
Töltény! Szaniszló 
„Töltényi Szaniszlóról, a bécsi egyetem orvosi ka
rának európai hírű tanáráról, a termékeny szonett-
és drámaíróról alig esett szó irodalmunkban. Elő
ször és utoljára Toldy Ferenc méltatja néhány el
ismerő szóval kiadott költeményeit és irodalmi ha
gyatékát. Elfeledték, mint annyi mást, aki bősége
sen kivette részét abból a fáradságos munkából, 
mely irodalmunkat a két Kisfaludyn, Vörösmartyn 
át Petőfi és Arany fénykorába segité" — írta egyik 
rezignált hangú bölcsész méltatója, Simái Ödön, az 
Egyetemes Philologiai Közlöny 1904. évfolyamában. 

Az orvostörténelem (Magyary-Kossa, Gortvay) 
a méltán szerencsések között tartja számon, aki 
Bécsben csinált egyetemi karriert, az irodalomtör
ténet pedig (Bánóczy József, Horváth János) Kisfa
ludy Károly íróbarátjaként, az „Auróra kisebbren
dű munkatársai" között sorolja fel gr. Teleky Fe
renc, Tessedik Ferenc és Helmeczy Mihály társasá
gában. A lexikonok a kettő ötvözetéből ítélik újra-
felvételre érdemesnek. 

Veszprémben született 1795-ben Schittensam 
József szabómester sokadik gyermekeként. Korán 
megnyilvánuló fogékonysága tanító-tanárai figyel
mét hamar felkeltette, így az eminens piarista diák 
továbbtanulásának útja egyenesen a szombathelyi 
papi szemináriumba vezetett. Ott aztán kiderült, 

hogy az elhivatás belső sugallata annyira hiányzik 
belőle, hogy még a külső körülmények kényszerítő 
ereje sem tudta odakötni. A reáliák és humaniórák 
iránt egyaránt érdeklődő fiatalember a minél előbbi 
függetlenség esélyeit latolgatva rövidesen a készt-
helyi Georgikon gazdasági főiskolán kötött ki. Gaz-
daságírnoki képesítést nyerve került a Balaton
parti Kilitibe, ahol a konvencionális gazdász-murik 
helyett idejét műfordítással és verseléssel töltötte, 
akár a kies Somogy magányos kortárs-óriása, Ber
zsenyi Dániel, aki ekkor már országos visszhang
gal görgette szikladübörgésű ódáit a déli part pro
vinciális Parnasszusáról. 

Töltényi Szaniszló próbálkozásai inkább nép
dalutánzatok (A kiliti falu végén, stb.), de műfor
dításaival hamar megnyerte a sarjadzó hazai iro
dalom lelkes propagátorának, Kultsár Istvánnak, a 
rokonszenvét. A „Hazai és Külföldi Tudósítások" c. 
lap irodalmi melléklete, a „Hasznos Mulatságok" 
rövidesen folyamatos megjelenést biztosított szá
mára, sőt 1820-ban meghívták segédszerkesztőnek. 

Georgikoni szükségkitérője sem volt haszonta
lan, mert a „Tudományos Gyűjtemény" 1*820—23. 
évfolyamában szakszerű értekezést írt az állatok és 
növények eredetéről és Buda környékének ásvá
nyairól. 

Kultsár tanácsára iratkozott be a pesti orvosi 
karra, közben a segédszerkesztői munkát ellátva 
olyan hírességekkel került ismeretségbe, mint Hor
váth István, Vitkovich, Szemere, Kölcsey és Kis
faludy Károly. Ez utóbbinak barátja lett, de nincs 
rá adatunk, hogy a fiatalon annyit gyengélkedő és 
Bugát szerint „az orvosát olly könnyen változtató 
beteg" költő Töltényi orvosi segítségét valaha is 
igénybe vette volna. Valószínűleg az ő hatására írta 
történelmi szomorú játékait (II. Lajos udvara; A 
mohácsi veszedelem), amelyek egyes epizódokat ki
véve (Dobozy hitvese) ma már olvashatatlanok. 

