
É folyóiratot a tár
sulat tagjai az év
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30 ívből álló 
egész évfolyam elő
fizetési ára 5 forint.

XII. KÖTET. 1880. AUGUSZTUS. 132-» FÜZET.

XXVIII. BERNARD CLAUDE EMLÉKEZETE.*

B e m a r d  C laude a franczia nemzet büszkesége volt, működé
sének hatása pedig hazájának határain messze túlterjedvén, midőn 
elhúnyt, a gyászban nemzetével az egész tudományos világ oszto
zott. Megérdemli, hogy mi is szenteljünk legalább egy rövid órát 
azon férfiú emlékének, kit tudományos érdemeiért mint külső tagot 
1873. május 21-ikén kebelünkbe fogadtunk. Tanulságos nyomról 
nyomra követni életét, mely például szolgál arra, mint emelkedhe- 
tik valaki tisztán kitartó tudományos működés által legalúlról a 
tudományos élet és a társadalom legmagasabb felszínére. S ha ő 
nemzetének kegyeltje volt, más részről kétségtelen, hogy a művelt
ségnek igen magas fokán áll azon nemzet, mely tudósai iránt oly 
osztatlan elismeréssel viseltetik, amilyenben ő részesült.

1813. julius 12-ikén Saint-Julien-ben (Rhőne departement, Ville- 
franche szomszédságában) született, s a szépirodalmi pályára készült. 
Vaudeville-t írt, melyet Lyonnak egyik alsóbbrendű színházában 
némi sikerrel előadtak. Ettől felbátoríttatva, szomorújáték írásához 
fogott, s midőn elkészült, magával vitte azt Párisba, hol úgy a 
vaudeville-t, mint a tragoediát 1832-ben Saint-Marc-Girardin-nek 
megmutatta, ki akkor a Sorbonne-on Guizot-t helyettesítette. Ú gy  
látszik, hogy e szépirodalmi kísérletek nem tettek kedvező benyo
mást ; mert Saint-Marc-Girardin azt tanácsolta a fiatal írónak, hogy  
adja magát valami kenyérkereső pályára, mely talán a költészettel 
foglalkozásra is enged szabad időt. E tanács döntött Bemard jövője 
fölött; annak folytán az orvosi kar hallgatói közé íratta be magát.

Az orvosi kar tanárainak didaktikailag kidolgozott rendszeres 
előadásai nem igen kötötték le Bemard figyelmét, aki azokat elég  
szórakozottan hallgatta. A  csendes ifjú szótlanságát szegényeszü- 
ségnek tartották, és sem tanárai, sem tanulótársai nem sejtették benne 
a fényes tehetségnek még csak nyomát sem. Ú gy látszik, hogy á 
szeme előtt álló példák nem voltak olyanok, melyek szunnyadó
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képességeit fölébreszthették volna. Mindamellett eléggé ügyes volt, 
hogy pályázat útján kórházi externe (kivüllakó orvossegéd) legyen  
a Hőtel-Dieuben,hol szerencséjének csillaga M a g e n d i e  osztályára 
vezette őt. Ugyanitt lett 1839-ben interne (bentlakó orvossegéd).

F r a n j o i s  M a g e n d i e  (1783 — 1855) nemcsak kórházi orvos, 
hanem egyszersmind a collége de Francé tanára volt, hol mint az 
orvostan előadója működött.

Magendie egyik teremtő szelleme volt a nagy párisi iskolának, 
mely az orvosi tudományok terén egy csapással nem kisebb válto
zást idézett elő, mint amilyet az első franczia forradalom okozott 
a politikában és a társadalomban. Az orvosi tudományokban for
dulópontot képez az 1800. év, mely időtájban a korábbi tanoknak 
legnagyobb része romhalommá dőlt össze. Azon idő előtt — kevés 
kivétellel — szokásban volt néhány, legtöbbször hiányosan észlelt 
adatból a dívó bölcseleti módszerek befolyása alatt orvosi rendsze
reket alkotni, melyek nem egyszer oly gyorsan váltották föl egy
mást, mint a hogy csak a képzelet idestova száguldozni képes. S 
az egyik rendszer a másiktól közönségesen — legcsekélyebb reális 
tartalom nélkül — csupán szavakban különbözött, amint ez épen 
szerzőik subjectiv álláspontjának megfelelt. Tárgyiasan csak kevesen 
gondolkoztak. Azon bölcselkedve képzelődő iránynak izent hadat a 
párisi iskola, s az orvosi tudományok összes ágaiban a leg 
nagyobb sikerrel alkalmazta az objectiv irányt, melyet B a c o n  o f
V  e r u 1 a m már kétszáz év előtt kijelölt, azonban egyik vagy má
sik orvos csak elvétve követett. Ezen iskola hatása alatt a régi
ből csupán az maradt meg, ami észlelésen alapuló tény volt.

