
200 eve jelent meg 
az első magyar nyelvű 
gyermekorvosi könyv 

A gyermekgyógyászat aránylag későn vált ki az ál
talános medicinából. Története nyomon követhető, 
„szakirodalma" fellelhető, jelentőségét minden kor 
orvosa átérezte, de a tehetetlenség tudata talán itt 



hatott leginkább bénítólag. A születendő nemzedé
kekre olyan súllyal nehezedett a természetes kivá
lasztódás szeszélye, amelyet kilendíteni a gyógyítás 
felhajtó ereje alig-alig tudott. A közegészségügy 
fejlődése hozta az első nagy változásokat. A dátu
mokhoz ragaszkodó történetírás korszakváltónak 
jelöli meg az 1764-es évet. Ekkor jelent meg a svéd 
Nil Rosen „De morbis infantum" c. műve, az első 
mai értelemben számított csecsemő- és gyermek
gyógyász szakkönyv. Azon szerencsés könyvek egyi
ke, amelynek jelentőségét azonnal felismerték pro 
vagy contra prioritási viták nélkül került az őt 
megillető helyre, a vezető világnyelvekre hamaro
san lefordították, s vitathatatlan hivatkozási alap 
lett a később megírt művekhez. 

Előzményeket keresni egy tudományhoz az ó-
és középkorból mindig csábító és hálás feladat. 
Mert a görögök, zsidók, rómaiak és arabok termé
szetes eszét és kitűnő megfigyelőképességét semmi 
nem kerülte el. A nagy klasszikusokra tisztelegve 
hivatkozni olyan orvostörténészi kényszerérzet, 
amely alól mentesülni csak azon keveseknek adatik 
meg, akik közhiedelem-rengető újdonságokra buk
kantak. Mivel e sorok írója nem tartozik közéjük, 
azért engedtessék meg dióhéjban összefoglalni a pe-
diátria szakirodalmának előtörténetét, ahogyan azt 
összeolvasni sikerült. 

Az indus írásokban gyakran emlegetett orvosi 
szó a Gandalama, amely a nyaki scrofulosisnak 
felel meg. A tbc-vel való összefüggését is felismer
ték. Hippokratész könyve a Fogzásról már szabá
lyos szakkönyv, benne többek között leírja a difté
riát. I. e. 260-ban jelent meg Demetriosz „De mor
bis puerorum" c. műve, amely összefoglaló felsoro
lása az akkor ismert gyermekbetegségeknek. Ar-
chigenész az agyhártyagyulladást írta le szaksze
rűen. 

A nagy római orvosok közül Celsus foglalko
zott a száj aphtháival s a köldök betegségeivel. So-
ranos és Galenos leírják a fejlődési rendellenessé
geket, felismerték a táplálás jelentőségét és annak 
összefüggését a betegségekkel. Aetius megemlíti, 
hogy a tűltáplálás görcsökre hajlamosít. 

A mózesi törvények közegészségügyi jelentő
sége jól ismert. A bagdadi Rhases himlőről és ka
nyaróról írott könyve századokon át volt tankönyv, 
átmentője és továbbfejlesztője az ókori mediciná
nak. 

Eike von Repkow műve, a „Saehsen-spiegel" 
(1221) már leírja a csecsemő hangjának diagnoszti
kus jelentőségét. A XIV. századbeli „De aegritudi-
nibus puerorum secundum Barbatum" c. kéziratban 
fennmaradt könyv 60 fejezetben tárgyalja a gyer
mekkor betegségeit és gyógykezelését. A fiumei 
Paulus Begallardius „Libellus de aegritudinibus in
fantum ac remediis" c. műve 1472-ben jelent meg 
Páduában. A következő évben jelent meg Augs-
burgban Bartholomeus Metlinger „Eyn vast nütz-
lich regiment der Jugen kinder", majd 1483-ban 
Cornelius Roelan „Über Kinderkrankheíten" c. ösz-
szefoglaló műve. 

Az időben és térben eléggé tágas, de eredmé
nyeikkel garantáltan rangos nemzetközi „élme
zőny" mögött mi magyarok, Neuhold János Jakab 
„Fundamentumos Oktatás, miképpen kellessék a? 

Gyermekekkel és más felnevelkedett személyekkel 
a' Himlő és Kanyaró előtt, benne és utána bánni'9 

c. művét tartjuk számon, amely 1736-ban jelent 
meg Sopronban. Első gyakorló gyermekgyógyá
szunk Windisch János Theofil. 

Weszprémi István könyve 1760-ban jelent meg 
Kolozsvárott. Címe: ,,A' Kisded Gyermekeknek ne
veléséről való rövid Oktatás, mellyben elől adatiky 
miképpen kellessék azokkal bánni születésektől fog
va három esztendős korig. Hozzá adattal a' végin 
az egészségnek a fenntartására és a' hosszú életnek 
a megnyerésére tartozó szükséges Regulák". 

