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Antall József

A magyar orvosképzés a XVIII–XIX. században1

A lengyel és a magyar évezredes testvéri barátságot szinte közhely újra es újra megemlíteni. 

Ha mégis megtesszük, akkor csak azért, hogy az élet minden területén agyunkba véssük, 

sohasem felejtsük. Történelmünket tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy a szerencse és 

balszerencse nem mindig azonos időben köszöntött reánk és így – ez a tényleges szerencse – 

volt módunk egymásnak segíteni. De azt is megállapíthatjuk –  közeli földrajzi fekvésünk 

következményeként –; hogy gyakran azonos időben értek bennünket kedvezőtlen hatások, a 

kül- és katonapolitikai helyzet következményei, amikor nem sokat tehettünk egymásért.

A középkor és a reneszánsz századaiban a krakkóihoz hasonló jelentőségű felsőoktatási 

intézménye nem volt hazánknak. Középkori egyetemeink (Pécs, Óbuda, Buda) nehezen élték 

túl alapítóikat, az Anjoukat és Hunyadi Mátyást. De a legsúlyosabb következménnyel éppen a 

XVI–XVII. században a török hódoltság járt. Pázmány Péter nagyszombati (ma: Trnava – 

Szlovákia) egyeteme (1635), a későbbi budapesti egyetem első székhelyeként, azonban 

gyökeret vert és a kontinuitás sohasem szakadt meg. A legsivárabb időkben is nagy szerepet 

játszott a magyar egyetemi képzésben Krakkó és ma ennek hódolunk, a lengyel-magyar 

barátság e rendkívüli jelentőségű szakaszában.

A Magyar orvosi kar felállítására csak a XVIII. században került sor, amikor Mária 

Terézia Gerard van Swietent (1700–1772), udvari orvosát és a Monarchia egészségügyének 

átszervezőjét bízta meg a nagyszombati egyetem orvosi karának előkészítésével. A kar 

megszervezését elsősorban a súlyos orvoshiány indokolta, mivel a magyar orvosjelöltek 

külföldi tanulmányait 1725-ben külön engedélyhez, a kancellária jóváhagyásához és a 

Helytartótanács útleveléhez kötötték. Ez a rendelkezés a bécsi egyetem jogainak védelme 

érdekében született, de a magyarországi protestáns ifjak mellett érintette a katolikusokat is. 

Viszont a nagyszombati orvosi kar megszervezésénél ismét előtérbe került a bécsi egyetem 
1 Forrás: Antall József előadásának kézirata. Az előadás elhangzott a Kopernikusz Orvostudományi Egyetem és a 
Krakkói Orvostudományi Társaság IX. Kongresszusa a krakkói Orvostudományi Kar átszervezésének 200. 
évfordulójára és az első lengyel klinika alapításának tiszteletére. Krakkó, 1980. okt. 10. Itt jelenik meg először 
nyomtatásban. 



védelme, hiszen a magyar egyetemen szerzett oklevél csak a magyar korona területére volt 

érvényes, míg a Bécsben kapott diplomával a Monarchia bármely országában működési 

engedélyt lehetett nyerni. E rendelkezés következtében – és a bécsi első orvosi iskola hírneve 

miatt –  jelentős létszámban végeztek magyarok Bécsben orvosi tanulmányokat, sokszor 

többen, mint Nagyszombatban vagy később Pesten. E rendelkezést II. József visszavonta, de a 

XVIII. század végén ismét életbe lépett és maradt Eötvös József második miniszterségéig 

(1867–1871).

A Nagyszombatba kinevezett első öt orvostanár –  Plenck Jakab, Prandt Ádám, Trnka 

Vencel, Schoretich Mihály és Winterl Jakab – részben már a bécsi egyetem neveltjei voltak, 

Van Swieten választotta ki őket, s reformjai szellemét valósították meg Magyarországon. 

Egységes, jól összeszokott csoportot képeztek, a Monarchia szakértelmiségéhez tartoztak, 

akiket Bécs a szükségnek megfelelően helyezett bárhová. Helyzetük nem volt könnyű, de 

orvosi tudásuk legjavát, igyekeztek hallgatóiknak átadni és az oktatás feltételeit biztosítani. 

Nehézségük volt bőven: Nagyszombatban hiányzott a gyakorló kórház, szegényes volt a 

felszerelés és a város kiesett az ország szellemi vérkeringéséből. Nem csoda, hogy az 

egyetemet és az orvosi kart 1777-ben Budára áthelyezték, ahol az orvosi kar a Várpalota 

melletti ún. Stöckl-féle házban kapott helyet, rendelkezésére bocsátották a budai városi 

kórházat. Az általános helyzetet Townson, a hazánkban járt angol utazó így jellemezte: „…a 

kórház rossz, bár az jó, hogy az egyetemhez tartozik, de csak nagyon kevés beteget tud 

felvenni, az egyetem gazdag alapítványokkal rendelkezik, jó a természetrajzi és a fizikai 

gyűjteménye. A könyvtár szép, nagy termekben helyezkedik el, de kevés új tudományos 

könyvvel rendelkezik. Használata akadálytalan, mégis úgy találom, kevesen látogatják…”.

Az egyetemet támogató II. Józsefet a budai orvosi kar helyzete nem elégítette ki, sőt a 

városi kórházban uralkodó állapotok egyenesen felháborították. A gyakorló kórházat a 

Várpalotában helyeztette el (1783), majd az egész egyetemet 1784-ben Pestre költöztette át. 

Jelentős rendelkezéseket hozott a magyar orvosi karral kapcsolatban: az orvosi diploma 

érvényességét a Monarchia egész területére kiterjesztette, a protestánsok is diplomát 

nyerhettek, a természetrajzi tanszéket az orvosi karra helyeztette át, felállította az 

állatgyógyászati intézetet.

A Pestre történt áthelyezés után az egyetem élvezhette a gyorsan fejlődő város 

támogatását, közlekedési szempontból is jobban elérhetővé vált. Az orvosi kart a jezsuiták 

Újvilág és Hatvani utca sarkán lévő (ma a Semmelweis és a Kossuth Lajos utca) egykori 

kolostorában helyzeték el, újabb pénzkiutalásokkal kívántak segíteni a helyzeten. Ennek 

ellenére Bécshez képest szegényesnek tűnt a magyar orvosi kar. Viszont fellendült a hallgatók 



létszáma, a Nagyszombatban működő tanárok helyett (eltávoztak vagy elhunytak) tehetséges 

magyarok (Bene Ferenc, Stáhly György és Ignác, Rácz Sámuel stb.) foglalták el. Nevelő 

munkájuk nyomán már a XIX. században számos kiváló, a pesti egyetemen végzett orvos 

működött. Időközben jelentős fejlődésen ment át az orvosi kar: önálló tanszékké vált a 

sebészet, a szemészet, amelynek élén 1817-től Fabini János Teofil (1782–1847), a kor európai 

jelentőségű magyar szemorvosa állt. Külön kell szólnunk Bene Ferencről (1775–1858), az 

elméleti orvostan tanáráról, aki az elsők között alkalmazta hazánkban a Jenner-féle 

himlőoltást. Hozzá hasonló nagyság Bugát Pál (1792–1865), az első magyar orvosi folyóirat, 

az Orvosi Tár (1831) megalapítója, az orvosi nyelvújítás elindítója, aki Bene Ferenccel együtt 

1840-ben létrehozta a Magyar Természetvizsgálók és Orvosok Vándorgyűlését és a Magyar 

Természettudományi Társulatot.

Az 1848-as márciusi forradalom után a magyar orvosképzés szempontjából a 

legfontosabb a magyar egyetemről szóló XIX. tc., amely az egyetemet közvetlenül a 

közoktatásügyi minisztérium felügyelete alá helyezte, kimondta az egyetem önkormányzatát, 

s azt a kötelezettséget, hogy az egyetemi szervezettel kapcsolatban külön, rendelkezést 

hoznak. Továbbá eltörölték a bécsi cenzúrához kötött tankönyvek használatát, bevezették a 

magántanári intézményt. Reformbizottságot alakítottak, amely az új szellemnek megfelelő 

intézkedésekre dolgozott ki javaslatokat. E tervek között szerepelt a sebészet és az 

orvostudomány közötti különbség oktatási vonatkozásának felszámolása, a központi egyetemi 

kórház felépítése, az orvostörténelem, a gyermekgyógyászat, a kór- és gyógyszertan, a 

törvényszéki és államorvostan tanszékének, valamint a kórápolási intézet felállítása.

Az 1848/49. évi szabadságharc bukása után a pesti egyetemen is az abszolutizmus 

korának felsőoktatási politikája érvényesült, amely 1849. szeptember 27-én jóváhagyott 

egyetemi szervezeti szabályzaton alapult. Az ausztriai egyetemek megkapták az 

autonómiájukat, míg ezt a pesti egyetem esetében felfüggesztették. A bécsi vallás- és 

közoktatásügyi miniszter 1850. február 15-én kelt rendelete szerint a pesti egyetem 

tanulmányi ügyekben közvetlenül alája tartozott. Ezzel a pesti egyetemet besorolták az 

osztrák egyetemek közé, azok jogai nélkül. Az orvosi karral kapcsolatban vitatható rendelet e 

korból, hogy a Monarchia többi orvosi karaihoz hasonlóan, a pesti egyetemen is eltörölték az 

orvosok kötelező doktori disszertációját, ami azóta is érvényben van nálunk.



E politika során is értek el vitathatatlanul eredményeket, kiváló tanárokat neveztek ki 

(például Czermak Jánost, a kiváló élettani kutatót, a gégetükrözés elvének kidolgozóját), 

akiknek mint magyarul nem tudóknak, az abszolutizmus bukása után később el kellett 

hagyniuk a magyar egyetemet. Az Októberi Diploma kiadása (1860), az 1861. évi magyar 

országgyűlés összehívása, a kibontakozó politikai harc és a megszületett provizórium kora 

még alapvető szervezeti változást nem eredményezett, de a magyar nyelv jogainak 

visszaállítása az oktatás területén már bizonyos eredménynek számított.

A kiegyezés után (1867) Eötvös József második vallás- és közoktatásügyi minisztersége 

(1867–1871) döntő változást hozott a magyar orvosképzésben. Igaz, a reformok előkészítése 

időt vett igénybe, de addig is az orvosi kart megfelelő felszerelések biztosításával kívánták 

segíteni. Így e korban született a kémiai tanszék, a gyakorlati szülészetet minden medikusnak 

kötelező tantárggyá tették. A pesti egyetem átszervezéséről szóló törvényjavaslat 

beterjesztésével egy időben történt a második magyar, a kolozsvári egyetem felállítását 

elrendelő intézkedés is. (1870) Már 1870 őszén meg akarták indítani a Báthory István által 

alapított egykori egyetem (1879) maradványaként hol megszüntetett, hol kiegészített 

intézmények egyesítését, a Lyceum, a Jogakadémia ás az Orvos-sebészi Tanintézet 

összevonását egyetemmé. Felállítása és tényleges működése csak Trefort Ágoston alatt, 1872-

ben következett be, bár már Eötvös József négy egyetem megszervezését tervezte.

Az orvosi karral kapcsolatos tervek megvalósításában jelentős szerepet játszott a 

minisztériumban az egyetemi ügyek irányítója, Markusovszky Lajos, a magyar orvosi múlt 

kiemelkedő szervező egyénisége. Még Eötvös József vette maga mellé, aki személyében 

képviselte a magyar felsőoktatási politika folytonosságát a dualizmus első felében. 

Markusovszky előtt világosan állt Trefort Ágoston programja: a közgazdaságtan, a 

közművelődés és a közegészségügy egysége, a fejlődésben játszott harmonikus szerepe. Az 

orvosi karon az új tanszékek sora jöhetett létre, felépültek a bölcsészettudományi és az orvosi 

karokon az egységes elméleti intézetek, az 1880-as években a pesti klinikai telep, az orvosi 

kar új épülete, iskolateremtő professzorokat neveztek ki, akik a pesti orvosi iskola 

szellemében nevelték az új orvos-generációt.

Az orvosképzés területén jelentős az 1876. évi új tanulmányi rend, mely végleg eltörölte 

a sebészképzést, egységes orvosképzést teremtett Budapesten és Kolozsvárott egyaránt. A két 

magyar orvosi karon szerzett okleveleket már nem érték káros megkülönböztetések, egységes 

érvénnyel rendelkeztek a Monarchia egész területén. A kolozsvári egyetem orvosi kara 

semmivel sem volt rosszabb a budapestinél, hiszen a Pesten hírnevet szerzett tanárok előbb – 

hosszabb-rövidebb ideig –  Kolozsvárott is működtek (pld. Fodor József, Hőgyes Endre, 



Schulek Vilmos stb.), bár tudományos fénykoruk a magyar fővároshoz kötődik. Viszont a két 

magyar orvosi kar védelmére született meg 1886-ban az az adminisztratív intézkedés, amely 

rendeletileg tiltotta meg a magyar orvosjelöltek külföldi tanulmányait, de továbbképzési célra 

jelentős egyetemi és állami ösztöndíjak létesültek.

Eötvös eredetileg, mint már említettük, négy egyetem felállítását kívánó tervét csak az 

első világháború előtt, a századforduló éveiben tudták megvalósítani, bár már a XIX. század 

utolsó évtizedében, a magyar orvostársadalom részéről számtalan javaslat született a 

harmadik, illetve a negyedik orvosi kar megszervezésére. Az 1912-ben született törvény 

értelmében megszervezték Debrecenben a harmadik egyetemet, de orvosi karán –  az első 

világháborúval kapcsolatos gazdasági nehézségek miatt – csak 1918. október 23-án nyílt meg. 

A debreceni orvosi karon számos kiváló tanszékvezető és kutató működött, akik közül többen 

a budapesti orvosi karra nyertek később kinevezést.

Közvetlenül az első világháború kitörése előtt rendelték el a negyedik, a pozsonyi 

tudományegyetem megszervezését, természetesen orvosi karral együtt. Igaz, az orvosi kar 

csak az első világháború végén kezdte el működését a pozsonyi kórházakban létesített 

ideiglenes tanszékeken, majd a háborús összeomlás és a területi elcsatolások miatt a kar – az 

egyetemmel együtt –  Pécsre került, hasonlóan Szegeden kapott menedéket a kolozsvári 

egyetem. Ez utóbbi 1940-ben újból visszaköltözött Kolozsvárra és jogilag ekkor alakult meg a 

szegedi Tudományegyetem.

A modern magyar orvosképzés egységes szemlélete korlátozott anyagi lehetőségek 

ellenére –  az első világháború kitöréséig töretlenül formálódott, magas tudományos 

színvonala európai hírnévre tett szert. Talán nem túlzás, ha megállapítjuk, hogy a magyar 

orvosképzés kitűnő hagyománya az elméleti diszciplínák és klinikai szakmák egysége, a 

magasan meghatározott követelményrendszer, amit számos külföldre került magyar orvos 

egyéni sikere is bizonyít. Az orvostudomány és az egészségügy hazai fejlődési irányára is 

érvényesek Eötvös József szavai, akit az Orvosok és Természetvizsgálók 1863. évi 

Vándorgyűlésén mondott: „…Meg vagyok győződve, hogy ez ország természettudósai a 

tudomány általános értékeit éppen az által mozdíthatják elő leginkább, ha feladatukat e hazai 

szempontból fogják fel… a czél, mely felé törekednünk kell, el fog éretni: mert valamint e 

hon felvirágzása, úgy e hon tudományos ismerete is nem egyesek, hanem csak a nemzet műve 

lehet.”



Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar

Az orvosi kar fejlődése Budán és Pesten, 1777–18062

A magyar orvosi kar budai és pesti három évtizedes fejlődéstörténetének megértéséhez 

szemügyre kell vennünk alapítása körülményeit és a Nagyszombatban töltött első évek 

jelentőségét.

Ismert tény, hogy az Alföld török megszállása meggátolta az egyetem központibb 

elhelyezését; Nagyszombatba telepítése 1635-ben eleve ideiglenes jellegű volt,3 de ez az 

ideiglenesség kezdetben a gyakorlatban nem mutatkozott. A Bécshez és Pozsonyhoz közeli 

Nagyszombat ebben az időszakban nem volt annyira periférikus, mint amennyire a XVIII. 

század végére lett, amikor az ország megváltozott helyzete és kibontakozó fejlődése Budát és 

Pestet az ország szívévé tette. Ez a változás döntő fordulatot hozott az egyetem, illetve az 

orvosi kar történetében is.

A hazai orvosi kar felállításával és szervezésével Mária Terézia Van Swietent4 bízta 

meg, akinek nevéhez fűződött a bécsi egyetem orvosi karának gyökeres megreformálása és az 

ún. első bécsi orvosi iskola kialakítása. Van Swieten egyéniségét, munkásságának 

jelentőségét, művelődéstörténeti szerepét már többen méltatták,5 vele kapcsolatban most azt a 

kérdést vennénk közelebbről szemügyre, milyen szempontok alapján döntött a nagyszombati 

orvosi karra kinevezendő tanárok személyét illetően. Feltételezhető, hogy kiválasztásuknál 
2 Előadás formájában részben elhangzott a nagyszombati egyetem orvostudományi kara (a mai budapesti 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem) 200. éves évfordulójának tiszteletére 1969. október 9–10-én, a Szlovák 
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete által Szomolányban (Smolenice) rendezett konferencián. A 
szövegközlés alapja: Antall József – R. Harkó Viola – Vida Tivadar: Az orvosi kar fejlődése Budán és Pesten, 
1777–1806. = Orvostörténeti Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) 
pp. 119–139. 
3 Részlet a nagyszombati érseki egyetem alapítóleveléből. Latinul közli: Pauler Tivadar: A budapesti magyar 
királyi tudomány-egyetem története. I. köt. Bp., 1880. Egy. ny. p. 474.
„Ha az idő folyamán Isten megszabadítja Magyarországot a török igától és alkalmasabb város adódik az egyetem 
számára, álljon szabadságában a társaságnak az alapítványt az egyetemmel együtt máshová átvinni, csupán ne 
tegyék az esztergomi egyházmegyén kívülre.”
4 Van Swieten, Gerard (1700–1772) közel húsz évig működött az akkori Európa legnagyobb klinikusa, a leydeni 
Boerhaave  professzor  mellett,  akinek  világhírű  munkáját:  „Institutiones  de  methodo  medendi”  a  saját 
magyarázataival, több éven át tartó munkával, 8 kötetben kiadta. Katolikus volta miatt Boerhaave halála után 
eltávolítják az egyetemről, Londonba is hívják, de ő hosszú gondolkodás után Mária Terézia ajánlatát fogadja el,  
és 1774-ben családjával együtt letelepszik Bécsben, mint Mária Terézia személyi orvosa és hagyományszerűleg 
ez álláshoz kötötten az udvari könyvtár prefektusaként. Maradandó alkotásokat vitt végbe nemcsak az osztrák 
egészségügy területén, hanem aktív részese volt a magyarországi orvosképzés megindításának is.
5 Győry Tibor: A nagyszombati egyetem orvosi fakultásának első évei. Van Swieten emlékezete. Balassa-előadás 
(1931. okt. 17.) = Klny. az Orvosképzés 1931. évi 6. számából.
Lesky,  Erna:  Die  Wiener  medizinische  Schule  im  19.  Jahrhundert,  Graz–Köln,  1965.  Hermann  Böhlaus 
Nachfolger. 660  p.



nem vezette és nem is vezethette a nemzeti hovatartozás szempontjának érvényesítése. Ha 

szem előtt tartott volna ilyen szempontot, akkor is támadtak volna nehézségei a 

kiválasztásban. Hiába éltek és működtek ugyanis kiváló magyar származású orvosok, ezek a 

magyar orvosi köz- és tudományos életnek magános alakjai voltak, akiket nem kötött össze 

egy orvosi iskola egységes tudományos és tanítási szelleme.

A Van Swieten által kiválasztott tanárok,6 akik munkásságukat folytatták a budai és pesti 

orvosi karon is (így nem közömbös számunkra, kinevezésük milyen alapon történt) – részben 

érthetően –  a bécsi egyetem neveltjei, az első bécsi orvosi iskola tanítványai voltak. Nem 

vitatható, hogy kiváló szakmai ismeretekkel rendelkeztek, közülük többen élénk szakirodalmi 

tevékenységet folytattak, és mivel egységes és jól összeszoktatható csoportot alkottak, 

megvoltak az adottságaik egységes és jó didaktikai eredmények eléréséhez. Ezek a tanárok 

nem voltak magyar származásúak, de szinte anakronisztikus is velük kapcsolatban a 

nemzetiségi kérdés felvetése. A Monarchia valamelyik népéhez tartoztak, de nemzeti 

öntudatuk nem mérhető a nemzeti kibontakozás későbbi korszakának mércéjével. A Mária 

Terézia- és II. József-féle abszolutisztikus állam hivatalos szakértelmiségéhez tartoztak, 

alattvalók voltak és nem hazafiak. A Habsburg-hivatalnokok hűségével tettek eleget 

tudományuk és az állam követelményeinek. Bécsből szükség szerint helyezték őket 

Nagyszombatba, de kerülhettek volna bármelyik más egyetemi városba a Monarchia 

területén. Bár a felvilágosodás századában vagyunk, nem kereshetjük közöttük a 

felvilágosodás bajnokait. Ennek képviselői általában nem az államhivatalnokok közül 

kerültek ki.

Nem volt könnyű az öt tanár helyzete, amikor munkáját Nagyszombatban megkezdte, 

sőt folytatta. Hét évet töltöttek itt, s ezeket az éveket szegénység, szervezetlenség jellemezte. 

Magatartásuk nem volt belenyugvó a problémákkal szemben, hanem első perctől kezdve 

küzdöttek a tanításhoz és tanuláshoz szükséges elemi feltételek biztosításáért. Nem rajtuk 

múlt, hogy a nagyszombati időszak nem vált a hazai orvosképzés jelentős korszakává.

A Nagyszombatban támadt nehézségek, különösen az orvosi kar jogos igényei, 

eljutottak a megfelelő fórumokig, sőt döntő súllyal estek latba, amikor Mária Terézia a Ratio 

Educationis elfogadásával egyidejűleg döntött az Egyetem Budára helyezéséről.7

6 Plenck József Jakab (1735–1807); Prandt Ádám Ignác (1739–1817); Schoretich Mihály (1741–1786); Trnka 
Vencel (1739–1791) és Winterl Jakab József (1739–1809).
7 1777. május 6.



A Budára helyezés története

Az egyetem átköltöztetésével kapcsolatos kérdés tanulmányozására Mária Terézia háromtagú 

bizottságot nevezett ki Niczky Kristóf, Kempelen Farkas és Szabó András személyében, akik 

egyhangúlag javasolva az áthelyezést, 1766. december 22-én adták be felterjesztésüket a 

királynőnek.8 A korabeli dokumentumok tanulmányozása megerősíti az eddigi feltételezést, 

hogy az áthelyezés javaslatánál döntő súllyal estek latba az orvosi kar igényei. Alábbiakban 

kiemeljük a latin és német nyelvű, általunk tanulmányozott idevágó levéltári anyag orvoskari 

problémáival foglalkozó részeit állításunk igazolására.9

Nagyszombatban a legnagyobb nehézséget az oktatás céljait szolgáló gyakorló kórház 

hiánya okozta. Schoretich Mihály, az orvosi gyakorlat tanára részletes beadványában kifejti, 

miért van szükség ilyen kórházra, és hogy lehet ilyet alapítani, illetve felépíteni:

 

„Az orvosi tanulmány valamennyi előadásának a fő célja: a betegek gyógyítása. 

Ennek sikeres haladása végett a gyakorlat tanára a betegek ágyához vezeti az 

elméleti alapelvekbe elégségesen bevezetett orvosjelölteket, mint ahogyan ez 

bevett szokás valamennyi jól szervezett egyetemen. Ott aztán megtanítják őket 

arra, hogy megvalósítsák azt, amit a tanszékekről hallottak. Még pedig mielőtt 

közgyakorlatra bocsátanak őket, ne hogy megessék, hogy az emberek életveszélye 

árán legyenek kénytelenek megtanulni a gyakorlatot. Ennél fogva bár világos, 

mennyire hasznos és szükséges a gyakorló kórház, még inkább kitűnik ez abból, 

hogy sokkal kevesebb a tanulók száma amiatt, hogy a kar híján van a gyakorló 

kórháznak, hiszen azok az ifjak, akik az orvostudománynak szentelik magukat, 

nagyon jól látják ennek szükségességét, miért is máshol keresik a tapasztalás 

alkalmát. Mivel pedig a versengés legnagyobb részben a hallgatók számától függ, 

szükségképpen következik, hogy nagyobb lesz a versengés ott, ahol van gyakorló 

kórház. Ennek hiánya akadályozza az újonnan avatott orvosok boldogulását és 

alkalmaztatását, hiszen mindenki inkább akarja rábízni életét olyan orvosra, aki 

jártas a gyakorlatban, mint a pusztán elméletileg képzettre.” 

8 OL C67 1160 Helytartótanácsi Levéltár, Departementum litterario-politicum –  Acta ad translationem 
Universitatis Tyrnaviensis spectantia – 1770–1786. 330–357 lev. – Uo. 120–121. lev.: belecsúsztatva a „Projecta 
Reparationis comoditatum in Arce Regia Budensi feliratú aktába: Schoretich felterjesztése.
9 OL C67 1160 AT 108–117. „Summarische Erläuterung der die Übersetzung der Universität von Tyrnau nach 
Ofen, betreffenden Fragen.”



Továbbiakban kifejti Schoretich, milyen legyen a gyakorló kórház épülete, berendezése, az 

egyes helyiségek rendeltetése. A bemutatás és gyakorlat céljára elégnek tartja a nyolcas 

beteglétszámot, de ezek kiválogatásához nagyobb kórházi anyag szükséges: 

„A számos beteg kiváló alkalmat ad a tanárnak, hogy megfigyeléseket tehessen, új 

tapasztálatokra tegyen szert. Ezeket aztán nyomtatásban megjelentetik, és így mi 

közben előmozdítják a gyógyítás tudományának gyarapodását a betegek javára, a 

tudós világban hírt és megbecsülést szereznek a karnak és az egyetemnek. A 

gyakorlat folytán a hallgató sokszor egyetlen ránézéssel több dolgot lát meg és 

több rejtett dolgot fedez fel a betegen, mintha a gyakorlatot tanulva, órákat 

kutatva kínlódik.”

Felsorolja továbbiakban a szükséges asztalos-, lakatos-, kárpitosmunkákat, mennyi 

ágyneműre, asztalneműre, ruházati cikkre, konyhai, fürdőszobai berendezésre van szükség; 

miért kell kert is a kórháznak stb. Évi költségvetést is ad, beleértve minden fogyóanyag-, 

gyógyszerkiadást.

Schoretichhez hasonlóan a többi tanár is feltárja problémáit a Királyi Bizottságnak, mi 

hiányzik a sebészet, szülészet, vegytan, botanika területén „e tudományok hasznos és 

gyümölcsöző gyakorlásához”. A bizottság, meggyőződve a kórház-probléma égető voltáról, 

megvizsgálta, miképpen lehetne Nagyszombatban kórházat építeni. Először arra gondoltak, 

hogy talán át lehetne alakítani erre a célra a szegényházat; a bővítéshez elég nagy telek áll 

rendelkezésre, de mivel alapítvány nincs a betegek ellátására, fenntartása sokba kerülne. 

Másik szempont: 

„Továbbra is kétes maradna, vajon meglenne-e a betegeknek olyan választéka, 

amit megkövetelnek a betegágynál tartott kollégiumok? Ebben a városban nem 

sok idegen fordul meg, a szegényekről gondoskodnak, ezek nem könnyen 

engednék meg, hogy átszállítsák őket közkórházakba.”

