
Farkas Géza-akinek élete volt a főműve 

Vannak tékozló zsenik, szikrázó és sziporkázó 
szellemek, inkább termékenyítő, mint termékeny 
tehetségek. Prototípusa ennek Farkas Géza, 1920— 
1934 között a fővárosi orvosi fakultáson a fiziológia 
professzora, akinek írott életműve szerényebb a ki

váló kortársakénál, ám színes egyénisége messze ki
emelte a szürke középszerűségből, az emlékezők pe
dig ma is tisztelettel idézik fel legendába illő alak
ját. Magyar Imre plasztikusan megelevenítő vissza
emlékezése szerint (a 20-as évek végén) ,,Lenhossék 
tiszteletre méltó egyéniségén kívül, és Hári Pálon 
kívül, aki kitűnő ember volt, de háttérbe szorult, és 
akit részletesebben nem is ismerhettem, Farkas 
Géza volt még igazi professzoregyéniség. Vastag 
nyakú, csupa tarkó, hangos, hadaró beszédű, rend
kívül éles eszű, lenyűgöző jelenség volt, az élettan 
professzora, akinek élettani előadásai kivétel nél
kül olyan sajátos élményt nyújtottak, amilyenhez 
hasonlót pályafutásom alatt csak Korányi Sándor 
tudott produkálni." (A kérdés, 27. old.) Legalább 
ilyen felsőfokú Zoltán Imre professzor jellemzése. 
,,Farkas Géza az intézetbe kerülésem után néhány 
nappal fogadott, az akkor létesített szövettani labo
ratórium vezetőjével együtt, ahová engem beosztot
tak, és 20 percig beszélgetett velünk. Ez alatt a 20 
perc alatt elmondta, hogyan képzeli el a szövettani 
módszerek alkalmazását az élettani kutatásban, és 
20 perc alatt annyi gondolatot, témát adott nekünk, 
hogy a hátralevő négy évben sem tudtuk kidolgoz
ni. És ebben nemcsak a mi lustaságunk játszott sze
repet, hanem az a zsenialitás, ami Farkas Gézából 
már ilyen rövid beszélgetés alatt felénk sugárzott, 
és amelyet napról napra csodáltunk. Farkas Géza 
nagy ember volt, én nem hiszem, hogy túlzok, ha 
azt mondom, hogy az akkori vezető értelmiségiek 
egyik legnagyobbika." (Gyógyító tudósok, 180. old.) 

Kortárs kartásai: Blaskovics László, Kelemen 
Béla, Balogh Ernő hasonlókép vélekedtek, Farkas 
Gézát tehát nem a megszépítő emlékezés emelte ma
gasba. Persze, mint minden extrém figura, kiszá
míthatatlanul szeszélyes is tudott lenni. Egyik el
hunyt orvosírónk „rettenetes embernek" tartotta. 



Szigorlat közben jelöltünk nyilván nem túl okos vá
laszt adhatott, mert a professzor felugrott, a víz
csaphoz szaladt és nagy kopasz fejére engedte a hi
deg vizet, „agyvérzést kapok, agyvérzést kapok5' 
kiáltozás közepette. Ilyennek ismerték a kortársak 
Farkas Géza professzort, akiről elhunytának fél
százados évfordulója alkalmából kívánunk megem
lékezni. 

