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A./ Az orvosi morfológia.

I. Bevezetés, visszapillantás, korszakolás.

Az orvoslást az orvostudomány felé lényegében 

az anatómia indította el. A betegség fogalmának maX 

teriális hátterét, anatómiai székhelyét a 18.sz.- 

ban Morgagni kezdi kutatni a betegség tünetei és a 

bonclelet egybevetése útján /5/. Maga az anatómia 

- ősi gyökerekből - azonban már a 16.sz.-ban bonta
kozott ki, mint leíró jellegű morfológiai tudomány. 
Orvosi összefüggéseiben a morfológia számos kisebb 

résztudományt foglal össze. Mai beosztásunk szerint 
ide tartozik a rendszeres anatómia, a tájbonctan, a 

régebben egységesen mikroszkópos anatómiának neve
zett sejttan, a szövettan és a fejlődéstan /embryo- 

lógia/. Az összehasonlító anatómia, a származástan 

és örökléstan az általános biológiának a morfológi
ai vonatkozású kérdéseit tárgyalja.
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A legújabb technikai lehetőségek vezettek a 

■ szubmikroszkópos morfológia kialakulásához és a ha
tárterületen már előzőleg kifejlődő citokémia-hisz- 

tokémia sem választható el a morfológiától.
Történelmileg a 16.sz.-ban megjelent leíró 

/descriptív/ anatómiát igen hamar kezdte felváltani 
a funkcionális morfológia, bár a funkciók kérdésé
vel elsősorban a fizikai és kémiai szemléleten ala
puló élettan /fiziológia/ foglalkozott. A múlt szá
zad közepén adta ki a jelszót Gudden német anatómus: 
"First anatomy and then physiology, but if first 

physiology, never without anatomy." ^Nem véletlen, 
hogy a hazai orvosképzésben is az élettanhoz az u.n. 
"felsőbb bonctan" /anatómia subtilis/ címen a szö
vettant csatolták. Ez az állapot hazánkban 1891-ig
tartott.-

Már a 19.sz.-ban kezdett kibontakozni a kísér
leti morfológia, amely•századunk első harmadában kü
lönösen a kísérleti biológiával állott szoros kap
csolatban. Határterületi és részben csak a 20.sz.- 

ban kialakult morfológiai tudományág még: a fejlő
dés-fiziológia. Az összehasonlító morfológia első
sorban biológiai tudományként már a 18.sz.-ban je
lent meg, s később, részben csak századunkban az 

összehasonlító embriológiával, összehasonlító szö
vettannal egészült ki. Különleges, emberi vonatkozá-
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sú és kezdeti formájában elsősorban morfológiai tu
domány az antropológia, amelynek lényeges orvosi 
kapcsolatai vannak az alkattanon keresztül az orvo
si biológiával. Részletes tárgyalására a biológiai 
fejezetben kerül sor. •

A morfológiai tudományok kialakulása és fejlő
dése nagyrészben különleges műszerek, eljárások és 

módszerek bevezetésével kapcsolatos. Hazánkban az 

első mikroszkópot 1843-ban Csausz Márton szerezte be. 
Thanhoffér Lajos tanszékén a 90-es években már 35 

mikroszkóp szolgálta az oktatást. A leíró bonctan 

első lépéseit a bonctechnika, a preparálás finomodá
sa jellemzi, de igen hamar az injiciálás technikája

, , , ű/is megjelent a mikroszkopos anatómiában^ A sejt es 

szövettan a mikroszkóp felfedezését követően elein
te elsősorban a mikroszkópos anatómia talaján fej
lődött, majd a festési eljárások, rögzítés, beágya
zás, mikrotóm-technika bevezetésével a 20.sz. első 

felében a cito- és hisztokémia nívójáig fejlődött.
Az embriológia szintjét jelző állomásra a mikrosz
kópos anatómia, a szövettan segítségével jutott. Az 

experimentális embriológia valamint az experimentá
lis sejt- és szövettan tárgyalása már az általános 

biológia területére tartozik.
A morfológiai hazai kutatások történelmi peri

odizációja lényegében és a tárgykör természetéből
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következően az orvosi, főiskolai-egyetemi oktatás 

időszakaival fut együtt. Mégis feltétlenül szólnunk 

' kell arról az időszakról, amely tulajdonképpen a 

Nagyszombati Egyetemen, illetve azt követően a Budai 
Egyetemen bevezetett orvosi oktatás megindulását meg
előzően bizonyos nyomait mutatja a morfológiai beál
lítottságú orvosi érdeklődésnek. /1/. Ez az időszak 

a középkorig nyúlik vissza és bizonyítja az egyéb
ként meglehetősen elmaradott hazai egészségügyben 

nehány kiváló - ha nem is itthon végzett - magyaror
szági orvos érdeklődését a morfológia akkori szemlé
lete iránt. Ekkor még nem lehet szó morfológiai 
"kutatásról", mégis azt láthatjuk, hogy a magyaror
szági és a magyar orvosok morfológiai érdeklődése 

és tájékozottsága nagyszámú közleményben is megnyil
vánult .

II. Középkori főiskolák, egyetemek időszaka.

Weszprémi István híres Succinta Medicorum... 
művében /20/ több adatot találunk olyan magyar vagy 

hazánkban működő, idegen származású orvosokról, akik 

anatómiai vonatkozású megfigyeléseiket közzétették.
Jeszeni /Jeszenetzky vagy Jessenius a lessen/ 

János /1566-1621/. Boroszlóban született magyar ne-
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mes, Wittenbergben tanított, majd a prágai Károly 

kollégium rektora.
Anatómiáé Pragensis an. 1600 ab se sollemniter . 

administratae história /Vitteberg an. 1601: 8. Plag. 
20/, azaz "Egy 1600-ban általam Prágában ünnepélye
sen végrehajtott boncolás története" c. munkája 60. 
lapján leírja a herezacskó sövényét. Weszprémi meg 

is jegyzi: "Cur itaque Ruyschius septum in scroto a 

. se primum detectum fuisse gloriatur?" /hát akkor mi
ért dicsekszik azzal Ruyschius, hogy ő födözte föl 
először a herezacskóban levő sövényt?"/ /Weszprémi: 
Succinta... cent, altera 1778.pp.228-229/.

Rayger Károly /1641-1707/, az idősb. Rayger Ká
roly munkáin látszik az az anatómiai-fiziológiai 
szemlélet, amelyet Harvey hatásának kell tulajdoní
tanunk. Pozsonyi születésű, Pozsonyban működött or
vos -65 bonctani megfigyelést, közöttük újszülöttek 

boncolásáról, anenkephaliáról, palatoschisisről, hár
masikrekről a Császári Természettudósok Hetilapjában 

- tett közzé /8/. Weszprémi: Succinta... cent. prima, 
1774•PP•228-304/.

Rayger Károly /1675-1730/ /az előző fia/ ugyan
csak pozsonyi születésű, pozsonyi orvos, doktorrá 

avató értekezése az ajakhasadékról szól /1698/. Bon
colási jegyzeteiből Torkos J. Jusztusz pozsonyi orvos 

állította össze és tette közzé megfigyeléseit egy a
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Komárom melletti Szőny pusztán született, 
élt "kéttestű leányszörnyszülöttről" /"... de Monstro 

bicorporeo virgineo..."/ /Weszprémi: Succinta... cent. 
prima 1774,pp.304-309/.

Vízaknai Beretzk vagy Briccius György /1668-1720/ 
Kolozsvárott működő orvos, kitűnő verselő, aki az aor
ta ágait magyar nyelven, hexameteres elégiában írta 

meg. Bemutatóul az első három sor:
"A’ nagy Aortának elsőbb Ága, mely kijő tőlle,
A’ Szívet abrontsal nagy szépen megkoronázza, 
Osztán két részekre hasad torsokje az Érnek,-

22 évet

. stb"
/Weszprémi: Succinta... cent. altera, pars prior. 
1772.pp.71-776/

Paterson Hain János /? ?/ Porosz származású, 
sok évig Eperjes városi orvosa. 100-nál több "észle
lését" a Császári Természettudós Társaság Hetilapjá
ban közölte. /8/ Észlelései közt a Hetilap I. decu- 

riában, II. év, a 27. észlelet: De experimenti mic- 

roscopicis /А mikroszkópos kísérletekről/ címet vi
seli. Ez lenne az első mikroszkópos megfigyelés ha
zánkban a 17.sz.-ban! A VI. és VII. év 177. észlelé
se: De anatome epileptici, /Egy nyavalyatörős fölbon
colásáról/ szól. /Weszprémi: Succinta...cent. prima, 
1774.pp.262-267/
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Gensel János Ádám /1677-1720/ Velencében vég
zett, Vas vármegye physicus principálisa^., a Császá- 

' ri Természettudós Társaság társelnöke. A Császári Ter
mészettudós Társaság Hetilapjában a VI. centuriában 

85. észlelés alatt Anatomica de Submerso /Egy vízbe
fulladt férfi boncolásá/-ról számol be. /Weszprémi: 
Succinta... cent. prima pp.108-118/.