A bizottságnak küldött jelentésben kitérnek a könyvtár állapotának jellemzésére is: 

,,A könyvtár egyelőre inkább könyvei számával és díszes külsejével érdemel 

figyelmet, mint könyvei választékával. Legnagyobb részben ugyanis tele van 

bölcseleti, hittudományos, aszkétikai és más hasznavehetetlen könyvekkel. 



Leszámítva a péterváriakat, nincsenek benne semmiféle Tudományos 

Közlemények, semmilyen újság sem, sőt majdnem semmi sincs az 

orvostudományra (–  kiemelés a szerzőktől), az egyetemes történelemre, 

természetrajzra és irodalomtörténetre vonatkozóan… ennél fogva hiányt szenved 

nemcsak a tanulóifjúság, hanem a tanárok dicséretes igyekezete is a könyveknek e 

szegénysége miatt.”

A kapott vélemények alapján állást foglal a bizottság az egyetem Budára költöztetése mellett 

és indoklásában felhozza, hogy az orvosi kar épülete könnyen eladható Nagyszombatban 

magánosnak vagy alkalmas közintézmény céljára is. Ha itt maradna az egyetem, 

elkerülhetetlen lenne egy új kórház építése és javadalommal való ellátása, viszont ilyen 

kiadással az ország belsejében is létre hívható hasonló intézmény. Megállapítják, hogy 

„...a helyváltoztatással nem kell tartani semmiféle zavartól a tudomány terén, sőt 

az orvosi kar, amely Nagyszombatban tesped, csakhamar gyarapodni fog, ha 

olyan helyre kerül, ahol kórházak vannak, s így mihelyt odaérkezett, mindjárt a 

betegek ágyánál lesznek megtarthatók az előadások és ennek az oly hasznos 

tudománynak a növendékeit tudományuknak mintegy elővételezett gyakorlatával 

lehet majd felkészíteni a közjó szolgálatára,”

A valószínűleg Kempelen által fogalmazott és Niczky jegyzeteivel ellátott latin nyelvű irat 

azzal fejeződik be, hogy „…az orvostudomány valamennyi részének helyes és rendes 

gyakorlata számára lenne már két kórház, lenne hely a füvészkert számára; …ezért a Királyi 

Bizottság úgy véli, hogy Magyarországnak ez a fővárosa nagyon alkalmas a Királyi Egyetem 

létesítésére”.

Egy másik levéltári dokumentum, mely mintegy összefoglalja a nagyszombati egyetem 

Budára helyezésével kapcsolatos kérdéseket (Niczky szignójával), szintén megállapítja, hogy 

„az orvosi karnál nincsenek kórházak, így egy része ennek a tudományágnak nem tanítható 

megfelelően. Ebből a hiányosságból fakad aztán, hogy nem szívesen alkalmaznak városi vagy 

megyei orvosnak olyan doktort, akinek nem volt alkalma egyetemi tanulmányai során az 

előadott Praxis Medicát valóban gyakorolni. Ez a felszerelésben való hiányossága a karnak az 

ott elvégzett tanulmányi évek eredményességét annyira csökkenti, hogy kevés fiatal embernek 

támad kedve tanulmányait itt folytatni.



Ugyanez vonatkozik a sebészetre; az anatómiai oktatás is kárát látja a kórház hiányának; 

nincs hulla boncolásra; mióta az egyetem fennáll, egy hullát kaptak.”

A Budára helyezés mellett szól a jelentés szerint, hogy „az orvosi kar részére máris 

rendelkezésre áll egy jól felszerelt polgári kórház, ahol 50–60 különféle bajokban szenvedő 

beteget lehet egyszerre elhelyezni. A sebészet és szülészet gyakorlata itt folytatható, mivel 

sebesült, beteg és szülő nők feküsznek itt.

A kórház szolgáltatja a szükséges hullamennyiséget is. A lábadozó betegek is 

megtalálhatják nyugalmukat, mivel a kórház könnyen megközelíthető, jól felszerelt és az 

épületek is jó állapotban vannak.”

Egy újabban előkerült jegyzőkönyv tanúsága szerint,10 mely egy vegyes bizottsági 

ülésen készült, az egyetem Budára költözésével kapcsolatban 1777. január 16-án, az orvosi 

kart teljes egészében az anatómiai és kémiai intézettel együtt a Várba akarták költöztetni, és 

elrendelték, hogy mérjék ki nemcsak a kémiai kísérletekhez szükséges kályha helyét, hanem 

minden más gyakorlat számára szükséges helyiséget is. Az iraton szerepel Mária Terézia saját 

kezű bejegyzése, mely szerint: „semmi anatómia, sem kémia, sem könyvnyomda a vár 

főépületében; a kémia a tűzveszély miatt”. Valószínűleg ez a vélemény került előtérbe, mikor 

nem az eredeti elgondolás szerint helyezték el az orvosi kar különböző részlegeit. A 

jegyzőkönyv szerint a bizottság a kórház problémáját a kar vezetői személyes intézkedési 

jogkörébe utalta. A botanikus kert céljára megfelelő telek keresését is elrendelték.

A bizottsági jegyzőkönyvekhez fűződő királyi döntések alapján 1777. február 17-én 

megszületett az egyetem átköltöztetése iránt intézkedő jogszabály, márciusban a gyakorlati 

intézkedések, májusban az épületek átadása, átvétele. Kijelölték a Várpalotában és azon kívül 

elhelyezkedő, egyetemi célokat szolgáló helyiségeket. Az orvosi kar lényegében a Várpalota 

melletti, ún. Stöckl-épületben11 helyezkedett el; itt tartották az elméleti előadások egy részét, a 

gyakorlatiakat pedig a városi kórházban. A múzeumok a Várpalotába kerültek, és a nagy 

egyetemi épületben tartották a bonctan, elméleti sebészet, patológia, élettan és gyógyszertan 

előadásait.

A füvészkertet a Krisztinavárosban alakították ki, ide szállították a nagyszombati 

botanikus kert csekély számú növényét. A kezdetleges állapotokon Budán sem sikerült túljutni 

a füvészkerttel kapcsolatban.

10 Szalatnai Rezső: Kempelen Farkas és az Egyetem átköltöztetése Budára. Bp., 1959. Budapesti Történeti 
Múzeum. pp. 14–21. Klny. Tanulmányok Budapest múltjából 13. kötetéből.  Jegyzőkönyv a bécsi udvari kamara 
levéltári anyagából; először közli németül a tanulmány szerzője. (1777. jan. 16. 24, cs. No. 35. Protocol. Com. 
Mixtae…)
11 Melléképület a Várpalota közelében; 1849-ben leégett és helyére került az ún. Stöckl-épület, melyben az 
udvari plébános lakott.



Az egyetem átköltözése simán és tervszerűen történt. 1777. november 3-án 

megkezdhették az első budai egyetemi tanévet, mely még természetesen nehézségekkel volt 

teli: előre nem látott tervezési hibák, a szükséges munkálatok lassú üteme, anyaghiány stb. 

Belső szervezésre, az elhelyezkedés részletproblémái megoldására ezután került sor.

Az orvosi kar budai működése (1777–1784)

Az egyetem áthelyezésének egyik döntő szempontja az orvosi oktatásban oly fontos szerepet 

játszó kórházprobléma volt, és sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az maradt Budán is. A 

medikusok gyakorlati képzése a budai városi kórház két szobájában történt, mely a régi Szent 

János kórház volt. A pestisjárványok idején keletkezett; 1713-ban kis földszintes, négy 

szobából álló ház volt, 12 szegény sorsú beteg részére berendezve. Alapítványok biztosították 

fennmaradását, de nem felelt meg a kórházi igényeknek.

Townson, Magyarországon járt angol utazó12 lehangoló jellemzést ad a budai kórházi, 

egyetemi viszonyokról: „a kórház rossz; bár az jó, hogy az egyetemhez tartozik, de csak 

nagyon kevés beteget tud felvenni, 12–15-öt; az egyetem gazdag alapítvánnyal rendelkezik; jó 

a természetrajzi és fizikai gyűjtemény. A könyvtár szép, nagy teremben helyezkedik el, de 

kevés új tudományos könyvvel rendelkezik. Használata akadálytalan, mégis úgy találtam, 

kevesen látogatják. A botanikus kert jó, de nagyon kicsi a melegháza.”

1783-ban II. József meglátogatta az egyetemi kórházat és ittjártakor olyan felháborító 

állapotokat talált, hogy utasítást adott, ideiglenesen a Várpalotában helyezzék el a klinikát, 

egészségesebb helyen.13 A budai kórház igazgatósága nem intézhette rendesen a kórház 

gazdasági ügyeit sem, mert egy királyi leirat szerint14 meg kell követelni tőlük az elszámolást, 

melyet a számvevőség szigorúan vizsgáljon át és nyilvánítson utána véleményt, hogyan lehet 

a jövőben a hanyagságot elkerülni.

Rendelkezésre állnak az egyetem budai korszakából az épületek, berendezések és 

ingóságok állapotával foglalkozó jegyzőkönyvek.15 Ezek tanulmányozása alapján 

megállapíthatjuk, hogy bár ekkorra a berendezkedés megtörtént, az egyetem ünnepélyes 

megnyitása lezajlott, az alapítólevél büszkeséggel szól a Budára költözésről, a palota 

átengedéséről, az építkezésekről, megállapítja, hogy „mindazt, amire őszinte szándékkal 
12 Townson, Robert: Travels in Hungary. London, 1797. p. 71.
13 OL C67 1160 No. 14127 Királyi Parancs, amit 1784. május 26-án adtak ki; 235. lev. verso, 17. pont.
14 Uo., annak folytatása.
15 OL C141 No. 16 Acta Senatus Regiae Universitatis Budensis, 1782. április; Visitationis Aedificiorum 
Protocollum remittitur, 430–460. lev.



törekedtünk, a befejezettség állapotába juttassuk el”, de az orvosi kar viszonylatában erről 

nem lehetett szó. Anyagi vonatkozásban a legigényesebb kar lévén, állandóan folyt a harc – 

hasonlóan a nagyszombati időszakhoz –  a nagyobb pénzügyi támogatásért, technikai 

eszközök, könyvek beszerzéséért, a kórházi viszonyok javításáért.

Az anatómiai intézet leltára (teljes csontváz nem volt; összesen 4 teljes koponyán 

tanultak; 4 anatómiai tárgyú könyv szerepel a leltárban; fel is említik, hogy „nincs több 

valamit érő anatómiai könyvünk, bár történnék e téren rövidesen kellő gondoskodás!”), 

melyet Rácz Sámuel16 vett fel vagy a Winterl által beadott vegyi laboratóriumi leltár, mely 

külön sorolja fel a Nagyszombatból hozott és a Budán beszerzett dolgokat, szinte hihetetlen 

szegénységről árulkodnak. Winterl is szóvá teszi az előadásokhoz és a kémia műveléséhez 

szükséges könyvek hiányát. A jegyzőkönyv szerint: „nem kételkedünk benne, hogy lassanként 

gondoskodás történik e hiány kiküszöböléséről Trnka és Plenck urak könyvtárának 

megvételével és más könyvek folyamatos beszerzésével, amelyeknek szükségére a tanárok 

rámutattak.”

A sebészeti tárgyak leltárát nem is küldik fel, csak akkor, ha az ezer forintért rendelt 

eszközök megérkeznek. Ebből is arra következtethetünk, hogy nem volt érdemes leltárt 

csinálni a szegényes felszerelésről. További építkezést látnak szükségesnek, legsürgősebbnek 

a füvész- és gazdasági kertben.

Ebben a jegyzőkönyvben foglalkoznak a sebészeti előadóterem problémájával, ez is 

sokat elárul az oktatás körülményeiről: 

„Mivel az elmúlt évben (1780) a sebészet tanára, Plenck József úr kérte a királyi 

tanácsot, hogy cseréljék ki a sebészeti előadóterem padjait, amelyek közel vannak 

a kályhához, tűzveszély miatt, és helyezzék el azokat másképpen, a július 22-i 

ülésen elhatároztuk, hogy az épületek felülvizsgálata alkalmával szemügyre 

vesszük a sebészeti előadótermet és jelenteni fogjuk, hogyan lehetne a padokat a 

helyzethez jobban alkalmaznunk. Az előadótermet megszemlélve azt tapasztaltuk, 

hogy a padok nagyon közel vannak a kályhához, nehezen tudták őket itt 

elhelyezni, a tanterem szűk. Úgy véltük, hogy átmenetileg a következőképp lehet 

kiküszöbölni ezeket a hiányosságokat: a falon nyitott közbülső bolthajtással 

összekötendő a sebészeti előadóterem és a szomszédos szoba, melyet ugyanaz az 
16 Rácz Sámuel (1774–1807) Pesten született, orvosi tanulmányait Bécsben végezte. Eleinte Nagybányán 
működött, itt kezdte meg szakirodalmi működését is (Orvosi Oktatás; Borbélyi Tanítás). 1777-ben ő lett a 
magyar orvosi karon az első külső tag; 101 aranyat fizetett a tagságért. 1783-tól az anatómia professzora. 
Kinevezésével az orvoskari tanárok száma 6-ra emelkedett. Négyszer volt dékán, és a rektori tisztséget is viselte. 
Nagy harcosa volt a magyar oktatási nyelv bevezetéséért vívott küzdelemnek.



évfolyam használ és áthelyezendő a tanár asztala rácsozattal együtt a teremhez 

csatolandó térségbe. Ha ezt kis költséggel megteszik, az előadóterem 

megfelelőbbé válik és jobban elhelyezhetők a padok a kályhától.”

A rendelkezésre álló további dokumentumok mozgalmasnak mutatják szervezeti és dologi 

ügyek szempontjából az orvosi kar életét. A felmerült problémákat sorra továbbítják illetékes 

helyre, s II. József ismert egyetemlátogatásai eredményeként, bár ő többször hangsúlyozta, 

hogy nem ért az orvosi dolgokhoz, gyors és személyes uralkodói intézkedéseket foganatosít. 

Abból a királyi parancsból idézünk apró intézkedésektől a jelentősekig, melyet Ürményi 

udvari tanácsos a Budai Egyetem helyzetével kapcsolatos beszámolójának több pontjára 

nézve folytatásként adtak ki.17 

„Az anatómia tanára használja előadásaihoz Leber Anatómiáját. –  60 forintért 

vehet anatómiai készítményeket. –  A sebészet tanára vehet 500 forintért 

eszközöket. – A botanika és vegytan tanára felhasználhat 800 forintot. – Kitaibel 

Pált rendeljék mellé évi 400 forint fizetéssel. Buzdítani kell a fiziológia tanárát, 

Prandtot, hogy foglalja össze röviden Haller Elementa-it. Az orvosi kar a 

legteljesebb szigort alkalmazza a doktorrá avatások terén. –  A füvészkert és az 

állatorvosi iskola ugyanazon a helyen legyen. –  A hittudomány megszüntetett 

repetenseinek egyik ösztöndíját át kell vinni az orvosi karra és szét kell osztani két 

szegény sorsú orvosjelölt és ugyanennyi kiváló sebésztanuló között. – Mindenek 

előtt azokat kell majd tanári állásra alkalmazni, akik jártasak a külföldi, német, 

francia, olasz és angol nyelvekben, magukat a tanárokat pedig ösztönözni kell 

arra, hogy megtanulják azokat legalább annyira, hogy megértsék az elismert 

szerzőket. –  Buzdítani kell azokat a tanárokat a Budai Egyetem orvosi és 

bölcsészeti karán, akik külföldi egyetemekre jártak, hogy ápolják tudományos 

kapcsolataikat, és kezdeményezzék egy tudományos társulat megalapítását. – 

Azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon minél hamarabb általánossá tegyék a 

német nyelv használatát, elhatározzuk, hogy mostantól fogva …  csak olyanokat 

nevezzenek ki egyetemi tanári állásra, akik annyira bírják a német nyelvet, hogy 

ezen a nyelven legyenek képesek tanítani az ifjúságot.”

17 OL C67 1160 No. 14127 Királyi Parancs, amit 1784. május 26-án adtak ki; 235. lev. verso, 17. pont, annak 
folytatása.



Az oktatás színvonala Budán

Az első rendelkezésünkre álló nyomtatott tanrend a Budai Királyi Tudományegyetemen az 

1778/79-i,18 mely szerint nyáron reggel fél 7-től fél 8-ig a növénytant adják elő. Utána klinikai 

gyakorlat 8–9-ig, majd 9–10-ig élettan vagy sebészeti klinikai gyakorlat. 10-től 11-ig 

anatómia és szülészet, de csak kedden és pénteken. A délutáni órákban 2–3-ig gyógyszertan, 

3–4-ig elméleti kórtan és sebészet. 4–5-ig télen vegytan, ugyanebben az órában a tanév során 

orvos-sebészi előadások magyarul. Bár 1780-tól a hivatalos előadási nyelv a német (előzőleg 

latin volt), a sebészek számára engedélyezték a magyar nyelvű előadásokat, ahogyan Rácz 

Sámuel sugalmazására kérték a hallgatók.

A Budára költözés kezdetétől a Ratio Educationis tanrendszere volt érvényben, mely 

lényegében az orvosképzés addig kialakult rendjét változatlanul hagyta, tankönyveket sem írt 

elő, hanem szorgalmazta inkább nálunk is a bécsi egyetem, illetve orvosi kar számára előírt 

tankönyvek használatát. 1783-ban összeírták a budai egyetemen használt tankönyvek 

jegyzékét, így az orvosi karét is.19 A kötelező és olvasásra ajánlott szerzők között találjuk a 

kortárs híres és elismert szerzőket: Linné, Boerhaave, Van Swieten, Haller, Stoll, Murray, 

Winslow, Vogel, Leber, Heister, Crantz, Plenck; kiegészítve azzal a megjegyzéssel, hogy e 

szerzők művei mellett a tanárok használják saját jegyzeteiket, közöljék kutatásaik legfrissebb 

eredményeit hallgatóikkal.

Súlyt helyeztek arra is, hogy a tanárok alakítsanak ki saját tudományos könyvgyűjte-

ményt az oktatás eredményességének fokozására. II. József 1783. február 7-én írja Piller tanár 

könyvbeszerzéssel kapcsolatos pénzkérésére:20 ,,Minden egyes tanár köteles a tanításhoz 

szükséges könyveket saját költségén beszerezni; azokat a műveket pedig, amelyeknek nagyobb 

az ára, bocsássa rendelkezésükre az egyetem könyvtára”.

II. József élénken érdeklődött mindig az egyetem élete, sorsa iránt. Ezt bizonyítják 

nemcsak személyes látogatásai, hanem intézkedései egész sora: türelmi pátense (nem 

katolikus is doktorrá avatható), az orvosi gyakorlatűzés jogának kölcsönösségét elrendeli a 

monarchia minden egyetemének okleveleire nézve; állatgyógyászati intézet létesítését rendeli 

el és az orvosi karhoz csatolja; a természetrajzi tanszék átkerül a bölcsészkarról; első tanára az 

orvosi karon Piller Mátyás.21

18 Fejér, Georgius: Historia Academiae Scientiarum Pazmaniae Archi-Episcopalis ac M. Theresianae Regiae 
literaria... Budae, 1835. Univ. Appendix. No. X. (A függelék 10. számú irata szól az orvosi fakultásról – újabban 
a teljes mű elérhető az interneten – a szerk. megj.)
19 OL ASRUB (Acta Senatus Regiae Universitatis Budensis) 1783. okt. No. 14. 120. lev.
20 Pauler Tivadar id. műve p. 295.; latinul közli; 1783. febr. 7.
21 Piller Mátyás (1733–1788) jezsuita, bölcsészdoktor. Számos művet írt. Előbb a Bécsi Theresianum igazgatója, 



Arra nincs mód, hogy a budai korszak második felére oly jellemző jozefinista szellem 

következtében kialakult döntő változásokat az egész egyetem szempontjából ecseteljük. 

Annak megállapítására szorítkozunk, hogy az új rend intézkedései az orvosi karon is 

éreztették hatásukat, és a budai években gyökerezik a már Pesten, 1786-ban végrehajtott nagy 

„Reformatio Studiorum Josephina”, melynek intézkedései következtében az új orvosi 

tanulmányi rend alaposabb orvosi-sebészi kiképzést tett lehetővé, rövidebb idő alatt.

A hallgatói létszám a budai évek alatt emelkedett; természetesen, a végzettek száma 

kevesebb, mint a hallgatóké. A budai időszakban 45-en szereztek orvosi diplomát.

Nem csökkent a felvidéki származású hallgatók számaránya, ugyanúgy a külföldi 

hallgatók száma sem a nagyszombati időszakhoz viszonyítva. Ennek okát elemezve, legtöbb 

szerző abban látja, hogy a szigorlatokon enyhén osztályoztak. A hallgatók lakhelye szerint, 

jöttek Erdélyből, a Felvidékről, Délvidékről, a Jászságból, öten voltak budai lakosok. Feltűnő, 

hogy a türelmi rendelet ellenére sem jöttek a protestánsok lakta területről. 1784-ben végez 

Budán az első Debrecenből jött orvosdoktor: Tattay József.

A budai évek alatti legmagasabb orvoskari hallgatói létszám 11 (1783/84) és a 

legkevesebb 1779-ben: 2; ezek is külföldiek. Az egyetem budai korszaka alatt végzett 

orvosdoktorok közül kiemelkedik Benkő Sámuel,22 aki később Borsod vármegye főorvosa 

lett, az egészségügyi helyrajzírás, orvosmeteorológiai megfigyelések és rendszeres 

kórboncolás hazai megteremtője. Kiemelkedő orvosírói tevékenységet a többi Budán végzett 

orvosdoktor nem folytatott, csak disszertációikat jelentették meg. Orvosi tevékenységük 

megítélése most nem feladatunk, de nem érdektelen, ha a rendelkezésre álló adatok alapján23 

elemezzük disszertációikat. A 45 orvos értekezése körül 38 esetben sikerült megállapítanunk, 

milyen témakörből készítették dolgozataikat. Legtöbben belgyógyászatból doktoráltak (21-

en); bőrgyógyászatból hatan, hárman botanikából, szintén hárman gyógyszertanból, hárman 

szülészetből, 1–1 hallgató anatómiából, kórbonctanból, de sebészetből egy hallgató sem 

választott témát (gyakorlat hiánya!). Kiemelkedik témaválasztásával, felkészültségével, 

végzett munkája aktualitásával Oesterreicher Manes József, aki elvégezte Winterl tanár 

módszerével a budai gyógyforrások elemzését.

A végzett hallgatók témáik kifejtése során többé-kevésbé alkalmazták a tudományos 

munka elemi módszereit. Bár sokat idézik az ókori klasszikus orvosszerzőket, korabeli 

irodalomra is támaszkodnak. Forrásaikat lapalji jegyzetben közlik, az értekezés végén pedig 
majd Budán és Pesten a természetrajz tanára. Állattant és ásványtant tanított. Nagy értékű természetrajzi 
gyűjteménye volt, mely később az egyetem birtokába került.
22 Benkő Sámuel (1743–1825), Trnka halála után 1793-ban jelölték a praxis clinica tanszékére is. Működése 
külföldön is elismerést vívott ki számára.
23 Lásd bővebben: Győry Tibor: Magyarország orvosi bibliográphiája. 1472–1899 (Bp., 1900) c. munkájában.



általában felsorolják az idézett szerzők nevét (műveik adatait nem). Feltűnő, hogy többször 

idéznek külföldi korabeli folyóirat-irodalomból. Feltehetőleg használták az Egyetemi 

Könyvtár folyóiratállományát. Az idézett szerzők között nemcsak a kötelező tankönyvek írói 

nevével találkozunk, hanem olvasottságuk ennél szélesebb bázisú. E pozitív megállapítások 

mellett nem hallgathatjuk el, hogy az átnézett disszertációk elméleti, spekulatív 

megfontolások eredményei és összefoglalásai a témával kapcsolatos rendelkezésre álló 

nyomtatott irodalomnak. Nem egyéni és gyakorlaton alapuló megfigyelések szolgáltatták az 

értekezések alapanyagát. Ez a jelenség érthető, ha figyelembe vesszük, hogy nem állt 

rendelkezésre megfelelő kórházi beteganyag és a kémiai, anatómiai intézetek felszerelése sem 

volt korszerű.

A budai korszakban írt doktori értekezések pár kivételtől eltekintve, nagyon egyszerű 

nyomdai kivitelben, kis formátumban és kis terjedelemben készültek.

Az orvosdoktori kar budai éveinek értékelése

Azon túlmenően, hogy a Budára költözés ténye nem zökkentette ki az orvosi kart a már 

Nagyszombatban kialakult pályájáról, biztosította az orvosképzésben a kontinuitást, lassan 

emelkedő, de érzékelhetően magasabb színvonalon. A Ratio Educationis bevezetése, az 1780-

ban kiadásra került és az egyetem alkotmányát biztosító Diploma inaugurale Mária Teréziá-

nak feltétlenül nagy érdeme. A budai éveknek különösen a második felére eső II. József-féle 

reformintézkedések és a közegészségügy szempontjából is alkotó császár saját szavai illenek: 

„Soha sem hagytam figyelmen kívül, bármit találtak is ki a beteg és sebesült emberek 

gyógyítására, könnyítésére és életben tartására; minden egyes ember értékes volt előttem.”24

Az ő személye, törődése és intézkedései nélkül az orvosi kar budai korszaka sivár 

szakaszát jelentette volna a magyar orvosképzésnek.

Az egyetem Pestre helyezése (1784)

Az egyetem Budára helyezése alapos megfontolás és körülményes előkészítő munka után és 

globálisan értékelve, nemcsak az orvosi kar szempontjából, szerencsésen ment végbe. Annál 

drámaibbnak tűnik a Pestre helyezés; az uralkodó kevéssel előtte tett intézkedései (kórház 

24 Vö.: Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Bp., 1935.



felállításának elrendelése a Várban stb.) ezt sejteni sem engedték. Itt az áttelepítés indoka sem 

az egyetem érdeke volt, hanem 1783-ban az országos kormányszékek áthelyezése Pozsonyból 

(Helytartótanács, udvari kamara, királyi kúria) az egyetem elhelyezését vonta maga után. Az 

áthelyezésnek kétségtelenül voltak előnyei: a hegy miatt Buda nehezebben volt 

megközelíthető, Pest fejlődése nagyot lendült, épült a Lipótváros, az egyetem is növelte a 

városfejlesztő kedvet, bár a város vezetősége sokszor kitért az egyetem méltányos kérései 

elől, de ugyanakkor féltették az ifjúság erkölcseit a nagyváros káros hatásaitól, s újra 

felmerült az egyetem Pestről való elhelyezésének gondolata. Ebben a kérdésben végső döntést 

csak 1802-ben hozta meg I. Ferenc, aki nem az egyetem továbbhelyezését látta indokoltnak, 

hanem az ifjúság erkölcseinek megjavítását és rendeletileg tiltotta el az egyetemi hallgatókat a 

színház- és tánctermek látogatásától.

