
Az Eckstein-dinasztia 
Egy család két vagy több nemzedókbeli orvostagjai 
az orvosdinasztiák. Az orvosok mindig szívesen 
Örökítették a hippokratészi eskütől függetlenül is 
(ha lehetett rá mód és volt Mre) a hivatásukat-fog-
lalkozásukat, visszaremélve utódaikkal az egyre 
szebbnek tűnő medikuséveket és a boldog szurko
lást egy mégegyszeri ^anatómia szigorlatért. A csa
ládi hagyomány inspiráló és kedvező légkörében 
sem gyakori azonban a nagy nemzedékváltás. A 
Lenhossék és a Korányi dinasztia mellé alig talá
lunk ismertebbeket. Ilyenek a három Eckstein: Já
nos (1761—1812), Ferenc (1769—1833) testvérek, ós 
János fia: Frigyes (1803—1859). 

A család valószínűlég a német parasztháborúk 
idején került az Árva megyei Alsó-Kubin egyik 
nagybirtokára. Több generáción át örökölték a ka
marai tisztviselői hivatalt, mígnem Eckstein János 
(később senior E. J.) szakított a családi hagyomány
nyal, ós az uradalmi cselédség számtartója helyett 

kerületi sebész lett. Mint minden hagyománybontó, 
makacsul igyekezett, hogy a kiágaztatás szára (le
hetőleg minél meredekebben) fölfelé irányuljon. 
Ezért két fiát, az 1761-ben született Jánost és az 
1769-beli Ferencet a szükséges előiskoláztatás után 
a pesti orvosegyetemre irányította. Jánost összesen 
hat kevésbé ismert társával az 1790/91-es tanévben 
avatták orvosdoktorrá. 

A feltörő korzikai Bonaparte és a hatalmuk 
teljébeni Habsburgok nagy mérkőzésének első évei 
ezek. A francia gárda és a magyar ulánusok Itáliá
ban verik egymást, és Eckstein János diplomáján 
alig száradt meg a habdlitációs kézjegy, máris a Pó 
völgyében találta magát. Sebesülteket kötözve saját 
maga is (szerencsére nem súlyos) sebet kapott, és 
invaMdus jutalomként rövidesen kinevezték a ko
lozsvári egyetemre a bonctan, szülészet és a sebé
szet tanárának. Ugyanitt megnősült, és 1803-ban 
született Frigyes, aki a legtovább vitte az Eckstein 
orvosdinasztia stafétabotját. Noha Eckstein János 
nem tartozott az irodalmilag termékeny tanárok 
közé (mindössze egyetlen dolgozata jelent meg, az 
is Szőts Andrással közösen: „A venusi vagy Szere
lem nyavalyájának rövid leírása és bizonyos orvos
lása a legűjiabb tapasztalások szerint", Kolozsvár, 
1803), szakmai tekintélynek számíthatott, mert 
18084>an áthívták a pesti egyetemre. Ebben a mi
nőségben mindössze négy esztendeig működött, 
mertCl812 kora nyarán meglepte a „Mellbetegség, 
bélbaj és aranyeres vérzés", majd két héttel azelőtt, 
hogy Napóleon seregei elindultak oroszországi vég
zetes útjukra, Eckstein János tanár már nem volt 
az élői? sorában. 

Ferenc öccse 1795-ben végzett, de orvostanhall
gatóként már Stáhly György tanár közvetlen mun
katársa volt. Minden reménye meg lett volna az 
utódlásra, mégis elfogadta 1797-ben Kőszeg város 
tisztiorvosi meghívását. Valószínűleg bátyja szeren
csés sikere lebeghetett előtte, amikor rövidesen je
lentkezett a felkelő nemesi seregbe törzsorvosnak. 
Napóleon tehát a második Eckstein pályafutásában 
is nagy szerepet játszott. Sebet ugyan nem kapott, 
de leszerelésekor kinevezték a szülészet és sebészet 
tanára mellé adjunktusnak, majd Stáhly György 
halála (1802) után rendes tanárnak, ahol köze! ne
gyedszázadig funkcionált. 