Az orvosi diplomát Pesten szerezte meg 1325-
ben, a „Dissert. inaug. méd. sistens diagn. erysipe-
latis" c. dolgozatával. Utána Birly tanár szülészeti 
tanszékére került gyakornoknak. További pályafu
tását nyomon követve „1826-ban már Bécsben ta
láljuk a József-akadémián, ahol a szülészet, közkór
tudomány és orvosi szerek tanára lett. Tizenhárom 
év múlva ugyanezen tanszékekre az egyetemre hív
ták meg, ahol 1848-ig maradt, amidőn ugyanis a 
forradalom idején váratlanul nyűg díj jazták. Hosszú 
bécsi tartózkodása alatt majdnem minden összeköt
tetése megszűnt a magyar írókkal, s irodalommal? 
inkább tudományos munkákat írt német és latin 
nyelven" — írja ugyancsak Simái. 

Tanári működése alatt írta a „De principiis pa-
thologiae generális libri VI. Vindobonae 1831", va
lamint a szintén latin nyelvű „Pathologiae et the-
rapia generális med-chirurg. in usum praelectio-
num publicarum" c, többnyire Bichat szellemében 
fogant, továbbá a „Versuch der wissenschaftlichen 
Grundlagen der Medizin. Wien 1838" c. kompilatív 
jellegű munkákat. 

A pesti egyetem nagy utazóként idézte első
sorban, akinek külföldi tapasztalatai mérvadóak. / " \ 
Az „Orvosi Tár" 1845—46-os évfolyama folytatá- SMÍ 
sokban hozta a „Közlemények Töltényi Szaniszló , 
cs. kir. tanácsos s bécsi egyetemi tanár utazási nap- 1811 



lójából" c. ma is figyelemre méltó beszámoló soro
zatát. 

„A tapasztalat immár czáfolhatatlanul megmu
tató — írja Töltényi —, hogy humánus, szeretettel 
tellyes bánásmód az elmekórosokkal legbiztosabban 
vezet czélhoz, az elmekórosok ápolásából tehát min
den vandalismus, minden barbarismus száműzendő. 
Valamint e tekintetben nem lehet csodálni Európa 
sok elmekór orvosait, kik (s éppen ezek a legkitű
nőbbek) bajos foglalkozásaikat hajtják végre a nél
kül, hogy a betegeket bosszúság s kegyetlenség s 
fenyegetésekkel bántanák, sőt egy nap úgy mint 
rnás nap kedélyöket vidámság, szelídség, bíztatás és 
szórakozás által földeríteni, elméjöket pedig fejte
getés és foglalkoztatás által kifejteni igyekszenek, 
úgy nem lehet kárhoztatni azon orvosokat, kik már 
elismert szabályok mellett is a szegény elmekóro
sokat, legkisebb okadáskor keménység, szidalom, 
káromlás és fenyegetés, csekély szófogadatlanság
kor pedig szorongó öltözetek (!), zsugorító szíjak, 
szorító övek, sőt itt ott kéz- és lábvasak s hajtépés 
által zsarnokilag sérteni s kínozni nem átalják, s 
kik — mint maguk mondják — így eszet s enge
delmességet az elmekórosba verni nem irtóznak/9 

A rendelkezésünkre álló források alapján nem 
tisztázható kényszernyugdíjaztatásának tulajdon

képpeni oka, „minden eljárás nélkül" — miként 
egyik levelében írta. Szabadsághőst aligha csinál
hatunk belőle, hiszen a jogos sértődöttség sem hoz
ta haza, nevét hasztalan keressük a szabadságharc 
honvédorvosainak listáján. Bizonyára tárt karokkal 
fogadták volna a Bécsből elűzöttet. Minden ener
giáját beadványok szerkesztésére fordította, ártat
lanságát bizonyítandó. Hiába, tanszékét betöltötték, 
visszatérésről szó nem lehetett. Allegorikus költe
ményben panaszkodta el tragédiáját, mitologikus 
példázatokkal, konkrét utalások nélkül. Verset csak 
anyanyelvén írt. 

Viszonylag fiatalon, de összetörten és kiábrán-. 
dultan „szenderült jobb létre" a gráci Schlossberg 
tövében 1852. október 2-án. 

Közepes tehetségű hazai költőből híres bécsi 
orvostanárrá lenni egy sokoldalú, átlagon felüli 
adottságokkal párosult kitartó ambíció (kiteljesedni 
csak részben engedett) bizonyítéka. Manapság, ami
kor a két kultúra közötti mesterségesen mélyített 
szakadék áthidalása szinte reménytelennek tűnik, 
szívesen emlékezünk olyanokra, akik azt a felüle
tesség látszatának gyanúja nélkül tehették. A kor 
ideáltípusa a homo universalis volt. Ma a jó szak
ember az, aki — hisszük — humanista műveltségé-
vei különbözik a szakbarbártól. SzáMási Arpád d r . 


