
Kolozsvárt született, apja szegénysorú könyv
kötőmester volt. Hét esztendővel korosabb Albert 
nevű bátyja a családi mesterség folytatója, később 
korrektor, nyomdatulajdonos, mellesleg Verne és 
Offenbach (szöveg) egyik első fordítója. Sándor 
nem könnyű körülmények között végezte középis
koláit. Apja alig tudta segíteni, bátyja a párizsi 
inaséveiből még úgyse, szerencsére a tanulás mel
lett kiváló adottsága volt a pengés sportfegyverek
hez. Pesten medikusi éveiben (1863—1868) vívó
leckékből tartotta el magát. Orvosi oklevelének 
kézhez vétele után a klinikai kórbonctanra került 
Arányi Lajosnak abban az archeológus korszaká
ban, midőn Vajdahunyadvára resteurálása tervén 
romantikus lelkesedéssel és kórszövettani alapos
sággal dolgozott. 

Ajtai tulajdonképpen Genersich Antal utóda 
lett, aki ekkor indult nyugati tanulmányútra. Ará
nyit a régészkedés annyira lekötötte, hogy a fiatal 
patológus Ajtaira hárult a proözektori feladat leg
nagyobb része. Ugyanakkor a gyermekkórházban 
és a törvényszékin is részállást vállalt. A tanul
mányúton követve Genersich Antalt, az 1871-es 
évet megosztva Lipcsében Ludwig és Wagner, Ber
linben Virchow mellett töltötte. Noha alapjában 
véve patológus volt, a fiziológus Ludwig hatása 
átmenetileg erősebbnek bizonyult. Mielőtt Ludwig 
Lipcsében Weber utóda lett volna, bécsi éveiről a 
kutatói kiválóságán kívül Jendrassik, Lipcséből 
Genersich hozott a személyére vonatkozó jó híre
ket. Ettől számítva a magyarok kötelező zarándok
helynek tekintették intézetét. Ajtai „Vizsgálatok 
az ízületi belhártya szövettanának köréből" és „Az 
ízlésszervek szövettanához" c. dolgozatait 1872-ben 
az Orvosi Hetilap leközölte, ez utóbbit parallel né
metül a strassburgi Archiv. f. mikr. Anatomie. A 
fiziológiai és patológiai intézetekben tett tanul
mányútjáról hazatérve az általános kór- és gyógy
tan tárgyköréből magántanárrá habilitálták. 
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Néhai prof. Ajtai Kovács Sándorét a törvényszéki 
orvostanon egy több évtizedes hosszú és egy rövid 
helyettesi tanszékbetöltés előzte meg. A Rupp Já
nos Jakabé harminchat, Belky Jánosé mindössze 
egy tanévre. Ajtai, a kolozsvári tanárságát hozzá
számítva, negyvenegy esztendejével a törvényszéki 
orvostörténetünk doyenje. 
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A kolozsvári orvossebészeti intézet 1872-ben 
kapott egyetemi rangot. Mivel a betöltésre szánt 
tizenegy tanszék közül háromra nem volt megfe
lelő helybeli esélyes, Pestről Fodor Józsefnek az 
államorvostani, Plósz Pálnak pedig a kórvegytanra 
történt kinevezésén kívül az általános kór- és 
gyógyszertant rk. tanári címmel az alig huszonhét 
éves Ajtai K. Sándor kapta meg. Egy év múlva a 
rk. kinevezést rendes tanárira módosították, de 
őbenne lassan felülkerekedett a kriminalisztika 
iránt fokozódó érdeklődést tanúsító patomorfoló-
gus. 1874 nyarán ismét külföldi tanulmányútra 
ment, Kolozsvárra visszatérve a törvényszéki or
vostan és az orvosi rendészet élére nyert kineve
zést. 

Az államorvostan tanulásáról és tanításáról 
1877-ben tartott írásban is megjelent egyetemi be
szédet. A bűnügyi beszámíthatósággal foglalkozó 
kazuisztikai kázusait az Orvos-Természettudomá
nyi Értesítő lapjain jelentette meg. Az 1882-es rek
tori székfoglalójában a kolozsvári orvoskar első 
decenniumának történetét foglalta össze. 

Az elkövetkező 1882/83-as tanévre a fiatal he
lyettes Rupp-utód Belky János és Ajtai K. Sándor 
tanszéket cseréltek. A pesti új igazgatónak a tör
vényszéki intézethez kapcsolt államrendőrségi bon
coló orvos és törvényszéki szakértő feladatokat is 
el kellett látni. Az Újvilág utcai anatómiai inté
zetben egy szobával rendelkező törvényszéki tan
széket 1885-ben az Üllői útra telepítették. Az elő
adóteremben a kétszáz beiratkozott hallgató he
lyett csak nyolcvannak volt férőhely, az is any-
nyira sötét, hogy szinte állandóan kellett a gáz
lámpáknak égni. Ezért Ajtai instrukciói és Hausz-
mann tervei alapján 1890-ben a törvényszéki or
vostan új épületet kapott, amelynek előadóterme 
már kétszázötven személy befogadására volt al
kalmas. 

A kolozsvári évei sem voltak szakirodalmilag 
valami termékenyek, Pesten viszont az intézet át
telepítése körüli teendők, a sokirányú szakértői és 
egyéb időigényes feladatok mellett már nemigen 
törekedhetett rá. Előadásai alapján a „Törvény
széki-orvosi jegyzetek" kőnyomatos kiadását ta
nítványai állították össze. Belky János 1880-as és 
az 1895-ös, Genersich Antal által kibővített posztu
musz tankönyve között a medikusok tanulási fő 
forrása. Különösen a szakértői működés tárgyalá
sának köre, az abortusz fejezet és a lőfegyverek 
okozta sérülésekkel foglalkozó rész rendkívül ala
pos és bőséges. Megtudható belőle, hogy amíg a 
törvény a homoszexualitást az állatokkal való faj
talankodás szigorú szintjén büntette, addig a lesz-
boszi szerelem, az úgynevezett lesbia-tribadia (Les-
bos szigetén a tribadesek végezték) a honi parag
rafusok előtt ismeretlen volt. 

Ajtai K. Sándor az 1896/97-es tanév dékánja, 
1906/07-ben rektora. Egyetemtörténeti székfoglaló
ja 1907-ben jelent meg. Az 1909-es kiadású, Grósz 
Emil szerkesztette „Las Facultés de Médecine des 
Universités Royales Hongroises de Budapest et de 
Kolozsvár" című, a XVI. nemzetközi orvoskong
resszus tiszteletére kiadott vaskos kötetében Ajtai 
törvényszéki tanszéktörténete franciául jelent meg. 
Legközelebbi munkatársa Minnich Károly magán

tanár volt. A századfordulón a törvényszéki inté
zetben lakott egy markáns debreceni medikus, aki 
minden idejét a hullák rajzolására fordította. „A 
halottak tanítottak meg rá, hogy nem a gyógyítás 
a hivatásom" — írta Medgyessy Ferenc, a későbbi 
nagy magyar szobrász, Ajtai és Minnich egykori 
hallgatója. 

Ajtai Kovács Sándor 1915-ben, hetven évesen 
vonult nyugalomba, 1917-ben halt meg. Kortársai 
szerint félelmetes debatter volt, a vitákban verhe
tetlen vívómester. 

Tanszéktörténeti helyét hosszú tanársága ha
tározza meg. 
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