
A Mathematikai 
és Természettudományi 
Értesítő mint orvosi fórum 

A gyógy tudománnyal foglalkozó szaklapjaink re
pertóriuma számottevő, Batári Gyula százakat sze
dett össze. A folytonosságot megindulásától kezd
ve az Orvosi Hetilap képviseli, némely (főleg vi
déki) azonban kérészéletűnek bizonyult. Olyan 
szakirodalmi fórumunk is volt, amely bár címében 
és profiljával nem orvosi jellegű, cikkeinek sze
rény aránya ellenére a magas színvonal feltétlenül 
azzá teszi, pl. a Mathematikai és Természettudo-



mányi Értesítőt. Az akaaenna III. osztályának a 
reprezentánsaként indult és 1941-ben szűnt meg. 
Főleg a századfordulói számok nívója imponáló, 
elvégre a legfőbb tudományos intézménynek* illett 
és módjában volt válogatnia. 

Az első kötet 1882/83-as keltezésű. A nyolc
tagú szerkesztő gárdának (köztük olyan nevek 
mint Eötvös Loránd és Lengyel Béla) csak egy tag
ja orvos, igaz, hogy Fodor József. Jurányi Lajos 
orvos végzettségű, de ő a botanikát képviseli. Az 
első orvosi tanulmányt is Fodor írta, címe: A la
kásviszonyok befolyásáról a typhus és kolerára. 
Vigasztalódjunk, hogy nagyjaink sem voltak kö
vetkezetesek az orvosi ortográfiában, mert a tífusz 
= typhus, a kolera = kolera. A szerző az 1878/79. 
években végzett tapasztalatairól számolt be. Ró
zsahegyi Aladár tanársegédjével 1300 pesti lakó
házat vizsgáltak meg, amelyből statisztikailag ki
derült, hogy a tiszta udvarű házakban háromszor 
alacsonyabb a tífusz és kolera morbiditás-mortali
tás. Fodor ezt Pettenkofer szellemében a talaj és 
talajvíz szennyezettségi fokával magyarázza, a 
mikroorganizmusok szerepét még nem említi. 

Jendrassik Jenő élettani intézetéből Regéczy 
Nagy Imre magántanár ismertette az Adatok a 
fehérnyeoldatok átszivárgásához c. dolgozatát Poi-
seuille kísérletei alapján, amely egyrészt meghatá
rozza a hajszálcsövekben a folyadékáramlás irá
nyának fizikai törvényeit, másrészt megállapítja, 
hogy a fehérje könnyebben diffundál a sóoldat 
mint a desztillált víz felé. 

Természetesen képtelenség volna valamennyit 
akár csak röviden is ismertetünk. Inkább a jel-
lemzőekre és jelentősebbekre szorítkozunk. 

A harmadik (1884/85-ös) kötet már kb. fele 
orvosi témájú. Hozzá micsoda nevek! Apáthy Ist
ván a simaizomzat gyarapodásáról és pótlásáról ír. 
Fodor József (akadémiai székfoglaló értekezésé
ben) az élő állatok vérének viselkedését vizsgálja 
a baktériumokkal szemben. Fodor tehát Petten-
kofértől hamar eljutott Koch Róbertig. Sőt! Beh-
ringig. Hogy ne tűnjék belemagyarázatnak, érde
mes szó szerint idézni a dolgozat summáját: „Kü
lönböző egészségi állapotban levő állatok vére kü
lönbözőképpen viselkedik baktériumokkal szemben 
és ennek kapcsán felmerül a gyanú, hogy az egyé
nek különböző ellenálló képessége a fertőző beteg*-
ségekkel szemközt, részben vagy talán teljesen, vé
rüknek erősebb vagy gyengébb baktérium-ölő tu
lajdonságától függ". íme az immunterápia előfu
tárának a megállapítása, amelyet később in vitro 
be is bizonyított. 

Ebben a kötebten jelent meg Hogyes Endre 
zseniális kísérlete: A szemmozgás asszociáló ideg
mechanizmus czentrális és czentrifugális részének 
detail berendezéséről. Megállapította az azonos és 
ellentétes egypáros kapcsolatok törvényét, amely a 
szinergista és antagonista szemizmok működése 
között áll fenn, továbbá a szemizmok kettős, di
rekt mozgató és asszociáló reflex beidegzését. 

