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A címben szereplő két orvos Weszprémi alapvető mun
kájában (1) külön említtetik, míg Magyary-Kossa nem vá
lasztja szét őket (2), s a helyzetet bonyolítja Győry bibliog
ráfiájának Magyary-Kossa példánya (3), ahol az olvasható 
Gömörí neve után, hogy „néha y-nal is írta a nevét". (4) Va
ló igaz, egy 1734-es kiadású munkájában (5) ilyen változatot 
találunk, amelynek következtében két dolgot bátorkodunk 
feltételezni: kitűnő orvostörténészünk egyrészt azonosnak 
hitte e művek szerzőjét, másrészt az apa és fia „megegyezé
ses alapon" pont a látszat elkerülése végett irta i, illetve y 
végződéssel a nevét. Mégis megtörtént, a Magyary-
Kossánál tétován, Gortvay esetében már bizonyossággal (6). 

Az idősebb Gömöri Dávid a Gömör megyei Rozsnyón 
született 1708-ban a Rákóczi-féle függetlenségi harc idejé
nek és helyének közepén, amikor a kuruc és labanc csapa
tok, olykor azonos személyek más-más zászlók alatt fel
váltva portyázták felvidéki pátriáját. A legsúlyosabb 
grasszálást azonban a pestis végezte, amelynek 1710-ben 
áldozata lett Gömöri Dávid apja is, egy év múlva pedig az 
apokalipszis e lovasának „diadalmenete" mindkét félre rá
kényszerítette a Szatmári béke megkötését. 

Biztosra vehető, hogy rozsnyói Gömöri Dávid későbbi 
pályaválasztásában „a dögletes nyavalya" döntően domi
nált. Előbb azonban az anyai gondosság a késmárki gimná
ziumba küldte, ahol elvégezte a négy alsó osztályt, majd 
soproni és pozsonyi kitérővel maturátust szerzett, hogy ha
zájában még nem lévén orvosi fakultás, jogot nyerjen Kés
márk városában a híres Fischer Dániel előképző iskolájába 
beiratkozni. Nála tanulták a zömében szepességi fijak a 
gyógyítást és a gyógyszer készítését egyesítő medicina tu
dományát. Kétéves sikeres magánoktatás után 1731-ben a 
jénai egyetemre ment, ahol Wedel, Teichmeyer, Hilscherés 
Hamberger előadásait hallgatva két évvel, vagyis 1733. 
okt. 26-án a Dissertatione ideo de Peripneumonia,.. (A 
mellhártyalobos tüdőgyulladásról) című munkájának meg
védése után orvosdoktorrá avatták. Előtte azonban 1732. 
évi dátummall A, Segner elnöklete alatt megjelent egy böl
cseleti értekezése az új matematikai módszerek tárgyköré
ből (7). 1734 januárjában Jéna egyetemi nyomdája újabb, 
ám kevésbé fontos művét adta ki (8), ezt sem Weszprémi, 
sem Szinnyei nem említi, valószínűleg mivel neve a címben 
van „elrejtve" (9). Itt valóban Gömöry-változatban szere-
-pel, ezért a „tisztelt orvosi rendhez" írott üdvözletét Győry 
Tibor az ifjabb Gömöry művei közé sorolja (10), akit csak 
31 év múltán avatták Bécsben orvosdoktorrá, tehát'valószí
nűleg még meg sem született. Az ifjabb Gömöry születési 
és halálozási dátumát ugyanis egyetlen forrásmunka sem je
löli meg. A két Gömöri körüli zűrzavarhoz így Győry bibli
ográfiája is hozzájárult. Azt azonban nem tudjuk' mire ' 
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vélni, a kortárs Weszprémi miért nem tudakolta meg akár 
levél útján az ifj. Gömöry életrajzi adatait! 
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Visszatérve az idősebb pályafutására, hazatérése után 
Weszprémi szerint „rövidesen elhagyta a róla elnevezett 
megyét", (ami biztosan fordítva igaz, ő kapta nevét Gömör 
megyéről) s a Bécs és Buda közötti feleúton fekvő Győrbe 
költözött, ahol hamarosan jóhírű gyakorló orvos lett. Itt je
lent meg 1739-ben legjelentősebb munkája, a hazai magyar 
nyelvű pestis-irodalom korai remeke, Af pestisről való or~ 
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vosi tanátslás... A kor szellemét tükröző, barokkosán cir
kalmas cím így igyekezett ,,blikfangos" lenni a nem túl né
pes olvasók számára. Strehig (helyesen Streibig) mester 
tipográfiája már-már a Misztótfalusiéra emlékeztető, ő ad
ta ki három év múlva az első magyar chirurgiát (11). Az 
erőddi Pálffy János grófnak ajánlott Gömöri-könyvecske 
szerzője jól ismeri a pestis-irodalmat Hippokratésztől Pa* ' 
racelsusig, Homerostól a bibliáig valamennyit, ám „az is
teni büntetés" hangoztatása mellett leginkább Fracasiorius 
contagiosus tanát vallja.. Arra a kérdésre,*4iogy miért a há
borúk idején üti fel a fejét, a válasz egyszerű: „mivelhogy 
itt, nagyobb az egymás közt-való társalkodás, nagyobb az 
Éhség, és a'hóltaknak illetlen való eltakaríttások." (12) 
Magyarán: a test legyengülése s a fertőzés veszélye a hábo
rúban sokkal valószínűbb..,A könyvet is azért írta, ha vélet
lenül újra ilyen helyzet következne, honfitársai tudjanak 
ellene védekezni, mert tapasztalatai szerint ez a legfonto
sabb. A betegség valódi okát a tünetek leírásakor akaratla
nul is megnevezi: ,,A' Petechia, bolhatsipés billyegéhez 
hasonlittatik, és a'Pestisben veszedelmekre szokott ki-
virágzani." (12) Persze hogy nem tudatos ráhibázás, de 
megfigyelései kitűnőek. Némileg máskép jelentkezik 
gyermeken és felnőttön. '-""-