A költözés az orvosi kar szempontjából nehéz helyzetet teremtett. Egyik hátránya volt, 

hogy a protomedikusi hivatal,25 mely tk. az orvosi karon belül működött, Budán maradt. Nem 

költözhetett a kar végleges helyére. Az 1784/85. tanévet a célra nem alkalmas pálos 

kolostorban töltötték. Ez alatt folyt a kar otthonául kijelölt volt jezsuita ház (Újvilág és 

Hatvani u. sarkán; ma: Semmelweis és Kossuth L. u. sarok) átalakítása. A gyakorlati órákat a 

városi kórházban tartották 1780-ig, majd az Újvilág utcai épületben rendeztek be két 

kórtermet 16 beteg részére összezsúfolt helyen. Ez a volt jezsuita kolostor kétemeletes épület 

volt, itt helyezték el az egész orvosi fakultást, a dékáni hivatalt, az intézeteket, múzeumokat, a 

kémiai laboratóriumot, bonctermet, konyhát, előadótermeket. A legjobb helyet a 

természetrajzi gyűjtemény kapta, a kórtermek a II. emeleten szűk, szellőztethetetlen 

szobákban kerültek berendezésre, ahová a kémiai laboratórium szaga is behatolt. A 

földszinten állandó lárma zavarta az előadásokat. Az átfoltozott épület eleve nem volt 

alkalmas (kis szerzetesi cellák sora) az orvosi kar céljaira, és a további nagyobb arányú 

fejlesztés is már eleve ki volt itt zárva. A felszerelés sem volt kielégítő. Mind az elméleti, 

mind a gyakorlati szakok silányul voltak ellátva. 36 helyiség volt összesen az épületben, ezek 

közül is csak 18-nak volt két ablaka, a többi egyablakos volt. Tetem alig volt, amelyen a 

bonctant tanítani lehetett volna. Kevés volt a demonstrálandó beteg is.

A botanikus kertet a mai Szép utca környékén, a Ferenciek zárdájának kertjében 

helyezték el. Az állatgyógyintézet többször költözött; előbb Pesten a józsefvárosi Skopetz-

majorban, majd a közelben levő Tavasz utcai Hülff-házban helyezik el; 1795-ben kerül a 

Rókus-kápolna melletti Krenedics-házba.

25 A protomedicusi hivatal feladata volt többek között az orvosképzés ellenőrzése és igazgatása. 1803-tól az 
orvosi könyvek cenzúrázását is itt végezték. A Pestre költözésig helyileg is a fakultáson volt.



Az orvosi kar pesti működése 1806-ig

Az orvosi kar vezetői nem törődtek bele az adott helyzetbe; különösen éles harcot vívtak a 

klinikák jobb elhelyezéséért. Előbb a volt pálos kolostort kérték, de itt már akkorra papnevelő 

intézet létesült, majd a Rókus-kórházban igényeltek 20 ágyat, de a város vezetősége kérésüket 

elutasította.

1786-ban maga II. József volt az első látogatók egyike; felháborodott a látottakon és 

pénzkiutalások formájában intézkedéseket hozott a viszonyok megjavítására, de döntő 

változás az épület hiányosságai miatt nem következett be.

1791-ben sikerült a klinikai ágyak számát szaporítani, de Bécshez képest ezen a téren 

még mindig nagy a lemaradásunk.

Oktatás szempontjából a tárgyalt időszak termékenynek mondható. 1786-ban életbe 

lépett II. József új egyesített tanulmányi rendje az orvosok és sebészek számára, 4 éves 

tanulmányi idővel. Eltörlik a promotiós esküt, helyébe ünnepélyes fogadalom letétele kerül; 

eltörlik a disszertációkat és disputációkat, helyébe gyakorlati vizsgák letétele kerül. 

Változások következnek be a tanárok személyében és tárgyaik elosztásában. Plenck már 

előzőleg Bécsbe került; meghalt Schoretich, majd Piller; utóbb Trnka; új oktatók kerülnek a 

karra: Stáhly György,26 Stipsics Ferdinánd,27 Veza Gábor (protomedikus),28 Tolnay Sándor,29 

Schönbauer József,30 Szening János,31 Schraud Ferenc,32 Eckstein Ferenc,33 Bene Ferenc34 és 

Stáhly Ignác.35

II. József halála után I. Ferenc megszünteti a német nyelv használatát, helyébe a latin 

kerül; visszaállítják a disputációkat, a disszertációkészítést. Megkezdi működését az első 

országos szemorvos, Stáhly György. Önálló tanszék lesz a sebészeti.
26 Stáhly György (1755–1802) előbb katonaorvos volt, majd sebészetet és szülészetet tanított 1784-től, később 
Magyarország szemorvosa lett.
27 Stipsics Ferdinánd (1754–1820) elméleti orvostant, majd ált. kórtant és gyógyszertant tanított. Többször volt 
dékán és rektor.
28 Veza Gábor kari igazgató 1786–1799-ig.
29 Tolnay Sándor (1747–1818) Bécsben végzett; Pesten az állatorvostan tanára 1786-tól haláláig.
30 Schönbauer József (1757–1807), állattan és ásványtan tanára 1789-től haláláig. Helyettesként egy tanévben 
kór- és gyógytant is tanított.
31 Szening János (1757–1806) előbb katonaorvos, sebész, az egyetemen a bonctan tanára, később szülészetet is 
tanított.
32 Schraud Ferenc (1761–1806) Bécsben végzett, előbb megyei főorvos volt, majd 1793-tól az államorvostant 
tanította. Nagy érdemeket szerzett a tehénhimlőoltás és járványok leküzdése terén. Ő maga is hivatása áldozata 
lett: tífuszban halt meg.
33 Eckstein Ferenc (1769–1833) 1803-tól a gyakorlati sebészet tanára.
34 Bene Ferenc (1775–1858) 1803-tól az elméleti orvostan és államorvostan tanára, majd 1813-tól, illetve végleg 
1816-tól a különös kór- és gyógytan tanára. Többször tett nagy külföldi utazásokat; elsők között hozta be a 
himlőoltást, megalapítója a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének. Az egyik legjelentősebb 
magyar orvosegyéniség.
35 Stáhly Ignác (1787–1849) 1806-tól a sebészeti tanszék adjunktusa.



Az egész tárgyalt pesti korszak tk. a tanulmányi reformok sürgetésével és különböző 

tervek, javaslatok, beadványok készítésével jellemezhető. Ugyanis az 1790-es országgyűlés a 

le nem tárgyalhatott ügyek szabályozására, kidolgozására országos bizottságokat nevezett ki, 

így oktatásügyit is, főleg egy új Ratio Educationis megalkotására. Az ún. regnicolaris 

bizottság elnöke Ürményi József lett, az előkészítő munka a tervezettnél tovább tartott, 43 

ülésen foglalkoztak a különböző javaslatokkal. Kiemeljük Winterl, Rácz, Stáhly György, 

Stipsics, Tolnay, Veza Gábor beadványait. Eddig még nem közölt, ismeretlen, idevágó latin 

nyelvű dokumentum került birtokunkba,36 melynek lényeges pontjait az alábbiakban közöljük:

„Az Egyetem Rektor Magnificusának.

Minthogy Kegyes Királyi Határozat … megparancsolta az Orvosi Karnak, hogy 

terjessze elő az Országos Bizottság által kidolgozott Orvosi Tanulmányi Tervhez 

fűzött megjegyzéseit: egyúttal azonban azt hiszi, hogy mivel az említett terv, 

amely rászorul az Orvosi Kar jogos megjegyzéseire, semmiképp sem egyeztethető 

össze a gyógyítás tudományát tanulmányozók valódi javával, az a kötelesség 

hárul reá, hogy ehelyett más, konkrétabb tervet készítsen és terjesszen elő 

legfelsőbb helyen, nem csupán megjegyzéseket az említett tervhez, hanem itt 

mellékelten más tervezetet nyújt be az Orvosi Kar, amely tartalmazza az orvosi 

kidolgozott tanulmányok tervezett rendjét, és kéri, hogy mielőbb továbbítsák a 

Magas Kir. Helytartótanácsnak.

A Kar rendkívüli üléséről, melyet Pesten tartottak 1803. január 7-én.

Dékán s.k.

A Magyar Kir. Tudományegyetem Orvosi Kara

Az Orvosi kar megjegyzései:

I. Általános megjegyzések 1-ször Az Orvosi Kar megjegyzései az Országos 

bizottság által kidolgozott orvostanulmányi tervvel kapcsolatban.

1. A preparátumok elkészítése nem a tanulók, hanem a tanárok feladata.

2. Helytelen a fiziológia tanítása mindjárt az első évben. Következzék az anatómia 

és kémia után.

36 Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár XI. (Tört. dok. szakgyűjtemény). Gy. sz. 4986. – Jelenleg az 
intézmény levéltárában található (– a szerk. megj.)



3. A természetrajz tanára ne terjeszkedjék ki a természet mindhárom tartományára, 

hiszen a botanikát úgyis külön tanítják.

4. Nem helyes a kémiát mindjárt a gyógyszerészeti vegytannal kezdeni, hanem 

előbb ennek elemeit kell előadni. Alkímia oktatása felesleges.

5. Helytelen előbb a sebészeti kórtant tanítani és aztán az általános kórtant.

6. A második évben felesleges a botanika tanítása.

7. Helytelen elválasztani a sebészeti műtéttantól a műszerekről és kötésekről szóló 

tanítást.

8. A közegészségtant és a törvényszéki orvostant csak az utolsó évben lehet 

tanítani.

9. A kétéves tanfolyamon helytelen mindjárt az első félévben az orvosi tárgyak 

előadása.

10. A kétéves tanfolyam hallgatói számára helytelen kötelezővé tenni a 

közegészségügy tanulását.

11. Az állatgyógyászat tanítására bőven elegendő egy esztendő.

II. Az orvostudományi tantárgyak helyesebb elrendezésének terve

A. Alapelvek.

1. Az orvostudomány és sebészet együttes tanítása feltétlenül szükséges.

2. Akár ember-, akár állatorvosról van szó, tanulja meg valamennyi számára és a 

köz számára hasznos orvosi tantárgyat.

3. Bölcseleti tanulmányok bevezető végzése nélkül senki se kezdhessen 

orvostudományi tanulmányokat.

4. Tárgyalandó valamennyi orvosi és sebészeti tantárgy logikus rendben; az egyes 

tárgyak ismeretei legyenek egymással kapcsolatban.

5. A tantárgyakat osszák szét négy évre a doktori fokozat jelöltjei számára, két 

évre pedig a magisteri fokozat jelöltjei részére. Ezzel meglesz az egyenlőség a 

többi cs. kir. egyetemmel.

6. Nem kell elárasztani a hallgatókat tananyaggal. Ezért a tanfolyam minden egyes 

évében csak három rendes, kötelező tárgyat adjanak elő számukra.

7. A legfontosabb és a leggyakorlatibb tárgyakat teljesen le kell adni, s ezeket 

napjában kétszer kell tanítani, délelőtt és délután is.”



A tervezet ezután ismerteti az orvos-sebészeti tanulmányok rendjét, külön a négyéves 

tanfolyamét és külön a kétévesét. Külön terjedelmes fejezetben foglalkozik a megjegyzések 

kifejtésével, mit-mikor-miért kell tanítani, illetve tanulni.

1803-ban kezdték tárgyalni a magyar regnicolaris bizottság elaboratuma alapján az 

orvosi tanulmányok reformtervezetét az államtanácsban. A javaslatok alapján 6 éves 

tanfolyamrendet alakítottak ki (az általunk ismertetett kari tervezetet ilyen szempontból nem 

vették figyelembe), de mivel a jóváhagyás előtt a bécsi egyetemen már 5 éves tanulmányi 

rendet vezettek be, a conformetur-elv kísértése nyomán, nálunk is 5 éves lett az orvosképzés, 

s ez lett a 15 éves előkészítő hatalmas munkának a legkézzelfoghatóbb eredménye azon kívül, 

hogy az eddigi tárgyakhoz csatlakozott a szemészet, az állatgyógytan, a therapia specialis, a 

törvényszéki orvostan és orvosi rendészet. E két utóbbi tárgy alkotta tk. az államorvostant, 

amely nálunk 1793-ban kapott önálló tanszéket, megelőzve sok évvel Ausztria és a német 

örökös tartományok egyetemeit.

A pesti időszak tárgyalt 22 éve alatt összesen 255 orvosdoktor végzett. A hallgatók 

száma természetesen ennél jóval több volt. Az évi csaknem 12 fős átlag létszámnövekedést 

jelent a budai évekhez viszonyítva. Még mindig magas a külföldi hallgatók létszáma, 8% 

(enyhe szigorlatoztatás vádja még mindig éri a kart), aránytalan az egyes országrészekről jövő 

hallgatók számbeli megoszlása.

Kiváló hallgatók sora végez ezekben az években; Kitaibel Pál, Nyulas Ferenc, Földi 

János, Szening János, Kováts Mihály, Pataki Sámuel, Eckstein Ferenc, Lenhossék Mihály, 

Schuster János, Stáhly Ignác és sokan mások. Pár sikeres értekezéstől eltekintve a 

disszertációk még mindig nem önálló laboratóriumi vagy klinikai vizsgálaton alapuló 

munkák, hanem elméleti rekapitulációk és irodalmi kompilációk.

A pesti időszak mérlege

Pozitív jelentőségű, hogy az orvosképzés az újabb kényszerű költözés következtében sem 

vesztette el lendületét, kontinuitása megmaradt; az adott körülményekhez rugalmasan és nem 

belenyugvóan alkalmazkodva harcolt tovább a kar jobb elhelyezésért, felszerelésért, több 

betegágyért. Bár az oktatói gárdában több személyi változás bekövetkezett, ezek a változások 

nem támadták alapjaiban a kar szellemét. A hallgatói létszám szaporodott, több lett az 

évenként végző diplomások száma. A kar vezetői sok időt, energiát fektettek a jobb 

orvosképzés megvalósítását célzó tanulmányi reformok kialakításába, elfogadtatására. 



Számos tárggyal gyarapították a tantervet, bizonyos ponton (államorvostan) megelőzték 

Európa többi egyetemét. Számos olyan kiváló egyéniségű és adottságú orvos nyert oklevelet 

ezekben a pesti években, akik később sokat megvalósítottak elődjeik meghiúsult terveiből.

Nem fejezhetjük be értekezésünket anélkül, hogy az orvosi kar budai és pesti évei 

értékelésénél meg ne emlékeznénk az Egyetemi Könyvtár és Egyetemi Nyomda szerepéről az 

orvosképzésben.

Az 1777-i Ratio Educationis37 külön paragrafusokban emlékezik meg az Egyetemi 

Könyvtár és az egyetemi könyvnyomda jelentőségéről az oktatásban: ,,A könyvtárak 

nélkülözhetetlenségéről már történt említés. Itt kell a leggazdagabbnak lennie, ahol a 

hallgatóknak nem felületes mázt kell kapniuk a tudományokból, hanem a legteljesebb 

kiképzésben kell részesülniük, amit a legjobb könyvek kitartó olvasása nélkül egyáltalán el 

nem érhetnek.” ,,A tanügy bővebb gyarapítására az egyetemhez könyvnyomda is csatoltatott. 

Ez a nyomda kizárólagos kiváltságot fog élvezni az összes könyvek nyomtatására, melyek … a 

tanintézetek számára meg vannak állapítva.”

Szemügyre véve az Egyetemi Könyvtár történetét, az egyidősnek mondható az 

egyetemével. Kezdetben jól kielégítette az oktatás szükségleteit. Vezetői az egyetem tanárai 

közül kerültek ki. Lényeges változás a könyvtár életében a jezsuita rend feloszlatása és az 

egyetem királyi egyetemmé válása után sem történt; bár funkciója kibővült, szerzeményezési 

politikája ugyanaz maradt: mind a régi, mind az újabb állomány háromnegyede teológiai 

jellegű volt.

Feltétlenül érdemesnek látszik azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy az orvosi kar 

felállítása előtt volt-e egyáltalán, és ha igen, milyen jellegű orvosi irodalom állt rendelkezésre. 

Szerencsére 1090-ből rendelkezik az Egyetemi Könyvtár katalógussal, melyből pontosan 

megállapítható az orvosi irodalom mennyisége és minősége.

Az orvosi könyvek száma meghaladja a 100 kötetet; „Medici” címszó alatt szerepelnek 

a katalógusban, és bár vannak besorolási hibák, felmérhető és jellemezhető az állomány. 

Röviden: inkább könyvészeti szempontból jelentős klasszikus orvosi művekből áll az orvosi 

irodalom, a korabeli szakmunkák száma elenyészően kevés. Ugyanígy jellemezhető egy 

1774-ből származó katalógus alapján a későbbi állomány, az orvosi kar működésének ötödik 

évében.

Az egyetem Budára költöztetése előtt az állomány kétharmadát visszatartották, ennek 

ellenére szépen fejlődésnek indult a könyvtár, és 1783-ban már több mint 15 ezer kötet van a 

könyvtárban. Az egyetem rendelkezésére álló 48 helyiségből ötöt kapott a könyvtár: 

37 Az 1777-i Ratio Educationis. Ford., bev. és jegyz. Friml Aladár Bp., 1913. CC. és CCI. par.



olvasóterem, olvasószoba a tanárok részére, írnoki helyiség és kétszobás igazgatói lakás. 

Lassan krónikussá válik a helyhiány, zsúfoltság. A kötetek rossz állapotban, a berendezés 

szegényes, a feldolgozó munka hiányos. 7–8 olvasó fordul meg naponta a könyvtárban; 1781-

ben az összes olvasók száma 709 volt. A beszerzési keret évi 500 forint volt, de nem kapta a 

könyvtár folyamatosan. II. József intézkedései nyomán javult kissé a helyzet. Az orvosi 

művek száma 1790-ig 766 kötetre emelkedett; az állomány 5%-át jelentették. Az 1690-es 

katalógusban szereplő, inkább könyvészeti szempontból jelentős művek kicserélődtek, 

eltűntek, modernebb lett az állomány jellege.

Az egyetemi könyvtár vezetői – felismerve az orvosi kar nagyon szerénynek mondható 

könyvtári ellátottságát –, a rossz anyagi lehetőségek ellenére, törekedtek az egyetem orvoskari 

tanárai értékes könyvgyűjteményei megszerzésére, így került az állományba, jelentősen 

gazdagítva azt, Winterl, Plenck, Trnka és Veza orvosi jellegű könyvtára.

Az Egyetemi Nyomda szerves része már a nagyszombati egyetemnek is. Sok 

privilégiumot élvezett, a XVIII. század elejétől működése fellendült, az ország vezető 

nyomdájává vált. Itt nyomják a disszertációk jelentős részét, a tankönyveket, a hivatalos 

egyetemi nyomtatványokat, az egyetemi tanulmányokat elősegítő teológiai, bölcsészeti, 

orvostudományi viták anyagát. Az egyetem Budára költözésekor követte az egyetemet; 

elnevezése 1778-tól Királyi Egyetemi Nyomda. Anyagi szempontból a nyomda működése a 

következő két évtizedben nem mondható sikeresnek. Az egyedüli szabadalmak ellenére egy 

fillér jövedelme nincs. 1798-ban fellendül a nyomda működése: megkezdik a betűöntöde 

bővítését, átszervezését, Budára jön Bikfalvi Falka Sámuel; de az ezután következő korszak, 

mellyel nagy fejlődés indul meg a nyomda életében, már nem tárgya mostani 

vizsgálódásunknak.

Az egyetem budai és pesti évei (1806-ig) alatt sok munkát adott a nyomdának. Az innen 

kikerült nyomtatványok ebben az időszakban szerfölött egyszerűek külső kiállítás 

szempontjából, egyébként elfogadhatók. Az orvosi kar tanárai az első évtizedekben műveiket 

általában nem itt nyomtattatták, mivel vagy egyáltalán nem kaptak szerzői honoráriumot, 

vagy nagyon csekély összeget. Ugyanakkor Bécsben lényegesen magasabb szerzői 

tiszteletdíjat fizettek.

Külön elemzésre vár, hogy pontosan hány orvosi művet, disszertációt és milyen 

példányszámban jelentettek meg az orvosi kar felállításától kezdve a kar kétszáz éves 

történetén át az Egyetemi Nyomdában.

Pár szót kell még ejtenünk a tárgyalt időszakban a cenzúrakérdésről. Az orvosi könyvek 

cenzúráját az orvosi kar felállítása előtt is már Bécs látta el. Ebből a szempontból nem 



közömbös, hogy 1751-től Van Swieten az újjászervezett cenzori hivatal vezetője. Bár Mária 

Terézia idejében volt preventív cenzúra (tiltott könyvek katalógusa) és represszív 

könyvvizsgálat, de voltak ún. félig tiltott könyvek, melyeket engedély mellett, kutatók, 

tudósok használhattak.

II. József 1781-es cenzúrarendeletének több pontját maga dolgozta ki: eredetileg 

teljesen mentesíteni akarta a cenzúra alól a jogi, orvosi és katonai irodalmat, bár erre aztán – 

valószínűleg környezete befolyására – nem került sor. Bécsre központosított cenzúraszerveze-

tet épített ki, melyben minden feladatot világi személyek láttak el.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy ha figyelembe vesszük a hazai orvosképzés 

kezdeti szakaszában rendelkezésre álló orvosi jellegű egyetemi könyvtári szakirodalmat, 

annak örvendetes gyarapodását, a tanárok példamutató szeretetét a saját könyvtár létesítése, 

gyarapítása, sorsának alakulása iránt; azt az orvosi könyvek kiadása körüli szabadabb légkört, 

a külföldi eredetű szakkönyvek szabadabb revízióját és beengedését az országba, a Ratio 

Educationis és több királyi rendelet progresszív intézkedését az orvosi tankönyvek használata 

területén és a kitűnő lehetőségeket, amelyeket az Egyetemi Nyomda szolgáltatott, nem tartjuk 

indokoltnak az eddig kialakult pesszimista felfogást az orvosi kar könyvtári és nyomdai 

ellátottsága területén. Nem volt kirívó ellentét a könyvek, könyvtári, nyomdai ellátottság és az 

orvosi kar egyéb technikai, anyagi felszerelése tekintetében a tárgyalt időszakban.

A II. Ratio Educationis bevezetésével kezdődő időszak már egy újabb fejezetét jelenti a 

magyar orvosképzés történetének, ezért vizsgálódásunkat itt lezárjuk.



Antall József

Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok38

I.

Hollandia és Magyarország Európa viszonylag távoli két sarkában helyezkedik el, a németség, 

a német nyelvű államok nyugati és keleti szomszédságában. Nem kötik nyelvi kapcsolatok, 

eltérő történelmi tényezők formálták a két nemzetet. Ritkán esett egybe a két nép történetében 

az emelkedés és hanyatlás hintajátéka. A megélt és megért történelem eltérő karakterűvé 

faragta a Németalföld és a Kárpát-medence népeit, a lehetőségek és vágyak pszichológiája 

más lelkületet alakított ki. Nem titkolhatjuk el azt sem, hogy az adás-kapás egyensúlyáról is 

ritka századokban szólhatunk, a szerencsésebb földrajzi fekvésű Hollandia a gazdasági 

fejlődés és a történelem élére törve, inkább modellül szolgálhatott szellemében és 

intézményeiben az élethalálharcát vívó magyarságnak.

A gazdasági hatalmat és külpolitikai jelentőséget hordozó középkori Magyarország, 

Közép-Európa egyik jelentős állama Mohácsnál (1526) összeomlott – három részre szakadt. 

Németalföld pedig épp ekkoriban indult el azon a fejlődési úton, amellyel évszázadokra 

Európa egyik vezető tényezőjévé, az európai szellemiség és tudományosság mintaállamává 

válhatott. Így nem véletlen, hogy éppen Hollandia felemelkedésének és világtörténelmi 

jelentőségű szerepvállalásának időszakában a holland–magyar kapcsolatokat igen egyoldalúan 

és egyértelműen Hollandia javára, nem titkolhatóan általános „magyar deficittel”  kell 

értékelnünk. A holland függetlenségi harcok, az önálló államiság megteremtése után csak 

Mekkaként vonzhatta a magyar szellemi zarándokokat a XVII–XVIII. században. Azokban az 

évszázadokban, amikor Hollandia szellemi nagyhatalom volt Nyugat-Európában, 

Magyarország az állandó háborúskodás, visszafejlődés és „stagnálás” évtizedeit élte. 

A szétszakított ország – a királyi Magyarország, Erdély és a török kézen lévő területek – 

lakossága a felére esett a Mohács előtti Magyarországhoz viszonyítva. Szétzúzták 

intézményeit, nem tarthatott lépést Európának azzal a térségével, amelyhez hagyományai, 

kulturális öröksége és gazdasági kapcsolatai kötötték. A függetlenségi küzdelmeket követő, 

ellentmondásokkal teli, de mégis építő évtizedeket teremtő XVIII. században már minden 

oldalon érvényesül Hollandia jótékony hatása, ha szellemiekről, ha tudományról szólunk.
38 Forrás: Antall József: Magyar–holland orvostörténeti kapcsolatok. Gondolatok, teendők, kutatási irányok. In: 
Bernáth István (szerk.): Hollandból magyarra... Kultúrhistóriai tanulmányok és szemelvények. Bp., 1986. Terra. 
pp. 133–148.



II.

E két, ma már megközelítően azonos nagyságrendű ország és nép soha nem érzett egymás 

iránt ellenszenvet, éppen ellenkezőleg, igen sokszor rokonszenvet. Nem mellőzve a tényeket, 

a felsorolható különbségek mellett találtam hasonlóságokat is. A függetlenségi vágyat, a 

toleranciát más népekkel szemben, a küzdelmet a jobbért, és ha értelme van, az önpusztításig 

menő szorgalmat. Romantikus húrokat pengetve, az elszántságban, a vállalkozó kedvben és a 

lovagiasságban van valami rokonság a tengerész- és lovasnépek között. Így nem véletlen az, 

hogy a bukott szabadságküzdelmek után Hollandia éppen úgy menedéket nyújtott a 

magyaroknak, ahogy mélységes humanizmussal fogadta be a trianoni békeszerződés után, az 

első világháborúban az anyagi összeomlás szélére jutó Magyarország gyermekeinek ezreit. 

Bár talán csak szimbolikus, „tömegeiben” nem hasonlítható gesztusa volt Magyarországnak, 

hogy a második világháború alatt a náci Németország fogolytáboraiból hozzánk szökött 

hollandoknak éppen úgy menedéket nyújtott, ahogy a lengyeleknek, franciáknak és annyi más 

nemzet fiának.

Ez az az örökség, amely arra kötelez bennünket, hogy nagyobb igyekezettel fogjunk a 

teendők elvégzéséhez, a magyar–holland történelmi kapcsolatok vizsgálatához. Nem harci 

cselekmények, nem az egymás ellen vagy az egymás mellett vívott csaták hőseinek megbékítő 

vagy lelkesítő küzdelme a kutatás tárgya. Éppen ellenkezőleg! A virágzó Hollandia hatása 

azokban a századokban, amikor hiányoztak vagy hiányosan működtek azok az intézmények, 

amelyek a magyar értelmiség, a magyar vezető elit kiképzésére voltak hivatottak –  ez a 

vizsgálat iránya! A vallási ellentétek, a katolicizmus és a protestantizmus különböző 

irányzatainak küzdelme, az európai vallásháborúk természetesen nem hagyták közömbösen 

Magyarországot sem. Bár a vallásellentéteket nálunk mindig elhalványították a magyarságon 

belül a nemzeti összetartozás közös élményei a külső hatalmakkal szemben. De az is 

kétségtelen, hogy éppen a magyar–holland kapcsolatokban igen fontos szerepet játszottak a 

vallási tényezők. A magyar kálvinizmus nyugati, nyugat-európai támogatásában, szellemi 

vonzásában Svájc (Genf) és Skócia (Anglia) mellett, de azoknál is erősebb hatást, éppen 

Hollandia gyakorolt. A másik oldalon, ez éppen az orvostörténelem területén jelentkezik, a 

Hollandiában hátrányos helyzetben lévő katolikusok kiemelkedő képviselője, Van Swieten 

(1700–1772) a Habsburg-birodalomban és ezen keresztül Magyarországon fejthet ki 

rendkívüli jelentőségű tudományos és felsőoktatási tevékenységet.



III.

