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Egy 19. századi orvosi önéletírás és szerzője: 
Feichtinger Sándor (1817-1907) 

A címben említett korból egyetlen megjelent autobiográ-
fiát ismertünk eddig, Doleschall Gábor dr.-nak az 1882-
es miskolci kiadású könyvét (2). Jelentőségét bizonyítja, 
hogy a 20. század két hazai meghatározó orvostörténésze: 
Győry Tibor és Magyary-Kossa Gyula egyaránt kútfor-
rásnak használta. Igaz, eltérő következtetésekkel. Míg a 
Kartörténet írója különösen a tanárokra vonatkozó, nem 
éppen hízelgő megjegyzéseit fenntartással fogadta (11), 
addig a Magyar Orvosi Emlékek illusztris összegzője hite
les tanúként idézi (13). Ahogy az ellentétes vélemények
nél lenni szokott, a megközelítő igazság a kettő között 
kereshető. Ezt látszik alátámasztani egy korabeli másik 
kézirat, amely árnyaltabban mutatja be a reformkori ma
gyar orvosképzést. Nem ismeretlen személy vetette pa
pírra, neve a különböző hazai lexikonokban megtalálha
tó, a botanika története pedig külön fejezetet szentel neki 
(9) Feichtinger Sándor esztergomi főorvosról van szó, 
önéletírásának ismertetése előtt érdemes gazdag életét 
egy hosszú, lexikoni címszóban felidézni. 

A prímásváros szentgyörgymezői részén született, 1817. 
szeptember 17-én. Apja érseki főszámvető, nagybátyja 
kanonok és főegyházmegyei könyvtárnok volt, a népes 
család számos szállal kötődött a katolikus klérushoz. A 
Feichtinger família Sándor nevű fia alsó- és középiskolá
it Esztergomban, majd a 7-8. osztálynak megfelelő böl
csészeti kurzust már a fővárosban végezte. Dominik nevű 
anyai nagybátyja ugyanis Pesten belvárosi „főplébános" 
volt (így!), aki szívesen befogadta és mindenkor támo
gatta. Pályaválasztására valószínűleg hatott a kiterjedt 
budai gyógyszerész Ráth-rokonság. így maturátus után 
az orvosi karra iratkozott, ahol 1840 tavaszán avatták or
vosdoktorrá. Azt követően a kor szokása szerint nyugat-eu
rópai tanulmányútra ment, majd 1841-től szülővárosá
ban telepedett le. Praxisából kitűnik, hogy a manuális 
szakmákat, a sebészetet, szülészetet, szemészetet művel
te legszívesebben. E téren a környéken nem akadt ver
senytársa. A főváros pedig az akkori közlekedési viszo
nyok közt messze volt. Nevét mégsem a medicina őrizte 
meg, hanem „a rendkívüli varázzsal bíró botanika" (7). 
Már középiskolás korában füvészkedett, herbáriumát szor
galmasan gyarapította, de az igazi szenvedéllyé egyetemista 
éveiben vált. Önéletírása szerint ő végezte nálunk vidé
ken éternarkózisban az első műtétet (1847. március 14-én). 
Majd 1848. május 29-én Stáhly Ignácz tanárral, illetve 
magával Kossuth Lajossal tárgyalt egy felállítandó honvéd
kórház ügyében. A kivitelezést tífusza akadályozta, de ősszel, 
fiatal házasként már a helyi hadi egészségügy élére került. 

A következő esztendő nyarán ő lett az Esztergomban 
visszamaradt sebesültek kórházának főorvos mindene