Ez utóbbiaknál a bubópestis egyik első tünete az ágyékhaj
latban megjelenő ,,guga" (nyirokcsomó megnagyobbodás-Sz. 
Á.), „osztatnak a Buja Szerelem-béliekre, és Pestis-béliekre: 
amazok jutalom-képpen az tisztázatlan Személyektől ragadnak az 
meg-fertőztetett Testekre." (12). A pokolvartól, vagyis lépfenétől 
is el kell különíteni, nem túlzás tehát korai differenciál
diagnosztikáról beszélnünk, A külső tünetek mellett a belsők: a 
hideglelés, szívdobogás „a'pulsusnak közben kihagyása, kivált
képpen való szunnyadozás, sok prüsszentések, lábnak és kéznek 
reszketése, oldalnak vagy más belső résznek nyilalási, nyelvnek 
meg-feketülése, tsuklások, vér-hasmenés, kékes olajos, zavaros 
és feketés vizeletnek leülepedése, és többnyire bizonyos halált je
lentenek." (12) 

A könyvecske kompozíciója kitűnő. A 108 oldalas mű 
első ötöde a pestis természetét tárgyalja. A második rész 
a 23—77. közötti oldalakon a „praeservatióját" ismerteti, 
amejy három artikulusra oszlik. Az első a „prophylaxis 
theologica", vagy istenes praeservátió, magyarul szolgálat, 
amely a kor vallásos szellemét tükrözi, ám. ezt néhány kö
telező konvencionális mondatban elintézi. Pontosabb a 
második, a „prgphylaxis poiitica", főleg a hatóságok jár
vány védelmi'*'feladatait foglalja össze. A harmadik a 
,,prophylaxis medica" (diaeta, chirurgia, pharmacia), 
amely lényegében már terápiás jellegű: járványos időben 
főleg keletről meg kell tiltani a vándorlást, mert, , . . . gya
korta gyapjas^ pellyhes, lennes, bélléses és más házi esz
közökhöz tartozandó jószágok által messze földre is elvitet-
tődik a'méregnek szikrátskája." (12) Valóban a félsorolt 
helyeken bújnak meg a rágcsálók bolhái, a Xenopsyllák, 
valamint & Pulex irritánsok. Legbiztosabb módszer, amit 
már Hippokratész is ajánlott: a tűzi 

A prophylaxis medica igen sok hatásosnak vélt recep
tet sorol fel, szinte mindegyikben megtalálható a Bezoár. 
A lakások füstölése az „aer" megtisztítását szolgálja, a ki-
gőzölgés kórokozó volta főleg a tüdőpestisnél vetődött fel. 
Diétában a mértékletesség a legfontosabb. Szerinte egy tál 
nyers káposzta a szegényeknél jobban karban tartja a bél
működést, mind a gazdagoknál a zsíros-húsos ételek, erős 
borokkal leöblítve. Az érvágás mellett pro és kontra sorol 
fel érveket. Ha pedig olyan nagy tekintély, mint Rayger 
Károly az 1678-as pestisjárvány alkalmával az érvágás 
mellett érvelt, akkor azt Gömöri szerint csakis orvos vé
gezheti, főleg „vérmes" embereken, olvasható a 72. olda
lon. Az utolsó harminc oldal (78—108), a harmadik rész 
a pestis^ orvoslásáról szól, ám lényegében a prophylaxis 
medica folytatása. Panacea a Bezoár, az egyszerű népnél 
pedig veres és foghagymával bőségesen élni a Pax Corpo-
ris alapján ajánlja. A gugára, vagyis nyirokcsomó
duzzanatokra kataplazmákat, lágyító flastromokat java
solt, összetételük: vaj,, kovász, hagyma, mustár,, kamilla
virág, s ha spontán nem fakadna ki, a bemetszéstől sem 
kell visszariadni (12). 

