
Lange Márton (1753-1792) 
és az első magyarnyelvű 
erdélyi bábakönyv 

Az első szülészeti könyvek elsősorban bábáknak 
íródtak, mivel a szülészet orvosi beavatkozást csak 
ritkán igényelő, tapasztalati bábamesterségnek szá
mított. Mint a magyarul megjelent korábbi szak
könyvek legtöbbje, a szülészeté is fordítás. A leg
első Weszprémi István híres nevéhez fűződik. (A 
Bába Mesterségre Tanító Könyv, Debrecen 1766.) 
Ez lényegében annak a bécsi J. N. Crantz szülésze
ti könyvének magyarított változata, akinek a ja
vaslatára adta ki Mária Terézia az 1756. július 
29-én életbe lépő rendeletét a birodalom területén 
ténykedő bábák kötelező vizsgáztatására. 

A debreceni bábakönyv után 1772-ben a pozso
nyi líanderer Nyomda nyomatta ki Domby Sámuel 
Borsod megyei főorvosnak a könyvecskéjét, „mely 
Írattatott kérdésekben és feleletekben a tekintetes 
nemes Borsod megyei bábáknak hasznokra". Dom
by könyve a Weszprémiétől eltérően már eredeti, 
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önálló munka. Debrecen és Borsod megye példá
ján felbuzdulva a többi városok is igyekeztek kö
vetkezni. Szeli Károly, Szeged városi orvosa Stei-
dele bécsi tanár könyvét fordította le, és „Magyar 
Bábamesterség" címmel került kiadásra 1777-ben. 
A korabeli kritika szerint ez inkább „a bábáskodó 
Borbélyoknak elméjekhez vagyon alkalmaztatva". 
Pesten az első bábakönyv (Mocsi Károly: A' Bába-
Mesterségnek Eleji. . .) 1784-ben jelent meg, mind
össze 62 oldalas fordítás. 

Erdélyben viszonylag késői, 1791-es keletű a 
legelső magyar nyelvű bábakönyv Lange Márton 
barcasági főorvos hiánypótló igyekezetéből, „fő
képen a' Falu helyt levő Bába Asszonyoknak ked
vekért". 

A németajkú Lange Márton a háromnyelvű-
népű Barcaság székhelyén (Brassó, Brasov, Kron-
stadt) született 1753. szeptember 12-én. Iskoláihoz 
szerencsés segítője a tizennégy évvel idősebb Tódor 
testvérbátyja, aki a jénai egyetemről hazajövet a 
helyi gimnáziumban kapott lektori állást. Noha ő f"\_ 
teológiát (és mellette tudományosan méhészetet) ^ p f 
tanult, öccsét engedte hajlama szerint a természet-
tudományok felé terelődni. A szorgalmatos gimna- 1905 



zista a napi leckék elvégeztével bejárt a gyógyszer
tárba némi füvészeti-gyógyszerészeti ismeretek fel
szedésére. Érettségi után az erdélyi szász lutherá
nus diákok szokása szerint valamelyik protestáns 
német városba igyekezett egyetemre. Így került 
Göttingába, valószínűleg a brassói rokon hangé Já
nos teológus rábeszélésére. Először a jogi karra 
iratkozott, de utána rövidesen átment az orvosira. 
A messzeségeket csak két esztendeig bírta, átjött a 
hazafelé feleúton fekvő Bécsbe. Itt is két évet töl
tött, diplomát szerezni már a nagyszombati egyete
men található. Orvosdoktori címet a többiek kö
zött Lumnitzer István, Kolosváry Sámuel, Gömöry 
István, Huszti Theophil és Hoff Ignácz nagyremé
nyű társaságában kapott 1777-ben, utolsó évfolyam
ként az egyetem Budára történő áthelyezése előtt. 
Doktori disszertációja: „De ophthalmia commenta-
tio medico-chirurgica" még a nagyszombati nyom
dában jelent meg, jelezvén a friss diplomás szemé
szeti jártasságát is. 

Végzés u t | n kész állás várta ia Brassóhoz kö
zeli Fogaras városában, de ő inkább hazament bi
zonytalan jövedelmű, de biztosan otthon levő gya
korló orvosnak. Hároméves gyakorlattal kinevezték 
a Barcaság másodfőorvosává. Ez egyben a publiká
lás kezdetét is jelentette. Bécsben 1784-ben megje
lent egy pestisről szóló könyve. Olvasható benne, 
hogy két brassói sebész a pestises kelevényt tehén
tejbe keverte kísérletből, de nem sikerült háziálla
tokat megfertőzni. Művei közül az 1788-ban ki
adott „Recensio remediorum praecipuorum Tran-
sylvanica domesticorum" orvosnéprajzi szempont
ból is nagyra értékelt. Német és latin nyelvű írá
sai a németországi Offenbachban, de főként Nagy
szebenben, az erdélyi szászok szellemi központjá
ban jelentek meg. 1791-ben kinevezték először Há
romszék, majd a Barcaság első főorvosává, s tagja 
lett a Lipót Természet Vizsgáló Akadémiának. 

A legelső magyar nyelvű erdélyi bábakönyv 
1791-ben jelent meg a barcasági nyomdatulajdonos 
Hochmeister Márton kolozsvári és szebeni műhe
lyében. Teljes címe: ,,A' Leányoknak, Anyáknak és 
Gyermekeknek Orvos-Aszszonyjok, a' köz, és Fa-
lú-helyt lakó Népnek számára Íratott Könyv melly 
főképpen a' Falu helyt lévő Bába Aszszonyoknak 
kedvekért készíttetett, de minden jó Anyáknak-is 
az olvasásra hasznos, és nékiek mint-egy ajándék 
az ő Leányjaiknak Férjhez menetelekkor ajánlta-
tik". 

