken, virágos rétek talajában, gyümölcs-
fákon, valamint az azok alatt levő talajban. A sarjadzógomba-féleségek (blastomy-
ceták) a répaföldeknek gyakori lakói, és már de Beurmann is tudta, hogy a blastomy-
kosis-fertőzések közül sok ilyen területről származik. A Histoplasma capsulatum-ról
bebizonyosodott, hogy az az amerikai sivatagok talajának lakója. Az ugyancsak fo-
nalas gombaféleség, a Mikrosporum gypseum Tennesse és Georgia államok talajában
gyakori. Ezek után elképzelhető-e, hogy a kórokozó gombáknak abból a nagy cso-
portjából, ahová az említett gombaféleségek is tartoznak, és amelyet általában fungi
imperfectinek szoktak nevezni, csak azok a gombák képeznének kivételt, melyek az
emberi és állati bőrnek élősködői. A természet ilyen erőszakos osztályozást nem en-
tted meg, és hogy ez nem lehetséges, azt még több más körülmény is igazolja.

A fonálgombáknak, mint chlorophyll (növényzöld) nélküli növényi lényeknek
(eumyceták) a botanikusok négy nagy csoportját különböztetik meg: a phyco-, basi-
dio-, ascomycetákat és a íungi imperfectiket. Mind a négyhez tartozók a szabad
természet lakói; az ascomycetáknak kórokozó tagjai is a szabad természetben élnek.
Pár a kutatók kellőképen még nem tudták bizonyítani, hogy a bőrbetegségeket okozó
gombák ehhez a csoporthoz tartoznak, ez mégis igen valószínű. Matruchot és Dasson-
ville, sőt későbben maga Sabonraud, az orvosi mykologia legnagyobb szaktekintélye is
ezt az álláspontot foglalta el. Az előbbi két kutató az általuk felfedezett Ctenomyces
serratus-sal hozták rokonsági kapcsolatba a kórokozó fonálgombaféleségeket. Más
kutatók egyéb gombacsoporttal fennálló rokonságra utaltak. Mindezeknek tagjai a
földben vagy a földön levő korhadó anyagokban élnek, és közülük többre vonatkozóan
kitűnt, hogy kivételesen parazita sajátságot is ölthetnek magukra.

A rokonsági kapcsolatok felismerésén kívül még vannak más tények is, me-
lyek legalább is valószínűségi bizonyítékokat nyújtanak arra nézve, hogy kórokozó
íonálgombáink a szabad természetben élnek. Ezek közül egyik e gombák saprophyta
őstermészete, ami főként abban nyilatkozik meg, hogy részükre a növényi anyagok
sokkal kedvezőbb tápanyagokat nyújtanak, mint az állatiak, jóllehet annak talaján
is képesek megélni. Répán, szénafőzeten, burgonyán, vagy akár a nádon is jól meg-
élnek. A szénhidrátokat sokkal könnyebben tudják bontani, mint az állati fehérjé-
ket, miért is mesterséges táptalajokon buján tenyésznek, jól fejlett telepeket alkot-
nak, és szaporító szerveik változatosságával tűnnek ki, míg a parazita életben sokkal
satnyábban fejlődnek. Ezek a tények arra vallanak, hogy kórokozó fonálgombáink
alaptermészete a saprophyta életmód. Az, hogy a parazita életmódot is képesek foly-
tatni, csak kivételes alkalmazkodóképességükre vezethető vissza, amivel egyéb, a
fungi imperfectik osztályába tartozó gombák közül csak egyesek rendelkeznek, t. i.
azok, amelyeknek különös tulajdonság gyanánt adta meg a természet, hogy az em-
beri vagy állati szervezet talaján is megélhetnek. Ez azonban csak kivételes tulaj-
donság, de nem olyan, amely saprophyta őstermészetük ellen bizonyítana.

iFonálgombáinknak kórokozó természete nem állandó tulajdonság. Ugyanis
azt el is veszíthetik hasonlóképpen, mint a baktériumok. Ez a körülmény azt bizonyítja,
hogy nem lehet éles határt vonni a kórokozó és a saprophyta gombák között, mint
ahogyan azt egyes kutatók már az 1900-as évek elején elismerték.

Mindezen tények arra utalnak, hogy a kórokozó fonálgombák eredetét sapro-
phyta életük helyén, a szabad természetben kell keresni.

