
A Természettudományi Közlöny 
népszerűsítő szerepe 1904-ben 

„Az ember úgy él, mint nemének tagja. 
Örököl az elmúlt évezredből és később őbelőle is örökölnek." 

(Grillparzer) 

A száz évvel ezelőtti folyóirat szerves része volt a 
korszerű egészségügyi felvilágosításnak. Az 1867-es 
kiegyezés után két esztendővel indította meg Szily 
Kálmán, nevéből közmegegyezéssel már hiányozha
tott a „ királyi" jelző, amelyet korábban még az ud
varhűnek igazán nem mondható Bugát Pál is kény
telen volt alkalmazni. A két orvosi végzettségű szer
kesztőségi tag közül ekkor Nendtvich Károly a vegy
tant, az antropológus Török Aurél a zoológiát képvi
selte, majd megalakult az élettani szakosztály, annak 
élére a nagy belgyógyász Jendrassik Ernő „után a 
közegészségügyi katedrára nemrég kinevezett Lie-
bermann Leó professzor került. Az 1841 óta létező 
társulat elnöki tisztségét 1880-1886 között Fodor 
József viselte, ebben az időben ő volt az igen színvo
nalas közlöny egyik szerkesztője. A választmányi ta
gok névsorában olyan kitűnőségeket találunk, mint 
Balogh Kálmán, Klug Nándor, Hőgyes Endre, Korá
nyi Frigyes és Vámossy Zoltán, hogy csak a legisnler-
tebbeket említsük (3). 

Száz évvel ezelőtt jelent meg Hugonnai Vilmának, 
az első magyar orvosnőnek az Egészségtani előadá
sok nők számára című könyve, ami azért is érdekes, 
mert a társulat elnöke 1899-től Wartha Vince mű
egyetemi tanár, Hugonnai férje volt, irányítása alatt 
a szaklap a nők tudományos egyenjogúságával fog
lalkozott. Megelégedett olyan írással, mint a „Hasz
nált ágytoll tisztítása házilag". 

Mai szemmel még feltűnőbb, hogy a kötet (1. áb
ra) szerzői mennyire nem hangsúlyozták a Nobel-díj 
jelentőségét. Elvileg ismertetni kellett volna az 1903-
ban kitüntetett dán Finsen biztató eredményeit a 
népbetegségnek számító lupus vulgárisnak koncent
rált fénykezelése terén, de még a tárgykörrel sem ta
lálkozunk. Még meglepőbb, hogy amikor a szerkesz
tőségi cikk részletesen, egy fordítás alapján ismerteti 
az édesvizek élővilágát, a szúnyog fejezetben Laveran 
és Grassi neve mellett nem olvasható a már koszorú
zott Sir Donald Ross doktoré, aki elsőként tisztázta az 
anopheles köztigazda szerepét a malária terjesztésé
ben. Ugyanakkor az orosz Pavlov professzor díjazásá
ról még nem tudhattak, a januári írás mégis az ő 
emésztési kísérleteivel foglalkozik (2). 

Szemléletesen taglalja a vitális érzés pszichés össze
tevőit, valamint az éhség (hunger) és az étvágy (appe-
tite) külön-külön megjelölését a különböző nyelvek-
ben. A pétervári Pavlov Sumova-Simanovszkaja nevű 
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1. ábra: Természettudományi Közlöny 1904. évi címlapja 

munkatársával közösen „ egy egészséges kutya nyelő
csövét elvágva kivarrták a bőrhöz, úgy hogy amit a 
kutya megevett és lenyelt, az nem ment a gyomorba, 
hanem a nyelőcső nyílásán kiesett. A gyomron szin
tén készítettek sipolyt, amelyen át a gyomorban tör
ténő folyamatok megfigyelhetők voltak". 

A reflexkísérlet jelentőségét a Nobel-díjtól függet
lenül is tisztán látták. Az illusztris szerző kiemeli a 
gyomor, a központi idegrendszer és a sejtek szerepét 
a sajátságos érzés kialakulásában, továbbá a történe
ti és orvostörténeti szemlélet változását az egyszerű 
megfigyeléstől a célszerű kísérletek értékeléséig. Ki
egészítve a kórházi tapasztalatokkal, amikor pl. hisz
tériás, anorexiás és lázas betegek feltűnően bírják az 
éhezést. Mindez a laikus olvasók mellett az orvosok 
érdeklődésére is számíthatott. 