A fenti magyar nyelvű művek gyermekgyógyá
szati vonatkozásokkal bírnak, a legelső magyar 
nyelvű, kifejezetten szakkönyv azonban Csapó Jó
zsef munkája a „Kis gyermekek Isputálja". A pat-
rónusokhoz írott előszavában magyarázza a szerző: 
,,E' végre ezen kis Magyar Munkámat-is (melly 
ezen nyelven még soha nem láttatott) sok munká
val el-készítettem, és ímé világosságra botsátani kí
vántam . . . " 

Az előszó után a kisgyermek testének a felnőt
tétől való különböző voltát tárgyalja Albinus ley-
deni professzor munkájára hivatkozva. (A' kis 
Gyermekek Természeteknek Rövid Magyarázattya.) 
A könyvecske 106 oldalon mintegy 110 betegséget 
ismertet, magyaráz és lát el gyógyító utasításokkal. 
A felosztásban alig tapasztalható rendszer, többnyi
re ötletszerű. Se szeri, se száma az ajánlott gyógy
növényeknek, külön felsorolva tehetősebbeknek és 
szegényeknek, bőségesen élve a népi gyógyászat ta
pasztalataival. Csak párat említünk az érdekeseb
bek közül. Kancsal gyermek szemére pl. átfúrt dió
héjat kössenek, hogy azon keresztül tudjon csak 
nézni. A nyakon levő kelésekre a következőket 
ajánlja: „Szegény ember Ros lisztet tejjel meg-gyúr 
vagy lenmag olajjal, s reá tesz i . . . ha már meg-ért 
a kelés s még fel lehet fent nevezett szerekkel ki
fakasztani, fel kell aztot metzeni azon hellyen, 
melly leg-lágyabb, és fejérellő bőrű". A vérhasról a 
következőket írja: „Sokáig tartván ez, a' gyerme
kek tőle el-fogynak, meg-görbülnek, lábaik meg-da-
gadoznak . . . a sok bennek levő bűzhödt és savanyú 
nedvességek okozzák, és ha Dajkájok-is has-menés
ben vagy vér-hasban vagyon". A könyvben egyet
len rajz található: „Mindazonáltal két esztendős 
leánykában is találtatott egy kis gesztenye nagy
ságú s formájú egész kő, mellyet emlékezetemre 
nálam tartok, és ímé a'mint kezemnél vagyon ide 
le-rajzolom". Bélférgességre a következőket ajánl
ja: „A' szegény ember Foghagymát főz édes tejben 
's azt itattya a' gyermekével. . . Végbélben mula
tozó sok apró férgek azaz fejér kukatzok olajos 
crystélyek által kitisztulnak, a'minémű a' keserű 
mondola olaj". 

A függeléknek hozzá csatolt „Rövid Oktatás, 
Elsőben: Az újjan született kis gyermekkel való 
Bánásról" szól, abban főleg a tisztaságot hangsú
lyozza. „Másodszor: Az újjan született kis gyer
meknek Tsets szopásához való szoktatásáról... 
Harmadszor: Az nem rég született gyermeknek 
Tsetstől lehető elválasztásáról"... ad megszívlelen
dő tanácsokat. 

Utolsó oldalain a „Hasznos Regulák" 42 pont
ban foglalja össze „Mellyeket a' kis Gyermekek ne-



velése végett közleni kívánok", így pl.: „Jobb a' kis 
Gyermekeknek édes Annyok tejét szopni, mint má
s é t . . . Hamar ha lábra állíttyák, a' gyenge portzogó 
forma tsontotskák meg-hajlanak, 's görbe lábai 
lesznek. . . bort ártalmas nékiek adni, pálinkát pe
dig vagy égettbort még ártalmasabb, úgymint: 
mellyek nem tsak nevelkedésekben meg-akadályoz-
tatyák, de elmej ékben meg-tompulása is követke
zik ezekből, el-annyira, hogy ember korokra is os
tobák maradnak". 

Csapó József könyve 1794-ben Pesten is megje
lent latinul „Valetudinarium infantile Hungaricum 
nóvum" címmel. 

A nagy jelentőségű mű szerzője Győrött szüle
tett. Egyetemi tanulmányait Németországban, 
Svájcban és Franciaországban végezte. 

Mintegy 32 éven át volt Debrecen városának 
fizikusa. Az említett gyermekgyógyászati műve 200 
esztendeje jelent meg Szatmár megye székhelyén, 
Nagykárolyban. E városkában a legelső nyomdát 
gróf Károlyi Ferenc alapította, Pap István tipográ
fus segítségével. Megvették a lőcsei Brevver-íéle 
föloszlatott nyomda gépeinek egy részét. Felállítá
sához az engedélyt 1755-ben Mária Terézia adta, 
de minden megjelent műről mintapéldányt kellett 
küldeni a Helytartótanácsnak. Ezen nyomdában je
lent meg Csapó könyve Markowski Márton Szat
már megyei Physicus Ordinarius segítségével. 

Egy adott mű értékét nem mindig a benne fog
lalt megállapítások időtálló voltának részaránya ha
tározza meg. Az úttörő érdeme elévülhetetlen, já
ratlan csapáson minden utána jövőnek könnyebb 

Szállási Árpád dr. 


