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Stáhly Ignácz 
A szabadságharc sorsa 1849. április 30-án dőlt el 
véglegesen. A Kossuth-kormány Debrecenben, a 
főváros még osztrák kézen. Az ittmaradottak már 
tudják, hogy Görgey irányításával tegnap indultak 



el a honvédhadtestek Buda bekerítésére, de azt még 
nem, hogy Paskievics herceg is megkapta Miklós 
cártól a parancsot az esélyeket egyoldalúvá billentő 
katonai beavatkozásra. E reményt keltő nehéz ta
vaszi napon kísérte utolsó útjára a pesti orvoskar 
néhány tagja a negyvennyolc órája halott Stáhly 
Ignácz professzort, protomedikust, a hadsereg szer
vező tábori főorvosát. 

„Stáhly Ignácz. Fia Stáhly Györgynek, szüle
tett Pesten, 1787. július 31-én. Orvosi tanulmányait 
Pesten végezte, a hol 1803-ban szemészmester, 1804-
ben sebészdoktor és 1806-ban orvosdoktor, valamint 
szülészmester lett", írja Hőgyes Millenniumi Em
lékkönyve (149. old.) és nyomában a lexikonok. 
Holott ebben nyilvánvaló elírás gyanítható, ugyan
is nehezen képzelhető — ha mégoly tehetséges ifjú 
is valaki —, hogy 16 éves korában szemész, 19 éve
sen pedig orvosdoktor és szülészmester legyen. 
Győry Tibor a Pest-belvárosi plébániahivatal anya
könyvéből kikerestetve helyesbítette a kar történe
tében: „Stáhly Ignácz György, med. prof. és Trett-
ner Regina fia, 1785. július 31-én született és keresz
teltetett meg". Tény, hogy 1806-ban kapott orvosi 
oklevelet, és Eckstein János mellé került sebész
adjunktusnak. Az egyetem Bene Ferenc mellett ne
ki is megszavazott egy összeget külföldi tanulmány
útra, de nem együtt indultak el. 

Hazatérve nem sokáig maradt Eckstein mellett, 
mert 1808-ban kinevezték a megüresedett elemi 
bonctan élére. 

Ettől számítva harminckét esztendőn keresztül 
volt a fakultás egyik eminens és exponens képvise
lője. Apja egykori példáját követve, részt vett az 
1809-es Napóleon elleni nemesi felkelésben, és a po
zsonyi kórházban a hajdani ösztöndíjas társ Bene 
Ferenccel együtt hajszál híján elragadta a tífusz
járvány. Mikor leszerelt, 1810-ben a bonctan mel
lett a szülészetet is ő adta elő, ami akkor nem szá
mított inkompatibilis szakmai párosításnak. Miután 
a szülészet megfelelő tanárt talált, a kiváló kéz-
ügyességű Stáhly a szemészetet kapta helyettesí
tésre. A kiváló okulista apa emléke szintén inspi
rálhatta ebben. Az orvoskar takarékossági meggon
dolásból és a Stáhly iránt érzett szolidaritásból 
szembeszállott a mindenható Stifft elképzelésével, 
aki — egyébként teljesen indokoltan — önálló sze
mészetet akart. Ki is neveztetett Fabini 1817-ben. 

A Stáhlyak és Ecksteinek tanszékváltogató pá
lyafutásának újabb állomása az 1827-es esztendő, 
midőn Eckstein Ferenc, a gyakorlati sebészet taná
ra betegsége miatt többé nem tudta ellátni teendőit. 
Csak magyarul előadó helyetteséül Stáhlyt nevez
ték ki? majd Eckstein halála után, 1833-ban végleg 
átvette a sebészetet. Eddigi tanári érdemei és ki
váló operáló képessége révén a szokásos pályázat 
mellőzésével. 1830-ban rektorrá választották. Ha
tására emelkedett a sebészet színvonala, ezért az új 
bécsi sebészképző tanrend elkészítésénél figyelembe 
vették intencióit. A nagyérdemű Lenhossék Mihály 
1840-ben bekövetkezett halála után az országos fő
orvosi állást Bene Ferencre bízták, de egyre súlyos
bodó bronchitisze miatt ezt a plusz munkát már 
nem tudta elvégezni. Ezért a karigazgatói és orszá
gos főorvosi funkciót összekapcsolva, 1843-ban, 
Stáhly Ignáczrdi ruházták. A sebészeti tanszék ezzel 