se, ezért Világos után hiába pályázta meg a Kamenszky 
István halálával megüresedett megyei főorvosi állást. El
nyerése csak az 1860-ban kiadott híres Októberi Diplo
ma hatására sikerült. A kiegyezés évében nevezték ki 
káptalani orvosnak, amely egyrészt kényelmesebb, más
részt jövedelmezőbb volt az akkor már nyolc gyermeket 
eltartó dektSrnak. Majd 1873-tól városi főorvos, ugyan
azon időtől reáliskolai igazgató. Azonkívül még királyi 
tanácsos, az Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank elnöke, 
képviselő stb. Mindezek elsősorban helytörténeti fontos
ságúak, botanikai munkássága viszont országos jelentő
ségű. Első figyelemre méltó közleménye előbb előadásban 
kapott nyilvánosságot a Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók IX. nagygyűlésén Pesten, 1863-ban (4). Össze
sen 28 növényfajtáról mutatta ki, hogy a szomszédos 
Pest megye flórájában nem fordul elő. A következő ván
dorgyűlési útja Marosvásárhelyre vezetett. A botanikát a 
neves Frivaldszky János tanárral ketten képviselték. Pub
likációjának címe: „Közlemények Esztergom megye hely-
rajzából" (5), amelynek tartalmát még a lipcsei Botanische 
Zeitung is méltatta. Ő fedezte fel Magyarországon első
ként az Agrimonia odorata Miller nevű növényt a közeli 
Pilisszentléleken, valamint az Erdély-széli Csúcsa mel
lett, továbbá Nagykikindán a Linaria kocianovichiit, vé
gül a Solidago canadiensist a szomszédos Párkánynánán. 
A XI-XIII. nagygyűlést kihagyta, a Fiúméban tartott XlV.-re 
viszont elment, s a Börzsöny-márianosztrai hegycsoport 
növényzetéről értekezett (6). Itt érte az egyik legnagyobb 
szakmai elismerés! A 47 tagú társaság egyhangúlag őt vá
lasztotta meg az „állat-növénytani szakosztály" elnöké
vé. Olyanokat előzött meg, mint a debreceni Török József 
akadémikus, vagy a levelező tag Frivaldszky János zooló
gus. A következő három munkáját már báró Eötvös József 
javaslatára, akadémiai támogatással készítette. A „Jelen
tés a Csajkások területe és Torontál megye flórájáról", a 
„Kraszna megye flórájáról", valamint az „1872-ben tett 
kiránduláson észlelt Fészkesekről" a Mathematikai és 
Természettudományi Közlemények 1870., 1871., 1875. évi 
kötetében jelentek meg. Legismertebb összefoglaló mun
kája az Esztergom megye és környékének flórája, amelyet 
az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat 
1899-ben adta ki (8,1. ábra). 

A szomszédos dorogi Grandi Ignácz plébánostól Borbás 
Vincéig kora minden jelentős botanikusával kapcsolat
ban volt. A nyolcezerre becsült növénygyűjteményének 
jelentős részét Szeged városa kapta meg. Valószínűleg 
Somogyi Károly esztergomi kanonok példája nyomán, 
aki 43 ezer kötetes könyvtárát az 1879-ben árvízsújtotta 
Tisza-parti városnak ajándékozta (1). Megható olvasni, 
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1. ábra: Feichtinger Sándor legfontosabb művének címoldala 
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2. ábra: Feichtinger Sándor receptje 1887-ből 

hogy 1871-ben a Chlorocyperus glomeratus nevű nö
vényt Aradon, a vértanúk mezején gyűjtötte. 

Pacientúrájáról máig fellelhető receptek tanúskodnak 
(például a 2. ábra). Közéleti ténykedését nem feladatunk 
itt méltatni, érte a királytól a baranya-nádasdi nemesi 
előnevet érdemelte ki. Nyugállományba 1895-ben vo
nult, amikor a városi és kórházigazgatói feladat külön
vált. Fűvészkedéshez a látása egyre romlott, de régi betegei 
még ragaszkodtak hozzá. Megérte az új kórház alapkövé
nek 1900-ban történt letételét, de 83 évesen, szemein 
szüfkehályoggal, már az ünnepségen sem tudott megje
lenni. Schulek Vilmos professzor még azon év szeptem
berében bravúros műtéttel visszaadta látását. Újra sokat 
olvasott, írásbeli élményeiről feljegyzéseket készített. 
Életének 90. évében, 1907. január 5-én búcsúzott el örök
re városától, majd tőle, rengetegen. 