II;

Felkutatásukra azt az utat kellett választanom, amelyen az állatok fertőződ-
nek. Mivel a bőrbetegségeket okozó gombák rokonai a földben és annak közelében a
korhadó anyagokban élnek, és ezekből jutnak az állatok, vagy akár az emberek bőré-
nek apró sérüléseibe, ennek megfelelően tengerimalacok szörtelenített és horzspapír-
ral ledörzsölt bőrére mézzel kevert földet kentem. Az így beojtott állatokon 8—16
nap múlva az ojtás helyén gyulladásos gócok mutatkoztak, melyek csakhamar ham-
lanj kezdtek, Egy idő múlva az újonnan kinőtt szőrszálakban, valamint pikkelyekben



bőven lehetett találni gomba-elemeket. Az ilyen módon kitenyésztett fonálgombák
azonosaknak bizonyultak azokkal, amelyeket azelőtt is a gombás bőrbetegségek hárn-
pikkelyeiben és szőrszálaikban megtaláltak. Ezek a kísérletek bebizonyították, hogy
a kórokozó fonálgombák valóban a földben élnek, és onnan kerülnek rá az állatok
és az emberek bőrére. <

Az ilyen módon végzett kutatások kiterjesztése sok szép eredményre vezetett.
Közülük megemlítésre érdemes annak a gombának felfedezése, melyet a folyók med-
réből és partjainak talajából sikerült kimutatnom, és amelyet, éppen előfordulása
miatt, Trichophyton fluviale-nak neveztem el. Ezt a gombát Magyarország legtöbb
íolyó- és állóvizének fövényéből, illetve, iszapjából kimutattam. Ez a gombaféleség
állatokon könnyen megfogant és többé-kevésbé súlyos betegséget okozott. Emberre
közvetlenül nem bizonyult fertőzőnek, hanem csak akkor, ha már állati szervezetet
fertőzött előzőén (állatpassage). Az ib'en, a már kifejlett megbetegedésből kitenyész-
tett gomba emberen is megfogant. Ez a gombaféleség tehát az állatokra sokkal erő-
sebben kórokozónak bizonyult, mint emberre, és ennek megfelelően állati típusúnak
lehetett tekinteni. Ez egyértelmű azzal, hogy azok a gombaféleségek, amelyek az álla-
tokra ragadnak rá a szabad természetből, felelnek meg az állati típusúaknak.

A további ilyen irányú kutatások világosságot derítettek arra, hogy az álla-
tokra nézve erősebben fertőző gombaféleségeknek nemcsak egy csoportjába tartoz-
nak a földön élő gombák, hanem igen különbözőekbe. Lehetnek azok olyanok,
melyek előszeretettel a szőrszálakat támadják meg (trichophytonok), igen apró spórá-
sak (mikrosporonok), olyanok, melyek a szőrszálakhoz semmiféle vonatkozásban nem
állnak, hanem csak a köztük lévő hámterületet támadják meg (epidermophytonok),
vagy a megbetegedett területeken belül sárgás csomókat képeznek, melyek jel-
lemző formájukban tányérocskára (scutulum) emlékeztetnek (achorionok). Ez utpb-
biak közül megemlítésre méltó az a gomba, mely az egereken okoz kénsárga fel-
rakodásokat, és kívülről a mélybe, az izomzatukba, csontjaikba terjed, és különösen
gyakran koponyacsontjaikon átjutva az agyvelejüket is megtámadja. Ez szintén a
földből, a rétek talajából származik. Innen fertőződnek a mezei egerek, melyeknek
egyes csoportjai ősszel, a hideg idők beálltával a községekbe és városokba hurcolják
be a betegséget, ahol a többi egereket megfertőzik. Ott, ahol azok tömegesebben el-
szaporodnak — nádas vályogházakban, melyek padlásán kukoricát tárolnak — jelen-
tékeny endemiák5 forrásaivá válnak. Betegségük nemcsak a macskákra terjed át,
hanem azáltal, hogy a lakásokba bejutva bemerészkednek az alvó gyermekek mellé,
vagy befészkelik magukat az emberi ruhákba, gombás felrakodásaikból szétszóródó
spóráktól mind a gyermekek, mind a felnőttek is megbetegedhetnek. Ezen körülmény
ismerete után könnyen érthető, hogy különösen a gyermekeknek gombás megbetege-
dései olyan bőrterületeken is létrejöhetnek, melyek ruhával annyira fedettek, hogy
külső fertőzéseknek egyébként hozzá nem férhetők.

