
Penfield professzor portréja 

Jürgen Thorwald híres könyve szerint a 19. a sebészek év
százada (1), ezen logika alapján viszont a 20. első fele az 
agysebészeté, melynek egyik legjelentősebb egyénisége az 
amerikai születésű kanadai Wilder Graves Penfield, a 
Motnreali McGill Egyetem világhírű professzora, aki 
1891-ben született és 15 éve nincs az élők sorában. Száza
dunk nagy neurokirurgusa, legbonyolultabb szervünk mű
téti hozzáférhetőségének korszakát, valamint Sántha Kál
mán ,,kór-szakát" idézi emlékezetünkbe. 

Penfield kivételes problémalátó képességét egy tőle 
vett idézettel tudjuk a leginkább érzékeltetni. Szerinte ,,a 
neurológia a legnagyobb és legérdekesebb felfedezetlen te
rület az egész tudományban Az agy és az elme titkai 
még rejtettek, ezen kapcsolatok tisztázása az orvostudósok 
örök feladata lesz" (2). Iskolájának jelentőségét pedig 

Környey István professzor a következő szavakkal jellemez
te: „Penfield intézete nemcsak Foerster nyomán haladt, 
hanem minden új idegélettani felfedezésben meglátta a kü-
nikum számára rejlő értéket, és egyike a legmodernebb 
idegsebészeti intézeteknek, ahol a korszerű műtéttechnikát 
el lehetett sajátítani" (3). Kivételes képességével szinteti
zálta a neurohisztológia, a fukncionális neurofiziológia és 
a mikrokirurgia eddigi eredményeit, melyekből kinőtt a 
Penfield nevével fémjelzett agysebészet, a gyógyszerekkel 
nem befolyásolható epilepsiák műtéti kezelése, a nagyagy
kéregnek elekrostimulációs módszerrel való feltérképezé
se, bizonyos funkciók lokalizációja, a ,,centrencephalicus 
rendszer" fogalmának körvonalazása. Végleges, vitatott, 
vagy éppen ösztönző hatású eredményeit közleményei, 
könyvei, valamint tanítványai őrzik, az általa alapított 
,,Neuro" becenevű intézet azóta fogalom az egész világon. 
Az orvostörténetben Cushing mellett a helye, s ennél na
gyobb elismerést aligha lehetne állítani Sántha Kálmán 
egykori mesteréről. 

Wilder Graves Penfield 1891. január 26-án született 
„vadnyugaton", a Washington állambeli Spokane települé
sen (híres vízesés található a város közelében), ahová apja 
többgenerációs orvoscsalád tagjaként az 1880-as évek 
nagy „aranyláza" idején került. Az Államok jobb iskolái 
ekkor még vagy a keleti partvidéken, vagy a Nagy Tavak 
mentén voltak, így került a kis Penfield a wisconsinbeli 
Hudson helység Galahad nevű iskolájába, ahol először 
sportolóként tűnt ki. 1913-ban szerzett bölcsészdiplomát, 
ugyanezen esztendőben legyőzték a konkurens Yale Egye
tem csapatát, melyre egész életében büszke volt. 1914-ben 
elnyerte a jR/iodes-ösztöndíjat, de a világháború kitörésé
nek évében nem volt kedve Oxfordba hajózni. A következő 
évben mégis megtette, s a Merton College keretében el
kezdte a medicina tanulmányozását. Az orvostudomány 
nagy szerencséjére ekkor került Sherrington fiziológiai in
tézetébe, ahol az idegélettan legújabb eredményeit és leg
jobb vizsgálati módszereit sajátíthatta el. A világháború 
azonban majdnem végzetessé vált számára. Ugyanis 1916 
nyarán a szünidőben egészségügyi munkára jelentkezett 