Fischer Dániel /1695-1746/, liptói és szepesi 
fizikus. A Császári Természettudós Társaság Hetilap
jában közölt boncolási "észleleteit" Morgagni "Cau- 
sis et sedibus morborum..." c. munkájában dicsérően 

említi. /Weszprémi: Succinta... cent. prima pp. 88-97/.
A 17.sz. legelejétől a szinte csak példaként 

felsorolt morphológiai jellegű kutatással, tudományos 

igényű publikációval feltűnő magyar orvosok nem vol
tak főiskolai vagy felsőoktatási intézmény oktatói.
A rendelkezésünkre álló adatokat Weszpréminek köszön
hetjük. Köztük a legkorábbi 1600-ból a Jeszeni közlé
se és külön figyelmet érdemel Paterson Hain János 

"észlelése" a mikroszkópos kísérletekről a Császári 
Természettudós Társaság Hetilapjából.

A felsőoktatási intézmények középkori kolostori 
és püspöki iskolák tanrendjében csak halványan való
színűsíthető az orvosi disciplina, /1/ egy-egy or
vosprofesszor neve alapján, mint pl. a Zsigmond ál
tal alapított rövid életű óbudai egyetemen /1410 kö-
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rül/ Clostein Simon, továbbá a Hunyadi Mátyás ala
pította szintén igen rövid fennállásé pozsonyi egye
temen /1467-ben/ Magister Petrus doctor artium et me- 

A 12-13. századi veszprémi egyetemen, a 

korabeli és mintául szolgáló külföldi /párizsi/ egye
tem szervezetéből következtethető, hogy volt orvosi 
fakultás épp úgy, mint az 1367-ben Nagy Lajos által 
alapított pécsi egyetemen, amelynek a jóváhagyó pá
pai bulla azokat a jogokat engedélyezi, mint az 

1365-ben alapított bécsi egyetemnek, ahol orvostant 
is tanítottak. Az 1635-ben Pázmány Péter adományából 
létesült nagyszombati egyetemen azonban csak teológi
ai és bölcsészeti kar működött és csak 1770-ben in
dult meg az orvosképzés. Arra vonatkozóan, hogy a kö
zépkori orvosképzésben, egészen a nagyszombati egye
temi orvosi fakultás megnyitásáig az anatómia milyen 

fokon és módon volt képviselve, lényeges adatunk 

nincs, legkevésbé valószínű, hogy morhológiai jelle
gű kutatások folytak volna. A rendi középkori kórhá
zakban orvosok mellett képezték ki az orvossegédeket 
a salernoi iskola szabályai szerint. Ez a "Regimen 

sanitatis Salernitanum" versekbe szedve a 255. vers- 

től 7 sor anatómiát tartalmaz. Magyarul nem jelent 

meg, de az egyházi vonatkozások miatt ez nem is volt 
szükséges. /5/

A 16.sz. elejétől az anatómia és a fiziológia,

dicinae.
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majd a 17.sz.-tól a mikroszkópos morfológia az or
vostudományban forradalmi megismerések által alapve
tő új szemléletet hozott.
/Miguel Serveto /1509-1553/; Andrea Cesalpini /1519- 

1603/; William Harvey /1578-1658/; Marcello Malpighi 
/1628-1694/; Johannes Swammerdam /1637-1680/; Antony 

Leeuwenhoek /1632-1723/ .
/А II. időszak részletes irodalma: 1,5,8./

III. Az első teljes Egyetem Nagyszombaton,

/Studium generale/, majd Budán, végül Pesten.

A kolozsvári egyetem.

Hosszú huzavona után 1769-ben megjelent Mária 

Terézia rendelete, s ennek alapján van Swieten meg
teremti Nagyszombaton az orvosi fakultást. Az előa
dások 1770.nov. 29.-én megkezdődnek./3,7,8./

Az orvosi kar első bonctan-tanára krzowitzi 
Trnka Vencel, később amikor az egyetem Budára került, 

a kórtan és a belgyógyászat tanára lett. A bonctant 
.még tanította, de mellette rk. tanárként Rácz Sámuel
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működött 1783-84-ig. Tudományos munkásság nem folyt, 

az oktatáshoz is kevés cadaver állt rendelkezésre, 
nyáron "száraz bonctant" /osteologia/ tanítottak, a 

boncolások télen voltak.
Ez a helyzet lényegében nem változott az egye

tem Budára, majd Pestre helyezése után /1778, ill. 

1784./ sem, csak az oktatási rendben és a szigorla
tokra vonatkozóan léptettek életbe reformokat.

1792-ben a bonctani tanszékre Szenning János 

sebészadjunktus kerül, aki a szülészetet is tanítot
ta. 1803-ban az anatómiát a szülészettel párosítják, 
a sebészet önállósul. Szenning halálát követően 

1806-1807-ig Rácz Sámuel a tanszék megbízott előadó
ja, de kinevezett tanárként .már 1792-től az "Élet
tan és felsőbb bonctan" /szövettan/ professzora. 
Anatómiai munkája 1785-ben jelent meg "Compendaria 

myologiáe institutio" címmel.
1809-ben Stáhli Ignác, 1827-ben Csausz Márton 

kerül a tanszék élére. 1812-ben az addigi "elméleti 
anatómia" címmel futó bonctan mellé "gyakorlati ana
tómiát" állítottak be /"prosectori" állás/, melyet 
Kieninger Boldizsár töltött be, s aki 1819-ben az 

összehasonlító bonctan tanára lett.
1841-ben a prosectori status megszűnt, s helyet

te tanársegédi állás létesült. Ezt az állást először 

Lenhossék József töltötte be, később többek közt
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Mihalkovics Géza, Davida Miklós és ifj. Lenhossék 

Mihály. Lenhossék József, majd a nevezettek működé
sével indult meg a tudományos kutatómunka a morfoló
gia területén hazánkban. A nagyszombati, majd a bu
dai és a pesti egyetem bonctan, szövettan tanárai 
kutató munkát nem folytattak, többnyire még tudomá
nyos közleményeik sem jelentek meg, legfeljebb az 

inaugurációs disszertációjuk.
Az orvosi morfológiai kutatások megindulásának 

időszaka tulajdonképpen Lenhossék Józseffel kezdő
dik, de még meg kell emlékeznünk a kolozsvári Orvos
sebészeti Tanintézetről és a ko^ásvári Egyetem 

alapításáról./17/
Mária Terézia 1775.január 26.-án elrendelte, 

hogy a Kolozsvárott már meglevő, még Báthory István 

fejedelem alapította főiskola orvosi kart kapjon./5,6./ 

Laffer József sebész- és szülészmester lett a 

bonctan, sebészet és szülészet tanára, a többi tan
tárgy nem nyílt meg. Az új kar nem osztozott a töb
bi kar jogaiban, azokkal szervi kapcsolatban nem 

volt /5/. Elnevezései: facultas medica; medicae fa- 

cultatis pars; facultas chirurgica, és főleg sebé
szek és szülésznők képzésére szolgált. Tulajdonkép
pen ez a helyzet mentette át az orvos-sebészeti kart 
az új kolozsvári Egyetem számára. II. József ugyan
is 1784-ben a kolozsvári Egyetemet megszüntette, s

meg-
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az "lyceum regium academicummá", később főgimnázi
ummá degradálódott /6/, azonban az orvos-sebészi fa
kultás mint "Institutum medico-chirurgicum" tovább
működött /Orvossebészeti Tanintézet/ egészen 1872-ig, 
az Egyetem felállításáig. A kolozsvári Orvossebésze
ti Tanintézetben 1854-ben a "Leíró boncztan, törvény- 

széki orvostan és tetszhaláltan" tanszékére Lenhos- 
sék József kerül, akinek Bartha János személyében ta
nársegédje is volt. Lenhossék 1859-ben a pesti Egye
tem Leíró és Tájbonctani tanszékét kapja meg nyilvá
nos rendes tanárként. Tudományos munkásságát a ké
sőbbiekben részletezzük.

