
Szállási Árpád

Néhány régi magyar orvosi munkáról – röviden

Frankovich Gergely: Hasznos es  fölötte szikseges  könyv, az Isten fiainak es  vtet  felö 

hiueknek lelki vigaztalasokra es testi epöletökre szereztetöt Francovith Gergely d. által. 

Mellyben sok rendbéli betegsegök ellen valo oruossagok is be vannak irua, mellyeket 

Isten  az  ő  nagy  io  voltábul  es  aiandekábol  emböröknek  egessegekre  rendölt. 

Monyorókerék, 1588, (Manlius). [4], 118, [2] fol., 8, [2?] tab. 

A könyv  szerzője  nem orvos,  a  mű  lényegében Melius  Juhász  Péter  debreceni  kálvinista 

püspök  Herbáriumának  (1558)  és  Beythe  András  németújvári  prédikátor  Füveskönyvének 

(1595) rokona. A 16. század második fele a nemzeti nyelvű botanikai művek első fénykora 

hazánkban is, a reformáció terjedésével egy időben. Frankovich munkája sok növény régi 

magyar nevét őrizte meg. Összesen 132 féle füvet, gyökeret, virágot ajánlott 32 féle betegség 

ellen.  Hazai  orvosképzés  hiányában  fontos  szerepe  volt,  főleg  a  városoktól  távolabbi 

településeken. Szerencsésen találkozott a „fűben, fában az orvosság” népi közhiedelemmel, 

amelyet később a gyógyszerkémia is sok mindenben igazolt. A könyv szakmai szempontból 

nem mondható túl nívósnak, a szaknyelv magyarosítása terén viszont nyelvtörténeti értékkel 

bíró alkotás. 

*

Pápai Páriz Ferenc: Pax corporis az az: az emberi testnek belsö nyavalyáinak okairól, 

fészkeiröl,  s’ azoknak  orvoslásának  módgyáról  való  tracta. Kolozsvár,  1690,  Némethi 

Mihály. [12], 320, [4] p.

A legelső magyar nyelvű önálló orvosi könyv. Ezt megelőzően, az előző században íródott 

Lencsés  György  fejedelmi  főudvarmester  kéziratban  maradt  Ars  medica című  munkája, 

melyet valószínűleg Pápai Páriz Ferenc (1649–1716) nem is ismert, nem is orvos írta, ezért 

semmiképpen  nem  tekinthető  a  Pax  Corporis forrásának.  Pápai  Páriz  műve  nagyszámú 

kiadása közül könyvészetileg a legértékesebb a Tótfalusi Kis Miklós által készített 1695-ös. A 



szerző életében a munkából négy kiadás jelent meg, az 1756 és 1774 közötti négy kiadást 

Pápai Páriz András rendezte sajtó alá. A könnyen érthető nyelven írott munka sikerét a korban 

szokatlanul  magas  kiadványszám  is  bizonyítja:  tíz  kiadásról  volt  tudomásunk,  s  újabban 

előkerült további kettő.

A  kötet  a  kor  legnépszerűbb  gyógyító  forrásműve  volt.  Szerzője  a  híres  Nagyenyedi 

Kollégium tanára,  Apafi  Mihály  fejedelem és  Bornemisza  Anna  fejedelemné  orvosa,  aki 

iskolájának betegeit is gyógyította. A jeles szerző előszava szerint a ’házicselédes gazdáknak s 

gazdaasszonyoknak  s  az  ügyefogyott  szegényeknek’  szánta  művét.  Az  általa  ajánlott 

orvosszerek legnagyobb része megtalálható volt a háztartásokban és a házi kertekben. 

A kolozsvári  Pax  Corporis, medicinánk  kezdő  anyanyelvi  összefoglalója,  melynek  tömör 

szépsége  máig  elbűvöli  olvasóját.  E  könyvig  mennek  vissza  Semmelweis  korszakos 

következtetései, Hőgyes Endre lángeszű kísérletei, a Korányiak klinikuma, Szent-Györgyi és 

ifj. Jancsó nagy eredményei, a kezdetnek mindenkor kijáró tisztelettel. 

