
Lusitonus. Ismeretlen német mester metszete a XVII. szd.-ból 

Szumowski) az egy Meyer kivételével valamennyi
ből hiányzik. 

Pedig ahogy Sienában elhangzott: „Figyelemre, 
méltó és színes alakja volt a reneszánsz kor medi
cinájának." 

Engedtessék meg a paradox kontra. Miért cso
dálkoznánk, ha egy portugál kolléga, mondjuk is
mert labdarúgóink mellé nem képzeli oda magyar 
hírességnek Semmelweis Ignáczotl 

A fentiek alapján az alábbi szerény hézagpótló 
szeretne lenni. 

| INDEX DIOSCORIDIS. 
\ fcncarsdk4c Leikor. 

Amatus Lusitanus 
A korai portugál medicináról fogyatékosak az is
mereteink. A későbbiről nemkülönben. Egyáltalán 
Portugáliáról, azon túl, hogy hajós gyarmatbiroda
lom, Magellan szülőhazája és erős borok termőhe
lye. Bevallom, portugál írót-festőt egyet sem tud
nék említeni (a portugál szonetteket angol írta), a 
nyelvről annyit, hogy eltér a spanyoltól, beszélik 
még Brazíliában, és egy Dürrenmatt-aforizma sze
rint Európában a magyar mellett a legnehezebben 
elsajátítható. 

Egy átlagportugál orvosnak hasonló lehet az 
információmennyisége rólunk, s e gyanú nem lehet 
bilaterális önvigasztalás. A magyarázat rá sokféle. 
Például, hogy a Vesalius-kortárs Amatus Lusita
nus, akinek emlékét halála 400. évfordulóján az 
1968-as sienai orvostörténeti kongresszus egy nagy
szabású szimpozionnal tisztelte meg, lexikonaink-
ból (Révai, Űj magyar) és orvostörténeti kéziköny
veinkből (Magyary Kossá, Gortvay, Hints Elek, sőt 
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Első művének címlapja 



A sokat emlegetett újkor küszöbén, miután 
Kolumbus árbocosai visszavitorláztak a mexikói 
öbölből és a skolasztika szellemi sövényét Erasmus 
kezdte bontogatni, Manuel portugál király 1498-
ban spanyol mintára kiűzte országa zsidó lakossá
gát. Az erőszakkal elszakított gyermekeket megke
resztelték, a szülőt is, ha vállalta a keresztvizet, és 
sokan vállalták, mert ezzel elkerülhették a gályára 
pakolást. Ilyen „marannus" szülők keresztelt gyer
mekeként látta meg a bizonytalan napvilágot Joáo 
Rodrigo 1511-ben, a spanyol határhoz közeli Cas-
telo Branco városában. A „megtérítettek kettős ne
velésében" részesülő kitűnő eszű fiú könnyűszer
rel vette a tanulás alsó akadályait, és medikusnak 
az Ibér-félsziget külön világának akkori egyik szel
lemi centrumába, a közeli Salamanca egyetemére 
került. Annak rendje-módja szerint 1529 körül or
vosdoktorrá habilitálták, majd hazatért szülőföld
jére gyakorlatot folytatni. Azonban vonzotta a na
gyobb szabadság, a félelem nélküli élet, ezért 1533 
végén az Antwerpenbe menekült zsidó kolónia 
meghívására a Németalföld virágzó kereskedelmi 
kikötővárosában telepedett le. Itt vette fel a szülő
föld (Lusitania) iránti ragaszkodásból a latinosított 
nevet, amely első művén még kettősen, később ki
zárólagosan szerepelt. Első műve: „Index Dioseori-
dis. En candida Lector . . ." 1536, Antwerpen. Mi
ként későbbi művei, ez is korai klinikai mediciná
jának enciklopédikus összefoglalása, benne a Ga-
lenos—Avicenna-tanok és a saját tapasztalatainak 
békítő szembesítése. 

A flamand városban volt alkalma találkozni-
megismerkedni Erasmus és Coclenius humanisták
kal. Bár jól érezte magát, de Itália csábításának 
nem tudott ellenállni. II. Hercule d'Este, Ferrara 
hercege 1540-ben meghívta az egyetemre anatómiát 
oktatni. Üj munkatársával, a kitűnő Cananusszal 
hullákon tanítják a bonctant és tanulják a sebé
szeti technikát. Szokatlanul új volt ez, hiszen Ve-
salius korszaknyitó műve 1543-ban jelent meg. 
Életének legsikeresebb és gondtalanabb éveit töl
tötte itt. Megismerkedett kora nagy anatómusaival; 
Vesalius, Fallopius, majd Eustachiusszái. Jóllehet 
az egyetemen bonctant oktatott, de a klinikumot 
sem hanyagolta. Szaktekintélyét konzíliumokhoz 
vették igénybe; III. Gyula pápa, annak nővére, 
Jakoba Monti, majd Firenzében Cosimo Medici be
tegségénél. Velencébe is gyakran hívták. 

Amikor az egyetemen a szerződése lejárt, az 
Adria parti Ancona felé, portugál sorstársai közé 
vette útját. A Vatikán továbbra is számít rá, 1550-
ben III. Pál pápa betegágyához hívják. 

Ferrara volt főművének: a „Curatorium Medi-
cinalium Centuriae Septem"-nek az első kötet
kiadója, még 1546-ban. Az utolsó Szaloniki városá
ban jelent meg. 

Anconai éveinek eredménye az „In Dioscorides 
Anazarbei de medica matéria libros quinque enna-
rationes Doctoris Amati Lusitani medici philosophi 
celeberrimi", amelyet rövidesen „Ennarationes"-
ként szoktak emlegetni, Kiadását a velencei kon
zíliumok alkalmával készítette elő, és megjelent 
1553-ban. 