Meg kell még emlékeznünk a morfológiai tudomá
nyok kifejlődése kapcsán az állatgyógyászati tanszék 

majd az állatorvos képzés külön intézményeként sze
replő Állatorvosi Főiskola megalakulásáról./10/

Már Mária Terézia tervezte a budai egyetem mel
lett, Óbudán állatorvosi tanintézet felállítását, 

majd II. József 1787-ben ezt részben meg is való
sította abban a formában, hogy Kolozsvárott Fuhr
mann Pétert az újonnan megnyílt állatgyógytani tan
székre kinevezte, Pesten pedig az állatorvosi anató
mia és fejlődéstan előadásával Tolnay Sándort bízta 

meg, állatorvostan című tanszéken. /5,9,10./ E tan
széken több előadó után 1841-46-ig Zlámái Vilmos kö
vette, aki azután az Állatorvosi Tanintézet igazga-
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tója lett.
Zlamál Vilmos /1803.jún.21.-1886.nov.l2./ jelen- 

■ tős kutatásai alapján írta meg fontos morfológiai mun
káját: "A lónak lábai /végtagjai/ egészséges és kóros 

állapotban... stb." Pesten, 1849. Zlamál neve és tevé
kenysége az állatorvosi morfológiában éppúgy határvo
nalat jelent, mint kortársáé, Lenhossék Józsefé az or
vosiban .

/1851-ben Pesten az Állatgyógyintézet létesült, 
amely 1875-1890-ig Magy.Kir. állatorvosi tanintézet
ként, 1890-1899-ig Magy.Kir. állatorvosi akadémiaként 
működik tovább. Ebből alakul meg 1899-től a Magy.Kir. 
állatorvosi főiskola, s áll fenn 1934-ig, amikoris me
zőgazdasági és állatorvosi karként beolvad a József 
Nádor műszaki- és gazdaságtudományi egyetembe. 1945- 

1952-ig az lÁüa^cv^íatudományi Egyetem Állatorvosi Ka
ra, 1952'-1962-ig Állatorvos tudományi Főiskola, 1962 

óta Állatorvostudományi Egyetem./

IV. A morfológiai tudományos munka megindulása

a pesti és a kolozsvári egyetemen, az új egyetemek

megalapításáig. /8,9/.
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Lenhossék József /1818.márc.20.-1888.dec.2./ 

Lenhossék Mihály Ignácnak, a pesti egyetem élettan 

. professzorának, protomedicusnak fia. /Lenhossék Mi
hály Ignác 1773-1840 a bécsi, majd a pesti egyetem 

Anatómia és Physiologia tanára, aki 1808-ban magyar 
nemességet kap./ Lenhossék József 1841-ben szerzi 
meg az orvosdoktori fokozatot: Dissertatio inaugura- 

lis anatomico-physica de iride. 1841 Budáé. Anatómiai 
tanulmányokat Bécsben folytat 1842-ben a pesti bonc- 

tani tanszékre kerül és 9 évig tanársegéd, 1851-ben 

tájbonctanból magántanári habilitációt szerez, majd 

3 évig Bécsben dolgozik. Említésre méltó, hogy pes
ti tanársegédsége alatt a pesti Természettudományi 
Társaság ülésein a Csausz Márton anatómiai tanszéké
nek 1843-ban beszerzett mikroszkópján demonstráció
kat tart. 1854-ben a kolozsvári orvossebészeti inté
zetbe a bonctanra, a leíró- és törvényszéki bonctan 

tanárának hívják meg, s ott működik 5 évig. 1859-ben 

a pesti egyetem Leíró- és tájboctani tanszékének ren
des tanára, 1888-ban bekövetkezett haláláig. /7,9/ 

Lenhossék József az első igazi magyar anatómus. 
Megszervezi az anatómia gyakorlatokat, megveti az 

anatómiai gyűjtemény alapjait. Az idegrendszeri kuta
tásai a gerinc- és nyúltvelő, a híd mikroszkópos szer
kezetére, az ideggyökök eredetére irányultak, és sok 

más munkája is jelent meg a gerinc mozgásairól, a
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Santorin visszér-fonatról, a vese visszereiről /cor- 

rosiós készítmények!/ stb. Érdekes közleménye az ál
tala feltalált polymikroszkópról szól. /Orvosi Heti
lap 1877.28.-29.-30.sz.pp.565-568; 590-593; 613-617./ 
Foglalkozott anthropológiával is. Erről az anthropo- 

lógiát részletező függelékben szólunk.
Lenhossék József munkásságának kiemelkedő része 

az idegrendszerre vonatkozik. Ő nevezte el a gerinc
velőben a processus reticularist, a nyúltvelőben a 

fasciculus solitariust. Legfontosabb összefoglaló 

munkája: Neue Untersuchungen über den feineren Bau 

des centralen Nerwensystems des Menschen. II.Auf1. 
Wien, 1855.

Balogh Kálmán /1855-1888/, Lenhossék J. kortár
sa az élettanon és kórtanon dolgozott, de 1862-ben 

szövettan tárgykörből lett magántanár. Két morfológi
ai munkája említésre méltó. "A bélbolyhok hámja a fel
szívódás különböző szakában. Tanulmány a szövet- és 

élettan köréből 16 ábrával.Й^М.Term.tud.Társ. közi.
I. K. - és "Über das Jacobson’sehe Organ das Schafes.1' 
Sitz.Ber. der mat.-naturwiss.Classe der k.k.Akad.in 

Wien XLII.1860.pp.280-282.
Lenhossék József halála után egy évig 1889-1890- 

ig a tanszéken helyettese fia, Lenhossék Mihály, majd 

az 1874-75. tanévben megalakult Fejlődéstani /később
II. sz. Anatómiai/ intézetből Mihalkovics Géza lett az 

utóda.
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A Lenhossék József személyében megnyílt sor
ban ezután egymást követték a kitűnő morfológus ku
tatók, akik közt nem egy világhírű, modern szemléle
tű tudós volt.

Mihalkovics Géza /1844.jan.31.-1899.júl.12./ 
1869-ben doktorált és 1871-ig Lenhossék József tanár
segédje volt, majd külföldre ment és 1874-ben Strass- 

burgban Waldeyernél habilitált. 1875-ben hazahívták 

a fejlődéstan oktatására ny.rk. tanárként és 1878-ban 

a tájbonctani és fejlődéstani tanszékre ny.r. tanár
rá nevezték ki. Ekkor épült fel ugyanis a Mária utcai 
űj anatómiai épület, amelyben már kitűnő körülmények 

közt kapott helyet két bonctani intézet is.
A Lenhossék József I.sz. Anatómiai intézetét 

ny.r. tanárként Mihalkovics végleg átveszi, s halá
láig 1899-ig vezeti. A II. Intézet professzori tisz
tére Thanhoffér Lajos kerül az Állatorvosi Taninté
zetből .

Mihalkovics elsősorban fejlődéstani munkáival 
tűnik ki, nagy érdeme, hogy hazánkban meghonosítja a 

fejlődéstani kutatásokat, 1895-től fejlődéstani gya
korlatokat vezet be az orvosképzésbe. Ez ugyan már 
régebben is szerepelt a tananyagban, az élettani tan
széken tárgyalt "anatómia sublimior" címmel, de je
lentéktelen szerepe volt. Mihalkovics a leíró- és 

tájbonctani előadásokkal kapcsolatban fejlődéstant és
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szövettant is tanít. Ugyancsak az élettanon tanítot
ták a szövettant, az "anatómia subtilis"-t, amit 1891- 
től szintén a bonctani intézetek vettek át az élettan 

professzorának, Jendrassik Jenőnek halála után. A szö
vettanból gyakorlatok is voltak a 2. félévben, szigor
lati kötelezettséggel.

Mihalkovics tudományos munkássága sokoldalú, de 

főképpen fejlődéstani irányú. Munkái jelentek meg az 

agyvelő, a nemiszervek és az orrüreg fejlődéséről, 
leírta a hypophysis fejlődését, kimutatta a gyíkokban 

a pronephros evolúciós maradványát. Foglalkozott a 

madárszem pecten-jével, a here anatómiájával és szö
vettanával .

