
Hőgyes Endre 
pesti kinevezésének 

A mindmáig legnagyobb magyar kórélettani expe-
rimentátor kinevezése olyan a fővárosi fakultás 
történetében, mint zseniális kortársáé, Fodor Jó
zsefé: egyszeri és megismételhetetlen. Pedig, ha he
lyettesi minőségben is, de nem akárki volt Hőgyes 
tanszéki előde. Az a Balogh Kálmán, aki elévülhe
tetlen érdemeket szerzett a magyar nyelvű tan
könyvírás tágra nyílt területén. Gondoljunk a két
kötetes élettanára (Az ember élettana, 1862—1864), 
kórtanára (Általános kór- és kórjelzéstan, 1865), 
kétkötetes gyógyszertanára (Gyógyszertan, 1866., A 
magyar gyógyszerkönyv kommentárja, 1879), ami 
önmagában tiszteletreméltó teljesítmény. Kétségte
len, kompilációs művek, a szó nemes értelmében, 
mert ugyan ki ír tankönyveket csakis a saját ered
ményei alapján. Monográfiát is kivételes kevesek. 
Balogh Kálmán további érdeme, hogy Hőgyesben 
hamar felismerte a fantáziát, az alkotói egyénisé
get és meredeken ívelő tudományos útjának egyik 
legfőbb egyengetője lett. A két tudós között a kü
lönbséget úgy lehetne tömören jellemezni, hogy 
Balogh Kálmán a katedra és könyv, Hőgyes End
re a kísérlet és kórterem embere, saját megfogal
mazásában „betegek nélkül a betegségek lényegé
nek sikeres tanulmányozása alig lehetséges". Ta
nítványa, Taiigl Ferenc így emlékezik rá: „ . . . Nem 
mintha az oktatást másodrendűnek tartotta volna. 
Mindig büszke volt rá, hogy kutatói pályafutását 
klinikusként kezdte. A laboratóriumi és kórtermi 
oktatás párhuzamosságát azonban csak később, a 
Korányi-klinika segítségével sikerült megvalósíta
nia . . . " 

Az 1883-as esztendő mérföldkő a hazai kísér
letes kórtan történetében. Balogh Kálmán 12 év 
után megválik az általános kórtan oktatásától, tel
jes erejét a farmakológia művelésére és fejlesztésé
re fordíthatja. Ráadásul Rupp N. János 1887-ben be
következett halála után a dékáni teendőkkel is Ba
logh Kálmánt bízták meg, így vált sürgetővé a te
hermentesítése, egyben az utódlás megoldása. Az 
1882. okt. 31-i kari ülés jegyzőkönyve szerint a tan
szék betöltéséhez új intézet és megfelelő személy
zet szükséges, amelyben és aki „e tant kísérleti és 
demonstratív irányban tanítani, nemkülönben azt 
úgy észlelési, mint kísérleti alapon tovább fejleszte
ni képes." A kiszemelt (helyiségek az Űjvilág utcai 
egyetemi épület I. és II. emeletén mutatkoztak al
kalmasnak az ideiglenes igények kielégítésére, ve
zetőjének pedig az akkor 35 éves, de már 7 eszten
dős tanári tapasztalattal bíró Hőgyes Endrét hívták 
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centenáriuma 

meg Kolozsvárról, akinek „Az associalt szemmoz
gások idegmechanismusáról" szóló akadémiai érte
kezése, pontosabban annak I. és II. része nagy feltű
nést keltett a felvirágzó hazai tudományos életben. 
Olyan professzorok kapták fel a fejüket, mint Ko
rányi Frigyes, Schulek Vilmos, Kovács József, Kéz-
márszky Tivadar. Balogh Kálmánt nem lepte meg, 
hiszen az ő elmélete mostani intézetében bizonyí
totta rátermettségét 28 esztendős fővel a kolozsvári 
Általános Kórtan és Gyógyszertan katedrájának 
betöltésére. A hajdúszoboszlói születésű fiatal orvos 
gyermek- és diákkorában aligha hallott egyebet a 
hajdúsági akcentusoknál, ám hamar megtanult né
metül (amit legtöbb társa hazulról hozott magával), 
majd franciául és angolul. Ennek fontosságát nála 
jobban senki nem érezte. 