Annak felismerése, hogy a bőrbetegségeket okozó fonálgombák a földből
származnak, és az azzal érintkezésben levő korhadó növényi anyagokban is felszapo-
rodnak, magyarázatot nyújt azokról a rejtélyesnek látszó gombás fertőzésekről,
melyek olyan egyéneken fordulnak elő, akik állatoknak közelében sem voltak, és
érthetőkké teszi az állatok, különösen a tehenek és borjak gombás betegségeinek
eredetét és a fertőződés menetét. Ezeknek a kérdéseknek megfejtése, bármennyire
is egyszerűnek látszott az addigi ismeretek alapján, nem volt könnyű feladat. Nehézzé
tette elsősorban is az a körülmény, hogy az állatok a szabad természettel közvetle-
nebb kapcsolatban élnek, mint az emberek, és ennek következtében fertőződésük-
nek igen sok útját-módját lehetett elképzelni. A kutatások elején szinte lehetetlen-
nek mutatkozott meghatározni közülök a leginkább elfogadhatót. Éveken át tartó
megfigyeléseim és vizsgálataim végül is annak a felismerésére vezettek, hogy a
tehenek és borjak megbetegedése nem nyáron és nem a legelőkön következik be,
hanem télen, az istállózás ideje alatt, éspedig azokban a gazdaságokban, ahol nagv-
részt az istálló-hygienia színvonala alacsony, másrészt, ahol az almozásra és takar-
mányozásra penészes anyagokat használnak. Az ilyen szalmának fertözöttségére
irányuló vizsgálatokkal, tengerimalacojtásokkal sikerült kimutatni, hogy az való-
ban tartalmazza azokat a gombaféleségeket, melyek a tehenek és borjak betegségét
okozzák.

A szalmának, valamint más, a gazdaságokban használt és a földtől megpené-
szedett anyagoknak fertőző volta mellett sok megfigyelésem tanúskodott. Ezek közül
a legnagyobb súllyal az esik latba, hogy az idő óta, amióta a háztartásokban kiter-
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jedten használják az aííg vagy már egyébre, mint tüzelőre nem alkalmas szalmát,
lényegesen megszaporodtak a gombás bőrbetegségek, melyek azelőtt eredetüket
illetőleg teljesen rejtélyesek voltak. Amióta vizsgálataim alapján bebizonyosodott,
hogy a gombás fertőzések a korhadó szalmától származnak, könnyű megérteni azo-
kat az eseteket, melyek állatkísérletek nélkül is kétségtelen bizonyítékai a szalma
fertőző voltának.

Ilyen eseteim közül a kiemelkedőbbek a következők voltak: Az egyik gaz-
dasági udvarban két gyermek bukfencezett a szalmában. Közülök az egyiknek nem
volt fejkendője. Ennek a fején mélybe terjedő gombás megbetegedés képződött, míg
a másik gyermek nem betegedett meg. A korhadó szalma fertőző volta mellett bizo-
nyítanak azok az esetek is, melyekben a fertőzések a szalmával való foglalatoskodás
útján jöttek létre. Ilyenek voltak azok, amelyek zománcedény- vagy üvegkereskedés-
ben dolgozó alkalmazottak kezein keletkeztek a szalmába csomagolt edények kipako-
lása közben. Ilyen alapon lehet magyarázni a gazdasági dolgozóknak a ruhával
fedett bőrterületeken, például az ingük alatt létrejött és gombás eredetűnek bizo-
nyult bőrmegbetegedéseit. Nagyon valószínűnek látszott, hogy ezeket a szalmahordás
vagy rakodás közben a ruha kivágásán át behullott szalmatörmelék hozta létre. A
kisgyermekek farpofáin képződött gombás gócokat a legvalószínűbben a szalmán
ruhátlan üléssel lehet magyarázni éppen úgy, mint azoknak a nyakán vagy szakálla
alsó felében képződött trichophytiás6 megbetegedését, akik vállukon szalmát vagy
kukoricakórót hordtak.