Nem kevésbé érdekes „A széles galandféreg előfor
dulása hazánkban" (8), kivált, ha figyelembe vesszük, 
hogy az élősködő férgek földrajzi elterjedtsége akkor 
még egészen más képet mutatott. A kitűnő parazitoló-
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gus Rátz Istvántól megtudható, hogy az akkori Európa 
legfertőzöttebb országai a következők voltak: Svájc, Ír
ország, Svédország és Finnország. A Botrioeephalus la-
tus előfordulása pl. Genf városában kétszer gyakoribb 
volt (kb. 20%), mint Moszkvában. Itália szintén Svájc 
felől fertőződött az olasz szerzők kimutatása szerint. A 
neves patológusok (Bollinger, Cobbold) bebizonyítot
ták a halfogyasztás és a helminthasis közötti egyértel
mű összefüggést, Magyarországra talán ezért nem ta
lálták jellemzőnek. Az akkor már Bukarestben dolgo
zó Babes professzor megállapította a dunai halak fé
regközvetítő szerepét, a Románia felől érkező vízi szál
lítmányokat ezért fokozottan figyelték. A terápiáról a 
szerző nem szól. A helyzet nem veszélyes voltát jelzi, 
hogy a fertőző betegségekkel foglalkozó korabeli szák
könyv (1) vagy még a nagy tekintélyű Jendrassik-féle 
belgyógyászati tankönyv (6) megfelelő fejezete sem 
tárgyalja a galandférget, míg a trichinosist igen. A No
bel-díjas Ross doktor nevét a malária kapcsán Jendras-
sik tanár sem említi, Laveranét viszont igen. 

Még meglepőbb- az 1906. évi Jancsó-féle malária 
monográfia (5), mert az irodalmi felsorolásban meg
említi őket, de a szövegbeli méltatásban főleg ola
szok: Celli, Grassi, Bastinelli neve olvasható. 

Megemlítendő a farmakológus Vámossy Zoltán
nak „A máj méregvisszatartó erejéről" szóló beszá
molója, amely szerint a rezet és az ólmot a máj old
ható és oldhatatlan nucleoalbuminjai, a higanyt a 
golbulinok, az arzént a nukleinek és a nukleoalbumi-
nok, a cinket a globulinok és az oldható nukleoalbu-
minok kötik meg. Az alkaloid adagokat: a strichnint, 
atropint és a kinint szintén a fehérjék semlegesítik, a 
glikogénnek viszont ilyen tulajdonsága nincs. 

Biológiai fórumnál érthető, hogy sokat foglalkozik a 
sejtekkel. Ilyen pl. a szorgalmas Dalmady Zoltánnak a 
„ Fermentumok és protoplasma" című írása. Megtud
ható, hogy az ismerősen hangzó kifejezést Pasteur 
használta először 1876-ban, amely az akkori ismere
tek szerint élő anyagból származó és jelenlétével kémi
ai hatást idéz elő. Mint az alaposan vizsgált amiláz, 
szukráz, emulzin, pepszin és papáin. A jeles farmako
lógus Schmiedeberg megállapította, hogy „a proto
plasma az oxidáló hatását a fermentumnak köszönheti". 

Bizonyos elemek: a Ca, K, Mg, Fe, Cl, S, P mindig 
megtalálhatók benne. Ha a hatása megszűnik, poten
ciális élet lép a helyébe, mint a baktériumok spórája, a 
száraz növénymagvak és az antitestek a szervezetben. 
Dalmady cikke bizonyítja, hogy még a vitalista nézete
ket is korszerű laboratóriumi módszerekkel igyekeztek 
az érdeklődőknek mindezt megmagyarázni. 