Ifjú tudóstitánként jelentkezett az alig húsz
éves Korányi Sándor A szemlencse fejlődéséről a 
gerinczeseknél c. dolgozatával, amelyben megálla
pítja, hogy a lencse az ectoderma betüremkedése 

és lefűződése által jön létre. Nem feladatunk a 
mai állásponttal szembesíteni, csupán érzékeltetni 
akarjuk azt a kutatói szenvedélyt és alkotó len
dületet, amely erre a korra annyira jellemző volt. 

A közel hatvan kötetből maga ez az egy meg
ér egy méltatást, hiszen pl. Lenhossék Mihály ko
moly idegfejlődéstani dolgozattal szerepel, címe: 
Adatok a gerinczagyi duczok ismeretéhez, a békán 
tett vizsgálatok alapján. Leírja a dűcsejtekben ta
lálható Y alakú Ranvier-íéle elosztást, amelynek 
egyik szára centripetális irányba halad, s analógia 
tapasztalható a békák és a magasabbrendű gerin
cesek idegsejtjeinek a hisztológiai szerkezete kö
zött. 

Mihálkovics Géza, Őnodi Adolf, Regéczy Nagy 
Imre, Margó Tivadar, Thanhoffer Lajos, Lenhossék 
József biztosítják a további színvonalat. Szinte va
lamennyi az idegrendszerrel foglalkozik, jelezvén 
ennek a tudományágnak a hazai fellendülését. 

Gyors lapozás közepette is meg kell állnunk az 
V. kötetnél. Hőgyes közli A veszettségre vonatkozó 
tanulmányaim jelen állásáról c. dolgozatát, amely 
egyéves vizsgálatainak az eredménye. Pasteur ta
pasztalataira támaszkodva Lőte tanársegéddel elő
állították a fix determinált fertőző vírust, nyúlról, 
kutyára, kutyáról nyúlra oltva. Majd ugyancsak a 
zseniális francia kutató után attenuált anyagból, 
többször átoltva veszettség elleni hatásos szert ké
szítettek. A fix vírust Babes hozta Hőgyesnék Pá
rizsból Pasteurtől. Ez a Hőgyes-dolgozat a gyó
gyítás egy nagyon fontos állomásának a dokumen
tuma. 

Korányi Sándor ekkor 21 éves. Adatok a for
gatási nystagmus számbeli viszonyaihoz és elmé
letéhez c. dolgozata tulajdonképpen Hőgyes kísér
leteinek egzakt mutematikai képletekbe és (nem 
könnyen) áttekinthető geometriai ábrákba való 
foglalása. Egyet biztosan bizonyít. Hogy Korányi 
Frigyes fia a matematikus akadémikusok lapjában 
e „tárgyból" is jelesre vizsgázott. 

A VI. kötetben Hőgyes már a saját módosított 
módszerét ismerteti a veszettség elleni védőoltás
ban. Míg Pasteur a rabiesben elpusztult nyulak 
szárított velejét viszi be subduralisan, addig a mi 
Hogy esünk fix vírusból készült egyezrelékes olda
tot adott szintén az agyburok alá s a hatása 
ugyanolyan jó volt. A századfordulón Amerikában 
jobban kedvelték Hőgyes módszerét. Nagy tudó
sunk 1885-ben a párizsi Pasteur Intézet Roux mel
letti munkatársa volt. Ott-tartózkodása alatt a kö
zel ötezer kezelt betegnek csak egy százaléka halt 
meg. 

Hőgyes után egyre nagyobb teret követelnek 
Lenhossék Mihály neurológiai és Ónodi Adolf la-
ryngológiai közleményei. 

