
Tormay Károly 
Karcsú Arzén kilenckötetes Vác-történetében Ar-
genti Döme mellett Tormay Károly a város másik 
leghíresebb multszázadbeli orvosszülötte. Az egy
házi matrikulába 1804. június 29-én jegyezték be 
születése napját. A gimnáziumot Budán, az egyete
met Pesten végezte. Együtt habilitált 1829-ben 
Schedel Ferenccel, aki később Toldy néven lett jól 
ismert, míg Krenmüller Tormay változatban ke
vésbé. A két fiatal orvos egyéves nyugati tapasz
talatszerző útra indult, de táj és érdeklődés szerint 
más-más irányba. Schedelt jobban vonzotta Goethe 
és Weimar, Krenmüllert pedig a korszerű koródák 
építése, elhelyezése, belső beosztása — és az állat
tan. 1847-ben mindketten nevet magyarosítottak. 

Krenmüller 1830-ban tért vissza az egyetemre. 
Egy év múlva, a nyugaton olvasott Cuvier- és La-
marcfc-művektől indíttatva, hazai szükségletre ki
adták első magyar nyelvű művét: „A fogakról, kü
lönösen a hasznos házi állatokra tekintve, azoknak 
életkorok megismerése végett", inkább állatorvo
sokhoz és lószakértőkhöz szóló, magakészítette táb
lázatokkal. Tolna megye 1832-ben meghívta a szek
szárdi 18 ágyas kórház és a megye főorvos-igazga
tójának. Tízesztendős szívós munkával sikerült az 
ágyszámot 60-ra emelni, a berendezést korszerűsí
teni és külön 12 elmekórost elhelyezni. Második 
eredménye az 18444>en Szekszárdon 200 példány

iban megjelent 67 oldalas törvényszéki útmutató 
„melly a seborvosok látlelet jeikben gyakran tapasz-



talt nevezetes hiányok kikerülése végett jövendőre 
azoknak sinormértékül szolgáljon". Krenmüller fő
orvos rövidke műve a boncjegyzőkönyvek kiállí
tása körüli zűrzavart és bizonytalanságot kívánta 
megszüntetni. Ajánlott négy főrésze: 1. a beveze
tés, hol találták a hullát és ki rendelte el a bon
colást, 2. a vizsgálati jelentés, tartalmazza a teljes 
boncolást csecsemőknél 68, felnőtteknél 61 kérdés
re válaszolva; 3. a vélemény, „minden feleletet 
okokkal támogatva"; 4. a bevégzés, tartalmazza a 
boncoló orvos konklúzióját. 

Az útmutató sikerén felbuzdulva ugyancsak 
Szekszárdon jelent meg 1846nban a „Bábászati ka
lauz", amely már szigorúan előírta a bábanapló 
vezetését. A könyv szemléletes voltát 37 szülészeti 
ábra segíti, hátul pedig egy könnyen áttekinthető 
naptár: ,,A' terhesség 's szülés idejét biztosan ki
számoló". Az első rovatban a terhesség előtti utol
só tisztulás, a másodikban a magzat első mozgásá
nak, a harmadikban a várható szülésnek hónapja 
és napja van bejegyezve. Ezt később új, bővített 
kiadások követték. 

Az 1848-as szabadságharc kezdete már nem 
Tolnában érte Krenmüller-Tormay főorvost, hanem 
Pesten Tormay Károly miniszteriális egészségügyi 
tanácsost. A Rókus-kórház bevonuló főorvosával, 
Flór Ferenccel egyszerre kapott őrnagyi előlépte
tést, és külön parancsmegbizatást új tábori kórhá
zak szervezésére a rég nem látott szülővárosban 
és Veszprémben. Majd a hadügyminisztérium ta
nácsosaként ellenőrizte a moldvai kolerahelyzetet. 
A kormányt 1849 januárjában Debrecenbe még 
követte, onnan pedig a sereget a Tisza vidéki tá
borba. Mikor Flór kinevezést kapott Kossuthtól a 
hqnvédegészségügy élére, első dolga volt munka
társának Tormayt megkerestetni — írja Zétényi 

f^Y Győző a honvédorvosi könyvében —, de ezt a fel-
NpT adatot már inkább Töltényi János látta el. Az utol-

só Görgey—Lwmnitzer-korszakban az orvosok kö-
1418 zött a neve már fel sem merült. 

