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Mansfeld Géza szerint a múlt század végén 
„Schmiedeberg iskolájának hatása alatt a pharma-
kologiát a protoplasma experimentális chemiájának 
tekintették s a vezérlő princípium az volt, hogy a 
gyógyszer és a protoplasma valamilyen ismeretlen 
anyaga között vegyi reaetio megy végbe és ennek 
hatására a sejt működése megváltozik". Így a 
gyógyszergyártás „chemiai célbalövés" módszeré
vel vélte megoldhatónak a bonyolult pathológiás 
mechanizmusok normalizálását. A nagy tekintélyű 
strassburgi tanár a mérvadó Archív für Patholo-
gie und Pharmakologie hasábjain, valamint a 
Grundriss der Arzneimittellehre c. könyvében a lo
gikusnak látszó elv legfőbb letéteményese volt. Mi
vel a kor vezető orvos-farmakológusai feltétlenül 
tisztelték, többen tanítványokként, szemlélete jóval 
túljutott a német nyelvterületen. Ez a kémiai-kép
let-centrikus gyógyszertan egyben a tankönyvírás 
jellegét is meghatározta. Schmiedeberg nagy művé
ben a gyógyszereket még vegyi tulajdonságaik 
alapján osztályozta, ami orvosi szempontból két
ségtelenül hátrányos, mert a gyakorlatban sedati-
vumokat és expectoransokat alkalmazunk, bioló
giai hatásuk fontos, kémiai képletük therapiásan 
mellékes. Pont a jeles professzor egyik tanítványa 
mutatott rá 1900-ban először, hogy a narkotikák 
élettani hatása teljesen független a vegyi szerke
zettől, ha van egyetlen közös fizikai tulajdonságuk 
pl. a lipoid-anyagokban való oldhatóság. Ezzel (is
mét Mansfeldet idézve, Orv. Hetil. 1924, 520 old.) 
„a vegyi szerkezet és hatása közötti összefüggés 
legendája szertefoszlott". Schmiedeberg e tanítvá
nya Hans Horst Meyer volt. A tankönyvírás új 
modelljét is ő találta meg azzal, hogy a gyógysze
reket a szervekre kifejtett hatása szerint csoporto
sította. A beadott szerek hatását és dózisát min
denkori kötelesség ismerni, vegyi képletüket bo
nyolultságuknál fogva egyre elképzelhetetlenebb. 
Az idő Hans Horst Meyert igazolta, nem túlzás te
hát a farfmakológia nagy megújítójának titulálni. 

Hans Horst Meyer személyét a magyaroknak 
egyetemes érdemeitől függetlenül is megkülönböz
tetett tiszteletben kell részesíteni. Ö volt az első 
mestere Mansfeld Gézának. Tőle tanulta meg, hogy 
az elméleti therapia mit sem ér és a farmakológus 
„már nem a chemia módszereivel, hanem a physio-
lógus egész kísérletes felkészültségével műveli szak
máját". Egykori tanítványával, R. Gottlieb heidel-
bergi professzorral közösen írt Die experimentelle 
Pharmakologie als Grundlage der Arzneibehand-
lung című, közel tucat kiadást megért műve alap
ján született meg a Vámossy—Mansfeld-féle 
Gyógyszertan orvostanhallgatók és orvosok szá
mára, amelynek több kiadásából generációk tanul
ták a farmakológiát, s nincs világnyelven írott tan
könyv, amely annyiszor idézné a magyar szerző
ket mint a H. H. Meyeré. 55 esztendővel ezelőtt, 
oktatói ereje teljében akarata ellenére nyugdíjaz-



ták ezt a nagyszerű professzort. Mansfeld Géza, 
akit a legszemélyesebben érintett a kellemetlen 
hír, vidéken nyaralt. Az Orvosi Hetilap egy búcsúz
tató írására kérte fel, de nem lévén a keze ügyében 
semmiféle lexikon, életrajzi adatok nélkül készí
tette el szép méltatását, természetesen szerénység
ből elhallgatta, hányszor hivatkozik az ő kísérle
teire. Majd 1939-ben bekövetkezett halálakor Vá-
mossy félkolumnás cikkben, szokásos nekrológusi 
általánosságokkal búcsúzott tőle, de kihangsúlyoz
ta, mennyire közel állt hozzánk. így rejtély, miért 
nem választották az Orvosi Kar Tiszteletbeli Doc-
torai sorába? 75 esztendővel ezelőtt foglalta él a 
bécsi katedrát, 55 éve nyugdíjazták és négy évti
zede nincs az élők sorában. 