Farkas Géza 1872. június 9-én született Buda
pesten, amikor a főváros már nemcsak nevében, de 
közigazgatásilag is egyesült. Családjától a tanulás
hoz tehetséget örökölt és tetemes vagyont kapott, az 
utóbbit azonban megtartani (pláne gyarapítani) nem 
volt sem érzéke, sem szerencséje. A sokoldalú adott
ság kezdeti zavarában sok mindennel megpróbál
kozott, végül az iskola kitűnő matematikusaként 
(nem ritka jelenség!) a zenekonzervatóriumban kö
tött ki. Liszt Ferenc utolsó pesti látogatásakor a 
konzervatórium jeles tanárai Farkas Géza zongora
játékával is meglepték a világjáró világhírű mes
tert, amelynél nagyobb elismerést aligha kaphatott 
a varázsos billentyűk virtuóz jelöltje. Széles skálájú 
tehetségének próbahelyéül végül mégis a medicinát 
választotta. Ez sem egyedi eset. Bécs, majd Pest or
vosi fakultásának elvégzése után 1897-ben kapott 
orvosdoktori diplomát a kiugró képességű tudósje
lölt, akinek megszerzéséért illusztris intézetek ver
sengtek. Tangl Ferenc személye és a fizikusi-kémi-
kusi egzakt kifejezhetőség végül a fiziológiához sze
gődtette — az állatorvosi főiskolára. Az orvosi kar 
fiziológus professzora ekkor Klug Nándor volt (Far
kas Géza és Pékár Mihály medikus korában szor
galmasan látogatta Klug professzor laboratóriumát), 
a kiváló experimentátor és tankönyvíró. Noha léte
zett a Klug-intézet, az alig harmincesztendős Far
kas Géza a század elején már komoly fiziológus te
kintélynek számított. Értekezett a talentum és láng
ész lélektanáról (1901); 1902-ben pedig fontos könyv, 
a kar szellemi szintjét reprezentáló háromkötetes 
Vademecum (pontosabban Magyar orvosi Vademe-
cum) jelent meg, szerkesztői: Kétly László és Nékám 
Lajos. A szerzők között megtaláljuk Blaskovics Fri-
dolin (később László néven világhírű), Győri Tibor 
(Hazai gyógyászatunk vázlatos története), Illyés 
Géza, Krompecher Ödön, Kuzmik Pál, Moravcsik 
Ernő Emil, Ónodi Adolf, Rigler Gusztáv, Tauszk 
Ferenc, Thanhoffer Lajos, Vámossy Zoltán és Vere-
bély Tibor nevét. E „trilógia" az 1900-ban befeje
zett hatkötetes Bókai—Kétly—Korányi-féle belgyó
gyászati kézikönyv után is átfogó folytatásnak bizo
nyult. Ilyen illusztris szerzők közé emelkedett, vagy 
inkább robbant be az állatorvosi főiskola fiziológiai 
tanszékéről a fiatal Farkas Géza, akinek feladata 
volt a fiziológiai fejezet tömör megírása. A tíz olda
lon tárgyalt élettani összefoglalója pontos és átte
kinthető. A beosztási arányokból már kitetszik, hogy 
az optika és az idegélettan, a fiziológia e két „leg-
fizikusabb" ága különösen érdekelte. 

Első igazán nagyszabású előadását 1902-ben 
tartotta az Akadémián ,,A vérsavó hydroxyl-ion-
tartalmáról." Félelmes hírét valószínűleg ez az ex
pozé alapozta meg. Ugyanis a rengeteg bonyolult 
kémiai képlet és fizikai egyenlet (melyik orvos is
merhette akkor még a Max Planck elektromossági 
egyenletét!), ez a tanulmány sokkal inkább egy fi

zikai szaklapba illő. A hallgatóság egyik fele bizo
nyára megrémült, a másik fele elámult ennyi bo
nyolult matematikai formula láttán. Ugyanis az ösz-
szegezés annyi, hogy a vérsavó hydroxyl-ion kon
centrációja „a közömbös reactió körül ingadozik", 
s ezt az egyszerű élettani tényt ilyen bonyolult kép
letekkel bebizonyítani bizonyára matematikai bra
vúr, de lévén orvosoknak szóló, inkább kerülendő. 
Közös közleménye Scipiades Elemérrel, aki akkor 
a Tauffer-intézet tanársegédje volt, a „Vizsgálatok 
terhesek, szülők és gyermekágyasok vérsavójának, 
s a magzatvíznek molekulás concentratio viszonyai
ról", amely már igazi orvosi értekezés. Megállapí
tották Korányi Sándor módszerével, hogy „a terhes
ség alatt a savó fagyáspontja emelkedik, tehát a mo
lekuláris concentratio ja csökken, a szülés után a 
concentratio a gyermekágyban a normális átlagra, 
vagy a fölé emelkedik." Továbbá: „a magzatvíz fe
hérje nyomokat tartalmazó hypotóniás oldat, a vér
nek nem egyszerű transsudatuma". Mindkét előadás 
a M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóiratában 
jelent meg. 