1850 januárjában kinevezték Esztergom megye 
főorvosává, és rövidesen hivatalos megbizatással 
Bécsbe ment „az orvosi ügyek Magyarországbani 
rendezése végett". Onnan hazajövet, augusztus 
20-án kinevezték Pestre egészségügyi előadónak, 
majd egy hónap múlva városi főorvosnak. Ezzel 
kezdődött élete legtermékenyebb, harmadik kor
szaka. Kiadták Pesten 1852-ben (majd 1856-ban 
harmadszor) a bábászati kalauzt, kibővítve, magya
rul és németül. A terhességi naptárt külön is. A 
bevételt a szekszárdi kórház javára fordíttatta. Be
adványt szerkesztett 1853-ban az orvoskari épüle
tek rossz állapotáról és a felújítás szükségéről. Az 
Orvosi Hetilapban rendszeresen közölte táblázatba 
foglalt jelentéseit a meteorológiai és egészségügyi 
helyzet összefüggéseiről, a kórházban ápoltak szá
máról, a betegségek nem, kor, foglalkozás szerinti 
havonkénti és kórházankénti megoszlásáról. Az 
1858-as Hetilap 36. számában építésznők is becsü
letére váló kórházi tervrajzot közölt. 

Külföldön különösen Pest városának a „Medi-
zinische Topographie"-ja szerzett Torraaynak sok 
elismerést és tiszteletbeli tagságot. Az 1867-es év az 
öregedő főorvost hangulati végletekbe sodorta. Egy
részt örült, hogy a kiegyezés után az egyes mi
nisztériumok küldötteiből statisztikai tanács ala
kult, mert az „majdnem valamennyi status-tudo
mányi tannal több irányú összeköttetésben áll". 
Másrészt bántotta, hogy az 1866-os kolerajárvány 
alkalmával a preventív elképzeléseit nem tudta 
kellő eréllyel megvalósítani. Ezért az 1867-es fő
orvosi választásra — gyengülő egészségére hivat
kozva, ami igaz is volt — már nem jelöltette ma
gát. 

A következő évre még visszatérni látszott mun
kakedve. A megalakuló Országos Egészségügyi Ta
nács tagjai sorába választotta. Megjelent az „Ada
tok az élet- és halálozási viszonyok statisztikájához 
Pest városában, különös tekintettel az itt 1831., 
1854/5. és 1866-ban uralgott eholerajárványokra". 
A könyv első része Buda és Pest népmozgalmi di
namizmusát ismerteti, amely az utolsó száz évben 
11%-kal növekedett, míg Berlin 3, London 2,34%-
kal. A második rész a járvány tani viszonyokkal 
foglalkozik. Például míg a Terézvárosban a kole
rahalálozás a mostoha viszonyok között 34,4 
százalék volt, addig a Lipótvárosban csak 9,4%. 
Hangsúlyozta, hogy „a cholerában betegedés leg
gyakoribb volt oly házakban és azok szomszédsá
gában, hol a kutak átszüremlő csatornák, pecze 
gödrök által fertőzve valának". 

A könyv statisztikai grafikonjai imponálóan 
szépek és precízek. A közgazdasági minisztérium 
amikor statisztikai tanfolyamot szervezett, az or
vosi statisztika előadására Tormayt kérte fel. To
vábbfolytatni 1869-ben már nem tudta, mert az el
ső szélütés megakadályozta. Két évet élt még hű-
dött féloldallal. Az 1871. augusztus 19-én bekövet
kezett halálakor a nekrológ Pest főorvosát és a 
honvédegylet igazolt törzsorvosát búcsúztatta. 
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