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Debrecen város tisztiorvosi hivatalából 1799 tava
szán két neves nyugállomány nélküli öreg doktor 
egymást nemsokára követve költözött ki a teme
tőbe. Március 13-án Weszprémi István, május 21-én 
Csapó József. Együtt szolgálták évtizedeken át a 
választott város egészségügyét, hivatott tollúkkal a 
hivatalon túli orvosirodalmat, mindketten dunán
túli születéssel szokták meg a Hortobágy-perem— 
Nyírség-nyúlvány Debrecenben találkozó levegőjét 
és a Nagy Kollégium jelképezte, tudóskortárs kol
léga, Hatvani híresítette szellemi légkörét. 

A 11 évvel fiatalabb Csapó Józsefet Győrött 
anyakönyvezték 1734. július 18. születési dátummal. 
Apja, akitől keresztnevét is örökölte, Savoyai Jenő 
jogi tanácsosa volt a törökűző nagyherceg tagyos-
pusztai birtokán. Anyja pedig a scbaffhauseni ere
detű Ott Mária, akinek fiatalon első férje, Csúzi 
Cseh János volt, a Komárom megyei Ács község 
orvos-lelkésze, ta híres szőnyi ikertorzszülöttek pa-
tográfiás megörökítője, és jó jövedelmű mutatvá
nyos körülhordozója. Csapó szüleinek nem volt 
gond a fiuk taníttatása. Az alsó osztályokat a Rá
ba-parti városban, de a felsőket és az egyetemet 
már a messzi Sa^oyai-birtokok közelébeni nagy 
nyugati iskolacentrum városokban végezte. Stras-
bourg egyetemi évkönyvében 1756-os bejegyzéssel 
bukkan fel a neve (Magyary Kossá: Magyar Or
vosi Emlékek IV. 44. old.). Weszprémi a Succincta 
III. kötetében írja, hogy Csapó első írott műve 
ugyanitt, ugyanekkor jelent meg, címe: Disquisitio 
de praesentia liquidi neurei in musculo, in actione 
constitutio, et de cauitatibus fibrarum muscula-
rium. A megjelenésre méltónak tartott medikus 
eminensnek számított. Viszont 1758^ban már Ba
selben találjuk. Itt jelent meg szintén medikusként 
a Problemia Theoreticum de auditu, et particum de 
Pleuritide enodatum c. műve, amit Győry Tibor 
nyilván Szinnyei után 1759-re datál, holott a legil

letékesebb Weszprémi 1758^at ír. Szintén a Suceinc-
tából tudható, hogy Csapót 1759. augusztus 7-én 
Zwinger János avatta doktorrá a De Febre Hunga-
rica c. disszertációja alapján. 

A medicinia vándordiákjainak és a gyógyítás 
céhlegényeinek kötelező nyugaíti útja befejeztével 
az akikori ország Pozsony után legnépesebb váro
sában, Debrecenben kötött ki. Buzinkai György fő
orvos mellett 1757-ben már ott található Weszpré
mi István, 1859-től pedig Csapó József. Magyary 
Kossá korabeli jegyzőkönyv alapján közöl 1760-ból 
egy arzénmérgezési esetet, amelyben a perdöntő 
vizsgálatokat Weszprémi és Csapó városi orvosok 
együtt végezték Kazai Sámuel híres patikájában. 
A gyanús főtt kukorica levéhez alkalikus folyadé
kokat öntöttek, s hatására az arzén fehéren preci-
pitálódott az üveg aljára. Aztán a kukoricáiét az 
ablaküvegre öntve megszáradni hagyták, és tapasz
talhatták, hogy a r ászállott legyek valamennyien 
megdöglöttek. Végül a tűz fölé tartott folyadékból 
fokhagyma szagú, fehér füstöt láttak elszállani, ami 
mind kétségtelen bizonyítéka volt az „egérkő" je
lenlétének. 