Magendie elsőrendű lángelme volt, kiben szilárd meggyőző
déssé vált, hogy a szerves életben ugyanazon physikai és chemiai 
tényezők uralkodnak, melyek az egész világon mindenhol érvénye
sek. Ennek nyomán pedig ingathatatlan volt erős hitében, hogy az 
orvosi tudományok csak kisérleti irányban fejleszthetők sikeresen 
és jó eredménynyel. S ez lévén nála irányadó, számtalan kísérletet 
tett, fölkarolva úgy az élettant, mint a kórtant és a gyógytant, s 
folytonosan hajthatatlanúl küzdött a vitalistákkal, vitalista anató
musokkal, iatromechanikusokkal, iatrochemikusokkal és más orvosi 
bölcselkedőkkel. Ezeknek rendszerei logikai következetességgel vol
tak csinálva s látszólag mindent megfejtettek, ami által csábítólag 
hatottak. Csak az volt hibájok, hogy nem a természetből voltak 
merítve, hanem téves föltevésekből kiindúlva, ezek fonalán kelet
keztek egyesek elméjében s változatlanok akartak maradni, meg
őrizve alkotóik egyéniségének bélyeget. Magendie-nak minduntalan 
szemére vetették azt, mint hibát, hogy rendszert nem alkotott. Ez
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neki nem volt föladata; e helyett kitartással végrehajtott kuta
tásai által a tények egész sorát födözte fel. Ezen az úton a ha
ladás lassú és fáradságos ugyan, minélfogva első pillantásra ke
vésbbé tetszik; az emberi szellemet azonban semmi rendszer, vagy  
tan nem kötvén le, szabadon vizsgálódhatik az s a kifürkészett 
tényekből indúl ki az igazság földerítésére. -

Kísérleteiben kevéssé rendetlen volt ugyan, de vakm erő; 
ezenkívül nemcsak mások tanait szedte szét kérlelhetetlenül, hanem 
a saját maga fölfedezte tényeket is fölöttébb szigorún birálta meg. 
A  legnagyobb mértékben kételkedő volt, s azok közé tartozott, 
kikben a kételkedés ösztönül szolgál mind újabb és újabb vizsgála
tokra az igazság érdekében. Józanan maga elé tűzte a czélt, melyet 
elérni akar, s kijelölte az irányt, melynek követését helyesnek vélte, 
ézenfölül segédeszközöket gondolt ki, továbbá egy-két lépést tett 
előre az úton, melyen haladni kell; végül figyelemmel volt arra is, 
hogy utána mások következzenek, kik szintén ama föladat teljesí
tésére törekedve, a fölmerülő további nehézségeket eltávolítsák, s 
így a kitűzött czélhoz mindinkább közeledjenek.

Ezen férfiú közvetetlen személyes befolyása alá került Bemard, 
s az eddig félreismert tanuló tehetségei hirtelen, mintegy varázs
ütésre kitárúltak, midőn a collége de France-ban Magendie-nak kí
sérleti előadásait hallgatta, melyek nem szorítkoztak csupán az is 
mert dolgok bizonyítására, hanem e mellett új tények kifürkészésére 
is kiterjedtek, Magendie előadásai közben érezte Bemard, hogy  
experimentatornak született, azért a collége de Francé intézetében 
mint önkéntes segéd, kezdett dolgozni, s erre csakhamar, vagyis 
már a következő évben (1841) Magendie mellé praeparatorul nevez 
tetett ki. Ezentúl egészen az élettani kísérletekre adta magát, s 
csak egyszer, futólag ingadozott, midőn a körülmények bizalmat
lanná tevén őt törekvései iránt, a sebészet felé fordította figyelmét. 
Ez időből származik ama müve, melynek tárgya a sebészeti mű
téttan.

Első tudományos értekezésében a dobhúrral (chorda tympani) 
foglalkozott, azt 1843-ban bocsátva nyilvánosság elé. A szóbanlevő 
ideg működésének megállapításával az életbuvárok igen élénken 
foglalkoztak; Claude Bemard vizsgálatai pedig lényegesen hozzá 
járultak annak földerítéséhez. E munkálatában azonban idevonat 
kozó kutatásai kimerítve nincsenek, hanem az úgyszólván csak az 
első lépést képezte a későbbi buvárlatokhoz.

Azt még azon évben nyomban követte orvostudori fölavató- 
értekezése a gyomornedvről s ennek hatásáról a táplálkozás köré
ben. Ez tágasabb körben figyelmet nem keltett.

1 9 *
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1849-ben a Société de biologie egyik ülésében közölte kísérle
teit a járulékos Willis-idegről, mely a torkolati dúczban a bolygó 
ideghez ágakat bocsát.

Az utóbbi dolgozatát már mint Magendie helyettese készítette, 
ki betegeskedvén, helyette 1847 óta Bemard tartott előadásokat. 
Szintén eme minőségében bocsátotta közre az állati testben a czu- 
korképződést bizonyító kísérleteit, melyek mindenkit megleptek s a 
kisérlettevő hírnevét mindenkorra megállapították. Azokból látható, 
hogy az állatok testében czukor folytonosan képződik, melynek fő
színhelye a máj, hol a czukor keletkezése idegbefolyás alatt á l l ; 
nevezetesen kísérletileg kimutathatjuk azt, hogy a nyúlt velőnek a 
csüllőképü árok fenekén megsértése a czukor képződését annyira 
öregbíti, hogy az a szervezetben többé nem éghet el teljesen, hanem 
a veseváladékban kiüríttetik. A  májnak anyagából, nevezetesen a 
fehérjéből a czukor nem közvetetlenül jön létre, hanem először 
keményítőféle anyag (glycogéne) származik, mely azután czukorrá 
alakul át.

E feltűnő eredményt azonnal fölhasználták egy súlyos és gyó 
gyíthatatlan betegség okának megfejtésére, mely diabetes mellitus 
neve alatt ismeretes, s melyben a vese váladékban szőlőczukor je
len meg.