Az esemény-triász bőven indokolja egyrészt a 
biográfiai kiegészítést, másrészt e nemzetközileg 
elismert farmakológiai tankönyv magyar „mozaik
jainak" megemlítését, a szerzőről pedig Mansfeld 
tolmácsolásában szólni, ha csak röviden is. 

Hans Horst Meyer a kelet-poroszországi Inster-
burg városkában látta meg a napvilágot 1853-ban. 
Hónapot és napot még a híres Brockhaus-féle lexi
kon sem említ. Alsóbb iskoláit szülővárosában, az 
orvosi egyetemet Königsbergben végezte. Max 
Jaffé professzor szerettette meg vele az orvosi ké
miát azzal, hogy gyógyszertanból megbuktatta. 
Nem ő az egyetlen, aki pótvizsgának köszönheti a 
pályafutását. Eredetileg ugyanis szemésznek ké
szült, de úgy látszik, a sors arra hazájában A. Grae-
fet már korábban kiszemelte. A pótvizsga tehát 
olyan pompásan sikerült, hogy M. Jaffé nyugodt 
lélekkel ajánlotta asszisztensül az akkori Német
ország legnagyobb farmakológusának, Schmiede-
berg professzornak az intézetébe. A két neves or
vostanár még Dorpat orvosi fakultásáról ismerte 
egymást. A sedani győzelem után a németek 
Strassburgban (nyilván demonstrációs szándékkal) 
ragyogó professzori garnitúrát toboroztak össze. 
Elég Hoppe-Seyler, Waldeyer, Recklinghausen és 
Naunyn nevét említeni. Ebbe a környezetbe került 
a fiatal H. H. Meyer, aki rövidesen a glucuronsav 
felfedezésével hívta fel magára a figyelmet, majd 
az acidosis jelenség mértékének mérésére a vér 
C02-tartalmát jelöli meg. Ma már tudjuk, hogy ez 
csak a respiratorikus acidózisra érvényes, a meta-
bolikusra nem. Kétesztendos strassburgi tartózko
dása után 30 évesen megpályázza és elnyeri a dor-
pati egyetem farmakológiai katedráját, de itt is 
csak ugyanannyi ideig marad, mert meghívták 
Marburg patinás univerzitására, ahol Kiilz, Rub-
ner, F. Müller, majd Behring voltak a tanártársai. 
Itt lett a tanítványa Ottó Loewi, akivel később 
együtt lettek professzorok Ausztriában. Loewi len
dületére nagy szüksége volt. Meyer felesége korán 
meghalt, depressziós állapotából az alkotó munka 
emelte ki. Loewi volt a társa a coffein hatásmecha-
nismusának felderítésében, majd fehérjét sikerült 
szintetizálniuk. Marburg egyetemén a „nagyágyú" 
természetesen Behring, az első Nobel-díjas, aki csak 
úgy vonzotta (majd poroszos magatartásával kiáb
rándította) a külföldi fiatalokat. így történt az an
gol Ransem esetében — Meyer szerencséjére, mert 
közösen ismerték fel a tetanus toxinnak az idegi 

úton történő vándorlását s egyben az antitoxin-
kezelés helyes módját. 

