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Szögletes szobor alakját a katedrán mély bariton 
hangja még robusztusabbá varázsolta. Sokdioptriás 
szemüvegén át egyszerre vonta látóterébe jegyze
teit és a hallgatókat. Szigorú logikával megszer
kesztett mondatokban adta elő az egzakt fiziológiát, 
s aki nem feszült „vigyázz ülésben" figyelt, köny-
nyen elveszíthette az auditív befogadás felkínált 
esélyét. Egy-egy nyomatékos kötőszó vagy sokat
mondó vonatkozó névmás az ő hangsúlyával rög

zült sokunk emlékezetében. Medikusi közhit szerint 
akinek az indexébe a háromosztatú Krompecher-
szigorlat (anatómia—-szövettan—fejlődéstan) mellé 
Went professzor írása is bekerült, már előlegezhet
te magának a doktori címet. 

E szubjektív bevezetőre személyes élmények
emlékek szolgáljanak mentegető magyarázatul. 

Went István a századforduló előtti esztendőben 
született Aradon, iskoláit Dél-Erdély többnépű vá
rosaiban (Arad, Temesvár, Nagyszeben) poliglott 
környezetben végezte. Innen volt a nyelvek iránti 
készsége. A háborús összeomláskor került a buda
pesti orvoskarra. Preisz Hugó professzor Általános 
Kór- és Gyógytani Intézetéből már medikusként 
önálló tanulmányt közölt az Orvosi Hetilapban „A 
bakteriotherapia technikájáról". A különböző im-
munserumok bakteriotrop és agglutinációs titerei-
nek általa végzett vizsgálatairól német nyelvű köz
leményeket is írt. Orvosi diplomát 1923-ban kapott. 
Az akkor fénykorát élő autovakcinás terápiához az 
anyagot legtöbbször ő készítette a klinikusoknak. 
Bókay Zoltán egyetemi magántanárral 1925-ben a 
coli-pyelocystitisek gyógyításánál próbálták ki si
kerrel, a külföldi irodalomból ismertnél jóval ma
gasabb elölt csíraszámmal. Az Orvosi Hetilap 1926-
ban hozta az enterococcus vizsgálatokról szóló nagy 
cikksorozatát. Még ugyanez évben párizsi tanul
mányútra ment Labbé professzor élettani intézeté
be, ahol elsősorban a serumfehérj ékkel és a lipoid-
anyagcserével foglalkozott. Ez már (a bakterioló
giához való szoros kötődése mellett) az élettan felé 
terelte figyelmét. 

Midőn a pesti Pasteur Intézet igazgatója Szé
kely Ágoston 1927 tavaszán súlyosan megbetege- (Ik-
dett, április 25—30 között a Párizsban megrende- V P | 
zett nemzetközi lyssa-konferencián már Székely X i 
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magyar tagja a fiatal Went István volt. A hetilap-
beli beszámolójából kitűnik e tudósösszejövetelnek 
a külön jelentősége; az első világháború után elő
ször találkoztak hivatalosan a Pasteur—Koch-kor-
szak óta (sajnos nemcsak a tudományban rivális) 
két vezető hatalom bakteriológus képviselői. A fia
tal Went István a következő orvostörténeti nagysá
gokat láthatta-hallhatta személyesen: Roux, Leva-
diti, Pfeiffer, Bordet, Zlatogorov, Kitajami, hogy 
csak a legnevesebbekről essék említés. 

A következő évben (1928) Rockefeller-ösztön
díjjal az Egyesült Államokba utazott. A bostoni 
Harvard Egyetem C. K. Drinker vezette élettani 
intézetében sokat foglalkozott a sérülési sokk ke
zelésére kipróbált Bayliss-íéle mesterséges szérum 
hatásaival (pl. az izolált tengerimalacszív működé
sére), továbbá keringés- és légzésphysiológiai vizs
gálatokkal. Torontóban részt vett a VI. nemzetközi 
kolloid szimpóziumon. Az Orvosi Hetilap 1929-es 
évfolyamában beszámolt az Egyesült Államok-beli 
veszettség elleni küzdelem európaitól elmaradott 
voltáról. Megállapította, hogy a régi Pasteur-, Hő-
gyes-féle rabies-vakeinákat még mindig szíveseb
ben használják a gyakorló orvosok. Nagy élménye 
volt (saját szavai szerint a Niagara látványával 
egyenértékű) Richards professzortól személyesen 
látni, hogyan nyer glomerulus-vizeletet békaveséből 
a Bowman-tok mikromanipulációs megcsapolásával. 