Nemcsak a korhadó szalma, hanem más, a földtől megpenészedett vagy
korhadóvá vált növényi anyag is fertőző lehet. így a kukoricakóró vagy annak töve,
a napraforgószár vagy annak gyökere éppen úgy, mint a korhadó fű a réteken vagy
a boglyák alján. A mezők és rétek füves területeinek felső talajrétegében levő kor-
hadó anyagok a fertőzöek. Ezt bizonyítják azok az esetek, melyekben a szabadban
fürdőző, aki a fűbe tenyerei és tenyerein kapja meg azt a betegséget, amelyet olyan
gomba okoz, amely más bőrterületen nem, hanem csak a tenyereken, talpakon tud
megélni és szaporodni. Az a gombás bőrbetegség, mely az emberek talpán szokott
kifejlődni és igen kellemetlen megbetegedésekhez vezetni, szintén a mezők, általá-
ban a füves területek lakója, és főként a folyók mentén okoz fertőzéseket. A rétek-
ről, mezőkről az esővíz lemossa ezeket a folyókba, és azoknak partjában felhalmo-
zódva gyakori fertőzések okai lehetnek. Ennek szép példáját láttam egyik betegem ese-
tében, aki a városon kívül álló házában 5—6 hétig elkülönülten élt az emberektől,
mert az esőzések és a sártól járhatatlanná vált utak miatt nem tudott lakásából
kimozdulni. Közvetlen az esőzések befejeződése előtt homokot szállított kertjébe a
közeli Körös folyó medréből, és azt a kertben a gyermekek részére játszó terület-
nek kiteregette. Néhány nappal utána hirtelen végeszakadt az esőzésnek, és erősen
verőfényes, meleg idő lett. A kiterített homok megszáradt, és erre gyermekeit ki-
bocsátotta a homokra játszani. Ö maga is levetette a cipőit, és mezítláb sétált a
homokon. Egy hét múlva apró hólyagok képződtek a talpán, és kifejlődött az egyik
leggyakoribb gombás betegségnek teljes klinikai képe. Ezzel a homokkal, amely
gyanúsítható volt azzal, hogy a bőrbetegséget okozó gombát tartalmazza, tengeri-
malacojtásokat végeztem, és kitűnt, hogy a beojtott 10 tengerimalac közül haton
gombás bőrbetegség fejlődött ki (1. ábra), de nem az, amely a felnőtt beteg talpán
okozta a betegséget, hanem egy teljesen ismeretlen féleség, a Trichophyton jluviale
(2. ábra). A keresett kórokozó nem került elő. Ennek valószínű oka az volt, hogy a
tengerimalacokon nem, vagy csak nehezen fogan meg az ember talpának betegségét
okozó gombaféleség, ellenben a Trichophyton fluviaile igen könnyen. Ez a sikertelen-
ség azonban csak kutatási hiba következménye, de nem megoldhatatlan feladat. Az a
meggyőződésem, hogy megfelelő eljárással a homokból és a folyók iszapjából vagy
fövényéből, illetve a part talajából emberi szaruanyagokkal ez is kimutathatóvá
válik. Ennek az eljárásnak használhatóságát megadja az a körülmény, miszerint
ezeknek a gombáknak kedvenc tápláléka az emberi szaruanyag. Ez adja meg alap-
ját annak az eljárásnak, amelyet Vanbreuseghem dolgozott ki. Ennek lényege az,
hogy a szaruanyagot szerető gombák, amilyenek a kórokozó fonalgombák is, szaru-
anyagokat tartalmazó üvegcsészékbe beföldelve, elszaporodnak, és belőlük könnyen
kitenyészthetők.

Befejezésül megemlékezem a kórokozó gombaféleségeknek azon sajátos tulaj-
donságáról, mely szerint a föld nemcsak tartózkodási helyük, hanem életerejük is
egyben. Körülbelül 25 évvel ezelőtt bebizonyítottam, hogy kórokozó gombáink a föld-



ben tartózkodnak. Ez a megállapítás magában foglalta azt is, hogy a legkedvezőfab
életfeltételeket szintén ott találják meg, és ott őrzik meg életerejüket is a legtovább.
Már 1932-ben a pécsi orvostudományi egyetem szakosztályi ülésén beszámoltam
egyik előadásomban arról, hogy gombáink életképességüket a földbe beszárítva is
képesek megőrizni, és ezzel magyaráztam egyes gombaféleségeknek távoli vidékeken
való felbukkanását, ott, ahol azelőtt sohasem fordultak elő. Valószínűleg a szélviha-
roktól felvert porral jutottak oda. Annyival is inkább megvan ennek a lehetősége,
mert az ebben az irányban végzett vizsgálataim azt mutatták, hogy a földbe beszá-
rított gombák ott éveken át teljes épségükben megmaradnak, és onnan jellemző
tenyészetekben és dús szaporító szervekkel tenyésznek vissza. Ezen biológiai viselke-
désük felismerése fontossá vált a mykologiai munka számára, mert csekély költ-
séggel és fáradsággal lehetővé tette hosszú ideig való megőrzésüket. Ennél már
csak az számít többet, hogy csak ezen a módon lehet életképességüket is megőrizni.
Ez annyival is inkább fontos, mert ez az eljárás megszabadítja a mykológus dolgo-
zókat attól a sok kellemetlenségtől és zavartól, amely egyéb táptalajokon a gom-
bák elfajulása miatt bekövetkezik.

Dr. Szathmáry Sebestyén

JEGYZETEK.

1. mykologia=gombákkal foglalkozó tan, jelen
esetben az emberi és állati betegségeket oko-
zó gombáikról szóló tan. Tehát nem a kö-
zönségesen ismert mérgező vagy ehető gom-
bákról van Itt szó.

2. maltose-agar=a mesterséges táptalajok egyik
fajtája, mely a gombaféleségek tenyésztésére,
tanulmányozására szolgál.

3. saprophyta=.korhadó, rothadó szerves anya-
gokon élősködő lény, viszont a parazita élő
anyagokon (ember, állat, növény) élősködik.

4. fructificatios=szaporltó.
5. endemiáik=körülírt járványok.

6 trichophytia = főként szőrszálakhoz kötött gom-
bás betegségfajta.

— 6 -


