
Margó Tivadar 
A Barwirnkortárs magyar darwinista orvosok név
sora az övével kezdődik (1. Réti E., Conimuinic... 
32. sz., 1964.), ez magában figyelemre érdemes. Az 
állattant 1784—1850 között a história naturális spe
ciális keretében az orvosi karon oktatták, Pillér 
Mátyás, Schönbauer József, Schuster János és Rei-
singer János voltaik ia tanárai, de a bölcsészetre tör
tént átkerülése után még jó ideig orvosok 'biztosí
tották a professzori utánpótlást. Például 1850-től 
1856-ig a bécsi Hyrtl intézetéből jött anatómus, 
Langer Károly, aki a kitűnő fiziolőgus Czermak 
barátja-munkatársafcént segített meghonosítani a 
laboratóriumi munkát. A munkatársi viszony ab
ból 'adódott, hogy zoológia tanára adta elő az össze
hasonlító bonctant a medikusoknak. 

Langer 1856 után visszatért a kényszer-államkö-
zösség fővárosába, előbb a Josephinum, majd az I. 
sz. Anatómiai Intézet igazgatói székébe. Pesti pro
fesszor utóda, a Krakkóból kinevezett Brühl Károly 
Bernát csak három esztendeig maradt Magyaror
szágon, 1861-ben a német nyelvű tanárok után 
Bécsbe távozott. E kritikus évtized két előadóját 
Thun miniszter helyezte Pestre, sálig leplezett ger-
manizáló szándékkal. A magyar tudós társaság fel
oszlatása ellen 1858-ban Széchenyi Felső-Döbling
ből tiltakozik. Langer és Brühl a szakmán kívüli 
szerepnek-Jszempointnak nem feleltek meg, végül a 
magyarok sajnálták elhelyezésüket. 

Az 1861 utáni tanévben a zoológiának nem 
volt kinevezett tanszékvezetője, csak 1862 őszén 
foglalta el hosszú időre a kopernikuszi jelentőségű 
Darwin első igazán illetékes hazai követője: Margó 
Tivadar. 

A Macedóniából eredő Margó család a XVIII. 
század közepén hajózott fel a Dunán, Fejér megyé
be. Az első generáció még kereskedő, a másodikba 
tartozó Margó György már a pesti szerb görög
keleti egyház papja, az ő fia, Tivadar, (aki 1816-
ban született Pesten, A piaristáknál végzett közép
iskolái után a bölcsészeti tanfolyamot látogatta, 
1834-ben az orvosi fakultásra iratkozott, 1840-ben 
avatták orvosdoktorrá, majd egy évre rá Bécsben 
sebész- és szülészmesterré. A császári kőzkórház-
ban ígéretesen induló orvosi pályafutása korán 
megszakadt (majdnem az élete is) egy kifelé faka
dó gennyes mellhártyagyulladás miatt, majd a 
pesti szülői házban sokáig lábadozni kényszerült. 
Felgyógyulása után rövid időre magángyakorlat
tal szedi össze magát (részben anyagilag), azt vi
szont a szabadságharc szakította félbe. Amikor 
Jellasich horvát bán célba vette az ország szívét, 851 



az aggastyán szerb pópa mindhárom fiát a magyar 
honvédseregbe küldte. Emil és Julián fegyvert for
gattak, Tivadar orvosként szolgált. 

A megtorlás első és legerősebb lendülete az 
idős apát szigorított börtönbe sodorta, a fiúk buj
dostak, a következő hullám már elkerülte őket. A 
családfő alig élte túl a kiszabadulását, a papi hi
vatásban Emil követte. Margó Tivadar doktor a 
Világos utáni sötétségben a tudomány felé tapoga
tózott. Rövidesen az egyetemen Schordann Zsig
mond tanársegédje lett az élettanon-szövettanon, 
mert a hisztológia felsőbb anatómia néven akkor 
még a fiziológiához tartozott. A morfológus érdek
lődésű Margó a legalkalmasabb helyre került 
Schordann mellé, aki agg kora ellenére Londonba 
utazott egy nagy teljesítményű mikroszkópért, 
hogy azt önzetlenül ifjú munkatársának engedje 
át előbb búvárlatokra, később örökségül. A másik 
patrónusa, Madarász Endre Zsigmond tudomány
kedvelő főúr a nagy könyvtárát, zoológiai jegyze
teit és rajzait bocsátotta az ifjú tudósjelölt rendel
kezésére. 

