
Tognio Lajos 
Az olaszos nevű, bécsi születésű, előbb Trencsén 
megyében, majd az osztrák fővárosban nevelkedő 
Tognio Lajos tizenhat hónapos megszakítással har
minc esztendeig volt a pesti orvoskaron a gyógy
szer- és kórtan tanára. Győry Tibor szerint Kitai-
bel és Schuster mellett a legtöbbet tette a magyar
országi vizek vegyi megismeréséért és gyógyhatás-

tani megismertetéséért. Viszont egyike azoknak, 
akik a kor nagy áramlata, a függetlenségi törekvé
sek iránt mindvégig érzéketlenek maradtak. Nevel
tetéséből eredő lojalitása, valamint nehézkes érzé
ke a magyar nyelv iránt érthetően céltáblája lett a 
lelkes hazafiak türelmetlenségének, így okkal-jog
gal és szerencsétlenül a haza ellenségének (hostis 
patriae) nyilvánítottatott. Nem hagyott jó emléke
ket maga után, lévén dékán a Bach-kor retorziók
ban tobzódó elején, de vitathatósága nem szólhat a 
vitathatatlan érdemű szakembernek. 

Apja Trencsén megyében volt körorvos, a csa
lád fő tartózkodási helye Bécs. Ott született 1798. 
január 15-én, ott járt iskolába. Apjának több nyel
vű munkahelyét csak a nyári szünetekben láthatta. 
Orvosi diplomát 1820-ban kapott, 1820—24 között 
az Allgemeines Krankenhaus alorvosa. Pestre ke-
rültének körülményei már eleve ellenszenvessé tet
ték, hiszen az 1824-ben betöltésre váró általános 
kór- és gyógyszertan katedrájától a többiek közt 
Bugát Pált ütötte el. Még az sem szolgált mentsé
gére, hogy a kancellária kinevezését a mindkét 
irányban tekintélyes Schordann Zsigmond kedvező 
véleménye támasztotta alá. A gyógyszertan előadói 
nyelve a latin volt, így a Bugátot pártoló Schuster 
véleményét leszámítva, nyelvi kifogások sem me
rültek fel vele szemben. 

Szerencsére még ez évben Bugát is tanszéket 
kapott az elméleti orvostanon, így a szenvedélyes 
orvosinyelv-újító, és a magyarul alig tudó tanár vi
szonya az érzelmi vízválasztó 1848-ig zavartalan. 
Sőt azután sem támadták egymást. Az Orvosi Tár 
szerkesztői (Bugát és Flór) örömmel közölték a te
kintélyes tanár tanulmányait. Így 1840 elején „Né-
melly gyógytestek és ezek készítményei meghami
sításárul, kicserélésérül, természetes vagy történe
tes tisztátalanságárul szóló a legújabb tudósítások 
után összeszedett, és tulajdon észrevételekkel bőví
tett és világosított rövid tudósítások", amelyet ma
gyarul megfogalmazni nyilván Bugáték segítettek, 
legalábbis az „Ibolhamany" (jódkálium) és a „Dár-
danysavitag" (antimonoxid)-féle műszavak arról ta
núskodnak. 

Többször kerekedett fel országjáró körútra a 
Kalap utcai lakásából, hogy a már ismert és még 
ismeretlen ásvány- és fürdővizeket vegyileg (újra-) 
analizálja. Az északkeleti Szatmár megyéből 1840 
nyarán enteritiszes lázzal tért haza, s attól kezdve 
az Orvosi Tár hasábjain kérte fel a megyei orvoso
kat, uradalmi tiszteket, hogy költségmegtérítéssel 
küldjenek faládákban a címére a felsorolt helyek
ről egy-egy flaskányi vizet. Az utazási és szállítási 
költségeket a saját zsebéből fizette. Eredményeit: 
„Néhány szó Magyarhon ásványvizeiről", 1843-ban 
tette közzé. Ugyanebben az esztendőben jelent meg 
„Az egri sóforrás szétküldözött vizének hatásáról, 
együtt érzésből keletkezett mellbajjal szövődött ter
mészetű lobos máj dugulásban", valamint a „Wir-
kung der versendeten Eger-Salzquelle bei chro-
nisch-entzündlichem Leberinfarct" című dolgozata. 
Az Orvosi Tár 1845. július 26. számában már a fá
radt reménytelenség hangján szól „erőlködések ál
tal megrongált emésztő életműveim, fájdalom! le
hetetlenné teszik nekem Magyarország ásványvi
zeit továbbá is vizsgálni". 