Osvai László főorvos, a Feichtinger-emlékek lelkes ápo
lója, kitervelője, valamint „ki mit tud róla" szervezője 
még okkal-joggal állapíthatta meg, hogy „egyetemi évei
ről nem sokat tudunk" (14). Amióta a kéziratos autobio-
gráfia előkerült, Szerencsére már jóval többet. Az egykori 
évfolyamtárs és barát Doleschall Gábor leánya, Xanthus 
Doleschall Gabriella a válópere miatt 1884. szeptember 
12-én Esztergomban járt. Apja tanácsára kereste fel 
Feichtinger főorvost, egy köszöntőlevél kíséretében el
küldte az 1882-es miskolci kiadású emlékiratait. Feltehe
tően közbenjárást is kért, mert római katolikusoknak 
ilyenkor a válás kimondásához kötelező volt az érseki 
szentszék előtt megjelenni. A Doleschall-könyv ösztö
nözhette az esztergomi botanikus, tudós doktort az elfo
gultnak vélt részek korrekciójára, egy teljes önéletírással. 
Azt nem tudni, miért maradt kéziratban, amikor módja 
lett volna a helyi Buzárovits-nyomdában megjelentetni. 
Nagybátyja, Feichtinger János kanonok könyvtárnok 
ugyanakkor dolgozott egy 1600-ig visszamenő hatalmas 
családi albumon, ennek lett utólag hiánypótló része a 
nemrég előkerült önéletírás (15). 

Belőle tudható meg, hogy az 1838-as nagy pesti árvizet 
Dominik nevű „főplébános" (így!) nagybátyja belvárosi 
parókiájának emeleti szobájában vészelte át. Csak csóna
kon sikerült kimenekülniük a közeli Kígyó utcán végig, a 
Barátok, ma Ferencesek terére. Majd Budára a Lakner 
nagymamához költöztek, a magasabb fekvés védettsége 
reményében. Állandóan a töltésen tüsténkedett, de érde
kes, hogy Wesselényi Miklós nevét nem említi. Ami az 
egyetemi éveket illeti, évfolyamtársa volt - többek között 
- Margó Tivadar, a később nagynevű zoológus professzor, 
évfolyamtársa és barátja a tehetséges miskolci Doleschall 
Gábor, a nyíregyházi Meskó Pál, a nyergesújfalui 
Hartmann Mihály, továbbá Nedelkó Demeter. Doleschall 
Gábornak még a névírásában sem egyezik Győry és 
Magyar-Kossa. Az előbbi egy 1-lel, az utóbbi kettővel 
gondolja helyesen. Igaza van, az eredeti forrásban, a vé
gén dupla mássalhangzó olvasható. 

Érdekes, hogy a majdnem állatorvostan tanárrá kine
vezett Doleschall Gábornak növénytani, míg a botani
kussá vált Feichtinger Sándornak állattani volt az orvosi 
disszertációja (3). Nézzük ezek után, miként jellemzik 
professzoraikat. Doleschall szerint Csausz Márton bonc
tanár rideg férfi, „leállatozza" hallgatóit. Feichtinger 
megvilágításában „komoly, szigorú tanár", de semmi bántó 
mellékes megjegyzés. A miskolci medikus szerint Sadler 
József fűvésztanár „magyarfaló, nagy tudományú, rossz 
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előadó ember" (2). Az esztergomi társa és barátja beállí
tásában „előadásában nem volt olyan jó", ám a magyar
ságára ugyancsak érzékeny diák nem emleget hunga-
rofóbiát. Más kérdés, hogy egyikük neve sem „tipikusan 
magyar", de ez nem mérvadó. Feichtinger nem említi 
Schuster Jánost, akár Doleschall a Tognio tanár nevetsz 
utóbbiról többen állították, hogy enyhén szólva sem ked
velte a magyarokat. Főleg, mert, nem tanulta meg nyel
vünket, amiért a szabadságharc idején fel is függesztet
ték állásából, de ásványvizeink vegyi elemzéséért nála 
senki nem tett többet. Nem volt a szavak embere. A klini
kusok közül Birly Ede Flórián tanárról Doleschallnak le
sújtó a véleménye, míg Feichtinger szerint „eszes, sze
rencsés szülész volt, de kitől operatiót soha nem láttam" 
(7). Doleschall-változatban Böhm Károly orvosrendőri 
professzor a leckéit „merő pletykákkal fűszerezte", 
Feichtinger szerint „Böhm apóból néha tréfát űztünk". 
Még 1848/49 előtt vagyunk, tehát a Bem apót nem asszo
ciálhatta. Borsod megyei emlékezőnk egyedül Bene Fe
renc tanárról írt feltétlenül elismerően - állítólag oka 
volt rá! Ötödéves korában ugyanis egy tífuszos beteg 
vizsgálatánál eléggé tapintatlanul, szinte kioktatta az 
idős belgyógyász professzort. A többiek ezen úgy felzú
dultak, hogy csaknem megverték izgága társukat. Bene 
tanár viszont „több szerencsét kívánt neki a gyógyítás
ban", a sértődöttség legcsekélyebb jele nélkül. Ez jobban 
hatott egy éles visszavágásnál. Az esztergomi orvosnak a 
miskolciéval közeli időben készült, eddig ismeretlen em
lékirata mindenképp árnyalja a korképet. Ő azt állította: 
„ha Doleschallnak jobb természete van, rendkívüli ész 
tehetsége és szorgalma mellett, ma Budapesten az orszá
gos hírű korifeusok között lenne az előkelő helye" (7). 
Bizonyára közel jár az igazsághoz, mert a fiatal orvost 
már 28 éves korában tanszékre jelölték (11). Nehéz ter
mészete miatt még annyira sem vitte, mint a szerényebb 
képességű dunántúli társa. Anatómiatanuláshoz a hó
hértól való csontszerzést mindketten egyformán írták le. 
Feichtinger azzal a többlettel, hogy a hóhér felesége el
mondása szerint állítólag esztergomi leány volt. A fenti
ekből mindenképp kitűnik a „több szem többet lát" igaz
sága. Feichtinger doktornak az 1848/49-es szerepe külön 
méltatást érdemel, mert a Zétény-Antal-íéle centenáriu
mi emlékkönyvből hiányzik a neve (16). 

