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lomban. A tüdők állapotáról feljegyzés (amire
a mellkas megnyitása lehetőséget adott volna)
tudvalévőleg nem történt. A II. világháború-
ban Chopin szíve túlélte Varsó majd teljes
pusztulását, ami Erich von dem Bach-Zelew -
ski SS-tábornoknak is köszönhető.

Chopin szíve körül azonban most új problé-
ma borzolja a kedélyeket. Lássuk röviden.
Wojciech Cichy lengyel orvos fogalmazta meg
a Chopint sírba döntő betegség diagnózisát,
éspedig a következők alapján: kora gyermek-
kora óta gyenge testfelépítésű, gyakori tüdő-
gyulladások, folytonos köhögés-köhécselés, a
gyenge fizikum, alacsony testsúly és a korai
halál beleillik a mucoviscidosis kórisméjébe,
amit kiegészít az infertilitás is, hiszen a George
Sanddal való viszonyuk gyermektelen maradt
– így az érvelés.2

A kibontakozott érzékeny vita során a ható-
ságok vonakodnak engedélyezni a mintavételt
a genetikai vizsgálatra, amit Cichy azzal
támaszt alá, hogy a feltételezett mucoviscido-
sisszal nem saját becsvágyát akarná kielégíte-
ni, hanem az ebben a betegségben szenvedők

számára rendkívüli támaszt jelentene, hogy a
harcot az életért feladni nem szabad. A kultúr-
minisztérium álláspontja szerint a „megfelelő”
döntést gondos mérlegelés alapján fogják
meghozni. Erre azonban az azóta eltelt egy év
alatt még nem került sor.

Az egyházi szervek is hallatták hangjukat –
hiszen ők őrzik Chopin szívét –, és két kifogást
fogalmaztak meg. Félő, hogy a mintavétel
során akár szét is eshet a szív, mihelyt hozzá-
nyúlnak. Második ellenérv: a halott nyugal-
mának megzavarása. Ma azonban olyan világi
kultúrában élünk – fűzték hozzá –, amelyben
mindenről és mindenkiről abszolút mindent
akarnak tudni. 
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párizsi Père-Lachaise temetőben, néhány lépésre
barátja, Vincenzo Bellini sírjától található.

2. Knut Kron (írja Varsóból): Wird Chopins Herz exhu-
miert? Sächsische Zeitung 1. 07. 2008.
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A vitalizmus szó ugyan csupán a 17. század
végén jelent meg a színen, először valószínűleg
Nicolas Lemery (1645–1715) francia vegyész
műveiben, és csak a 18. század második felé-
ben terjedt el a használata – a Nagy Francia
Enciklopédia például még nem ismeri a fogal-
mat –, a vitalizmus kategóriájába sorolható
elméletek mégis kétségkívül ókori eredetűek.

Mielőtt azonban e filozófiai-tudományos
irányzat történetét vázolnánk, meg kellene
pontosan határoznunk, miről is beszélünk vol-
taképpen. A vitalizmus terminus értelmének
pontos meghatározását nehezíti, hogy más
jelentést hordoz a filozófiatörténetben, s meg-
int mást a szűkebb értelemben vett tudomány-
történetben. (Itt jegyezzük meg, hogy a vitaliz-
mus az orvostörténetben kiemelten fontos sze-
repet játszott, nyilvánvalóan azért, mert a vita-

lista teóriák elsősorban orvosi-biológiai kérdé-
sekre adott válaszul születtek.)

Ha tehát definiálni kívánjuk a „vitalizmus”
kifejezést a kérdésről önálló és azóta is alapve-
tő monográfiát író Hans Driesch (1867–1941)
1914-ben megfogalmazott meghatározásához
kell folyamodnunk. Driesch szerint ugyanis
vitalista minden olyan elmélet, amely a
mechanikus – mai kifejezésünkkel materialista
– elméletekkel szemben azt állítja, hogy az
élethez olyan princípiumra is szükség van,
amely kémiai és fizikai jellemzőkkel nem írha-
tó le. A vitalizmus tehát – mint nevéből is gya-
nítható – az életről alkotott elméletek egyik
sajátos csoportjának gyűjtőneve.