E tárgygyal azután sokan foglalkoztak, s ismereteink mind 
számosabbak s tökéletesebbek lettek. Ezeknek nyomán ma már tud
juk, hogy e betegségnek képezheti ugyan egyik okbeli tényezőjét a 
központból jövő idegbefolyás, mely a máj működését megzavarja, 
mindamellett más tényezők is lehetnek okozói, sőt minden arra mutat, 
hogy az egész szervezetet megragadó alkati betegséggel van dol
gunk. Azonban, habár meg is valljuk, hogy minél tökéletesebben 
ismerjük testünkben a czukor keletkezésének föltételeit, s ezen kép
ződésnek abban elterjedését, annál több nehézség merül föl a be
tegség lényegének kísérleti megfejtésére. E fölfedezés, nemkülönben 
Bernard-nak az ekkép fölmerült kérdés megoldására irányzott lan
kadatlan törekvései, valamint másoknak iparkodásai követésre méltó 
példakép állanak úgy előttünk, mint a jövő nemzedékek előtt, hogy  
mikép kell élettani vívmányokat nehéz kórtani problémák kísérleti 
megfejtésére fölhasználni s rejtélyes betegségek tényezőinek fölisme
réséhez közeledni. Bemard e dologgal mindvégig foglalkozott, s 
legutóbb tartott előadásait is kinyomatta, melyek német nyelvre 
csakhamar lefordítattak.

A  nagysikerű munkásság előmozdítása végett a Sorbonne-on 
részére az általános élettan tanszéke állíttatott föl 1854-ben, s ugyan
ezen évben az Institut de Francé (académie des sciences) azzal jutái-
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mazta eredmény teljes tevékenységét, hogy őt R o u x ,  a hires sebész 
helyébe tagjává választotta. E mellett a kísérleti élettanból előadá
sait, mint helyettes, a collége des France-ban folytatta, s azok, me
lyeket 1854-iki deczembertől 1855-iki juniusig tartott, két kötetben 
jelentek meg. Az I. kötetben a czukorképződéssel az állati testben 
foglalkozik. A legnehezebb kísérleteket hallgatói előtt végezte, úgy  
hogy a szervezetben a czukorképződés helyének és föltételeinek 
kikutatására czélzó eljárásait s ennek eredményét, lépésről-lépésre 
szemmel kisérhették; Bemard általában mindenkor azon volt, hogy  
a jelenlevők a kisérlettevés módszereit folytonosan figyelműkkel 
követhessék s az elért eredmények irányában teljes bizalommal 
viseltessenek. Ezt fokozta még az, hogy őszintén kereste az igazsá
got, ebben előre alkotott föltevések soha sem zavarták őt, s pilla
natra sem tért le az egyenesség ösvényéről. E mellett előadásai 
fényesek nem lehettek ugyan, hanem igenis tanúlságosak, s a hall
gatók láthatták, mikép keletkezik az életműködések tudománya. 
Előadásai nem művészi formájok, hanem inductiv tartalmasságuk 
által lettek népszerűekké és nevezetesekké. A  vázolt iránynak tel
jesen megfelelt az előadások II. kötete is, melyben kimutatja, hogy  
a belekbe jutó nedvek között a hasnyál az, mely a zsírokra leg 
erélyesebben hat, nevezetesen, hogy ezeket fejetté változtatva, ezek
nek a bélfalakon át a nyirkedényekbe jutását eszközli.

Magendie 1855-diki okt. 7-ikén elhúnyván, a collége de France- 
ban Bemard lett utóda, ki midőn 1866-diki február 29-ikén előadá
sainak sorát megnyitotta, ezt a kiváló életbuvár fölött tartott em
lékbeszéddel tette. Bemard élénk színekkel vázolja Magendie maga
viseletét az előítéletekkel szemközt, melyek a kísérleteket az élő 
állatokon kárhoztatták, s ezek elé nehézségek gördítésére mindig 
készen voltak. Magendie e törekvések irányában mindenkor nyugod
tan viselte magát, s ellenfeleire azon kísérletek hasznosságának, sőt 
szükségességének szembeszökő, azonban jóindulatú feltüntetésével 
felvilágosítólag, megnyerőleg iparkodott hatni még akkor is, midőn 
törekvésének sikertelenségéről meg volt győződve. Sohase viselte 
magát kérkedőleg, vagy kihivólag, szem előtt tartva, hogy a kit 
barátunkká nem tehetünk, azt legalább ne tegyük ellenséges állá
sában átalkodottabbá. Ily módon Magendie még életében elérte azt, 
hogy nemcsak a szakemberek tartották szükségesnek a kísérleteket 
élő állatokon, hanem a nagy közönség is mind tágasabb körben 
megbarátkozott azokkal. A  francziák, különösen Párisban semmi 
feltűnőt sem találnak bennök, s Németországban is meghonosodtak 
azok, itt a tökéletességnek igen magas fokára emeltetve, mit azon 
számos intézetnek lehet köszönni, melyek az élet- és a kórtan, lég-
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újabban pedig a gyógyszertan kísérleti művelésére létesíttettek. Azon 
előítéletek még csak H a r v e y  és B e l l  hazájában tenyésznek trópúsi 
bujaságban. Ott nagy számmal találkoznak emberek, kik a brit 
philanthropiát túlcsigázva átviszik az állatokra, s ezeken a kísérlete
ket nemcsak hazájokban óhajtanák teljesen megakadályozni, hanem 
ily czélból idegen földön is iparkodnak hatni. Elfeledik, hogy ha 
éppen hazájokban I. Károly király szarvasteheneket és borjúkat 
nem bocsátott volna Harvey rendelkezésére, nemzetöknek e nagy 
fia az állatoknak petékből keletkezése fölfedezésével nem árasztha
tott volna fényt hazájára, s azon élettünemény csak későbben lett 
volna biztosan fölfedezve, az élettani kutatás és tanítás s általában 
az emberi felvilágosodás nagy hátramaradására.