A két kiváló tisztiorvos kolléga-barátot a napi 
munka mellett kezdetben a szakirodalmi érdeklő
dés is összekötötte. Weszprémi megírta „A Kisded 
gyermekek neveléséről való Rövid Oktatás" . . . c. 
könyvét (Kolozsvár, 1760). Csapó pedig a „Kis 
gyermekek Isputáljiá" . . . (Nagykároly, 1771), út
törő magyar nyelvű gyermekgyógyászati művét, 
amelyről a szerzője leginkább ismeretes, és benne 
van az orvostörténeti köztudatban. Könyvét a bé
csi Ephemerides litterariae 1771. XIII. része ismer
tette (Weszprémi Succincta III.). 

A hetvenes évek felé haladva, városi orvosok-



ká történt megválasztásiak után — Buzinkai 1768-
ban halt meg — Weszprémi az orvosi biográfia, 
Csapó meg a népszerű orvosi botanika irányába 
kanyarodott el. 

Szűcs István: Debrecen története c. könyve sze
rint 1769-ben Weszprémi és Csapó mellett a város 
tisztiorvosa volt még a híres tudós, Hatvani István 
és Polgári Mihály. 

Csapó legközelebbi könyve, amit a krónikás 
kortárs még kéziratként említ, az ,,Üj Füves És Vi
rágos Magyar Kert, Mellyben Mindenik Fűnek És 
Virágnak Neve, Neme, Ábrázatja, Természete és 
Ezekhez képest külömbféle Hasznai, érteimessen 
meg-jegyzettek" . . . 1775-̂ ben jelent meg először a 
pozsonyi Landerer nyomdában. Másodszorra ugyan
ott, 1792-ben, így Méliusz Juhász Péter Herbáriuma 
után jó kettőszáz esztendővel újra magyar nyelvű 
botanikai művet írtak Debreceniben. Linné Species 
Plántaruma ekkor már eléggé elterjedt volt — 
ugyanis 1753-ban jelent meg. Csapó a füves könyve 
címében utal a növények nemére, sokat citáljia Lin
nét a szövegben (pl. a mályva ismertetésekor „Lin-
raaeus in generibus Plantarum ezt a' Lavíaterák 
alatt számlálja elől", avagy az ökörfarkkórót nem 
jó a halas tavakba dobni, mert „a' halak tőle el
vesznek, minit bizonyítja ezt a nagy hírű és értelmű 
Linnaeus is Dissertatione de Viribus Planta
rum" . . .), de még nincs tudatában az új szisztéma 
korszaknyitó jelentőségének. 

így aztán Csapó füves könyve a Méliusz Her
báriumához hasonlóan alfabetikus beosztású, és 
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négyszáztizenhét növényt ugyanolyan szempontok 
szerint ismertet. Először a magyar elnevezést a né
pies tájnyelvi változatokkal (pl. a turbolya erdélyi 
neve: Mihálykamonya), aztán latinul; Dioscorides, 
Plinius junior, Dodomaeus, Clusius, Cranz és ter
mészetesen Linnére hivatkozva, hol a régi elneve
zésekkel, hol az új binomenális nómenklatúrával. 
Majd németül, olaszul, franciául. Leírja a növények 
formáját, jellegzetességeit, leveleit, virágját és fő
képp a tálalási, helyeket. Kitűnik, hogy végigfü-
vészkedte az egész országot, különösen Veszprém 
és Komárom megyéket — ós természetesen a deb
receni nagyerdőt. 

Legrészletesebben a növények belső, külső és 
közhasználatairól ír, azstz a terápiás felhasználha
tóságáról. Ilyen szempontok szerint összevetve a 
kétszáz évvel korábbi Herbáriummal, lényeges új
donságokat nem mond. A pusztai szegény nép szá
mára írta, hogy megismerje a füvek-fák hasznát a 
gyógyításban. Tudományosan felemás, de fontos 
állomása a Méliusz Juhász és a Diószegi—Fazekas 
—Földi közötti nemcsak debreceni botanikának. 