Eddig a morfológiai kutatások domináltak az 
idegrendszeri kutatás terén, a VIII. kötetben már 
a klinikus Schaffer Károly is jelentkezik, pato-
morfológiai vizsgálatokkal kiegészítve, különösen 
a GoU- és BwrdacTi-köteg sejtmagvainak gümős és ^ - ^ 
gummás elfajulásáról. \ T / T 

A XI. évfolyamban Hőgyes a budapesti Pas- -*• "*" 
teur Intézet statisztikai adatairól számolt be, Lie- 855 



hemiann Leó a biokémiai vizsgálatairól' (újabb 
vizsgálatok a lecithalbuminról), Schaffer a szug-
gesztio hatásáról • a reflexjelenségekre, Schulek 
Vilmos pedig a modern „műszeres hályogkicsűsz-
tatásról". Nem hagyható említés nélkül Krompe-
cher Ödönnek A sejtmag-oszlás sokszorossága és 
mechanikája c. dolgozata, amely már egy nagy 
rákkutatót enged sejtetni. 

A felsorolást folytathatjuk Árkövy Józseffel 
(Adatok a leptothrix-kérdéshez), Jendrassik Ernő 
herediterdegeneratív felismeréseivel (aplasia-, hy-
perplasia-, osteodystrophia-hajlam), Pólya Jenő 
tudományos szárnypróbálgatásaival, amelyek még 
szemészeti vonatkozásúak. 

A röntgensugarakat legelőször Strauss Ármin 
ismertette az akadémia 1897. június 21-i ülésén, 
megjelent a XV. kötetben, a rejtélyes sugarak lát
hatóságát Brandes és Dorn cinklemezes kísérletei 
nyomán. 

Az 1909-es (XXVII.) kötetben a ma is élő nagy 
tudós, Ver zár Frigyes az alkoholok élettani hatá
sait ismertette. Kunkel nyomán megállapítja, hogy 
„az egyvegyértékű alkoholok hatásának intenzitá
sa az atomsűllyal növekszik; csak a methylalkohol 
a kivétel". Itt közölte Korányi Frigyes az Ujabb 
adatok a gerinczoszlop és a gerincz melléki tájék 
kopogtatást hangjának diagnostikai értékéhez c. 
értekezését, amely szerint a vertebrál percussio 
bizonyos fokig alkalmas a mell-, has-, és meden-
ceűr bajainak pathognosztikus kiegészítésére. Jan-
csó Miklós senior a malária-parazitáknak az Ano-
pheles szúnyogban történő továbbfejlődését tár
gyalja a kutató klinikus szemével. 

Nobel-díjas büszkeségünk, Szent-Györgyi Al
bert első rangos dolgozata is itt jelent meg 1916-
ban, címe: Vizsgálatok az üvegtest szerkezetéről, 
Lenhossék- és Ramon y Cajál-íéle ezüstimpregná-
ciós eljárással és zselatina-beágyázással. Vizsgála
tának eredményeként a canalis hyaloideust min
dig megtalálta a kifejlődött disznószemekben. . 

Schaffer Károly a pyramis cerebellaris léte
zésit igazolja, amely anatómiailag önálló, tehát 
nem a fasciculus bulbi laterális és ventrolateralis 
kivételes anomáliája, fiziológiailag a Purkinje-féle 
sejtek antagonistája, biológiailag pedig locus mi-
noris resistentiae. 

Kiegészítésre szánt ízelítőnek talán ennyi is 
elég. A Mathematikai és Természettudományi Ér
tesítő nagyon fontos orvosi fórum -volt a század
fordulón. Amikor magyar matematikusok árasz
tották el a külföldi katedrákat, medicinánk nem 
csinált akkora „karriert", de nem is maradt le a 
jó átlagos kultúrországok mezőnyétől. Ebben való
színűleg gerjesztő szerepet játszott ez a magasx 

szintű lap, továbbá orvosprofesszoraink legendás 
matematikai műveltségében. Korányi Sándor, 
Krompecher Ödön, Farkas Géza számtani kated
rákon ' sem vallottak volna szégyent. Ez a multi
laterális polarizáció már a múlté, de impozáns kép
viselőire és magas szintű fórumára illő emlékez
nünk egy gondosan összeállított orvosi folyóirat
repertórium átolvasása alkalmából. 

Szqllási Árpád 