Bemard, miután Magendie-ról megemlékezett, azon folyam alatt 
többi előadásaiban az orvosi szerek és mérgek hatását kísérletileg 
kutatta. Előtte C h r i s t i s o n  és O r f i l a  a mérges anyagokkal, az 
orvosi szerekkel pedig W i l l i a m s  A l e x a n d e r ,  ki a múlt szá
zadban élt, már több kísérletet te t t ; továbbá Magendie ezen a téren 
a tárgyias vizsgálati irányt nagyhatású „Formulaireu müvével, mely 
hét év alatt (1821—27) ugyanennyi kiadást ért, általánossá tenni 
igyekezett; mind e törekvéseket, valamint másoknak ily irányú 
tevékenységét azonban Bemard messze túlhaladta vizsgálatainak 
szabatossága és a mindenoldalú körültekintés által. Itt is kitűnik 
benne a búvár, ki figyelmét mindenre kiterjeszti, s még oly dolgo
kat is észrevesz, melyek mások érzékei elől elsiklanak. Feltűnő volt 
benne, mily nyugodtan viselte magát kísérletei alkalmával, melyek 
közben semmi által sem hagyta magát elkapatni, s csak midőn azok 
eredményét összegezte, tűnt ki, hogy a felmerülő változások és 
jelenségek egész tömege él emlékében.

Legkiválóbbak e téren a kurarával tett kísérletei, melyek nyo
mán felismerte annak hatását a mozgató idegekre, melyeknek vég
ződéseit működésre képtelenné teszi, míg az érzőidegek működő
képessége megmarad; továbbá úgy találta, hogy annak hatása alatt 
a bolygó idegek ingerlése a folytonosan verő szív összehúzódásaira 
befolyást nem gyakorol, illetőleg a szív meg nem áll. Nagyérdekűek 
ezenkívül a szénsavra, szénoxidra és az ozonra vonatkozó tanulmá
nyai. Kiemeli a szénsavnak helybelileg izgató hatását és azon neve
zetes leletet, hogy az állat oly levegőben, mely 12 —18% szénsavat 
tartalmaz, meghal, tekintet nélkül az ottan jelenlevő oxigén mennyi
ségére. A szénoxidról továbbá mondja, hogy ez az által hat mérge- 
zőleg, hogy a színes vértestecskéknek oxigénfelvevő képességét 
megrontja. Azután pedig a mesterséges lélegzésről szól, kísérleteiből 
azon eredményt vonva ki, hogy azon légnemek, melyek a vérre
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hatnak, innét kiüzetésök, vagyis mesterséges lélegzés által mérgező 
hatásukban megakadályozhatok. Az ozont illetőleg észlelte, hogy  
ezzel telt levegőben a növények zöld színe kifejezettebb. Érdekesek 
végül a borszeszszel és étherrel tett vizsgálatai, melyek közül az 
utóbbi a különböző mirigyek elválasztásaira élénkítőleg hat, míg a 
borszesz azokra ellenkező befolyást gyakorol. Az éther a májban 
a czukorképződést öregbíti.

Ez irányban még később is foglalkozott, s becsesek az ópium 
alkaloidjaival, a chloroformmal, nemkülönben a széngőzökkel tett 
kísérletei, melyek közül az utóbbiak az előbb felhozottak folytatá
sainak tekinthetők. E kutatásainak tárgyát, melyek általában ér
dekeltséget keltettek, kiválóan e bóditó szerek képezték, a mi mel
lett egyszersmind a fuladást igen kimerítőn tárgyalta. Ide tartozó 
vizsgálatait 186í)/7,,-diki előadásai után először M a t h i a s  D u v a l  
„Revue des cours publics“ füzetei közt adta ki, később azonban 
önálló kötetben is megjelentek azok.

Ernyedetlen tevékenységével mindinkább arra törekedve, hogy  
vizsgálatait az élettannak minél több fejezetére kitérjeszsze, ekkép 
pedig minél nagyobb számmal legyenek a kifürkészett tén y ek : 
185®'7-ben az idegrendszer élettanából és kórtanából tartott kísérleti 
előadásokat. Ezek alatt több kérdés merült fel, melyek megoldása 
sok búvárnak adott foglalkozást.

A  visszahaladó érzékenységgel (sensibilité récurrente) nem 
mondható szerencsésnek. Ez eszmét Magendie-tól örökölve, tovább 
fejleszteni igyekezett. Terjedelmesen értekezik erről, melynek lényege 
abban áll, hogy a gerinezvelő mellső ideggyökereiben nem csupán 
mozgatócsövek vannak, hanem érzőcsövek is, melyek a hátsó g y ö 
kerektől jönnek oda. Ide vonatkozó kísérletei nem eléggé bizonyí
tók s bár mellette S c h i f  f  a küzdőtérre szállt is, az nem igen pol
gárosodhatott meg a tudományos világban. Nagyobb érdeküek azon 
vizsgálatai, melyekben az érzőidegek izgatásának a szívmozgásokra 
és a vérfeszülésre befolyását tárgyalta.