Az a meghatározó jelentőségű szellemi hatás, amelyet a gazdasági és művelődési virágkorát 

élő Hollandia gyakorolt Magyarországra, a XVII. században és a XVIII. század nyolcvanas 

éveiig érvényesült. A középkori magyar egyetemek nem tudtak gyökeret verni, egy-egy nagy 

uralkodóhoz (Nagy Lajos, Mátyás király) kötődve nem válhattak a kontinuitás szolgálóivá. A 

tanulni vágyó magyar ifjúság útja a Mohácsot követő századokban még sokáig külföldre, 

külföldi egyetemekre vezetett. Itália, Németország, Svájc, Anglia, korábban Lengyelország 

egyetemei gyakorolták a legnagyobb vonzást. De a XVII–XVIII. században Hollandia 

egyetemei a legfontosabbak közé emelkedtek. Természetesen a holland egyetemeken végzett 

lelkészek, tudósok, orvosok nagy része visszatért hazájába, de közülük nem egy új hazát talált 

Hollandiában vagy más európai országban, a nagy hírű intézmények diplomájával a zsebében. 

A kutatásnak arra is kell irányulnia, hogy mit hoztak magukkal ezekről az egyetemekről, mit 

kezdtek vele magyar földön. De az sem érdektelen, hogy mi lett azokkal, akik hosszabb időt 

töltöttek külföldön vagy végleg ottmaradtak.

A magyar szellemi élet, a különböző értelmiségi foglalkozásúak bizonyos értelemben 

nyertek is azzal, hogy a tehetséges és vállalkozó szellemű ifjak külföldi egyetemekre mentek. 

A magyar középfokú oktatás mellett a különböző felsőfokúnak is minősíthető intézmények 

(kollégiumok stb.) a filozófiai, teológiai és jogi képzést szolgálták. A viharos történelmi 

időknek megfelelően változó színvonalon és eredménnyel. Ezek közé tartoztak a királyi 

Magyarország és Erdély intézetei. De a természettudományok, az orvosi ismeretek már 

háttérbe szorultak, alárendelt helyzetbe kerültek. Egy-egy kiváló ember körül 

„magániskolaként”  működtek, illetve egy-egy nagy tudós vagy szakember működése idején 

virágzásnak indultak, de igen gyenge intézményes alapokon. Fordulópontot a magyar 

felsőoktatásban vitathatatlanul az 1635-ben megalapított nagyszombati egyetem jelentett, 

amely bölcsészeti, teológiai és jogi karral kezdte meg működését. A jezsuita alapítású 

egyetem – Pázmány Péter hatalmas érdemeivel – azonban nem válhatott a protestáns diákok 

főiskolájává. Orvosi kart csak 1769-ben kapott az egyetem, Van Swieten reformtörekvései 

keretében. Ez az 1770/71. tanévben meg is kezdte működését, majd 1777-ben Budára került a 

Királyi Egyetem többi karával együtt, végül pedig 1784-ben Pestre, történeti és jogelődjeként 

a mai Eötvös Loránd Tudományegyetemnek és a többi önállóvá vált egyetemnek, így a 

Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek is.

A hazai egyetemi oktatás kiszélesedése óriási jelentőségű volt, a vallási türelem 

kibontakozásával (jozefinizmus), a XIX. század nemzeti liberalizmusának későbbi 



szellemével a vallási különbségek jelentősége megszűnt vagy lecsökkent. De a XVIII. század 

utolsó harmadáig a protestánsok, különösen pedig a kálvinisták egyetemi képzésében döntő 

jelentőségű volt a holland egyetemek szerepe: Franeker, Groningen, Utrecht, Leyden, 

Amszterdam, Harderwijk számos magyar hallgatónak adott otthont. Az a kiemelkedő szellemi 

folyamat, amely a reneszánsz és humanizmus, valamint a reformáció kibontakozásával indul 

meg Európában, meghatározza a tudományos haladást, a tudományok, különösképpen a 

természettudományok egész rendszerét. Ezekben a századokban válik a modern kor 

tudománya a technikai fejlődés és a természettudományos haladás, ezen belül az „alkalmazott 

tudományok”  alapjává. Természetesen ennek a filozófiában és az eszmék irányában is 

meghatározó szerepe van, ezekben az évtizedekben, évszázadokban alakul ki az európai 

gondolkodás, eszmerendszer, amely majd a felvilágosodáson keresztül a XIX. század politikai 

liberalizmusán vezet a XX. századhoz.

Hollandia az európai tudományos haladásban igen nagy szerepet játszott, a modern 

természettudományok fejlődésében úttörő jelentőségű volt az újkor hajnalán kibontakozó 

szellemi központok, egyetemek teljesítménye. Nem ok nélkül vonzotta a magyar tehetségeket, 

új világot nyitva előttük.

IV.

A magyar tudományos élet kiemelkedő egyénisége, Apáczai Csere János (1625–1659) 

kolozsvári és gyulafehérvári tanulmányai után került Hollandiába, 1648 és 1651 között a 

franekeri, a leydeni, majd az utrechti egyetem hallgatója volt, végül pedig az újonnan alapított 

harderwijki egyetem első teológiai doktora lett. Tanulmányai végeztével feleségül vette egy 

jómódú utrechti család leányát, Aletta van der Maetot. Apáczai Csere Hollandiában Descartes 

hatása alá került, de megismerkedett Alsted, Comenius, Copernicus, Ramus tanításaival, 

aminek összegzéseként még Utrechtben megalkotta „Magyar Encyclopedia”  (1653) című 

művét. Tulajdonképpen tankönyvnek tekinthető, amely tudományos igénnyel foglalta 

korszerű rendszerbe a szükséges ismereteket. Külön érdeme az Encyclopediának, hogy jó 

kétharmad része foglalkozik a természettudományokkal és az orvosi ismeretekkel, nyíltan 

Copernicus tanításai szellemében. 1653-ban tért vissza Erdélybe, és a gyulafehérvári 

kollégium tanára lett. Vele a puritanizmus modern, sőt radikális iránya kapott képviseletet a 

protestantizmus legkeletibb országában, országrészében, Erdélyben. (Később el kellett 

hagynia a helyét, miután az ortodox kálvinizmus képviselője, Basire (Angliából menekült 



Erdélybe) támadást indított ellene. Irodalmi működése, művelődési és pedagógiai programja 

modern, a Hollandiában megismert eszmék és intézmények példáján alapult, azokat kívánta 

magyar földön megvalósítani, alkalmazni a magyar hagyományokhoz. De azt sem 

hallgathatjuk el, hogy az orvosi ismeretei egyértelműen kompilációk, nem tekinthetők önálló 

eredményeknek. De nagy érdeme az orvosi nyelv megmagyarosítása, egyes orvosi kifejezések 

lefordítására tett kísérlete (javallás, „lehöllés” – lehelés, tenyésztés, életér stb.).

Mielőtt azonban a XVIII. századi Magyarországnak, e sokat és sokszor félreértett 

kornak a tárgyalásához érkezünk, utaljunk a XVII. században Hollandiában tanuló és végző 

magyar orvosokra. Mutatóban néhány nevet ezek közül. Martinus Carceus (de Karczag-

Újszállás), aki De la Boe Sylvius munkatársaként hosszabb ideig élt Hollandiában. Leydenben 

végzett Dimjén Pál (1655–1720) orvos és unitárius pap, a kolozsvári unitárius gimnázium 

tanára. Utrechtben és Franekerben tanult Enyedi Sámuel (1630–1720), nagyváradi rektor 

(igazgató) és alvinci prédikátor. Erdély híres orvosa lett Fejérvári István ugyancsak 

Leydenben folytatta tanulmányait. Huszthi Szabó István (1671–1704) Leydenben, egy ideig 

Lipcsében tanult, majd Halléban működött. Később II. Apafi Mihály (1676–1713) erdélyi 

fejedelem orvosa, majd 1700-tól debreceni kollégiumi tanár és városi fizikus (orvos). 

Leindenben és Utrechtben tanult Kováts György, akinek Hollandiában könyve is jelent meg. 

Apafi Mihály erdélyi fejedelem orvosa volt az egykori leydeni diák, Köpeczi János is, aki 

később Sárospatakon lett tanár.

Ha e sort folytatjuk, még sokféle magyar és magyarországi diákra akadunk. 

Franekerben végzett Németh István orvos, Harderwijkben Seuler Lukács (1661–1735), aki 

előbb Hollandiában orvosi praxist folytatott, majd visszatérve Magyarországra városbíró lett. 

Érdekes karriert járt be Sinapius (Senff) Mihály Lajos, aki ugyancsak Harderwijkben végzett, 

jelentős filozófusként és orvosként volt ismert. A híres litván Radziwill hercegi család udvari 

orvosaként halt meg. Az idősebb és ifjabb Spilenberger (Spillenberg) Dávid is leydeni diák 

volt, akik lőcsei városi fizikusként (orvos) írták be nevüket a Szepesség történetébe, tárgyi és 

művészeti emlékeik díszei a magyar múzeumoknak, egyike a híres magyar érzelmű cipszer 

családoknak. Franekerben végzett Szoboszlai N. Sámuel, Viszánik Mihály is. Teutsch András, 

aki Utrechtben adta ki orvosi disszertációját (1669–1730), az erdélyi szászok grófja, 

Nagyszeben polgármestere lett. Tarczali Pál Leydenben diákoskodott, orvos, majd 

Sárospatakon tanár lett. Végül említsük meg Vízaknai Bereczk Györgyöt (1668–1720), aki 

Franekerben és Leydenben végzett, majd Kolozsvár városi főorvosa lett. Nincs módunkban 

további életrajzi adatokat, ismertetéseket adni, de nem mulaszthatjuk el felhívni a figyelmet a 

magyar orvostörténet-írás megalapítójára, máig legtöbbet forgatott életrajzírójára, Weszprémi 



(Csanády) Istvánra (1723–1799), aki nemcsak az utrechti egyetemen szerezte orvosdoktori 

oklevelét (1756), hanem „Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza” c. latin nyelvű 

munkájával (Lipcse, 1774–1787) négy kötetben feldolgozta saját koráig a magyar orvosok 

életútját és irodalmi működését is. Külön is kitért a hollandiai tanulmányokat folytatókra, 

idézem: 

„Azt gondolom, hozzátartozik hazánk tudományos életéhez, hogy a leydeni levéltár 

akadémiai naplójából ezekre a jegyzetlapokra kiírjam és kíváncsi polgártársaim 

kielégítésére nyilvánosságra hozzam ezeken a Felfalusiakéin (ti. id. és ifjabb Felfalusi 

József –  A. J.  megj.) kívül több honfitársunk nevét is, akik a múlt század (ti. a XVII. 

század –   A. J. megj.) közepe óta egészen a mi időnkig a híres leydeni egyetemet 

látogatták tanulmányaik tökéletesítése végett.” 

Weszprémi István műve új kiadásban újra megjelent négy kötetben 1960–70 között az 

Országos Orvostörténeti Könyvtár (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 

Levéltár) kiadásában két nyelven. Az idézett szöveg39 után szorgosan „kigyűjtve” megtaláljuk 

a hallgatók névsorát,40 majd megjegyzi Weszprémi:

„Legyen szabad közben ide iktatnunk azoknak a magyar nemzetiségű diákoknak a 

névsorát is, akik az évek során beírták nevüket az utrechti egyetem albumába, mégpedig 

1636 óta, amikor az egyetemet felállították, és megerősítették új kiváltságlevéllel. 

Nevezettek a rendek nagylelkű bőkezűségéből ott végezték tanulmányaikat vagy pedig a 

hittudományban, bölcseletben, jog-és orvostudományban elnyerték a legmagasabb 

fokozatot és kiváltságot.”41 

Ezt követően alapos jegyzékét találjuk a végzetteknek.42 Szép számmal találunk doktori 

disszertációkat a fentieknek megfelelően a könyvtárakban, de legalábbis a bibliográfiákban. 

Franekerben (Fogarasi Sámuel, Cseh [Csuzi] János, Herczegh János, Buzinkay György, 

Szathmári Paksy Pál, Milesz József stb.), Groningenben (Chernak László stb.), Harderwijkben 

(Gyöngyösi Pál stb.), Leydenben (Schwab Keresztély, Raymann János Ádám [I.], Maléter 

39 Lásd: Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Harmadik száz. I. és II. tized. – 
Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia. Centuria tertia. Decas I. et II. Ford.: Vida Tivadar. 
[4. köt.] Bp., 1970. Medicina. p. 199. (Orvostörténeti könyvek – Libri historiae medicae)
40 Uo. pp. 299–309.
41 Uo. p. 309.
42 Uo. pp. 309–321.



János, Mylius János, Diószegi István, Perliczy János Dániel, Mátyus István, Weszprémi 

[Csanády] István, Domby Sámuel, Pétsi Péter stb.), hogy csak néhány egyetemet és néhány 

kiemelt személyt említsünk annak bizonyítására, hogy mennyi teendő vár még a kutatókra. 

Már láttuk azt is, hogy nemcsak kálvinisták, hanem unitáriusok is tanultak a holland 

egyetemeken. Ezek sorában az orvosokon kívül még említsünk meg olyan jeles tudósokat is, 

mint Szent-Ábrahámi Lombard Mihályt (1683–1758) és Ágh Istvánt (1709–1786), akik a 

kolozsvári unitárius kollégium tanárai lettek, és kéziratos tankönyveik, matematikai és 

csillagászati stb. munkáik maradtak fenn. Nemcsak a copernicusi elmélet úttörői és 

továbbvivői voltak Erdélyben, hanem Ágh István mint unitárius püspök is jelentős működést 

fejtett ki. Talán az is természetes, hogy a nyomdászat terén a világhírű és egyetemes 

művelődéstörténeti jelentőségű holland nyomdászat sem maradt hatás nélkül. Számos mű 

jelent meg az említett szerzőkről Hollandiában. A legismertebbeken kívül érdemes még 

megemlíteni például Miskolczi Csulyak Ferencet, aki 1713-tól irányította a kolozsvári 

nyomdát, amelyet feldúltak a császári csapatok. Tótfalusi Kis Miklós mellett tanult és 

Leydenben intézte a bibliafordítás ügyeit. Külön meg kell még említeni Szathmári Pap 

Sándort (1679–1745), aki Hollandiából visszatérve lendítette fel a kolozsvári nyomdát.

V.

A magyar orvostörténet, az orvostudomány hazai történetének fejlődése szempontjából 

természetesen a modern holland orvostudomány kiemelkedő alakja, a klinikai oktatás 

úttörője, Herman Boerhaave (1668–1738) leydeni egyetemi tanár hatása a legfontosabb. Nem 

térhetünk most ki orvosi elméleti munkásságára, a newtonizmus hatására, az emberi test 

egyensúlya és a gyógymódok kapcsolatára stb. 

A kiemelkedő leydeni egyetemnek számos magyar hallgatója volt Boerhaave 

tanítványa, akiken keresztül közvetlenül is érvényesült a hatása. Említsük meg Raymann 

János Ádámot (1690–1770), a híres eperjesi orvost, Sáros vármegye főorvosát. De a 

legnagyobb hatást természetesen mégsem a felsorolt leydeni hallgatókon, a Hollandiát 

megjárt protestáns diákokon keresztül fejtette ki Boerhaave Magyarországon, hanem Gerard 

van Swieten (1700–1772) közvetítésével, aki 1774-ben költözött Bécsbe Mária Terézia udvari 

orvosaként. A kiváló képességű orvos, Boerhaave tanítványa – éppen katolikus vallása miatt – 

nem lehetett az utóda. Nehéz lenne működését összegezni, de hamarosan az orvosi kar 

igazgatója, a birodalom polgári és katonai egészségügyi főnöke stb. lett. Az 1365-ben alapított 



bécsi egyetem orvosi karát 1749–56 között teljesen átszervezte, bevezette a betegágy mellett 

folyó klinikai oktatást. Alapítója lett az „első bécsi orvosi iskolának”.

De Van Swietennek igen sokat köszönhet a birodalmon belül Magyarország is. A 

szabályozott magyarországi egészségügy, a korszerű egészségügyi igazgatás megteremtése az 

ő nevéhez fűződik. Világosan felismerte, hogy szükség van a nagyszombati egyetem orvosi 

karának felállítására, amelyre azután 1769-ben sor is került. Bár az első tanári kar tagjai nem 

tekinthetők a magyar kultúra és tudomány elkötelezett tagjainak, sokkal inkább a birodalom 

hűséges alattvalói voltak. De részesei voltak annak a korszerű értelmiségi elitnek, amely a 

felvilágosult abszolutizmus időszakában, az első bécsi iskola tanítványaiként került a 

birodalom különböző egyetemi katedrái élére. Egységes csapatot alkottak, Van Swieten orvosi 

reformtörekvéseinek voltak a letéteményesei. Nem érdektelen megjegyeznünk, hogy a 

protestáns Perliczy János Dániel (1705–1778) utrechti diák, Nógrád megyei főorvos 1751-ben 

tervezetet nyújtott be az uralkodónak orvosi-sebészeti főiskola létesítésére, ami nyilván 

hozzájárult a későbbi egyetemi kar létesítéséhez. Részletes vizsgálatot érdemelne Hatvani 

István (1718–1786) munkássága és hollandiai időszaka, aki teológiát és orvostudományt 

hallgatott Hollandiában, Musschenbroek tanítványaként fizikát, Newton, Wolf és a holland 

fizikusok követője volt. Pataki Sámuel (1692–1766) Kolozsvár neves orvosa, a Teleki család 

háziorvosa, számos munkát írt latin nyelven. Tehát a XVIII. században Magyarországon az 

egészségügy és az orvostudomány felemelkedésének vagyunk a tanúi. Érdekes módon mind a 

protestáns orvosok külföldi kiképzésében, mind pedig a megalakult egyetemi orvosi karon, a 

katolikus Van Swieten reformtörekvései révén a holland orvostudomány rendkívül jelentős 

befolyását érzékelhetjük.

Ezzel a korral nem foglalkozunk részleteiben, csak felhívjuk a figyelmet Kosáry 

Domokos művelődéstörténeti szintézisére,43 amely eligazítást ad minden vonatkozásban. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy éppen a holland hatás, a hollandiai kapcsolatok 

kutatása nem lenne fontos, és részleteiben aligha beszélhetünk még teljes ismeretekről. 

Elindult a magyar tudományosság azon a hosszú úton, amely a XIX. században már önálló 

utakat is jelez. Az orvostudomány terén a nagyszombati kar és a külföldön végzett kiváló 

orvosok együttes hatásaként kibontakozik a modern magyar orvostudomány és egészségügy 

első nagy iskolája, a Balassa János, Markusovszky Lajos, Semmelweis Ignác, Korányi 

Frigyes, Lumniczer Sándor és mások nevével fémjelzett „pesti orvosi iskola”, ahol már 

háttérbe szorultak a vallási szempontok, és a nemzeti liberalizmus eszmerendszerében 

katolikusok, protestánsok együttműködése érvényesül. 

43 Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1980. Akadémiai. 757 p.



Ekkorra már a második bécsi iskolának (Rokitansky, Skoda) volt elsőrendű hatása, 

jelentősen csökkent a Hollandiában tanulók száma. Ez a kor már nem a holland–magyar 

kapcsolatok virágkora. Az érdeklődés azonban nem szűnt meg, hiszen más 

tudományszakokban, elsősorban a református teológusok külföldi képzésében és 

tanulmányútjain továbbra is nagy szerepet játszottak a holland egyetemek. A két világháború 

között, talán éppen az első világháborúban semleges Hollandia már említett emberbaráti 

segítségnyújtása révén is, fokozódott a kölcsönös érdeklődés. Darányi Gyula érdekes cikket 

közölt „A hollandiai egészségügyi viszonyokról”.44 De az is kétségtelen, hogy a medicina 

területén már nem találkozunk olyan arányú érdeklődéssel, mint korábban. Nyugodtan 

mondhatjuk, hogy a tudomány nemzetközi világában kialakult természetes 

„erőviszonyoknak”  megfelelően, az eredmények kölcsönös ismeretében és tiszteletben 

tartásában mutatkozott ez meg.

Mit tehetünk ma? Folytathatjuk elődeink munkáját, meg kell keresnünk azokat a 

területeket, ahol az együttműködés, a kölcsönös kapcsolatok léteznek. Ezek közé tartoznak a 

múzeumi gyűjtemények is. Számos holland művészeti és iparművészeti termék található nagy 

országos gyűjteményeinkben és a területi múzeumokban is. Így a Semmelweis Orvostörténeti 

Múzeum, Könyvtár és Levéltár több olyan orvosi-gyógyszerészi vonatkozású művészeti 

alkotással rendelkezik, amely holland szempontból sem érdektelen. A gyógyszerészet 

területén a delfti kerámiaedények nemcsak eredetiben kerültek Magyarországra, hanem 

hatásuk felismerhető a magyar kerámiákon, így habán fűszertartókon is, sőt közvetítői voltak 

a kínai hatásnak is. 

A numizmatikai gyűjteményben holland érmeket találunk, a könyvtár ritkaságai között 

pedig kiemelkedő holland orvosi munkák jelzik kapcsolataink értelmét. Ahhoz, hogy jól 

sáfárkodjunk közös örökségünkkel, további elmélyült kutatásokra, ezek lehetőségének 

megteremtésére is szükség van. Érdemes lenne általában felmérni a holland gyűjteményekben 

lévő magyar, illetve a magyar gyűjteményekben lévő holland műtárgyakat, dokumentációs 

anyagot. Ez mindkét nemzet számára nyereséget jelentene. A természettudományok és az 

orvostudomány területén természetesen azokat az időszakokat kell elsősorban vizsgálnunk, 

amikor közvetlen kapcsolatokról szólhatunk.

Érdemes a nagy országok vonzásában élő kisebb nemzeteknek egymás múltját és 

művelődési eredményeit megismerni, az eltérések és hasonlóságok gyakran csalóka világában 

új szintézisre találni. Ez volt a célja az inkább csak mozaikok és szilánkok összegyűjtésére 

vállalkozó, rendszert aligha teremtő értekezésnek. Örüljünk annak, hogy van egy másik, 

44 Gyógyászat, 1932. pp. 692–693.



velünk azonos nagyságrendű nemzet, amely sohasem háborúk, sohasem egymás megszállása 

vagy abban való részvétel révén élhet emlékezetünkben, hanem amellyel a gályarab-szabadító 

De Ruyter admirálistól a második világháborúig a humanizmus és a tudományok szolgálata, 

azok elmélyült vizsgálata köthet össze.



Antall József

A török–magyar történelmi-orvosi kapcsolatok múltjából45

Elnök Úr!

Hölgyeim és Uraim!

Köszönetet mondok szíves meghívásukért, a részvétel lehetőségéért azon a Symposiumon, 

ahol a „Militärmediziniache Akademie Gülhane” megalapításának 90. évfordulójára emlékez-

ve a törökországi modernizáló folyamatával, az európai medicina hatásával foglalkozunk. 

Külön öröm számomra, hogy ugyanakkor itt köszönthetjük Herr Prof. Dr. Dr. h. c. mult. H. 

Goerke-t 70. születésnapja alkalmából, aki nemcsak a török orvostörténészek megbecsülését 

élvezi, hanem a Magyar Orvostörténelmi Társaságnak is tiszteleti tagja. Személy szerint pedig 

külön köszöntöm Prof. Dr. Arslan Terzioglu urat, akihez több mint másfél évtizedes 

személyes kapcsolat és igen sok, értékes eszmecsere emléke fűz, aki az egész orvostörténelmi 

szakterületen széleskörű megbecsülést élvez, akinek külön is köszönöm a meghívást. Teszem 

mindezt a Semmelweis-Intézet főigazgatójaként, a Magyar Tudományos Akadémia Orvos-

történeti Bizottsága és a Magyar Orvostörténelmi Társaság elnökeként, tolmácsolva kollégáim 

üdvözletét.

A török–magyar történelmi kapcsolatok népeink eredetéig nyúlnak vissza. A magyarság 

finnugor és török etnikumú népek együtteseként, jelentős iráni elemeket olvasztva magába 

tűnt fel a népvándorlások hullámán Kelet-Közép-Európában, akiket a történelmi források 

életformájuk, kultúrájuk alapján „türkökként”  jegyzett fel. Török népek között –  ekkor még 

finnugor és török nyelvével – érkezett mai hazájába a IX. század végén.

Új környezetében, a kereszténység felvételével hamar beilleszkedett az európai 

nemzetek közösségébe a magyarság. Számos európai népelem (germánok, latinok, szlávok) 

olvadt belé, további török népek (avarak, besenyők, úzok, kunok) maradékaival együtt. Így 

amikor a török hadak elindultak Közép-Európa irányába, már a harcmezőn találkoztak 

elődeink. Nem két nép, nem két nemzet szállt szembe egymással, hanem a kereszténység 

védőpajzsaként a magyarság és az iszlám kardjaként a törökség, világvallások és ezzel 

eszmerendszerek feszültek egymásnak.

45 Kézirat a Magyar Orvostörténelmi Társaság Irattárában. A konferenciát Ankarában rendezték 1988. márc. 12–
14. között.



E helyen nem szükséges mérleget vonnom az 1526 és 1686 közötti időszakról, amelyet 

„Török világ Magyarországon”  c. történelmi fejezetként is kezelhetünk (különben e címet 

adta művének a török megszállást inkább rokonszenvvel tárgyaló Takáts Sándor piarista 

szerzetes történetíró a század elején). Magyarország geopolitikai és stratégiai helyzete 

következtében a világhatalmi, de legalábbis az európai ellentétek fő erővonalánál fekszik 

évszázadok óta. Katonapolitikai kulcspozíciója következtében nem könnyen hagyták el a 

történelem folyamán az idegen csapatok, inkább csak váltás keretében került erre sor. Anélkül, 

hogy az osztrák vagy török csapatok magatartását értékelnénk, hasonlítanánk össze, sokkal 

történetibb, ha azt mondjuk: másfél évszázadnál hosszabb ideig voltunk frontország, sőt 

harctér! Ez iszonyatos anyagi pusztulással, intézmények összeomlásával és a lakosság 

abszolút számmal mérhető 50%-os csökkenésével járt.

A magyar történetírás sohasem tagadta, hiszen ez szükségszerű is, az idegen 

imperiumok hasznos intézkedéseit, részeredményeit bizonyos területeken, de az önálló 

államiság, a függetlenség természetes törekvése volt mindig a magyarságnak is akár a 

Habsburg-, akár a Török Birodalomról volt is szó. Őseink így mindkét irányba harcoltak. Úgy 

vélem, hogy emlékük megbecsülése, gyakran a saját korukban is tapasztalt lovagiasságuk 

megőrzése mellett, ez ma nem szétválaszthat, hanem éppen összeköthet bennünket.

A törökök magyarországi jelenléte idejéből számos vallási és balneológiai építészeti 

emlék áll ma is, közöttük Gül Baba türbéje a XVI. századból, amely egyike az iszlám szent 

helyeinek. A török uralom emléke beivódott a köztudatba, része történelmünknek, 

irodalmunknak, művészetünknek. De a két nép között sohasem hiányoztak a rokonszenv-

megnyilvánulásai sem. Nem véletlen, hogy már a XVII. század végén Thököly Imre 

fejedelem éppen úgy török földön talált menedéket, mint a XVIII. században Rákóczi Ferenc 

fejedelem és kísérete, aki török földön is hunyt el. Apródjának, Mikes Kelemennek levelei a 

korabeli török életnek is művészi feljegyzései.

Az sem véletlen, hegy az 1848/49. évi szabadságharc bukása után török földön kaptak 

menedéket Kossuth Lajos kormányzó elnök es hívei. Több ezer katona és polgári személy 

érkezett Törökországba, akiket a császári és cári kormány nyomására sem adtak ki. Sokan 

maradtak végleg török földön, akikről még később fogok szólni, közöttük számos orvos. De a 

történelem kereke forgandó, szövetségesek és ellenfelek gyakran váltakoznak. A XIX. század 

vérén egy szövetségi rendszerben találkozhattak újra törökök, magyarok és természetesen 

németek és osztrákok. Nemcsak a harctereken, hanem a hadifogság körülményei közepette is. 