Az elmélet filozófiai gyökerei egyértelműen
ókoriak. A vitalistának nevezhető teóriák
azonban ebben a korban is már többféle for-
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mában jelentkeznek. Részint ugyanis a plato-
nista s különösen a neoplatonista, vagyis
Plótinoszhoz köthető emanációelméletekben
gyökereznek. Ezek szerint valamiféle felső,
isteninek tartható erő árad szét a világban lét-
rehozva a világ formáit és jelenségeit, köztük
az életet is. Másrészt viszont, szűkebb érte-
lemben, olyan tudományos elméletekben
tűnik föl a vitalista gondolat, mint a Kr. e. 1.
században virágkorát élő és a preszókratikus
filozófiában gyökeredző pneumatizmus, ez a –
kínai csi- és indiai átman-elméletekkel rokon –
orvosi teória, amely azt állította, hogy az élet
és az egészség lényege nem a testalkotó ele-
mekben, nedvekben, hanem a testben folya-
matos mozgásban lévő életszellem, a pneuma
szabad áramlásában rejlik. Arisztotelész nagy
hatású elmélete az élettelen anyagot átható és
megelevenítő formáról, a női anyagi, illetve a
férfiúi szellemi-lelki princípiumról, illetve a
növényekben, állatokban és végül az ember-
ben kibontakozó lélek (pszükhé treptiké,
auxétiké, genétiké és aisztétiké, majd noúsz)
fejlődési fokozatairól szintén vitalista elmélet-
nek tekinthető. Itt jegyezzük meg, hogy érde-
kes módon, míg a filozófia és a teológia
Keleten és Nyugaton egyaránt Arisztotelész
vitalista nézeteit fogadta el, az orvostudo-
mányban mindvégig, a középkoron át egészen
a 18. századig – a paracelsisták kísérletei elle-
nére – a hippokratikus eredetű, materialista
jellegű nedvelmélet maradt uralkodó.

A vitalizmusnak már ekkoriban azonosítha-
tó három olyan alapállítása, amelyekről a
hasonló teóriák mindig is felismerhetők: 1. Az
élő és az élettelen nem ugyanazokból az össze-
tevőkből áll; 2. Az élő szervezet működése
nem írható le fizikai-kémiai jellemzőkkel; 3. A
természettudományos módszertan nem alkal-
mas az élő szervezet leírására. Az már másod-
lagos kérdés csupán, hogy az „ismeretlen
tényezőt” miként nevezik éppen, entelekhiá-
nak, calor innatusnak, spiritus animalisnak,
archeusnak vagy éppen élan vitale-nak, a
lényeg ugyanaz!

A középkorban gyakorlatilag minden filozó-
fiai és tudományos elmélet bizonyos szem-
pontból vitalistának tekinthető, hiszen mind
feltételezi a lélek vagy szellem „infusió”-ját,
illetve azt, hogy a lélek az élet nélkülözhetet-
len feltétele. Az arisztotelészi spiritus-elmélet
a szellem hármasságáról (spiritus naturalis,

vitalis, animalis) mindehhez hasznos hátteret
szolgáltatott. Az arisztoteliánus lélekelmélet
gyakorlatilag változatlan módon élt tovább
még Harvey-nál vagy a magát animistának
nevező Georg Ernest Stahlnál is. A 17. század
végére azonban a vitalista elméletek korábbi
hosszú egyeduralma megszűnt, hiszen már
Spinoza, Leibniz vagy Descartes is egyértel-
műen tagadta, hogy az élő és az élettelen
anyag összetevői tekintetében különböznék
egymástól. 

Az orvostudományban a jatrokémiában
vagy jatrofizikában kialakuló mechanisztikus,
anyagelvű elméletekkel szemben jön létre a
17. században először van Helmontnál, majd a
már említett Stahlnál az a jellegzetes vitalista
irányzat, amely már nemcsak az arisztotelészi
elveken, hanem az újfajta materializmuson
alapul. Az új vitalisták ugyanis – akik már
néha ekként is nevezik magukat – a lelket, az
életerőt, a calor vitalist mint az élet föltételét
valójában materialista elméleteik kiegészítésé-
nek szánták avégett, hogy vallásos hitüknek
menedéket nyújtsanak vele. Az új vitalizmus-
nak ez a sajátsága az úgynevezett praeforma-
cionista-epigenetikus vitában vált leginkább
szembetűnővé, amelyben a materialisták
(Haller vagy Bonnet) az élet kialakulását az
(egyébként Isten teremtette) anyag egyszerű
kibontakozásának, evolúciónak, növekedés-
nek tekintették, míg az epigeneszisz hívei, a
vitalisták, például B. C. F. Wolff (1733–1794)
azt igyekeztek bizonyítani, hogy az embriófej-
lődés során alapvető, az anyagi folyamatokból
nem magyarázható változások következnek be.