Közben a tanszéki kinevezésért a magas párt
fogók benyújtották a számlát. Amikor az asperni 
ütközet után Bonaparte seregei Győr alá érkeztek, 
József nádor Eckstein Ferenc tanárt nevezte ki a 
felkelő nemesi sereg főorvosának. (Medicus insur-
reetionis.) A felkelés sikere Eckstein szervezőképes
ségén nem múlott' volna. Rövid hetek alatt jól fel
szerelt hadi járványkórházat rendeztetett be Po
zsonyban, továbbá Győr—Komárom—Esztergom— 
Pest Duna menti vonalán ezernél több ágy várta a 
beígért vitéz nemesi sebesülteket. Azonban a harc
edzett normandiai veteránok könnyedén szórták 
szót az újfent „vitám et sanguinem"-et kiáltó, de 
inkább a futást választó, közel negyvenezres nobi
lis sereget. Sebesült nem volt sok, annál inkább a 
tífusz. A pozsonyi hadikórházban Eckstein Ferenc 
irányításával gyógyított (és gyógyult) Bene Ferenc, 
Stáhly Ignácz és Schuster János. 



Napóleon a győztes 1809-ben Pannonhalmán 
találkozott Ferenc császárral, és Mária Lujza kezé
ben megegyezve kivonult az országból — de még 
nem az Eckstein Ferenc életéből. Ugyanis fő iro
dalmi dolgozata, a „Relatio officiosia generális de 
nosoeomiis pro nobilis insurgente militia hungarica 
in anno 1809. Erectis et administratis Budae 1810." 
elszántan tárgyalja és értékeli a felkelés egészség
ügyi részleteit. A dolgozat megjelenése felbátorítja, 
hogy folyamodni merjen sa nemesi cím elnyeréséért. 
Először „ob meritum insufficientiam" elutasították, 
de 1812-ben testvérbátyja korai halála az ultima 
ratio, hogy az egykori felkelő orvos fejfájára ráke
rüljön a „de Ehrenburg", nemeseknek még a ha
lálban is dukáló nangi megkülönböztetés. 

Ezt megtoldották 1826-ban egy királyi tanácso
si címmel, és tanította a sebészetet az 1833^ban be
következett haláláig. 

A család második generációbeli tagja: Frigyes, 
aki junior Bene Ferenc szerint „szorgalmasan ta
nult, ezt mondhatnám én, aki vele egykorú lévén, 
vele együtt jártam iskolába és ez iparkodó, minden 
jóra és szépre törekedő iskolátársamat már gyer
mekségem óta becsültem és szerettem; évről évre 
növekedett ez érzés, mely úgy hiszem, közös volt 
és mély, később — midőn atyáink példájára az or
vosi pályát életünk céljául választottuk és annak 
sok szép tanulmányait valódi lelkesedéssel követ
tük, őszinte barátsággá emelkedett" . . . már új csa
ládi hagyoimány folytatója lett. 

Medikuiséveikből érdemes tovább idézni ifj. Be
ne Ferencet. Jellemző keresztmetszetet ad az ak
kori (1820-as évek) skolasztikus egyetemi oktatá
sáról. 

„A második tanévben a physiologiát és chemiát 
két nagy tudományú tanár urak tanították, tarta
lomdús előadásaikat, melyeket klasszikái latin nyel
ven gyönyörű ékes szólással tartottak, elejétől vé
gig a legfeszültebb figyelemmel követtük, de mivel 
azok pusztán csak észképiek, minden bizonyító mu
tatványok vagy készületek nélkül valának, cseké
lyebb eredményűek voltak; szintén ilyenek voltak 
a 3. évben tartott az orvosoknak oly fontos tanok, 
az általános kórtan és gyógyszertan felőli előadá
sok, melyek bennünket, az akkori harmad évi or
vostan hallgatókat azon eszmére hoztak, hogy kiM 
közöttünk egy kitűnő, az addig tanult szakba vágó 
munkát válasszon, hetenként egyikünk lakásán ösz-
szejöttünk és ezen úton nyert ismereteket, és ada
tokat egymást felváltva közöljük. A górcső hasz
nálatához nem értvén, sajnálatos volt, hogy tudo
mányos szomjunkat nem olthattuk a természet élő 
forrásán, hanem a könyvekből és rajzokból." 