A legtöbbet emlegetett szerzők: Jacques Dubois 

(Sylvius), Ruelle (Ruellius), Bauer (Agricola), és 
mindenekelőtt a siennai Mattioli. A svájci Bauhin 
később, 1650-ben megjelent botanikai műve „His
tória plantarum universalis" fedőlapján összebékí-
tőleg egymás mellé helyezte arcképeiket, ámbár 
életükben, elsősorban a neves sienai heves táma
dásai miatt, nagy ellenfelek voltak. Az „Apológia 
adversus Amatum" c. írásában plagizátortól kezdve 
mindennek elmondja. 

Az elfajult vita Lusitanus szempontjából kez
dett veszélyesen hátrányos lenni. Egyrészt, mert 
csak védekezett, másrészt IV. Pál pápa trónralépé
sével a Szentszék államaiban elkezdődtek a zsidó
üldözések. S a nemrég még pápai konziliáriusnak 
a puszta életéért kellett rettegnie. Ancona szem
előtti kikötőjéből a szomszédos Pesaro félreeső zu
gában húzódott meg. De a biztonság itt sem volt 
tartós. Jókor kapta hát az Adria balkáni partján 
fekvő Raguza meghívását. Három esztendeig volt a 
kis város-köztársaság főorvosa. 

Ekkor egyre inkább kezdett figyelni a szom
szédos szultánság vallásilag türelmes világára. El
képzelhető, hogy Josef Nászi, II. Szolimán szultán 
marannus eredetű pénzügyi tanácsadójának ösztön
zésére telepedett át a sok portugál menekültet be
fogadó Szaloniki soknépű-nyelvű városába. Betegei: 
mohamedánok, zsidók, keresztények, és számszerű
leg többen, mint valaha. A Ferrarában elkezdett 
„Centuria" újabb ezer oldalai kínálkoztak megírás
ra. Több száz klinikai eset leírása históriai bevezető
vel, anekdotikus kitérőkkel, prognosztika, terápia, 
vagyis a XVI. század orvoslásának jellemző ke
resztmetszete. Bezárólag a mocsárlázzal, Dél-Euró
pa e nagy csapásával foglalkozott legtöbbet. Joshua 
Leibowitz professzor francia nyelvű tolmácsolásá
ban ismerjük a szaloniki évek naplószerűen meg
örökített küzdelmeit. Az 1568-as pestis szolgálat 
közben vetette az 57 éves orvost jeltelen sírba. 

Kiterjedt munkássága tudománytörténetileg az 
alábbiak szerint maradandó. 

Elsőként alkalmazott a palatum durum szifili-
tikus átfúródásának fedésére arany, később ezüst 
obturátort. Páré leírása 30 évvel későbbi — és trau-
matikus nyílásra. 

Anatómusként leírta a diafragma izmainak ak
tív respiratorikus szerepét, a véna azygos és a vé
nák billentyűit, azok véráramlás-irányító szerepét. 
Önként osztozik e felfedezésben Cardanusszsl, no
ha az soha egy sort le nem írt. Vesalius kezdetben 
a vénabillentyűk létezését tagadta, majd önmagát 
korrigálva az egészet Cardanusnak tulajdonította. 
Ennek ellenére becsülte, mert híres könyvének (De 
Humani Corporis Fabrica) címlapján Lusitanus ké
pe egyértelműen azonosítható. 

Leírta a nervus recurrenst, a vegetatív ideg
rendszert, a pericardiumot, valamint a coronariák 
elzáródásának hirtelen haláloki szerepét. Ahogy 
Caria Mendes, Lisszabon egyetemének anatómus 
professzora írja: „a halál oka: elzáródás a szív va
lamely részében". 

A sebész Lusitanus hangsúlyozta, hogy operá
ciót ugyan végezhet borbély-felcser, de azok indi
kációit, idejét, beavatkozási helyét mindig az orvos 
határozza meg. A skarifikációs érvágást ő tanította 



először. (E célra szellemes kis instrumentum látha
tó az Esztergomi Keresztény Múzeumban.) Elter
jesztette az Ibér-félszigeten túlra a húgycsőszűkület 
bougie-val történő tágítását. Ahogyan Salamanca 
egyetemén tanulta. 

Belgyógyászként Ricardo Jorge szerint leírta 
az Encephalitis letargica kórképét „mai de modor
ra" néven, a baltimore-i Lusitanus-kutató Frieden-
wald szerint pedig morbus puliearis elnevezéssel a 
klasszikus purpura tüneteit. Elvetette a divatos 
asztrológiai előítéleteket. 

Lektorként főleg Avicenna műveit javítgatta, 
csiszolgatta latin és portugál fordításban. Ő maga 
főleg latinul írt, de tucatnyi nyelven boldogult. 
Földrajzi pályafutásához kellett is. 

A gyakorló orvosról és az emberről már szól
tunk. 

Nem tűnik hát afféle évfordulói túlzásnak a 
sienai orvostörténeti kongresszuson többször és 
többektől elhangzott megállapítás. Következéskép
pen az sem, ha lexinkonjainkból hiányoljuk. 

A hozzánk kilométerben közelebbi, emberla
kosságban nagyobb országok sokkal kisebb orvo
sairól is jóval többet tudunk. És ezt már csak a 
kevés létszámú népek rokonhelyzetéből sem fogad
hatjuk el a belenyugvásig helyénvalónak 

Szállási Árpád dr. 


