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Leonardo da Vinci és Vesalius óta a festőknek illő 
az emberi testet a tudományhoz méltó anatómiai 
pontossággal ismerni, művészeti felfogásuktól, áb
rázolási módszerüktől függetlenül. Jó absztrakció, 
jellegzetes karikatúra, igazi modern művészet nem 
képzelhető el nélküle. Ezért a bonctan a mediku
sok mellett a piktor jelöltek nélkülözhetetlen alap-
studiuma, azzal a különbséggel, hogy a művésze
ket elsősorban a test felülete, pontosabban a tar
tó, mozgató (egyben formát adó) és borító része 
érdekli, míg az orvostanhallgatókat a nagy széles 
hátizmoktól a piciny tobozmirigyig minden. A tu
domány és művészet eme ötvözetéből született 
meg a művészeti anatómia, amelynek Magyaror
szágon Székely Bertalan volt az első tanára, a ki
váló festő és művészeti pedagógus. Ugyanakkor 
az orvosi karon is akadt egy professzor, 1909 és 
1929 között a II. sz. Anatómiai Intézet (későbbi ne
vén Szövettani-fejlődéstani Tanszék) vezetője, aki 
vaskos könyvet írt a művészeti boncolástanról. Ez 
a tizenhárom előadásból álló mű Barcsay Jenő 
művészeti anatómiájáig (1953) a magyar művész
növendékek egyik bibliája volt. Nevét e szép 
könyv és egy róla elnevezett szövettani fixálási 
eljárás őrizte meg, valamint sok-sok német nyelvű 
hisztológiai dolgozat. Jelentősége nem mérhető pl. 
Lenhossék Mihályéhoz, de orvos létére művészeti 
anatómusként hazánkban a legkiválóbb. 

Tellyesniczky Kálmán 1868. március 25-én 
született a Bihar megyei Élesd községben. Közép
iskoláit a közeli Nagyváradon, ebben az egyre 
pezsgőbb életű városban végezte, amely egyszerre " 
volt a legkonzervatívabb Tiszák és a pestieknél is 
haladóbb polgárok szellemi központja. Maturátus 
után követte János nevű bátyját a fővárosba, de 
nem a Műegyetemre, hanem az orvosi fakultásra 
iratkozott be. Korán kezdett kibontakozni külön
leges érdeklődése a morfológia és a művészet 
iránt. Orvosi olipl°májának 1891-ben történő el
nyerése után a Mihalkovics Géza vezetése alatt 
álló I. sz. Anatómiai Intézetbe került, ahol a pro
fesszor nagy reményeket fűzött az előszeretettel 
mikroszkopizáló ifjú tudósjelölthöz. Az Akadémia 
1894. november 14-én tartott ülésén a mester mu
tatta be tanítványának A herecsövek tartalmának 
szöveti szerkezetéről c, önálló kutatásokon alapuló 
dolgozatát. Az 1895. évi kötetben jelent meg A 
gyikhere szöveti szerkezetéről című tanulmánya, 
amelyben megállapítja, hogy a szabályos fali sej
tek egy és ugyanazon fejlődési szakaszai fészkeket 
alkotnak, közöttük achromatikus vacuolás magvú 
sejtek találhatók. A szabálytalan fali sejtek* a sza
bályosakból származnak, amelyeknek a magvai 
direkt osztódnak. Az óriás sejtek a szabálytala
nokból fejlődnek ki. Az achromatikus vacuolás 
magvú és a szabálytalan sejtek elpusztulnak. A 
szabályos fali sejtek karyomitotikusan oszlanak és 
hozzájuk hasonló sejteket termelnek. Mindezekből 
az következik, hogy a regeneratív (szabályos) és 
degeneratív (szabálytalan sejtekből álló) folyama
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tok váltogatják egymást. Ez a dolgozata németül 
is megjelent. A milliennium évében már Mihalko
vics professzor első tanársegédje. Ekkor a vallás 
és közoktatási minisztériumtól 300 Ft utazási se
gélyt kapott egy boroszlói tanulmányútra, ahol a 
paraffinbeágyazást megalapító Born professzor in
tézetében igyekezett elsajátítani a beágyazás mel
lett az ún. ,,lemezmodellezést". Ez apró szervek 
mulázsszerű felnagyítása lemezesen készítve, kü
lönösen az embrionális szervek vizsgálatára. Itt 
találkozott a tudomány szolgálatába szegődött 
mintázó művészettel. A paraffinbeágyazás megta
nulása mellett (melyet ugyanekkor gyakorolt Len
hossék Mihály Tübingenben) elsajátította a Wei-
gert- és BÖhmer-féle haematoxylin festési eljárá
sokat, valamint a mikrotom használatát, nélküle 
a lemezes modellezés lehetetlen lett volna. A Ma
gyar Orvosi Archívumban (1898) már a fixáló fo
lyadékokról írt összefoglaló dolgozatot. Ahogy em
líti, az első fixáló szerként a szublimátot Keuffel 
használta 1810-ben, majd Hannover 1840-ben be
vezette a chromsav használatát, melyet H. Müller 
nátrium sulfuricum hozzáadásával módosított. Pur-
kinje kezdte az ecet alkalmazását, Cohnheim a fa
gyasztást ajánlotta, Flemming pedig 1882-ben az 
osmium-chrom-eeetsavat, Blum 1893-ban a forma
iint. Vannak egyszerű és többszörös összetételű fi
xáló folyadékok. A legegyszerűbb az alkohol, ame
lyet már Keuffelt megelőzően is ismertek. Magyar 
szerzők közül Tellyesniczky a kalium-bichroma-
tum—ecetsav kombinációt vezeti be, ez tette is
mertté a nevét. Apáthy István a sublimátos os-
miumsavat ajánlotta fiziológiás konyhasóoldattal 
hígítva. Tellyesniczky szerint az ecetsav hozzáadá
sa biztosítja, hogy az osimumsavval és kalium-bi-



