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Sándorffi József teljesítménye 
Egy több mint kétszáz esztendős medikusi remeklés 

A sikeres francia forradalom és a Vérmezőn végzett Mar
tinovics-féle összeesküvés közötti időben a magyar szel
lem szempontjából a császárváros viszonylag szélvédett 
helynek számított elsősorban a testőrírók már korábban 
megszerzett tekintélye folytán. A nemzeti tudat kialaku
lásának kora ez, amikor a kalapos királynak nyelvileg 
germanizáló törekvése, valamint a közeli kihalásunkat 
jósló herderi szentencia ellenhatásaként megszületett a 
magyar nyelvújító mozgalom. A parókás főurak legjobb
jai is ekkor kezdenek rádöbbenni, hogy idegen módi sze
rint szabott plundrájuk alatt magyar szív dobog, a szülő
hazájuk nyelvén megszólaló sajtót pártfogolni szent kö
telességük. A Burg árnyékában egymás után születtek a 
magyar nyelvű folyóiratok, így Szacsvay Sándor szer
kesztése szerint 1786-ban a Magyar Kuriry annak irodal
mi mellékleteként a Magyar Múzsa (5), majd II. lózsef 
halála után Szacsvay nagyon radikálisnak találtatott, tőle 
vette át 1793-ban az irányítást az orvos végzettségű Decsy 
Sámuel, aki az események értékelése helyett csak a tények 
felsorolására vállalkozott (6). Az 1789 és 1795 közötti 
„félidő" más szempontból is fordulópontot jelentett. 
Szacsvay segédszerkesztője, az erdélyi születésű Pánczél 
Dániel 1793-ban Bétsi Magyar Merkurius címmel új 
lapot alapított, melynek irodalmi melléklete lett az Ujj 
Bétsi Magyar Múzsa, tudományos szupplementuma 
pedig a Bétsi Magyar Bibliothéca (5). Ez a periodikatriász 
a politika, az irodalom és a tudományok hármas közlési 
felosztását követte, Decsy Sámuel mérsékeltebb hangú 
szerkesztésének ellensúlyozására. Később azonban út
jaik közös redakcióba vezettek (9). 

A Debrecen központú tiszántúli protestánsok sze
mében II. József császár személye egyszerre volt vonzó és 
taszító. Tetszett nekik a türelmi rendelet (1781), melynek 
értelmében rangos orvosi diplomáért Bécsnél tovább 
már nem kellett menniük, féltették viszont az anyanyel
vet, s ezt a császárváros ellenében a legmakacsabbul a 
cívisváros védelmezte. Elsősorban persze a Nagy Kollé
gium professzori kara (2). E magyar szellemi végvárból 
került Bécsbe egy bihari születésű medikus, akinek a két
száz évvel ezelőtt megjelent versesfüzetét (3) kívánjuk 
bemutatni. A jelzett poétikai munka nem csak azért 
érdekes, mert szerzője jelentős szerepet játszott a hazai 
orvostörténetben. Azt is sejtetni engedi, Csokonai ko
rában milyen szinten tudtak verselni a debreceni deákok. 