Nagyobb munkái, könyvei: Cytologia, plasmologia, 
általános histologia. MOKT.37.köt. Franklin Bp. 1881.
- Az agy fejlődése MTA Kiadó-hiv.Bp.1887. E munkát 
az Akadémia nagydíjjal jutalmazta. - Az ember és a 

gerinces állatok fejlődéstana, 1.köt.Ált.fejlődéstan. 
M0KT.80.köt. /188 /. - A központi idegrenszer és az 

érzékszervek morphologiája. 1892. - A leíró ember
bonc tan és tájbonctan tankönyve.Bp.1888. -

Tanársegédei közül többen kiemelkedő kutatók, 
professzorok lettek: Davida Leo, Krepuska Géza, Ónodi 
Adolf, Pertik Ottó, Tellyesniczky Kálmán.

Thanhoffer Lajos /1843.nov.23.-1909.márc.22./ 

Orvosi diplomáját az 1867-68. tanévben szerezte.
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1868-ban az élettani tanszéken tanársegéd, s 1869- 

ben az Állatorvosi Tanintézetben az élet-, szövettan 

és természettan r. tanárává nevezik ki. 1871-ben az 

orvosi fakultáson magántanárságot kap szövettan 

tárgykörből, 1881-ben rk. tanár. 1889-ben, amikor a 

Lenhossék József tanszékét két részre osztják és az 

I.sz. bonctan élére Mihalkovics kerül, a II.sz. bonc
tan, a volt tájbonctani és fejlődéstani intézet veze
tésére a már akkor M.Kir. Állatorvosi Akadémia néven 

működő M.Kir.'Állatorvosi Tanintézetből Thanhoffér 

Lajost hívják meg /1890/. A II.sz. bonctani intézet 
akkor már nemcsak korszerű felszereléssel /35 gyakor
ló mikroszkóp/, korszerű elhelyezéssel /az űj, Üllői 
út - Mária utcai épületben/ rendelkezik, hanem tan
személyzete is addig el sem képzelhető módon elegen
dő: I. és II. asszisztens, 1 díjas gyakornok, 3 díj
talan gyakornok /medikus/, 4 díjas demonstrátor, 6 

díjtalan demonstrátor.
Tudományos munkássága főleg a szövettan és a 

mikroszkópia területére vonatkozik, de állatorvosi 
tanintézeti tevékenysége idején az állatok tenyészbé- 
naságával foglalkozó több munkája is jelent meg. Ha
zánkban az első összehasonlító szövettani kutatások 

az ő nevéhez fűződnek. Foglalkozott a rovarok Mal- 

pighi-edényeivel, a csillómozgással, a bélbolyhok 

szöveti szerkezetével, a sclera szerkezetével, a csi
golya közti dúcok sejtjeivel, izom- és idegszövettan-
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nal. Jelentősek mikrotechnikai kutatásai és eredmé
nyei.

Főbb munkái: A mikroszkóp és alkalmazása. Szer
ző kiad. Bp.1880. - Az összehasonlító élet- és szö
vettan alapvonalai. A Földműv.-Ipari-Keresk.Min.kiad. 
Bp.1883. - Das Mikroskop. Ezykl. der gesammte Thier- 

heilk.1889. - Szövettan és szövettani technika /2 köt./:
I. A mikroszkóp és alkalmazása. MOKT. 71•köt.Bp.189A;
II. A szövetek és szervek szerkezete és azok vizsgá
lati módszerei. MOKT.69.köt.Bp.1893.

1899-ben meghal Mihalkovics Géza és tanszéki utó
da Lenhossék Mihály lett. Thanhoffer Lajost pedig tan
székén Tellyesniczky Kálmán követi 1909-ben. A bonc
tan egyetemi oktatásával kapcsolatosan a többszörös 

változás az elnevezésben, a két bonctani intézet fel
állítása, meglehetős zűrzavart okozott. Ennek tisztá
zására lássuk a helyzetet 1902-ben. /8/ Ekkor az 

I.sz. Anatómiai Intézet /magyarul I.sz. Bonctani In
tézet/ volt a Rendszeres anatómia és fejlődéstani 
tanszék. A II.sz. Anatómiai Intézet /magyarul II.sz. 

Bonctani Intézet/ pedig a Tájanatómiai és szövettani 
tanszék.

1931.április 21.-i ülésén az Orvosi Kar úgy ha- 

, hogy az I.sz. Anatómia az Anatómia-tájboncta-tároz
ni Intézet, a II.sz. Anatómia pedig az Anatómia-szö- 
vettani Intézet elnevezést kapja. 1933. január 21.-i
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kari határozat azután az I,- és II. sz. intézet meg
különböztetését egyszerűsíti, az I. és II. jelölés 

megszűnik és a két morfológiai tanszék "Anatómia- 

-tájbonctani Intézet", ill. "Szövettani-fejlődéstani 
Intézet" néven szerepel. Ez az elnevezés még 1946- 

ban érvényes.
Lenhossék Mihály /1863.aug.28.-1937-jan.26./ 

Lenhossék József fia 1881-ben iratkozott a mediciná
ra és már hallgató korában apja intézetében demonst
rátor, gyakornok, majd 1886-ban tanársegéd. 1886-ban 

lett magántanár. Ekkor halt meg édesapja, s a tanszé
ket helyettes megbízottként egy évig vezette. A meg
üresedett tanszék betöltésére még fiatal volt, így 

tanulmányainak kiegészítésére 10 évre külföldre ment, 
ahol az akkori legkiválóbb morfológusok mellett,
/mint Kölliker, Froriep/ dolgozott. 1891-ben Basel- 

ben rk/ tanári címet kap, majd Tübingenben is Frori
ep mellett rk. tanárként működik. 1900. januárban, 
Mihalkovics halála után visszajön Budapestre és az 

anatómia-fejlődéstan ny. rendes tanáraként működik 

1936-ig, nyugdíjba vonulásáig. Egyik leghíresebb és 

legeredményesebb morfológus kutatónk, aki az idegszö
vettan világszerte elismert kutatója. Neve méltán so
rolható a Ramon у Cajalé mellé, akivel a neuron-tan 

megalapítójaként emlegetik, s aki idegszövettani ku
tatásaival a neuron-tan óriási bizonyíték-anyagát 
szolgáltatta.
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Idegszövettani, sejttani, fejlődéstani és anthropo- 

lógiai témakörökben alkotott maradandót. Átmenetileg 

5 évig a bölcsész-karon az Anthropológiai Intézetet 
is vezette. Hazánkban ő vezette be az anatómiai célú 

holttestek konzerválását. A Magy.Tud. Akadémia 1898- 
ban rendes tagjává választotta, székfoglalójának cí
me: A centrosomáról /Math.Term.tud.Ért.XVI. 1898./ 

Fontosabb művei: Der feinere Bau des Nerwensys- 
tems im Lichte neuester Forschungen. Berlin 1893.
/Két kiadást ért meg és franciára is lefordították./
- A sejt és a szövetek. Az általános szövettan váz
lata Bp. 1918. /több kiadás/. - Az ember anatómiája 

III kötetben.Bp. 1922-24. Máig is szinte utolérhetet
len tankönyv, amelyben az anatómia funkcionális szem
léletben érvényesül és lényeges, hogy nemcsak szövet
tani, hanem fejlődéstani vonatkozások, értelmezések 

is vannak. - Útmutató az anatómiai gyakorlatokhoz.Bp. 
1902./ és a 2. kiadás 1906/. /11/

Tellyesniczky Kálmán /1868.márc.25.-1932.febr.l0./ 
Thanhoffér halála után 1909-ben kerül az akkori II.sz. 

Anatómiai intézet élére, mint a tájanatómiai-szövet-
tani tanszék vezetője, s ezt a helyet töltötte be

19ЗО.január 1-től szabadságot, majd nyug-1929.-ig. 
díjazását kérte.

1899-ben lett magántanár "általános szövettan" , 
tárgykörből. 1906-ban lett c.rk. tanár. Helyettes
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igazgatóként került a II. Anatómia élére 1909-ben, 
s 1911-től 1929-ig ny.r. tanár. A sejttan területén 

és a szövettani technikában végzett kiemelkedő mun
kát. 1919-ben jelent meg Az emberboncolás c. tanköny
ve. Említésre méltó, hogy.művészeti anatómiával is 

foglalkozott. Tellyesniczky adjunktusa volt Barta 

Ödön, aki később a Huzella-vezette Szövettani és 

fejlődéstani intézetben is évekig dolgozott. Mikro- 

illuminátornak nevezett szellerfT optikai berendezé
sével in vivo a szívizom mikrokeringésének összeha
sonlító vizsgálataival tűnt ki és egyike volt a szö
vettenyésztés hazai kezdeményezőinek.

