
150 évvel ezelőt t született Chyzer Kornél 

A polihisztor szó a múlt században még hihe
tően hangzott. Ilyen mindenttudónak bizonyult a 
magyar medicinában és insectológiában Chyzer 
Kornél főorvos, aki hosszú vidéki bizonyítás után 
került Markusovszky elárvult helyére. Nem fiata
lon, hiszen akkor már elmúlt 56 éves. Közel 17 évig 
állott a hazai egészségügy élén ez a nagy elődjéhez 
méltó szervezői képességekkel megáldott ember, 
nem könnyű történelmi helyzetben. A milléniumi 
mámor elmúltával megtorpant Magyarországon a 
gazdasági fejlődés, szaporodtak a szociális bajok, 
nőtt a kivándorlás, ijesztően romlott demográfiai 
arányunk, konokul vak és korlátolt konzervatív 
miniszterek mellett kellett az egészségügy labilis 
bárkáját kormányozni. Hogy mindezek ellenére 
1892—1909 között mégis volt fejlődés a magyar 
egészségügyben, virágzott a pesti orvosi iskola, az 
a Korányiak, Jendrassik, Tauffer, Krompecher 
Ödön, Lenhossék Mihály, ifj. Bókay .János, Dollin-
ger Gyula mellett, az nem utolsósorban Chyzer 
Kornél önzetlen munkásságának küszönhető. Némi 
módosítással reá is érvényes, amit Arányi Lajosról 
mondott: ,,misszionárius volt a magyar egészség
ügy terén." 

Chyzer Bártfán született 1836. január 4-én, hat 
gimnáziumi osztályt szülővárosában, a hetediket 
Kassán, a nyolcadikat Temesvárt végezte, ebből kö
vetkezően magyarul és németül egyformán jól be
szélt, de értette a magyarországi szláv nyelveket is. 
Maturátus után a pesti orvosi fakultásra iratkozott, 
ahol az 1857/58-as tanévben avatták orvosdoktorrá, 
majd Bécsben szerzett természetrajzból tanári ok
levelet. Szerényen élt, a pénzkeresés soha nem ját
szott szerepet életében. 

Már medikusként írással jelentkezett az Or
vosi Hetilap kezdő (1857) évfolyamában, pl. „Ismer
tetése dr. Kundé F. kísérleteinek a víz szervezettőli 
elvonásáról és múlékony szürke hályog képződésé
ről." Majd megjelentette Leydig hisztológiájának 
kivonatolását. Az O. H. 1858-as évfolyamában a 
már főleg helmintológiával foglalkozik (Ujabbkor! 
tapasztalatok az emberben élő állatokról), ismerteti 
Henle és Meissner német nyelvű anatómiai és fizio
lógiai munkáját. Adalék a rüh orvoslásához címil 
cikkében az eddig bevált kén készítmények mellett 
a Kreozot, a Pixa liquida, az illóolajak és a terpen-
tines bedörzsölést ajánlotta a terápiás arzenál bőví
tésére. A magyar crustacea faunáról 1858-ban írt 
német nyelvű tanulmányát közölte az egyik illuszt
ris bécsi folyóirat, de nehezen lehetne felsorolni, 
1857 és 1892 között mikor, hol és hányfajta tárgy
körből jelent meg írása ennek a tudós orvosdoktor
nak. 

Első figyelmet kelső tanulmánya egy ritka és 
alacsonyrendű rákféléről („A pesti levéllábú héjan-
ezokról...), 1861-ben, latinul és magyarul jelent 
meg. Ekkor már a Magyar Nemzeti Múzeum Ter
mészetosztályának „őrsegedé", a pesti Városi Fő-
reáltanoda helyettes természetrajz tanára, a Buda
pesti Orvosegylet, a Magyarhoni Földtani Társu
lat, a Pozsonyi Természetvizsgáló Egylet s a Bécsi 

Állat-növénytani Társulat rendes tagja, s ez az év 
meghozta neki az akadémiai levelező tagságot is. 

