
Klug Nándor 1845-1909 
A honi szerző írta első magyar nyelvű élettan 
könyv: Rácz Sámuel „A physiologiának rövid som
mája" (1789) és a második: Balogh Kálmán „Az 
ember-élettan" (1862) között még hetvenhárom 
esztendő telhetett el, míg a másodiktól Klug Nán
dor „Az emberélettan tankönyve" 1888-as megje
lenéséig már „csak" huszonhat. Később egyre ke
vesebb, manapság a nyomdaátfutási idő és az ú j -
raírási szükség szinte keresztezi egymást. A Rácz 
Sámuelé alapvető kezdeményezés, Balogh Kálmán 
könyve imponáló erőkifejtés eredménye. Az ön
álló magyar tudomány megszállottjaként Bugát 
túlhajtott szóújító bűvöletében úgyszólván megte
remtette a kétkötetes fiziológiát, amelynek bugáti 
nyelve hamarabb avult el baloghi tartalmánál. 
Klug élettanán már érezhető, hogy szerzője mód
szeres experimentátori múlttal bíró fiziológus, aki 
az olvasmányos szövegbe szőtt szakirodalmi utalá
sait a saját kísérleteivel is szembesíti. Vagyis nem 
fordítás helyetti jobb híján tankönyvet pótol, ha
nem a szükséglethez ír korszerű fiziológiát. 

Klug Nándor születési helye a Lőcse közelé
ben levő Kotterbach (ötösbánya). Szepességi cip-
szer családból került előbb a bécsi, majd a pesti 
orvoskarra, ahol 1870-ben avatták orvos-sebész 
doktorrá és szülészmesterré. A kínálkozó gyógyí-
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tási gyakorlat helyett kezdettől jobban vonzotta a 
laboratórium légköre. Végzése esztendejében vető
dött fel az orvos-fizikai tanszék felállításának gon
dolata, oktatását a kar egyelőre az élettan keretein 
belül a biofizikus szemléletű Jendrassik Jenőre 
bízta. Az autodidakta fizikus-matematikus Klug 
hamar utat talált az egzaktságot annyira respek
táló Jendrassikhoz. 

1871-ben az orvosi fizika (akkori nevén orvos
természettan), 1873-tól „A bőr hővezető képességé
ről" c. dolgozatának megjelenése után az élettan 
tanársegéde lett, 1874-ben az orvostermészettan 
tárgyköréből magántanárrá habilitálták. Saját szer
kesztésű periméterrel vizsgálta a perifériás színér
zést, a nagy tekintélyű Brücke elméletével szem
ben állította, hogy az infravörös sugarakat a szem 
fénytörő közege nem nyeli el. Ekkor a még külön 
nem vált, de már meghirdetett orvostermészettani 
tanszéket egyedül Klug pályázta meg. Az aspiráló 
eddigi képzettségét azonban a kar elégtelennek 
ítélte, ezért 1876-ban féléves ösztöndíjjal Lipcsébe 
küldte. 

A szász választófejedelem székvárosa ebben az 
időben az orvosi élettan Mekkája volt. K. Ludwig 
1869-ben felavatott új intézetében a szövettani és 
a kémiai mellett már volt külön orvos-fizikai osz
tály, ahol Klugnak feladata lett volna tanszékvá
rományossá fejlődni, ö azonban végképp a fizioló
gia mellett maradt. Ludwignál megfordult még: 
Genersich, Ajtai, Mihálkovics, Tangl és Udránszky, 
de a legtöbb ország tudna hasonló névsort össze- | ^ V 
állítani. Klug az „Arbeiten aus der physiologischen M " f 
Anstalt zu Leipzig" XI. évfolyamában közöltette a '• 
„Zur Physiologie des Temperatursinnes" c. dolgo- 116.J 



zatát. Hazatérése után 1877-ben az élettan nyilvá
nos, rendkívüli tanára lett, 1878-ban megpályázta 
és megkapta a kolozsvári fiziológia tanszéket. Az 
orvosi fizika oktatását a bölcsészkari illetékes, Eöt
vös Loránd vette át. 

A Kolozsvári Orvos-Természettudományi Tár
sulat és az Erdélyi Múzeum-Egylet Természettudo
mányi Szakosztálya 1865-ben alakult, évi kiadvá
nya az „Orvos-Természettudományi Értesítő", 
amelynek orvos-szerkesztője az 1883-ban Buda
pestre távozott Hőgyes Endre helyett Klug Nán
dor lett. Szerény felszerelésű intézete foglalkozott 
a muscarinnak a szívre és a véredényekre kifejtett 
hatásával. Szép dolgozatot közöltek a kardio-
gramról. A béka bőrének a széndioxid-kiválasztó 
szerepét vizsgálva Klug újítása volt a Spallanzani-
féle kísérlettől eltérően, hogy a békatüdő kivágása 
helyett a vaguszidegeket metszette át. A barit
vízzel megkötött szénsavat térfogatos elemzéssel 
mérte. ^ 

kétkötetes élettan könyvét a kolozsvári elő
adásai alapján 1887-béh állította össze. Szívesen 
tért vissza a neológ nómenklatúráról az internacio
nális görög—latin szakkifejezésekre, mert — sze
rinte — az egyéni szájízzel alkotott és még teljesen 
el nem fogadott műszavak megnehezítik a tanu
lást. A tankönyvíró stílusához legközelebb a Len-
hossék Mihályé áll. 