Az Ujj Esztendei Ajándék... tehát 1793 januárjában 
jelent meg, mint az említett Ujj Bétsi Magyar Múzsa első 
számát teljesen kitöltő költemény (5) (1. ábra). Szerzője 
egy „hazáját igazánn szerető hazafi", név szerint Sán
dorffi József „Orvosi Tudományt Tanuló Bétsbenn". A 
derék medikus a saját nemzetét, öltözetét és nyelvét di-
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cséri, az ifjúkori rajongás és rangos poézis szintjén. A páros 
rímekben olyan telitalálatai akadnak, melyeket Csokonai 
(akinek kortársa, barátja, később orvosa volt), valamint 
Kosztolányi is vállalhatna. Jellemző részt közölt belőle 
Gortvay (3), ahol példaként Pápai Párizt és Rácz Sámuelt 
külön kiemeli a szerző. Kivált érdekesek a nevekhez fűzött 
lábjegyzetei. így pl. „A Nagy Érdemű Rátz Sámuel Úr, Pes
ten a 'Királyi Universitásbann a' Physiológiának közönsé
ges és rendes tanítója. .."(11), aztán felsorolja valamennyi 
anyanyelvi művét az orvosi tudományban. „Históriákat, 
szomorú 's víg játékokat adni ki magyarul könyebb: de 
olyan Tudományt adni-elő, mely Terminológiával (neve
zettekkel) telyes, már azt hívják munkának." írja a pesti 
professzornak bécsi magyar medikus rajongója. 
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„Ez okozza: hogy bár itt minden részben jól élek; 
Még is sokszor sóhajt bennem a'jó lélek. 
Óh Földi Paraditsomhoz hasonlítható Haza! 
Valyon mikor érkezhetem a 'Kebeledbe haza." 

A „jól élek-jó Lélek" szintű tökéletes páros rímek végig 
jellemzik a hosszú ismertető verset. Lábjegyzeteiben sze
repelnek: Bonfini, Marsiglii, Bruckman és a németalföldi 
Tollius Magyarországról szóló műve (12), részben a 
megerősítés, részen a cáfolat céljából. Ezen útikönyvek 
tele vannak illusztráló metszetekkel, bennük a Kárpát
medence teljes néprajzi tarkaságával és egzotikumával. 
Sándorffi mindezekből a magyar föld szépségét és gaz
dagságát akarja láttatni, anyanyelvén pedig bizonyítani, 
milyen poétikai lehetőségek rejlenek ebben az ázsiai ere
detű írásszövegben. A főneveket nagybetűvel kezdeni 
még Csokonai verseiben is gyakran megesett, ahogy azt a 
kitűnő kutató Szilágyi Ferenc könyvében olvashatjuk (8). 
Pánczél Dániel Magyar Múzsája 1794 végén megszűnt, 
ám ezt is Sándorffi költeménye töltötte ki (12). Bebizo
nyítva költői tehetségét, különösebb parnasszusi ambí
ciók nélkül. Szinnyei szerint az Ujj Esztendei Ajándék... a 
következő esztendőben Marosvásárhelyen is megjelent. 
Amin utólag egyáltalán nem csodálkozunk. Kétszáz esz
tendős tehát ez a medikusi remeklés, mellyel Sándorffi 
József először hívta fel magára a figyelmet. A bicentená-
rium alkalmából azonban szóljunk valamit a szerzőről 
is. 

A Bihar megyei Hegyköz-Ujlak községben született 
1767. április 20-án, a helyi református parókián. A lelkész 
apa élénk eszű fiát előbb a közeli Váradra, majd a Deb
receni Kollégiumba vitte taníttatni, ahol olyan tanárai 
voltak, mint a „Magyar Faust" Hatvani István professzor. 
Bár a kollégiumi poétikában eminens volt, éppen Hatva
ni hatására az orvosi fakultásra iratkozott. Bécsbe, ahol a 
testőrírók külön kis magyar világot teremtettek. Holdud
varukba csapódva írta medikusunk hazafias költemé
nyeit, melyeket a jeles szerkesztők külön kiadásra érde
mesítettek. Csokonaival több levelet váltott, s feltehetően 
az anakreoni dalok lángelméjének korai felismerése 
terelte le Sándorffit a költői ambíció útjáról. Aki Bécsben 
diplomázott, rendelőt nyithatott, akadt elég páciense a 
császárvárosi magyarok között. Ő azonban a nyiladozó 
magyar orvostudomány szolgálatába kívánt szegődni. 
Ehhez előbb külföldi elismertség kellett, s így lett 1798-
ban a jénai minerológiai társaság tagja (9), majd 
1801-1802-ben a bécsi Magyar Hírmondó szerkesztésé
ben is részt vett (10). Ugyanakkor a bécsi Magyar Kurir 
hasábjain meghirdette tervét egy „Orvosi és Gazdasági 
Tudósítások" megindítására, melyből Szinnyei szerint 
1803 elején már néhány ív megjelent, de inkább utaltak 
rá, mintsem olvasták volna. Végül Busa Margit iro
dalomtörténész találta meg a Debreceni Református 
Kollégium könyvtárában (1). Doktorunkat 1804-ben 
meghívással kinevezték Bihar megye rendes főorvosává, 
így rövidesen Nagyváradra költözött. Visszatérve szak
folyóiratára, az Kassán jelent meg, de még Bécsből szer
kesztette. A himlőoltás hasznától a marhadögvész mege
lőzéséig, az akkor divatos érvágástól a terhes asszonyok 
életmódjáig sok mindenről értekezik az egyszemélyes 
szerkesztő-szerző, ahogy arra kitűnő cikkében Batári 
Gyula utal (1). Két évtizedig látta el az Erdély és az 
anyaország között elterülő nagy határmegye főorvosi 