A 19. században – a romantikus természetfi-
lozófia (Oken, Reil, Treviranus stb.) hatására –
egyre több filozófiai és élettani munkában
jelent meg az a nézet, hogy a természet „orga-
nikus” és „anorganikus” (szerves-szervetlen)
ellentétpárra osztható, és a természet e két
„országa” alapvetően különbözik egymástól.
1815-ben Johan Jakob Berzelius svéd vegyész
(1779–1848) kísérletekkel is megpróbálta bizo-
nyítani, hogy a két anyagcsoport teljesen más
törvények alapján szerveződik. Szerinte a
szerves anyagokat egyfajta életerő (vis vitalis)
hozza létre és hatja át, vagyis mesterségesen
nem állíthatók elő. Az elméletet ugyan
Friedrich Wöhler (1800–1882), német kémikus
már 1828-ban megcáfolta azzal, hogy anorga-
nikus ammónium-cianátból szerves anyagot
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hozott létre, a vitalista elméletek mégis szívó-
san továbbéltek és élnek ma is, különösen a
filozófiában.

A neovitalista filozófiai elméletek alapjában
két csoportba oszthatók, az úgynevezett: ente-
lechia-elméletekre – (lásd Hans Driesch) –,
amelyek azt feltételezik, hogy az eleven
anyagban olyan önálló, ám nem anyagi ténye-
zők vannak jelen, amelyek az élőlények életfo-
lyamatait irányítják – ezekre hatásukból
következtethetünk –, illetve az általános élet-
erő-elméletekre, amelynek legismertebb válto-
zata Henri Bergsonnál (1859–1941) a Teremtő
fejlődésben olvasható. Bergson szerint az életet
irányító és lehetővé tevő erőnek nincsenek
egyedi megjelenési formái, hanem valamikép-
pen áthatja egész világunkat, amelynek jelen-

ségei ennek az erőnek megjelenési formái csu-
pán. A mai vitalista teóriák (Bertalanffy-féle
biológiai strukturalizmus, a biológiai autonó-
mia elmélete, élő rendszerek elméletei) több-
nyire indirektnek nevezhetők, hiszen sem
entelekhiákról, sem életerőről vagy életadó
lélekről és szellemről nem esik bennük immár
szó, ám az életet és az élő szervezetet alapve-
tően többnek tekintik, mint kémiai-fizikai
folyamatok végösszegét, illetve úgy látják,
hogy az élet jelensége csupán egy nála kiter-
jedtebb létforma fogalmai és törvényei alapján
írható le.

A vitalizmus története tehát korántsem ért
még véget.

DR. MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS

Amikor 2008 januárjában elnyertem a Sem mel -
weis Orvostörténeti Múzeum, Könyv tár és
Levéltár (SOMKL) főigazgatói állását – Gömör
Béla főszerkesztő mindjárt megkeresett, foglal-
nám össze főigazgatói programomat, hogy a
széles orvosi közönség megismerhesse elkép-
zeléseimet az intézmény elkövetkezendő öt
évéről. Örömmel fogadtam el a felkérést.
Azonban hiába dolgozom 1989 nyara óta az
intézményben, illetve működtem volt
1999–2007 között főigazgató-helyettesként, az
új beosztás mégis annyira igénybe vett, hogy az
írás csak nem készült el. A hetek, hónapok tel-
tek, ám Gömör Béla türelme töretlen volt. Közel
másfél év telt el főigazgatói posztom elfoglalá-
sa óta, tehát nincs már tovább halogatni e cik-
ket. Az eltelt idő azonban lehetővé teszi, hogy
ne csak tervekről, elképzelésekről számolhas-
sak be, hanem egyúttal eredményekről is, ame-
lyekből már markánsabban rajzolódik ki az
intézmény jelenlegi tevékenysége.

I.

A SOMKL sajátos színfolt nemcsak a magyar,
hanem a külföldi tudományos, orvostörténeti
gyűjtemények palettáján. Sajátos, hiszen közel
egyenrangú múzeumi, könyvtári és levéltári
profillal rendelkezve komplex, integrált köz-
gyűjteményként egyesíti a tárgyi, könyv- és
dokumentumgyűjtemények három alaptípu-
sát, de sajátos azért is, mert par excellence tudo-
mánytörténeti témáját eszme-, kultúr-, menta-
litás- és művészettörténeti környezetében
vizsgálja és teszi közzé. Az 1960-as években, a
múzeumi és a könyvtári egység fúziója után
kialakuló intézet egyik eredeti célkitűzése
éppen abban rejlett, hogy a gyógyítás és egész-
ség történetét kulturális jelenségként vizsgálja
és interpretálja. A 90-es években ez a gondolat
kezdett elsikkadni, s bár az elmúlt években
ennek helyreállítására törekedtünk, egyelőre
utunk elején járunk.

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,
Könyvtár és Levéltár megújítása