Figyelmét kiterjesztette az együttérző-idegre is, melyre vonat
kozó első vizsgálatait 1851-ben közölte ugyan, ezekhez azonban 
előbb idézett előadásai alkalmával újabb kísérleteket csatolt. Azt 
találta, hogy a nagy együttérző-ideg nyakon levő ágának átmetszése, 
tovább a nyak dúczainak, nemkülönben a felső mell- és a félhold- 
képű dúcz kiirtása után a megfelelő edények kitágúlnak, a vérfolyás 
hozzájok megélénkül s vérrel megtelnek, a meleg pedig ott na
gyobb lesz. Ettől eltérőleg a nagy és kis zsigerideg, valamint a máj 
idegei átmetszésének, úgyszintén az ágyékdúcz kiirtásának nincs 
azon befolyása. B r o w n - S é q u a r d  volt az, ki később az együttérző
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idegeket izgatván, a véredényeknek olyankor szűkülését kimutatva, 
ezt azoknak falában levő izmok összehúzódásából értelmezte, míg 
elernyedésüknek következménye az átmetszéskor fellépő kitágúlás. 
Bemard további kutatásai közben a test némely részén idegeket 
fedezett fel, melyeknek ingerlése — ellenkezőleg — az edények 
kitágulását látszik eredményezni. Ezek lennének az edénytágitó 
idegek, melyek Bemard szerint az edénytágítást cselekvőleg idéz
nék elő, amit az edények izmainak erőmüvezetére vonatkozó mostani 
ösmereteink mellett bajos megértenünk.

Ekkép az edénymozgató idegek ismeretét, melyek a vérnek a 
testben szétosztására felettébb nagy fontosságúak, első sorban kö
zönségesen Bemard nevével hozzák kapcsolatba, a mi ellen Német
országban felszólaltak.

1840-ben ugyanis H e n 1 e, ki akkor Berlinben prosector volt, az 
artériák középrétegében górcső segélyével izomelemek jelenlétét 
mutatta ki, melyek — a szív kivételével — az akarattól függetlenül 
működő szervekben előjövőkhöz hasonlók. Ezenkívül már Henle 
előtt voltak bonezolók, kik látták, hogy az idegek az edényeknek 
izomrétegéig elmennek; V a l e n t i n  pedig észlelte, hogy az edények 
közvetetlen izgatásra összehúzódnak; úgyszintén nem volt ismeret
len, hogy az együttérző-idegnek a nyakon átmetszése, vagy annak 
dúczai kiirtása után megfelelő oldalon az edények vérrel megtelnek, 
s itt a hőmérsék emelkedik. íg y  állottak a dolgok, midőn Stilling^  
casseli orvosnak a spinalis irritatioról (gerinczvelőbeli izgatottság) 
irt müve ugyanazon évben Lipcsében megjelent. E munka itt min
ket különösen azért érdekel, mert benne Stilling az edénymozgató- 
rendszer létezését bizonyítólag fejtegeti, s annak idegei befolyását 
az edények falára igen helyesen fogta fel. Azonban, ha nem hagy- 
juk tekinteten kívül azt, hogy Stilling az edénymozgató idegrend
szert az együttérző idegrendszerrel azonosította, s az előbbinek a 
gerinczvelőtől függését nem ismerte ; továbbá nem hagyva figyel
men kívül azt, hogy az eg)7üttérző-idegnek a nyakon átmetszése 
után fellépő bőverüséget vértorlódásnak tartotta, míg Bemard an
nak a vér nagyobb mennyiségben odaáramlásától függését kimu
tatta ; különösen pedig tekintetbe véve azt, hogy Bemard kísérletei 
voltak azok, melyek a tudományos világ figyelmét általánosan és 
tartósan az edénymozgató idegrendszer felé vonták : azon elismerés 
mellett is, melylyel Stilling éleselméjü okoskodásai irányában viselte
tünk, mégis Bernard-t kell az edénymozgató idegrendszerre vonat
kozó tan megalkotójának tekintenünk. Bemard nélkül nemcsak az 
edénymozgató idegrendszer maradt volna hosszabb ideig ismeretlen, 
hanem Stilling munkáját is tovább borítja vala a feledékenység
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homálya, s idevágó érdemeinek méltánylására korunknak aligha 
nyilt volna alkalma.

1846-ban kutyánál a bolygó idegeket ingerelve, a szívműködé
sek megszűnését észlelte; ide vonatkozó közlésében pedig mondja, 
hogy azokat már mások is izgatták. Ebből nyilvánvalón kitűnik, 
hogy ö ebben az elsőséget maga számára nem igényelte ; mennyi
ben azonban Weber testvérekről, kik a szóban levő idegeket 1845- 
ben ingerelték először, körülményesen említést nem tesz, némelyek, 
ez alkalommal úgy mint. egyebekben szemére vetették, hogy má
soknak, nevezetesen a németeknek az ő dolgozatainál korábbi keltű 
közleményeit nem méltatja kellő figyelemre. E vád szó szerint nem 
talál. Ő a szomszéd nemzetek tevékenységének figyelmes szemlélője 
volt. Erre mutat, hogy előadásainak egy részét angol nyelven kö
zölte ; továbbá a kormányt minduntalan figyelmeztette, hogy ennek 
az anyagi eszközökről gondoskodása hiányában, Francziaországot 
az élettan, s ezzel összeköttetésben levő tudományok művelésében a 
szomszéd Németország túlszárnyalja.

1852. márczius 19-ikén terjesztette az académie des sciences 
elé ama nevezetes közleményt, mely szerint az együttérző idegnek 
a nyakon átmetszése után a bántott oldalon a fejen a hőmérsék fo
kozottabb lesz, nlint a másikon. O ezt az edényeknek vérrel inkább 
és sebesebben megtelésével hozta kapcsolatba; míg azon idegnek 
izgatásakor a hőmérsék csökkenését az edények összehúzódására 
következő szegényvérüségből fejtette meg.

