
Jeney Endre születéiánek centenáriuma 

Jelentős orvostudósok alkotó alkatai közül egyiknél a 
lebontó-felismerő és megoldóképesség, másiknál a hihe
tetlen tudásmennyiségre alapozott szintetizálókészség do
minál, míg egy harmadik típusnál a kettő keveredhet sze
renesésen. Századunk hazai tehetségei között intuitív zseni 
volt pl. Szent-Györgyi Albert és íjj. Jancsó Miklós, kivéte
lesen integráló elme: Dábis László és Magyar Imre, míg 
a harmadik kategóriába Farkas Géza és Jeney Endre sorol
ható. A teljesség igénye nélkül természeteseit, mert sze
rencsére van kikben válogatnunk. A lexikális ismeretek 
krőzusait polihisztoroknak szokás nevezni, ámbár a medi
cina differenciálódása óta egyre gyanúsabb ez a díszítőjel
ző. Mégis: aki Debrecenben Jeney Endrét ismerte, a leg
szívesebben ezzel illette, a szó weszprémis értelmében, 
akinek szellemét leginkább ő őrizte a cívisvárosban. 

Száz évvel ezelőtt született az erdélyi Radnóton, 

%

középiskoláit a patinás Nagyenyedi Kollégiumban, az 
egyetemet a kolozsvári orvosi karon végezte, rokonával, 

* barátjával és későbbi tanártársával, Berde Károllyal együtt, 
1 4 3 6 akivel olyan jól kiegészítették egymást. Berde a bátor bo

hémság, Jeney a jeles jámborság mintaképe volt, és mind
ketten roppant tehetségesek. A végzés esztendeje a végzet 
dátuma lett, mivel 1914-ben búcsút kellett mondania a bé
kének és a szülőföldnek. Ősszel már az alma mater helyett 
a galíciai fronton avatták doktorrá, ahol hadtest-higiénikus 
beosztásban külön háborút kezdett a járváqyokkal. Külö
nösen a kiütéses tífusszal, mely háromszorosan is beavat
kozott az életébe. Először: a bakteriológiai és közegész
ségtani élményalapját itt szerzte meg, sokirányú tudásából 
ez a kettő később különösen kiemelkedett. Másodszor: ő 
maga is átesett ezen a betegségen, melynek következtében 
csodálatos koponyáját a teljes hajállomány elhagyta örök
re. Harmadszor: Győry Tibor monográfiájából (1) már 
tudta, hogy évszázadokon át a morbus hungaricus a typhus 
exanthematicus kórképének felelt meg, s ekkor kezdett ér
deklődni az orvostörténet iránt is. A vesztes háború után 
az elvesztett Erdélyből némi fővárosi és debreceni kitérő
vel követte egyetemét Szegedre, ahol a Lőte József pro
fesszor által vezetett Általános Kór- és Gyógytani Intézet
nek rövidesen ő lett a legnagyobb reménysége.' A nehéz 