Tőle tudjuk meg, hogy gróf Széchenyi Istvánt 1848 
szeptemberében a dunamocsi ladikosok fogták ki.a fo
lyóból, amelybe öngyilkossági szándékkal vetette ma^gát. 
Érdekes korábbról az 1840. évi bécsi beszámolója is. Szor
galmasan látogatta Rokitansky kórbonctani intézetét, a 
szemészetet Rosas és a császárvárosban tartózkodó 
Dieffenbach, a gyermekorvoslást a győri születésű 
Mauthner, a szülészetet Lumpé klinikáján gyakorolta. A 
kancsalsági korrekciós ínmetszésf feltalálójától, a nagy 
Dieffenbach tanártól sajátította el, aki e tárgykörben elő
adásokat és demonstrációkat tartott az érdeklődőknek, 
noha Bécsbe egy bankár leányához, torticollis műtéti 
megoldására hívták. Feichtinger szemműtéteinek hazai 
sikereiről az Esztergomban élő Rumy Károly György szá
molt be német nyelven, az Ofner-Pester Zeitung 1841. évfo
lyamában. Kopácsy József esztergomi érsek, Magyarország 
hercegprímása „üzemorvosként" alkalmazta a bazilika 
építkezésénél. Akadt sajnos elég sok baleset, kamatoztat
ni tudta sebészi jártasságát. A megépült alagsori kripta
rendszerben kitett csecsemőket is talált. Maga a főpap el

vegyült néha a munkások között. Éktelen káromkodáso
kat hallott néha, de úgy tett, mintha észre se venné. Erre a 
megrémült munkavezető megjegyezte: „kőfaragók kö
zött Magyarországon másképp ez nem megy!" Önéletírá
sának friss légköre valósággal visszavarázsol bennünket 
egy rég letűnt kor kellős közepébe. Akár egy jó regény. 
Képzeljük el az esetet, amikor egy vidéki paphoz hívták: 
kiderült a vizelet-elakadás, de katéter sehol. Erre kiment 
a szabadba, lemetszett egy vízdús vékony fűzfavesszőt, 
lehúzta a héját, beolajozta és készen volt a pöscsap. A ka
téterezés simán megoldódott. Meglátogatta a híres-hír
hedt rudnói papot, véleménye lesújtóbb, mint bárkié. Az 
Esztergomi Izraelita Beteg Ápoló Egylet 1871-ben tiszte
letbeli taggá választotta, noha Hoffmann Vilmos hitköz
ségi orvossal egyáltalán nem volt baráti viszonyban. Nagy 
fuvészeti könyvtárat gyűjtött össze, latin, német és magyar 
nyelyűeket. Visszaemlékezése szerint 1841-ben mikro
szkópot hozatott magának Párizsból, Tognio tanárral. 
„Én már microscopicus vizsgálatokat tettem 1842-ben, 
midőn az orypsok közt, még a mindentudó Bécsiek közt 
is a micróScopizálás terra incognita volt", vallotta nem 
kis büszkeséggel (7). 

