
HORUS 

Egy orvostörténeti munka jubileuma 

^V- -*V &%?&+> •+>**—lA. rfí^—^f 

A MAGYAR 

ORVOSI REND TÖRTENETE 
TEKINTETTEL 

Á GYÓGYÁSZATI INTÉZMÉNYEK FEJLŐDÉSÉRE 

MAGYARORSZÁGON 

A XVIII. SZÁZAD VÉGÉIG. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDORGYŰLÉ
SÉNEK ÁLLANDÓ KÖZPONTI VÁLASZTMÁNYA ÁLTAL A P O Ó R 

IMRE-FÉLE 100 ARANYNYA1. JUTALMAZOTT PÁLYAMŰ, 

DK D E M K Ó K Á L M Á N , 
A LŐCSEI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA IGAZGATÓJA, 

A MŰEMLÉKEK ORSZÁGOS BIZOTTSÁGÁNAK KÜLTAGJA 

A főreáliskola! direktor az 1881-ben életre hívott Mű^ 
emlékek Országos Bizottsága kültagjaként, mint levéltáros 
jeleskedett a felvidéki cipszer városban (1), majd megala
kítva a Szepesmegyei Történelmi Társulatot? szerkesztette 
évkönyves kiadványait. Archívumi búvárkodásai közben 
bőven bukkant egészségügyi jellegű írásbeli dokumentu
mokra, gótbetűs szálkaszövevényéből kibontotta a Szepes-
ség zárt településeinek urbánusán szervezett higiénés 
helyzetét, mint a korai hazai városi kultúra kezdetét. Tele
püléstörténész volt tehát elsősorban, s egy véletlen pályá
zat keltette föl érdeklődését az orvostörténet iránt. Miután 
nem akadt „szakmabéli", aki megírta volna a hazai medi
cina addigi históriáját. Legalábbis Poor Imre professzor, a 
Gyógyászat szerkesztője szigorú ízlése szerint, aki ezt a 
pályamunkát 1879-ben a Magyar Orvosok és Természet^ 
vizsgálók XX. vándorgyűlésén hirdette meg imígyen: 
„megírandó az orvosi tudomány Magyarhonban fejlődésé
nek története, a legrégibb időtől a mai napig" (1). 

A SZERZŐ SAJÁT KIADÁSA. 

B U D A P E S T . 

D O B R O W S K Y ÉS F R A lí K E. 

1894. 

A Demkó-féle gyógyászati rendtörténet fogalom 
orvostörténet-írásunkban, noha nem tartozik a sokat idé
zett forrásművek közé, színvonalában elmarad Weszprémi 
vagy Magyary-Kossa nagy tetralógiájía mögött, mégis 
szervesen beletartozik a szakhistóriai összegzések vonula
tába. Ahogy a szerző szerényen írja: nem hiánypótló, ha
nem áthidaló módon (6). Ugyanis a derék lőcsei levéltáros 
tanárember képzettségéből hiányoztak a medicina alapis
meretei, melyek a megengedett hibahatáron belül annak 
szakmai részét is hitelesítenék. Magyary-Kossa minden 
fenntartása mellett elismerte úttörő érdemét (11). 

Áz aspirációt 1881. december végéig lehetett benyújtani, ki
dolgozására a Poór-bizottság három esztendőt előlegezett. 100 
aranyos pályamű lett volna ez is, mint Arany János Toldija, de 
egyrészt Nagyszalonta Földi János óta nem szült méltó tollforgató 
orvost, másrészt a hely szellemének felidézése helyett csak rajon
gásunk sugallja a pályázati párhuzamot. 

Potenciális szakmatörténészek persze léteztek a kihirdetés 
pillanatában. Élt még Lirízbduer X. Ferenc, a hétkötetes kódex 
(9) hangyaszorgalmú szerzője, nagy művét nem lett volna nehéz 
olvasmányos történetté komponálni, ám a rebellis Poór és az auli
kus Linzbauer bajosan árultak volna „egy gyékényen" orvostör
ténetet. Sugár Fábiusz Pest megyei főorvos írt korábban hasonló 
című munkát (13), de a 48 oldalas kompendium aligha elégítette 
volna ki a bíráló bizottság igényeit. Fekete Lajos, a történész vé-
nájű jász-kun kerületi tisztiorvos akkor már nem volt az élők so
rában, az Orvosi Hetilap testes hasábjain pedig, az Ebers-
papyrus érthetően nagyobb szenzációnak számított, mint a hazai 
levéltárakban porosodó papiros. 