Előadásainak új, 185%-diki folyamának tárgyát a szervezetben 
előjövő folyadékok élettani sajátságai, s azoknak kórtani változásai 
képezték. Utánzásra méltó pedig mind eme, mind a többi müveiben 
kritikája, mely nem elégszik meg tényeknek tényekkel szembeállí
tásával, hanem az eredményekben a látszó különbségek okait kutatja, 
s így a tünetek és különbségek tényezőinek kitudására törekszik. 
Meddő szőrszálhasogatásnak egyáltalában nem volt barátja, meg* lé 
vén győződve arról, hogy egyedül azon kritikának van értéke, 
mely komoly.

Ez előadásokban igen érdekesek a kísérletek, melyek a 
vér hőmérsékét illetik. Már 1844-ben tett ő Magendie-val lovakon 
kísérleteket, melyekben a torkolati vénába és a fejartériába hosszú, 
higanyos hőmérőket dugtak, mely módon másoknak — a mellkas 
megnyitása útján elért — azon leleteit megerősítették, hogy a vér 
a szív jobb oldalában melegebb mint baloldalt. 1847-ben a 
Société de biologie előtt közölte, hogy a vér a májon keresztülha
ladta után melegebb, mint milyen a nagy zsigerérben (véna por
tarum), vagy a hasbeli főérben, amiből a nagyobb meleg a szív
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jobb felében megérthető. Ezeknek folytatásául szolgálnak az emész 
tőszervek, s ezek vérének, nemkülönben a vesék, a szív és a. tüdők 
hőmérsékére vonatkozó vizsgálatai, melyeknek eredményei odave
zetik, hogy a test melege a szövetekben képződik, s innét veszi 
azt át a vér. Ez által bebizonyítottak  tekintette, hogy a tüdők 
nem szerepelnek a hőképződés főgóczaikép, mint L a v o i s i e r  
vélte, ezt abból következtetve, hogy az oxigén a tüdők által vétet
vén fel, itt megy véghez a szénsav s így a melegképződés. E fel
tevés igen el volt terjedve, s nemcsak Lavoisier nagy tekintélye 
miatt, hanem azon okból is igen ragaszkodtak hozzá, mert fölös 
számmal lettek ismeretesekké hiányos kísérletek oly eredményei, 
hogy a szív bal oldalában, meg az artériákban a vér, mely a tü
dőkből jön, melegebb, mint az, mely vénákban és a szívben jobb 
oldalt foglaltatik.

Figyelmeztetett Bemard arra is, hogy a működő izom vére 
melegebb, mi onnét van, hogy annak összehúzódáskor hő képződik, 
mint ez thermoelektromos készülékekkel kimutatható.

Vizsgálatait kiterjesztette a vérfeszülésre, továbbá az idegek 
befolyására a vér tulajdonságaira.

Nem kerülték ki figyelmét a levegőben foglalt szerves anya
gok sem, s felveszi, hogy ezek kívülről a szervezetbe jutva, a vért 
megváltoztathatják, mi által betegségek származhatnak. Ennek tá
mogatására felhozott adatai azonban nagyon elégtelenek, s egyálta
lában nem meggyőzők azon tapasztalatai, hogy az idegek elpusztí
tása a testben putrid fertőzést hozhat létre.

A  franczia császári kormány a kísérleti természettudományok 
fejlesztésére nem nagy gondot fordított, de ezt nem a pénz hiányzá
sából tette, mert ennek bővében volt és pazarul költött. Nem 
akarjuk ugyan azt mondani, hogy félt volna a világosságtól, 
melyet azok az egyik, vagy másik homályos kérdésre deríthetnek, 
hanem az állam gépezetében nem tulajdonított azoknak különös 
fontosságot. Mindamellett nem hatott reá kellemesen, midőn hírneves 
emberek úgy a tanszéken, mint az akadémiában és a sajtóban emle
gették, hogy a németek Francziaországot a tudományban megelő
zik, s 1859 végén kilátásba helyezte, hogy valamit tenni akar, Ber- 
nard szintén remélte* hogy tanszékén a gyakorlati tanítás érdeké
ben javítások fognak történni. Ily körülmények között i 8 50/6o-ban 
czélszerünek vélte a téli idény alatt kísérleti kórtani előadások tar
tását, melyekben az élettan, kórtan és más orvosi tudományok kí
sérleti művelésének szükségét hehatón vázolja.

Bemard igen súlyosan megbetegedvén, kényszerülve volt Páris 
elhagyására, hogy szülőföldjén keressen enyhülést. Barátjai kétel
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kedtek felgyógyulásán; természete azonban diadalmaskodott, s 
egészsége, hat év múltán bár, de helyreállt. Ez időszak alatt, mely
ben technikai műveleteket nem hajthatott végre, folytonosan elmél
kedett tapasztalatai felett, s teljesen kifejlődött benne az inductiv 
bölcselkedő szellem, mely irányban az első lépést éppen említett kí
sérleti kórtani előadásai alkalmával tette meg. Ennek eredménye 
terjedelmes munka lett, melyet ő bevezetésnek nevez a kisérlettevő 
orvosi tudományokba.

E munka Francziaországban nagy hatást keltett, nemcsak tar
talmánál, hanem formájánál fogva is. Ismeretes, hogy Ber- 
nard irálya pongyola volt, noha látni lehetett, mint jönnek létre 
kísérletei közben a gondolatok, s mikép érnek meg ezek eszmékké ; 
szóbanlevő müve azonban valódi művészi alkotás. A  szakemberek 
szívesen fogadták azt, mert abban gördülékenyen és következetes 
egymásutánban vázolja az orvostudományi kísérleti eljárást intéző 
törvényeket, ezeket megkapó példákkal m egvilágosítva; azokat pe
dig, kik az orvosi körökön kívül állottak, megragadták a megol
dásra kitűzött jelentőségteljes föladatok, valamint nagy befolyást 
gyakorolt reájok oly kérdéseknek világos és könnyen érthető meg
fejtése, melyeket megközelíthetetleneknek véltek. Az elért nagy sikert 
leginkább tanúsítja az, hogy Bemard, midőn F l o u r e n s  elhúnyt, 
ennek helyébe 1868-ban az Académie fran£aise tagjává választatott.