Lenhossék Mihály nyugalomba vonulása után, 1934- 
től az Anatómia-tájbonctani intézet élére a szegedi 
anatómus professzor, Kiss Ferenc k<9rül aki még 1946- 

ban ia vezeti a tanszéket nyugdíjazásáig. /1961/
Kiss Ferenc /1889.szept.7.-1966.ápr.7./ 1919- 

től a Lenhossék Mihály intézetében adjunktus, 1924- 
ben magántanári habilitációt nyer. 1929-től 1934-ig 

a szegedi egyetemen a Leíró- és tájbonctani intézet 
tanszékvezető tanára, a Szövet- és fejlődéstani in
tézet megbízott vezetője. 1934-ben kerül Budapestre, 
s az Anatómia-tájbonctani intézetet vezeti 1961-ig. 
Klasszikus morfológus, akinek az anatómia mellett 
sok szövettani jellegű munkája is ismeretes. Foglal
kozott az agy ereivel, a szem mikroszkópos anatómi-
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ájával a vér- és nyirokkeringéssel, az erek szerke
zetével, a penis vénás rendszerével stb.

Fő munkái a kitűnő könyvek. - Topographische 

anatomische Sezierübungen. Lehmann, München, 1922.
- Tájanatómia.Szerző kiad.Bp.1922. - Rendszeres bonc
tan /Gellért A. - és Szentágothai J. közreműködésével/ 
Bp.1939. - Az ember anatómiájának atlasza /Szentágo
thai közreműködésével/ Bp.1946. 8 nyelvre fordítot
ták le^1977-ben a A3, kiadása jelent meg.
Lenhossék Mihály tanszékén volt tanársegéd, majd Kiss 

Ferenc professzorsága idején adjunktus, Szabó Zoltán 

/■fc'jc — l'í<?(- /, aki magát "az utolsó klasszikus mor-
phológus"-nak /morphologiste pure/ tartotta, bámula
tos bonctechnikájával és az anatómiai múzeum fejlesz
tésével tűnt ki. - Lenhossék Mihály két kitűnő tanít
ványa már Kiss Ferenc professzorsága idején lett ma-

2gántanár. Krompecher István /1905-«^,/ a csontfejlő
dés és a callus-képződés cytológiai-, később bioche- 

miai folyamatainak, továbbá az izületképződésnek vizs
gálatával tűnt ki. - Mihálik Péter /1902- 

az akkor teljesen új mesterséges termékenyítési mód
szerrel /Dawenport/ kísérletezett, kitűnő vizsgálato
kat végzett a csillóképződés terén.
Krompecher a háború után a debreceni egyetem Anatómia 

Szövettani intézetének vezetője lett, Mihalik Péter 

pedig Johannesburgban lett professzor. Lenhossék tanár-

/ pedig
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segédje volt Péterfi Tibor is, aki a pozsonyi egye
temre került. /Lásd ott./ - Ma is élő tanítványa és 

a funkcionális neuroanatómia továbbfejlesztője Szent- 

ágothai János rövid igéig volt Lenhossék mellett, 
mert 1934-től már Kiss Ferenc vette át a tanszéket. 
Szentágothait a pécsi egyetem ismertetésekor tárgyal
juk.

Az 1930-ban megürült Anatómia-Szövettani intézet 
élére Tellyesniczky távozása után egy évig Lenhossék 

Mihály kerül, mint megbízott. 1931-ben a kar az akko
ri II.sz. Anatómia-Szövettan-Fejlődéstani intézet é- 

lére Huzella Tivadart jelölte, aki a debreceni egye
tem Anatómia-Biológiai intézetét vezette. Egyúttal a 

kar úgy határozott, hogy a betöltendő tanszék elneve- ' 
zéséből a II.sz. Anatómia megjelölést elhagyja. - 

1933-ban azután, már Huzella vezetése alatt a tanszék 

miniszteri hozzájárulással a Szövettani-fejlődéstani 
intézet nevet kapja.

Huzella Tivadar /1886.jún.10,-1950.júl.ll./ /19/ 
Medikus korában a budapesti II.sz. Kórbonctani inté
zetben dolgozott, 1911-ben Pertik Ottó professzor ta
nársegédje, 1912-ben a kiváló kórboncnok Krompecher 
Ödön adjunktusa. A háború után az 1916-ban már szerve
ződni kezdett debreceni egyetem 1921-ben kezdte meg 

teljes működését, akkor nyert az anatómia-biológiai 
tanszék vezetésére megbízást Huzella Tivadar ny.r. ta
nárként .
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Már kórboncnok korában a tiszta morfológiai 
szemlélet elégtelenségét látva, az organizáció ép- 

és kóros-folyamatainak biológiai lényegét ragadta 

meg. E szemlélet uralta egész későbbi munkásságát 
is és így lett a magyar kisérleti biológia úttörője, 
kiemelkedő alakja. Munkásságának tengelyében a sejt
közi állomány és annnak organizációs szerepének ku
tatása és tisztázása áll. Számos, hazánkban egyálta
lán nem alkalmazott, vagy alig ismert korszerű mód
szert és műszert vezetett be a kutatásaiba. így a 

szövettenyésztés, a mikrokinematográfia, a mikroma- 
nipuláció eszközeit és módszereit. Előszeretettel 
használta ki a legkorszerűbb mikroszkópia lehetősé
geit, /sötétlátótér, luminescenc-mikroszkópia, pola
rizációs-mikroszkópia stb./. Munkásságáról még a ha
zai biológia történetét tárgyaló fejezetben is meg
emlékezünk.

Főbb művei: /10/ Über die Histomechanik der at
rophischen Lebererkrankungen. Verhandl.Dtsch.Pathol. 
Ges.18.Tagung, Jena 1921. - A hajszálerek vérkerin
gésének és a szekréciónak mechanizmusa a kötőszövet
ben. M.Orv.Arch.1925.3. - "Aktive Elastizität" des 

Gitterfasersystems.Anat.Anz.1931.72. - A sejtközös
ség szervezete az intercelluláris elmélet és az in- 

tercelluláris kórtan megvilágításában.Kir.M.Egyet. 
Nyomda, Budapest.19A2. - Die zwischenzeilige Organi-
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sation auf der Grundlage der Interzellulartheorie 

und der Interzellularpathologie.Fischer Verl. Jena, 
1943. - Ez utóbbi életművének összefoglalása. - /Bi
ológiai vonatkozású számos művét 1. a biológia-tör
téneti részben.

Huzella Tivadar már elhunyt tanítványainak so
rából J-jengyolJúlia^ adj. emelhető ki, aki a szövet
tenyésztés akkor legkorszerűbb módszereinek bevezeté
sével és Huzella elgondolásainak gyakorlati megvaló
sításával, igazolásával /pl. mikromanipuláció/ tűnt 
ki. Másik kitűnő munkatársa Vadász János, aki nem 

fejezte be az orvosi tanulmányait, de a mikrokinema- 

tográfia és ugyancsak a szövettenyésztés terén nagy 

mértékben járult hozzá Huzella tudományos kutatásai
nak igazolásához. Ma is élő tanítványai közül többen 

külföldön élnek /Balázs Endre, Klein György, Matolcsy 

Gedeon/, professzorok.
Tanítványa és pesti tanszéki utóda Törő Imre a 

debreceni egyetemmel kapcsolatban szerepel. Kiszely 

György a magzati élet histophysiologiai kérdéseivel, 
csontfejlődéssel stb. foglalkozott.A biológia-törté
neti fejezetben újra megemlítjük a nevét.
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Függelék

a./ Agyszövettani és Agykutató Intézet

A morfológiai kutatások történeti ismertetése 

során külön kell megemlékezni Schaffer Károlyról 
/1864-1939/, aki "A központi idegrendszer ép- és kór
szövettana" tárgykör c.rk. tanáraként kezdte meg I9O6- 

ban az I.sz. Anatómiai intézetben berendezett labora
tóriumában kutatásait. 1912-ben ny.rk. tanár. Kiváló 

munkássága elismeréseként a "Brain-Commission" a ku
tatóhelyét inter-akadémiai kutatóintézet jellegével 
ruházta fel. /8/ 5300 agyszövettani metszetét a la
boratóriumnak ajándékozza, amikor 1919-ben agyszövet
tani és agykutató intézet létesül, ahol Schaffer már 
ny.r. tanár. 1924-ben Schaffer veszi át a Moravcsik 

halálával megürült elmekórtani tanszéket. 1925-ben 

az agyszövettani és agykutató tanszék megszűnik, s 

beolvad az elmekórtani tanszékbe. Schaffer világhí
rét a Tay-Sachs-Schaffer kór, valamint a tabes dors, 
histopathologiája terén elért eredményei erősítették 

meg. /3,8/
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b./ Antropológia /6,18/