Citológiai természetű Francé Rezsőnek az „Újabb 
vizsgálatok a sejt szervezetéről" szóló írása, amely az 
egyszerűnek látszó ázalékállatok szaporodásának bo
nyolultságát magyarázza. Vagy Hertwig berlini tanár
nak a „Sejtek élete a sejtállamban"című munkájának 
fordítása (4), amely a nagy Virchow cellulárpatológi-
ájának élettani megfelelője. Történetileg visszamegy 
Malpighi mikroszkópjáig és Schleiden botanikai met
szetéig, majd Johannes Müller, Henle, Purkinje és 
Schwann munkássága révén az élettanban is megho-
nosult. A sejt fiziológiai egységét Brücke bécsi pro
fesszor definiálta, főbb tulajdonságai a,táplálkozás, a 
szaporodás és az ingerelhetőség. A sejtállam analógiá

ja Virchow teóriájára épül, a magános sejt a szerző 
szerint Robinson életéhez hasonlítható. Megfogalma
zása filozofikusan bonyolult: „a felsőbbrendű állat fej
lődése azon alapul, hogy az a végtelenül sokféle mun
ka, melyet a testnek végezni kell, miként a művelt ál
lamban történik, ilyen vagy olyan módon, határozott 
törvények szerint az egyes sejtegységekre hárul. A 
sejtek munkája a funkció, a munkafelosztást és kü
lönválást Spencer Herbert fiziológiai integrációnak 
vagy alárendeltségnek nevezi". 

A lényege érthető. Az ember pedig „ zoon politi-
kon", aki közösséghez tartozik és végzi a munkáját, 
mint az izom-, mirigy- vagy idegsejt a szervezetben. 
A sejtállam alá- és mellérendeltségben működik és 
telegráfhálózata az idegrendszer. A kollektív ember 
típusa a 20. század elején már a társadalmi tudatban 
is létezik (Ortega y Gasset), előre vetíti annak szere
pét, majd annyi szörnyűségnek lesz a forrása. 

„A mérgek és a vérsavó" (7) azért is érdekes, mert 
az ellenanyág^képződésének tárgyalása kapcsán az 
első Nobel-díjas Behring professzorról szintén nem 
történik említés. Még az 1902. évi kötetben sem. 
Utólag úgy tűnik, akkor sem volt akkora „hírértéke". 
Igaz, a jelzett írás elsősorban a kígyószérum hatásá
ról és előállításáról szól, de az elméleti részben olvas
ható azért Ehrlich, Calmette és Besredka neve. 

Kellő hangsúlyt kapott viszont az Apáthy-Bethe 
kontra Lenhossék-Roman y Cajalrféle neurontan vi
ta, amelytől akkor valóban visszhangzott az európai 
tudományos élet. Az újságírók bizonyára botrányo
sabban tálalták volna, ezt védte ki helyesen a közlöny. 

Orvostörténeti értékét növeli a nekrológiai rész, 
megemlékeznek Szófia Perejaszlevceva nevű 
ogyesszai tudósnő haláláról. A neve nem sokat 
mond, de bizonyíték rá, hogy elődeink keletre is fi
gyeltek. Az Újvilágra szintén, de még nem a lenyű
göző tudományos eredmények miatt. Ismerteti pl. a 
tbc-halálozást, a fehér bőrű lakosságé az európaihoz 
hasonló arányú, a feketék közt viszont háromszor, 
az indián őslakosságnál négyszer, a bevándorolt kí
nai kuliknál ötször akkora. Az utóbbiak éltek a leg
mostohább közegészségügyi körülmények között, 
ami sziiitén meglepő egy több ezer éves kultúránál. 

Elmondható, hogy a Természettudományi Közlöny 
száz évvel ezelőtt is méltó népszerűsítője volt minden 
eredménynek. Utólag meglepő a Nobel-díj iránt tanú
sított érdektelensége, valószínűleg akkor másképp 
ítélték meg. A medicina legjobbjai szerepelnek a lap
jain, és ez növeli forrásértékét. Az olvasottságáról ta
núskodnak az agyonforgatott és féltve őrzött kötetek. 
Érdemes az orvostörténészeknek is forgatni. 
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