Magyary Kossá szerint Csapó füves könyve 
egyik fontos forrása és mintája volt az „Onoma-
tologia botáraiké tetraglotos"-nak, a négynyelvű bo
tanikai névszótárraak. 

Az Űj Füves És Virágos Magyar Kert 1792-ben 
még egyszer megjelent változatlan kiállítással Po
zsonyban. A könyv végén háromnyelvű mutató 
tábla, a címlap baloldalán látható Trtina András 
rézmetszete Csapó Józsefről. 

Ugyanott hagyta el a nyomdát az előtte való 
esztendőben egy másik fontos műve, az „Orvosló 
Könyvetske, Melly Betegeskedő Szegény Sorsú Em
ber Számára És Hasznára Készült". A közel négy-
százoldalas könyv két fő részre oszlik. Az első a 
test tagjainak a betegségeiről szól, a fejtől a lábig. 
A „Nemző Tagoknak Nyavalyáiról" való fejezetben 
a vénuszi betegséget részletesen ismerteti. „Ez rút 
Nyavalyában a' Nemző tagoknak külső belső részei 
öszve dagadoznak, kisebesednek, és ezért éjjel nap
pal kimondhatatlan a gyötrelem és fájdalom: tá
mad pedig a hamar és tisztátalan személyekkel va
ló közösülés után legtöbbször-is." Belső használatra 
a Sarsaparilla füvet ajánlja, annak hiányában a 
szsappanfű gyökerét. Külsőleg a higannyal való be-
dörzsölést, a fekélyekre pedig szappanfűgyökér, 
bodzavirág, ökörfarkkóró és mályvalevél tejbe ke
verve. A Salvarsanig alig használtak hatásosabbat. 

A második fő rész az emberi test egyszerre 
több tagját megbetegítő, tehát az általános beteg
ségeket tárgyalja. így a mindennapos, a harmad-
és negyednapos hidegleléseket, a forró betegséget 
és náthát, valamint a hektikát. „Támadni szokott 
a' Hektika forró betegség után" — írja az influenza 
utáni tbc fellángolásról. Utal annak későbbi szervi 
manifesztációira, terápiában a dohányzás elhagyá
sát és a jó táplálkozást hangsúlyozza. 

A bőr betegségei között szakszerűen írta le az 
ajakrákot, kimetszését addig tartja célszerűnek, míg 
a csontokkal nincs összekapaszkodva. A különböző 
bőrtüneteknél szinte egyedül hivatkozik Amatus 
Lusitanus megfigyeléseire, javaslataira, s ez nagy 
irodalmi tájékozottságra enged következtetni. 

A rüh ellen a Veszprém megyei Szent László 



forrás vizét jónak tartja, utólag kiderült annak 
kéntartalma (Boleman: Fürdőtan, 1887). 

A gyermekgyógyászati könyve 1791-ben Pesten 
latinul is megjelent, cicerói címe: Valetudinarium 
infantile Hungaricum nóvum sistens morbos infan-
tum centenos horomque tutos curandi módos sub-
junctis instruetionibus cautelisque utilissimis cen-
tenis. 

Német nyelven kéziratban maradt az „Über 
zusammenwacihsene Kinder". 

Családi életéről alig-alig tudunk valamit. Az 
viszont ismert érdekesség, hogy a magyar irodalom 
két nővérmúzsája, a maga is író Vachott Sándorné 
(szül. Csapó Mária) és a „Cipruslombok Etelke sír
járól" c. korai Petőfi-versek ihletője a tagyosi Csa
pó fiamiliából származnak. 

Debrecen város tisztiorvosi hivatalának szelle
mi szintje akkor felért egy kisebb egyetemével. 
Weszprémi a hazai orvostörtónetírás legalapvetőbb
je lett, Hatvani Arany János megverselte fausti 
alakját a matematika- és kémiatörténet is magáé
nak tudja, Csapó József nevét pedig az első, ma
gyar nyelvű gyermekorvosi, egy füves és egy or
vosló könyvecske őrzi. 

Szállási Árpád 