feltételekkel súlyosbított béke bekövetkeztével elsők között 
került ki a "berlini Koch Intézetbe, majd 1923-ban, 
Rockefeller-ösztöndíjjal New Yorkba, a Columbia Egye
temre, a Jobiing professzor vezetése alatt egyre inkább ve
zető szerepet játszó kórtani laboratóriumba (2). Itt tette 
élete első nagy felfedezését, amikor mesterséges vérezte-
téssel anaemizált kísérleti állatokon fehérjementes májki
vonat etetésével a vér reticulocytás regenerációját észlelte 
(3). E meglepő módszernek a vészes vérszegénységben 
történő, eredményes alkalmazásáért Minőt és Murphy 
1934-ben Nobel-díjat kapott (4). Az elsőség kétségtelenül 
Jeneyt illeti meg, hiszen felismerését elsőként 1925-bén 
közölte (5), viszont sajna, csak magyarul, míg az angol
szász szerzőpáros 1926-ban egy világnyelvééi. A következő 
évben Jeney is publikálta angolul, ám ez már a prioritási 
jelölőlistát nem tudta befolyásolni. Kutatásaira később ez 
erősen kihatott, joggal érezte méltatlan mellőzöttségét, s 
az úttörő megelőzését többször tapasztalta életében. Pl. 
mikor 1932-ben megírta a „Használható-e a hashártya ter
mészetes dialysatorként uraemiában?" című tanulmányát 
(6), amely negyedszázaddal később, bécsi közvetítéssel 
lett a peritoneális dialízis első hivatkozási forrása. Közben 
megfordult a párizsi Pasteur Intézetben, hogy a bakterio
lógia fellegvára tágítsa tovább a mikroszkópos látókörét. 
Ha az 1925. évi, a vérregenerációt tárgyaló és magyarázó 
közleménye Nobel-díjat neÉi is, de a magántanári próba
előadását meghozta. Sokirányú alaposságára jellemző, 
hogy még ugyanebben az esztendőben a „Baktériumtan" 
tárgyköréből habilitálták magántanárrá (7), noha az Álta
lános Kór- és Gyógytan ikertanszékén volt utódjelölt. Ldte 
professzornak 1928-ban történt nyugdíjazása után, amikor 
Jeney az újabb nyugat-európai tanulmányútjáról hazajött, 
kinevezték az ikerintézet igazgatójává. Az akkori Szeged 
obligát témakörébep foglalkozott a C-vitamin callusképző-
dést serkentő hatásával (8). A Tisza-parti új egyetemi vá
rosban olyan fiatal tehetségek startoltak a professzori pá
lyán, mint a farmakológus Issekutz Béla, a patológus Baló 
József, az anatómus Kiss Ferenc, nem szólva a nemzetközi 
figyelmet egyre inkább felkeltő Szent-Györgyi Albertről. 
Ám az ifi. Jancsó is egyre ígéretesebben próbálgatta már 
szellemi sasszárnyait. A közszereplést különben kerülő 
Jeney részt vett az intenzív egyetemi életben, s 1931. ápr. 
10-én az egyetem barátainak egyesületében előadást tartott 
az orvosi pálya egyre nehezedő boldogulási feltételeiről 
(9). Történetesen egyre több szó esett az orvosi „túlpro-
dukciőróP', mely meghaladná a megcsonkított ország 
szükségleteit. JMiként Scipiades professzor Pécsett és Vere-
bély sebésztanár a fővárosban, ő is rámutatott, hogy ez a 
mennyiség még mindig nem sok, csak az elosztás arányta
lan, a városok és főleg Budapest javára. A kis ország nagy 
fővárosában az orvosok 44%-a él, míg 2500 településnek 
egyáltalán nincs orvosa. Persze a bekötőutak és orvosi la
kasok állami építése ezt is segítene megoldani. Summa 
summarum az országnak szegényen is elegendő számú és 
jól képzett orvosra van szüksége. 

Jeney Endrét 1934-ben meghívták Debrecenbe, a 
közegészségtani és gyógyszertani intézet élére! Tanszéki 
repertóriuma bővült, s miután később a bakteriológiát, il
letve mikrobiológiát is előadta, a két egyetemen összesen 

négy főtárgyat tanított. Már ez magában megérdemli fi
gyelmünket. Debrecenből kétségtelenül hiányzott egy 
Issekutz formátumú farmakológus, így figyelme érthetően 
a gyógyszertan felé fordult. Irányítása alatt kezdte ígéretes, 
de tragikusan befejezetlen pályafutását lűlyi-Nagy Tibor, 
és lett kiváló kutatóvá Uri József. Jeney mutatta ki a fiavo
nok aktív hatását a vérkeringésre és a szívműködésre, s 
eredményeit Szent-Györgyi is idézte a biológiai oxidáció
ról írott dolgozatában (10). Majd fiával, Jeney Andrással 
közösen kimutatták a flavonok strumigén hatását, a pajzs
mirigy csökkent jódfelvétele következtében (11). Figyelmét 
a kemotherapeuticumok is felkeltették, e téren a Prontosyl 
volt a fő ihlető. Később főmunkatársával, Zsolnai Tiborral 
közösen számos törzskönyvezett készítményt hoztak létre, 
köztük a pia is használt Reseptyl-t (12). 

