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Bárra István botanikus 
főorvos 

Méliusz Juhász magyar nyelvű, posztumusz meg
jelent (1578) Herbáriuma és a nagyszombati orvos
kar felállítása (1770) közötti kettőszáz esztendőben 
a gyógyfüvészkedés Magyarországon a lelkes-lelki
ismeretes műkedvelők, a kétes képzettségű „tudó
sok" és a sanda sarlatánok szabad területe volt. 
Korfordulót csak a felvilágosodás századának he
tedik évtizede hozott. Egyrészt az orvoskaron a 
botanika a kémiával közös tantárgy lett, másrészt 
a nagy rendszerező Linné fellépése után új szabá
lyok váltak kötelezővé a botanizálásra. Ami ter
mészetesen nem jelentette a jól bevált, kényelmes 
és egyszerű alfabetikus beosztás egy csapásra való 
elhagyását. Mert amíg a Pázmány alapította és 
Mária Terézia bővítette egyetemen prof. Winterl, 
az első hivatalos gazda, szigorúan linneánus rend
szer szerint adta elő az orvosi botanikát, addig Deb
recen tudós főorvosa, Csapó József a méliuszi ha
gyományhoz híven írta meg a füves és virágos ma
gyar kertjét, „mellyben mindenik fűnek és virág
nak neve, neme, ábrázatja, természete és ezekhez 
képest különféle hasznai érteimessen megjegyez
tettek'9. Ez jelentette az orvosi füvészét kettős vo
nalának kezdetét. 

Winterl világhírű utóda, Kitaibel, majd Schus-
ter, Haberle és Sadler többrészt latinul írták bota
nikai műveiket, így ők képviselik az akadémia 
előtti akadémiai szárnyat, viszont Csapó követői: 
Veszelszki, majd ismét a debreceni Diószegi és Fa
zekas már Linné „alkotmánya szerént", de Ka
zinczy és Földi János magyarító buzgalmával igye
keztek a népi szükségletet kielégíteni. 
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Az orvosi füvészet tanszéki korszakában (1770 
—1850) sajátságos helye, rendhagyó és nem jelen
téktelen szerepe volt Bárra István Pest megyei fő
orvosnak. 

Ö Linné ivar szerinti rendszerétől eltérően a 
svájci De Candolle összehasonlító növénymorfo
lógiájának volt a hívé. Gombocz Endre „A magyar 
botanika története" c. autentikus műve szerint 
(469. old.) Bárra főorvos „De Candolle nyomán és 
annak rendszere szerint tárgyálja a növényvilágot, 
a családok részletes leírásával és egyes fajok or
vosi és gyakorlati alkalmazásának közlésével.. ."„ 
Rapaics Raymund szerint De Candolle botanikusé 
párhuzamos a nagy francia zoológus, Cuvier kom
paratív anatómiai szemléletével, amely a szerve
zetben az egyes (esetleg módosult) szerveket vagy 
azok megfelelőjét van hivatva felismerni. „Théorie 
élémentaire de la botanique" c. műve fontos kitérő 
állomás Linné rendszerétől a darwini evolúció felé 
tartó tudományos útszakaszon. 

De Candolle magyar követője a Háromszék 
megyei Nagyajta községben született 1805-ben, szé
kely főnemesi családból. Diákkoráról mindössze 
annyit tudunk, hogy az évfolyamából egyedül ka
pott aranyérmet az orvoskar megindításának hat
vanadik évfordulóján. Orvosi diplomájának kelte 
a Hőgyes írta „Emlékkönyv" szerint 1833, viszont 
valamennyi lexikon Pest Pilis és Solt vármegye 
1831-től való főorvosát tiszteli benne. Az eltérés 
onnan adódhat, hogy a Bugát—Schedel szerkesz
tette Orvosi Tár 1831-es, vagyis első évfolyamában 

file:///i-/V


egy (nem túl kedvező) recenzió jelent meg Zágonyi 
Ajtay Bárra István orvos kolera írásáról. Minden 
valószínűség szerint 1833-tól lett az ország középső 
és legnagyobb megyéjének a főorvosa. 

Másik tisztázandó utalás Gortvay György: „Az 
újabbkori magyar orvosi művelődés és egészség
ügy története" c. könyvének 140. oldalán olvasha
tó. „A budai Császár-fürdő — Pest lakosságának 
kedvenc szórakozási helye — vizét 1839-ben Bárra 
István (1808—2865), Pest megye főorvosa végy ele
mezte''. Bár Bárra rendkívül természettudományos 
beállítottságú orvos volt, vegyelemző munkásságá
ra az életművében írásbeli adat nem található. Bár
ra tollából 1839-ben megjelent a „Tekintetes nemes 
Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegyék
nek természettudományi leírása", amelyben ismer
teti Buda meleg fürdőinek „két icze vizében" ta
lálható ásványi anyagait, de kihangsúlyozottan Ki-
taibel, Schuster, Pfinsterer, Prandt és Winterl 
vizsgálatai alapján. Bárra főorvos könyve jövedel
mének a felét a magyar színház, másik felét a du
nai árvízkárosultak javéra ajánlotta fel. 