Csak nem írja, mire használta. 
Nagyot szökkenve az időben, leírja az 1876. évi nagy 

esztergomi árvizet, amelyről már jól sikerült fényképek 
maradtak szép számban. Az azóta lebontott Lőrincz ut
cai jobb oldali, a 24. szám alatti földszintes házából ki 
kellett költöznie, s betegeit, valamint a kórházat csak 
csónakon tudta megközelíteni. Megyei főorvos korában 
a poros-sáros utakat többnyire bérkocsin járta. Egy-egy 
szép füves rét mellett megállította a fogatot, s lévén rö
vidlátó, a földhöz közel hajolva órákig önfeledten bota-
nizált. Ilyenkor a kocsis mindig beszámolt róla: „a főor
vos úr megint a gyepen legelt." 

Olyan emberekkel került szoros kapcsolatba, mint a 
füvésznek is jeles Haynald Lajos kalocsai érsek, valamint 
Rómer Flóris bencés természettudós pap. Ismert botani
kusokkal került csereviszonyba, egy lebonyolító társaság 
alapítását is javasolta. Grundl Ignácz szomszédos dorogi 
plébánossal együtt füvészkedett, majd annak 1878-ban 
bekövetkezett halála után a páratlanul gazdag, szaksze
rűen feldolgozott herbáriumát Simor János hercegprí
mással megvásároltatta. Botanizált Svájcban, Észak-Itá-
liában, Horvátországban, Dalmáciában és főleg a történelmi 
Magyarországon. Fraknói Vilmos szemináriumi tanár és 
szerkesztő felkérésére 25 orvosi szócikket írt az Egyete
mes Magyar Encyclopaedia IX-X. kötetébe. Bugát Pál 
felszólítására még 1842-ben belépett a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulatba (10). 

Megalakította az Esztergomi Városi és Megyei Orvo
sok Egyesületét, tartós működést azonban nem sikerült 
biztosítani. A kormány 1878-ban Esztergomhoz közel 
akart állami elmegyógyintézetet felállítani. Bolyó Károly 
főorvos helyszíni szemlét tartott a regényes fekvésű Csipke
völgyben, a tébolydát végül mégis Budán építették meg. 
„Reménykedtünk, mert bíztattak, de Esztergomnak nincs 
szerencséje" - állapította meg rezignáltán. 

Orvosdoktorrá avatásának 40. évfordulóját 1880. má
jus 19-én, szép díszes oklevél átadásával ünnepelték meg. A 
fővárosból levélben a még élő Bátori-Schulcz Bódog 49-es 
honvéd ezredes is felkereste. Róla utca van elnevezve 
(sajnos Feichtinger Sándorról még nincs, de kész az em
léktáblája), a hős katona a helyi honvédtemetőben pihen. 
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Az esztergomi orvosok közül elsősorban Palkovics Ká
rollyal ápolt meghitt baráti kapcsolatot. Anyai Lakner-
ágon rokonságába tartozott a híres budai Ráth farmako
lógus família, közülük került ki Ráth Károly polgármes
ter. A fentiekből talán kiderül, érdemes ezt a 152 oldalas, 19. 
századi életképsorozatot kiadni. Adatai a nagy Hőgyes-
féle Millenniumi Emlékkönyvből is ellenőrizhetők (12). 
Doleschall Gábor könyve régóta bibliofil ritkaság, 
Feichtingeré felkeltheti iránta a helytörténészek érdeklő
dését. 

Manapság örvendetesen szaporodnak a kortársi vissza
emlékezések, érdekes lenne a neves elődökét is megis
merni. Kiderülne talán, hogy az emberi magatartás nem 
fejlődött összhangban a technikával, sok mindenben a 
„helyzet változatlan", legalábbis hasonló. '\ 

Olvasmányosan megírt valós történet szól hozzánk egy 
vidéki orvos hajdani visszaemlékezéseiből. Remélhetőleg a 
majdani recenzor sem fog róla másként vélekedni. 
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