Ez megnyilvánult a Vöröskereszt és a Vörös Félhold egymást segítő humanisztikus világban 

is. De nem kevésbé imponált Törökország az első világháborút követő békerendszerekkel 



történő szembeszállásával, Kelmál Atatürk modernizációs törekvéseivel, ami példaként került 

sok magyar gondolkodásába. Nem tagadom, hogy Törökország semlegessége a második 

világháborúban, bölcs politikai magatartása, a lehetőség kihasználása is jó értelemben vett 

irigységünk tárgya volt.

A régi ellenségeskedések, a régi barátságok egymásba olvadó érzelmi közösségében, az 

egykori együttélések emlékével köszöntöm a mai Törökország kedves vendéglátóit, valamint 

többi külföldi kollégáimat, akiknek hazájához szintén szoros történelmi kötelékek fűznek 

bennünket.

A török–magyar orvosi kapcsolatok történetéből

A török–magyar orvosi kapcsolatok története nem választható el a két nép általános 

történetétől, akár a török–magyar együttélés két évszázadáról van szó a XVI–XVII. 

században, akár pedig a Török Birodalom területén működő magyar orvosokról a későbbi 

évszázadokban. Bátran mondhatjuk, hogy a török uralom (1526–1686) egészségügyi 

viszonyai még feltáratlan területét alkotják az orvostörténetnek, szinte a török fürdőkultúra 

magyarországi emlékeire korlátozódik a legtöbb ismertetés. Természetesen érdemes lenne 

foglalkoznunk a XVIII. században a két szomszéd, a Habsburg Birodalom és a Török 

Birodalom egészségügyi problémáival, elsősorban a járványüggyel, amiben a „cordon 

sanitaire” problémaköre a leginkább ismeretes.

A török–magyar orvosi kapcsolatok igazán új és áttekinthetőbb korszaka a XIX. 

században kezdődik, innen kezdve szinte napjainkig követhetők az események. Számos 

visszaemlékezés, a magyar orvosi szaksajtóban közölt ismertetés foglalkozik az egykori 

Török Birodalom egészségügyi viszonyaival. Néhány feldolgozás is elkészült. Legutóbb 

Kapronczay Károly orvostörténész foglalkozott a XIX. században török földre került magyar 

orvosokkal, akinek munkáját figyelembe vettük jelen előadásunk elkészítésénél is. Bízom 

benne, hogy a jelen találkozásunk e munkálatok folytatására is hatással lesz. Nyilvánvaló, 

hogy a jelenlegi szűkre szabott időben csak érinthetjük e kapcsolatokat, inkább csak 

mozaikokat mutathatunk be.

Érdemes megjegyeznünk, hogy az 1825 utáni évek mindkét nemzet életében 

kiemelkedő fontosságúak. Magyarországon ez az esztendő a nemzeti liberalizmus 

kibontakozásának ideje, az önálló nemzeti állam megteremtése és a, gazdasági-társadalmi 

viszonyok modernizálása a fő cél három évszázaddal a középkori magyar államiság 



összeomlása után. Közjogi kérdések álltak a középpontbon, a szellemi és tudományos élet 

felvirágoztatása részét képezte a romantika korának. Az abszolutisztikus uralommal szemben 

szükségszerűen ellenzéki mozgalomról beszélhetünk gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, 

Deák Ferenc, báró Eötvös József vezetése alatt.

Ha nem is a liberalizmus rendszerében fogant és nem az európai romantika közegéhen 

bontakozott ki, de a belső válságokkal küzdő hatalmas Török Birodalom is reformokra 

szorult.

II. Mahmud szultán (1809–39), majd fia, I. Abdülmecid (1839–61) felismerte, hogy 

Törökország létérdeke a modernizálódás, az európai tudományos eredmények, intézmények 

adaptálása, a „nyugatosodás”  irányába tett első lépések megtétele. A magyar reformkor 

ellenzéki jellegével szemben az ekkor kibontakozó török reformtörekvések az Udvartól 

indultak ki és szükségszerűen a Birodalom alapkövénél, a hadseregnél kezdődtek.

A hadsereg reformja, francia és porosz katonai szakértők meghívása, műszaki 

tanácsadók szerződtetése mellett helyet kaptak az orvosok is. Francia, német, osztrák orvosok 

jelentek meg a Török Birodalomban és ezzel megkezdődött az európai medicina hatása. 

Természetesen az európai medicina a nagy iszlám hagyományokra is támaszkodhatott, nem 

elhanyagolhatóak a higiénés előírások sem. Utalnunk kell az iszlám vallású országokban, 

elsősorban Törökországban a sebesültek ellátása terén érvényesülő hagyományokra, ami nem 

egyszer megelőzte az európaiakat.

Az 1830-as esztendőt követően a török–magyar orvosi kapcsolatokban az alábbi 

szakaszokat jelölhetjük meg:

1. Az 1830–1849. közötti időszak jellemzője, hogy szerződéssel kerülnek magyar 

orvosok a Török Birodalomba, másokkal, elsősorban osztrákokkal együtt.

2. Az 1848–1849. évi szabadságharc és 1867 között hivatalosan szerződéssel igen 

kevesen kerülhetnek oda, ellenben ekkor kapnak a legnagyobb szerepet azok a 

magyar orvosok, akik menekültként érkeztek török földre.

3. Az 1867-es kiegyezést követő időben, az Osztrák-Magyar Monarchia éveiben is 

több magyar orvos működik a Török Birodalomban, de egyre fontosabb szerepet 

kapnak az állalmi és hivatalos kapcsolatok, elsősorban a Vöröskereszt és Vörös 

Félhold Társaság keretében nyújtanak segítséget.

4. Végül pedig az új Törökország, ahol számos magyar orvos telepedett le, talán a 

legismertebb nevet Péterfi Tibor szerzett a 30-as és negyvenes években.



Milyen volt a magyar orvosképzés, milyen múltja volt a medicinának Magyarországon, ami 

az 1830-as évektől lehetővé tette orvosok szerződtetését? Igen röviden állapítsuk meg, hogy a 

középkori egyetemalapítási és szervezési kísérletek megbuktak, nem tudtak gyökeret verni. 

Alig vagy egyáltalán nem élték túl az alapító uralkodókat: Nagy Lajos 1367-ben Pécsett, 

Zsigmond a XV. század elején Óbudán, Mátyás király (Corvin) 1467-ben Pozsonyban, majd 

Budán alapított orvosi karral is rendelkező egyetemet. A magyar diákok százai azonban 

külföldön tanultak, Itáliától Angliáig, Franciaországtól Lengyelországig, de legnagyobb 

számban Bécsben és a különböző német egyetemeken. (Az egyetemek elsorvadásának 

politikai, társadalmi okairól e helyen nem szólhatunk.) Így a máig folyamatosan működő 

orvosi kart 1769-ben alapította Mária Terézia az 1635-ben Pázmány Péter által megalapított 

nagyszombati Egyetemen, amelyet később Budára (1777), illetve Pestre (1784) helyeztek. 

Noha a Van Swieten reformjai szellemében felállított Egyetem jó képzést nyújtott, 

változatlanul látogatták a bécsi és egyéb külföldi egyetemeket a magyar medikusok.

Ezért az 1830-as években a Török Birodalomba szerződött magyar orvosok is részben 

Bécsben végeztek, amit még az is elősegített, hogy csak Bécsben működött a török követség, 

amely a szerződéseket kötötte, szervezte az alkalmazásokat. A legtöbb orvos a Habsburg 

Birodalomtól került ki, általában öt évre szerződtek és kötelezettséget vállaltak, hogy a 

Birodalom bármelyik részében szolgálatot teljesítenek és katonai fegyelem alatt állnak, 

általában magasabb katonai parancsnokságok mellett és kórházakban működtek. Ezek között 

–  az adataink szerint –  kb. 20 magyar születésű vagy Magyarországról származó orvost 

találunk.

Bár a nagyszombati orvosi kar megalapítása (1769) óta két nagy orvosnemzedék is 

megformálódott Magyarországon, igazi jelentős orvosi iskolát az a kör jelentett, amely 

Balassa János, Markusovszky Lajos, Lumniczer Sándor, Semmelweis Ignác, Korányi Sándor 

és mások körül alakult ki az 1840-es években. E számos szakmát összefogó kör a 

legmodernebb tudományos színvonalon állt, mestereik között a második bécsi iskola nagyjai 

(Rokitansky, Skoda, Hebra stb.) találhatók. Szoros kapcsolatban álltak a magyar reformkor 

liberális politikusaival, majd pedig az 1848/49. évi szabadságharcban is részt vettek mint 

katonaorvosok. Természetesen kapcsolatuk a háború időszakában nem szakadt meg a bécsi 

reformerekkel, a bécsi Légió tagjaival, akik később Magyarországon küzdöttek a 

honvédseregek oldalán a császári és cári csapatok ellen.

A második szakasz, amikor igen sok orvos került török földre rövidebb-hosszabb időre, 

az éppen az 1848/49. évi szabadságharc bukása után volt. A Habsburg Birodalomból 

változatlanul sok orvost szerződtetett Törökország, főleg a krími háború (1853) után. De – 



éppen az ott lévő erős emigráció miatt –  ezek közé magyarokat nem engedtek ki a 

neoabszolutizmus (1849–67) időszakában. E magyar emigrációnak igen nagy a forrásanyaga, 

eddigi adatainkat sem ismertethetjük, csak néhány szót erről. Amikor a közel 400.000 főből 

álló császári és cári orosz csapatok legyőzték a 160.000 főből álló honvédsereget a 

menekültekkel számos orvos került oda. Csak a honvédség 840 tiszti állományú orvosa közül 

is 41 fő. A menekültek nagy része hamarosan tovább ment, de igen sokan maradtak a Török 

Birodalomban. Velük együtt igen sok, a magyar oldalon harcolt lengyel, olasz és német tiszt 

(a 62 német tiszt közül 12 orvos volt).

A Kossuth-kormányzat sztambuli követe, a későbbi közös külügyminiszter, gróf 

Andrássy Gyula 1849. szeptember 18-án a kiadatási veszélyre hívta fel a menekültek 

figyelmét, sokan ekkor áttértek muzulmán hitre és török nevet vettek fel. Most azonban 

néhány honvédorvosról szólok, akik közül Gaál Gusztáv (1816–1862), Rokitansky, Skoda 

tanítványa, 1848/49-ben törzsorvos, a tábori kórházak felügyelője Veli bej néven lett török 

katonaorvos (vezérorvos), részt vett a krími háborúban és tanárként is működött 

Isztambulban. Hammerschmidt Károly (1800–1874) Bem József mellett harcolt, e honvéd 

törzsorvos hasonló karriert futott be Abdullah efendiként a török hadseregben, vele együtt 

fivérei is. Robay János törzsorvos Ahmed pasaként Bagdadban hunyt el 1855-ben a török 

hadsereg kötelékében, Schneider Antal (1816–1897) Hussein bejként szolgált, jelen volt (a 

magyar szabadságharcban is parancsnoka), Bem tábornok halálos ágyánál. Neves orvos volt 

még Mustárdy János (1789–1858) is, aki időst kora ellenére Jussuf efendiként vált a török 

hadsereg orvosává. De megemlíthetjük Kálazdy Móricot (1819–1875) is, aki Wattman 

tanítványaként, Lumniczer kitűnő minősítésével vált ismert sebésszé, kórház-parancsnokká a 

török hadseregben. Az emlékiratok tanúsága szerint ő tanította török nyelvre Kossuthot a 

törökországi emigráció időszakában. Talán ennyi is elég mutatóban a sok magyar és 

magyarországi német családból származó orvosok közül.

Még említsük meg a később, politikai magatartásuk miatt börtönre ítélt és 

Törökországba emigrált orvosak közül Oroszhegyi Józsát (1822–1870), akinek felesége török 

volt. Törökországi beszámolói igen értékes forrásai a kornak, a magyar orvosi szaksajtóban 

láttak napvilágot. Hasonlóan fontos források Tarczay Kálmán és Regéczy Nagy Imre levelei, 

akik az 1878. évi boszniai okkupáció idején jártak a balkáni török tartományokban és adnak 

hiteles beszámolót tapasztalataikról, a lakosság egészségügyi viszonyairól. Ezzel azonban már 

egy másik korszakba léptünk, az 1867-es kiegyezést követő időszakra utaltunk.

Az 1870-es évektől kezdve – a külföldi szolgálatot engedélyező levéltári iratok tanúsága 

szerint –  kb. 70 magyar orvos távozott hosszabb-rövidebb időre a Török Birodalomba, 



legtöbbjük 2–3 éves szerződéssel. (Sokkal nagyobb volt a vasútépítő mérnökök és műszaki 

szakemberek száma.) A Magyar Vöröskereszt 1881-ben történt hivatalos megalakulása után 

szoros kapcsolatot épített ki a török Vörös Félhold Társasággal. Ebben az időszakban 31 

magyar orvos török kitüntetéséről tudunk, akik közvetlenül a helyszínen vagy közvetve 

nyújtottak segítséget. Számos egyetemi tanár és neves kórházi igazgató szerepel közöttük 

(Babarczi Schwartzer Ottó, Farkas László, Puky Ákos, Kuzmik Pál, Dollinger Gyula, Kresz 

Géza stb.). A Vörös Félhold egészségügyi szoltatában való közreműködésre Farkas László 

ment Sztambulba 1891-ben, majd 1897-ben, 1912/13-ban tábori kórházat szerveztek és 

küldtek Budapestről Törökországba. Több magyar orvos-tábornok gyűjtött tapasztalatokat e 

háborúkban, illetve több neves orvos nyújtott segítséget (Dollinger, Réczey Imre, Janny 

Gyula, Szundy Károly, Mutschenbacher Tivadar stb.).

Még két nevet kívánok említeni, akik ugyan nem voltak orvosok, de közvetve mégis itt 

is megemlítendők. A nagy magyar államférfi, gróf Széchenyi István ifjabbik fia, Széchenyi 

Ödön (1839–1922) 1874-ben megszervezte a török tűzoltó szolgálatot, amely akkor a 

tüzérséghez tartozott és tábornokként, pasaként haláláig Törökországban, Isztambulban élt. A 

tűzoltóság adott keretet részben a mentőszolgálatnak is, amely külön orvosi részleggel 

rendelkezett és ennek keretében részesült a magyar mentőszolgálat megteremtője, Kresz Géza 

és Kovách Aladár is a Medzsidje-rend kitüntetésében. A másik személy, Abdul Karim Julius 

Germanus (1884–1979), aki később muzulmán hitre tért és a budapesti egyetem tanára volt. 

Prof. Germanus a magyar Vörös Félhold képviselőjeként vett részt 1915-ben a Dardanelláknál 

lefolyt ütközetben és megsebesült. Könyveiben, tanulmányaiban igen sokat foglalkozott a régi 

és az új Törökországgal.

Elérkeztünk az utolsó fejezethez, amely szinte már összeköt a mával. Mustafa Kemal 

Atatürk Törökországra igen nagy hatást tett a két háború között a magyar politikusokra, 

írókra. Számos mű látott napvilágot magyar nyelven is. Igen sok szakember fordult meg 

Magyarországról Törökországban, közöttük számos orvos. Most azonban csak egy orvost 

kívánunk név szerint megemlíteni, Péterfi Tibort (1883–1953), akinek életútját ugyancsak a 

politikai változások határozták meg. 1905-ben szerzett orvosi diplomát a ma Romániához 

tartozó kolozsvári Ferenc József Egyetemen, ahol a neves magyar orvos és zoológus, Apáthy 

István (1863–1922) tanársegédje lett. (Apáthy kontinuitás tana ellentétben állt Ramón y Cajal 

neuron-tanával, de számos téren gyarapította tudásunkat.)

Péterfi 1908–14 között a budapesti Egyetem Anatómiai Intézetében dolgozott, 1916-ban 

habilitálták magántanárrá a zsigerek bonctana és szövettana tárgykörben. 1918-ban nevezték. 

ki a pozsonyi Egyetem professzorává, de Észak-Magyarország Csehszlovákiához csatolása 



után a pozsonyi magyar Egyetem elmenekült (ma Pécsett működik). A baloldali érzelmű, 

azonban nem marxista Apáthy hatással volt a fiatal Péterfire, aki részt vett az 1918/19. évi 

forradalmi mozgalmakban, szolgált a Közoktatásügyi Népbizottságon. Ezért 1919 után 

emigrált. A forradalmi események után Prágába, Jénába, majd Berlinbe ment. Magyarul 

megjelent könyvei, tanulmányai után németül publikált (Handbuch der biologischen 

Arbeitsmethoden, Jena, 1923. c. műben tőle van: „Die mikrochirurgische Methode” c. rész). A 

neves hisztológust a hitleri Németország elhagyása után meghívták Isztambulba, ahol 

egyetemi tanárként működött, majd 1946-ban visszatért Budapestre, ahol haláláig volt 

professzor. Mikromanipulátort és egyéb eszközöket szerkesztett mikroszkóp alatti műtétek 

végzéséhez, továbbá leírta a tixotrópia jelenségét, a protoplazma látens elváltozásait, az 

idegrostocskák képződései mechanizmusát.

Azt hiszem, hogy a mozaikokban bemutatott anyag is elér meggyőző volt a kapcsolatok 

értékéről. Mindnyájunkat megragad a török nemzet életereje, megújulási képessége. A modern 

világgal való találkozás, a hagyományok megőrzése és a nyugati tudományos és technikai 

eredmények adaptálása, a nagy kihívásra adott válasz sehol sem jelentkezik olyan élességgel, 

mint Ázsia két végén, Japánban és Törökországban. Az előbbihez aligha kell kommentár, de 

nem kétséges a Törökország előtt álló nagy fejlődés lehetősége a jövőben, amely még 

tartogathat meglepetéseket a világnak.

Ehhez mi sok szerencsét kívánunk, köszönöm a figyelmüket.



Antall József – Kapronczay Károly

Toldy Ferenc, az orvos46

Különös korszak volt a magyar szellemi életben a XIX. század első fele. A francia forradalom 

és a magyar jakobinus mozgalom bukása (1795), a magyar nemesi reformpolitika első 

kísérletének kudarca (1790–1792) után a XIX. század első évtizedeiben az irodalom, a 

művészetek területén jelentkezhettek elsősorban a korszerű eszmék. A gazdasági és társadalmi 

rend változását is elsősorban az irodalom jelezte. A nemzeti nyelv megújításának követelése 

megelőzte a politikai rendszer megváltoztatásának hirdetését. Kazinczy és a nyelvújítás első 

nagy hulláma átszakította a maradiság gátját és győzött a szépirodalomban. Az 1825-ben 

létrejött Magyar Tudományos Akadémia (Tudós Társaság) feladata volt a küzdelem 

továbbvitele. Teleki József, későbbi elnöke, még 1821-ben elkészítette munkáját „Egy 

tökéletes magyar szótár elrendeltetése, készítése módja” címen, majd 1831-ben megalakult a 

szótári bizottság, élén Vörösmarty Mihállyal. Ezzel egyidőben megindult a magyar 

szaktudományi nyelv kialakítása is, amelyben nem kisebb egyéniség mint Széchenyi István 

vállalta a szerzők támogatását. Kölcsey Ferenc a jogi nyelvet, Fülepp József, Debreczeni 

Márton és Horkay András a bányászati műnyelvet magyarosította meg, míg Bugát Pál és 

Toldy Ferenc az orvosi nyelv magyarrá tételében szereztek maguknak elévülhetetlen 

érdemeket. Bugát előtt Schuster Jánost kell megemlítenünk, mint a vegyészeti és 

gyógyszerészeti nyelvezet magyarosítóját, valamint Földi, Diószegi, Fazekas érdemeit a 

botanika terén. Noha senki nem vonja kétségbe az elődök és kortársak (Szenczi Molnár 

Albert, Geleji Katona István, Pápai Páriz Ferenc, Kováts Mihály, Zsoldos János stb.) érdemeit 

az orvosi műnyelv magyarrá tételében, de ez elsősorban mégis Bugát Pál és Toldy Ferenc 

életművéhez kapcsolódik.

A XIX. század első felében a szellemi élet kiválóságai aránylag széles területen 

érezhették magukat „szakembereknek”, érdeklődési és működési körük nem mindig 

határolódott el a tudományok zárt kategóriái szerint. Igaz tájékozottságaikat részben az egyes 

szaktudományok elmaradottsága tette lehetővé. Ennek következtében a szorosan vett 

szaktudományok művelői is elmélyülten foglalkoztak a nem alapképesítésükkel összefüggő 

tudományok kérdéseivel, vagy a tudományos életet érintő problémákat igyekeztek 

46 Forrás: Antall József –  Kapronczay Károly: Toldy Ferenc az orvos. = Orvostörténeti Közlemények – 
Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 87–88. (1979) pp. 105–122. 



megvalósítani saját szakterületükön is. Ez jellemezte például a nyelvújítást is, amit legjobban 

éppen Bugát Pál és Toldy Ferenc nyelvújítási tevékenysége is bizonyít.

Toldy (Schedel) Ferenc „a magyar irodalomtörténet atyja”, kora egyik legnagyobb 

kritikusa és esztétája, orvos volt. Egyike volt azoknak, akiknek tájékozottsága kiterjedt a 

filozófia, a természettudományok és a társadalomtudományok szinte egész területére. Két 

messze tekintő szaktudománynak, az orvostudománynak és az irodalomtörténetnek volt, ha 

nem is azonos jelentőségű, de hivatásos művelője. Azok közé tartozott, akik nehezen tudnak 

lemondani az egyik tudományról a másik kedvéért, egyszerre két szaktudományt is képesek 

magas szinten művelni.

A pályakezdés évei

Toldy Ferenc német anyanyelvű, de magyar érzésű szülők gyermekeként született Budán 

1805. augusztus 10-én. Atyja, Schedel Ferenc postatiszt, művelt embernek számított, és 500 

kötetes könyvtára bármelyik vidéki nemesnek is dicséretére vált volna. Céltudatosan 

iskoláztatta fiát: Pesten, Cegléden és Kassán. A serdülő ifjúnak a magyarosodás és a 

nyelvújítás nemcsak program, hanem családi és gyermekkori élmény, sőt gyakorlat volt. 

Először csak írói névként, majd 1847-től hivatalosan is felvette a Toldy nevet. A nemzeti 

megújhodás és a polgári átalakulás korszaka, sőt már eszmei-irodalmi előkészítése magával 

ragadta a művelt ifjút.

Tizenhat esztendős volt, amikor a bölcsészeti tanfolyam befejezése után beiratkozott a 

pesti egyetem orvosi karára. Kapcsolatba került kora ismert íróival és tudósaival, így Virág 

Benedekkel és Horváth Istvánnal, levelezett Kazinczy Ferenccel és megismerkedett Kisfaludy 

Károllyal, Döbrentei Gáborral, Szemere Pállal, Kölcsey Ferenccel, majd bemutatták 

Széchenyi Istvánnak is. Néhány kisebb és névtelen cikk után 1822-ben jelent meg első 

könyve: „Isokrates erkölcsi intései”. Szépirodalmi kísérletei után ráeszmélt, hogy mint író, 

alkotó művész nem eléggé tehetséges, de mint kritikus és tudós megörökítheti a nevét.

Az irodalom és az orvostudomány együttes vagy külön való művelésének kérdése 

sokáig súlyos dilemmaként merült fel az ifjú medikusban. Bajza Józsefhez írott levelében 

számolt be szörnyű vajúdásairól. Elborzadva írt a kémiáról, amely akadályozta irodalmi tervei 

megvalósítását. Amikor túljutott az „alaptudományokon” és kapcsolatba került az emberrel és 

a gyógyítással, szárnyakat kapott lelkesedése. Boldog volt, hogy segített a szenvedőkön és az 

elesetteken. „Úgy érzem, úgy leszen, mint nálam, ki most minden gyönyörűségemet a 



medicinában lelem”47 – írta tanulmányai végén.

Rendkívüli munkabírása és termékenysége ebben az időben mutatkozott meg legjobban, 

írói és kritikusi működése mellett megalkotta és kiadta „Handbuch der Ungarischen Poesie” 

(1827–1828) c. hatalmas könyvét. Német nyelvű könyvével helyet kért irodalmunknak az 

európai költészetben. A munka megírása közben sem hagyott fel orvosi tanulmányaival, sőt 

ekkor jelent meg első orvosi cikke is (1827). A Tudományos Gyűjteményben ismertette 

Gebhardt Ferenc „Útmutatás az orvosi gyakorlásra vagy bevezetésre beteg ágy mellett való 

orvosi tanításra”  című munkáját. A kettős feladat teljesítése közben a nyári szüneteket 

utazásoknak, külföldi tanulmányutaknak szentelte: 1823-ban Bécsben időzött, felkereste az 

egyetemet, majd 1824-ben Kassán át a Szepességbe és Galíciába utazott, visszajövet 

Eperjesen és Kassán tartózkodott. 1826-ban Móron, Lamberg gróf birtokán át Pozsonyba 

ment az országgyűlésre.

Alapos felkészültséggel, hihetetlen szorgalommal dolgozott orvosdoktori értekezésén, 

amelyben az érverés élettanát tárgyalta. Ezzel kapcsolatban írta Bajzának 1828. november 10-

én: „Gondold el, édes Józsim, hét hónapja lesz, hogy a pulsust nyaggatom, s még sem kész a 

munka. De reménylem, e héten elkészül. Latinul irtam. Compilatio, de nem csak compilatio, 

hanem combinatio is, és ha a mi orvosaink a tudománnyal gondolnának: nekik nagy becsű 

lehetne. Rendkívül való fontosságú dolgok foglaltatnak benne, mellyek még nálunk soha el 

nem voltak mondva, sőt Németországban is olly igen újak, hogy kevesen tudják igy.. .”48

Toldy Ferenc áttanulmányozta az érverés régi és új szakirodalmát Galenustól kezdve az 

1827-ben megjelent német, francia és angol nyelvű orvosi munkáig. Részletesen ismertette a 

különböző véleményeket, sőt szembeállította azokat egymással. Külön fejezetet szentelt a 

szív, az ütőér és a vér szerepének. Megvilágította az érverést az anatómia, a fizika és a kémia 

szempontjából. Munkája elmélyültségét és sikerét jelentette, hogy a legjobb kritikát kapta a 

számottevő német szaklapokban és Hecker orvostudományi évkönyveiben is.49 Bugát Pál 

viszont a Tudományos Gyűjteményben50 magyar nyelven is közölte Toldy disszertációját, 

megjegyzéseiben pedig kiemelte a szerző „könnyen felfogható és kellemes előadását”, 

valamint azt, hogy „célját a szerző oly mértékben érte el, hogy neki az orvosi közönség 

tapsait meg nem nyerni nem lehet”. Ugyancsak külön szólt az áttekinthetőség és a tartalmi 

47 Schedel Ferenc levele Bajza Józsefnek. 1824. máj. 12. Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. Sajtó alá 
rendezte és a jegyzeteket írta Oltványi Ambrus. Bp., 1969. Akadémiai. p. 133. (A továbbiakban: Bajza–Toldy 
levelezés).
48 Uo. pp. 447–448.
49 Schuschny Henrik: Toldy Ferenc mint orvosi író. Bp., 1908. Klny. (Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének 
hatvanadik évfordulójára. Bp., 1908.); Hecker, H.: Handbuch der Inn. Medizin. I. Bd. Berlin, 1830. pp. 119–121.
50 Bugát Pál ismertetése Schedel Ferenc disszertációjáról lásd: Tudományos Gyűjtemény 14 (1830) No. 9. pp. 
117–118.



gazdagság erényeiről, bár megjegyezte: „ezen értékes értekezés azt a kívánságot gerjeszti, 

vajha a szerző a pathológiai viszonyokra is kiterjeszkedett volna”.

