
Európa a keresztény uralkodók hatalmát erő-
sítő vallásos hit terjedése, erkölcsi szabályai-
nak megszilárdulása, a keresztény egyház tu-
dományokat és művészeteket felkaroló bölcs
iskolapolitikája mellett legfőképpen az epidémi-
ásan terjedő betegségek ellen eredményesen
küzdő orvostudományának
köszönheti felemelkedé-
sét. 

Az európai orvostudo-
mány és különféle ágaza-
tainak, köztük a physiolo-
giának fejlődése is perio-
dusokra osztható. A physi-
ologia kialakulásának kez-
deti, metaphysikai, mytho-
logiai periódusát repre-
zentálja a Kr. u. 200-ban
„Physiológos” cimmel gö-
rög nyelven írott, de a
„szerzetesi alázat” előírá-
sainak megfelelően szerzői
név nélkül összeállított,
gyönyörűen illusztrált
gyűjtemény, mely a helle-
nizált mesopotámiai zoo-
logia képzelt vagy képze-
letbeli tulajdonságokkal
felruházott lényeit parado-
xographikus módon krisz-
tianizálva szimbolikus, sőt allegorikus magya-
rázatokkal színesítve tárja az olvasók elé.

A „Physiologus”-t − fantasztikus-morális ter-
mészetrajzként − már az ókorban számos
nyelvre lefordították. Befolyása az egész kö-
zépkoron keresztül, sőt még a renaissance ko-
rában is érvényesült: sem a philosophia, sem a
classica-philologia tudósainak tanításai nem
tudták azt háttérbe szorítani. A reformáció vetett
véget a physiologiában is a metaphysika perió-
dusának, eredményezve a mythologia mági-
kus-misztikus csodalényeinek eltűnését és az
orvoslás egzakt tudománnyá fejlődését. A má-
gikus zoológia végét a Zwingli-követő zürichi or-
vos, Konrad Gessner (1516−1565) ötkötetes, Hans
Asper ugyancsak protestáns festőművész fa-
metszeteivel illusztrált „Historiae animalium”

című könyvének megjelenése (1551−1587) ered-
ményezte; ugyanakkor az orvoslás tudomá-
nyos alapokra helyezése az anatomia újjászüle-
tésének köszönhető.

Akár a reformáció (2), illetve protestantizmus
(3, 4), akár az orvostudomány történetét (5, 6) ta-

nulmányozzuk, azt látjuk,
hogy általában sem a re-
formációnak a medicina
fejlődésében új korszak
megnyitását eredménye-
ző, sem a protestáns or-
vostudósok protestantizmus
terjedését és erősödését
elősegítő tevékenységének
bemutatására nem terelő-
dött kellő figyelem. E kér-
dés jobb megvilágítására
most a physiologia gazdag
történetéből (7, 8) kiraga-
dott rövid tanulmányunk
nyújt lehetőséget.

A physiologia kialakulá-
sának eredetét az anatomia
történetében találjuk meg:
Leonardo da Vinci (1452−
1519) volt az első, aki ti-
tokban, a pápa halálos íté-
lettel fenyegető tiltása el-
lenére halottakat boncolt,

sőt szívboncolásai során a vérkeringésre vonatko-
zólag figyelemre méltó physiologiai következ-
tetésekig is eljutott. Leonardo művészeti célú bon-
colásaihoz képest az anatomia tudományának
megteremtője valójában Vesalius (eredetileg
Witting) Andreas (1514−1564) volt, aki korszak-
nyitó orvostudományi eredményei mellett eret-
nekségével is kiérdemelte „az anatomia Lu-
therja” címet.

Vesalius ugyanis nem csupán a „tévedhetet-
len” Galenos tanításainak sorra cáfolásával
vonta magára az eretnekség vádját és az egyház
haragját, hanem családi, valamint szakmai-ba-
ráti kapcsolataival is igazolta, hogy a korai re-
formációnak volt híve. Munkáit részint a né-
metalföldi származású és a mennonita közös  -
séghez2 tartozó híres Jan Steven van Calcarral
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(1499−1546) illusztráltatta, részint az ugyan-
csak híres bázeli nyomdász, az „ördöggel cim-
boráló” Paracelsust követő Johannes Oporinussal
jelentette meg. Utóbbival − egyben a híres svájci
reformátor, Zwingli (1484−1531) követőivel −
Vesalius bázeli tartózkodása idején (1555) lépett
kapcsolatba. Az inquisitio nem is „élveboncolás”
bűnének elkövetése, hanem eretneksége alapján
ítélte őt halálra. Bűnbocsánatért indult a Szent-
földre, ahova azonban soha sem érkezett meg.