*

Felvinczi  György:  De  conservanda  bona  valetudine  Liber  Scholae  Salernitanae.  Az 

Angliai  orszagban  lévö  Salernitana  Scholanak  jo  egessegröl  való  megtartásnak 

módgyáról irott könyve. Lőcse, 1694, Brever Samuel. [24] fol.

A mű  eredetileg  az  itáliai  Salerno  egyetemének  versekbe  foglalt  orvosi  tanácsadója.  A 

Regimen  salernitatis  salernitatum a  középkor  legelterjedtebb  népszerűsítő  gyógyító  műve 

volt. Az orvostörténelem 140 eltérő kiadást ismer, a verssorok száma a századok folyamán 

megtízszereződött.  Magyarra  Felvinczi  György  (1645  k.–1716)  kolozsvári  színigazgató 

fordította.  Első kiadása  Lőcsén 1694-ben,  a  második  Kolozsvárt  1770-ben jelent  meg,  az 

utóbbinál  a  fordító  nevének  feltüntetése  nélkül.  A 103 strófából  álló  tanköltemény külön 

érdekessége, hogy a magyar és a latin részek felváltva olvashatók, míg a második kiadásból a 

latin  részt  már  kihagyták.  A fordítás  helyett  talán  helyesebb,  ha  így fogalmazunk:  „hazai 

viszonyokra való alkalmazás”.

*



Matheus  Badracharzán  –  Andreas  Zey:  Olajoknak  több  másféle  nagy  hasznú 

orvosságokkal  egyben,  mellyek  az  ember’  egésségére  mind  kívül  mind  belöl  igen 

hasznosan szolgálhatnak declaratioja. [Nagyszombat] 18. sz. első harmada, ny. n. [10] fol.

Zey András, felvidéki (Znióváralja) orvos, bölcseleti doktor és Badracharzán Máté pozsonyi 

gyógyszerész együtt adtak ki reklámiratot az illatos olajok orvosi hasznáról, ez németül és 

magyarul  is  megjelent.  A  17.  században  a  felvidéki  olajárusok  (olejkárok)  házaló 

gyógyszerárusokként  bejárták  egész  Európát,  házilag  készítették  „titkos”  recept  alapján 

olajaikat,  amelyeket  különféle  betegségekre  ajánlottak,  nem  is  sikertelenül.  Ennek  írott 

emléke a mellékelt deklaráció – amely 1744-ben ismét megjelent –, s amelyet a szervezett 

egészségügyünkre vonatkozó első nagy jogszabálygyűjtemény, a Generale Normativum in Re 

Sanitatis (1770) mint kuruzslószert, rendeletileg betiltott.

*

Miskolczi  Ferenc:  Manuale  chirurgicum,  avagy  chirurgiai  úti-társ. Győr,  1742, 

Streibig János Gergely. [42], 486 p. 

Az első jelentékeny, magyar nyelvű sebészeti munkát Miskolczi Ferenc (1697–1771) győri 

orvos  fordította  németből.  A sebészet  akkor  még  külön  mesterségnek  (nem  ritkán  céhes 

mesterségnek) számított. A kor szokásainak megfelelően kérdés és felelet formájában kilenc 

részben tárgyalja „a bonctant, a dagadásokat, a friss sebeket és töréseket, a kelevényeket és 

egyéb tisztátalanságokat, a ficamodásokat és a borbély mesterséghez tartó instrumentumokat”. 

Az  idegen  szavak  magyarázatára  könyvéhez  latin–magyar  szótárt  fűzött.  Minden  fejezete 

foglalkozik a csillagászati jelek és a sebészeti beavatkozások összefüggéseivel, amelyeket – 

azok betiltásáig – az ún. érvágó kalendáriumok tartalmaznak.

*

Mátyus  István:  Diaetetica,  az  az,  a’  jó  egészség’  meg-tartásának  modját, 

fundamentumoson elö-ado könyv. 1–2. Kolozsvár, 1762–1766, Páldi István. [25], 519, [12] 

p.; [42], 495, [13] p.