Mivel 1861 végén a megélhetést jelentő termé
szetrajz h. tanári megbízatása lejárt, elfogadta 
gyönyörű szülővárosa hazahívását, ahol 1869-ig 
a városi fő- és fürdőorvosi tisztséget töltötte be. 
Ám a vidéki élet nem jelentett számára sértődött 
begubózást. Már 1862 januárjában a Gyógyászat 
hasábjain lelkes hazafiként sürgeti a magyar orvo
sok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek újjá
élesztését. A Szerkesztőség lábjegyzete szerint: „A 
tárgy fontossága megérdemli, hogy e cikket politi
kai lapjaink is közöljék." Mint közismert, a Bach-
korszakban nem engedélyezték a magyar termé
szettudósok eme reprezentatív összejöveteleit, de 
1862-ben elérkezettnek látták az időt Bene és Bu
gát kezdeményezésének folytatására. Mit ír Chy
zer Kornél 1862 elején Bártfáról? „De az idők meg
változtak! A politikai tér kopár. Ki tehát a tudo
mány terére, s pótoljuk ki ezt az idényt, mit tavaly 
nem elmulasztottunk, de a mit viszonyaink tenni 
nem engedtek. S hogy ezt meg fogjuk tenni, kétsé
get nem szenved, mert nem tudok bármi célú 
egyesülést, mely Eötvös b, elnöklete alatt jót, szé
pet, hasznost és maradandót nem teremtett volna." 
1862 szeptemberében Eötvös József elnökletével 16 
éves szünet után Pesten megtartották a IX. nagy
gyűlést, amelyen a derék bártfai doktor (nyilván, 
mert egyik legfőbb szorgalmazója volt) nem tar
tott előadást. 

Elkezdte viszont közölni tudósításait a bárt
fai fürdőkről. A hét gyógyforrás vegyi összetételét 
és terápiás tulajdonságait főleg Török József deb
receni főorvosnak A két magyarhaza első rangú 
gyógyvizei és fürdőintézetei című könyve (Debre
cen, 1859. 2, kiadás) alapján ismertette. Gyógyvi
zeit az „Égvényes konyhasós vasas savanyú vi
zek" csoportjában találjuk, valamennyinek hőmér
séklete 50 fok körüli. Gazdag balneológia! tényke
désének legfontosabb összegzése közül az egyik a 
Bártfa-fürdői Emlékkönyv, melyet Divald Károly 
művészi fényképei és Myskovszky Victor rajzai il
lusztrálnak. Bártfa a 19. század első felében — mint 



amilyennek gróf Desőfi József Döbrentei Gáborhoz 
írott híres 1817-es leveleiben ábrázolta — az ország 
leglátogatottabb fürdőhelye volt. Hanyatlása a len
gyel felkelés leverésével (1832) kezdődött. Desőfi 
szellemes leveleiből tudjuk, a magyar és lengyel 
szabadság és függetlenség hívei, hogy fraternizál-
tak ezen a kies és kieső határhelyen. A zuhanás 
1849-ben érte el a mélypontot : a favázas főépülete-
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1894." 

ket felgyújtották, a „közéletünk egyidőre megder
medt" . Az 50-es évek elején vásárolta meg a ro
mokat Dessewffy Albert, s a gyógyhely lassan ú j 
jáépült . Ennek a balneológusa volt 1861—1869 kö
zött Chyzer, majd Sátoraljaújhelyen lett megyei 
főorvos. 1892-ben kerül t a belügyminisztérium 
egészségügyi osztálya élére. A Bártfa-fürdői Emlék
könyv 1895-ben m á r másodszor jelent meg, 70 áb
rával és a szerző Kátai Gáborra emlékeztető arc
képével. 1893-ban megépült az eperjes-bártfai helyi 
érdekű vasút, amely lehetővé te t te a könnyű meg
közelítést. 