Nagy munka állott tehát mögötte, amikor 1829. június 24-én szemészmesterré, 30-án 

pedig orvosdoktorrá avatták.51 A magyar nyelv elfogadtatására csak 1833-ban került sor a 

disszertációk megvédésénél. Győry Tibor szerint Flór Ferenc volt az első, akinek ezt lehetővé 

tették.52 Toldy egyik levelében (1829. július 4.) viszont azt írja: „Én voltam az első 

mindeddig, ki magyarul is disputált. Jelen volt Gr. Széchényi, Fejér, az én Kisfaludym és 

Bártfaym, Waltherr, Vörösmarty, Stettner és más barátaim. …Adják az egek, hogy jót, igen 

sok jót tehessek embertársaimnak ezen a legszebb pályán, s hogy emlékemet egykor a jók 

áldása kövesse.”53

Egyetemi tanulmányai befejezése után Berlinbe utazott, ahol a téli hónapokban (1829–

30) több neves orvostanár előadását hallgatta, tökéletesítette tudását. Sőt gyakori vendég 

Hufeland, Osann és Rust professzoroknál. A legnagyobb hatással Hufeland volt rá, aki a belső 

betegségek gyógyításának volt előadója. A német orvostudományi irodalomban páratlan 

tekintélynek örvendett, Makrobiotika című művét magyarra is lefordították (1825).54 Bugát 

jellemezte a legjobban: „az eklektikusok kevés számához tartozik, kik minden iskolából, 

minden rendszerből azt, ami jó, elfogadják…  egy orvosi szisztémát sem vet meg általában, 

mely ezen nemes tudománynak tökéletesítésére ajánltatott, de egyet sem fogadott el vakon, 

mint az orvosok nagy része.”55 Toldy hazatérése után Hufeland több munkáját magyarra 

fordította.

Berlin után látogatást tett Göttingenben, Bonnban, majd 1830. február 10-én Londonba 

utazott, ahol ugyancsak számos intézetet, kórházat, klinikát és szegényházat tekintett meg. 

Külön figyelmet érdemel Párizsban tett látogatása: itt szakkönyveket és egy sztetoszkópot 

vásárolt, majd beiratkozott egy tanfolyamra, ahol az orvosi diagnosztika új módszereivel, a 

kopogtatással és a hallgatódzással foglalkoztak. A látottakról naplót vezetett, tapasztalatairól 

kritikai megjegyzéseket tett. Itt is szorgalmasan látogatta a kórházakat és tudományos 

egyesületek üléseit, lelkes hívévé vált az egyesületi gondolatnak, a szaktudomány művelői 

társasági összefogásának. Még július 10-én, a forradalom kitörése előtt elhagyta Párizst, majd 

51 Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány egyetem orvosi karának multjáról és 
jelenéről. Bp., 1896. MOKT. p. 142.
52 Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Bp., 1935. Egy. ny. p. 358.
53 Bajza–Toldy levelezés id. mű p. 456. Egyébként Győry is, Toldy is tévedett, mert az első magyar nyelvű 
orvosdoktori értekezést Terhes Benjamin írta 1822-ben. Vö. Réti Endre: Egykori doctori dissertatiók. Bp., 1974. 
SOTE. p. 3.
54 Vö.: Makrobiotika, vagy az ember életét meghosszabbító mesterség. Szerzé Hufeland Kristóf Vilmány. Ford.: 
Kováts Mihály. Harmadik magyar kiad. 1–2. köt. Buda, 1825. Landerer Anna. 
55 Schuschny id. mű p. 5.



Genfen, Milánón és Pávián át Fiumébe ment, ahonnan már egyenesen haza vezetett az útja. 

Útjáról is küldött haza cikkeket, ismertetéseket. A Tudományos Gyűjteményben ismertette a 

„Magazin für die philosoph-medizinische, gerichtliche Seelenkunde”  című würzburgi 

folyóiratot, amelynek bevezetőjében leszögezte, hogy „az a pszichológia, amely nem a 

fizikának, hanem a metafizikának része, s a lelket mint egy magánálló és nem szükségesen a 

testtel együtt, sőt csak ezzel és ez által éltető valamit tekinti, nem állapodhatván semmi 

bizonyos alapon, hanem csak a spekuláció légalkotmányain, minden következtetéseivel együtt 

nem egyéb, mint dialektikai álmok szövevénye.”56 A továbbiakban a lap egyes kiemelkedő 

cikkeit ismertette rövid kivonatban. Különösen figyelemre méltó az öngyilkossággal 

foglalkozó tanulmányhoz fűzött megjegyzése: „buzgón kell óhajtanunk, hogy a közönséges 

nevelésről minél inkább gondoskodjanak a nemzet atyái.”  A bűnözéssel és a börtönökkel 

kapcsolatban teszi a következő megjegyzést: „Dologházakat a bűnösök számára, hazám fiai! 

Az emberiség kívánja ezt tőletek!”

Ekkor bontakozott ki Magyarországon is az első vita a homeopátiáról. Toldy Ferenc 

miután értesült arról, hogy Hufeland Berlinben erről tartott előadást, hozzá fordult és kérte, 

hogy állásfoglalását magyarul is megjelentethesse. Hufeland – a Tudományos Gyűjteményben 

is közölt –  nyilatkozatában megcáfolta azt a vádat, hogy a homeopátiával kacérkodik.57 

Bizonyos esetekben azonban használhatónak minősítette, már csak a tudományos 

gondolkodás és kutatás szabadsága nevében is. Közben azonban –  1830 szeptemberében – 

Toldy megérkezve külföldi útjáról, az írókat egymással éles ellentétben találta, Kisfaludy 

Károlyt pedig a halálos ágyán.

Kisfaludy Károly betegségét később (1838-ban) Bugát Pál írta le, kegyeletből név 

nélkül –  szifilisze volt. Kisfaludy betegségéről és egészségi állapotának romlásáról Bajza 

József külföldön is rendszeresen tájékoztatta Toldyt. A Toldy által „tudvalévő betegségben” 

szenvedő költő gyakran váltogatta orvosait, előbb a homeopata Forgó, majd Bugát kezelte 

eredménytelenül.58 Utolsó napjaiban Toldy állt mellette, mint író, mint barát és mint orvos.59 

Szemere Bertalan írta naplójában: „Múlt éjjel oly rosszul lett, hogy Schedelért kellett futni: és 

Schedel azt mondja, de Stáhly is, hogy 24 óra sem telik bele – s túl eshetik”.

Hazatérése után a másik lényeges esemény, hogy nemsokára kitört Magyarországon a 

kolera. Toldy szívesen elfogadta a kerületi orvosi állást, amely nemcsak tapasztalatainak 

56 Tudományos Gyűjtemény 14 (1830) No. 2. pp. 102–109.
57 Tudományos Gyűjtemény 14 (1830) No. 3. pp. 209–215.
58 Tudományos Gyűjtemény 14 (1830) No. 3. 
59 Toldy Ferenc levele Bajza Józsefnek. 1830. jún. 19. Bajza–Toldy levelezés id. mű pp. 502–506.; uo. 1830. 
nov. 19.



bővítésére, hanem hivatásának gyakorlására is lehetőséget nyújtott. Toldy sokirányú 

tevékenysége mellett csak rövid ideig folytatott orvosi gyakorlatot, noha Párizsból még ezt 

írta Bajzának: „A praxisba is be kell magamat dolgoznom, a mi nem csekélység”60 Pesti 

kerületi orvosként nyílt erre lehetősége, és tapasztalatait igyekezett összevetni a 

szakirodalommal. A mesterének tekintett Hufeland álláspontjával szemben kitartott téves 

nézete mellett, hogy a kolera nem fertőző betegség.61 A táplálkozási tényezőkre akarta 

visszavezetni a kolera eredetét. Valóban csak Koch felismerése után dőlt meg véglegesen a 

Toldy által is képviselt téves nézet. Az egyetem tanári kara viszont már a kolera betörésekor 

kijelentette, hogy a kolera egy fajlagos contagium által előidézett ragályos betegség. Sokan 

voltak azonban Toldyval azonos állásponton, többek között Rupp János, valamint számos 

hatósági orvos.

Az Orvosi Tár szerkesztője

Az orvosi szaksajtó hiánya súlyosan visszavetette a magyar orvostudomány és gyakorlat 

fejlődését, mivel a német és a latin nyelvű folyóiratok, más sajtótermékekben (így a 

Tudományos Gyűjteményben) elszórtan megjelenő cikkek nem pótolhatták a magyar 

szaksajtó hiányát. Óriási szükség volt egy olyan lapra, amely az orvosi gyakorlat 

támogatására, a tudományos haladás elősegítésére szolgál, de ezek mellett megteremti és 

elterjeszti az egységes magyar orvosi terminológiát. Valójában ezt a szerepet töltötte be az 

Orvosi Tár. Bugát Pál és Toldy Ferenc vállalkozott megteremtésének korszakalkotó 

feladatára. „Prof. Bugáttal, ki a boncztudományt adta magyarul, már összeköttetésben 

vagyok, járunk egymáshoz, s ha a mi összeköttetésünk nem fog hasznot adni a hazának, 

gonosznak kell lenni a sorsnak, mert az ő tudománya és buzgósága semmivel sem kisebb mint 

az én tüzem”62 – írta e sorokat még 1828-ban Toldy Ferenc Bajza Józsefnek. Franciaországi 

tapasztalatai hatására még inkább meggyőződéssé vált Toldyban a lapalapításnak, a magyar 

nyelvű orvosi folyóirat megindításának szüksége. A „Lexikon-per”  azonban, amely annyira 

megosztotta az írókat és a tudósokat, letörte Bugátot: „annak egy kissé el kell felejtetnie”.

Valóban a tüzet, a lendületet a folyóirat elindításához Toldy adhatta meg. Alaposan elő 

akarta készíteni a szerkesztőséget, az állandó munkatársak „társaságát”. „Ez a folyóirat 

60 Toldy levele Bajzának. 1830. máj. 29. Bajza–Toldy levelezés id. mű pp. 498–502.
61 Orvosi Tár 1 (1831) No. 3. pp. 281–282.
62 Bajza–Toldy levelezés id. mű pp. 452–454.



nekem minden szerelmem”63 – írta. Az engedélyt 1830. november 23-án adta meg a 

Helytartótanács, ezért még ebben az évben ismertették a lap programját a Tudományos 

Gyűjteményben a Hazánk orvosaihoz! című felhívásban.64 Az Orvosi Tár valójában 1831-ben 

indult meg, havonta megjelenő füzetekkel, évi négy kötetben. Három évfolyamot (1831–

1833) szerkesztett együtt Bugát és Toldy. Foglalkoztak az orvostudomány minden ágával, 

valamint a hozzá kapcsolódó természettudományokkal. Az önálló cikkek, kórtörténetek 

mellett helyet biztosítottak a külföldi lapok és könyvek ismertetésének, valamint a fontosabb 

hazai orvosi hírek közlésének is. „A literatura – írta Greguss –, valamint a vegyes közlések 

kivonatokban nagyrészt Schedeltől vannak, aláírással s a nélkül”.65

Számos külföldi cikket, fordítást közölt Toldy az Orvosi Tárban. Különösen a kor 

elterjedt betegsége, a kolera foglalkoztatta,66 amint azt már előbb is bemutattuk. Ismertette 

továbbá Osann berlini egyetemi tanárnak, a tudományos balneológia megalapítójának 

munkáját is. Toldy előkészítette az ismert európai fürdők leírását a magyarországiakkal 

együtt. Erdély, Fiume után rátért a Balaton tárgyalására, melynek tanulmányozására szólította 

fel a hazai orvosokat.67 Egyik első népszerűsítője lett a Balatonnak és a környékbeli 

gyógyfürdőknek. Számos kisebb cikke után jelentősebb „A füzedék gyógyszeres és orvosi 

tekintetben”  című dolgozata (1833).68 Személyes tapasztalata alapján számol be a fűzfa 

hajából előállított füzedék (salicina) kémiai és orvosi szerepéről. A szerrel még Párizsban 

ismerkedett meg 1830. május 10-én, amikor a Francia Akadémia egyik tudományos ülésén 

Gay-Lussac és Magendie –  őket bízta meg az Akadémia a salicina vizsgálatával – 

előterjesztette véleményét a füzedékkel kapcsolatban. Az ülés után Toldy Ferenc vásárolt a 

nagy jövőt jósolt salicina készítményből; a külföldről importált kinin helyettesítését remélte 

tőle. Hazatérése után betegeket kezelt vele Budán. A váltólázban szenvedőkre tett hatását írta 

le Toldy tanulmányában, miközben felhívta a figyelmet a váltóláz okaira is: „a váltóláz 

posványos vidékeinket ostromolja és miután késünk alacsony partú folyóinkat szabályozni, a 

vizmellékeket gátakkal védeni, iszapainkat kiszárítani, legalább az orvosok lehetőleg 

fegyverkezzenek fel azon ártalmak ellen, melyeket ama késedelem következtetései szülnek az 

emberi egészségre”. A szerrel kapcsolatban szintén optimista véleményt alkotott: „a cél, 

63 Uo.
64 Hazánk orvosaihoz! Az Orvosi Tár programja. = Tudományos Gyűjtemény 14 (1830) No. 11. p. 151.
65 Greguss Ágost (összeáll.): 1821–1871. Toldy Ferenc félszázados irodalmi munkássága. Pest, 1871. 
Athenaeum. p. 11.
66 Orvosi Tár 2 (1832) No. 5. pp. 270–277.
67 Orvosi Tár 1 (1831) No. 3. p. 296.; Kisfaludy Károly betegsége. In: Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi 
emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. 1. köt. Bp., 1929. Eggenberger. pp. 311–315. (A 
Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 121–122.)
68 Orvosi Tár 3 (1833) No. 12. pp. 190–198.



amelynek elérését (a szer) elő fogja segíteni, az emberi nem java: s ezt mindenkép 

előmozdítani szép és szent kötelesség.”

A lap fenntartása nagy áldozatokkal járt. A nehézségeket fokozta, hogy a kolera idején 

Bugát hosszú ideig távol volt a fővárostól, bár addigi együttműködésük sem volt zavartalan. 

Ennek oka részben anyagi, részben pedig személyi természetű volt. Toldy ugyanis ellenezte 

Bugát túlzó nyelvújító tevékenységét; maga mérsékeltnek számított e kérdésben. Pedig ez is a 

lap programjához tartozott: „az idő int, hogy mi orvosok is iparkodjunk a nemzeti nyelvet 

komolyabb tanulmányaink eszközévé tenni…  Az idegen műszavak tömérdek serege, nem 

emlékeztet többé minden lépten-nyomon nyelvünknek e részbeli miveletlenségére, 

szegénységére, de menekszik azon rosszul képzett, hosszú és új összetételekre alkalmatlan 

szavaktól is, mellyel nem igen szerencsés elődeink akartak megajándékozni”. Tudták, hogy az 

új szóalkotások többsége vagy egyáltalán nem, vagy még nem vert gyökeret az alakuló 

magyar orvosi nyelvben, ezért „az új terminológiának teljes kiterjedésben való használását 

egy folyóírásban még korainak tartjuk”.69 Ezért az Orvosi Tárban az új műszavak után mindig 

zárójelben közölték a régi és a latin formáját. Az orvosi nyelvújításban Bugát járt elöl, hiszen 

már 1828-ban kiadta a „boncztudományi szójegyzéket”, az Orvosi Tár szerkesztése közben 

pedig mások által alkotott vagy képzett műszavakat is átvették. Toldy részéről az első 

szójegyzék összeállítása Hufeland „Szegények patikája”  (1831) című munkájához csatolt 

szótár.70 A fordításon kívül ez volt az első orvosi szótáralkotási kísérlet, bár ebben Toldy 

számos olyan szót alkotott (alkohol = lang, Spiritus = léi, aether = égény, chlor = zöldlő stb.), 

amely nem vert gyökeret a magyar nyelvben, de például a cink „horgany”  változata ma is 

használatos. Azonban egyre sürgősebbé vált az Orvosi Tárban használt új műszavak 

összegyűjtése, hiszen bábeli zűrzavar fenyegetett a helyes kezdeményezés mellett.

Bugát és Toldy együtt adták ki „Magyar-deák és deák-magyar Orvosi Szótár”  című 

művüket 1833-ban, amely közel 5000 új műszót közölt. Erre az előbb mondottak a jellemzők: 

számos szóalkotásukat később új szavak váltották fel. A bevezetőben közölték, hogy 

szóalkotásaik között lesznek „jobbak és silányabbak, valamint vannak ezek közt is 

elsültebbek és ingadozóbbak, sőt ollyak is, melyek nyelvünk természete és fenkövét nehezen 

állandják ki, ideje tehát, hogy azokat mind összegyűjtve bírálat végett a tisztelt közönség 

elébe állítsuk”. Szótáruk sokak által a támadások középpontjába került, de hibái ellenére a 

szóalkotási törekvések akkori legtökéletesebb gyűjteményét képezte, és az is tény, hogy 

69 Orvosi Tár 1 (1831) No. 3. p. 106.
70 Dr. Hufeland K. V.: Szegények patikája, egyszersmind tapasztalt hosszú gyógyszerek és orvosságok 
gyűjteménye. A hatodik kiadás szerint fordította s a gyógyszerek magyar szótárával az Orvosi Tár kedvéért 
megtoldá Dr. Schedel Ferenc. Pest, 1831. Az Orvosi Tár hiv. VI, 154 p. 



szóalkotásaik többsége gyökeret vert a magyar nyelvben (étvágy, rokonszenv stb.), míg a 

használhatatlanok kihullottak a nyelvérzék rostáján (elmély = filozófia, berz = villamosság, 

hátsorv = gerincvelő sorvadás, láblap = lúdtalp stb.).

Figyelemre méltó, hogy Toldy a nyelvújítást egyes szavak esetén nem alkalmazta, amit 

a következőképpen indokolt: „minden idegen szót nem lehet minden nyelven visszaadni… 

egyesek inkább élnek idegen elnevezéssel, mint magyarral, noha a magyar nyelv, a magyar 

név, mely talán ajánlott, jó, s az idegen olynemű, hogy írásunkból felette kiri. Ellenben némely 

műszó magyarul kivetésére oly dühös kedvök van, hogy azzal nem is látszanak gondolni, 

kiteszi-e ez az új szó, vagy tesz-e mást, mint amit kellene.”71 Ezzel kapcsolatban Toldy a 

kolera szót emelte k i , amit akkor hánytató vérhasnak, epekórnak, epekórságnak, epedögnek, 

epemirigynek stb. neveztek. Orvosi érvek alapján Toldy a kolera szót fordíthatatlannak 

tartotta, bár hozzáfűzte: „ha mégis magyar szóval akarjuk kipótolni, akkor kénytelenek 

leszünk a nyavalya ideáját a képzendő szó alapjává tenni. Ha ki ilyet fog ajánlani, s jót, 

üdvözöljük, mert írásaink általa is kevésbé lesznek tarkák.”72 Toldy a mérsékelt nyelvújítás 

híve volt (bár maga is alkotott használhatatlan szavakat!), így lassan szembe helyezkedett 

Bugát merész és néha túlzó nyelvújításával.

Külön kell szólnunk Toldy Ferencnek az Orvosi Tárban megjelentetett nem eredeti 

közleményeiről, melyek elsősorban könyvismertetések, a külföldi lapokban közölt 

közlemények kivonatai és kritikái. Ezek több száz oldalt tesznek ki, és e téren rendkívül 

korszerű Toldy Ferenc lapszerkesztői elve. Elsősorban a gyakorlati és használhatósági 

szempontot tartotta fontosnak a szakfolyóiratnál, mintának a berlini, páviai, párizsi lapokat 

tekintette. Nem az eredeti közlések publikálását tekintette a szakfolyóirat fő feladatának, 

hanem a bő és széles információk feltárását, kritikai alapon történő válogatását. Az eredeti 

közlemények közül csak azokat tartotta közlésre méltónak, melyek valóban eredetiek voltak, 

míg az oldalakkal való ügyes és jó gazdálkodás lényegét a külföldi lapokból átvett cikkek 

kritikai közlésében kereste. Ezt az elvet tükrözték az Orvosi Tárban megjelent írásai is. így 

közölte Hildebrand arcfájdalom-ellenes gyógymódját,73 Hufelandnak az érmetszésről szóló 

írását74 vagy a „kolera ragadósságáról” szóló írását.75 Ugyancsak fordításban közölte Hufeland 

„A keleti choleránál tapasztalt megbetegedési és halálozási különféleség” című tanulmányát, 

amelyben Hufeland kifejtette, hogy a kolera elsősorban az életmódtól és az étrendtől függő 

megbetegedés. Ez a kiemelés már Toldy Ferenc igazi orvosi érdeklődési körével kapcsolatos, 
71 Orvosi Tár 1 (1831) No. 2. p. 106.
72 Orvosi Tár 1 (1831) No. 3. p. 108.
73 Orvosi Tár 1 (1831) No. 2. pp. 251–258.
74 Orvosi Tár 1 (1831) No. 3. pp. 195–213.
75 Orvosi Tár 2 (1832) No. 5. pp. 270–277.



hiszen hamarosan a pesti egyetem dietetika tanára lett, így különösen nagy figyelmet szentelt 

Hufeland étrenddel kapcsolatos fejtegetéseinek. Maga is osztotta Hufeland véleményét, hogy 

„ez főoka (t. i. a táplálkozás) annak, miért szenved a kolerától legtöbbet a szegénység. 

Angliában a legszegényebb is hússal él, de nem disznóhússal, mint hazánk gazdagabb 

vidékeinek parasztsága, mely közt a járvány annyira dühösködött”.76 Ebből kiindulva a 

táplálkozást lényegesnek tartja a betegségekkel szembeni fogékonyság szempontjából és 

ennek megfelelően a helyes étrendet az ellenállóképesség növelőjének minősíti.

A vegyes közlések című rovatban megjelent írásai között szerepelt Quetelet „Az 

esztendő részeinek befolyása az emberre”77 című tanulmányának kivonata, Cuvier 

nekrológja,78 akinek előadásait még Párizsban hallgatta, majd Hufeland ötvenéves tanári 

jubileumára szóló felhívása, amelynek méltó megünneplésére szólította fel a magyar 

orvostársadalmat, „mert hazánknak e részben is becsületét munkáljuk, ha jeleit adjuk annak, 

miképen a külföld nagy embereit tiszteljük, munkáit olvassuk, használjuk, s ezt nyilván és 

szívesen kifejezzük!”79

Toldy Ferenc 1833-ban megvált az Orvosi Tártól és ezzel szakirodalmi 

tevékenységének első korszaka lezárult. Bugát Pál Toldy helyett Flór Ferenccel adta ki az 

Orvosi Tárt, míg Toldy Ferencet 1833. július 16-án az egyetem diétetika és makrobiotika 

rendkívüli tanárává nevezték ki.

A diétetika tanára

A diétetika az egyetemes orvostudomány ősi szakága, amely Hippokratész óta évszázadokon 

keresztül nagy szerepet játszott. Régen nemcsak a táplálkozás, hanem az egész életmód 

szabályozása volt a tárgya. Csak a XIX. század második felében vált táplálkozástudománnyá, 

majd az egészségügyi szempontból irányított élelmezés tudományos és gyakorlati 

rendszerévé.

A diétetika vagy egyéni egészségtan magyar mesterei közül ki kell emelnünk Kibédi 

Mátyus Istvánt (1725–1802), akinek „Diétetika, azaz a jó egészség megtartásának módját 

fundamentumosan előadó könyv”-e állandóan bővült és nagy népszerűségnek örvendett. 

Utána Zsoldos János, Csorba József, valamint Toldy Ferenc voltak jeles művelői. De 

76 Orvosi Tár 2 (1832) No. 5. p. 276.
77 Orvosi Tár 1 (1831) No. 9. pp. 150–158.
78 Orvosi Tár 3 (1833) No. 9. pp. 159–161.
79 Orvosi Tár 3 (1833) No. 12. p. 230.



nyugodtan megemlíthetjük Bugát 1830-ban megjelent „Éptan” című munkáját is, ami szintén 

magába foglalta e tanításokat. Még az Orvosi Tár társszerkesztője volt Toldy, amikor 

Lenhossék Mihály 1833 februárjában előterjesztette a makrobiotika és a diétetika rendkívüli 

tanárságára, mivel Hufelandnál tanulta választott szakágát és szerezte szakismereteit. 

Díjtalanul nem kötelező tárgyként adhatta elő szaktárgyát az egyetem orvosi karán. A 

megnevezés nem fedi a későbbi címet, inkább az egyetemi magántanárság előfutárának 

tekinthetjük. Előtte csak Wekerle Györgynek engedélyezték ezen előadási módot a gyermek- 

és nőgyógyászat tárgyköréből, míg az egyetem harmadik rendkívüli tanára Schöpf-Merei 

Ágoston volt az orvostörténelem tárgyköréből.80

A Kancellária engedélye még 1833 júliusában megérkezett, azonban hivatalos 

beiktatásra és székfoglaló előadásra csak 1834. április 5-én került sor. A székfoglaló előadás 

teljes pompájában tükrözi Toldy tehetségét és széles látókörét. Beszédében rávilágított a 

civilizáció hatására az emberi szervezet fejlődésében. Gyakran elfelejtjük, hogy „a léleknek 

jólléte mindenek előtt a test jóllététől függ.”  Nagy hiányossága nevelésünknek –  mondja –, 

hogy csak létünk szellemi oldalát műveli, a testet pedig elhanyagolja. Tárgya a makrobiotika 

hivatott arra, hogy az egészséget fenntartsa és az életet is meghosszabbítsa. Ennek hasznát 

látja az egyén és a közösség egyaránt. „Általában az álladalom egészséges munkabíró 

polgárokat nyer.”81

Előadásában azonban előbukkant az orvostörténész is. Tárgyát nemcsak kora, hanem a 

múlt tapasztalataival is alátámasztotta. Áttekintette az orvoslás fejlődését és tárgyát, az 

„életrendtant”, amely szinte az emberiséggel egyidős és „melyből maga az orvostudomány is  

keletkezett”.  Megvilágította a vallás és az orvoslás kapcsolatát az egészség fenntartására 

szolgáló ősi vallási és orvosi kapcsolatokat, az ősi vallási szabályokat a zsidóknál, a 

görögöknél és az araboknál.”  „A középkor hosszú éjszakája”  után az újabb kor nagy 

fejlődését tárgyalta. Egyben rámutatott veszélyeire is. A lovagkor letűnésével elfeledték a 

„testgyakorlatok” szükségességét, elpuhultak és fényűzésben éltek az emberek. Idegen ételek 

és fűszerek divatja, a „kávé, tea, dohány használata”  aggasztotta. Az orvostudomány összes 

eredményét fel akarta használni előadásaiban, „nem mellőzve a hasonszenves rendszer tiszta  

tapasztalásait sem.”82 A homeopátia – minden tévedése mellett – éppen a helyes táplálkozás 

és életrend népszerűsítése terén szerzett érdemeket.

Székfoglalója után előadásait magyar és német nyelven tartotta: a magyar előadások 

hallgatóinak száma 20 és 36 között mozgott, míg a német nyelvűt általában 16–52 medikus 
80 Lásd: Győry Tibor 1935-ös kartörténetében, pp. 389–390.
81 Toldy Ferenc irodalmi beszédei. II. köt. Bp., 1888. Ráth. pp. 269–277.
82 Uo.



látogatta.83 Ez utóbbinál kell megjegyeznünk, hogy a német nyelvű előadások hallgatóinak 

nagy része sebész volt, akiknek többsége Galíciából jött Pestre tanulni. Miután előadásait 

1834 után számtalan hallgatója lejegyezte és hasonló jellegű értekezések láttak napvilágot, 

nyomtatásban is kiadta előadásainak kéziratát a „Diétetika elemei” (Pest, 1839) címen.