Midőn D u ru y , hogy a felső tanítás és buvárlat szükségein 
segítsen, az „école pratique des hautes étudesu intézményét állította föl, 
az élettani dolgozó hely igazgatásával Claude Bernard-t bízták meg; to
vábbá Flourens halálával a Jardin des Plantes-ban az összehasonlító 
élettan tanszéke megüresedvén, Bemard a Musée d’histoire naturelle 
egyik tanárává neveztetett, amidőn kisérlettevéseire az eddiginél tá
gasabb és jobb intézetet kapott, s ezenfölül felhatalmaztatott, hogy  
ne az összehasonlító, hanem az általános élettanból tartson előadá
sokat. Megnyitó előadását 1870-ben, a nyári félévben tartotta meg.

A mellett, hogy a Musée d’histoire naturelle eme tanszékén az 
általános élettanból tartott előadásokat, a collége de Francé termé
ben kísérleti orvostudományi előadásait folytatta, czélúl tűzvén maga 
elé, hogy e kétféle előadások egymást kiegészítsék. A  Sorbonne-ról 
azonban, hol eddig az általános élettant tanította, szabad akaratból 
visszalépett, hogy kedvencz tanítványának, P a u l  B é r  t-nek helyet 
csináljon, ki jelenleg Párisban az élettan legjobb előadó tanára, e 
mellett államtitkár, s Francziaországnak reménybeli jövő közoktatás
minisztere.

Bernard-nak a tehetségek fejlesztésére fordított gondoskodása 
azonban nemcsak a fenebbi tettben talált messzeható kifejezést, ha
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nem R a n v i e r  pártolásában is, ki ez idő szerint a szövettan terén 
nemcsak Francziaországnak, hanem az egész világnak legtehetsége
sebb búvára, s a kutatásokban egészen új irány alkotója.

Bemard maga a szövettannal nem foglalkozott ugyan, de 
fontosságát elismerte, mondva, hogy az élet- és kórtan problé
májának tárgyát a szervek legbensőbb és leglényegesebb részei, a 
szövetelemek képezvén, nem elég azokat anatómiailag ismerni, hanem 
tulajdonságaikat és működéseiket a legfinomabb kísérletek alapján 
kell tanúlmányozni, szóval kísérleti szövettant kell űzni. Ezt ne
vezte ő kutatásaink végső czéljának, s a jövő orvostan alapjának. 
S minthogy a szabad tanításnak a collége de France-ban uralkodó 
rendszere megengedte, Bemard tért nyitott Ranvier számára, hogy  
kísérleti szövettani tanulmányokat tegyen. Húsz éven át volt ő 
Bemard mellett mint tanuló, majd mint praeparator, később pedig 
mint a szövettani dolgozó-hely segédigazgatója, mely Jules Simon 
minisztersége alatt, ennek a collége de Francé intézeteinek egy láto
gatása után állíttatott föl. Hosszas tanúlmányok befejeztével lépett 
föl Ranvier új vizsgálati módszerével; ekkor azonban rögtön kitűnt 
kétségbevonhatatlan alkotó tehetsége, s az inakról és kötőszövetről 
szóló munkájával, nemkülönben ezt követő egyéb dolgozataival 
kortársait csakhamar meghaladta. Ekkor sürgette Bemard, hogy  
Ranvier számára tanszék állíttassék föl. Minthogy pedig Bemard 
tette ezt, aki mindenkor csnpán a tudomány érdekében szólalt föl, 
meg is hallgatták szavát, s Ranvier a collége de France-ban 1875. 
novemberben mint az általános anatómia tanára kezdhettte meg 
előadásait.

Bemard a franczia császárság alkonyának közeledtén senatorrá 
neveztetett ki, mely kitüntetés általános tetszéssel találkozott. Azt 
beszélik, hogy talán ő volt az egyetlen császársági senator, kinek e 
miatt senki se tett szemrehányást. Mindenki rokonszenvvel és elisme
réssel viseltetett iránta, ki lángelmüséggel szigorú igazságosságot, e 
mellett a legnagyobb jóakaratot, őszinte egyszerűséget és egészen a 
gyermetegségig menő nagylelkűséget egyesített, Nem szólva a 
szakkörökről, kik magokénak tartották őt, s kineveztetését a tudo
mányosság méltánylásának tekintették; magok közé számították a 
materialismus hívei, valamint nem idegenkedtek tőle a spiritualis- 
ták sem.

187 Va -iki előadásai alkalmával az állati melegre ismét vissza
tért, s kiváltképen thermoelektromos módon kutatva, az elért ered
mények annak megerősítésére szolgálnak, hogy az állati testben a 
meleg főforrásait az idegrendszer és az izmok képezik.