Különösen kiemelkedett a Deák-szálloda szom
szédságában felépített új fürdőház. 33 tágas, világos 
fürdőszobával és a balneotechnika legújabb vívmá
nyaival. A fenyőlevél balyzsamos illatú főzetével ké
szült fürdő különösen kedvelt volt. Az illatos növényi 
habfürdőket ma is szívesen használjuk. Az Édes-for
rás, Lajos-forrás és a Károly-forrás ismertetése kiegé
szítés a Gyógyászat hasábjain bemutatott négy másik 
hasonlónak. A szénsavas víz bőrizgató hatása, „melyet, 
ha a tudomány meg sem bír magyarázni, de amelynek 
kitűnő hatását a tapasztalat számtalanszor igazolta." 
Azóta Balatonfüred bizonyította a szénsavas víz kerin
gést stimuláló hatását. 

Chyzer balneológiai munká i közül is kiemelke
dik a Markusovszkyék által szorgalmazott Die 

namhaften Kurorte und Heilquellen Ungarns und 
Nebenlander, S tu t tgar tban jelent meg (1887), 36 áb
rával és egy nagy összehajtható térképpel . Egyik 
legszebb és legrészletesebb balneológiai munka , 
az, melyet világnyelven hazánk híres fürdőiről ki 
adtak. Igaz, a Fürdői Lapok megjelenése 1868-ban 
rövid életűnek bizonyult, de Markusovszky és Ko
rányi Frigyes intenciói alapján a század végére 
fürdőügyünk fellendült, 1891-ben megalakult a 
Balneológiai Egyesület. Chyzer neve ekkor még 
Zemplén megye főorvosaként a rendes tagok között 
olvasható. Az 1898-as évkönyvben m á r tiszteletbeli 
és választmányi tag, 1912-ben is, csak akkor már 
kereszt van a neve előtt. Kilenc évig volt bártfai 
balneátor, s ugyanannyi balneológiai munkája je
lent meg, a szépszámú szakcikkeiről nem is szól
va. 

Miután a félelmetes ázsiai hányszékelés, vagyis 
kolera Ötször végigsöpört hazánkon (1831, 1849, 
1855, 1866, 1872—73), Szapáry Gyula belügyminisz
te r 1874-ben népszerűsítő oktatás megírását bízta 
Chyzer Kornél Zemplén megyei főorvosra. Válasz
tása nem véletlenül esett a zempléni főorvosra. E 
megyében tör t ki 1831 nyarán az első koleralázadás. 

Amint Magyary Kossá írta: „Sátoraljaújhelyen, 
mindjárt a járvány kezdetén, egy ottani fiatal ügyvé
det bíztak meg a kolerabiztos nehéz tisztével, nem ki
sebbet — mint Kossuth Lajost." A politikus lángelme 
már akkor csodát művelt. Bársonyos hangjával sike
rült részben leszerelni, azaz megbékéltetni a kapával
kaszával fölfegyverzett szlovák nyelvű lakosságot 
(akik főleg a zsidókat vádolták a járványért), ha a 
szép szó nem használt, a közben megérkezett katona
sággal oszlatta szét a tömeget. 

Az 1872—83-as já rvány alkalmával kerek 14 
ezer ember lett a kolera áldozata. Chyzer főorvos
sal együtt kapott hasonló megbízatást Sass István 
(Petőfi egykori osztálytársa) Tolna megyei főorvos 
is, ám ő ekkor m á r kizárólag a Petőfi-emlékeknek 
szentelte minden szabad idejét. Chyzer főorvos fü
zete: Népszerű oktatás a choleráról 1874-ben je
lent meg, bevallása szerint két legfontosabb forrás
m ű v e : Pettenkofer; Was man gegen die Cholera 
thun kann (München, 1873) és Korányi Frigyes há
rom előadása Az ázsiai hány székelésről (Bp. 1873), 
no meg a saját tapasztalata volt. Chyzer 34 oldalas 
füzetében határozottan tagadja a kolera ragályos 
természetét, miközben minden állításával azt erő
síti meg. 