Tangl Ferenc vargabetűs tanszéki pályafutásai-
Farkas Géza munkatársi vonzódással követte. Az ál
latorvosi főiskola élettani tanszékének élére Tangl 
1892-ben került, az érdekesség kedvéért megemlít
jük, hogy előtte egy évig ezt a tanári tisztséget Ko
rányi Sándor tanársegéd töltötte be, helyettesi mi
nőségben. Ami egyben azt is jelenti, hogy akkor az 
orvosi egyetem és az állatorvosi főiskola elméleti 
intézetei között jelentős oda-visszaáramlás létezett. 
Sőt, nem egy esetben a két felsőfokú egészségügyi 
oktatási intézmény tanszékeit ugyanaz a személy 
irányította. Tangl Ferenc pl. 1903-tól Plósz Pál ha
lála után az orvoskaron az „élet- és kórvegytan" ta
nára lett, s közben az állatorvosi főiskolán az 1917-
ben bekövetkezett haláláig az állatélettani és takar-
mányozástani kísérleti állomás vezetője maradt. 
Tangl Ferenc utóda az állatorvosi főiskolán rend
kívüli tehetségű tanítványa Farkas Géza lett, aki az 
élettanon, szövettanon és fejlődéstanon kívül a ter
mészettant is előadta. Micsoda teljesítmény egy har
mincéves fiatalembertől. 1905-ben egy évre a ber
lini gazdasági főiskolán Zuntz tanár intézetében ösz
töndíjas. Hazajövet, a kibontakozni-megnyilvánulni 
kínálkozó (nemcsak főiskolai) pedagógus a Népszerű 
Főiskola tanfolyamán „élő szervezetünk működésé
nek áttekintéséről" tartott előadást, továbbá a Nyu
gat egyik szellemi elődjének lapjain, a Szerda nevet 
viselő tudományos és művészi folyóiratban érteke
zett a partenogenezisről. Úttörőként beszélt és írt 
1908-ban a Színes fotografozásról, s a Lumiére fivé
rek eme nagy horderejű találmányának szövettani
bakteriológiai alkalmazhatóságáról. Az állatorvosi 
főiskola kiadványai között 1909-ben jelent meg 
Farkas Géza avatott tollából Az állati lélek kérdése. 
Bevezetőjében a Kepler-törvények mikrokozmosz-
beli analógiáit és a kanti filozófia termékenyítő ha
tását fejtegeti a tőle megszokott, metszően éles logi
kával. Érdekesebb, hogy Dubois—Reymond-féle 
pesszimista ignorabimus és a spekulatív dogmati
kus-teológus nézetekkel szemben már Pavlov szem
léletét hangsúlyozza, úgymond „az érzések törvény-
szerű kapcsolatát objektív folyamatokkal kell ma
gyarázni". 



A Természettudományi Közlöny 1913-as évfo
lyamában jelent meg Farkas Géza nagy tanulmá
nya: A művészeti távlat törvényei az élettan vilá
gításában. Ismerteti a vonaltávlat törvényeinek tör
ténetét, amely optikai törvényszerűségek az egyip
tomi és görög falfestményeken ismeretlenek. A sík
ábrázolás helyett a térábrázolást először Itáliában 
Brunelleschi tanulmányozta a matematikus Tosca-
nelli segítségével. Külön foglalkozik Mantegna 
„Krisztus siratása" című csodálatos képével, az úgy
nevezett „skurcban" való ábrázolás máig felülmúl
hatatlan remekével, továbbá a Camera degli sporsi 
mennyezeti freskóival. 

Az első világháború idején jóformán Farkas 
Géza az egyetlen fiziológus oktató. 1914-ben meg
halt Udránszky László, az orvoskari élettan profesz-
szora, helyére Tangl Ferenc nyert kinevezést, de 
sajnos akkor már beteg volt. Alig múlt ötven éves, 
amikor 1917-ben ismét megürült az élettani katedra. 
A háború utolsó évében a fiziológiát Kőrösy Kornél 
rendkívüli tanár adta elő. Győry Tibor kartörténete 
szerint az 1920. szept. 25-i határozattal bízták Far
kas Gézára az élettan oktatását, „akinek kinevezését 
az 1921. akt. 11-én tartott ülésből folyólag újból 
megsürgették. Végül az 1922. febr. havi r. kari ülé
sen jelentést tett a dékán, hogy Farkas kinevezése 
az élettan ny. r. tanárává jan. 12-én megtörtént." 
1918-ban jelent meg a Mánninger Vilmossal és Vé
szi Gyulával írt Über Hautdesinfection című dolgo
zata, amely sajnos akkor nagyon időszerű volt. 

