
Két Borsod megyei orvos 
a múlt században 

A párhuzamos életek egymást kiegészítő különbö
zőségével volt Borsod megye, Miskolc város orvosa 
doleschall Gábor (1818—1891) és Kun Tamás (1815 
—1894). 

Doleschallt epés egyetemi visszaemlékezéseiért 
szokás feddőleg emlegetni, Kun Tamást szorgalmas 
higiénikus-kriminológusként kellene. Doleschall a 
magányos sértődöttek gőgjével ítélt elevenek, és 
(főként) holtak felett, egyetlen egyetemi nagyság 
sem kerülte el bálványromboló indulatát. Kun kon
struktív karakter, változatos körülményei közt is 
sikerrel boldoguló, hozzájárulni igyekvő megszál
lottja a honi szakírásnak, a törvényszéki orvostan 
tanszéki szintű művelője. 

Doleschall Losoncról került az egri papnevel
débe, de idejében megvallotta az igazgatónak val-
lástalanságát, aki megértően nemcsak engedte el
végezni a középiskolát, de tanácsaival, személyes 
összeköttetéseivel a pesti orvoskar felé egyengette 
útját. 

Kun a Gömör megyei Felső-Nyárád evangéli
kus papi családjából ment Borsod fővárosába, ahol 
a családi hagyomány törvénye szerint a gimnáziu
mok elvégeztével a teológiára iratkozott. A kispap-
jelöltből két év után előkínálkozott a nevelő, akit 
a miskolci líceum érdemesnek látott egy köztanítói 
kinevezésre. A pedagógus-teológusnak ez a szelle
mi keret rövidesen szűk lett, ezért a közeli protes
táns fellegvár Sárospatakot szemelte ki a tovább
fejlődésre. Szellemi mohóságával a teológia mellé 
jogból is habilitált, de a hivatáskettőzés sem elégí
tette ki, harmadikért a pesti medicinára kívánko
zott. 

Dupla diplomával a tarsolyában járta az orvos
kart önmagát szerényen eltartani tudóként, de pré
dikálás és ügyvédbojtárkodás helyett magyar 
nyelvtani óraadással és alkalmi cikkek tiszteletdí
jából. Irt az Atheneumba, a Tudományos Gyűjte
ménybe és a Közleményekbe az egyiptomi erköl
csökről, a természettudományos „mívelődésről", a 
nevelésről. A Magyar Gazdába a gyümölcsfák be
tegségeiről. Medikusként az Orvosi Tárba a „Pá
linka iszákosság kártékony befolyása az állati és 
tengéletre" c. dolgozatát küldte. 

Doleschall kitérő nélkül, tehát korábban vég
zett Kun Tamásnál. Bene professzor intézetében 
kezdte (1840) összeférhetetlen modorával, ezért az 
egyben dékán igazgató a rabiátus kollégát áthe
lyeztette — az állatorvosi intézetbe. Az ifjú titán 
itt feltalálta magát, mert az állatorvosláshoz ugyan 
nem értett, de nyelveket jól tudott, s az előadó első 
tanársegéd német előadását tolmácsolta magyarra. 
Amikor a tanszék két esztendő múlva betöltésre 
lett meghirdetve, a hat pályázó között (nem kis 
meglepetésre) a Doleschall neve is szerepel. A ka
tedrát természetesen Zlamál Vilmos esélyes kapta 
meg, de a sértődött „rivális" nem tudta a kudarcot 
elviselni. A jóindulatú Stáhly tanácsára Miskolcon 
telepedett le 1843-ban, ahol (hogy ne kelljen töb
bet intézeti ellenfelekkel mérkőznie) magánrende
lőt nyitott. 

Kun az egyetemet ugyanabban az évben vé
gezte, amikor Doleschall elhagyta Pestet. Ő is aj- S"\ 
tóstól berontva kezdte, de mértéktartóan folytatta. \ l 2 l 
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ezzel elnyerte a követők (főleg Almási Balogh Pál) 
ellen- és az ellenzők rokonszenvét. Hét pontban cá
folta a Hahnemann-féle hasonszenvi tételeket azon 
kezdő orvosok nevében, akik, úgymond „belátnak 
már annak rejtélyekkel összevisszaszőtt köpönyege 
alá'9-. Pólya tanár alkalmasnak találta meghívni el
mekórtani magánintézetébe, és lehetőséget biztosí
tott több prágai—bécsi rövid tanulmányútra. Bécs
ből magával hozta „A táplálás és légzés vegyfolya-
mat Liebig után" c. dolgozatát a Tudomány tárba. 

Mégsem választhatott kedvére, mert Doleschall-
hoz hasonlóan három évvel a végzés után búcsút 
mondott Pestnek és az intézetnek. Miskolcot neki 
nem kellett javasolni, mert ismerősei tárt karokkal 
és tiszteletbeli főorvosi kinevezéssel fogadták. 