Hazajövet harmincegyéves korában addigi 
munkásságáért a „Válogatott fejezetek a kórélet
tan köréből" tárgykörben a budapesti (Pázmány 
Péter) Tudományegyetem magántanárrá habilitál
ta. Utána újabb egyéves Rockefeller-ösztöndíj kö
vetkezett a skandináv államokba és Angliába, Kop
penhágában Sörensen tanár mellett ismét a fehér
jékkel foglalkozott. 

A Debreceni Tudományegyetem Élettani és 
Általános Kórtani Intézet igazgatójává 1932-ben ne
vezték ki. Az intézet későbbi kettéválásával az 
1963-ban bekövetkezett haláláig az Élettani tanszék 
vezetője volt. Legfontosabb tudományos címe az 
1954-ben kapott akadémiai levelező tagság, legna
gyobb elismerése az 1957-es Kossuth-díj. Első tan
könyve „Az általános kórtan vázlata" két kötete 
(Preisz Hugó és Sántha Kálmán professzorokkal 
közösen) 1939—40-ben jelent meg. Az „Élettan" 
első kiadása 1946-ban, a második bővített-átdolgo-
zott változata pedig 1958-ban. A könyvek didakti
kai áttekinthetősége és fogalmazási precizitása pél
daszerű. 

A további tudományos munkásságát érintőleg 
felsorolva: ő mutatott rá munkatársaival, elsősor
ban Lissák Kálmánnal az anaphylaxiás mediator
anyagok közül a cholin- és az acethylcholin, vala
mint a lipoidok sero-immunológiai szerepére. Ked
velt tudományos témája volt a HAP (hisztamin-azo-
protein), amellyel egyidejűleg Amerikában Feli és 
munkatársai, Magyarországon pedig Went István és 
Kesztyűs Loránd foglalkoztak. Nevezetesen a Land-
steiner-féle kemospecifikus antigének mintájára a 
hisztamin-azo-proteinnel immunizált tengerimala
cokon a különben letális kimenetelű anaphylaxiás 
sokkot sikerült kivédeni. Ez felvetett egy terápiás 
perspektívát az allergológiában. 

Kesztyűs professzor nekrológjából idézve „In

tézetének kutatóival a vérkeringés különböző terű-
létein vizsgálta a neuro-humoralis compensaló me-
chanismusokat és megállapította, hogy a közvetlen 
neuralis compensatio kiegészítésére humoralis el~ 
lenregulatio is biztosítja a vérnyomás stabilitását, 
védi a szervezetet a lökésszerű túl gyors vérnyo
más-ingadozásokkal szemben. E kísérletek szorosan 
kapcsolódtak a keringés centralis szervének, a szív
működésnek neuro-humoralis szabályozásának vizs
gálataihoz, a koszorúserek és a szív anyagcseréjé
nek idegi regulatiójához". 

Az orvostörténet iránti érdeklődését fiziológia 
könyvében „Az élettani ismeretek fejlődése", vala
mint a „Koch Róbert születésének 100-ik évforduló
jára" készült írásai bizonyítják. 

Még csak hetvenöt éves lenne, de már tizen
egy esztendeje nincs az élők között. Legkiválóbb 
tanítványai-munkatársai: Lissák Kálmán, Kesztyűs 
Loránd, Varga Emil, Fehér Ottó, tanszékvezető 
egyetemi tanárok. A felsoroltakon kívül többen 
dolgoznak fontos tudományos munkakörökben. 
Egykori hallgatóinak könyvespolcán (időnkénti be
lelapozásra) megőrizett ereklyeként ott a Went 
Élettan. 

A magyar fiziológiatörténet nagy alakjának 
klasszikus műve. SzáUási ArpM 