A morfológiai kutatások egy része a tárgykör 

természetéből következően az anthropológia területén 

jelentkezik, részben a biológiához tartozik. E he
lyen csupán az orvosegyetemeinkkel összefüggésben fő
képpen anatómiai vonatkozásokban vázoljuk az anthro- 

pológiai kutatásokat. Broca klasszikus felfogása is 

feljogosít erre, aki az általános anthropológiának 

két ágát: a zoológiái /anatómiai/ anthropológiát és 

a biológiai anthropológiát különbözteti meg /Broca, M.: 
Le programme de 1’ anthropologie. Lecon ouverture le 

15.nov.1876. Separatum. Cusset Paris 1876/.
A külföldön végzett magyar orvosok közül Fride- 

lius János neve ismeretes, aki 1661-ben Wittenbergben 

védte meg inauguratiós dissertatfoját, melynek címe:
"Ex anthropologia de principiis nobiscum natis." 

/5.p.37V Nyilvánvaló, hogy nem a mai definíció sze
rint értelmezhető anthropológiáról van itt szó, de a 

fogalom és az elnevezés korai említése érdekes.
Magyar nyelven első nyoma az anthropológiának 

Fejér György könyveként található. Bár kutatás-jel
lege nincsen, mégis említésre érdemes. A mű címe: 
Anthropológia vagy is az ember esmértetése. /А szép 

tudományoknak és filosofiának doktora által/ Budánn,
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A» *í(irályi Magyar Univerzitás betűivel. 1807.
Morfológiai tartalmú első anthropológiai tudomá

nyos kutatásokról Lenhossék József: Az emberi koponya
isme. Cranioscopia. /Az MTA évkönyvei, XIV.köt.VII.da
rab ja. Budapest 1875. MTA Könyvkiadó Hivatala/ számol 
be. Ebből idézünk nehány sort: "... a koponya külső 

alakjából következtetni lehet az agynak, mint a szel
lemi tevékenység szervének fejlettségére". E kérdés 

részletezésekor a brachimesokephaliát az orthognathiát, 
kidomborodó homlokot, egyenes állású nyakszirtpikkelyt, 
mint jellemző tulajdonságot vonatkoztatja "... a ter
mészet által adott értelmesség-, és elmebeli tehetség
gel bíró vagy bírt egyénre..." - "Az emberi koponya
isme. Cranioscopia." c. munkájában a 120. lapon láb
jegyzetben erre vonatkozó érdekes adata: "Ilyen ritka 

koponyával bírnak a budapesti m.kir. egyetem tanárai 
közül igen szabatos méréseim szerint: Balogh Kálmán, 
Kerkápolyi Károly, Lutter Nándor, Pauler Tivadar és 

Than Károly urak."
Lenhossék József további két anthropológiai mun

kája:
1./ Tizenhat súlyos bűntettes koponyája. /Khór és 

Wein könyvnyomdája,Budapest, 1878/. A közlemény 

azért érdekes, mert a Lenhossék által vizsgált 16 ko
ponyát Badik János, az illavai fegyház orvosa bocsá
totta Lenhossék rendelkezésére, miután a koponyákról
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az O.H. 1878. ll.sz.-ban törvényszéki orvosi néző
pont szerint cikket közölt. Lenhossék a koponyákat 
alapos metrikus vizsgálat után intézete múzeumában 

helyezte el. A 16 koponyát Lenhossék azért értékeli 
nagyra, mert a hazai különféle nemzetiségű népesség 

tipikus koponya-alakjainak■meghatározására véli al
kalmasnak. A 16-ból 6 magyar, 5 "oláh vagy román",
2 szerb és 3 horvát. Leírja az egyes nemzetiségekre 

szerinte jellemző .metrikus adatokat. A megfigyelé
sek és mérések során a kóros jellegekre is rámutat. 
2./ A mesterségesen eltorzított koponyákról általá- 

) ban, különösen pedig egy Csongrádon és Székely 

Udvarhelyen talált ilynemű makrokephal és egy Al- 

csúthon talált barbár korból származó koponyáról 
/MTA Könyvkiadó Hivatala, Budapest, 1878./ E munka 

érdekessége, hogy a Függelék táblázatai közt "Vegyé- 

szi öss'zehasonlító táblázat" található a csontok iz- 

zítás előtti és utáni súlyadatairól és a csontok %- 
os szervesanyag tartalmának eredményeiről. - Davida 

Jenő még kolozsvári professzorsága alatt craniomet- 

riai vizsgálatokkal is foglalkozott. A koponyavarra
tokról is írt tanulmányt. - Lenhossék Mihály 5 évig 

a Term Tud.Karon az Anthropológiai Intézetet vezette, 
a piltdowni lelettel foglalkozott, s kimutatta, hogy 

az állkapocs nem emberé, hanem csimpánzé. 1907-ben 

felveti, hogy az orvoskaron oktassanak anthropológi-
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át. - Török /Ponori Tewrewk/ Aurél /1842-1912/ orvos, 
anatómus és anthropológus, a craniológia területén 

• dolgozott ki módszereket, s az adatok statisztikai 
értékelésének fontosságát emeli ki. Török Aurél dol
gozta fel anthropológiai nézőpontból II.Rákóczi Fe
renc, Thököly Imre és III. Béla király csontvázát és 

a honfoglaló magyarok anthropológiája terén végzett 
úttörő munkát. A Lombroso-féle bűnügyi embertan, Bu
dapest 1906 c. munkája említésre méltó.

Az anthropológia további története a Tud.Egye
tem Anthropológiai Intézetéhez kapcsolódik, elválik 

az orvosi morfológiától. - A pécsi egyetem anatómus 

professzora, Tóth Zsigmond is foglalkozott anthropo- 

lógiával, 1920-ban a budapesti Anthropológiai Inté
zet helyettes vezetője volt, innen ment 1922-ben 

Pécsre.

c./ Állatorvosképzés

Az állatorvosképzés területéről elsősorban azo
kat a morfológiai kutatásokat emeljük ki, amelyek 

orvosi képesítéssel rendelkező kutatók nevéhez fűződ
nek. - /10/
Szabó Alajos /1818-1904/ orvos-sebészdoktor, szülész 

és szemészmester, aki állatgyógyász oklevéllel is
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rendelkezett. A pesti Állatgyógyintézetben mű
ködött, mint az anatómia és fejlődéstan előadó
ja, majd 1851-1886-ig tanszékvezetője. Három 

említésre méltó műve "A hasznos emlősállatok 

bonc- és élettana" Pest, 1852. "A háziállatok 

bonctana" Budapest, 1877, és a "KüUemtan", Bu
dapest é.n.