chromatummal fixált sejtek az eredeti szerkezetü
ket megtartják. Ezt az alapvető dolgozatát is kö
zölte németül Über die Fixirungs-Flussigkeiten 
címmel, így ismerték meg nevét a hisztológusok. 

Az 1899-es esztendő több szempontból volt 
sorsdöntő a pályafutásán. Elhunyt a szeretett mes
ter, Mihalkovics, s ugyanebben az évben az álta
lános szövettan és szövettani módszerek tárgykö
réből magántanárrá habilitálták. Mihalkovics utó
da Lenhossék Mihály lett; aki mindössze öt évvel 
volt idősebb T ellyesniczky nél, s pont ennyivel él
te túl. 

1900-ban jelent meg a legimponálóbb műve, 
a Művészeti boncolástan. A könyv a Művészet és 
boncolástan c. fejezettel kezdődik, melyet kiegé
szít az Emberi test szépségéről írott dolgozata. 
Tulajdonképpen az 1897/98-as tanévtől kezdte a 
művészeket anatómiára oktatni, egyben művészet
történeti stúdium is volt, lenyűgöző tájékozottság
gal. Nemcsak az ókort, meg a reneszánszot, de 
már az impresszionistákat is jól ismeri. Szerinte 
„az impresszió tökéletességén múlik nagyrészt a 
művészeti alkotás tökéletessége", ami akkor egyál
talán nem volt közhely. Megfogalmazza a funk
cionális anatómia fontosságát, „hogy a művészre 
az egyes izmok működésének ismerete volna kivá
lóan hasznos, mert ezzel a testben a mozgást és 
életet is hívebben utánozhatná". Az izmpkat a pó
lyák „feszes trikó" módjára veszik körül, az erek 
ábrázolásának nincs nagy jelentősége, de aki áb
rázolja, helyesen tegye. Pl. az egyik sevillai híres 
feszületen a halott Krisztust duzzadó erekkel fes
tette meg a művész. Ez kétszeres képtelenség. Egy
részt a kivérzett testnek eleve nem lehetnek erő
sen előtűnőek az erei, másrészt a felemelt karok 
visszerei még egészséges embernél is kiürülnek, 
márpedig a Megváltó a kereszten karjain függ. 
Székely Bertalan tanácsára centiméterekben meg
határozta a különböző korú és nemű egyének test
arányait, valamint az ízületek forgási pontjairól a 
leírt átlagos távolságait. Az egyik legnehezebb mű
vészi problémát, a kéz helyes megrajzolását Szé
kely Bertalan ábrái alapján mutatta be. A szép 
hattyú nyakat természetesen Botticelli Simonettá-
ján demonstrálja, a gyönyörű szemeket a rene
szánsz mesterek képein, mert egyedül az ember 
sajátja, hogy a pillarésen át nemcsak az átlátszó, 
szaruhártya, de a szemgolyó szivárványhártyája 
is érvényesül. Hivatkozik Donders megfigyelésére, 
akinek Darwin hívta fel a figyelmét arra, hogy a 
távolba merengő tekintetek divergálnak, így kü
lönböző oldalról nézve mindig szembe találjuk ma
gunkat velük. A könyv természetesen tele van 
leonardói és michelangelói rajzokkal. 