egy franciaországi vöröskeresztes kórházba, de Sussex 
nevű hajójukat a németek megtorpedózták. Nyílt lábtörés
sel mentették ki a hullámokból, s került Dover katonai kór
házába, majd amikor lábadozni hazahajózott, találkozott a 
klinikus-király Osler pofesszorral, aki Sherrington után a 
legnagyobb hatással volt rá (4). Egy év múltán mégis átke
rült Párizsba, az Amerikai Vöröskeresztes Kórházba. Ha
zatérve 1918-ban a baltimorei Johns Hopkins Egyetemen 
megszerezte a M. D. fokozatot, itt találkozott először Cu
shing professzorral, majd az 1920/21-es évben visszatért 
Sherrington intézetébe. A klinikumot és a sebészeti gya
korlatot New York híres intézetében, a Presbyterian Hos
pitál keretében kezdte el, ahol Whipple volt a leghíresebb 
tanár, majd a Columbia Egyetem Neurológiai Intézetébe 
került mint ígéretes sebészjelölt. Hosszú és eseményekben 
gazdag pályafutásának főbb dátumai közül kiemelkedik 
1924, amikor Madridban Ramon y Cajal és Ortega világ
hírű intézetében elsajátította a legmodernebb idegsejtfes
tést. Ekkor csatlakozott hozzá honfitársa: William Cone, 
akivel otthon neurocitológiai laboratóriumot alapítottak. 
Penfield vizsgálta először a neuronok Golgi-
apparátusának reakcióit, a traumatikus behatások után (5). 
Az epilepsia sebészetét 1928-ban kezdte tanulmányozni 
Breslau egyetemén, Foerster intézetében. Németországi 
tanulmányútja után W. Cone társaságában áttelepült Kana
dába, ahol 1933 és 1954 között a montreali McGill Egye
tem Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet professzora 
volt. Egyik tanítványa szerint ekkor vált az epilepsia vi
lághírű szakértőjévé (6). A Rockefeller- és a kanadai em
berbaráti alapítvány segítségével megépített intézet már 
1936-ban az agysebészet Mekkájának számított, ahová 
Sántha Kálmán Rockefeller-ösztöndíjasként érkezett. A 
magyar tudóstehetség Cipriani kollégájával szellemes 
módszert dolgozott ki az agykéreg és a kéreg alatti magvak 
kapcsolatának tanulmányozására, mely a keringő vér hűtő
hatásán alapul. A mesterséges ingerület fokozott véráram
lást okoz és ez az adott területet mérhetően jobban lehűti, 
mint a nem működő agyterületek kisebb véráramlása (7). 
Vekerdi szerint ez később pillérként szolgált az agyműkö
dés Penfield-féle „cortico-subcorticális" elméletéhez, to
vábbá „ez a felfedezés végleg megdöntötte az epilepsiás 
roham sok szerző által még évekkel későbben is makacsul 
védelmezett érgörcs-elméletét" (7). Ezen állításokat Kör
nyey profeszszor is megerősíti (3). A McGill Egyetem 
1934—54 között az Ideggyógyászati és Idegsebészeti Inté
zetnek, az 1960-ban történt nyugdíjba vonulásáig pedig a 
montreali Neurológiai Intézet igazgatója volt. 1939—41 
között a Kanadai Királyi Orvosi és Sebészi Társaság elnöki 
tisztét töltötte be, 1943-ban tagja volt a Szovjetunióba és 
Kínába küldött angol—amerikai sebészküldöttségnek. 
1947-ben az angol Királyi Tudós Társaság tagjává válasz
tották, 1953-ban megkapta a Jacoby-díjat, aztán az angol 
Becsületrendet, amit a király legmagasabb kitüntetésként 
adhat civil személynek. Majd 1962-ben őt és feleségét 
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meghívták II. Erzsébet őfelsége koronázási ünnepségére a 
Westminsterbe. Kevés orvos tudhatott maga mögött ilyen 
sikeres életet. 

