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Kétszáz évvel ezelőtt született 

Flór Ferenc (1809–1871)

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DR.

Egy érdemes, de alig emlegetett orvostörténészünk, 

 Varga Lajos azt írta az 1848/49-es szabadságharcnak a 

címbeli egyik főorvosáról: „Önkéntelenül felvetődik a 

gondolat, nem lenne-e helyes, hogy Flór Ferencről a fő-

városban újra utcát nevezzenek el (Egyszer már volt – 

Sz. Á.). Ha pedig ez nem valósítható meg, akkor leg-

alább valamelyik kórházunk viselje nevét és őrizze 

 emlékét” [1]. Javaslata megvalósult, a Nagy-Budapest-

hez közeli Kistarcsa gyógyítóintézete joggal büszkélke-

dik vele.

Hősünk (az ő esetében nem túlzás) a Nagyvárad ré-

szeként ismert Várad-Olasziban született 1809. október 

10-én. Apja kezdetben kereskedő volt, később földmű-

veléssel foglalkozott. Nem lehetett rossz anyagi helyzet-

ben, ha a tanulásra fogékony fi át az akkori közlekedési 

viszonyok közt jóval távolibb Nagykároly piarista gim-

náziumába járatta, és csak maturátus előtt került vissza 

Szent László városába. Majd beiratkozott a pesti medici-

nára, és tüntetően lelkes hazafi sága miatt (amely haláláig 

jellemezte), az akkori szokástól eltérően, még egy sze-

meszterre sem rándult át Bécsbe. Orvosi oklevelét 1833-

ban szerezte meg. Varga Lajos és Kapronczay Károly azt 

írják, hogy „elsőként írta és védte meg magyarul a Kis-

dedápolás című disszertációját” [2]. Ezt az állítást mó-

dosítani kell, mert például Kamenszky István esztergomi 

főorvos az Akadémia alapításának évében, tehát 1825-

ben lett orvosdoktor A „Magyarországi Levegő” egészséges 

létéről általányosan … című (1. ábra) orvosi értekezésé-

vel [3] . Flór medikust negyedéves korában, az első nagy 

kolerajárvány idején Kalocsára küldték, ahol teljes értékű 

orvosként ténykedett. Majd 1834-ben „sebésztudorság-

ból és szülészmesterségből” is képesítést nyert. Utána 

„kötelező tanulmányi tiszteletkört” tett Nyugaton, Bécs 

és Berlin sebészeti intézeteiben fi gyelte-tanulta a műtéti 

szakmák fortélyait. Hazajövetele után az állatgyógyá-

szati tanszéken lett tanársegéd, aminek később nagy 

hasznát látta a szabadságharcban. A következő esztendő-

ben a sebész Stáhly Ignácz mellett tanársegéd. Ügybuz-

galma a reformkorhoz méltó, 1835-ben jelent meg 

A ’tetszholtak’ felélesztésökről szóló tanítás című könyve 

(2. ábra), reanimációs szakirodalmunk egyik első jelent-

kezése [4]. Poór Imre szavaival benne: „Az elevenen 

való eltemettetés veszedelmének elkerülése végett a föl-

élesztési módokat avatottan adta elő.” Ennek alapján a 

pesti egyetem orvosi kara „külső” tagjává választotta. 

Az Akadémia 1835-ben pályázatot írt ki a pokolvarról. 

Flór munkája Toperczer Tamásé és Csorba Józsefé után 

a harmadik díjat nyerte el. Pest város hatósága 1837-ben 

a Rókus Kórház tiszteletbeli, majd rendes osztályos főor-

vossá nevezte ki. Ugyanebben az esztendőben fordította 

le és adta ki Bugát Pállal közösen E. Fritze professzornak 

a Kisded sebészi eszköztár át. Az Orvosi Tár 1838-ban új-

raindult, és Bugát Pál maga mellé vette társszerkesztő-

nek. A Magyar Tudós Társaság levelező taggá fogadta. 

A folyóirat redaktorai kiadták Diefenbach és Fritze pro-

fesszoroknak A nevezetesebb sebészi véres műtételek [5] 

című, 30 színes táblaképpel szépen illusztrált munkáját. 

Cikke jelent meg a „húgykőmetszésről és morzsolásról”. 

Ő végezte hazánkban az első lithotrisist [6]. A reform-

korban a nyelvújító Bugát–Flór kettős, továbbá Toldy 

(Schedel) Ferenc és Pólya József képviselték a magyar 

nyelvű orvosi szakirodalmat. Jutalomként a Magyar 

 Tudományos Akadémia levelező tagjává fogadta. Az első 

magyar nyelvű orvosi folyóirat második periódusa 10 

évig tartott, utolsó száma 1848 decemberében hagyta 

el a Szerviták téri szerkesztői nyomdát. Bugát Pálnak 

szellemi „ikertestvére” – együtt jelentették meg a Ma-

gyarországi Orvosrend névsora 1840-re című úttörő 

regisztrátumot, 1841 és 1843 között pedig a Magyar 

 orvosok és természetvizsgálók munkálatai köteteit. Neve 

ismert lett, mindig és mindenütt számíthattak rá. 1842-

ben a Budapesti Királyi Orvosegyesület és a bécsi Csá-

szári és Királyi Orvosi Társulat, 1845-ben a Kir. M. 