Nádaskay Béla /1848-1933/ orvos, állatorvos. 1870- 

től a pesti Állatgyógyintézet bonctan tanára, 
1872-től kórboncnok. 1887-ben a leíró és táj- 

bonctan ny.r. tanára, 1905-ben vonult nyugalom
ba. Munkái: "A hasznos házi állatok leíró bonc
tanának kézikönyve." Budapest 1877. "A ló 

szervezete..."
Szakáll Gyula /1872-1903/ állatorvos, 1899-ben böl

csészdoktor. 1901-ben az Állatorvosi Főiskolán 

magántanár a háziállatok összehasonlító bonc
tanából. Az első magyar madáranatómiai könyv 

szerzője: "Házi szárnyasok összehasonlító bonc
tana." Budapest, 1897. Jelentős munkája még: Az 

agyvelő verőerei a háziállatokban. Budapest,1900. -
Zimmermann Ágoston /1875-1963/ Számos morfológiai mun

kája közül /anatómia és szövettan/ legnagyobb je
lentőségűek az összehasonlító anatómiai és szö
vettani, fejlődéstani kutatásai, valamint tan
könyvei és a házinyúlról, a házimacskáról, a ten
gerimalacról írt művei. Jelentősek a kéziatlaszai
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is. Fontosabb művek: A háziállatok anatómiája 

3 kötet, Budapest, Pátria ny. 1939. /Zimmermann 

Gusztávval társszerzőségben/. A háziállatok ana
tómiájának kézi atlasza.2.kiad. Budapest 1942. 
/Zimmermann Gusztávval társszerzőségben./ Fej
lődéstan. Szemle Társ. /Kincstár 43/ Budapest, 
1930. Belsőelválasztású mirigyek összehasonlí
tó morphológiájárói. M.Kir.Állatorv.Főisk.Év
könyve 1929/30. Zimmermann munkásságát a széles
körű biológiai szemlélet jellemzi, amellyel sok
szor a korabeli felfogást túlhaladja. Összesen 

kb. 40 morfológiai közlemény szerzője.
Thanhoffer Lajosról, aki az általános állattan és az 

élet- és szövettani tanszék előadója, ill. tan
szék vezetője volt, az orvosi morfológiát tár
gyaló részben megemlékeztünk.

d./ Morfológiai gyűjtemények és múzeumok az orvosi

• egyetemeken.

Az oktatás és kutatás kiegészítői és forrásai 
azok a gyűjtemények, praeparatumok, múzeumok, amelyek 

évtizedek alatt egy-egy kiemelkedő kutató munkássága
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alatt keletkeztek. E gyűjtemények csak részben szol
gáltak eredeti céllal az oktatásra, egy részük a tu
dományos kutatás termékei, bizonyító anyagai. Sajnos 

hazánkban jó nehány ilyen gyűjtemény, múzeum az idők 

folyamán, többnyire a második világháború alatt meg
csonkult, részben megsemmisült, de nyomai, gyakran 

igen értékes részei megmaradtak.
A budapesti I.sz. Anatómiai-szövettani Intézet-

ben, /ez a mai elnevezése/ levő anatómiai múzeum és 

gyűjtemény alapjait Lenhossék József vetette meg. To
vábbfejlesztő^ Lenhossék Mihály és Kiss Ferenc. Több 

valóban történeti értékű, sajnos minőségében már gyen
ge készítményt rejt. - Szövettani praeparatum-gyűjte- 

ményében óriási érték volt Lenhossék József és Mihály 

idegszövettani kutatásainak az anyaga. Ez azonban gya
korlatilag megsemmisült.

A budapesti II.sz. Anatómiai-szövettani Intézet
/jelenlegi elnevezés/, Az 1933-45 közötti Szövettani- 

Fejlődéstani Intézet szinte teljes sorozatokkal ren
delkezett a Ziegler-féle híres századeleji fejlődésta
ni viaszmodellekből. E több száz darabból álló gyűj
teményből a háború pusztításai után alig nehány tucat 
maradt meg.

A budapesti Állatorvosi Egyetem /régebben Állat
orvosi Főiskola/ szintén igen gazdag anatómiai múze
ummal rendelkezik, amelyben természetesen állatorvosi
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vonatkozású anyag van. Rendkívül értékes szárított, 
festett, injiciált készítmények. Részben az ottani 
orvosképzettségű professzorok munkájának eredményei.

A budapesti Agyszövettani és Agykutató Intézet
feloszlatása, ill. beolvasztása után a Schaffer Ká
roly ajándékát képező pótolhatatlan kutatási anyag, 
3500 szövettani metszet sorsa ismeretlen.

A debreceni egyetem Anatómia-szövettani Intéze-
ténektymúzeumát Huzella Tivadar alapította, a számos 

anatómiai "nedves" készítmény mellett gazdag szárí
tott, injiciált készítményt, moulage-t, csontgyűjte
ményt tartalmaz. Szépszámú fejlődéstani modell és 

készítmény gazdagítja. A múzeumot Orsós Ferenc meg
bízott vezetősége idején továbbfejlesztette.

A szegedi egyetem Anatómia-Szövet- és Fejlődés
tani Intézetének anatómiai múzeuma kiemelkedően gaz
dag, tanúlságos és látványos. Alapját Davida Leo és 

Kiss Ferenc vetette meg, Gellért Albert fejlesztette 

ki mai állapotába.
A pécsi Anatómia- Szövet- és Fejlődéstani Inté

zet múzeumát még Tóth Zsigmond indította el és utódai 
fejlesztették.

ktyivtj
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V. A vidéki egyetemek

/1872-1919.Kolozsvár, 1920.Szeged; 1916-1919.Pozsony, 
1920-21.Budapest, 1921.Pécs; 1918-1921.Debrecen/

1./ Kolozsvár - Szeged /6,7,18/

A 2. magyar Tudományegyetemet 1872-ben Kolozsvá
rott állították fel /1881-től Ferenc József Tud.Egye
tem/. Története egybekapcsolódik a szegedi egyetemé
vel, amely a kolozsvárinak közvetlen utóda. Még Ko
lozsvárott is fungáló neves morfológusok, Davida Leo 

és Davida Jenő, akiket a szegedi morfológiai tanszé
kekkel kapcsolatban még megemlítünk. A kolozsvári 
egyetemen 1872-től Bonctani Intézet működött, de a 

szövettant Kolozsváron a bölcsészeti karon a zoológi
ái tanszék oktatta, előbb id. Entz Géza, majd Apáthy 

István vezetése alatt. Apáthy a kolozsvári Orvossebé
szeti Intézet "Tudományos állattani" tanszékén Margó 

Tivadar tanársegédje volt. E tanszék az egyetem felállí
tása után Zoológiái és Comparatív Anatómiai Intézetként 
részben az orvosi karhoz tartozott. Első igazgatója 

Apáthy István lett. Margó Tivadar 1851-ben a budapesti
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egyetemen a szövettan első magántanára, róla a bioló
gia történetével kapcsolatban emlékezünk meg.

Apáthy István /1863-1922/ zoológus, a szövettan 

kiváló művelője. Mint az Állattani és Összehasonlító 

anatómiai Intézet vezetője az 1893-9A tanévtől az or
vostanhallgatók részére szövet- és fejlődéstant tanít, 
189á-től kezdve szövettani gyakorlatokat tart. A szö
vet- és fejlődéstan önálló tanszék lesz. Kiemelkedő 

munkát végzett az idegszövettan területén, ahol Len- 

hossék Mihálynak és a contiguitás-tannak az ellenfe
le. Rendkívüli érdemei vannak a mikrotechnika terüle
tén, ahol számos, világszerte elismert eljárása /pl. 

a kettős beágyazás/ a legfinomabb cytológiai és his- 

tológiai tudományos megismerést tetttLlehetővé. Mint 
hazánk egyik Darwin-követője, a biológiai részben is 

említésre kerül.
A kolozsvári egyetemet 1920-ban a román állam 

kizárólag román nyelvű egyetemmé nyilvánította, s a 

magyar minisztertanács a kolozsvári és a pozsonyi e- 

gyetemet egy egyetemként ideiglenesen Budapesten he
lyezte el. Az 1919-20-as tanév II. felében az előadá
sokat megkezdték, hogy a jogfolytonosság megmaradjon. 
Az 1921. tanévben a kolozsvári egyetem Szegedre, a 

pozsonyi 1923-ban Pécsre került.
Davida Leo /1852.márc.8.-1929.nov.24./ 1882-ben 

Kolozsvárott lett magántanár "idegboncolástan"-ból.
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Kolozsvárott az Anatómiai Intézetet vezette 1881- 

-1920-ig. 1921-ben Szegeden a Leíró- és tájbonctani 
Intézet igazgatója. Kiváló ér-injectiós készítmények
kel gazdagította az anatómiai múzeumot. A csontok és 

az erek architectonikájával foglalkozott.
Davida Jenő /1884.okt.30.-1929.márc.20./ 

1907-1921-ig a kolozsvári egyetemen, 1921-1929-ig 

Szegeden a leíró- és tájbonían tanára. 1924-1929-ig 

szövet- és fejlődéstant is tanít, ill. az intézete
ket vezeti. A Davida Jenő halálával megürült tanszé
ket 1929-1934. közt Kiss Ferenc vette át. Kiss Feren
cet 1934-ben a budapesti Anatómia-tájbonctani tanszék
re nevezték ki, s a szegedi intézet vezetését meg
bízottként Gellért Albert 1936-ig, majd 1967-ig tan
székvezetőként látta el. Kiss Ferenc működését a bu
dapesti' tanárságát tárgyaló fejezet-részben írtuk le.