Pl. a terjedés iránya összeesik az emberi közleke
dés útjaival, főleg vízen. A bajt különösen terjeszti a 
betegek szennyes fehérneműje, ezért a mosónők között 
feltűnően magas a halálozás. A fertőtlenítés legbizto
sabb módja a szennyes fehérneműk elégetése, higiéni
kus lenne keleti mintára a holttestek elégetése is. Ár
nyékszékek fertőtlenítésére (ez falvaink legkényesebb 
kérdése) legolcsóbb a vasgáliccal kevert klórmész. Az 
ivóvíz megválasztása mind a megelőzés, mind a gyó
gyítás szempontjából fontos. Fel kell forralni, majd 
lehűteni. Kitűnő hatású a forró feketekávé, az egyre 
gyengülő pulzus miatt, valamint a szénsavas víz és a 
pezsgőbor. A kolerás széklete olyan, „mintha szétfőtt 
rizs úszkálna benne". Vagyis, ahogy tanultuk: rizs
lés zerű. 

A betegség leírása pontos és plasztikus Megle
pő a mákony (ópium) ajánlása a fájdalom nélküli 
hasmerésre. Könnyen okozhat bélhűdést, ami ak-



kor még egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Koch 10 
évvel később identifikálta kórokozóként a kolera-
vibriót. A betegség közegészségügyi vonatkozásairól 
Petternkofer, a klinikumáról Korányi nyomán Chy-
zer m á r mindent tudott . Azt is, hogy e betegség
nek nincs olyan hatásos gyógyszere, mint a vál tó
láznak a kinin. Ezért azután a kolera körül valósá
gos kuruzsálási orgia tobzódik. Nem vet te át Korá
nyi receptjei közül az acidum hydrochloricum ta r -
ta lmúakat , pedig a szelektív akvirálás kulcsa a gyo
mornedv sósavtar talmának bacillusölő tulajdonsá
ga. Ezt még a nagy Pettenkofer sem tudta , miér t 
róha tnánk fel utólag a derék Zempléni főorvosnak. 

1880-ban jelent meg Sátoraljaújhelyen a Je
lentés Zemplén megye közegészségügyi viszonyai-
ról 1879-ik évben című munkája , példás pontossá-

r; gú statisztikai adatai és át tekinthető táblázatai sej
tetni engedik, hogy a szerző nagyobb feladatokra 
is a lkalmas. Körösi fővárosi statisztikái u t án Chy-
zer ugyanezeket dolgozta fel egy megyére, az or
szág északkeleti csücskében, igen mostoha körül
mények és vegyes populáció (magyar, zsidó, szlo
vák, ruthén, román) között. Az 1885. évi országos 

f orvosi és közegészségügyi kongresszuson Chyzer 
Kornél volt az „Orvosügy a községekben, a közsé
gi és körorvosi intézmények fejlesztése" tá rgyköré
nek szakreferense. Követelte a körorvosi intézmény 
államosítását, csak így oldható meg a rászorulók 
ingyenes betegellátása. 

1888-ban jelent meg ismeretterjesztő előadása 
az önfenntartásról, amely a darwinizmus és a bak
teriológiai szemlélet sajátságos keveréke. „A ter
mészet örök és változatlan törvénye irgalmat nem 
ismer. Csak az erösebb marad meg." Ami a bakte
riológiát illeti: „A víz fertőző anyagok vasútja." 
Lister szerinte a század legnagyobb felfedezője. 
Van ebben Petőfi idézettől Munkácsy ecsetjének 
dicséretéig sok minden, csak éppen Semmelweis 
neve hiányzik. Nyilván nem az ő feledékenységé
nek te rhére í rható. Semmelweis emléke akkor nem 
élt a magyar orvosok tudatában. Statisztikai ada
tai megdöbbentőek. Sátoraljaújhelyen 1875—1885 
között 5480 szülésre 513 haláleset jutott , a város 
évente 133 lélekkel fogy, Chyzer szavaival ha be
vándorlás nem volna, a lakosság a 20. század végé
re el tűnne. 