1900-ban már a Thanhoffer Lajos vezetése 
alatt álló II. sz. Anatómiai Intézet munkatársa, 
1902-ben jelent meg A fixálásról vegytani és phy-
sikális alapon c. dolgozata. A saját felismeréséről 

azt írja, hogy a savanyú közegben mindig bizto
sabb a kicsapás, ezért vezette be az ecetsav alkal
mazását. Ez mintegy előre preparálja a sejtet a 
gyors diffúzió folytán. A gyors diffúzió viszont 
csökkenti a zsugorodást, így a struktúra jobban 
megmarad. Tellyesniczky heresejteken végzett vizs
gálataival, majd Wasilewski vizsgálatainak kont
rollja után bebizonyosodott, hogy az állati és nö
vényi sejtek meglepően azonos módon viselkednek 
a fixáló folyadékokkal szemben. 1906-ban címzetes 
rk. tanár lett. Dolgozatai németül a jénai Gustav 
Fischer kiadónál jelentek meg, pl. Über die Ser-
toWschen Zellen und Ebner'schen Spermatoblasten, 
melyeket nagyrészt szalamandra heréken végzett 
egy felvidéki medikus jóvoltából. 

Később a Természettudományi Közlöny 333. 
sz. füzetében ismerteti Dobos Jancsi esetét, akit 
madárfejű gyermeknek neveztek el. Nem is csoda, 
hiszen 16 éves korában 13 kg súlyú és 1 méter 9 cm 
magasságú volt. A kis Dobos Jancsit a nagy Vir-
chow is bemutatta a berlini orvosi egyesületben. 
A Camper-féle arcszöge jóval eltér a normálistól, 
de nem túlságosan pl. a naquama négerekétől. A 
Természettudományi Közlöny hasábjain írt az 
összenövesztett alacsonyrendű állatokról (békák, 
giliszták), az ikrek keletkezéséről, főleg Morgan és 
Schultze elmélete alapján, továbbá a fán lakó nö
vényekről (orchideák, philodendronok), közölt is
mertetést a jégbarlangok keletkezéséről és a fény
nek az állatokra kifejtett hatásáról. Mindezeket 
ismeretterjesztő céllal. 1909-ben Thanhoffer halá
la után megörökölte az 1902 óta Táj anatómia és 
Szövettani Tanszéknek nevezett II. sz. Anatómiai 
Intézetet, amelyet két évtizedig vezetett. Lenhos
sék Mihály nekrológja szerint az 1907-ben írott 
egyik dolgozata a chromosomák praeformációját 
tagadta, „az ő vizsgálatai szerint a nyugvó sejt
mag egynemű állomány, s csak a sejtoszlás során 
alakulnak ki benne kristályosodás módjára az is
mert fonálszerű képletek". 

Toldt híres atlaszát ő rendezte sajtó alá ma
gyarul, majd 1919-ben megírta Az emberboncolás 
c. tankönyvét. Atlaszán és tankönyvén orvosgene
rációk nőttek fel, ő maga ekkor már kutatások 
helyett inkább az oktatással foglalkozott. Utolsó 
fellobbanása volt fixáló módszerének a megírása 
az „Encyklopadie der mikroskopischen Technik" 
című lexikon 3. kiadása számára. A professzort 
1929-ben súlyos csapás érte, elvesztette élettársát. 
Ezt a lelki megrázkódtatást többé nem tudta ki
heverni. Lemondott tanszékéről,. de a magány nem 
oldotta fel benne a teljes meghasonlottságot. Há
rom esztendős tusakodás után önként kéredzkedett 
a családi sírboltba. A Hetilapban nagy professzor
társa, Lenhossék Mihály búcsúztatta a művészta
nárnak kijáró elismeréssel, a tragikus sorsú em
bert megillető részvéttel és a veszteség fölött ér-