Bugát nagy elismeréssel szól munkájáról, de az 
orvosok szemében sem az volt még ekkor, aki ké
sőbb az orvoskar ellenszenvére lett. Wehle Ferenc 
dr. az Orvosi Tárban élet-kórtani nyílt levelekkel 
fordult az elmélet és gyakorlat határán álló Tognio 
tanárhoz, aki a legilletékesebb, Bell, J. Müller és 
Magendie experimentális eredményei nyomán „az 
élet-kórtannak érvényes befolyást szerezni a gyó
gyászatra". 

1845-ben dékánnak jelölték, de csak egy szava
zatot kapott. Ez volt az első lelki sérülése. 1847 nya
rán tanulmányt írt a burgonyabetegségekről az 
„észszerű mezei gazdák és természetvizsgálók" szá
mára. Ugyanezen év őszén Ruchinger Józsefiéi, a 
prágai paralell-tanszék tanárával akart helyet cse
rélni. Egészségi állapotának (és hiúsága megsérté
sének) javulását remélte az éghajlatváltozástól. A 
kari igazgató Stáhly Ignác mindent elkövetett elha
tározásának megváltoztatására. Csekélyke vagyonát 
áldozta az ásványvizeink megismertetésére, szakis
merete pótolhatatlan, „hogy ennyi legdicséretesb, 
leghasznosb és ritka jó tulajdonságok mellett mégis 
azon rendíthetetlen hazaszeretet, mely őt minden 
kedvetlenségek legyőzésére bírhatná, hiányzik, any-
nyival inkább sajnos" — írta róla Stáhly. Tognio 
válaszlevélbeli indokai; a rossz egészségi állapota, 
a dékánválasztáson ért sikertelenség, összeütközései 
az orvoskaron (főleg Arányi Lajossal, aki sohasem 
tudta elfogulatlanul nézni), és a még most sem fo
lyékonyan beszélt magyar nyelv várható kötelező
vé tétele. Stáhly mindezeket jelentette a helytartó
tanácsnak, de Ruchinger még annyit sem tudott 
nyelvünkből. Így Tognio tanárt akarata ellenére 
visszatartották. A rákövetkező 1848. március 22-én 

az egyetemi tanács elrendelte a magyar nyelvű elő
adásokat. Stáhly Ignác országos főorvos kínos hely
zetbe került, mert akit pár hónapja ittmarasztalni 
igyekezett, most a teljesíthetetlenre volt kénytelen 
kötelezni. Ugyanekkor az Orvosi Tár sorozatban 
hozta Tognio tanár alapos gyógyvízelemző dolgoza
tait. Az előzmények figyelembevételével önérzeté
ben újra megsértve nyugdíjaztatását kérte. 

Világos után a félreálltak megdicsőülésével 
kapta vissza tanszékét Wagner Jánostól. Az osztrák 
kormány dékánnak nevezte ki, így legfőbb végre
hajtója lett az aulikus restaurációnak. Nem nehéz 
szívvel és görcsös igyekezettel tette a német nyelvet 
kötelezővé a bécsi határozat alapján. A diákokat 
vakfegyelemre, tanártársait az udvar iránti feltét
len engedelmességre igyekezett szorítani. Több me
dikus miatta ment át Bécsbe. A szabadságharc ide
jén új épületeket kapott klinikákat a régiekbe tele
píttette vissza. A hatalomba szédült embert egyre 
romló egészsége sem mérsékelhette megértőbb 
irányba. 1854-ben már csak névleg dékán. Meghalt 
november 29-én szegényen, magányosan, megkese
redetten és körülgyűlölten. 

Nehezen bogozható ki utólag, hogy a saját sér
tett hiúsága, a mások jogos-jogtalan nyelvi türel
metlensége és az ezektől nem független körülmé
nyek mikéntje mennyiben motiválta sajnálatos 
utóbbi magatartását. 

Halálának százhuszadik évfordulóján a megem
lékezés nem is újjáértékelést erőltető mentegetés 
akar lenni, de harmincéves tanársága és a gyógy
víz-vizsgálatokkal végzett kétségtelen jelentős mun
kássága nem eshet teljesen egy rossz emlékű dé
kánság áldozatául. SzáUási ArpM 