1890-ben hagyta el a Sátoraljaújhelyi Zemplén 
nyomdát A magyar orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűléseinek története 1840—1890-ig. E mun
kája, mely nyilván sokat nyomott a latban, mikor 
két év múlva a magyar egészségügy élére, Marku-
soszky helyére állították. A vándorgyűlések tör té
neti táblázatai és az adatok gondos rögzítése, kivé
teles rendszerező és rendszerető képességéről ta
núskodik, amit később a törvények összeállításánál 
kiválóan kamatoztatot t . 

Wekerle Sándor, az ország első polgári szár
mazású miniszterelnöke 1892-től a kabinetjébe vet
te belügyminiszternek Hieronymi Károlyt, aki az 
egészségügyi osztály vezetésével Chyzer Kornélt 
bízta meg. Osztálytanácsosként állította össze Chy
zer Az egészégügyre vonatkozó törvények és ren
deletek gyűjteményének első három kötetét (az el
ső 1894-ben jelent meg). Ez tar talmazza az 1854— 
1894 közötti rendeleteket, köztük a híres 1876. évi 

XVI. törvénycikket, benne a 176 paragrafusból álló 
közegészségügyi határozatokat. 

Az egészségügyi törvényben külön hangsúlyt kap 
a kórházak és gyógyintézetek működésének szabályo
zása (IX. fejezet), a járványügy korszerű rendezése, 
rendelkezések a temetkezésről és temetőkről, sírboltok 
építéséről, a gyanús körülmények között elhunytak 
kötelező boncolásáról. Az Országos Közegészségügyi 
Tanács felül vélemény ez a törvényszéki esetekben, vé
leményez az orvosi műhibák esetén, ellenőrzi a gyógy
szerkönyvek és árszabályok szerkesztését. Az első kö
tethez tartozó pótfüzet (1895) részletesen ismerteti a 
Szuezi-csatorna kikötőiben betartandó járványvédelmi 
rendszabályokat. 

A mintegy 800 oldalas II. kötet az 1895—1900 
között kiadott törvények gyűjteménye, bár a ko
rábbiak módosítása is megtalálható benne. 

Különösen jelentős kriminalisztikai szempontból. 
A XIV. törvénycikk 71. paragrafusa szerint a beszá
míthatatlan állapotban elkövetett bűn börtön helyett 
tébolydai elhelyezést von maga után. Fokozatok sze
rint minősíti a testi sértéseket, „öt évig terjedhető 
börtönnel büntetendő, ha a sérült a látó- vagy nem
zőtehetségét elvesztette." Derék elődeink a bulbus ocu-
li és a testis épsége között joggal tettek egyenlőséget. 
A 434. sz. rendelet előírta, hogy orthodox izraelitáknál 
a rituális körülmetélést, ahol lehet, a hitközség orvosa 
jelenlétében kell végezni. Nem szükséges hozzá kom
mentár: ha egy higiénikus vallási szokást az állam 
törvénye tisztel, az az egyenjogúság tényének a jele. 

Nagy teret kap a vízjogi törvény (kútfúrás, csator
názás, balneológia), amely a 90-es években vált idő
szerűvé. Visszatérő tárgy a betegsegélyező társpénztá
rok működésének szabályozása. A Belügyi Közlönyt és 
az Egészségügyi Értesítőt 1986-ban összevonták, az 
alábbi fejezetekkel: 1. közigazgatási; 2. anyakönyvi; 
3. rendészeti; 4. egészségügyi. 

A millennium évében a statisztikai hivatal nép
mozgalmi űr lapokat bocsátott ki. Egyre kedvezőt
lenebb demográfiai helyzetünket az orvosok soha
sem ti tkolták. Nem Chyzer Kornél lelkén szárad, 
hogy a millénium mámorába szédült minisztereket 
a könyörtelen statisztikai adatok sem tudták ki
józanítani. A szaporodó vasutak, a növekvő forga
lom megkövetelte, hogy a határon egészségügyi ál
lomásokat szervezzenek. Jelentősége száj- és kö
römfájás esetében még a gépek korszakában is 
óriási. 