Nevét azonban leginkább a sejtlipoidokra vo
natkozó vizsgálatai őrizték meg, mert az előző 
eredményekben mások messzebbre jutottak. Pél
dául E. Fischer a fehérjeszintézis területén. Felis
merte, hogy a narkotikum zsírszerű anyagokban 
oldódva jut a sejt belsejébe „ezzel megváltoztatja 
a lipoidok, fehérjék, és egyéb colloidalis sejtalkotó
részek keveredési viszonyát, ami szükségképpen a 
sejt-functiók megszűntével jár". Megállapította az 
egyes narkotikumoknak a vízben, ül. zsírban ol
dódó „megoszlási hányadosát" és függvényeként a 
vegyületeik narkotikus erejét. Közöttük tehát tör
vényszerűségek vannak. Eredményeiről 1900-ban 
számolt be a Schmiedeberg-féle Archivum hasáb
jain. Első egzakt vizsgálata ez a sejtpermeabilitás-
nak, amely termékenyítőleg hatott a sejtek szelek
tív funkcióinak további megfigyelésére. Mansfeld 
szerint 1906-ban, a Brockhaus-lexikon adata, hogy 
1904-ben került Bécsbe az újonnan felállított kísér
letes farmakológiai katedrára. Ottó Loewivál való 
kapcsolatuk 1905-ben Grazban mindvégig felhőtlen 
volt. Mansfeld 1907-ben járt nála Bókay Árpád 
prof. segítségével, s mindjárt a Magyar Orvosi Ar
chívum 1908-as évfolyamában közleménye jelent 
meg Narkózis és Oxygenhiány címmel. Közben a 
narkózisra vonatkozó lipoid theoriát fí. Meyertől 
függetlenül az angol származású, Svédországban 
élő E. Overton is kidolgozta, hasonló következte
tésre jutva. Ma Meyer—Overton narcosis theoria 
néven szerepel, pl. az 1972-ben megjelent Orvosi 
Lexikon III. kötetének 475. oldalán, amely szerint 
a narcotikus hatás arányos az olaj vízbeni oldó
dása közötti megoszlási hányadossal, s a narcoti-
kumok mint indifferens anyagok gátolják a sejt 
működését. Mansfeld véleménye, hogy a lipoidok-
nak szerepe van a sejtek oxygénnel történő ellátá
sában, mivel a narcoticum-lipoid oldat kevesebb 
oxygént képes felvenni, ennek lenne eredménye a 
narkózis. Kísérleteit paraldehyd segítségével elká
bított békákon végezte, a saját szavait idézve „jar 
varészét Hans Meyer professor szíves engedelmével 
a bécsi gyógyszertani intézetben. Igaz érdeklődé
sért neki és Loewi professornak nagy hálával tar
tozom". Meyer tanárnak tetszett az ötlet, hogy a 
lipoidok „légcsatornák" módjára működnek, Mans
feld ezen kísérletére még az 1933-ban kiadott 8. ki
adású tankönyvében is utal a 140. "oldal alján, to
vábbá a Pflügers Archivban megjelent Minderung 
der Sauerstofflöslichkeit in der Lipoiden durch 
Narkotica c. cikkére. Summa summárum Mansfeld 
munkásságára összesen 15 (!) helyen hivatkozik, 
de megtaláljuk Bókay Árpádot a kénhidrogén cím
szó alatt, aki szerint az a vastagbél-peristaltica nor
mális regulatora, ismerteti, hogyan jött rá véletle
nül Vámossy a fenolftalein hashajtó hatására, to
vábbá Szent-György felfedezését: „aus der Neben-
nierenrinde ein krystallischer, der pfanzlichen He-
xuronsáure nahestehender Stoff (Ascorbutinsáure) 
isoliert worden" . . . Issekutz Bélát főleg a sziner-
gizmus és a digitáliszkumuláció kapcsán idézi, id. / ~ \ ~ 
Jancsót a Trypanvörös és a Germanin (Bayer 205) M*T 
antiplasmodikumként történt sikeres alkalmazása •*• 
miatt. Megtalálható Méhes Károly, a vesebetegsé- 2689 



gek gyógyítása kapcsán Korányi Sándor és Rusz
nyák István, valamint az adrenalinnak a szívre ki
fejtett hatásánál Haynal Imre neve, hogy csak a 
legismertebbeket említsük. 

Kell-e korrektebb bizonyítéka a már történe
tivé vált szakmai jószomszédságnak? 

Két évtizedes bécsi tanársága alatt fél Európa 
tanulta tőle a farmakológiát. Humanizmusából az 
egész okulhatott volna. Akkor bizonyára nem kö
vetkezik be az, ami elől negyven esztendeje örökre 
eltávozott Hans Horst Meyer, a gyógyszertan és 
tankönyvírás nagy megújítója. SzáMsi ArpM dr_ 