A physiologia fejlődésének következő korsza-
kát a vérkeringés felismerése nyitja meg. A fel-
fedezők sorában egy protestáns orvos: Miguel
Serveto (1511−1553) neve áll az élen, aki Tou -
louse-ban jogot, Párizsban medicinát tanult, de
anatomiai vizsgálódásai és orvosi praxisa mel-
lett theologiai kérdésekkel is foglalkozott. A „kis-
vérkör” (circulatio pulmonalis) felismeréséről is
híres „Christianismi Institutio” (1553) című írá-
sában számolt be, amelyben antitrinitárius né-
zeteit is kifejtette. Ez lett a veszte, ám eretnek
felfogása miatt ezúttal nem a Szent Inkvizíció,
hanem a protestáns vallási türelmetlenség
küldte őt máglyára.

Németalföld és Svájc után a pápai hatalomtól
elszakadó (1533) VIII. (Tudor) Henrik birodal-
mában: a protestánssá vált Angliában is meg-
nyílt az út az experimentális physiologiai kutató-
munka számára. Ehhez azonban oly erős
kísérletezőkészség, oly kitűnő megfigyelőké-
pesség és oly éles logika szükségeltetett, mint
amilyennel William Harvey (1578−1657) rendel-
kezett. Kutyakísérleteiben Harvey megállapí-
totta, hogy a vér az arteriákból a capillarisokon
keresztül jut a vénákba, innen a szívbe. Megál-
lapította továbbá, hogy minden vér a szívbe
áramlik és innen zárt érrendszeren keresztül
cirkulál az egész szervezetben

Harvey kutyakísérletei utat nyitottak egy ang-
likán lelkész: Stephen Hales (1677−1761) amateur
kutató nevének, munkásságának a physiologia,
sőt az egész medicina történetében emlékeze-
tessé válására. Hales tiszteletes ugyanis, aki ere-
detileg a növények nedvkeringését tanulmá-
nyozta, „Haemostatics” (1733) című könyvében
arról számolt be, hogy lovak nyaki, illetve
comb arteriájába vezetett canule segítségével si-
került megmérnie a keringő vér tensióját, így ő
lett a tonometria felfedezője. Ugyancsak meg-
mérte a szívkamrák kapacitását, a vér áramlá-
sának sebességét, sőt juhon szívkatéterezést is
végzett.

Úttörő kísérletek során elért jelentős felfede-
zések után a physiologiát e néven önálló tudo-
mánnyá von Haller Albrecht (1708−1777) fejlesz-
tette. Fellépése nem csupán korszakot, hanem
fordulópontot jelent az európai orvostudomány
történetében: A struktúra és funkció egységét
feltáró vivisectiós állatkísérletei eredményekép-
pen ugyanis nemcsak a physiologiában vált nél-
külözhetetlenné a kísérletes kutatómunka, ha-
nem az európai orvostudomány szemlélete és
gondolkodásmódja is átalakult: az anatomiai
gondolkodásmód funkcionális szemlélettel egé-
szült ki. 