Esők racionális momentum mellett olykor az okkult, 
irracionális dolgok iránti vonzódás is fellelhető nála, 
amely már előre vetíti a későbbi alkémistát. Nem felada
tunk ezzel foglalkozni, Szathmáry László kitűnő könyvé
ben (13) Gömöri Dávid is megtalálható. Még írt egy latin 
nyelvű orvosi és gyógyszerészeti munkát (14), aztán elme
rülni látszott az alkémiában. Orvosi ténykedéséért Mária 
Terézia 1741-ben nemesi oklevelet adott neki. Akadémiai és 
egy balneológiai munkája kéziratban maradt. Több mint 



hat évtizedig állott Győr városának szolgálatában. O kezel
te Mulartz doktort (15), akinek diplomáját annak idején 
Morgagni írta alá. A Halvachs Zsuzsannával 1737-ben kö
tött házasságukból négy fiúgyermek született, közülük a 
legidősebb örökölte apja nevét és foglalkozását, és 1740 
körül láthatta meg a napvilágot. Ő tehát az az ifj. Gömöry ' 
Dávid, akinek édesapjától való „differenciálása" e kis dol
gozat missziója. Orvossá avatására 1765-ben került sor. Is
meretes, hogy értékes és sokat idézett disszertációja a 
,,magyar levegő jó természetéről" szól (16). O már „nobi
lis hungaras jauriensis", tehát győri magyar nemesként 
szerepel az értekezés címoldalán. Munkájában ugyancsak 
,,nobilis" szerzők műveire támaszkodik, közülük különö
sen kiemelkedik Torkos Justus Jánosnak Pozsony terméj 
szeti környezetéről, vizeiről, légköréről írott orvosi topog
ráfiája, valamint Bél Mátyásnak a Notitia Hungáriáé 
felbecsülhetetlen értékű négy kötete (17). 

Gömöry Dávid junior jelzett művében 'megemlíti a 
Csallóközben észlelt endémiás golyvát, „ibi communiter 
honines ingestibus strufiis deformentur." Marsígli* mun
kájára is hivatkozik (18). Érdemes volna megvizsgálni 
úgymond, hogy a víztől, vagy a kigőzölgéstől van-e? „Vei 
ab utriusque?" netán mindkettőtől." Nos observavimus, 
plures faeminas"vagyis a nőknél sokkal gyakrabban lehet 
megfigyelni a golyvát. Wehner munkájára (19) utalva írja, 
hogy a Tisza kiöntése a közegészségügyre igen vesze
delmes. 

Weszprémi nyomán életéről annyit tudunk, hogy előbb 
három évig Somogy megye fizikusi (megyei orvosi) hiva
talát töltötte be, majd Pozsonyban telepedett le, s ott folyta
tott gyakorlatot a Succincta megjelenése idején, tehát 
1774—1787 között. Id. Gömöry rövid öt hónappal élte túl 
Martinovicsok lefejézését. Nem mintha haláluk között 
összefüggés lett volna, hiszen 1795-ben már 87 éves volt, 
ami még manapság is szép kornak számít. Hogy Magyary-
Kossa mennyire nem számította őket két különböző sze
mélynek, bizonyíték híres könyve (20). IV kötetének 24. 
oldala, ahol azt írja: ,,1708. Gömöri Dávid, pozsonyi, majd 

győri orvos születési éve." A 280 évvel ezelőtt született Gö
möri Dávid sohasem volt Pozsony orvosa, csakis a fia. 

Nem fontoskodás ez, hanem pontosítás. Gortvay pe-% 

dig még Komárom orvosának is megteszi (21), amire eddig 
sehol, senki nem tett utalást. 

A pestis-könyvecske és a magyarországi levegőről 
szóló értekezés fontos művek. Az első szerzője tehát id. 
Gömöri Dávid győri, az utóbbié az ifjabb Gömöry, a so
mogyi főorvos — hogy a sok magyarázat, hivatkozás után 
két emberként rögzüljenek az orvostörténeti köztudatban. 
Mindketten derék magyar orvosai voltak a járványokkal és 
tragédiákkal terhes századnak, amelynek bíztató aufkle-
rizmusát a magyar jakobinusok tragédia.]a árnyékolta be. 
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