Hőgyes Endrét 1883 január 17-én nevezték ki a 
fővárosi tanszékre, de a tavaszi szemesztert még 
Kolozsvárott fejezte be. Leendő utódának, Bókay 
Árpádnak írta: „Fizetésemre nem reflektálok szept. 
1.-ig, egyrészt, mert megígértem Markusovszky 
min. tanácsos úrnak, s Korányi tanár úrnak, hogy 
szept. 1.-ig mostani hivatalomban maradok, s kér
tem is, hogy fizetésemet, úgy mint eddig, ezután is 
tovább adják." 

1883 nyara a költözés ideje, ősszel már elfoglal
ta helyét a pesti katedrán. Saját feljegyzése sze
rint „Az ált. kór- és gyógytan jelenlegi ideiglenes 
elhelyezése a központi épület III. emeletén, az Üllői 
út színe felett 26 m a pince szint f. 30 m. magasság
ban. Területe 273.48 Qm .. .". Mivel provizórikus 
berendezkedésről volt szó, kísérletekre kevés he
lye, még kevesebb ideje lehetett, ez a magyarázata, 
hogy ebben a fordulatot jelentő esztendőben egyet
len sora nem jelent meg nyomtatásban. Az ő, a kar 
és a magyar orvostudomány szerencséjére Balogh 
Kálmán volt a dékán, aki bár betegen, de minden 
erejét összeszedte, hogy nevelői büszkesége méltó 
helyet kapjon kutatásaihoz. 1884. június 23-án írta: 
„Nagyságos Hőgyes Endre úr ny. r. tanárnak ki-
adatik, hogy a tervezett kórbonctani épületben az 
általános és kísérletes kórtani intézet végleges 
elhelyezését, magát Scheuthauer Gusztáv ny. r. ta
nár úrral érintkezésbe téve, tanulmányozni, s ez 
iránt javalatot készíteni szíves legyen, hogy ez f. 
é. szeptember elején elnökletem alatt tartandó bi
zottsága ülésén tanácskozás tárgyát képezze." 

Az eredetileg javasolt Üjvilág utcai épület 
igénybevételére nem került sor, Hőgyes intézete 
még a millennium évében is a központi épület III. 
emeletén helyezkedett el, az élet- és kórvegytané
val együtt. Balogh Kálmántól 1883-ban a kórtan 



oktatását vet te át, Balassa halála óta viszont az 
Orvosi Könyvkiadó Társulat is új vezetőre várt . 
Hőgyes vállalta a jobb ügy érdekében, bá r 1883-
ban inkább fordítások jelentek meg, pl. M. J. Ross-
bach wür tzburgi professzor természettani gyógy-
rendszere, vagy J. Nowak bécsi t anárnak a fertőző 
betegségek kóroktanáról szóló könyve. Mindkét mű 
Hőgyes érdeklődési körébe tartozik. 

Visszatérve a dékáni levélre, kari ülés volt, 
határozat szültett, tervrajz készült, „Pathologiai te
lep" lett volna, háromszintes épület, közel 3000 m2-
nyi területtel, minden rendben — ha a telek nem 
bizonyul elégtelennek. így az ideiglenes és szűkös 
helyiségek a központi épületben Hőgyes legtermé
kenyebb éveire véglegessé váltak, szerencsére nem 
végzetessé. Szorult helyzete valósággal kipréselte 
belőle kísérleti művének harmadik, egyben befe
jező részét. Az Akadémia 1884. nov. 17-én tar tot t 
székfoglaló ülésén adta elő. A művészien belekom
ponált színes kőrajz, fekete, kék és piros, konst
rukt ív grafikára emlékeztető vonalszerkezetével 
szemléletesen érzékelteti a szemmozgást asszociáló 
centrum sémáját. Kutatói medicinánk egyik csúcs
teljesítményében gyönyörködhetünk. Az egzakt de
monstrálás mintapéldánya, ahogy a halló- és szem
mozgató idegek központi pályájának anatómiai 
vázlatát megszerkesztette. 