automatikusan megürült. A volt professzornak es 
az új országos főorvosnak természetesen döntő sza
va volt az utódlás kijelölésében. A három, akkor 
még egyformán névtelen jelölt közül Stáhly kitűnő 
érzékével Balassa Jánost javasolta kinevezésre. 
Döntő szava volt Zlamál Vilmos és Nedelkó Döme 
tanszékre kerülésében is. Javaslatára engedélyezte 
Bécs a Helytartótanácson keresztül, hogy Stockin-
ger Tamás 1845. július 1-től orvostörténetet oktat
hasson. 

Sthály mozgalmas életének befejező esztendeje 
a szabadságharc lelkesítő, de a bonyolult helyzetben 
felelősen gondolkodók nagyon nehéz szakaszára rö
vidült. 

A márciusi események hatására a Helytartó
tanács támadta az egyetemi oktatás szünetelése 
miatt, ugyanakkor az egyetemi tanács a magyarul 
előadni nem tudó tanárok azonnali leváltását kö
vetelte. Nem volt nehéz dolga Sadler, Schordann és 
a többi magyarul tudók esetében. Ugyanakkor 
azonban Tognio Lajost, aki nyelvünkön előadni 
nem tudott (nem is igen akart) szakmailag érdemei 
szerint becsülte. Senki nem tett többet nála a ma
gyarországi vizek-gyógyvizek megismertetéséért. A 
saját költségén utazta be az országot, vette vegy-
elemzés alá, és közölte az Orvosi Tárban még a leg
eldugottabb Szatmár megyei kis vizeket is. Végül 
Tognio oldotta meg a dilemmát azzal, hogy lemon
dott. A kémikus Sangaletti lemondása volt a leg
kevésbé kényes ügy, mert a helyére ketten pályáz
tak, Nendtvich Károly és Görgey Arthur. 

Klauzál Gábor 1848. április 27-én nevezte ki 
Stáhly Ignáczot miniszteri osztályfőnökké, és meg
bízta a közegészségügyi teendők ellenőrzésével. A 
protomedikus Sauer Ignácz lett. Stáhlyt október 
31-én tábori főorvossá nevezték ki. A hatvanadik 
évét már túllépő akadémikus, minden elérhető or
vosi cím-rang jogos birtokosa hadikörházak szer
vezéséért, külön tábori orvosi és gyógyszerészi kar 
felállításáért szekerezte végig az országot. Munká
jába még Kossuthnak sem engedett beleszólni. Sze
mélyi tekintélyével igyekezett nevesebb orvosokat 
a hadikórházak élére megnyerni — sajnos sokszor 
hiába. A kolera kitörésével külön bizottmányt szer
vezett, élére Pólya Józsefet nevezte ki. Balassa Já
nossal honvédsebész tanfolyamot indíttatott. 

Szervezőmunkáját az események szakítják meg. 
December 31-én a kormány elhatározta székhelyét 
Debrecenbe áttelepíteni, de a tábori főorvos már 
nem vállalkozhatott a tiszántúli téli utazásra. Ápri
lis 28-án, mielőtt a fővárost visszafoglalni felsora
kozó honvédtüzérek első lövése eldördült volna, a 
legnyomósabb indokkal igazolta most már örökre 
szóló hiányzását. 

Zétény szerint „Stáhly készítette az első utat a 
honvédorvosi szervezet végső kereteinek kialakí
tására". 

Nem hagyott sem elfeledni, sem felfedezni való 
irodalmi munkásságot, de a kar- és szabadságharc
történet (orvosi része) elképzelhetetlen e név gya
kori idézése nélkül. 

Szállási Árpád 