Neves orvostörténészünk, Magyary-Kossa
Gyula (9) nyomán az alábbiakban mutatjuk be
a Göttingeni Egyetemen von Haller professzor
vezetésével dolgozó magyar doctorandus, Ba-
liga Sámuel vivisectiós állatkísérlet leírását tar-
talmazó naplójegyzetét: „a kutyát − írja − desz-
kára hanyatt fektetvén, mind a négy lábát erős
spárgával bekötöztük egy más medicinae stu-
diosussal együtt, a száját is keményen egybe-
kapcsoltuk, hogy sem nem kiálthatott, sem nem
haraphatott. Azután a mellit nyúzván meg a bő-
rítől, az anatomiának azon legális részét de-
monstrálta, mely szerint ha a musculuson vagy
oldalcsontjai (bordái) között kisebb lyuk esik az
aspera vena (=trachea) cavitásánál, azon seb nem
lethale. Ejtvén ugyanis egy kis lyukacskát in
musculo, jól néztük a tüdejét, cum respiratione
mint nevekedett és remittált és semmi hiba
respiratiójában nem volt. Nagyobb lyukat nyit-
ván rajta, mintsem in vena aspera vagyon, kifujta
rajta, de mivel a szíve és a tüdejének fele balfe-
lül még intacte volt, ugyancsak élt. Felnyitván
pedig az egész mellyét s abban a szívét s a más
tüdőjét is előhúzván s arteriáját megvágván,
tovább ugyan nem rugódozott, de a szíve az-
után is annyira vert, hogy absolute compri-
málni nem lehetett. Ekkor láttam, mit tesz a
halálozó ember vonaglása és annak a pulzusból
való megismerése, mely sokáig remittál és mely
inaequaliter ver akkor a pulzus…” A diaphrag-
mán való seb − folytatja − „halálos, ha nem kú-
ráltatik, de ha jól hozzálátnak, meggyógyul.
Azon alól pedig a bele is kiomolhat a hasán
levő nagy sebén az embernek; de ha a belet
meg nem sérti, karikacsapás meggyógyítani,
sőt, ha a bél megsértődik is, csak hamar legyen,
aki okosan bekösse, nem incurabilis...” Egy má-
sik kísérletben − ugyancsak kutyán − azt de-
monstrálta, hogy „ha a venába levegő jut (csö-
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vön keresztül befúva), az állat görcsök között
elpusztul…”

A csodagyerekből zseniális tudóssá fejlődött
von Haller hatalmas, a tudomány számos ágát
felölelő munkásságából ezúttal − önkényesen −
csupán a physiologiát, ezen a néven mint a szer-
vezet normális működését vizsgáló új tudo-
mányt megteremtő tevékenységét emeljük ki.
Említjük továbbá 20 kiadást megért „Primae li-
neae physiologiae” (1747) című, vezérfonalat
nyújtó művét, majd az ugyancsak többször ki-
adott nyolckötetes kézikönyvét, az „Elementa
physiologiae corporis humani”-t (1757−1766).
Mindkét mű Európa-szerte a XIX. században is
kedvelt tan-, illetve kézikönyve volt az orvos-
képzésnek.

Az újkori orvostudomány kétségkívül egyik
legnagyobb tudósának saját, eredeti kutatási
eredményei közül az irritabilitás és a preformatio
doktrinája érdemel különös figyelmet, különö-
sen azért, mert von Haller mindkét elképzelésé-
nek nyilvánosságra hozatalával „darázsfé-
szekbe” nyúlt. A kialakult heves, de a
tudomány fejlődését jelentősen előrevivő vita
részletei tankönyveinkből ismertek. Ezúttal in-
kább azt kívánjuk megvilágítani, hogy mi kész-
tette az experimentális physiologia megteremtőjét
olyan metaphysikai kategóriába tartozó problé-
mák felvetésére, illetve megválaszolására, mint
a sensitivitás és a praedestinatio. A válasz von
Haller felmenőihöz hasonló szilárd kálvinista
(református) vallásos meggyőződésében rejlik:3

így kívánta a természettudós a praedestinatio és
a sensitivitás tanát spekulatív vallásfilozófiai kere-
tek közül a physiologia tudományos alapjaira
helyezni.

Összefoglalás: A physiologia kialakulásának és
az európai orvostudomány szemléletét és gon-
dolkodásmódját meghatározó anatomiai-physio-

logiai alapeszméjévé fejlődésének kezdetei a re-
formáció korába nyúlnak vissza. A felsorolt ada-
tok arra hívják fel a figyelmet, hogy egyfelől a
reformáció és a protestantizmus története az or-
vostudomány, másfelől a protestáns orvostu-
dósok működésének jelentősége a reformáció,
illetve protestantizmus történetében az eddigi-
eknél nagyobb figyelmet érdemel.

Jegyzetek
1 Angol nyelven megjelent: Acta Physiol. Hung. 2013; 100

(2): 246−250. 
2 A mennoniták németalföldi protestáns vallási közössé-

get alkottak; nevüket a XVI. századi Menno Simon kö-
vetőiként nyerték.

3 A régi protestáns Haller von Hallerstein család ma-
gyarországi ága a XVI. században rekatolizált és Hal-
lerkeői Haller néven grófi rangra emelkedett; nevüket
fővárosunkban utcanév őrzi. 
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