teendőit, de idejéből folyóiratszerkesztésre tovább nem 
futotta. Ismervén Bihar akkori adottságait, ezen nem 
csodálkozhatunk. Hiszen Szinnyei szerint akkora volt or
vosi népszerűsége, hogy „nemcsak gyógyítani hordták 
szerteszét a megyében, hanem boldog volt a szüle, aki 
megnyerhette gyermekének keresztapjául" (6). A megye 
rendéi hamarosan megválasztották táblabíróvá, majd a 
pap-özvegyek gyámintézetének felállítása, valamint a 
helyi színi társulat támogatása a megmaradt szabadide
jét és anyagi erejét annyira lekötötte, hogy szaklap ala
pításra többet nem gondolhatott. Minden vagyonát a 
közjóra áldozta, ezért a kései felvilágosodásnak és korai 
reformkornak ő az egyik legnemesebb jellemű figurája. 
Ha a szakirodalomhoz több köze nem is lett, de a szépiro
dalomhoz igen. Történt, hogy nagyváradi kinevezése 
után pár héttel az angyalian rozoga Csokonait meghívták 
Szent László városába egy temetési verset elmondani, 
melyért szép summát helyeztek kilátásba. A gróf Rhédey 
beiktatására írott költeményért az alkalmi poéta Sán
dorffi az akkori idők legnagyobb honoráriumát kapta, s 
miután a főúr felesége elhalálozott, orvosunk a folyton 
anyagi gondokkal küzdő költőzsenit ajánlotta a méltó 
búcsúvers szerzésére. A temetés után Vitéz Mihály ágy
nak esett, hogy többé soha talpra ne álljon. Ekkor írta a 
Tüdőgyulladásomról című csodálatos hattyúdalát, diag
nosztikusán pontos búcsúversét az élettől. 

Utolsó strófáját idézzük: 

„De te repülsz? mind tűnnek, - mennek -
Minő derűiés ez, nagy ég, 
Sándorffym ül ágyamnál... s ennek 
Köszönhetem, hogy élek még? 
Zendülj, ekhózz, esti csendesség! 
A hála engem dalra ránt. 
Telj bé, kettős szent kötelesség, 
Az orvos és barát eránt!" 

Sándorffy ült hát (olykor y-nal írják nevét) Csokonai 
halálos ágyánál, hogy két évtized múlva ő is alig 57 éve
sen a tüdőgyulladás áldozata legyen. 

A derék Sándorffi Józsefet Magyary-Kossa tévesen 
sorolja az „érdekes életű debreceni orvosok közé" (9), Vas 
Gereben viszont méltán nevezte a „nemzet napszámosá
nak" (13). Batári Gyula az első magyar orvosi folyóirat 
alapítóját tiszteli személyében, Gortvay a nagy magyar 
bibliofil orvosok közt tartja számon. 

Megemlékezésünk pedig a több mint két évszázados 
medikusi remeklés előtt tiszteleg, melyből hazaszeretetet 
ma is időszerű tanulni. 
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