klinikai orientációjú intézetének 350 munkatársa van. 
Mint említettük, Penfield a corticális epilepsia vizsgálata 
közben elektrostimulációs módszerrel feltérképezte a nagy
agykérget. Szisztematikus megközelítésének köszönhetően, 
a corticális területek szerveződésében megjelent a primer és 
szekunder szenzoromotoros centrumok fogalma, amely a 
nagyagykéreg „homunculus" reprezentációjához vezetett 
(5), Ez az elképzelés még ma is nagyon hasznos segítséget 
nyújt a neurológiában. Ugyanilyen fontosságú eredménye a 
memóriafunkciók temporális lebenybe való lokalizációjá
nak megállapítása. A memória-folyamat morfológiai és bio
kémiai alapjának kutatása során vetette fel Penfield azt a 
koncepciót, miszerint az öntudat „nem az agykéreg primer 
funkciója (nem elsősorban az agykéreg funkciója), hanem 
az agytörzs, az úgynevezett centrencephalicus rendszer 
funkciója, amely többé-kevésbé megfelel aformatio reticu-
laris szisztémának?' (5). Végül hangsúlyoznunk kell Pen
field jelentős hozzájárulását a neurocitologiához, elsősorban 
az oligodendroglia és microglia szerepére az agy fejlődésé
ben és a traumatizáció utáni állapot kialakulásában. Számos 
tanulmányt írt a lokális anesztéziában vizsgált epilepsiás be
tegek motoros, szenzoros beszéd- és memóriafunkcióiról 
(8). 1950-től kezdve a temporális lebeny szerepe a pszicho-
motoros epilepsiában egyre jobban körvonalazódott, és 
utolsó 10 aktív évében ez került érdeklődése középpontjába 
(8). Szakkönyvei ma is alapművek, minden valamirevaló 
neurológus polcán ott sorakoznak. Különösen Rasmussen 
és Jasper számított szerzőtársának, tanszékét is az előbbi 
örökölte. 1932 és 1960 között nyolc szakkönyve jelent meg, 
melyek közül különösen jelentős az 1950-es kiadású „The 
Cerebral Cortex of Man", (szerzőtárs: Rasmussen) (1. áb
ra) és az 1954-ben publikált „Epilepsy and the Functional 
Anatomy of the Humán Brain", melynek szerzőtársa Her
bert Jasper volt. 

Amikor 1960-ban intézetéből nyugalomba vonult, kö
zel 70 évesen, elkezdődött szépirodalmi pályafutása. Már 
korábban írt bibliai tárgyú könyvet Ábrahám ősatyáról (9), 
majd történelmi regényben dolgozta fel Hippokratész éle
tét (10). Egyik magyar méltatója szerint az 1963-ban meg
jelent „The Second Career" című könyve „sok olyan kér
désre ad választ, amely korunkban minden társadalmat 
élénken foglalkoztat. A valódi és társadalmi terméknek te
kinthető művi öregedés felismerése és lényegéhez méltó el
bírálása az egyéni egészségvédelmet és a közösségi érték
gyarapítást szolgálná" (11). Megírta Alán Gregg élet
regényét (12), az elme misztériumát (13), a saját életrajzát, 
valamint a Montreali Neurológiai Intézet megalapításának 
történetét (14). 

1976. április 5-én egy abdominális sarcoma vetett véget 
életének, amely pontosan egybeesett a korszerű agysebé
szet kifejlődésével. 

Sántha Kálmánra „30 év után is meleg munkatársi ér
zésekkel emlékezett vissza" (11), a hasonló viszonzás ré
szünkről legalább annyira indokolt. Különösen az orvos
történészeké és az „egyéb szakmabelieké", mert az 
ideggyógyászok számára neve ma is fogalom. 
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A „mi lett volna ha . . . " kérdése Sántha esetében fel sem 
merülhet, viszont Penfield a példa rá, mit jelent egy nagy 
tehetségű tudósnak szerencsés körülmények közé kerülni. 
Élvezve az alkotás örömét Balassagyarmat helyett Montre
alban. És csak hírből ismerni a Sztahanov-mozgalmat, 
melynek bírálatába neurológusunk beleroppant. 

Penfieldről Sántha juthat eszünkbe, és fordítva. A nagy 
kanadai humanista agysebész születésének századik, halá
lának tizenötödik évfordulóján a tudományos világ elisme
réssel adózott a zseniális ideggyógyász emlékének. 
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