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HOFFMANN VILMOS ESZTERGOMI 
HONVÉDORVOS

Éppen másfélszáz  éve,  1848.  május  végén jelentkezett  honvédorvosnak az 
esztergomi  Szenttamás  gyógyásza:  Hoffmann  Vilmos  doktor,  szemész  és 
szülészmester. Elsőként a prímásvárosiak közül. Az Orvosi Hetilap 1884. évi 
nekrológja szerint „1845-től kezdve pedig mint gyakorló orvos folyamatosan 
Esztergomban  működött,  kivévén  az  1848-49-i  hadjáratot,  melyben  mint 

orvos mindvégig a legnagyobb buzgósággal résztvett.”

  

Életéről annyit hogy 1821-ben született az akkor Zala, ma Veszprém megyéhez tartozó Zánkán. A 
hónap és nap a Szinnyei-ben nincs feltüntetve. Pesten avatták orvosdoktorrá, szemész és szülész 
mesterré 1846-ban, de kötődése városunkhoz korábbi keletű. Ténykedésre feljogosító értekezését 
ugyanis  „nagyságos  és  főtisztelendő  Galánthai  Fekete  Mihály úrnak,  Hollótói  és  Szent-György 
Zöldmezői prépostjának, az Esztergomi Fő Székes Egyház kanonokjának és székes főesperesének” 
ajánlotta, akit nyilván már személyesen ismert.

S hogy ez a kapcsolat még érdekesebb legyen, az 1876. évi egészségügyi statisztika szerint, amely 
az orvosok felekezetét is feltüntette, Hoffmann Vilmos mindvégig izraelita maradt. Tehát a pápista 
központ  egyik  kanonokja  úgy  pártfogolt  egy  Mózes  hitű  doktort,  hogy  eszébe  sem  jutott  azt 
kikeresztelkedésre rábeszélni. Ékes emléke ez a múlt századi vallási türelemnek. Hoffmann doktor 
1884. június 1-én hunyt el 64 éves korában.

Német nyelvű közleményei elsősorban a népbetegségnek számító szifilisszel foglalkoztak. Cikkei a 
pesti Zeitschrift für Natur - und Heilkunde hasábjain jelentek meg, de nyelvünket is gyönyörűen 
beszélte. Bizonyíték rá az értekezése, amelynek címe:

Értekezés az orvosi tudomány újabbkori előmeneteléről (latin nyelvű címlap, Pest, 1846.)

Amikor  medikus  volt,  a  hazai  medicina  akkor  kezdett  felzárkózni  az  európai  élvonalhoz.  Ez 
tükröződik az említett disszertációjában, noha tanárainak nevét nem említi. Nem is volt ez akkor 
szokás. Az elméleti tárgyak közül elsősorban a kórbonctan jelentőségét emelte ki. Közismert, hogy 
a párizsi Bichat, illetve a bécsi Rokitansky professzor munkássága alapján lett a patológiai anatómia 
meghatározó jelentőségű.  Ahogy Hoffmann írta:  „első volt,  s  mintegy anyja az egyéb újabbkor 
haladás szülte tanoknak, a többi csak mellette s belőle fejlődött ki.”

Hazánkban ezt a szemléletet a komáromi születésű Arányi Lajos professzor honosította meg. „Ezek 
után nincs,  ki  velünk együtt  fel  nem kiáltana,  kórbonctan nélkül nem akarok orvos lenni.” Írja 
doktorunk, miután felsorolta, mit jelent pl. a mellkasi utódiagnosztikában a boncolás. Ez tanított 
meg  az  izzadmányok  elkülönítésére,  a  tüdőtágulás,  a  billentyűhibák,  az  izomtónus  túltengés,  a 
tágulatok gyulladások, folyadék gyülemek, a belhártyabajok halál utáni klinikai képére.

Ebből „az észszerű s üdvhozó gyógymódra” is lehet következtetni. „A guta sem rejtély többé, mert 
az agyban a vérömleny kimutatható.” Döntő fordulatot jelentett, amikor Broussais elkülönítette a 
hastífuszt a vérhastól, Laennec leírta a róla elnevezett májzsugort. Ám a belgyógyászat mellett a 
sebészet  (főleg  a  csontelváltozások  vizsgálata  révén),  valamint  a  bőrgyógyászat  szintén  sokat 
profitált a kórbonctanból.
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A második fejezetben a kopogtatás és „hallcső” (stethoscop) jelentőségét méltatta.