Mátyus  István  (1725–1802),  Marosszék  főorvosa  az  egyéni  egészségtan  (dietetika), 



általánosabban  fogalmazva  pedig  az  egészségügyi  felvilágosodás  kiemelkedő  hazai 

képviselője. A marosvásárhelyi református kollégiumban, majd Utrechtben tanult, itt szerzett 

oklevelet, s további tanulmányokat folytatott Göttingenben, Margburgban és Bécsben. 1765-

ben erdélyi nemességet kapott. 

Jelen munkájának sikerét bizonyítja, hogy 1787–1793 között Kolozsvárt hat kötetre bővített 

formában  Ó- és  új  diaetetica címmel  újra  megjelent.  Kifejti  bennük,  hogy egészségesebb 

életmóddal „sok drága patikaszertől” meg lehet szabadulni. 

Az  ún.  megelőző  szemlélet  (preventív  medicina)  első  jelentős  szószólója.  Elve,  hogy 

könnyebb az  egészséget  fenntartani,  mint  a  betegséget  meggyógyítani.  A német  Hufeland 

hatására sokat foglalkozott  az élet  meghosszabbításának lehetőségével,  könyve még ma is 

megszívlelendő, maradandó értékeket őrző, érdekes olvasmány.

*

Weszprémi István: Bába mesterségre tanitó könyv.  Debrecen, 1766, Margitai István. [6], 

169, [1] p.

Az  első  magyar  nyelvű  bábakönyv  lényegében  az  osztrák  Crantz  szülésztanár  művének 

magyarítása,  kiegészítve  igen  szemléletes  ábrákkal.  Nem  véletlenül  a  magyar  nyelvű, 

kálvinista  Debrecenben  jelent  meg,  hiszen  itt  németül  olvasó  szülésznőket  aligha  lehetett 

találni. Kitűnő munka volt a bábák vizsgáztatásának előkészítéséhez. Ismerteti a természetes 

és  kóros  szülések  leírását.  Kapcsolódik  hozzá  egy  toldalék  a  bábák  viselkedéséről  és 

kötelességéről,  amely  egy  18.  századi  szülészeti  rendtartás.  Megjelenéséért  a  szerző, 

Weszprémi  István  (1723–1799)  Mária  Teréziától  magas  rangú  kitüntetést  kapott:  a  nép 

egészségügyi gondozójaként aranyéremmel tüntette ki, ami azért is jelentős, mert a császárnő 

nemigen támogatta a „kálvinista Róma” kiadványait.

Weszprémi  1753-tól  Utrechtben  tanult,  itt  szerzett  orvosdoktori  címet,  ezt  követően 

Londonban bonctannal, sebészettel, vegytannal, növénytannal foglalkozott, tanulmányozta a 

védőoltásokat,  s feltételezzük, hogy a szülészmesterség elméleti  és gyakorlati  ismereteiből 

diplomát  szerzett.  1757-től  43  éven  át  volt  Debrecen  orvosa.  1755-ben  megjelent, 

világviszonylatban is úttörő, bár alig elterjedt munkájában javasolja a pestis elleni védőoltást. 



Filozófiai  műben cáfolta  a  lélek  halhatatlanságát.  Kórbonctani  megfigyeléseket  tartalmazó 

disszertációját Morgagni, a kórbonctan megalapítója is idézte.

Nevéhez  fűződik  első  orvosi  életrajzi  lexikonunk  összeállítása,  négykötetes  latin  nyelvű 

munkája 1774 és 1787 között jelent meg. 

*

Csapó József: Kis gyermekek isputálja, mellyben külömbféle nevezetesebb nyavalyái, és 

külsö hibái a’ kis gyermekeknek, ’s ezek eránt lehetö orvoslásnak módgyai hüségesen 

meg irattak. Nagykároly, 1771, Sz. N. Pap István. [10], 119, [6] p.