 Természettudományi Társulat tisztelte meg tagságával. 

Elsők között vezette be 1847. december 20-án a Rókus 

Kórház sebészeti osztályán a kloroformnarkózist. Hiva-

talos tudósítás jelent meg tollából „a hagymáz-járványról, 

mely szab. Kir. Pest város kórházában 1846-47. évben 

uralkodott”. Családját Pesten hagyva 1848-ban önként 

jelentkezett a honvédorvosi karba. Október 30-án már a 

felföldi sereg őrnagya. Még december 14-én megbízták 

a kassai tábori vonalon felállítandó kórházak megszer-

vezésével. Igazi képességeit 1849. január 22-től június 

24-ig mutatta meg, amikor a Kossuth-kormány Debre-

cenbe távozott, a beteg Stáhly Ignácz nem követte a mi-

nisztériumot, és Mészáros Lázár hadügyminiszter az 

egészségügyi osztály főnökévé nevezte ki. Igyekezett 

korszerűsíteni a szabadságharc hadi egészségügyét, tágí-

tani kereteit. Megalkotta a hadsereg egészségügyi szer-

vezetét, megszilárdította a fegyelmet (egyetlen orvos 
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1. ábra Az első magyar nyelvű orvosi disszertáció és egyben „környezet-

védő” munka

2. ábra Flór Ferenc nevezetes újraélesztési könyve

sem hagyta el őrhelyét), kialakította a tábori kórházak 

rendjét, megszervezte a gyógyszer és műszer hiánytalan 

utánpótlását. Nagy szerepe volt a járványok (kolera, 

 luesz) megfékezésében. Elkészítette az egészségügy ve-

zérfonalát, a honvédorvosok „magna chartáját”, vagyis 

a kinevezések, a rangfokozatok és fi zetések szabályozá-

sát. Állatorvosokról és gyógykovácsokról is gondos-

kodott. Sikere egybeesik a honvédsereg hadiszerencséjé-

vel, de ahhoz hozzá is járult. A Közlöny ben megjelenő 

rendeletek alatt mindig az olvasható: Flór Ferenc osztály-

főnök. Gondok akadtak bőven. Rendezni kellett az orvo-

sok méltatlanul alacsony fi zetését. Központi ellenőrzés 

alá vonta a kinevezéseket, nehogy a tisztek a hatalmuk-

kal visszaéljenek. Szállító és a hátaslovakat nem kaptak 

eleget. Ugyanakkor állatorvosi ismereteire támaszkodva 

külön törődött a gyógykovácsok képzésével. Az orvo-

sokat kellemetlenül érintette, hogy megkülönböztető 

jelként nem külön tiszti ruhát, hanem kettős fehér sza-

lagot kellett a kalapjukon hordani. Erre mondták azt, 

hogy a „szamarat a nagy füléről, orvost a fehér szalagjá-

ról ismerhetni meg”, amely „akkor is lobogjon, ha nem 

fúj a szél”. Ez csak fokozta a tisztek és az orvosok közti 

feszültséget. Nem egy orvos átment tiszti állományba, 

egyrészt a magasabb fi zetés, másrészt a rangi előléptetés 

miatt. Ahogy tartották: „Az orvos kettős veszedelemnek 

van kitéve: a golyónak és a ragálynak” [7]. Mindezeket 

Flór főorvos csak részben tudta megoldani, nem volt 

hozzá sem idő, sem feltétel. Nem vették tőle sokan jó 

néven, hogy a kormányzó húgát, Kossuth Zsuzsannát 

főápolónőnek nevezte ki. Melléje rendelte földijét, 

a szintén nagykárolyi, éppen csak végzett Barna Ignác 

doktort. Kiadta A Magyar Hadsereg szolgálat szabály-

zatai és Hadi Törvényczikkek című munkáját, amely 

nagyban elősegítette a zűrzavar eloszlatását. Minden 

hadtest mellé őrnagyi rangú törzsorvost, a zászlóaljak-

hoz 1 százados főorvost, 2 alorvost osztott be. Az orvos-

segédek csak kórházban dolgozhattak. Egyesek szerint 

az osztrák hadsereg ellátása sem volt sokkal jobban 

 megszervezve [1]. Kossuth hozzájárulásával kiterjedt 

 fi gyelme a rokkantak és hozzátartozóik ellátására is. 