Az eredmény nem sokáig váratott magára. 
1851/52-ben szövettanból magántanárrá habilitál
ták. Ö volt a hisztológia első önálló hazai műve
lője. Az 1853-as évben Schordann és Csausz taná
rokkal együtt Német- és Franciaországon keresztül 
Spanyolországba utazott, onnan átlátogattak az 
észak-afrikai partokra. Margó erről az útról Briefe 
aus Spanien címmel négy tárcacikket jelentetett 
meg — magyar nyelvű folyóirat nem lévén — a 
Pester Post 'hasábjain. Munkásságára akkor figyel
tek fel, midőn F. C. Donders: Handbuch der Phy-
siologie c. könyvébe ő írt egy kórszövettani feje
zetet. Tartós publikációs fóruma azonban a Wach-
tel Dávid szerkesztésében megjelenő Zeitschrift für 
Natúr- und Heilkunde in Ungarn c. hetilap lett, 
amelyben az 1855—57 között leközölt szövettani le
velek jelzik az érdeklődés polarizálódását. 

Az 1857-ben nyugdíjba vonuló Schordann őt 
magát, Margót szerette volna tanszéki utódjául 
tudni, de a tekintély a hatalommal szemben csak 
egyévi helyettesítésre volt elegendő. Thun gondos
kodott a magyarul nem tudók Pestre helyezéséről, 
ekkor jött (szerencsére) Czermak ^Krakkóból, a 
nyelv miatt azonban két év múlva menni kénysze
rült, de kinevelte Balogh Kálmánokat, s ezzel el
évülhetetlen érdeméket szerzett. Margó 1858/59-
ben több hónapot töltött Brücke és Ludwig jeles 
bécsi tanárok laboratóriumában, izomtani írásait, 
a: Resultate neuer Untersuchungen über Ent-
wicklung der Muskelfasern; Neue Untersuchun
gen über die Entwicklung das Wachstum, die Neu-
bildung und den feineren Bau der Muskelfasern 
címűeket az osztrák akadémia matematikai és ter
mészettudományos értesítője közölte. 

Czermak távozása és Margó bécsi bemutatko
zása után a pesti kar már kizárólag őt ajánlotta az 
élettanra, de ezúttal is hasztalan. Seidl távozásakor 
az árván maradt általános kór- és gyógyszertanra 
is felterjesztették, most Wachtel ellenében maradt 
•alul. Thun e nyilvánvaló mellőzésekért Margót 
krakkói vagy gráci kinevezéssel akarta kárpótolni, 
de az önérzetes fiatal magántanár nem kapott a 
gyanús alkalmakon. A sikertelen próbálkozások 

után búcsút mondott a fővárosi fakultásnak, elfo
gadta a kolozsvári orvos-sebészeti tanintézet meg
hívását az elméleti orvostan oktatására. Magával 
vitte örökölt mikroszkópját és csakazértis megmu
tatom lendülettel vetette újra magát az izomtani 
kutatásokba. 

A Gyógyászat első évfolyama (1861) prominens 
helyen hozta Margó izomszövettani tanulmányso
rozatát. Különböző gerinces és gerinctelen állatok 
ébrényein vizsgálta az izomsejtek hússzemcséinek 
polarizációs viselkedését. Szerinte az izmok össze-
húzékony tartalma több ily sejtek összeolvadásából 
származik, s a sejthártyák szolgáltatják a sarko-
lemmát. Ezt az elképzelést eredetileg Schwann írta 
le, a nagy Waldeyer pedig egyetértett Margó meg
erősítő nézetével. Mihálkovics 1881-ben megjelent 
szövettana már Kölliker, hébert és Remak nyomán 
az egy sejtből való eredés mellett foglalt állást. 