Amikor 1920 őszén a fiziológia oktatását Kőrö
sy Kornéltói átvette, már a fővárosban szorongott 
a kolozsvári és az alig egyéves pozsonyi egyetem. 
Napi hat órában valamennyi egyetemen ő adta elő 
az élettant. A késői utód Beznák Aladár szerint a 
harcterekről hazavánszo>rgó éhes és rongyos medi
kusok Farkas Géza előadásain minden bajukról 
megfeledkeztek. A tankönyvhiányt enyhítendő, 
1922^ben jelent meg az Élettani előadásai, alcíme: 
„Az energiaforgalom élet jelenségei. Biophysika. 
(izom-, ideg- és hőélettan)", 116 oldalas kis össze
foglaló, a szerző szavaival „nagyobb tankönyv írásá
ra most nem volt elég idő." 

Személye rendkívüli jelenség volt, intuitív és 
zseniális interpretátor az orvosoktatási pódiumon. 
Alakját már életében legenda lengte körül. Obligát 
táskájával a hóna alatt, az utcán különös lényének 
kijáró tisztelettel súgtak össze mögötte. Kelen Béla 
szerint „Nem játszotta a magába mélyedő szórako
zott tudóst, sőt valami művészi bájos bohémság öm
lött végig egész lényén." A Humorarium Medicorum 
s a még élő tanítványai színes anekdotákat őriznek 
róla. Szenvedélyes utazóként a Szaharától a Niaga
ráig bejárta a fél világot. Eljutott a Szolnok melletti 
tanyákra is, de erről majd később. Csak családi éle
tében nem volt szerencsés. Nyolc élő nyelven olva
sott, írt, beszélt folyékonyan, a klasszikus nyelveket 
filológusi szinten ismerte. A ragyogó improvizátor 
mindig kész volt egy-egy színes előadásra, s előadó 
híján előadói beugrásra. Az Eötvös Loránd alapítot
ta Kis Akadémia jolly jockere, az orvoskari hang
versenyek zongorista kísérője, a házi összejövetelek 
gitáros szólistája. Különcködéseivel szenzációra 
szomjas sznobok, a felső matematikában való jár

tasságával az igényes szakmabeliek elképedő csodá
latát váltotta ki. Szakírónak nem volt termékeny. 
Legismertebb vizsgálatai 1926-ból valók. A termé
szettudományi alap anyagi támogatásával, Geldrich 
János és Szakáll Sándor munkatársai segítségével 
foglalkozott a legnehezebb mezőgazdasági munkák 
energiaigényével. A Szolnok és Szajol melletti ta
nyákon vizsgálták Douglase-Haldane-féle respirá
ciós gázcsere meghatározással az aratás és cséplés 
egyes munkafázisait. Egy perc alatt 25 kaszavágást 
végeztetve megállapították, hogy kb. 2000 köbcenti
méter oxigén fogy el és mellette kb. 8000 kilókaló
ria hőtöbblet keletkezik. A marokszedésnél ennek 
kilencven, a kötélvetésnél ötven százaléka. Vagyis 
a sport -és iparimunkás-teljesítményekkel összeha
sonlítva, a kaszálás a legnehezebb. A vizsgálatok 
nagy visszhangot váltottak ki. Az 1927 évi felsőházi 
ülések jegyzőkönyve szerint Korányi Sándor, ami
kor fellépett a vidéki egyetemek megszüntetése el
len, a falusi nép nyomorát, elesett fizikai állapotát 
ismertetve, barátja, Farkas Géza vizsgálatainak 
riasztó eredményeivel érvelt. A szükséges 8 ezer 
kalória helyett aratás idejére öt és fél, csépléskor 4 
ezer kalória jut, így nem csoda, ha két hét alatt 
7-8 kg-ot fogynak. Később felfigyeltek rá a faluku
tató írók is. Kovács Imre, A néma forradalom írója 
1977-ben még emlékezett rá, hogy amikor a Szék-
fű szerkesztette Magyar Szemle részére írt a mező
gazdasági cselédek nyomoráról, kéziratát egyik 
szakértőként Farkas Géza professzorral lektoráltat
ták. Tehát a bohém embernek nagyon is volt érzé
ke az országos drámához. 

