
Egy népszerű francia 
toxikológia, és két 
magyar fordítása 

A korszerű orvosi mérgezéstan elsők között a pá
rizsi orvosi egyetemen nyert teljes értékű tanítási 
jogot. Az eladdig alig rendszerezett ismeretek nagy 
összegezője, alkalmazója és oktatója a spanyol 
Minorca-sziget fővárosából a Franciaországba ho~ 
nosult Orfila professzor lett, akinek a „Traité de 
Toxicologie générale" c. könyve irány jelző mér
földkő a törvényszéki orvostan történetében. Első 
kiadása 1818 kora tavaszán jelent meg, s jószerrel 
már a nyomdából elfogyott. Sikerén felbuzdulva 
megírta népszerű változatát — és lévén a szőlő leve 
mediterrán népital — a borhamisítás felismerésé
nek egyszerűen elvégezhető elemzési trükkjeivel. 
Szaktekintélyét megőrizendő, elbírálásra a legille
tékesebb orvosi fórum elé bocsátotta. A bizottság 
tagjai voltak: a nagy elmegyógyász Pinel, a kémi
kus Vauquelin, és a kézirattal érdemben foglalkozó 
Duméril. A szakmai argót szándékosan kerülő kacs
karingós című kézikönyvet a tekintélyes lektorátus 
azonnali megjelenésre javasolta, azzal a „szigorú 
kikötéssel", hogy nem teheti feleslegessé a „Traité 
de Toxicologie générale" szakemberekhez szóló má
sodik kiadását. 

Pest orvosegyetemén, noha ez idő tájt Böhm 
Károly adta elő a törvényszéki orvostant az ál
lamorvostan féléves stúdiumaként, Orfila népszerű 



könyvét mégsem ő, hanem Schuster János kémia 
tanár fordította le 1819-ben^— németre. A Schus-
ter-féle német változat magyarra átültetését Szabó 
József orvosdoktor, előbb Abaúj-, majd Szabolcs 
megye főorvosa találta először szükségesnek. 

A fordító Szabó Józsefről főleg Szinnyei „Ma
gyar Írók Élete és Munkái" és Molnár Béla „Kassa 
orvosi története" c. könyvéből annyit tudhatunk 
meg, hogy miskolci születésű, Pesten végzett 1818-
ban, előbb Abaúj, majd Szabolcs megye, végül a 
Nagy-Kun kerület főorvosa. A teljessége mellett 
megbízhatóságáról is méltán híres Szinnyei XII. 
kötete 222. oldalán olvasható, hogy Lutheritz köny
vét ő fordította le „Házi-Patika vagy szükségben 
segítő könyvetske a' nem orvosok számára. . ." Ezt 
átvételével Györy Tibor bibliográfiája is megerő
síti. Téves tehát e könyvecskét Mádi Szabó Dávid
nak (1808—1886) tulajdonítani. Különben sem köny-
nyű elképzelni, hogy valaki 22 éves korában me
gyei főorvosként egy másik megyében könyvet 
tudjon megjelentetni. Ugyanis Mádi Szabó Dávid 
1808-ban született, az említett könyv pedig 1830-
ban jelent meg. Szabó József szabolcsi főorvos a 
kassai kapcsolatait további fordításokkal gyümöl
csöztette. Az említett fordításnak 1835-ben egy má
sodik, olcsóbb kiadása jelent meg. 

Orfila: „Secours a donner aux personnes em-
poisonnées.. ." c. könyve negyed század múlva 
újabb átültetést ért meg, de ezúttal német helyett 
franciából, Kassa helyett Budán és Szabó József 
helyett Rosenzweig József jóvoltából. Szó szerinti 
fordításnál inkább értelemszerű átírásról van szó. 
„Orfilát mind tan, mind könnyű írásmódjában 
lehetőképpen követtem", írta az előszóban, továbbá 
„az orvosi vegytani műszavakat többnyire prof. 

Bugát és Schedel dr. urak 1833-ban kiadott orvosi 
szótár szerint neveztem meg ugyan, de újabb mű
szavakat is használtam, a latin neveket mindég és 
némellykor a franczia neveket is hozzá adván. Ezt 
tevém főleg a mérges gombáknál". Szabó és Rosen
zweig átültetése között, az azonos terjedelem mel
lett, érthető nyelvi különbségek vágynak. Szabó a 
Bugát—Schedel előtti vulgáris popularis elnevezé
seket használja, míg Rosenzweig az erőltetett túl
zásaitól letisztulni kívánó neologizmusokat. A láb
jegyzetekben Szabó a saját tapasztalataival szem
besít, Rosenzweig pedig a hatalmas német nyelvű 
irodalmi tájékozottságával. A secale cornutum az ő 
könyvében már anyarozs, de találhatók benne találó 
népi kifejezések is. A két fordító lábjegyzeteinek 
különbségéből kiolvasható, hogy közben huszonöt 
esztendőt haladt az orvostudomány. 

Pár szó idézet a borhamisítási fejezetből. A 
fűzfa (salix purpurea) bogyójával festett vörös bor
hoz timsót és szódabicarbónát („alszénsavas ha-
mag") javasol hozzáadni, s a tűzpiros italból ég
színkék, tintaszerű folyadék lesz. 

Rosenzweig az Orfila utáni könyvéhez csatol
ta a már hét éve néhai Schuster János tanár 
„Mentő Gyógyszertár" c. toldalékát, valamint az 
Orvosi Tár 1831. évfolyam első felében megjelent 
„A szabad királyi városokban rendelt halott-kémek 
által teljesítendő rendszabások. Kiadatott a K. 
Helytartó Tanácstól ad numerum 29,151." c. kiad
ványt. 

A fordító-átíró Rosenweig József azonos az 
Orvosi Hetilap 1974. június 29.-Í számában ismer
tetett Ágay (néhol Ágai) Adolf édesapjával. Azzal 
a végzett orvos, és orvosi munkát is végzett Ágayé-
val, akit szorgos lapszerkesztő, avatott tollú sok 
álnevű gyermekíró, és a legszellemesebb fordítói 
baki, a lajterjakab kitalálójaként ismerünk. A csa
ládi életrajzhoz kiegészítésül kívánkozik, hogy a 
Magyarországra menekült és Klauzál Gábor párt
fogásával orvossá lett Rosenzweig József Jánoshal
ma és Adony kőzött (Alsó) Dabas „hites orvosa és 
szülésze" is volt. A mellékelt, losonci főgimnázium
nak mély tisztelettel dedikált könyvén a neve a 
saját kézírás módosító illetékességével már Ágayra 
változott. 

Orfila keresztneveinek kezdőbetűi viszont té
vesek, mert Mathieu Joseph volt. Azon nagy fran
ciák egyike ő (1787—1853), akik a Pireneusoktól 
délről jöttek. Méltán lett világhírű a toxikoló
gia egyik fundamentális megteremtőjeként, s eh
hez, habár szerény kiterjedésű nyelvterületre kor
látozva, de lelkes magyar fordítói: Szabó József és 
Ágay (Rosenzweig) József is hozzájárultak. 
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