A kórbonctan után önként adódott az igény, hogy a feltárt szervi elváltozásokat már az élőkben is 
felismerjék. Erre a tapintás elégtelennek bizonyult, így újabb és megbízhatóbb módszerekhez kellett 
folyamodni. Hippocrates ugyan (ahogy szerzőnk írja) a mellkas rázásával megállapította a kóros 
folyadékgyülemet, de ez feledésbe merült. Mindaddig, míg Corvisart, Auenbrugger és Laennec fel 
nem találták a kopogtatást és hallgatózást. Mérföldkő volt ez a diagnosztikában.

„A kopogtató tehát az orvosi tudományban az emberi test kóros részeinek és az üregek bennékeinek 
különféle tömöttsége s mivolta kipuhatolására használtatik. A hallcső pedig a test részeiben hallható 
hangok s ezek módosítványainak felfogása miatt  alkalmaztatik.”  Mindez a  természet  akusztikai 
törvényein alapul, az orvosok mégis elég későn ismerték fel jelentőségét. Erre még inkább érvényes 
a mondás: plessimetria és stethoscopia alkalmazása nélkül többé nem lehet valaki orvos. Még ma 
sem,  az  érzékeny  műszerek  korában.  „Hála  a  hazánkra  is  kiterjedő  haladási  szellemnek,  az 
egyetemünkön évek óta tanítják és gyakorolják.” Sauer Ignác professzor nevét azonban nem írta le, 
aki  Skoda  tanítványaként  1843-tól  ezt  a  metódust  bevezette.  Sőt,  a  mellbetegek  részére  külön 
osztályt állítottak fel.

 A harmadik fejezet a mikroszkóp, vagy górcső méltatása. „Általa ismerjük meg a vértesteket, a tej 
szerkezetét,  a  genny  létrészeit,  az  izmok  és  idegek,  a  rostos-szövet  s  egyéb  életművek  kóros 
szerkezetének legfinomabb változatait, a kórtermények legkülönfélébb tulajdonságait s mivoltát.” 
Azon túl a bőrben a rühatkákat, a szájüregben és a belekben bizonyos kórokokat. Baktériumokról 
akkor még nem beszéltek. Nagy akadály az eszköz drága volta, ezért kívánatos annak közköltségen 
való beszerzése, nemcsak a klinikákon.

 Negyedik  fejezet  a  vegytan  térhódítása  a  diagnosztikában.  Óriási  fejlődést  jelentett  a  cukor 
kimutatása a vizeletben, a fehérje kórismézése a Briggy-kórban, stb.

Ismert lett, hogy a sápkór, vagy vérszegénység oka a festékanyag hiánya. Érdekes, hogy a rák okát a 
fehérjék  vegytani  vizsgálatából  vélték  megfejthetőnek.  A kémiai  műterem,  azaz  laboratórium, 
különböző  reagensek  miazmákat  kimutató,  illetve  megsemmisítő  szerek  nélkül  nincs  korszerű 
medicina. Hoffmann Vilmos doktor mindezt 1846-ban írta, Semmelweis klórvizes kézmosásának 
felfedezése előtt egy esztendővel.

 Dicséri az egyetem kémia professzorát, de az ő nevét sem írja le. Utólag megtesszük: Sangaletti 
Ede volt a neve. Az alkaloidák felfedezésével megindult a gyógyszertan fejlődése.

 Ahogy írja, szólni kellene még a sebészet, valamint a gyermekorvoslás fejlődéséről. Kívánatosnak 
tartaná,  hogy a  pesti  gyermekkórház  (élén  a  kitűnő  Schoepf  Ágoston  tanárral)  az  egyetemhez 
kapcsolódjék. Később meg is történt, Bókai János senior vezetése alatt. A védhimlő külön méltatást 
érdemelne.

Hoffmann  doktor,  a  későbbi  esztergomi,  közben  honvédorvos,  majd  újra  szenttamási  gyógyász 
értekezéséből kitetszik, mekkora fejlődés ment végbe a hazai medicinában, valamint egy vidékre 
készülő orvos mennyire tisztában volt vele. Mindez nem jelenti, hogy „az utókornak már nem lesz 
tennivalója.  Sőt!  Azért  tehát mi is  a haladók működéseiben résztvenni igyekezvén, tegyünk mit 
tehetünk, s lelkesítsük magunkat derék Fáy András ezen szavaival: ki építeni nem ért is, vihet egy-
két követ a csarnokhoz.”

 Doktorunk  disszertációja  azért  is  érdekes,  mert  nem  fogott  erejét  meghaladó  spekulációkba. 
Megelégedett az eddigi eredmények remek összefoglalásával, amelyet a laikusok is megértettek.

 Negyedszázadig gyógyított Szenttamás környékén. Az izraelita hazafi, aki az esztergomi doktorok 
közül elsőként jelentkezett Kossuth seregébe.
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