A forrásbibliográfiák: Petrik Géza, Szinnyei 
és nyomukban Győry Tibor, Magyary Kossá, GorU 
vay, valamennyien hangé Márton eredeti művének 
tartják a fenti könyvet. Holott (ahogy az a címla
pon látható) a szerző neve nincs feltüntetve, ellen
tétben az ugyanakkor megjelent állatjárványtani 
könyvvel. A bevezető sorokból pedig kitűnik, hogy: 
„az én Erdélyi Atyámfiainak nyelvekre fordíttatott", 
tehát mindenképpen fordítás. E bevezető-ajánló so
rokat valóban hangé Márton írta, de sem az ere
deti szerzőre, sem a fordító nevére nem történik 
utalás. Gyanúnk szerint neves bibliográfusainkat a 
bevezető sorok aláírása téveszthette meg, s így ke
rült hangé Márton eredeti művei közé. A könyv 
színvonala mellette szól, jó szimattal kiválasztott 
fordítás. 

A 364 oldalas mű két fő- és több alszakaszra 
osztott. Foglalkozik a „hószámi-tisztulássaP, a sá
padtsággal és a vérzés elmaradásával. Majd a ter
hesség (nehézkesség) jeleivel, a szokatlan vérfo
lyással, az abortusszal, a méhben való elhalás je
leivel, az álterhességgel (fattyú nehézkesség) és a 
terhesség alatti sérülésekkel. A „Vajúdás regulái", 
a méhszáj viselkedése, a rángatódzások, a méhre-
pedés, majd a szülés utáni normális és veszedel
mes elváltozások, vizelési panaszok és prolapsusok 
követik a felsorolást. Az első rész utolsó alszaka-
szának anyaga: a gyermekágyassal való törődés, a 
szoptatás fontossága és nehézségei, a gyermekágyas 
folyásai és a szült nő egyéb betegségei, „vért-pökés, 
vízkórság, a' méh nyavalyái". 

A második főrész témája: az újszülött gondvi
selése, az élet jelei nélkül való magzat élesztési kí
sérlete, a tisztaság, a csecsemő táplálása, a szopta
tás, a tejpótlás, az egészségtelen tej jelei, a dajka 
kiválasztása, a gyermek eledele, végül a gyermek
betegségek. 

Különösen a csecsemővel foglalkozó részek 
egész modernek. Pl. „Jobb, ha a' gyermek éppen 
bé-nem póláltatik, hanem tsak a' póla takaródzó, 
egy pár illendően helyeztetett sinórral béköttetik". 
Nagyon fontosnak tartja az anyamell lemosását 
szoptatás előtt, és az edények tisztántartását. 

A táplálásról: „Valameddig a' gyermek a' ma
ga Anyjának tejével meg elégíttethetik, addig sem
mit egyebet, a' mellett leg alább az első 6 hetek
ben, nem-kell adni. Az-után el-kezdeni, annak a 
tsets mellett, 3-szor annyi vízzel elegyített ollyan 
tehén-tejet adni, mellynek a' felét vagy sírját le
szedték. 

A' gyermeket mindjárt leg először, bizonyos 
meghatározott órákon-való szoptatásra kell szok
tatni". 

Öva int a túlzott lisztes táplálástól (lisztárta
lom!), ajánlja a könnyű péppé tört sárgarépát bor-
júhúslében. Lényegesnek tartotta a beteg szobáját 
kellően levegőztetni, „hasonló-képpen a' betegnek 
ganéj ját mindjárt el-takarítani. Ha ez el-muiaszta-
tik, tehát az-által nem tsak a' betegség leszen ve
szedelmes, hanem még az egészségesekhez-is köny-
nyebben hozzájuk ragad". 

Természetesen nem mindegyik része ilyen „mo
dern". 

Meglepő volt még a forrásbibliográfiákban, 
hogy hasonló címmel és 1791-es dátummal két bá
bakönyv jelent volna meg. Egyik Heinrich Georg 
Marschal könyve Gödri János fordításában: ,,A' 
Nőtelen és Nehészkeseknek, az Anyáknak. . ." c. 
oktatása, a másik a hangé Márton-féle „A' Leá
nyoknak, Anyáknak és Gyermekeknek Orvos-Asz
szonyjok . . . " c. bábakönyv. Felmerült annak lehe
tősége, hogy a két könyv esetleg azonos, amit Bor
sa Gedeon, az Országos Széchenyi Könyvtár tudo
mányos főmunkatársa is alátámasztott. Mind a Sie-
benbürgische Quartalschrift, mind a Josef Trausch-
féle Schriftsteller-Lexikon (Kronstadt, 1870) hangé 
Mártont kiadóként említi. 

Tehát a legelső magyar nyelvű erdélyi bába
könyv nem hangé Márton eredeti műve, mint eddig 
hittük, hanem Marschal könyvének a Gödri-féle 
fordítása, hangé érdeme a kiválasztás és meg jelen-



tetés. Okító jótékony hatását nem sokáig szemlél
hette. A következő, 1972. év nyarán, a bodoki für
dőn reumáját kezelve meghalt, mielőtt a negyve
nedik életévébe lépett volna. 

Szállási Árpád dr. 

1907 