Pest, (Pilis és Solt) megye főorvosa akkor — 
nem Pesten lakott. Kiskőrösről irányította több
nyire szekéren utazva a homokbuckás, nehéz te-
repű megye egészségügyét. Mindezek mellett ma
radt ideje és energiája a botanikában egy eltérő 
irányt képviselni. Torzó, sokat emlegetett műve: 
„Növénytan, melly. a' magyarországi és erdélyi nö
vény rendeknek, alrendeknek, ivadékoknak, aliva-
dékoknak füvészeti leírását, földrajzi elterjedését, 
távolabbi, közelebbi vegytani állványrészét, érzéki 
sajátságát, orvosi, gazdasági, művészeti és gyári 
hasznának előterjesztését, a' legértékesebb kerti és 
mezei nemeknek előszámlálását, a' leghaszonvehe-
tőbb és legesmeretesb fajoknak megnevezését, a' 
legújabb természetvizsgálók és vegytanosok felfe
dezése szerint foglalja magában". E kimerítő cím 
után érthetetlen,. miért írja Gombocz ugyanott, 
hogy „a fajokat név szerint, minden lelőhely nél-* 
kül sorolja fel", hiszen valamennyi növény mor
fológiai leírását követően felsorolja a „földirati" 
elterjedését. Például az Ordo Portulaceae esetében 
Kamcsatkától Magyarországig, Dél-Amerikától Er
délyig felsorakoztatja a lelőhelyeket. 

Linnéhez sem hűtlen. Gyakorta felbukkan a 
növények nevei és nemei mögött. Bárra lelkes 
nyelvész, szorgalmas szógyűjtő. A katáng nevét a 
következő változatokban sorolja fel: katángkóró, 
kattan, katlankóró, pásztorvirág, útféli kékvirág, 
megátkozottmeny, naplegyező. Gyökeréből egykor 
kávét főztek. A többi növénynevek is nagy válto
zatosságban szerepelnek. Az orvosi haszna mind
egyik növénynél hangsúlyozott. A keresztes tárnics 
(gentiana cruciata) esetében magyarul, németül és 
horvátul soroltatik fel „Lálich József horváthon-
bani verhovskói oskola mester ebdüh, vagy víz
iszony ellenes gyógymódja és különszere". A meg
mart állatot előbb a nyelvvénákból kell véreztetni, 
majd a gentiana gyökérből fél latot vízzel péppé 
dörzsölni és kilenc napon keresztül éhomra beadni. 

Sokat foglalkozik a dohánnyal, annak (főképp) 
a hasznával. A kiégett dohányhamut jó hatású fog
pornak ajánlja, „Az ezen hamuból kilúgozott só is 
igen jó czélirányos has- és húgyhajtó szer". Nö

vénytan könyve sorozatnak indult, de csak az első 
426 oldalas kötete jelent meg 1841-ben. Érdeklő
dése később a geológia felé terelődött. A magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók V. kolozsvári ván
dorgyűlésén már „Bárra István pestmegyei főor
vosnak földtani és földismei utazása a' Dunától 
Pest-, Csongrád-, Békés-, Bihar megyéken át a' 
Körözsig innen Kolozsvárig" c. előadása hangzott 
el, ül. jelent meg a kiadott könyvben. Nincs adat 
rá, meddig tartott ez az utazás, de gyaníthatóan 
nagyrészt gyalog, hegyet-völgyet végigcsákányolva. 
Amikor még a turisztika nem kikapcsoló sport, de 
alap közlekedési szükség volt. Teóriát állított fel a 
homoktorlódások képződésére, amire a hivatásos 
geológusok is odafigyeltek. 

A negyvenes évek közepe után hosszú hallga
tás, majd teljes elhallgatás következett. Legalábbis 
országos ügyekben. Még húsz évig volt az egyesí
tett megye egyik első egészségügyi főembere. Száz
hetven éve született, száztízzel ezelőtt halt meg. 
Azóta a hazai botanikatörténet egyik érdekes epi
zódjának sokat emlegetett szereplője. 

A botanika 1850-nben a bölcsészet kebelébe ke
rült, a gyógyfüvészet oktatását átvette a gyógy
szertan. Majd az amatőr gyógyfüvesség utóvirág
zása következett, amely (elvétve) ma is tart. 

Szállási Árpád 