Az akadémia 1861-ben a levelező tagok sorába 
választotta, székfoglaló előadásának címe: Az ide
gek végződése az izomállományban; egy év múlva 
füzet alakjában is megjelent. Az idegvégződésekre 
vonatkozó vizsgálatait Brücke intézetében kezdte, 
Kolozsvárt folytatta, Valentin nyomán addig azon 
elképzelés uralkodott, hogy az idegek az izomros
tok felületén kacsokban végződnek. Kölliker a ka
csokat terminális kiszélesedésekre módosítja, R. 
Wagner szerint pedig (Ueber die peripherischen 
Endorgane der motorischen Nervén, Leipzig, 1862) 
a mozgató idegek az izmokba lépve megtartják 
velőhüvelyüket, s villaszerűén végződnek. Margó 
szerint velőhüvely nélkül fúródnak az izomrost
hüvely alá, ott finom rostokból és szemcsés mag
vakból álló sajátos idegvégkészülékeket képeznék, 
amelyek kommunikálnak egymással. Kísérleteit 
1 : 1000 hígítású HCl-es deszt. vízzel, valamint kar-
miinsavas ammóniákkal végezte, az izomsejt-plazma 
átlátszóvá tételére. Ujabb ismereteink szerint a 
motorikus idegrost szétterpesztett ujjakhoz hason
lóan ágazik el, majd apró gömböcskékben végződ
ve szorosan fekszik a sarkolemma árkaiba. Entz 
Géza és Vekerdi László szerint Margónak ez a leg
maradandóbb felismerése. Ezután a Pest környéki 
tavi kagylók izomrostjairól írt kimerítő tanul
mányt. 

Margó Tivadarnak a Kolozsvárra történt ön
kéntes távozása után egy évre egykori tanszék-
riválisa, Brühl Károly is elhagyta Pestet, a katedra 
üresen maradt. Margó negyedszeri próbálkozása 
sikerrel járt, 1862 őszétől imár Pesten jeles tehet
ségét két kar javára értékesitendi. A Gyógyászat 
győzelmi mámorral hozza tanszékfogláló beszédét, 
a nyomaték kedvéért Garibaldi sebesülésének le
írásával egy időben. Oj szemléletű zoológiát hirdet 
a kitömött állatok bámulása helyett. Olyat, amely
nek a klasszifikáló deskripció és a szövettan mel
lett szerves része az embriológia, a zoogeográfia, a 
paleontológia és a zoológia medicinalis. 

1863-ban negyedéveit tartózkodott Istria és 
Quarnero partvidékén a tengeri fauna tanulmá
nyozására. A tudományos állattan kézikönyve I. 
kötetét a kiegyezés évében adta ki, szép fametsze
tes ábrákkal díszítve. Több kötet nem követte. Egy 
évtizeddel Darwinnak a fajok eredetéről szóló kor-
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szaiknyitó műve után végre magyar nyelven is ava
tott tollú méltatót nyert Margó tanár személyében. 

A Természettudományi Közlöny 5—6. füzeté
ben népszerűsítő értekezést írt a művelt nagykö
zönség számára, amely Darwin és az állatvilág 
címmel külön füzetben is megjelent. A Darwin-tan 
alaptételei: az alkalmazkodás útján szerzett új tu
lajdonságok s azoknak öröklődése, a természetes 
kiválasztódás, azon belül az ivari és a színszelek-
ció, és természetesen a leghamarabb közhellyé vált 
küzdelem a létért, valamint a majomtól származás, 
alapos tudományos magyarázatot-alátámasztást 
nyernek a zoológia professzorától. Ami nem jelenti, 
hogy nem téved néha mechanisztikus képtelensé
gekbe. Mentségére szolgáljon, hogy a nagy 
Haeckelt idézi, aki állítólag az egyik tanyán látott 
egy lecsapott farkú bikát (az ólajtó vágta le) far
katlan borjakat nemzeni. A természetes kiválasz
tódásnál külön hangsúlyozza az állatok nemesíté
sének lehetőségét, amelyben Darwin hazája oly 
elöl, az övé pedig annyira hátul jár. A (különböző 
gerincesek ébrényi fejlődésének hasonlóságát iga
zolandó, a könyv utolsó oldalán Thanhoffer Lajos 
kőrajzos ábrái láthatók, a tyúk-, a kutya- és az 
emberembrió összevetésére. 

Margó 1870-ben az akadémia rendes tagja lett. 
A Budapesten felállításra javasolt korszerű állat
tani intézet és múzeum megszervezése érdekében 
1871-ben Németországon és a Németalföldön ke
resztül Angliába utazott, ahol részt vett az angol 

természetvizsgálók északi (Edinburgh) vándorgyű
lésén, majd Huxley és W. Thomson tanárok társa
ságában a tengeren zoológiai hajókirándulást tett. 
Ez évben jelent meg a Pharmacopea hungarica, 
amelynek állattani részét ő írta. Albion vonzza, 
Darwin személye izgatja, 1875-ben módot talál a 
downi remete meglátogatására. Ütiélményéről 
majd a nagy tudós halálakor tart írásos beszá
molót. 