Vizsgálták az energiaigényt orgonálásnál és tán
coknál mint a keringő, foxtrott, charleston. Pl. kö
zepes ritmusban a charleston a kaszálás oxigénfo-
gyasztásának hetvenöt százalékát igényli. Nem le
becsülendő teljesítmény. 

Farkas Géza 1929—31 között dékán volt, ez 
utóbbi évben jelent meg a Biochemiai bevezető elő
adások, fehérjék, szénhydrátok, zsírok, erjesztők és 
sorsuk a szervezetben, amely már klasszikus könyv, 
nem „szenved matematikai túltengésben". Hári Pál 
halála után 1933-ban az egyetem Farkas Gézát kér
te fel az „élet- és kórvegytani" előadások tartására, 
ennek azonban már csak egy esztendeig tehetett 
eleget, 1934. szeptember 13-án, 62 éves korában el
hunyt. Halála után neve az egyetemen élő fogalom 
maradt. Posztumusz műve: A szem optikája Blas-
kovics professzor gondozásában jelent meg 1935-
ben. A Kis Akadémia kiadványaként. Ez a mű azóta 
a szemészeti optika klasszikus alapmunkájának bi
zonyult. Szintén halála után jelent meg a Tangl 
Harald tanítványával közösen írott Az ibolyántúli 
sugarak hatása festéknek a vérből való kivándorlá
sára normális és lépüktől megfosztott kutyákon cí
mű dolgozata. 

Farkas Géza a szájhagyományos orvoskari le
gendák és írott orvostörténetünk egyik legmarkán
sabb alakja. A még élő egykori hallgatói immár öt
ven éve idézgetik extra szellemi képességeit, színes 
egyéniségét. Csak kartörténeti kuriózum maradt 
volna? Ha valaki Bartók Imrének az 1954-ben meg
jelent magyar szemészeti történetét veszi kézbe, 
akkor még annyi sem. Ugyanis abban nem sorolom 



fel, hány névtelen személynek jutot t hely, Farkas 
Géza nevét azonban meg sem említi. Az 1967-ben 
kiadott Magyar Életrajzi Lexikonból kimaradt időt
álló m ű v e : A szem optikája. Pedig Blaskovics László 
professzor m á r 1935-ben megírta, hogy a munkája 
„örök emléke lesz Farkas Géza szellemének!" Kitű
nő szemészünk. Vörösmarthy Dániel A szem optiká
ja című 1974-es kiadású könyvében Farkas Géza 
munkájá t az a lapművek közé sorolja. Kettesy Ala
dáré mellett az egyetlen, amely magyar nyelven 
megjelent. Igaza lett hát Blaskovics professzornak, 
így cikkünk címét azzal módosíthatjuk, hogy nem
csak az élete, de A szem optikája is főműve marad, 
időtállóbban, mint a legendák. A magyar szemészet 
történetét nem lehet a neve nélkül megírni, ha opti
kai műve egy mai szakkönyvben is forrásmunka
ként szerepel. Relmélhetőleg a jövő historikusainak 
figyelmét ez a tény nem fogja többé elkerülni, noha 
Buffon mondása; ,,a mű a minden, az ember az 
semmi" az orvosprofesszorokra igazán nem érvé

nyes. Ha Buffon Claude B e m a r d kortársa lett volna, 
aligha ír ilyen aforizmát. Ám az emlékezet is hálás, 
ha Magyar Imre medikusi élményei között Farkas 
Géza szuggesztív hatása a Lenhossék Mihályé és Ko
rányi Sándoré mellett marad t meg. 

Ennél nagyobb elismerést nem mondha tunk az 
ötven éve e lhunyt polihisztor professzorról. 
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