Mütevő élettanának tervét megállapította, de keresztülvite
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lében a betegség meggátolta. 1873-ban hozzáfogott annak elké
szítéséhez, s húsz előadást, mely az általános mtitéttant, az eszközö
ket és a vérkeringést tartalmazza, ő maga nagy gonddal keresztül
nézett; 187 7/s-iki előadásai az emésztőszervek élettanának voltak 
szánva, azonban a collége de Francé dolgozó-helyében működése 
közben 1877 deczember 31-ikén egyszerre borzongás lepte meg őt, 
mire csakhamar forróság és a vesegyuladás nyilvánvaló tünetei léptek 
föl. Világosan látva betegségének végét, ezt nyugodtan várta s 
mosolygott környezetének biztatásai fölött. Nem tartozott azok közé, 
kiket megindít a feléjök közeledő halál, s csak a fölött fejezte ki 
sajnálkozását, hogy az erjedések elméletét illető tanulmányait, me
lyeket a múlt szünidők alatt kezdett meg, nem fejezhette be.

Halála 1878-iki február 11-ikén következett be. Midőn a kor
mány a nemzetgyűléstől kérte, hogy Bemard államköltségen te- 
mettessék el, a költséget egyhangúlag megszavazták. Gambetta, 
mint a pénzügyi bizottság előadója többek közt ekképen szólott: 
„A világosság, mely most elaludt, nem fog pótoltatni.u Temetésekor 
D u m a s, a conseil supérieur de l’instruction publique alelnöke a 
közoktatásügyi miniszter —, V u 1 p i a n tnr. az académie des scien- 
ces —, P a u l  B é r t  tnr. pedig a faculté des sciences nevében 
szónokolt.

Bemard halála után még több munka jelent meg neve alatt. 
Ezeknek egyike műtevő élettana, melynek kidolgozását nem hajt
hatta végre.

Előadásai, melyeket a Muséum d'histoire naturelle általános 
élettani tanszékén az állatok és növények közös élettüneményei fö
lött tartott, szintén külön kötetben jelentek meg. Ezekben annak 
kimutatására törekszik, hogy az állat- és a növényországban úgy a 
szövetek alapjai, mint ezeknek működései lényegükben azonosak; 
továbbá bizonyítja, hogy a chloroform, meg az éther az alsóbb 
rendű növényekre bódítólag hat, épen úgy mint az állatokra, minél
fogva azok a mérgező anyagok irányában több tekintetben egyfor
mán viselik magokat.

Végül külön kötetben kiadattak apró, népszerű dolgozatai, 
melyek részben a Revue des deux Mondes füzeteiben jelen
tek meg.

Bemard munkássága kezdetén, a negyvenes érekben, az orvosi 
tudományokban le volt küzdve a vitalisztikus fölfogás, valamint el 
voltak űzve, nemcsak az élettan, hanem a kórtan köréből is a kü
lönböző bölcseleti rendszerek, melyek még legfeljebb egyes jövőtlen 
gyógytani eljárásokban tartják magokat, és mindenfelé tért foglalt a 
kísérleti irány ; csak az volt a baj, hogy a sok ellenmondó kísérlet
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közepette az üdvös kételkedés helyét az eredményekben bizalmat
lanság, ezek megitélésében habozás, sőt nem egyszer a jó siker el
érhetésében elcsüggedés váltotta föl.

Ily körülmények között lépett föl Bemard, ki úgy a természet- 
mint az orvosi tudományokban a bölcseleti rendszerek alkalmazásá
nak szintén mindenkor ellene volt, s pozitiv módon, lehető legtö
kéletesebb eszközök segélyével kisérleti alapon kereste az igazsá
got ; azonban a bölcselkedőnek szellemével, mely a tudományok 
felsőbb köreibe tartozó kérdésekkel foglalkozik, a tudományos 
gondolatokat megélénkíti és megnemesíti, s értelmi gimnasztika ál
tal az elmét megerősítve, ezt nagy problémák megoldására kimerít
hetetlen forrásokhoz vezeti. Ilyképen, midőn a maga tudományában 
az ismeretszerzésre vezető eszközöket mérlegelte, ezek közé számí
totta az elmének a gondolkodásban és bírálatban iskolázottságát is. 
Ekkép a kísérletek ellentmondó eredményeinek s az ebből eredő 
bizonytalanságnak és ingadozásnak oka a hibák és tévedések okaiban 
megtalálható; ezek pedig az orvosi tudományok terén tett kísérle
tekben nagy számmal fordúlhatnak elő, minthogy a beálló eredmé
nyek szerfölött bonyolodott körülmények között jönnek létre. A 
látszó ellenmondások által tehát újabb vizsgálatokra kell ösztönöz- 
tetnünk, hogy a föltételek különbségét, mely a különböző eredmé. 
nyékét létrehozta, kikutassuk, szemelőtt tartva azt, hogy az adott 
föltételek s ezek eredményei között a viszonyok változatlanok. 
Ezenkívül a kisérleti ellenmondásoknak további, nem csekély forrása 
az eredmények hibás megitélésében és a téves következtetésekben 
van, melyeknek oka nem egyszer a kisérlettevők hiányos logikai 
iskolázottságában kereshető.

Ez, s ehhez hasonló józan elvek vezérelték őt kisérleti tevé
kenységében, mely igen sokoldalú v o l t ; ezek uralkodnak nagy 
számmal megjelent müveiben, valamint ezek vésődtek be tanítványai
nak emlékébe is mélyen, kik nemcsak a francziák, hanem más nem
zetbeliek között is bőven találkoznak, ő  nemcsak képviselője, ha
nem egyik vezérharczosa azon iránynak, mely pozitiv kisérleti úton 
mozogva, e mellett úgy a korai következtetéseket kerüli, mint mü- 
küdésének sikere fölött nem csügged el. S így működve és hatva, 
neki jelentékeny része van abban, hogy a fejlődőben levő kisérleti 
orvosi tudományok, tökéletesedésök útján nagy lépést tettek előre.

B a l o g h  K á l m á n .
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