Klug Nándor az 1889/90-es tanév rektora volt. 
Ekkor került sor az intézet felújítására, de a kö
vetkező évben már elhagyta Erdély centrumát. 
Ugyanis 1891-ben meghalt Jendrassik Jenő, nem
sokára követte őt az első munkatársa, utód jelöltje, 
pár hónapja az állatorvosi akadémia kinevezett 
élettan tanára: Regéczi Nagy Imre. Az 1890-ben 
akadémiai levelező tagságot nyert Klug (székfog
laló előadása „Az enyv emésztődéséről") 1891-ben 
a pesti tanszéket már versenytárs nélkül kapta 
meg. Kolozsvári utóda Udránszky László lett. Tan
könyve 1892-ben átdolgozva és kibővítve újra meg
jelent, kiadta az „Észlelő könyv" c. élettani gya
korlatát. 

A jobb intézeti felszereltség birtokában kuta
tási területe is kiszélesedett. Olsavszky Viktor 
munkatársával vizsgálta az izommunka befolyását 
a foszforsav kiválasztására, amit kutyakísérleteik
ben tejsav adagolásával is fokozhatónak találtak. 
1894-ben lett az Akadémia rendes tagja. Főleg 
Boas és Brücke nyomán post mortem gyomorból 
nyerve vizsgálta a pylorus mirigysejtek pepszin-, 
a fundus-sejtek savtermelő képességét. A kísérleti 
állatgyomrok pepszinjei közül a kutyáét találta a 
legerősebbnek, amelynek hatása a hőmérséklet 
emelésével fokozható. Élettani vizsgálatokat vég
zett a VIII. Nemzetközi Közegészségügyi és De
mográfiai Kongresszus távevező versenyén, ered
ményeit a Magyar Orvosi Archívum 1895. évfolya
mában közölte. Nagyon érdekelte a pankreász-
emésztés. Átlag 200 cm3 thymolos hasnyálmirigy 
kivonatához külön-külön glicerint, főtt fibrint, főtt 
keményítőt, olajat vagy stearint adott, és mérte az 
keményítőt, olajat vagy stearint adott, és mérte 
adott időegységben a termelődő széndioxid meny-

é nyiségét. Megfigyelte a tífuszban elhaltak hasnyál-
'168 mirigyének tripszinhiányát. A fehérjeemésztést a 

biuret reakció adta elszíneződésből spektrofoto
metriás eljárással elemezte, közel negyven oldalas, 
áttekinthető táblázatokkal teletűzdelt dolgozata a 
Mathematikai és Természettudományi Értesítő 
1902-es évkönyvében olvasható. 

Klug tanítványai voltak: Genersich Gusztáv, 
Preysz Kornél, Beck Soma, Hőgyes Ferenc, 
Hirschler Ágoston, Kőrösy Kornél, Benedikt Hen
rik és egyetlen fia, legfőbb reménysége, ifj. Klug 
Nándor. Ha az 1898—1908 közötti Orvosi Hetila
pokat lapozzuk, főleg az emésztésről és a vérke
ringésről írott dolgozataikkal mennyiségben és 
minőségben egymással szinte versengve idős és 
ifj. Klug képviselik az élettant. 

Még kolozsvári évében járt Itáliában, az olasz 
egyetemekről a Hetilapban számolt be. A firenzei 
Academia Medico-fisiea Florentina tagja volt. Lud-
wig tanárral annak 1895-ben bekövetkezett halá
láig kapcsolatban maradt. Klug tagja volt a lip
csei élettani társaságnak, Ludwig a magyar akadé
miának. 

Ereje teljében érte a legnagyobb tragédia, 
egyetlen fiának elvesztése. Munkakedve többé nem 
tudott visszatérni, 1909. május 14-én, Tangl Ferenc 
nekrológjából idézve: „szélhűdés vetett hirtelen, 
gyötrelemnélküli véget életének". 

A- fiziológiában ritkán jelenik meg egy-egy 
Claude Bemard, Ludwig, Sherrington vagy Pav
lov, akik a művészettörténettől kölcsönzött kifeje
zéssel „stílust teremtő mesterek''. Alapvető mun
kájuk mögé szélesítenek iskolát a tudományt szó
ban és írásban közvetítő, a kutatáshoz kedvet te
remtő fiziológus kismesterek. Ilyen volt Klug Nán
dor tanár közel három évtizeden keresztül 
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