Korán felismerte Jeney Endre a vércsoportkutatás je
lentőségét, s annak áltudományos buktatóit. Az abszolút 
autentikus Rex-Kiss Béla szerint Verzár Frigyes után Jeney 
volt hazánkban a második, aki már a húszas évek elején 
vércsóportvizsgálatokat végzett, ez irányú eredményei a 
világirodalomba is bekerültek (13). A fajbiológiai árjaőrü
let idején viszont újságcikket írt (talán először életében) e 
tudományág védelmében, mert „vércsoport-vizsgálattal 
nem lehet az egyes egyének faji hovátartozóságát megálla
pítani" . (14) Ezzel is tiltakozva a tervezett rasszista tanszék 
felállítása ellen. Ellenben megszervezte Debrecen első is
kolaorvosi és egészségtani tanári tanfolyamát (15), me
lyekre a Tiszántúl különösen rászorult. É sorok írója Rex-
Kiss tanártól tudja, hogy Jeney professzor, a háborús hó
napokban megszervezte és elkezdte a tífusz-tetanusz oltó-



anyag termelését, hogy szükség esetén a fővárosnak segít
hessen. Szerencsére nem került rá sor. 

Később, a további jellempróbáló években, őrizte 
# egyénisége és intézete integritását. Intenzíven foglalkozott 

a baktériumok antagonizrausával, és többek között a szén-
monoxidnak a sejtanyagcserét károsító hatásával. Előre lát
ta logikusan a leselkedő ökológiai veszélyeket, s az iparo
sítási megalománia kezdetén felhívta rájuk a figyelmet. 
Prognosztizálta a rák rizikólaktorainak szaporodását, 
hangsúlyozta a szűrések fontos, preventív szerepét. Min
den új közegészségügyi kihívásra azonnal adekvát módon 
tudott ráhangolódni. Multilaterálisán polarizált munkássá
gáról közel 300 közlemény tanúskodik, többszörös szerző
je tan- és szakkönyveknek, tudományos társasági tagságát 
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oldalnyi terjedelemben lehetne csak felsorolni. Egyedül az 
Akadémia nem érdemesítette arra, hogy soraiba fogadja. 
Ez volt az az idő, amikor Sántha Kálmánt kizárták. 

Iknítványai közül többen professzorok lettek. Volt 
idő, amikor mind a négy hazai közegészségtani tanszéket 
Jeney-tanítvány töltötte be. Ám Debrecenben ma is sok or
vostanár a mesterének vallja. Hallgatóit hatalmas tudásá
val és széles körű tájékozottsággal tudta lenyűgözni. A 
nyomelemektől (pl. a kobalt élettani szerepének korai felis
merése) a sztratoszféráig, a geográfiai medicinától a 
klasszikus kultúrákig minden tudhatót tudott. írt az idő
sebb Hankiss János* szerkesztette Debreceni Szemlébe, 
különösen demográfiai kérdésekről (16). 

Profi módon és professzori szinten ismerte-ísmertette 
az orvostudomány, azon belül a történelem menetét nagy
ban befolyásoló járványok históriáját, s hogy külön tárgy
ként nem adta elő (mint Berde 1940—44 között Kolozs
várt), bizonyára az önálló katedra hiányán múlott. Azóta ő 
maga is a magyar Q^vostörténelem része lett, Fodor József 
és Rigler Gusztáv művének méltó folytatója. Jeney Endre 
nevét a debreceni Weszprémi Istvánéval jogos együtt emle
getni. Különösen a „maradandóság városában*', ahol a 
kutatói öröklistán azóta is őrzi vezető helyét. 
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Szállási Árpád dr. 

* id. Hankiss János (1983—1959) a század első felének kimagasló 
irodalomtörténésze, a nemzetkőzi irodalomtudományi kapcsolatok jelen
tős szervezője. Fontos szerepe volt a magyar—francia kulturális kapcsola
tok ápolásában. Híres irodalomtörténete is az igényes európaiság szelle
mében íródott. 