A két szorgos orvos-fi magánszorgalomból Bi-
chát Anatomie generale-ját és Cuvier Anatomie 
eomparative-ját tanulmányozza kiegészítő stúdium
nak. A gyakorlóév buzgóságában mindketten tífuszt 
kaptak, így késve, 1826 januárjában avatták fel 
őket. 

Aztán elágaznak útjaik. Ifj. Bene párizsi tanul
mányútra ment, Eckstein Frigyes pedig 1831-ben a 
meginduló Orvosi Tár szerkesztő munkatársa. Azt 
megelőzően sokat foglalkozott a magyarországi vál
tólázzal. Azonban 1831-ben azt a tífusszal együtt 
kiszorította az érdeklődés homlokteréből a rettene
tes előhírű kolera. Eckstein felismerve a kényszer
helyzetben a nagy szakmai lehetőséget, minden ko
lerairodalmat elolvasott. Képzett szakemberként 
tartott a kereskedelmi kamara kaszinótermében a 
megrémült hallgatóság előtt megnyugtatni igyek
vő előadásokat. Az ő tollából az Orvosi Tár első pél
dányai koleraszámok. A járvány megérkeztével 
szerzőnk a gyakorlatban is helytállt. Megírta a ho
ni kolerajárvány első szakszerű feldolgozását. (Die 
epidemische Cholera. Beobachtet in Pest, in den 
Monaten Juli, August u.jSeptember 1831. von Dr. 
Fridr. Eckstein Pest u, Léipzig, 1832.) 

Hecker berlini tanár írta róla: „Ezen munka a 
cholera literaturában azon kevesek közé tartozik, 
me ly . . . nem alapszik egyoldalú, vagy eldarabolt 
észleleteken, vagy politikai sugallaton.. . Magyar
ország régóta a járványok hazája, melyeknek ha
talmas tüneményei ott mindenkor világosabban 
jelentkeznek, mint más európai tartományokban". 

Ettől számítva tekintélye vitathatatlan, tanszé
ket azonban sohasem kapott. ,Eötvös József 1839-
ben magával viszi egy hosszabb nyugat-európai 
körútra. Jövet-^menet Skodánál kötött ki, de érde
kes módon később is inkább megfogta a Johojines 
Müller idegfiziológiája és Virchow cellulárpatoló-
giája, mint Skoda diagnosztikája. Az előző nagysá
gok egyik első hazai ismertetője és propagálója. 

Megválasztották 1840-ben az Orvosi Társaság 
elnökévé. Majd 1841 tavaszán az orvosok és termé
szetvizsgálók első pesti ülésén'felhívta a kollégákat 
„Magyarország Orvosi Helyrajzának közös kidolgo
zására". Ez nem valósult meg. 

Mikor Bene megürült tanszékére pályázott, vi
tathatatlanul a Sfcoda-szellemű klinikust, Sauert 
részesítették előnyben. Ezért nem vonult vissza sér
tődötten, neve továbbra is „kültag"-ként szerepel 
az egyetemi listán; így 1844-ben kari dékán, 1848-
ban pedig „sine politica" egészségügyi tanácsos. 
Közben 1846 a nősülés esztendeje. Az Eckstein di
nasztiát folytatóval szaporítani nem sikerült. Ebbe 
is belenyugodva, jól kereső orvos és tekintélyes tu
dósként élt 1859. június 8-ig. 

Végrendelete szerint a ritka értékű könyvtárát 
és kéziratgyűjteményét az arra érdemes érdeklő
dőknek kellett volna jutányosán eladni, a nyert 
összeg jelentős részét pedig tehetséges, de szegény 
medikusok segélyezésére fordítani. Szűkölködő diák 
akadt bőven, de érdeklődő könyvvásárló nemigen, 
így kettős cél maradt megvalósítatlanul. 

Eckstein Ferenc egyetlen fia megyei hivatalt 
vállalt, így Eckstein Frigyes halálával az orvosdi
nasztia lánca hamar megszakadt. Későbbi folyta
tásról nincsen tudomásunk. 

Szállási Árpád dr. 