Az  első  magyar  nyelvű  gyermekorvosi  munka  szerzője,  Csapó  József  (1734–1799)  a 

debreceni főorvos, Weszprémi István és a „magyar Faust”, Hatvani István kortársa és kartársa, 

műve mégis érdekes módon a Károlyiak által támogatott nagykárolyi nyomdában jelent meg. 

A könyvecske 106 oldalon mintegy 110 betegséget ismertet, magyaráz és ennek kapcsán látja 

el olvasóit  gyógyító utasításokkal.  A felsorolás többnyire ötletszerű. Se szeri,  se száma az 

ajánlott gyógynövényeknek, külön felsorolva a tehetősebbeknek és szegényeknek, bőségesen 

élve a népi gyógyászat tapasztalataival.

*

[Torkos Justus János:] Taxa pharmaceutica. Pozsony, 1745, Litteris Royerianis. [7], 50, [2] fol.

Ez az úgynevezett Pozsonyi Taxa, melyet Torkos Justus János (1699–1770) orvos és vegyész, 

Pozsony város  főorvosa  készített  a  gyógyszerek  áráról.  Torkos  Halléban  tanult,  1726-tól 

Komárom vármegyében, a következő évtől  kezdődően Esztergom vármegyében működött, 

majd  1740-ben  került  Pozsonyba.  Egészségügyi,  járványtani,  balneológiai  és  helyismereti 

tanulmányai jelentek meg, s több értékes publikációt készített a hazai gyógyvizekről.

Gyógyszerészeti taxájában nem csak árszabás, hanem egy szabályzat is található a sebészek és 

bábák ténykedésének díjazásáról, melyet a helytartótanács az 1745-ben kiadott határozatával 

országos törvényre is emelt. 



Az első  hivatalos  magyar  gyógyszerár-szabvány,  vagyis  a  Pozsonyban  kiadott  taxa  latin, 

magyar,  német  és  szlovák  nyelven  is  megjelent,  s  a  kiadványt  az  önálló  magyar 

gyógyszerkönyv előhírnökének tekinthetjük, a mű így korszakos jelentőségű.

*

Rácz Sámuel: A’ physiologiának rövid sommája. Pest, 1789, Patzkó Ferenc. 239, [19] p.

Rácz  Sámuel  (1744–1807)  a  bécsi  egyetemen  szerzett  orvosi  oklevelet,  majd  1773-tól 

Nagybányán dolgozott kamarai és városi főorvosként. A Nagyszombatból 1777-ben Budára 

került  egyetemen 1783-tól  volt  az élettan professzora,  emellett  néhány éven át  tanította  a 

bonctant,  a  belgyógyászatot,  az  elméleti  orvostant  és  az  államorvostant.  Elsők  között 

szorgalmazta  a  magyar  tannyelv  bevezetését,  a  sebészeti  tanfolyam  hallgatói  számára  a 

tantárgyak egy részét magyar nyelven adta elő.

Mellékelt munkája az első magyar nyelvű élettani tankönyv. Több szakterület első magyar 

nyelvű tankönyvét  neki köszönhetjük,  íme néhány kötetei  közül:  Az emberi élet  általános  

ismeretét tanító könyv  (1772),  Orvosi oktatás, melyben a leggyakrabb és legközönségesebb  

belső  nyavalyáknak  jelei  és  orvosságai  röviden  leíratnak (1776),  magyarra  fordította  A. 

Störck Orvosi tanítását (1778–80), St. Haeckelnek a salétromfőzésről szóló munkáját (1780), 

J. J. Plenknek A borbélyságnak eleji c. kötetét (1782), 1784-ben kötete jelent meg A skárlátos 

hidegnek leírása és orvoslása címmel, 1794-ben az anatómiáról, fiziológiáról, patológiáról, 

kirurgiáról és bábaságról, valamint az orvosi rendészetről adott ki művet.

Munkásságának  jelentősége  akkora  volt,  hogy költőink  közül  Ányos  Pál,  Földi  János  és 

Csokonai  Vitéz  Mihály  versben  köszöntötte.  Ahogy  Csokonai  írja:  „görög  módi  ruháit 

Hippocrates  letette  s  magyar  köntösre  váltotta”.  Nagyobb  elismerést  nem is  lehetne  róla 

mondani.