Egyezmény született Ausztria—Magyarország és 
Olaszország között a vagyontalan betegek ingyen ápolá
sáról. Amelynek legnagyobb hasznát az Itáliába vágyó 
festőnövendékek látták. Törvénybe foglalták 1897-ben 
gőzcséplőgép körüli óvórendszabályokat, a gépésznek 
elsősegélynyújtó tanfolyamot kellett végezni, kötsze-
res szabványdobozt írtak elő, a kazánfűtők a cséplő
gépen dolgozók biztosítása kötelező volt. A lelencügy, 
bábaügy, kegydíjügy és vöröskereszt, megannyi pa
ragrafus, ha nem is volt könnyű egy Lajtán inneni 
társországban betartani. Törvény tiltotta a kenderáz-
tatók levét a folyókba bocsátani, ennek ellenére szá
zadunk harmincas éveiben pl. a Kraszna-szatmári sza
kaszán szomorú látvány volt a nyár végi halpusztu
lás, jelezvén, hogy minden törvény annyit ér, ameny-
nyit betartanak belőle. 

A III. kötet az 1900—1905 közötti periódust 
foglalja magába, más minisztériumok egészségügyi 
vonatkozású rendeleteit, mer t a századelő szociális 
kívánalmait m á r nem lehetett figyelmen kívül 
hagyni. Az 1900. évi XVI. törvénycikk új fejezete 



szerint „a gazdasági munkás - és cselédsegélypénz
tár", tagja lehetett minden 14 évét betöltött, de 
még a 34. évét túl nem haladó cseléd. A munkaadó 
köteles a biztosításhoz hozzájárulni, de az alkalma
zott béréből nem vonhatja le. A betegség megálla
pí tásában az orvos anyagilag (is) érdekelt. Chyzer 
Kornél — mint ki tűnik — biztosítástörténeti szere
pe is jelentős. A három pólus (munkáltató, mun
kás, orvos) közötti feszültséget a törvény csökken
tette. Rendelet szabályozta a magánorvosi díjazást. 

Szomorú sorsa népünknek, hogy ez a derék 
orvos hivatalának és életének alkonyán legtöbbet 
a kivándorlási törvény egészségügyi betar tásával 
kellett hogy törődjék. Tisza (István) kormányának 
1904-től a Cunard Steam Ship Company irodájával 
volt szerződése, amely Fiúmétól New Yorkig ha-
józtatta az Üjvilágba igyekvő, a megélhetést kereső 
magyarokat . 

1904-ben kötelezővé tet ték „az elsőfokú köz
egészségügyi hatóságok szakközegeinek az ipar
felügyelők által megejtendő gyárvizsgálatoknál 
való közreműködést ." Az egészségügy tehát bevo
nult a gyáriparba, miközben a lakosság ér tékes ré
sze kivándorolt . Chyzer aligha mondhatot t ellent, 
a „vasakara tú" Tiszának, így lehetősége szerint 
igyekezett segíteni a kivándorolni kényszerülőket. 
Ekkor közel já r t m á r a hetvenedik életévéhez. Ez 
a derék cipszer eredetű doktor mindenesetre jobb 
magyarnak bizonyult, mint az Ady által „vad gesz
ti bolondnak" ti tulált gróf Tisza István miniszterel
nök. 

A nekrológok szerint a sors kegyes volt dok
torunkhoz: Chyzer Kornél hirtelen hunyt el, 1909. 
szept. 21-én. Olyan ember volt, aki ta r ta lmat és ér
telmet adott a papí rmunkának, az akták mögött is 

mindig orvos maradt , aká r Bécsbe, aká r Bártfára, 
aká r Budapestre szólította hivatása. 
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