Az 1879/80-as tanévben Margó az egyetemi 
rektor, leköszönő tájékoztatójából kiderül, hogy ez 
évben kaptáik a bölcsészeten tiszteletbeli tudori ok
levelet: Arany János, Hunfalvy Pál, Keleti Károly 
és Pulszky Ferenc. Az orvosi fakultáson magánta
nárok lettek: Tauffer Vilmos és Puky Ákos, a ko
lozsvári egyetemre kerültek: Klug Nándor és ifj. 
Purjesz Zsigmond, kitüntetést kaptak: Lenhossék 
József és Linzbauer X. Ferenc, akadémiai levelező 
tagok lettek: Jendrassik Jenő és Thanhoffer Lajos, 
utazási ösztöndíjat kaptak: Pertik Ottó és Szabó 
Dénes. Jó olvasni, hogy jól 'működött a kortársak 
ítélőképessége. Margó szerint 1880-ban a pesti or-
vostanhaligatők száma már meghaladja a bécsit, 
ekkor vették fel a kapcsolatot a japán egyete
mekkel. 

Darwin halálakor (1884) nagy hatású emlékbe
szédet mondott a szép szokrateszi fejű tudósról, aki 
a szerves világ Kopernikusza lett (idézi Dubois-
Reymond-tól). A fajok eredete c. művének magyar 
fordítása (Dapsy László) először 1873-ban jelent 
meg Margó előszavával. A második fordítás Entz 
Géza és Török Aurél műve, az eredetivel összeha
sonlította, Darwin élete, jelleme és irodalmi műkö
dése c. bevezetővel ellátta prof. Margó. 

Sorolhatatlan mennyiségű kisebb (de igen fon
tos jelentőségű) dolgozatot közölt, részben a mi
nisztériumnak szánt jelentés formájában a ímező-
gazdaság rovari kártevőiről: sáskákról, szöcskék
ről, legyekről. Az Athenaeum Kiadónál 1883-ban 
jelent meg Az állatország rendszeres osztályozása 
c. tankönyve, az állatvilág leszármazását Darwin 
általános fejlődési törvénye alapján, családfa alak
jában tünteti fel. A nagy angolon kívül nem mu
lasztja el méltatni az összehasonlító anatómia, az 
élettan és a parazitológia jelentőségét A zoológia 
és az orvosi tudományok c. dolgozatában, amelyet 
a Term. Tud. Társulat félévszázados jubileumára 
kiadott vaskos könyv közölt, Ha állatok nem vol
nának, az ember még sokkal megfoghatatlanabb 
lenne — idézi Buffon híres mondását. Sir Richárd 
Owen-röl, a brit Cuvier-röl, 1894-ben tartott aka
démiai emlékbeszédet. Fogékony volt az egzotiku
mok iránt, mint az a Matheni. és Term. tud. Érte
sítő 1892^es évfolyamában olvasható Adatok az 
ausztráliai Ceratodus pontosabb ismeretéhez c. ta
nulmányából is kiderül. A millennium évében 
megjelent Hőgyes-féle Emlékkönyvbe ő írta a 
zoológiai és eomparativ anatómiai intézetet ismer
tető fejezetet. 

Margó, a markáns megjelenésű férfi Tognio 
tanár özvegyét vette el, gyermektelen maradt, ta
nítványait tekintette családjánalk. Tiszteletbeli tag
ja volt a párizsi, a londoni és bécsi zoológia társa
ságnak, kedvelte az olvasást, a filozófiát és minde
nekfelett a klasszikus zenét. Közel tucat nyelvet 



beszélt, több hangszeren játszott. A görögtüzes un-
nep-év (1896) nyár végén a zongorájától feltápász
kodva elvágódott, belső vérzést szenvedett. Szent
lőrinci otthonában hunyt el 81. évében. Harminc
négy esztendeig volt vezetője az oly nehezen meg
kapott tanszéknek, amit olyannyira igyekezett min
dig újra kiérdemelni. Darwinista volt, amikor még 
szentségtörésnek számított, de vállalta az emberi 
ész szentségéért. így lett a darwini zoológia, az 
evolúció tanának meghonosítója a keletre eső ha-
z á J á b a n - Szállási Árpád 