Tangl Ferenc megfogalmazásában „Ennek 
boncztani alapja a szemizmok és hártyás lahyrin-
thus ampulláinak idegvégkészülékei között fennálló 
összeköttetés keresztezett reflexívek útján." Ezzel 
a kísérletével vált Hőgyes Endre az egyetemes kór
élet tan klasszikusává. A következő évben megkap
ta érte a Balassa-féle díjat. 

Régi egyeteméről sem feledkezett meg, az meg 
őróla. A kolozsvári univerzitás 1883-ban tisztelet
beli tagjává választotta, Hőgyes viszont szorgalmaz
ta az Orvos-sebészeti Tanintézet tör ténetének meg
írását. El is készült Maizner János professzor szor
galmából és 1890-ben hagyta el a helyi nyomdát . 

1884. március 15-én ülést tar tot t a budapesti 
kir. orvosegylet. A dá tum megválasztása talán nem 
véletlen, ha figyelembe vesszük, hogy az első be
muta tó előadás „Korányi koródájából" való, de leg
érdekesebb kétségtelenül Lechner Károly „psycho-
physikai" előadása, amelyben reflextanát ismerteti. 
Szó szerint idézve: „a reflexek létre jövetelükben 
annál inkább gátoltatnak meg az agykéreg által, 
minél nagyobb azon képzetek száma, mélyek az 
öntudatban ugyanazon inger kapcsán merülnek fel, 
mély a reflexeket kiváltotta volna". Érdekes Hő
gyes reflexiója: „A psychikus behatásoknak befo
lyását a reflex-izommozgásokra tanulmányozva, 
ez kétségtelenül sok felvilágosítást fog nyúj tani e 
tárgyban, s nem valószínűtlen, hogy Lechner t r -
nak psychophysikai kísérletei alapján elvont kö
vetkeztetései találkozni fognak a mi kísérleteink 
inductióival." 

Lechner t anár úgy ír a kérgi gátlásról, mintha 
az ember Pavlovot olvasná. Mindenképp érdekes 
prekurzió, belemagyarázás nem szükségeltetik. No
ha Hőgyes sem „kezdő" az Orvosi Hetilapnál, de 
a múl t század hetvenes éveitől ígéretes, majd 
egyik legrangosabb szerzője, új s egyik legélén

kebb színű sáv a tudományos publikálás széles 
spektrumán. 

Nem feladatunk a további munkásságának 
méltatása, az 1862-ben megjelent Alföldy—Sós-féle 
monográfia abszolút autent ikusan ismerteti ezt a 
párat lanul gazdag életművet. A centenárium kap
csán csupán az 1883-as esztendő jelentőségét akar 
tuk némileg érzékeltetni, abban a lapban, melyet 
egy jelentős periódusban annyi munkája mellett 
maga Hőgyes Endre szerkesztett. 

A klasszikusokra az a bizarr anomália jellem
ző, hogy sokat idézzük — és keveset olvassuk — 
őket. Egy idő u tán gyanú t ámadha t : „talán nem is 
voltak olyan nagyok". Minden mai magyarul író 
kutató, vagy pláne kutató jelöltnek ajánlani tud
nám; tessék legalább belelapozni Hőgyes Endrének 
Az associalt szemmozgások idegmechanizmusáról 
készített értekezésébe! A tudomány klasszikusától 
mindig tanulni lehet, akkor is, ha bizonyos tételek 
idővel elavulnak vagy módosulnak. 

Hőgyes maradandó mesterművet alkotott , 
egyik legkülönbet, amit nyelvünkön ír tak a t e rmé
szet legbonyolultabb képletéről, az emberi szerve
zetről. , 

Nélküle jóval szegényebb lenne orvostörténe
tünk, s ez a legtöbb (de a legkevesebb is), amit róla 
e lmondhatunk, Pestre tör tént meghívásának kerek 
évfordulója ürügyén és attól függetlenül. 
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Szerkesztőségi kommentár: 