Két esztendő múlva a szabadságharc idején 
Doleschall a máramarosi, Kun a miskolci helyőr
ségi kórház vezetője. De Doleschall nemcsak orvos, 
hanem népszónok is. Engedély nélkül gyűléseket 
tart, s akarva-akaratlan zavara a közrendet. A fi
gyelmeztetésre sértődéssel reagál, és átkéri magát 
Pestre. Budavár oslrománál már Görgey oldalán 
serénykedett, ő konstatálta Hentzi tábornok halá
lát. A cári beavatkozáskor ismét felébredt benne a 
néptribunus, ezért Bugát és Perczel táborába irá
nyította. Itt sem maradt sokáig, összeveszett a „be
tegekkel nem törődő" tisztekkel, természetesen a 
saját hangnemében, így a parancsnok kiadta útját. 
Mentségére váljék, hogy a még kritikusabb Szeged 
felé ment, ahol egy gyógykovács tanfolyammal bíz
ták meg. Végigvinni már nem volt ideje, átirányí
tották a nagy orvoshiányt szenvedő aradi sebesült
kórházba. A fegyverletétel híre már Bem fogyó tá
borában érte. Innét Miskolcra szökött, ahol felelős
ségre vonták — a máramarosi szónoklataiért. Ügyét 
tisztázni Pestre szállították, de bizonyítékok hiá
nyában elengedték. 

Kun ugyan 1849-ben kapott egy minisztériumi 
titkári kinevezést, de működésre alig volt lehető
sége. Miskolcon maradt egészen 1858-ig, ahonnan 
éfey-egy esztendőre Tiszalök, Büdszentmihály és 
Mezőcsát Tisza-közeli községekbe költözött orvosi 
gyakorlatot folytatni. Az 1858-as Orvosi Hetilap 
Tárca rovata sorozatban hozta Kun Tamás borsodi 
leveleit, a szerkesztőség a magyar orvosi irodalom 
„próbált munkását" üdvözölte személyében. Irt a 
kanyarójárványtól a műszerhiányig, az orvosi szó
tár megújításától az ajnácskői fürdő vegyi összeté
teléig mindenről. A Vasárnapi Újságban ismertette 
a himlőoltás és újraoltás fontosságát, amely hatá
sos hasonlatával a keresztelőhöz fogható szertartás 
a gyermek életében. Javasolta a mérges növények 
iskolában való ismertetését. így vált országosan ne
vessé Kun Tamás borsodi orvos, és nevezték ki 
1861-ben megyei főorvosnak. A Gyógyászat „mu
tatványokat" közölt sorozatban a „Megyei főorvos 
tiszti köre" c. röpiratából, ami később füzet alak

jában is megjelent Miskolcon. Fejezetekbe tömö
rítve tárgyalja a megyei főorvos szerteágazó fel
adatait, főleg a közegészségügyi ellenőrzéseket, pl. 
a piacok (mérges gomba), vágóhidak, mészárszékek, 
üzletek szemléit. Járvány esetén kötelessége a hely
színen tartózkodni és gondoskodni a szegénysorsú 
betegek gyógyításáról. Járványmentes időben a vé
dőoltásokat megszervezni és ellenőrizni. A törvény
széki rész bonc jegyzőkönyv-mintákat és bevált re
cepteket (afféle Fo. No.-t) közöl. 

A Poor Imre szerkesztette Gyógyászat köz
egészségügyi, közigazgatási és törvényszéki mellék
lete, az „Államorvos" 1872—76 között főleg Kun 
Tamás „A közegészség rendezését tárgyazó törvény
javaslatára észrevételek és újabb cikkely javasla
tok", valamint a neves orvostörténész, Linczbauer 
Ferenc „Az egészség-ügy szabályozása tárgyában az 
országgyűlés huszonegyes bizottmányának kilences 
albizottsága által f. é. jan. 26-án tett indítvány szel
lemében" c. sorozatát hozta. Kun Tamás paragra
fusokba fogalmazott javaslata szerint „A növendék 
fi- és leány-gyermekek tizenhét éves koruk betöl
tése előtt, míg a kiszabott iskolázási éveket bizo
nyítvánnyal nem igazolták, mezei munkára, mester
ségre, kereskedésre, gyári foglalkozásra s bármi
nemű üzletre alkalmazni tiltatik . . . kötelesek a föl
vétel vagy munkálkodás megkezdése előtt minden 
növendéket orvosilag megvizsgáltatni, hogy az elé
jük kitűzött foglalkozásra testalkatoknál fogva, 
egészségök rongálása nélkül alkalmatosak-e vagy 
sem? A fazekasoknak tilos egészségre ártalmas, 
ólomtartalmú festékeket használni". 

Az „Államorvos" a közegészségügyi javaslatok 
mellett folytatólag orvostörvényszéki eseteket kö
zölt Kun „tr.-tól, az országos közegészségügyi ta
nács rendk. tagjától, magy. kir. törvényszéki orvos
tól Miskolcon". Irt kuruzslási esetekről, exhumálás-
nál a hulla azonosításáról, élve vagy halva dob
tak-e valakit a vízbe?, a testi sértés minősítéséről, 
a természetes és erőszakos halál szekciós ismérvei
ről, magzatelhajtás! bűnesetekről. • 

Míg Kun Tamás a hazai törvényszéki orvosok 
figyelmét Miskolcra irányította, Doleschall kollé
gája is írt néhány jelentéktelen orvosi dolgozatot. 
Összeharaglott viszont egy olyan önmagát igazoló, 
másokat mocskoló memoár kötetet, hogy arra még 
a Kun Tamás munkájánál is jobban odafigyelt az 
orvostársadalom, csak ellenkező érzésekkel. Noha 
egy városban egymásról tudva éltek, különbözősé
gük kizárta a barátkozást. A nagy intrikus magán
orvosnak nem lett volna tanácsos a törvényszéki 
főorvosba belekötni. 

Doleschall egy igazságtalanságával is sokat idé
zett vitriolos pamflet-életrajzot, Kun ex-teológus 
pedagógus, antihomeopata orvos és jogász pedig egy 
szorgalommal összeírt érdemes életművet hagyott 
maga után. Szállási Árpád 