Könyve valójában dióhéjban írt egészségtan, amit „a  hallgatók  vegyültsége  miatt  

igyekezett  a  szerző minél  világosabban és  némileg népszerűen megírni.”  A népszerű mód 

viszont nem jelentette, hogy műve nem volt tudományos feldolgozás. „Az  alkalmatlan  

leírástól akarata a szerző, hallgatóit felszabadítani, midőn leckéi fonalát sajtó alá bocsátá”.  

Két fő részre osztotta művét, mivel korának terminológiája szerint az emberi élet 

megnyilatkozásai is kétfélék: egyrészt amiben „minden  életműves  (organikus)  testekhez  

hasonlítunk”,  a növényi élet köréhez tartozik: egyedfenntartás, ezen belül táplálkozás, 

lélegzetvétel, el és kiválasztások: nemfenntartás, ezen belül a férfi és a nő nemi élete, a 

terhesség, a szülés stb. Másrészt az állati élet, amelynek „középpontja a lélek: azon eszközök,  

mellyekkel az a külső világból szedi tárgyait, az érzékek; azok pedig, mellyek által a lélek a  

külső világra hat, az önkényes mozgás izmai.” Tehát ide sorolta az érzékeléstől az álomig, az 

izomgyakorlástól a kényszermozgásig, az egészséges élet fontosabb megnyilvánulásait.

Művében részletesen jellemzi a fontosabb ételeket és italokat. A csokoládét dicséri, 

azonban igen nagy óvatosságra int a kávé és a tea fogyasztásával kapcsolatban. Könyve nem 

tudományos jelentőségének köszönhette sikerét, hanem ismeretterjesztő, népszerűsítő 

hatásának. A XIX. század közepének egyik legolvasottabb munkája volt. Jellemző, hogy 1848 

októberében újra nyomdába adta, azonban –  a katonai események következtében –  csak 

három esztendő múlva jelenhetett meg második javított kiadása „Toldy Ferenc két könyve az 

egészség fenntartásáról” (Pest, 1851) címmel. Egyike volt tehát Toldy Ferenc az egészségügyi 

felvilágosítás úttörőinek, a népszerű orvosi irodalom mestereinek.

Orvosi irodalmi működése különben nem volt gazdag ezekben az években. Még 1837-

ben a Figyelmező című lapban ismertette Chelius német sebész Bugát Pál fordításában 

megjelent Sebészség című munkáját;84 méltató szavakat mond Bugát fordítói tevékenységéről, 

külön kiemelve a nyelvújító munkásságát. Igaz, ehhez hozzáfűzi, hogy Bugátnál „a 

szócsinálás szüksége némi szeretetét gerjeszté benne a különködésnek.” Nem sokkal később – 

ugyancsak a Figyelmezőben –  ismertet egy újabb Bugát-fordítást, Fritze „Kisded sebészi 

eszköztár”  című munkáját,85 amely ebben az időben rendkívüli népszerűségnek örvendett 
83 Schuschny id. mű p. 15.
84 Chelius, M. J.: Sebészség. I. köt. Ford.: Bugát Pál. Buda, 1836. Egy. ny. XX, 352 p. – Figyelmező 1 (1837) I. 
félév. pp. 11–13.
85 Fritze, E.: Kisded sebészi eszköztan (armamentarium chirurgicum), vagy a legnevezetesebb sebészi eszközök 
rajzai. 670 ábrával. Ford.: Bugát Pál. Buda, 1837. Egy. ny. 84 p. – Figyelmező 1 (1837) I. félév. pp. 81–82.



Európában. Külön figyelmet érdemel Toldy Ferenc ismertetése Jankovich Antal „Pest és Buda 

lakossága orvosi és embertani szempontból”  című könyvéről, hiszen találó és elemző 

megjegyzései értékes vonatkozásokkal egészítették ki Jankovich munkáját.86

Nem közömbös szempont, hogy Toldy Ferenc könyvreferátumaival is az egészségügyi 

felvilágosítást és a helyes életmódra való nevelést kívánta szolgálni. E szempontból lényeges 

a „Pálinkakórságról szóló ismertetés”-e;87 a könyvet egy eredeti német munkából Teleki 

Mihály fordította magyarra. Toldy síkra szállt az alkoholizmus ellen, valamint javasolta 

„antialkoholista” egyesületek megszervezését: „s mi ismét közelebb állandunk azon ranghoz,  

melyet  a  polgárisodott  népek  közt  elfoglalnunk  kell”  –  fejezte be. Más esszészerű 

ismertetéseiben, így Czilchert Róbert Szliácsról írott könyvének kritikájában,88 ismét a 

magyar fürdők helyzetére hívja fel a figyelmet, szorgalmazza a magyar fürdők kiépítését és a 

gyógyvizek feltárását, mivel „maholnap  itthon  találnák  föl  azt,  mit  gyakran  oly  tetemes  

áldozatokkal, s néha mégis siker nélkül a külföldön keressük: az egészséget.”

Bugát Pál fordításairól szólva ismét visszatért az orvosi műnyelv kialakítása körül dúló 

vitákra.89 Toldy minden írásában támogatta Bugát nyelvújító munkásságát, akinek „kisded 

elcsússzások”  mellett „a  magyar  orvosliteratura  körül  szerzett  múlhatatlan  érdemei  

méltánylása csorbulást sem szenved.”  A támadókkal szemben írja, hogy Bugát „magyarul  

szólaltatója e tudománynak, s mit mi mások abban tesszük vagy tettük, az ő érdemeihez képest  

szót sem érdemel”.

Örömmel üdvözli, hogy az orvosi nyelvújítás következtében már érthető magyarsággal 

képes mindenki anyanyelvén orvosi tanulmányt megjelentetni: „visszatekintve  az  előttünk  

fekvő  dolgozatokra,  szerencsét  kívánhatunk  magunknak  e  lelkes  iparkodásokhoz,  melyek  

egyszersmind legnyomósabb megcáfolói minden leghalkabb kétkedésnek nyelvünk tökéletes  

tudományi képessége iránt. S ezt tudni kell azoknak, kiktől a nemzeti nyelvnek a tanítószékbe  

iktatása függ, ezen, mindennemű ismereteknek hússá és vérré lételének, az életbe hatásának  

és  teljes  gyümölcsözésének  múlhatatlan  feltétele.”  Az előbb ismertetett témákon kívül 

foglalkozott még más orvosi kérdésekkel is, így beható elemzést adott Fejes Mihály egri 
86 Pesth und Ofen mit ihren Einwohnern, besonders in medizinischer und anthropologischer Hinisicht, dargestellt 
von Dr. Anton Jankovich. Ofen, 1838. Univ. XIII, 261, 14 p. – Figyelmező 2 (1838) I. félév. pp. 261–268, 309–
317, 348–355.
87 Pálinkakórság. Németből szabadon fordította G. T. M. [Gróf Teleki Mihály]. Kolozsvárt, 1838. Az ev. ref. 
kollegyom bet. 142 p. – Figyelmező 3 (1839) No. 25. pp. 410–412.
88 Szliács. Írta orvosok és betegek számára Czilchert Róbert orvos doktor. Pest, 1838. Trattner és Károlyi. XII, 
159 p. – Figyelmező 3 (1839) No. 26. pp. 428–431.
89 Chelius, M. J.: Sebészség. II. köt. Ford.: Bugát Pál. Buda, 1837. Egy. ny. 464 p.; III. köt. Ford.: Smalkovics 
Mihály. Buda, 1839. Egy. ny. 304 p.; IV. köt. Ford.: Kún Tamás. Buda, 1844. Egy. ny. 329 p.; Réczey Imre: A 
sebészeti műtan alapvonatjai. Buda, 1838. Gyurián és Bagó. XIV, 267 p.: Fritze, E.: A nevezetesebb sebészi 
véres műtételek. Bevezetve Diffenbach által. Magyar és latin nyelven kiadva az Orvosi Tár szerkesztői által. 
Pest, 1839. Trattner-Károlyi. VII, 148 p. – Figyelmező 3 (1839) No. 30. pp. 501–509.



orvos fürdőügyi és orvos-földrajzi írásáról,90 Warga János „Vezérkönyv az elemi nevelés és 

tanitásra” című könyvéről.91

A most tárgyalt korszakban Toldy Ferenc tollából az egyetlen eredeti orvosi közleménye 

az Athenaeumban megjelent „A légmérések befolyása az újszülöttek halandóságára”  címet 

viselő tanulmánya.92 Toldy két francia orvos véleményéből kiindulva foglalkozott a 

csecsemők és kiskorú gyermekek hőszabályozásával és azzal a szokással, hogy téli időben 

hosszabb időre szabad levegőre visznek kisdedeket. Maga nem ellenzi ezt az eljárást, csupán 

–  éppen a hőszabályozás életkori sajátossága miatt –  a meghűlés veszélye miatt kívánja ezt 

korlátozni. Az ilyen eredetű betegségek következtében – Toldy Ferenc írása idején – jelentős 

volt a gyermekhalandóság, éppen ezért óvta az anyákat, hogy gyermekeiket hosszabb időre a 

hideg levegőre vigyék.

Toldy Ferenc és az orvostársasági élet

Toldy Ferenc ifjúkori nagy európai körútja alatt ízlelte meg Londonban, Párizsban, Genfben 

és Berlinben az orvostársasági életet, szerzett tapasztalatokat a különböző orvosi tudományos 

társaságokban folyó szakmai életről, és ebből elsősorban az ragadta meg, hogy milyen óriási 

jelentőséggel rendelkeznek az egyéni szakmai továbbképzés és a tudományos információcsere 

szempontjából. Főleg a párizsi szaktudományi társasági élet tett rá mély benyomást. Ennek 

során vásárolt magának sztetoszkópot, kért a párizsi akadémia ülésén a „füzedékből”, amit 

később Budán betegein is eredményesen próbált ki. Valóban lelkes hívévé vált a tudományos 

társasági életnek, örömmel üdvözölt minden olyan kezdeményezést, amely ennek kialakítását 

célozta. Már az Orvosi Tár társszerkesztője volt, amikor széleskörű lapszerkesztői, orvosi és 

irodalomtörténészi munkája mellett időt szakított magának arra, hogy részt vegyen 1832 

szeptemberében a Német Természettudósok és Orvosok Bécsben tartott X. Vándorgyűlésén.93 

Magyarországról és Erdélyből rajta kívül még 33-an vettek részt, és a vándorgyűlésről hosszú 

beszámolót közölt az Orvosi Tárban. A vándorgyűlésen maga is tartott előadást a helyes 

életrendről. Ebből a szempontból is korának gyermeke volt, hiszen a reformkor élénk 

társadalmi és politikai élete szinte magától kínálta a társulás gondolatát. Már megvált az 

Orvosi Tár szerkesztésétől és az egyetem rendkívüli tanára volt, amikor Pesten megalakult a 
90 Fejes Mihály orvos doktor: Az egri fürdőkről orvosi s helyleirási tekintetben. Eger, 1839. Érseki lyc. IV, 84 p. 
– Figyelmező 3 (1839) No. 44. pp. 713–718.
91 Figyelmező 3 (1839) No. 42. pp. 683–688.
92 Athenaeum, 1838. No. 2. p. 32.
93 Orvosi Tár 2 (1832) No. 8. pp. 67–72.



Pest-Budai Kir. Orvosegyesület 1837. október 14-én. Toldy Ferenc kezdettől fogva támogatta 

a 16 pesti és budai gyakorló orvos kezdeményezését, hogy önmaguk továbbképzésére 

tudományos társaságot létesítsenek, bár az egyetem tanári kara egyetemellenesnek minősítette 

a szervezkedést. 

Toldy részt vett az 1837. december 2-án tartott alakuló ülésen,94 de – éppen az egyetem 

álláspontja miatt –  még nem kérte az alakuló társaságtól rendes tagságát. Az alapítókkal – 

például Szuhány Mártonnal, az első elnökkel, Jankovich Antallal, Mokossinyi Mihállyal stb. – 

szoros, szinte tanácsadó kapcsolatot tartott fenn, sőt nem tagként több tudományos ülésen is 

megjelent. Az egyesület hivatalos elismerése és az egyetem orvosi karának az egyesülettel 

kapcsolatos véleményváltozása után Toldy is kérte tagságát, hivatalosan is csatlakozott az 

Orvosegyesülethez. Két esztendő múlva (1844) már az Orvosegyesület választmányi tagja 

volt és az egyesület könyvtára felállításának egyik javaslója. Rendszeresen látogatta a 

tudományos üléseket még azután is, miután felhagyott orvosi gyakorlatával és megvált 

egyetemi előadói tisztségétől. Az Orvosegyesület maradt számára az a hely, ahol eredeti 

képesítésének megfelelő környezetben az orvostudomány haladásáról, újabb eredményeiről 

ismereteket szerzett. 

Különösen érdekes az, hogy figyelemmel kísérte a pesti orvosi iskola néven ismert 

baráti kör előadásait: gyakran volt hallgatója Balassa, Markusovszky, Hirschler, Kovács 

Sebestény, később Korányi, Balogh, Fodor előadásainak, bár –  a korábbi időszakokkal 

ellentétben – nem szólt hozzá az elmondottakhoz.95 Már hallgatag és néma figyelője volt az új 

generációnak, de érdeklődött irántuk, figyelemmel kísérte tevékenységüket. Nem véletlen, 

hogy az Orvosegyesület 1862-ben alapító tagjai sorába választotta és ajánlója Balassa János, 

Wagner János és Markusovszky Lajos volt.96 Különösebb indokot nem fűztek ajánlásukhoz, 

csupán a jegyzőkönyv említi, hogy Toldy Ferenc nagy érdemeket szerzett magának az 

Orvosegyesület megalapításában, valamint abban, hogy 1853-ban visszakapta az egyesület 

működési engedélyét. Halála után az Orvosegyesületben – 1875. december 17-én – Hirschler 

Ignác elnök emlékezett meg Toldy Ferencről, az orvosról, az egyesület kiemelkedő tagjáról, 

aki annyit tett a magyar orvosi nyelv tisztaságáért, és a magyar diétetika oktatásának és 

tudományának jeles egyénisége volt.97

94 Lásd: Semmelweis Orvostörténeti Szaklevéltár. A Bp-i Kir. Orvosegyesület Levéltára. 1837–1841. 
Ülésjegyzőkönyvek.
95 Uo. Tudományos ülések jegyzőkönyvei (1853–1867).
96 Uo. 1862. Igazgatótanácsi ülések jegyzőkönyvei.
97 Lásd Győry kartörténetében, p. 467.



Búcsú az orvosi pályától

A kétféle tudomány szolgálata azonban még olyan hatalmas munkabírású embernek is sok 

volt, mint Toldy Ferenc. Egyre több idejét kötötte le a tudományos élet szervezése. Már 1830-

ban a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, nem sokkal később, 1835-ben pedig 

annak titkárává választották. Tisztségét 1861-ig, a magyar nyelv és irodalom professzorává 

történt kinevezéséig viselte. Így nem csoda, hogy amikor 1844-ben kinevezték az Egyetemi 

Könyvtár igazgatójává, lemondott a diétetika rendkívüli tanárságáról. Helyét –  nehogy „a 

közhasznú tanszék továbbá árván maradjon” – 1847-ben utóda, Wagner János foglalta el.98

Orvostudományi érdemei vitathatatlanok. Már ebben is érvényesült hatalmas 

ismeretanyaga, racionalizmusa és összefoglaló képessége. De ennél sokkal többet tett – 

Bugáttal karöltve –  az orvosi szaknyelv megmagyarosításában és az orvosi szaksajtó 

megteremtésében vállalt tevékenységével. Tegyük ehhez még hozzá, az orvostudomány 

népszerűsítésében és az egészségügyi felvilágosításban játszott szerepét. Elismeréssel szólha-

tunk magyar irodalomtörténeti kutatásairól: az irodalomtörténet rendszeres művelésében, 

pontosságában nemcsak egy „pozitivista” elme, hanem a természettudományok és az orvostu-

dományok művelésében gyakorlott tudós módszeressége is megismerhető.

A méltatásban nem lehetünk ünneprontók, ha hűek vagyunk az igazsághoz. Akkor sem, 

ha befejezésül felrójuk tévedéseit, hiszen tévedései is csak azoknak lehetnek, akiknek tettei is 

voltak.

Az egykor még Kazinczyt és Döbrenteit is ostorozó Toldy értetlen maradt az irodalmi 

népiességgel, Petőfi és Arany munkásságával szemben. A harmincas éveket tartotta a magyar 

irodalom csúcspontjának. De nem tartozott a szabadságharc elszánt követői közé sem. Bár 

vissza sem vonult, nagy óvatossággal vezette az Akadémiát és „adomával  veszélyes  

compromissiótól  óvta  meg”. Még 1849. június 10-én kelt levelében is szolgálatkészen 

értesítette Bayer vezérkari főnököt – mint a Görgey Artúr iratai között őrzött levél bizonyítja 

– az Akadémia könyveinek kölcsönzéséről a honvéd vezérkar részére.99

A szabadságharc bukása után mint az Egyetemi Könyvtár igazgatója és az orvosi kar 

volt rk. tanára még rossz minősítést kapott az igazolások alkalmával, mivel „politikai 

érzelmeiben nem mindig lehet megbízni”.100 Úgy látszik azonban, hogy pártfogói hamarosan 

kiálltak mellette, gyorsan elnyerte a kormányzat bizalmát. 1850-ben már az esztétika és az 

egyetemes irodalomtörténet magántanára az egyetemen. Befolyását azonban arra használta 
98 Lásd Győry kartörténetében, p. 495.
99 OL, Görgey A. 1848–49. évi iratai.
100  Lásd Győry kartörténetében, p. 503.



fel, hogy megmentse nemzeti értékeinket.

Világszemlélete és politikai hitvallása sokkal összetettebb és ellentmondásosabb volt, 

mint kortársaié. Jozefinista hagyományokat örökölt atyjától, dinasztiahűséget anyjától. Távol 

állt a magyar köznemesi rend korlátaitól, de idegen volt tőle a köznemesség kuruc 

ellenzékiséget is magába szívó kossuthi reformpolitikája, nem is szólva a nemesi értelmiség 

forradalmi demokratizmusáról. Polgár volt, de nem a francia forradalom citoyenje, hanem a 

koronás főt és az arisztokráciát tisztelő német vagy –  mentségül mondjuk –  angol polgárok 

fajtájából. A lojális polgár és a neofita vállalt hitével tisztelte a történelmi jogfolytonosságot 

és a tradíciókat a kuruckodó radikalizmussal szemben. Alattvaló és hazafi akart lenni 

egyszerre, ez pedig nem mindig sikerült. De így sem tagadhatja senki, hogy történelmünk és 

tudománytörténetünk nagy egyénisége távozott, amikor 1875. december 10-én –  munka 

közben – elhunyt.



Antall József – Doleviczényi Péter – Kapronczay Károly

Jan Nepomuk Czermak (1828–1873) – a gégetükrözés egyik felfedezője101

Egy évtizeddel a világosi fegyverletétel után megbukott a Bach-rendszer. A nemzeti 

követelésektől visszhangzott az ország, a magyar nyelv érvényesítése vált a harc egyik 

célpontjává. Ez megnyilvánult minden fórumon, felmerült az egyetemi oktatásban és a 

közigazgatásban egyaránt. Természetesen jelentkezett az orvosi karon is, ahol az 

önkényuralom éveiben – magyarul nem tudó – külföldi szakemberek kaptak katedrát, háttérbe 

szorítva több magyar tehetséget. Azonban volt közöttük olyan kiváló egyéniség, mint a 

gégetükrözés világhírű bevezetője, Jan Nepomuk Czermak, a fiziológia professzora, aki új 

alapokra helyezte hazánkban az élettan oktatását. Az idegen tanerő eltávolítása őt is érintette, 

ami vitathatatlanul a magyar orvostudományt sújtotta.102

Prágától Krakkóig

Jan Nepomuk Czermak 1828. június 28-án született Prágában.103 Családja több nemzedéken át 

az orvosi pályán tevékenykedett: apja, nagyapja, szépapja és több nagybátyja orvos, sőt apja 

egyik fivére – Julius Czermak – Bécsben az élettan tanára volt. Később az ifjabb Czermak is 

követte a család hagyományát. Gyermekkora és iskolai évei Prágában telnek, abban a 

Prágában, ahol a cseh és a német ellenségeskedés osztja meg a várost. A csehek a bécsi 

udvartól várták a nemzeti jogok helyreállítását, így szívvel-lélekkel támogatták az 

összmonarchikus elveket. Maga a Czermak-család is udvarhű, a cseh nemzeti mozgalom 

támogatója.

Középiskoláinak befejezése után a prágai egyetem orvosi karára iratkozott be, majd 

innen Bécsbe, Breslauba és Würzburgba vezetett az útja. Bécsben és Boroszlóban 

101 Forrás: Antall József – Doleviczényi Péter – Kapronczay Károly: Jan Nepomuk Czermak (1828–1873). A 
gégetükrözés egyik felfedezője. = Orvostörténeti Közlemények Vol. 78–79. (1976) pp. 43–55.
102 Antall József: Egy ismeretlen levél –  Poor Imre szakítása Markusovszky Lajossal. = Orvostörténeti 
Közlemények – Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 50. (1969) pp. 141–148.; Antall, József: The 
Birth of the Medical School of Pest and the Health Policy of the Centralists. = Orvostörténeti Közlemények – 
Communicationes de Historia Artis Medicinae. Vol. 57–59. (1971) pp. 173–185.
103 Götze Árpád: Czermák Jánosról a gyakorlati gégevizsgálat felfedezésének századik évfordulóján. = Orvosi 
Hetilap 100 (1959) No. 1. pp. 35–37.; Hőgyes Endre: Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudomány 
egyetem orvosi karának multjáról és jelenéről. Bp., 1896. MOKT. p. 176.



(Breslauban) különösen lényeges tanulmányokat végzett: Bécsben nagybátyja irányítása 

mellett megismerkedett az élettan szépségeivel, majd Breslauban Purkyne kedvenc tanítványa 

lett. Orvosdoktori oklevelének megszerzése után Würzburgból Breslauba tért meg és 

hamarosan Purkyne első asszisztensévé lépett elő. Itt ismerkedett meg a modern 

mikroszkópos technikával, az élettan egészét átfogó Purkyne módszereivel. A kor furcsasága, 

hogy az udvarhű Czermak és a cseh nemzeti mozgalom egyik vezére mély barátságot kötött 

és ezért is követte 1851-ben Czermak mesterét Prágába. Valóban Purkyne irányításával 

szerezte meg magántanári képesítését az élettan és a mikroszkópos anatómia tárgyköréből.

Távolléte alatt szülővárosa is megváltozott. Még élesebb formában dúlt a csehek és a 

csehországi németek küzdelme, ami az ősi egyetem falai között is nyílt harccá vált. A csehek 

anyanyelvük jogaiért küzdöttek, míg a németek a német nyelv „internacionális”  jellegéből 

kiindulva vitatták a tudományos életben a cseh nyelv létjogosultságát. A hazájától közel 

harminc évig távol élt Purkyne lett a nemzetiek vezére, míg Czermak idegennek érezte magát 

a viharos légkörben. Ezért is vállalja el 1855-ben a grazi egyetem meghívását az állattani és 

az összehasonlító anatómiai tanszék élére. Egy esztendő múlva már a krakkói egyetem tanára.

Azonban a lengyel egyetemen sem érzi magát otthon: a légkör Prágához hasonló, azzal 

a különbséggel, hogy itt a hazafias lengyel tanári kar a neoabszolutizmus ellen küzd, 

tiltakozik a német nyelv ellen.104 A krakkói egyetem tanárai viszont megosztott hangulatban 

fogadták Czermakot: örömmel üdvözölték a kiváló képességű Purkyne-tanítványt, viszont 

bizalmatlanul figyelték az osztrák politikai exponens hírében állt Czermakot. Krakkó 

Czermak életében a sikerek és a kudarcok színtere lett. Székfoglaló beszédében (1856. július 

4.) a nyálképzést irányító idegek működéséről szólt, egyben vázolta a modern élettani kutatást 

és problémáit.105

A lengyelek örömmel üdvözölték a korszerű tudományos elvek meghirdetését az ősi 

lengyel egyetem falai között, viszont elutasították a német nyelv kizárólagos jogairól mondott 

szavait. Később is ez a kettősség kísérte krakkói működését. A tanulóifjúság kezdetben távol 

maradt előadásairól, hogy távozása előtt lelkesebben hallgassa Czermakot, bár németül szólt 

hozzájuk.

Talán a krakkói egyetem legelhanyagoltabb intézetét vette át, amely mindössze egy 

rosszul felszerelt, sötét földszinti helyiségből állt. Közbenjárására még 1857-ben 1100 arany 

segélyt kapott és három világos emeleti szobát. Rövid idő alatt Bécsből vásárolt műszerekkel 

szerelte fel intézetét és megteremtette az oktatás és a kutatás ideális feltételeit. Munkatársaitól 
104 Sześćsetlecie medycyny krakowskiej. Tom. II. Historia katedra. Kraków, 1964. Panstwowe Wydawn, 
Naukowe. p. 401.
105 Uo. p. 402.



is magas szintű felkészültséget és teljes odaadást követelt. Annak ellenére, hogy új életet vitt a 

lengyel orvosképzésbe, mégsem vált népszerűvé. Az egyre súlyosbodó nyelvi vitában 

alulmaradt és bár elismerte az anyanyelv jogait a nemzeti kultúrában, a tudományos életben 

ellenezte. Megpróbálkozott lengyel nyelvű előadásokkal, de 1858-ban – kicsit csalódottan – 

elfogadta a pesti egyetem meghívását a megürült élettani intézet élére.106 Később Gustaw 

Piotrowskival, kedvelt lengyel munkatársával váltott levelezéséből kitűnik, hogy nehéz 

szívvel vált meg krakkói intézetétől. E korszakból csupán Piotrowskival közösen írt 

tanulmánya – a szívgörcs élettani magyarázata – maradt fenn.107

A pesti évek

A fejlődő magyar fővárosban Czermak otthonosabban mozgott mint Krakkóban. Talán Pest 

jobban emlékeztette Prágára vagy divatosabb volt a német szó – ma már nem tudjuk biztosan. 

Igaz, a pesti tanári kar több neves tagját még medikus korából ismerte Bécsből. Elsősorban 

Semmelweis Ignáchoz fűzték baráti szálak, de ismerte Balassa Jánost és Markusovszky Lajost 

is, a kibontakozó pesti orvosi iskola vezetőit.

A pesti egyetemen is mindent elölről kellett kezdeni. Czermak tanszéki elődjének, 

Schordannak minden erőfeszítése ellenére sem sikerült a hallgatókkal megkedveltetni az 

élettant, sőt az intézet átszervezésével kapcsolatos erőfeszítései is kudarcba fulladtak. Pesten 

először intézetet kellett teremteni: ismét nagyobb összegű segélyt kért, majd új helyiségekben 

megteremti az élettani kutatás és oktatás műhelyét. Igen rövid idő alatt a magyar egyetem 

fiziológiai oktatását és kutatását európai színvonalra emelte.108 Már 1858. november 3-án 

megnyitja új pesti intézetét és megtartja székfoglaló előadását az élettani kutatás 

fontosságáról.

Pesti működése valóban új fejezet a magyar egyetem élettani oktatásában. Elsősorban a 

légzés, a vizeletkiválasztás, az ideg-, az izomműködés és az emésztés folyamata, a 

vérkeringés és a vérnyomás kérdései foglalkoztatták. Vizsgálatai a mikroszkópos és a 

vegytani kutatáson alapultak. A vérkeringés és a vérnyomás műszeres vizsgálata felkeltette a 

pesti gyakorló orvosok figyelmét, és kérésükre egyetemi előadássorozatát megismételte – 

106 Uo. p. 405.
107 Gustaw Piotrowski (1833–1884), a krakkói egyetem élettan tanára. Bécsben végzett, majd Göttingenben és 
Heidelbergben dolgozott. Czermak távozása után haláláig vezette a krakkói egyetem élettani intézetét. Több 
lengyel nyelvű tankönyvet írt.
108 Daday András: Megemlékezés Czermak Jánosról, születésének 100. évfordulóján. = Orvosi Hetilap, 1928. pp. 
727–728. 