*



[Etienne  András:]  A’ franczos  navajának  leg  könnyebb  és  a’ parasztokra  nézve  leg 

alkalmatosabb és leg óltsob orvoslása modgya. H. n., 1793, ny. n., 28 p. 

A szerző luxemburgi származású orvos, Erdélybe kerülve először Nagyszebenben működött, 

majd Zalatnán lett  a  bányakerület  orvosa,  s  ott  Müller  Ferenc igazgató mellett  kezdett  el 

foglalkozni kémiával és ásványtannal is.  Rendkívül értékes ásványtani gyűjteményt állított 

össze.  Zalatnán tanácsaival igyekezett  megfékezni a szifiliszjárványt,  s ehhez kapcsolódva 

adta közre mellékelt munkáját. Műve járványtani irodalmunk értékes darabja. 

1793-ban  lett  a  kolozsvári  Lyceum  Regium  Academicum  részét  képező  orvos-sebészi 

tanintézet tanára, ahol elsősorban vegytant és ásványtant, másodsorban patológiát, sebészetet 

és élettant adott elő. Ő volt az első erdélyi kémiaprofesszor, mint a Lyceumban létrejött ún. 

kémiai-metallurgiai iskola megalapítója, s neki köszönhetjük a tanintézet laboratóriumának 

berendezését is. 

1795-ben adta nyomdába kémia tankönyvét  (Elementa chimiae metallurgicae juxta novum 

Lavoisierae systema concinnata et propriis confirmata),  amelyből csak néhány ívnyi jelent 

meg. Ez a munka lett volna a Kárpát-medence első kémiai könyve, s még csonkán maradt ívei 

is bizonyítják szerzőjének modern felfogását a kémiáról. Lavoisier követője volt abban az 

időszakban,  amikor  Európa  vegyészeinek  többsége  még  nem  fogadta  el  ezt  a  modern 

tanrendszert. Mellesleg elsők között írt az Erdélyben akkor honosított burgonyáról. 

Sajnos csak rövid ideig taníthatott, mert 1797-ben váratlanul elhunyt. 

*

[Oesterreicher Manes József:] Természeti csudálatos magyar sóval való hasznos orvosi 

tapasztalások. H. n., 1801, ny. n.

A szerző, Oesterreicher Manes József (?1759–1831) az első zsidó származású, akit 1782-ben 

II. József türelmi rendelete után orvossá avattak a pesti egyetemen. Disszertációja a budai 

ásványvizekről szólt (1781), s ebben adta közre professzora, Winterl József Jakab analitikáját 

is;  Analyses  aquarum  Budensium  (praemissa  methodo  prof.  Winterl),  mely  szakmailag 

elsőrendű  munka.  Érdekessége  e  kötetnek,  hogy  szerzője  minden  budai  ásványvíz 

„flogiszton”  tartalmát  is  meghatározta,  egyben  felfigyelt  a  budai  ásványvizek  glaubersó-

tartalmára is.



Ezután Óbudán volt kórházi orvos, majd Zala vármegye főorvosa lett, 1785 szeptemberétől 

Balatonfüred  első  főorvosaként  dolgozott,  itt  elsőként  alkalmazta  az  elektromos 

gyógykezelést.  Nagy  érdemeket  szerzett  a  füredi  gyógyfürdő  népszerűsítésében  és 

felvirágoztatásában, s több füredi forrás analízisét is elvégezte. Balatonfüred a bencés rend 

birtokán feküdt, tíz esztendőn át itt dolgozott, ezután költözött Bécsbe, s a továbbiakban ott 

folytatott orvosi gyakorlatot.

Ő volt a ’Sal mirabilis nativus hungaricus’ elnevezésű hashajtó előállítója. Erről írta mellékelt 

munkáját,  s  a  helytartótanács  1794-től  ennek  a  sónak a  használatát  ajánlotta,  mert  ennek 

kémiai összetétele közel áll a jóval drágábban előállított glaubersóéhoz.