Gellért Albert /1894.febr.5.-1967.okt.6./ 1933- 
ban lett magántanár Szegeden. 1936-ban ny.rk. tanár 

és tanszékvezető, 1940-től ny.r. tanár. Munkássága a 

csonttan, zsigertan és az idegrendszer, összehasonlító 

anatómiája területén mozog. Igen nagy érdemeket szer
zett az anatómiai múzeum gazdagításában és anatómiai 
készítmények előállítására szolgáló eljárások kidol
gozásában, pl. egész tetemek, nagyobb testrészek pa- 

raffinos konzerválásában. - Tanítványai közül Csillik 

Bertalan tanszéki utóda lett, Sávay Gyula pedig cím-
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zetes professzor. Kiss Ferenc, majd Gellért Albert 
professzorsága idején lett a tanszéken magántanár 
1935-ben Botár /Brusz/ Gyula az idegrendszer össze
hasonlító anatómiája és szövettana tárgykörből. Je
lentős munkásságot fejtett ki a vegetatív idegrend
szer összehasonlító anatómiája terén. -

A szegedi Szövet- és Fejlődéstani Intézetet 
1921 és 1924 közt megbízottként Veszprémi Dezső, a 

kórbonctani és kórszövettani tanszék vezetője, 1924- 
től Davida Jenő, 1929 és 1934 közt Kiss Ferenc vezet
te. 1934 után ezt az intézetet is Gellért Albert vet
te át.

2./ Pozsony - Pécs. /12.16/

1912-ben a XXXVI.te. elrendeli a debreceni és a 

pozsonyi egyetem felállítását, 1916.nov.19.-én meg
történt a pozsonyi egyetem ünnepélyes felavatása. 
1918-ban a király kinevezi az orvosi kar tanárait és 

az előadások megkezdődtek. Amikor Pozsonyba 1919-ben 

a csehek bevonultak, az egyetemet lefoglalták, taná
rait részben internálták, részben kiutasították.
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1920 őszén az orvosi kar Budapesten nyert elhelye
zést, majd a magyar törvényhozás 1921-től az egye
temet Pécsre helyezi. Mivel akkor Pécs még szerb 

megszállás alatt volt, az orvosi kar ideiglenesen 

Budapesten működött, a budapesti egyetembe olvaszt
va, majd 1923 őszén az elméleti intézetek Pécsett 
megkezdték a működésüket. - Az anatómiai tanszék 

Pozsonyban nem volt betöltve, bár Péterfi Tibor 

1919-ben oda kapott kinevezést. Őt azonban szolgá
lattételre Budapestre rendelték.

Péterfi Tibor /1883.jún.27.-1953.jan.13./ or
vos, biológus. 1905-1908-ig Apáthy mellett a kolozs
vári Zoológiái Intézetben dolgozott. 1908-tól 1914- 
ig a budapesti I.sz. Anatómiai Intézetbe került. 
1916-ban m. tanár "A zsigerek bonctana és szövettana" 

tárgykörből. A Tanácsköztársaság bukása után Prágá
ba emigrált. Jénai, berlini tartózkodás után Istam- 

bulba, majd Ankarába megy, ott egyetemi tanár. 1946- 
ban hazajön' és ny.r. tanári kinevezést kap, de soha 

sem fungált. A kisérleti sejttan, szövettan, mikro- 

technika kiváló művelője. Mikromanipulátora közismert. 
Leírta a tixotropia jelenségét. 1909-ben jelent meg 

"Szövettan" c. könyve.
A Pozsonyból menekült egyetemre az 1921-22. tan

évben már Tóth Zsigmond kapott az anatómia oktatásá
ra megbízást, a tényleges oktatást azonban a budapesti
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két anatómiai intézet látta el /Lenhossék M. és 

Tellyesniczky K./. 1923 őszén az előadások már Pé
csett kezdődtek meg.

Tóth Zsigmond /1872.szept.6.-1950.jún.20./
1896-ban a budapesti Anatómiai Intézetben gyakornok, 
később tanársegéd. 1920-ban a bölcsészkari Anthropo- 

lógiai Intézet vezetésére helyettesként kap megbí
zást. 1922-től 1943-ig a pécsi Anatómiai és a Szövet- 

taprf’ejlődéstani Intézet professzora. Munkássága a 

fejlődéstan és az anthropológia területén mozgott.
Vereby /Rőhlich/ Károly /1900.nov.19.-1948.aug.20./ 

1944-ben vette át Tóth Zsigmond tanszékeit. Pécsett, 
a Tóth Zsigmond intézetében volt tanársegéd 1925-től, 
majd 1930-tól adjunktus. 1931-ben szövettanból magán
tanári habilitációt nyert. Munkássága a szövettan és 

az experimentális fejlődéstan területén jelentős 

/csontregeneráció/. Kitűnő tankönyve: A szövettan 

alapvonalai, Pécs, 1935. két kiadást ért meg. -
A háborús események lezajlása után, 1946-ban a 

pécsi Anatómiai intézetet gzentá^othaj János vette át.
Szentágothai János /1912.okt.3I.-/. Már orvos- 

tanhallgató korában Lenhossék Mihály intézetébe ke
rült és 1937-ben már tanársegéd. Kezdő korában Miha- 
lik Péter adjunktus-magántanár mellett dolgozott, de 

hamar önálló kutatóvá vált. 1940-ben lett adjunktus, 
1942-ben magántanár. 1946-ban kap megbízást a pécsi 
Anatómiai és Szövettani Intézetek vezetésére.
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1947-től rk., majd ny.r. tanár. 1963-ban Kiss Ferenc 

utódaként került Budapestre. - Rendkívül jelentős és 

gazdag munkássága, amely elsősorban a neurohistolo- 

gia-neurophysiologia határterületén mozog, már Buda
pesten kezdett kibontakozni.

3./ Debrecen /4.17/

A pozsonyi egyetem felállítását elrendelő tör
vény 1912-ben intézkedik a debreceni egyetem felől is. 

Az építkezések azonban itt a háború miatt 1914-ben 

félbeszakadtak, majd 1919-ben vontatottan ismét elkez
dődtek. 'Az oktatás 1921-ben megindult nyolc kinevezett 
professzor vezetésével. Az Anatómiai Intézet épülete 

ekkor még nem volt készen, így Huzella Tivadar az ana
tómia professzora, működését az ideiglenesen a DEMKE 

/Délmagyarországi Közművelődési Egyesület/ épületében 

elhelyezett intézetben kezdte el. Az első évek az ok
tatás feltételeinek megteremtésével teltek el, de Hu
zella olyan munkatársakat gyűjtött maga köré, akik tu
dományos munkája megindításában is nagy segítségére 

voltak. Az új intézet az élettan, kórbonctan, kórélet-
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tan, gyógyszertan intézeteivel együtt kitűnő korsze
rű feltételek közt az 1926-ban átadott és a klinikai 
telepen felépült új épülettömbben kezdte meg működé
sét Anatómia-biológiai Intézet elnevezéssel.

Huzella Tivadar 1932-ig vezette az intézetet, 

amikor is Budapestre került. Munkásságát már a buda
pesti időszak tárgyalásakor ismertettük, itt csak ar
ra utalunk, hogy egész életműve ott csak kiteljese
dett, mert az alapok, az alapelgondolások már Debre
cenben körülhatárolódtak, részben pedig a megvalósu
lás állapotába jutottak. Huzella munkatársai, tanít
ványai részben már Debrecenből követték mesterüket. 
Azt is megemlíthetjük, hogy a debreceni intézet elne
vezésében szereplő "biológiai" jelző teszi érthetővé 

hogy Huzella és tanítványai neve a biológia történe
tét tárgyaló részben ismét felbukkan.

1932 és 1934 között a debreceni intézetet felü
gyelő tanárként Orsós Ferenc, a kórbonctan és a tör
vényszéki orvostan tanára vezette, majd a tanszéket 
1934-től 1946-ig Jankovich László vette át, aki ad
dig a szegedi Törvényszéki-orvostani Intézet pro
fesszora volt.
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