A Poór-féle pályázat tehát 1879-ben Budapesten kihirdetésre 
került. A hároméves határidő már a Debrecenben tartott XXII. 
vándorgyűlésen lejárt (2), azt a szöveg szerint még Balassa János 
emlékére alapították a XI. vándorgyűlésen. A terminust egyetlen 
pályázó tartotta be, ám a bíráló bizottság szerint az „inkább adat
gyűjtemény, mint történetírás, ezért jutalmazásra nem ajánlják". 
(2). Nem sokat változtatott a helyzeten a Buziáson és Temesváron 
tartott XXIII. összejövetel sem, noha akkor már 1886-ot írtak 
(3). Közben az orvostudományi szakbizottság elnökévé választott 
Poór Imre tanár változatlanul ragaszkodott eredeti elképzelésé
hez: „megírandó az orvosi tudomány magyarhonbani fejlődésé
nek története a legrégibb időktől a mai napig", csakhát ígéretes 
vállalkozó nem akadt. A következő vándorgyűlésre 1888. aug. 
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23—28. között került sor Tátraflreden, ahol újra napirendre ke
rültek a pályázatok. Mert a Poór tanáré egy volt a három közül. 
Ismét egy névtelen szerző jelentkezett, aki vállalta volna az elad
dig hiányzó magyar orvosi bibliográfia elkészítését, valamint a 
pogány kor és a kezdeti kereszténység kárpát-medencei mediciná
jának feldolgozását. A bizottság az időbeli terjedelmet kevesellte, 
így a pályázat újfent kiírásra került. Azzal a módosítással, hogy 
elég egy elfogadható tervet benyújtani, a szerző majd elegendő 
támogatást kap az elkészítéshez. * 

A Szepesmegyei Történelmi Társulat tagjaként ekkor 
lépett színre Dr. Demkó KáliMn (1852—1918) lőcsei fő-
reáliskolai igazgató, mint a tátrafüredi gyűlés egyik szer
vezője és előadója. Szavait idézve? ,,a pályázatról egyáltal 
nem volt tudomásom, mikor a nagygyűlésre jelentkezve 
ajánlkoztam felolvasást tartani A közegészségügyről váro
sainkban a XV—XVII. századokban, (Az előadás el is 
hangzott — Sz.) Ekkor figyelmeztettek a pályázatra, és a 
felolvasás után dr. Poór Imre tanár űr és mások kérdést in
téztek hozzám, nem lennék-e hajlandó pályázni? Miután 
egyéb tanulmányaim mellett a múlt századok közegészség
ügyi viszonyainak történetével is foglalkoztam, hajlandó 
voltam kísérletet tenni." (6). A megírásra két vázlatot 
nyújtott be. Egyik szerint elkészítené az orvosi rend törté
netét. A másik az orvosképzéssel foglalkozna, ám azt cél
szerűbb lenne szakemberre bízni. Végül 1890. febr. 7-én 
tartott ülésen Poór tanár elnökletével közbülső megoldást 
ajánlottak: készüljön el Demkó tollával ,,A magyar orvosi 
tudomány történelme, különös tekintettel az orvosi rend 
történetére a XVIII. század végéig." így a direktori direk
tíva és a szerző személye miatt, az orvosi rend történetére 
helyeződött a hangsúly. Ettől számítva a pályázat ügye 
egyenesbe került. 1892. július l-jén, több mint tízéves 
vajúdás után két esztendő alatt nyomdakész állapotba ke
rült ez a különös pályamű, melyet végül a Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének Központi Választ
mánya 100 arannyal jutalmazott. Noha a szerző egyik elő
adója volt a tátrafüredi vándorgyűlésnek (4), szerkesztője 
a Szepesváralján 1888-ban megjelent „Szepességi Emlék
könyvnek (14), díjnyertes művét mégis saját költségén 
kényszerült kiadni. 

További pályafutásáról tudjuk, hogy a millennium évé
től Budapesten gimnáziumi igazgató, 1907-ben vonult nyu
galomba, képviselősködött, s 1918. febr. 13-án hunyt el a 
fővárosban (11). 

Ami a jubileumi munka érdemi részét illeti, a legjobb 
értelemben vett kompiláció. Forrásait Acsády Ignácztól 
Linzbauer X. Ferenczen át Weszprémi Istvánig tételesen 
felsorolja, de nem hiányoznak a meghatározó külföldi 
szerzők sem (B'aas, Haeser, Preller), arányos beosztása 
mintaszerű, névmutatója gazdag és korrekt. Az 546 olda
las könyvet négy főrészre, annak elejét három alfejezetre 
osztotta. Őskori gyógyászatunkban a legfőbb hivatkozási 
kútfő Ipolyi Arnold mithologiája a népgyógyászatig és ba
bonákig. Az etnomedicina észrevétlen öröklődött át az 
Árpád-házi királyok korába, amikor a kereszténység meg
jelenésével tanult orvosok is jöttek az országba. A kolosto
rok közelében kórházakat találunk, a karitatív és kuratív 
rendek szervezett keretet adnak a gyógyításnak. Salerno és 
Monte-Casino iskolájából eljutunk Veszprémbe, minden