*

Bugát Pál: Természettudományi szóhalmaz. Buda, 1843, M. Kir. Egyetem. [16] p., 488 col.

Bugát  Pál  (1793–1865) 1824-től  az  elméleti  orvostan  professzora  volt  a  pesti  egyetemen, 

1831-ben  Toldy  Ferenccel  együtt  indította  meg  az  Orvosi  Tár  című  szaklapot,  s  ennek 

mellékleteként jelent meg 1833-ban Pesten a Magyar–deák és deák–magyar orvosi szókönyv  

az Orvosi Tár’ első két évéhez. 

Ebben  az  időszakban  számosan  kísérleteztek  új  szakkifejezések  „gyártásával”,  s  ezek 

eredményét összegezte Bugát Pál, aki Szenczi Molnár Albert és Pápai Páriz Ferenc szótáraira 

is támaszkodott, de az új műszavak összeszedésében jelentős szerepet vállalt a Magyar Tudós 

Társaság,  amelynek  Bugát  is  tagja  volt.  Szakszavakat  alkotott  mindenki,  az  orvos  Török 

Józseftől a nyelvész-költő Czuczor Gergelyen át a költőfejedelem Vörösmarty Mihályig.

A kiadvány közel 40 000 szakmai kifejezést tartalmaz, neki köszönhető a láz, genny, tályog,  

izom,  ideg,  étvágy stb.  szavunk.  A „rebellis”  Bugát  1843-as  munkáját  még  a  Habsburg 

Ferdinánd császárnak ajánlotta, az előszóban azonban Széchenyit is méltatta. Szóhalmazának 

apró betűit ma is tanulságos böngészni, részben számos mosolyt fakasztó „szócsinálmány” 

okán. 1841-ben ő alapította a Természettudományi Társulatot, 1848-ban országos főorvossá 

nevezték ki. A szabadságharc leverése után megfosztották tanszékétől.



1843-as műve után két évvel jelent meg Budán a  Háromnyelvű fejtő természethon titoktan  

orvostudomány műszótára, Kováts Mihály összeállításában. Az Orvosi Hetilap szerkesztősége 

továbbra  is  figyelte  az  új  szakkifejezéseket,  s  1862-ben  adták  közre  az  újabb,  Orvos-

gyógyszerészi  műszógyűjtemény elnevezésű  kiadványt.  A nyelvújítás  korában  keletkezett 

szakkifejezések az MTA főtitkára, Szily Kálmán által közreadott kétkötetes nyelvújítási szótár 

(1902–1908) fontos részét alkotják. 

Balassa János: A képző-műtétek. (Operationes plasticae.)  Pest, 1867, Emich Gusztáv. A 

MTA Évkönyvei. XI/6. 46 p.

A korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője, Balassa János (1814–1868) 

Bécsben szerzett orvosi diplomát, 1839-től a bécsi sebészeti klinikán, majd a közkórházban 

dolgozott,  1843-tól  volt  a  pesti  egyetem  sebészprofesszora.  Az  éterrel  való  narkotizálás 

meghonosítója. A szabadságharc idején honvédkórházi igazgatóként működött, ekkor elsőként 

alkalmazta  a  hadisebészetben  az  általános  érzéstelenítést.  A szabadságharc  leverése  után 

fogságot szenvedett, s csak 1851-től praktizálhatott ismét. Úttörő jelentőségű a hasi sérvekről 

szóló munkája és a gégetükrözés felhasználása gégeműtéteknél. 

A képző-műtétek című kötetének témája szolgált akadémiai székfoglalójául is. Benne főleg 

plasztikai  műtéti  megoldásokkal  foglalkozik,  különösen  az  orr-,  ajak-,  szemhéjképzéssel, 

valamint  hólyag-,  hüvelysipolyok  zárásával.  Elsők  között  használta  a  tudományos 

fényképezést  az  illusztrációihoz.  Műveiben  a  műtéti  megoldások  mellett  felvetődnek  a 

transzplantáció biológiai alapjai és a társadalmi rehabilitáció kérdései is.