Amennyiben volt még rá idő. Buda várának május 21-i 

bevételével újra rendezni kezdte a pesti kórházak ügyét, 
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de ez már a „vég kezdete” volt. Egyre inkább kiderült, 

hogy Flór főorvos Kossuth „embere”, és amikor a hata-

lom egyre inkább Görgey hadügyminiszter fővezér ke-

zébe összpontosult, az egészségügyi osztály élére kitűnő 

törzsorvosa, majd miniszteri tanácsosa, az alig 28 éves 

Lumniczer Sándor nyert kinevezést. Flór főorvost a 

 tábori kórházak igazgatásával próbálták kárpótolni, 

de nem fogadta el. Viszont ez sem mentette meg a kö-

vetkezményektől. Világos után rá is „sötétség borult”. 

Egyetlen orvos, aki felkerült Haynau körözőlistájára: 

Kossuth, Petőfi , Irányi Dániel, Mészáros Lázár, Nyári 

Pál és Jósika Miklós neve mellé! A Segesvárnál eltűnt 

 Petőfi  kivételével a „veszélyesek” mind emigráltak, nála 

erről szó sem lehetett. Aránylag olcsón megúszta. „Csak” 

állásától fosztották meg, egyúttal másfél évre internál-

ták és rendőri felügyelet alá helyezték. Igazi altruista 

 Jókai-hőshöz illően visszavonult Tápiószelére gazdál-

kodni. Ezt tette 12 éven át, közben a szegény földműves 

lakosság „nem hagyta”, hogy elfeledje hivatását. Midőn 

némi enyhülés mutatkozott, Pest városa másodszor 

 hívta meg tisztiorvosának. A Gyógyászat Poór Imre veze-

tésével 1861-ben kivált az Orvosi Hetilap ból. Sajnos itt 

nemcsak két szaklap, hanem két csoport nem mindig 

szerencsés versenyéről volt szó. Most Poór Imre „fegy-

vertársa” lett, a Balassa–Markusovszky-tábor ellenében. 

Érthető tehát, ha Poór lapja lett a publikációs fóruma. 

Az első évfolyamban közölte az öngyilkosságba me-

nekült Teleki László boncjegyzőkönyvét. A Gyógyászat 

mellékleteként megjelenő Államorvos hasábjain publi-

kálta a cikkeit. Amikor a provizórium (rendőruralom) 

újra életbe lépett, leköszönt hivataláról és visszament 

gazdálkodni [8]. De azért részt vett a magyar orvosok 

és természetvizsgálók vándorgyűlésein. A Marosvásár-

helyen, 1864-ben tartott összejövetelen ő elnökölt. Csak 

1867-ben, a kiegyezés után, de már harmadszor és vég-

legesen foglalta el a fővárosi tisztiorvosi és kórházigaz-

gatói állását [9]. Utoljára 1869-ben ment el Egerbe a 

vándorgyűlésre, ahol másodelnökként 200 aranykoro-

nát ajánlott fel az orvosi nyugdíjintézetnek. Ez egy-

ben a búcsúját is jelentette. Magánélete szerencsétle-

nül alakult. Neje után fi atalon hunyt el egyetlen fi a is. 

Már csak a „közjóban” talált vigasztalást. Megalapította 

az eléggé nem méltányolható Magyar Orvosi Nyugdíj-

intézetet. A 254 kötetből álló értékes könyvtárát a Rókus 

Kórháznak, sebészeti műszereit a segédorvosoknak aján-

dékozta. Megtakarított szép összeget hagyott végren-

deletében a Rókus Kórházra és a Nemzeti Színházra, fi a 

nevében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára. Poór 

szerint, ha egyebet nem tesz, akkor is a nagy magyarok 

között lenne a helye. Fővárosi tisztiorvosként szorgal-

mazta Pest csatornázását, új és korszerű vágóhidat. Kez-

deményezője volt minden közegészségüggyel össze-

függő létesítménynek. A higiénével foglalkozó írásai 

német nyelven jelentek meg, például az Ung. Med-

Chirurg. Presse hasábjain. A közegészségügyért Fodor 

József előtt ő tett a legtöbbet. Hivatali munkája közben 

érte a vég, a Rókus Kórház előtt a lóvasút 1871. július 

7-én halálra gázolta. A tragédia országszerte nagy meg-

döbbenést keltett. Az orvosi kar és az Akadémia nevében 

Poór Imre így búcsúztatta: „Flór áldásos életét két nagy 

eszme lengette át: az egyik magyarosodva művelődni, 

a másik a közegészségügyet rendezni nemcsak Pesten, 

 hanem az egész hazában” [10]. Igaza van Varga Lajos-

nak: Flór Ferenc megérdemli, hogy évfordulótól füg-

getlenül se felejtsük el.
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„Betegségek nem léteznek, mi csak beteg embereket ismerünk.”

(Ludwig Krehl)
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