1859 tavaszán – az Orvosegyesületben.109

Népszerűsége mégsem egyértelmű. Az egyetemi ifjúság Pesten is elhanyagolja német 

nyelvű előadásait, sőt az orvostanári karban is kisebbségbe szorult. A Helytartótanács viszont 

örömmel üdvözölte, hogy a „rebellis”  magyarokkal szemben a német nyelv jogait védte, 

viszont a „bomba” az anatómiai tanszék átszervezésére kiírt pályázaton robbant. Az egyetem 

vezetősége Balassa Jánost és Czermakot bízta meg a tervezet elkészítésével, amit – 

rokonszenvük ellenére –  külön-külön nyújtottak be. Balassa minden körülmények között 

ragaszkodott a magyar nyelv használatához és indokul azt hozta fel, hogy a hallgatók 

kétharmada magyar, aki négy-ötévi tanulás után sem tud tökéletesen németül. Ezzel szemben 

Czermak azzal érvelt, hogy legalább kénytelenek lesznek tökéletesen elsajátítani az 

orvostudomány nemzetközi nyelvét. Ezzel szemben hajlandó volt kompromisszumra: 

javasolta, hogy a tanszék élére kiszemelt tanár –  saját költségén –  olyan asszisztenst 

alkalmazzon, aki tud magyarul és alkalmanként tolmácsol az előadásokon, míg a tanárt 

kötelezzék a magyar nyelv elsajátítására. A vita lényegét az előadás nyelve képezte és nem – 

mint később többen állították –  a kinevezendő tanár nyelvtudása. Ebben a vitában Czermak 

alulmaradt, mivel az orvostanári kar joggal nem tűrte a kompromisszumos megoldást.110

Balassa és Czermak nyelvi vitája még nem volt ok arra, hogy a kiváló cseh tudós 

távozzon a pesti egyetemről. Balassa majdnem minden Czermak előadáson jelen volt, nagyra 

értékelte felkészültségét, tanári képességét és azt, hogy nélküle nem lehetett volna 

kimozdítani a magyar élettan oktatását a holtpontról. Hasonló véleményt alkotott róla a pesti 

orvosi iskola többi kiválósága is, valamint a hatásuk alatt álló budapesti Kir. Orvosegyesület. 

Markusovszky, Hirschler és Semmelweis ajánlására az egyesület 1858. október 14-én 

kooptálta tagjai közé Czermakot,111 aki nem sokkal később első egyesületi előadását éppen a 

gégetükrözésről tartotta, majd az elméleti ismertetés után bemutatta annak új fényreflektálásos 

alkalmazását.112 Két héttel később a Teichmann-féle vérjegecesedést ismertette. Ez az eljárás 

éppen ebben az időben honosodott meg Európában.113

Czermak az egyesület majdnem minden tudományos előadásán megjelent, 

hozzászólásaiban az éppen tárgyalt problémát az élettan oldaláról világította meg. Újabb 

egyesületi előadását 1859. március 15-én tartotta, amikor is egy operált gyomorsipolyos 

109 Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Bp., 1935. Egy. ny. p. 526.
110 Uo. p. 538.
111 Lásd: Semmelweis Orvostörténeti Szaklevéltár. Bp.-i Kir. Orvosegyesület Levéltára. 1857/58. év (nagygyűlési 
jegyzőkönyvek)
112 A Budapesti Kir. Orvosegyesület jubiláris évkönyve 1837–1937. Szerk.: Salacz Pál. Bp., 1937. MTI. ny. p. 
153.
113 Teichmann, Ludwig: Über die Krystallisation der organischen Bestandteiler des Blutes. Göttingen, 1853.



kutyát mutatott be és az emésztés élettani vonatkozásait tárgyalta.114 Ugyanebben a hónapban 

megismételte a pesti és a budai orvosok előtt a vérkeringésről és a vérnyomásról, annak 

méréséről tartott egyetemi előadását.115

A német nyelv használata körüli vita nem érintette közvetlenül az Orvosegyesületet, 

hiszen ott az alapszabály is kimondta a magyar és a német nyelv szabad előadási gyakorlatát. 

Itt, a kétnyelvű tudományos társaságban otthon érezte magát, sőt biztatást is kapott a magyar 

orvosi közélet nagyjaitól találmányának tökéletesítésére és népszerűsítésére.116

A Czermák-féle gégetükrözési eljárás

Czermak indirekt laryngoscopja a gégevizsgálás új korszakát vezette be, amely a 

gégetükrözés két alapvető kérdését – a tükrözést és a megfelelő megvilágítást – oldotta meg. 

Az orvostudományt már az ókortól kezdve izgatta az orr-, fül- és a gégeüreg in vivo 

tanulmányozása, amelynek akadálya Czermakig éppen a megvilágítás volt. Pompei 

feltárásánál találtak olyan orvosi lencséket, melyeket feltehetően a szájüreg megvilágítására 

használtak, de ilyen jellegű kísérletekre csak a XVIII. században találunk adatokat.

Levret francia szülész –  csupán kíváncsiságból –  fémlappal világított be először az 

orrba, majd a szájba, végül a fülbe.117 További adat nincs a fémlap használatáról, nem 

ismerjük, hogy gondolt-e ennek gyógyászati jelentőségére. A XIX. század legelején – 1804-

ben – Majna-Frankfurtban Bozzini gyertyafénnyel megvilágított fényvezetőt szerkesztett. Ez 

egy hajlatban végződő, belül fémlappal kettéválasztott fémcső, a hajlatban tükörrel. A járatba 

vezette a fényt és tükör segítségével a gégére vetítette, míg a másik járaton keresztül 

tanulmányozta a megvilágított részt. Az ormótlan szerkezet használata nehézkes volt, hiszen 

az elhelyezett tükör állandó változtatása jelentett különös gondot. A szerkezetet bemutatta a 

bécsi Josephinumban és az egyetem tanári karának, de mindkét helyen nehezen kezelhetőnek 

és orvosi vizsgálatokra alkalmatlan találmánynak minősítették. Bozzini fényvezetőjének 

orvostörténeti jelentőségét az adja, hogy indirekt, mesterséges fényforrást alkalmazott.

A Bozzini-féle kísérlet után hosszú ideig csak természetes fényforrás felhasználására 

törekedtek. A genfi Senn –  feljegyzések szerint –  egy nehézlégzésben szenvedő, hangtalan 

kislány gégéjét vizsgálta tükör segítségével, de hogyan, arra nézve semmi biztos adattal nem 

114 SOL Orvosegyesület Levéltára. 1859. évi tudományos ülések jegyzőkönyvei.
115 Uo. 1859. márc. 26. ülés
116 A Budapesti Kir. Orvosegyesület jubiláris évkönyve, p. 154.
117 Navratill Imre: A gégebajok. Pest, 1866. Emich. p. 4.



rendelkezünk.118 Esetét leközölte az Académie des Sciences, majd a Journal des progrès című 

szaklapokban. Azonban közleményét a szerkesztőségek csak később közölték, emiatt Senn és 

Benjamin Guy Babington között prioritási vita támadt. Babington egy gégetükröt vezetett be a 

beteg garatjába, egy nagyobb tükörrel pedig napfényt vetített rá. Szerkezetét „Glottiscop”-nak 

nevezte el. Nehézségeit maga Babington ismertette a szerkezet bemutatóján. A beteg a 

napfénnyel szemben ül, bal kezében tartja a másik tükröt. A garatba vezetett tükröt meleg 

vízbe mártották a párásodás ellen. (Ma is a tükör melegítésével akadályozzuk meg a 

párásodást.) A nyelvet viszont lapoccal nyomta le. A legnagyobb hiba az volt, hogy a vizsgálat 

a beteg aktív segítségét kívánta.119

Később Babington meghatározta a tükör hajlásszögét. A XIX. század harmincas éveitől 

kezdve egyre többen kísérleteztek a gége tükörrel történő megvilágításával. Bennetti –  a 

párizsi opera olasz orvosa – vizsgált tükrös szerkezettel betegeket. Szerkezetéről Trousseau és 

Belloc Selligue állították, hogy ezt nem Bennetti hanem egy gégesorvadásban „szenvedő” 

beteg –  egy gépész –  szerkesztette orvosa számára. Ez valóban egy lappal kettéválasztott 

fémcső volt, melynek egyik járatán a fényt bevezették, másikon a tükör segítségével a kapott 

képet tanulmányozták. Ez nagyon nehézkesnek bizonyult, ráadásul a betegek egy része bírta 

csak el a tükrözéssel járó fájdalmakat.120 Ezzel egy időben Lyonban Baumés mutatott be 

pálcára erősített, csavarral állítható tükröt, aminek segítségével napfénynél tanulmányozta a 

gégefedőt. Ezek egyszerűsége, állíthatósága vált alapjává a Türck által szerkesztett 

gégetükröknek.

1840-ben Liston használt gégetükröt, bár ennek nem tulajdonított különösebb 

jelentőséget. Négy esztendővel később (1844-ben) Warden Edinburghban ólomüveg-hasábot 

használt, amelyet előbb melegített, majd a garatba helyezte és ennek segítségével vetítette az 

Argandi-féle lámpa fényét. Ezzel állítólag a kannaporcot is látta egy betegnél. A hangrést és a 

kannaporcot megvastagodottnak találta. Ő volt az első szerző, aki a gégetükrözés észlelését 

leírta.121 Vele egy időben Londonban Avery hosszúkás tükrét egy középen átfúrt homorú 

tükörrel világította meg, de vizsgálatairól nem számolt be, működése csak halála után vált 

ismeretessé. Kísérlete lényeges vonatkozásokban közel állt az indirekt laryngoscophoz.122

Tíz esztendővel később, 1854-ben nem orvos, hanem Garcia spanyol énektanár a 

118 Bozzini, Philipp: Der Lichtleiter oder Beschreibung einer einfachen Vorrichtung und ihrer Anwendung zur 
Erleuchtung innerer Höhlen und Zwischenräume des lebenden animalischen Körpers. Weimar, 1807.
119 Navratill Imre id. mű pp. 7–10.
120 Irsay Artur: Útmutató a gége és orrtükrözésben. Különös tekintettel a gyakorló orvosok és orvostanhallgatók 
igényeire. Bp., 1893. Dobrowsky–Franke. p. 11.
121 Navratill Imre id. mű p. 13.
122 Uo.



gégetükrözés új távlatait nyitotta meg. Kíváncsiságból a hangszalagok működését kívánta 

megtekinteni. Háttal a napfénynek, a fénysugarat egy tükör segítségével a garatba helyezett – 

melegített –  tükörre vetítette. Az egész jelenetet egy nagyobb tükörben nézte és meglepően 

pontos leírást adott a hangszalagok működéséről.

Mesterséges fénnyel is kísérletezett eredménytelenül.123 Megfigyeléseit tanulmányban 

közölte, bár meg kell jegyezni, hogy akkor kísérleteinek nem tulajdonított különösebb 

jelentőséget. Tanulmánya feledésbe merült volna, ha 1857-ben Türck nem olvasta volna 

Bécsben Garcia munkáját. Garcia nyomán először hullákon kezdte el megfigyeléseit 

természetes fénynél, de az őszi borús időben félbehagyta kísérleteit.

Ebben az időben szerkesztette meg különböző alakú és nagyságú tükreit, majd 

megfigyeléseiről 1858 tavaszán beszámolt a bécsi Orvosegyesületben. A véletlen folytán 

előadását meghallgatta Czermak és az előadás végén elkérte Türck tükreit, hogy maga is 

hasonló kísérleteket végezzen.124 Tekintve, hogy kísérleteit természetes fénynél ritkán tudta 

végezni, így mesterséges fényforrás alkalmazásával próbálkozott. Olajlámpa (Argand-lámpa) 

fényét vetítette a lámpa mögött elhelyezett Reute-féle szemtükörre, amely 4–6°-ban hajlítható. 

Ez a szemtükör már ismert volt előtte élettani kutatásai során és ezt használta fel a fény 

vetítésére, miközben a garatba a Türck-féle tükröt helyezte. A lámpa mellé állított közönséges 

tükörben figyelte meg a kapott képet. Később a Türck-féle tükör helyett négyszögletű, csiszolt 

fémlapokat használt.125

Kísérleteit önmagán végezte és ebben nagy könnyebbséget jelentett, hogy garatja 

rendkívül tág volt. A mesterséges fényforrás felhasználását az tette lehetővé, hogy nagy 

elfoglaltsága miatt kísérleteit csak éjjel tudta végezni. Hamarosan megszerkesztette 

kísérleteinek modelljét is és ennek bemutatásával számolt be 1858 őszén a pesti 

Orvosegyesületben eljárásáról. Az előadás sikerét jellemzi, hogy több alkalommal meg kellett 

ismételni.126 Először Balassa János figyelt fel Czermak eljárásának gyógyászati jelentőségére 

és már decemberben közösen végeztek egy gégegyulladásban szenvedő betegen 

gégemetszést.127 Néhány nap múlva Czermak ablakos kanulön keresztül megállapította a 

stenosis okát. A siker és a pesti kollégák biztatására határozta el Czermak európai körútját, 

amin a gégetükrözést kívánta népszerűsíteni. Mielőtt elutazott volna, eljárásáról közleményt 

123 Observations on humane voice. = Philosophical Magazine and Journal of Science, 1854.
124 Navratill Imre id. mű p. 17.; Irsay Artur id. mű p. 14.; Daday András id. mű
125 Czermak, Johann N.: Der Kehlkopfspiegel und seine Verwerthung für Physiologie und Medizin. Leipzig, 
1863. Engelmann. pp. 3–15.
126 Lásd Győry Tibor kartörténetében, p. 537. Az észlelt gége- és hangszalag-megbetegedésekről saját kezű 
rajzokat is készített. Ezek a maguk nemében a legelsők és tökéletességükkel ma is csodálatot keltenek. Lásd a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum  gyűjteményében.
127 Navratill  Imre id. mű p. 18.



jelentetett meg a Wiener Medizinische Wochenschrift című bécsi folyóiratban,128 majd ezzel 

egyidőben az Orvosi Hetilapban is.129 A közleményben felhívta a figyelmet a gégetükrözés 

gyógyászati jelentőségére és a kínálkozó lehetőségekre.

A hír hallatára Türck 1859. április 9-én előadást tartott a bécsi Orvosegyesületben és a 

felfedezés egyedüli jogát magának követelte. Az érdeklődés és az európai bemutató hatására 

Türck egyre hevesebben támadta Czermakot és találmánya elorozásával vádolta.

Czermak és Türck prioritási vitája

A prioritási vita lényegéről és a kísérletek alakulásáról maga Czermak számolt be a „Der 

Kehlkopfspiegel” című könyvében: 

„…1857/58 telén néhány, a gégetükörrel kapcsolatos fiziológiai kérdéssel 

foglalkozva rájöttem hogy az esetben, ha a vizsgálatoknál a szemtükröt mint 

reflektort használom, a mesterséges világítást is eredménnyel alkalmazhatom és 

ezzel a vizsgálatokat a napszaktól és az időjárástól függetleníteni tudom. Eddig ez 

az eljárás ismeretlen volt. Módszeremmel – ami most már általánosan és Türck úr 

által is használatos –  határozottan meggyőződtem a gégetükörnek mint explorá-

ciós műszernek nagy teljesítőképességéről. Ezen meggyőződésemet Garcia utó-

dainak általam ismert támadásai ellenére is nyilvánosan kihirdettem (lásd Wiener 

Medizinische Wochenschrift 1858. március 27.) és az orvosoknak a gégetükröt a 

legkiterjedtebb használatra ajánlottam. Így a fentiekhez Türck Úrnak semmi köze.

Megállapított tény, hogy nem én tőle, hanem ő kapta tőlem az impulsust, 

hogy végre 1858-ban –  az előző évi megszakítás után –  újból eredményesen 

foglalkozzon a gégetükör alkalmazásával. Később is így volt, Türck Úr mindig 

elkésett. Daczára annak, hogy első kísérleteimhez Türck Úr néhány hosszúnyelű 

üvegecskét kölcsönzött nekem a felhasználásra való utalás nélkül, nem jogosítja 

fel őt arra, hogy társszerzői igényekkel lépjen fel a gégetükör általam való 

sokoldalú gyakorlati alkalmazásának ajánlásával kapcsolatban. Hiszen még 1858 

áprilisában is kijelentette, hogy nem fűz vérmes reményeket a gégetükör 

gyakorlati alkalmazásához. Már a gégetükör gyakorlati alkalmazásában való 
128 Wiener Medizinische Wochenschrift, 1858. márc. 27.
129 Adalék a gége vizsgálatához. Laryngoscopia. Lásd az Orvosi Hetilap 1859-es évfolyamának 8, 9, 10, 20. 
számában.



alapvető propaganda tevékenységem idején csak három hónap késéssel tudott 

eredményt felmutatni. Az sem fedi a valóságot, hogy Türck Úr által szerkesztett és 

első kísérleteimhez használt tükröcskéket lemásoltam. Csak saját utaimon jártam. 

A Türck Úr által kezdeményezett „elsőségi”  vitában és máskor sem igényeltem 

magamnak jogot az elsőségre, mert az kétséget kizárva őt illeti. A valódi 

értelemben vett elsőséget csak annak az impulsusnak lehet tulajdonítani, amit 

Liston–Garcia-féle gégetükör és annak alkalmazási elve adott a gyakorlati 

kísérletekhez. Ezt az elsőséget viszont jogom van magamnak tulajdonítani 

anélkül, hogy mások e téren való közvetlen, vagy közvetett munkáját 

kisebbíteném. 1858–59 telén, eltekintve Garcia korszakalkotó kísérleteiről a 

laryngoscopia még név szerint sem volt ismeretes, 1859-ben a laryngoscopia 

elleni támadások csökkennek, azonban a cavum-laryngo-nasale kísérletre 

vonatkozó ajánlataimat értelmetlennek nyilvánították. Az 1860-ban megjelent 

értekezésemben a régebbi és az újabb cavum laryngo-nasale kikristályosodott 

kísérleteimet mint új vizsgálati módszert rinoscopiának neveztem el. Ekkor történt 

az első ide vonatkozó eredményes patológiai megfigyelés is.

Még 1858-ban hangsúlyoztam a gégetükörrel való vizsgálatok rendkívüli 

szerepét. Ennek az eljárásnak kifejlesztése eredményezte a gégepolip operatív 

eltávolítását a légutak véres megnyitása nélkül. Ez nagy elégtétel volt nekem 

ellenzőimmel szemben, akik a kezdeti sikertelenségek által elkedvetlenítve és a 

kísérletek horderejét nem ismerve, azokat abbahagyták .”130

Czermak leírásából kitűnik, hogy Türck előadása nyomán ismerte meg a gégetükrözésre 

vonatkozó kísérleteket, de nem a kiforrott eljárást. Czermak és Türck vizsgálatainak 

különbségét éppen a fényforrás felhasználás eltérése adja: Türck a napfénynél –  saját 

szerkesztésű tükrökkel –  halottakat vizsgált, míg Czermak mesterséges fénynél önmagán 

kísérletezett. Az in vivo kísérletezés sokkal nagyobb esélyt adott Czermaknak a gégetükrözés 

gyógyászati felismeréséhez, mint a másik, hiszen egyben a beteg szempontjából is 

tökéletesítette a tükröket. E problémához kapcsolódik a XIX. század közepének 

orvostudományi újdonsága, a szemtükör. A szemtükrözésnél a fény reflektálásán volt a 

hangsúly, amit homorú tükörrel biztosítottak. Ennek segítségét vette igénybe Czermak 

önkísérleteinél.131

130 Czermak id. mű pp. 14–15.
131 Navratill Imre id. mű pp. 15–18, 32–33.



A teljes igazsághoz tartozik, hogy Türck csak Czermak ismertetése után alkalmazta az 

új fényreflektálási módszert, bár elévülhetetlen érdemeket szerzett magának a tükrök 

megszerkesztésében. Czermak viszont a következő évtizedben kiterjesztette a tükrözés adta 

lehetőségeket az orrüreg megvilágítására is. A vita ennek ellenére mind élesebb formát öltött, 

bár az első szakaszban Türck és Czermak korrekt formában válaszolt az érvekre és az 

ellenérvekre. A személyeskedés, a vádaskodás csak a módszert követők bekapcsolódása után 

vált élessé. A korabeli szaklapok –  annak megfelelően, hogy kinek a pártján állottak – 

vádoltak vagy védtek. A kortársi hozzászólások közül Navratill Imre higgadtsága azonnal 

szembetűnik, hiszen a tények szigorú vizsgálata után alkotott véleményt a prioritásról. 

Tankönyvének előszavában a következőket írta: 

„…Az elsőség a szó igazi értelmében Türcköt illeti, mert ő kezdé Garciát mint 

első követni, de a tovább fejtés, az érvényre hozás érdemében nincs része, mert a 

vizsgálatokat –  mint már említettük –  a tekintélyes oldalról jövő buzdítások 

daczára is félre téve, mint erről Brücke tanárnak Czermakhoz írt következő levele 

is tanuskodik …  a tevés és érvényre hozás érdeme Czermaké, s ő kinek mint 

indítónak a gégetükrészet mai jelentőségét köszönheti.”132

A prioritási vitát a nyilvánosság előtt még a párizsi Akadémia sem tudta eldönteni és 

jutalomdíját megosztva adta mindkettőnek. Ez ismét magasra lobbantotta a vita lángját, de 

ebben a szakaszban Czermak már nem vett részt. Visszavonultan élt Prágában és a rinoscopia 

módszertanán dolgozott.

Ismét Prágában

Czermak –  európai körútjáról visszatérve –  Pesten újból az egyetem nyelvi vitájával 

foglalkozott. A Habsburg-birodalom átszervezését célzó februári pátens után az Orvosi 

Hetilap hasábjain (1860 júniusában) 141 orvos- és sebészhallgató levelét tették közzé, 

amelyben magyar nyelvű tankönyvek kiadása mellett az oktatás anyanyelvűvé való 

nyilvánítását követelték. A lap szerkesztősége támogatásáról biztosította a levélírókat és a 

következőket fűzte a levélhez: 

132 Navratill Imre id. mű p. 19.



„…A nemzet Európa művelt nemzetei között csak úgy foghat megfelelő 

feladatának s csak úgy róhatja le az emberiség iránti tartozását, ha a gondviselés 

adta adományok hű és erélyes kifejezése által saját nyelvén, saját módján, saját 

jelleme és egyénisége szerint járul a közös civilizáció nagyszerű eszméje 

megvalósításához…”133

Czermak és a többi nem magyar tanár távozását követelték és ő csak ekkor értette meg, hogy 

a magyar nyelv végleg bevonult az egyetemi oktatásba és a tudományos életbe, személye és 

az általa képviselt álláspont a magyaroknál csak gyűlöletet vált ki. Mégis meglepetésnek 

számított, amikor 1860. július 13-án lemondott állásáról és távozását igen rövid időben szabta 

meg.134 A pesti orvosi iskola nagyjai szerették volna, ha Czermak megváltoztatja elhatározását 

és magántanárként maradt volna Pesten. Sokan úgy gondolták, hogy nem tud elszakadni 

Pesttől, erősebbek a baráti szálak és a maga teremtette intézetéhez fűződő ragaszkodása.

Az orvosi közvélemény egyik része ragaszkodott távozásához, még ha azzal 

nagytehetségű szakembert veszít is el az egyetem. Balassa, Markusovszky, Korányi és baráti 

köre védelmére kelt és a szakmai érdeket fontosabbnak tartották, mint a nyelvi kérdést. 

Véleményüket nyilvánosan is kifejtették, ami éles ellenállást váltott ki Poór Imre, Bugát Pál, 

Flór Ferenc és mások körében.135 A generációs ellentétek, az egyetem belső és külső 

(gyakorlóorvosok) kara közötti ellenségeskedések csak motiválták a két tábor küzdelmét. 

Czermak személye csupán okot szolgáltatott a két tábor úgyis feszült kapcsolatában, ami a 

modern és a konzervatív felfogás ellentéte is volt.136

Czermak a személye körül kirobbant vitában nem vett részt, csak ragaszkodott 

távozásához. Elutazása előtt az Orvosegyesületnek adományozta értékes pesti 

szakkönyvtárát,137 valamint a gégetükrözés modelljét, ami most a Semmelweis Orvostörténeti 

Múzeum tulajdona.138

Keserűen tért vissza szülővárosába, ahol újabb csalódások érték. A nemzeti érzésű cseh 

tanárok ellenségesen fogadták a „németbarát” Czermakot, míg a német kollégák is ellenezték 

kinevezését, mivel személyében a csehországi németekkel szemben fellépő udvar emberét 

látták. Először magánlaboratóriumot alapított és egész energiáját a rinoscopiának szentelte.

133 Orvosi Hetilap 4 (1860) No. 26.
134 Daday András id. mű
135 Antall József id. írásai
136 Orvosi Hetilap 4 (1860) No. 29. 579–581. has.
137 Lásd: SOL Orvosegyesület Levéltára. 1860. évi nagygyűlés jegyzőkönyvei.
138 Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. Hsz. 66.29.1.



Csak Purkyneval tartott kapcsolatot, akinek tanácsára elfogadta a jénai egyetem 

meghívását.139 Négy évig élettant adott elő Jénában, majd 1869-ben átvette a lipcsei egyetem 

élettani intézetét. A két német egyetemen is átszervezte az élettan oktatását. Talán a 

megerőltetés is siettette korai halálát, hiszen 1873. szeptember 16-án meghalt.

Utolsó évtizedében Pesttel már alig tartott kapcsolatot. Még 1866 őszén személyesen 

megjelent az Orvosegyesület egyik ülésén,140 de egyre ritkábban váltott levelet egykori 

kollégáival. Ennek tulajdonítható, hogy halála után egy hónappal az Orvosegyesület ülésén 

(1873. október 14-én) Balogh Kálmán, egykori tanítványa, jelentette be halálát és emlékezett 

meg az „elfelejtett” mesterről.141

Jan Nepomuk Czermak elévülhetetlen érdemeket szerzett a gégetükrözés addig ismert 

módszereinek összegezése és tökéletesítése területén. Megoldotta a mesterséges fény 

felhasználásának kérdését. Nemcsak tökéletes eszközt szerkesztett, hanem felismerte a 

laryngoscopia klinikai jelentőségét és gyógyászati alkalmazását.

139 Sześćsetlecie medycyny krakowskiej p. 404.
140 SOL Orvosegyesület Levéltára. 1866. évi tudományos ülések jegyzőkönyvei. 1866. okt. 24-i ülés.
141 Az Orvosegyesület 1873. dec. 3-án tartott nagygyűlésén az év folyamán meghalt tagok között így emlékeztek 
meg Jan Nepomuk Czermakról: „…Czermak N. J. egyletünk ittléte alatt rendes, később levelező tagja, mint az 
élettan tanára a pesti egyetemnek több éven át egyik dísze, s az élettan új irányzatának hazánkban 
meghonosítója. Előbb a gráczi, és a krakkói, később a jénai és a lipcsei egyetem tanára volt. A gégetükör 
felismerését, alkalmazását és terjesztését neki köszöni a tudomány és a gyakorlat, s e téren kifejtett fáradhatatlan 
buzgalma nevét örökítendi meg az orvostan évkönyveiben. Sokoldalú irodalmi művei, mindmegannyi 
búvárkodásának eredményei, bámulatos tevékenységéről tanúskodnak, Kitűnő tanár s búvár, a szeretetre méltó 
férfi, a szeplőtelen jellem, számos tanítványa s barátja emlékezetében élni fog. Hosszas szenvedés után élete 
derekán múlt ki”.
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