Bár a szerkesztőség a szerző tanulmányát or
vostörténetiié g értékesnek tartja, két vonatkozás
ban mégis szükségesnek véli kiegészítését. Az 
egyik: Balogh Kálmán értékelése. A tanulmány 
úgy aposztrofálja Hőgyes elődjét, Balogh Kálmánt, 
hogy „a helyettesi minőségben is, nem akárki 
volt..." Nos, ez igaz, de a körülmények ismerete 
nélkül problematikus e helyettesi státusz megíté
lése. Balogh Pesten már 1867-től az elméleti orvos
tan (élettan és kórtan) professzora volt, annak meg
szűntéig, 1872-ig. A közös kór- és gyógyszertani 
tanszék élén — haláláig — Wachtel Dávid állott. 
Kinevezése lehangoló mozzanat volt a kar történe
tébén, amit a kancellária Margó és Kátai ellenében 
azért szorgalmazott, mert Wachtel rendelkezési 
állományban volt és „rövid időn belül a nyugdíj 
alap terhére esett volna, ha valahol nem sikerül el
helyezni". „Sajnálatoskép — írja Győry Tibor 
— ez a »valahol« történetesen a pesti orvosi facul-



tás éppen betöltendő tanszéke volt. . ." Wachtel 
tízéves tanársága az orvosképzés mélypontja volt 
e kettős szakon. Ezért halálát követően 1872-ben 
egy már korábbi döntés alapján a kettős tanszéket 
kórtani és gyógyszertani tanszékekre választották 
szét. Balogh az utóbbinak lett professzora, egyide
jűleg megbízták az előbbi tanszék helyettesként 
való vezetésével, ami inkább csak formális teher
mentesítést jelentett számára, de mint Sós József 
megállapítja, Hőgyes Endre munkássága ekkor 
még nem volt elegendő a tanszék (mármint a kór
tani) betöltéséhez. Ily módon volt tehát Balogh „he
lyettes" — a kórtanon — 1883-ig, Hőgyes kineve
zéséig, amellett, hogy folyamatosan, haláláig sok 
egyéb teendője mellett a gyógyszertan tanára volt. 

Másik észrevételünk a mester és tanítványa 
értékelésére vonatkozik. Nem érthetünk egyet a 
Baloghot kissé degradálva méltató ítélettel. Balogh 
nem csupán a katedra és a könyv embere volt. 
Igaz ugyan, hogy sok tan- és kézikönyvet írt, de 
bőven írt egyebet is. Elég átnézni a Hőgyes Emlék
könyvben írt életrajzát követő irodalomjegyzék 
anyagát, amelyben sok a kísérletes — nem kompi-
latív — munkáról számot adó közlemény (emész
tés, felszívódás, véralvadás, az agyféltekék és a kis
agy működése stb.) nem beszélve azokról a kísér

letekről, amelyeknek csak az orvosegyesület, a ván
dorgyűlések jegyzőkönyvi anyagában maradt nyo
ma. Balogh Kálmán nemcsak serkentett experi-
mentálásra, hanem a kor szintjén maga is művelte 
a kísérletezést és Sós szavaival „morfológiai ta
nulmányokból kiinduló funkcionális vizsgálatok" 
végzésére ő ihlette az őt felülmúló nagyszerű tanít
ványát, Hőgyes Endrét. A tanítvány maga állapí
totta meg híres Emlékkönyvében: „. .. a kórtan 
Balogh helyettesi idejéig tisztán elméleti irá
nyú . . ." volt. Teljes mértékben megfelel a tények
nek, hogy Hőgyes a meghaladott mester nyomdo
kain haladva virágoztatta fel a kísérleti irányt 
és úttörő felfedezéseivel a félkörös ívjáratok 
és a szemmozgások közti reflexkapcsolatok tisztá
zásával olyan felismerések alapjait fektette fel, me
lyek két évtizeddel később — klinikai metodikák
kal kiegészítve — a Nobel-díjas Bárány munkás
sága produktumaként váltak széles körben ismertté 
a medicinában. 

Összegezve: Balogh Kálmán nem csupán an
nak a szellemi kontinuitásnak cselekvő részese, 
amely nálunk Csermákkal kezdődött, Jendrassikkal, 
Margóval, Hőgyessel folytatódott, hanem — Veker-
di László szavaival — „a magyar experimentálás 
alapító atyáinak3' egyike. 