ről olvashatunk, amelyek azóta valamennyi hazai orvos
történeti könyvben megtalálhatók. Csakhogy Demkó ide
jében ez újdonságnak számított, Békefi Rémig 
idevonatkozó monográfiája csak jóval később jelent meg 
(5). Közben keresztmetszetet nyújt a medicina általános 
fejlődéséről. Baas és Haeser kicsinyített kliséit látjuk vi
szont, amin illetlenség lenne meglepődnünk. A második 
rész a XVI. századot tárgyalja: Vesalius és Paracelsus je
lentőségét nemzetközi, Frankovith Gergely és Méliusz Ju
hász Péter szerepét hazai viszonylatban. Mert a híresebbek 
(pl. Zsámboky) külföldön jeleskedtek. Az orvosok mellett 
helyet kaptak a gyógyszerészek, sebészek, szülészek, sze
mészek, balneológusok, akik egyre színesebbé teszik a 
szürke hazai palettát. A harmadik rész a XVII. századot 
tárgyalja, a tudós társaságoktól a filozófiai rendszerekig 
(Bacon9, Locke, Descartes), a külföldi medicinában Syden-
ham a főalak, a hazaiban Pápai Páriz. Az enciklopédiában 
Apáczai Csere. Az orvosok, gyógyszerészek, seborvosok, 
szülészek mellett főleg az egészségügyi intézmények, vala
mint népességi, járványügyi, orvosrendőri helyzet, bo
szorkányság, vámpírizmus, mind ezen ellentmondásos 
század jellemzői. 

Végül a XVIII. század a legrészletesebben tárgyalt, 150 
oldalas sokszínűség. Orvosi szisztémák és teóriák (animis-
mus, vitalismus, mesmerismus, galvanismus, brownianis-
mus), valamint a legújabb felfedezések. Az eredeti tervtől 
eltérően a magyar orvosi oktatás megalapítása. Magyar or
vosok életrajzai, Weszprémi után ,,szabadon". A honi 
orvosi irodalom megszületése, és megannyi figyelemre 
méltó téma felmerül a XVIII. század végéig. 

A lőcsei főreáliskolai tanár tehát orvostörténetet írt 100 
évvel ezelőtt. Használhatót, de nem hibátlant. Igaza van az 
Orvosi Hetilap kritikusának, a császárvárosból levelező 
Schwarczlgmczndk, hogy Demkó nem ismerte (mert nem 
ismerhette) eléggé az idevonatkozó irodalmat (12). Ha már 
egyszer kitért a hazai egyetemi élet megteremtésére (bár az 
eredeti tervében nem szerepelt), kár volt kihagyni Rupp, 
K. János fakultástörténeti művét, amely egyenesági előde 
a Hőgyes-féle Emlékkönyvnek (8). Vaskosan téved viszont 
a levélíró, amikor Maizner Jánosnak ,,A kolozsvári orvos
sebészeti tanintézet történeti vázlatát" hiányolja a forrás
művek listájáról (12,230. o.). Tessék megnézni, ott látható 
a rendtörténet bevezetőjének VII. oldalán! 

Hogy Paracelsus kikkel és mikor találkozott, azon ma 
is vitatkoznak. Kár az amatőr orvostörténész fejére olvas
ni, kivált, ha a kritikus is felületességen kapható. 

Mindent egybevetve Demkó könyvét az orvostörténé
szek számon tarják. Linzbauer és Győry Tibor között a 
szakmabeliek sem írtak használhatóbbat. 

Ez a legnagyobb elismerés megjelenésének 100. évfor
dulóján. 

IRODALOM: 1. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XX. 
nagygyűlése. Bp., 1880. —- 2. A M. Orvosok és Természetvizsg. 
XXII. vándorgyűlése. Bp., 1883. — 3. A M. Orvosok és Termé
szetvizsg. XXIII. vándorgyűlése. Bp., 1887. — 4. A M. Orvosok 
és Természetvizsgálók XXIV. vándorgyűlése, Bp., 1888. — 5. 
Békefi Rémig: Orvosok, betegségek és gyógyítás Magyarorszá
gon az Árpádok korában. Bp., 1912. — 6. Demkó Kálmán: A ma
gyar orvosi rend története — tekintettel a gyógyászati intézmé-
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nyék fejlődésére Magyarországon, a XVII. század végéig. A 
szerző saját kiadása. Budapest, Dobrowsy és Franké, 1894. — 7. 
Győry Tibor: Morbus Hungaricus. Bp., 1901. — 8. Hdgyes End
re: Milleniumi emlékkönyv... Bp., 1896. — 9. Linzbauer X. 
Ferencz: Codex sanitario-medicinalis Hungáriáé I—VII., Buda, 
1852—1860. - 10. Magyar Életrajzi Lexikon. II. köt. Bp., 1967. 

— 11. Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. köt. Bp., 1929. 
— 12. Orv. Hetil., 1894, 38. évf. — 13. Sugár Fábiusz: Az orvo
sok és az orvosi tudomány Magyarországon... Pest, 1861. — 14. 
Szepességi Emlékkönyv. Szepes-Váralja, 1888. 
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