
Horvát József 
physicus ordinarius 
„extraordinárius" 

Rácz Sámuel orvosi könyveket magyarra ültető 
igyekezete nyilván már az anyanyelvi igényekhez 
igazodott. Ugyanis, a fakultás nagyszombati évei 
alatt (1770—4777) a hallgatók közt még sem alföl
di, sem pest-budai születésű nem található. Az első 
Pest-szülött medikus Knie József, 1782-ben vég
zett, neve a szegedi orvostörténettel foglalkozók
nak mond valamit, annál ismertebb az első budai 
(óbudai), Oesterreicher Manes József, ö volt Bala
tonfüred első hivatalos-hivatásos fürdőorvosa. Az 
első alföldi, nevezetesen debreceni születésű medi
kus a Budára átköltözött egyetemen Tattay József, 
1784-ben promoveált. Tattay tehát az első — jel
képesen persze —, aki megjelenésével igényt je
lentett be a magyar nyelvű szakirodalomra. Ekkor 
ugyan a medicina nemzetközi „kommunikációs 
eszköze" a nem cicerói latin, de „segédeszköznek", 
mint az Plenck és Winterl tanárok könyveiből lát
ható, adva volt a Bécsben nyomtatott gótbetűs né
met. A hatalmas Habsburg-birodalmat úgy-ahogy 
összekötő nyelv birtokba vétele a pest-budaiaknak 
természetesen könnyebben ment, mint pl. a Hor
tobágy széli cívisvárosban, mert eleve sajátjuk le
hetett. A magyar nyelvű orvosi könyveket ekkor 
már nemcsak a gyógyítómesterség hivatásosai igé
nyelték, de a nép egy vékony olvasó rétege, a honi 
művelődés megszállottjai, az emelkedő lentiek és 
süllyedő fentiek kultúrában találkozó polgár jelölt
jei. 

Jellegzetes és magas igényű kielégítője volt e 
szükségletnek a joggal sokat emlegetett Kováts 
Mihály (1768—1851), aki főképp Hufeland írásait 
az „alkalmatosság szerint a magyar hazára szabta, 
sok helyeken pedig megbővítette". Kováts tiszte
letre méltó példáját követte Horvát József, Hont 
vármegye főorvosa is, a papi rend reguláitól az 

orvostudományhoz átpártolt szakíró, a megelőzés
gyógyítás szorgos népszerűsítője, lelkes továbbho
nosító ja, a babonaoszlatás betűvetője. Családi ne
vét a lexikonok th végződéssel írják, noha köny
vein mindig egyszerű t található. 

A Vas megyei Lukácsházán született 1794-ben, 
középiskolába a közeli Kőszegre került, ahol ele
venen élt a pap-költő Faludi Ferenc profán szép
ségekre (is) vágyó nyugtalan szelleme. A literatú-
rával már itt felbonthatatlan frigyre lépett, a 
" ecskeméten töltött kegyesrendi évek ezt még 
iubban megerősítették. Horvát József piarista ta-

ár főleg a klasszikus auktorok, valamint a „kar
társ" nyelvész-költő Révai Miklós és a tudós-író 
Dugonics András irodalmi örökségével sáfárko
dott. 1813 őszén a tatai gimnáziumba kerül, ahol 
grammatikát tanít, társaival verses levelezést foly
tat, irodalmi ambíciókat éleszt. 

1814 végén kilép a rendből, Szombathelyen, 
majd Pesten filoszi tanfolyamra jár, 1819-ben böl
csészdoktori oklevelet nyer, de önelégedetlensége 
tovább hajtja. Beiratkozik az orvosi karra, 1822-
ben avatják orvosdoktorrá. Pesten kezdett magán
gyakorlatot, majd megházasodva Kőszegre költö
zik, de ott sem marad sokáig. 1823-ban ismét Pes
ten található, immár orvos-közírói szándékkal. 
1824-ben Bugát Páli váltja fel a bakabányai tiszti
orvosi hivatalban, átmenetileg. Az akadémia ala
pításának évében lett Hont vármegye fizikusa, 
1829-től fizikus ordináriusa. A bányavárosokhoz 
(Selmec- és Bélabánya) közeli Bát lesz a lakóhelye, 
ott kezdi meg szorgos szakfordítói ténykedését. 

Első átültetése G. W. Becker német szerzőtől 
— merész őszinteséggel az álszemérem ellen — 
„Tanácsadó az elhalás előtt, alatt 's után... az az 
rövid Utasítás, miként kelljen az elhalást, vagy is 
nemi közösülést úgy gyakorolni, hogy az egészség
nek ne ár t son . . . egy Toldalékkal, mellyben a' ne
met 's az ember' nemzését illető titkok magyaráz
tatnak". A nemi felvilágosítás szokatlan nyíltsága 
volt ez, méltán lett jó hírverője a Hartleben ki
adónak. 

Ugyancsak az 1829-es évben ugyanannál a ki
adónál jelent meg L. F. Frank után „Az orvos mint 
házi-barát..." (természetesen nem a mai félreért
hetőséggel), „egy hiv 's közönségesen érthető ta
nácsadó mind azokra nézve, kik a' betegségeket 
magok ismerni akarják, vagy orvosi segítségre 
szert nem mindjárt tehetnek". A mellkastól az ér
zékszervekig sorra tárgyalja a betegségeket, a leg
kézenfekvőbb tünettan és a legelérhetőbb terápia 
szerint. A melankólia „komorkórság", ül. „bús
komolyság" változatokban fordul elő, később vo
nódott össze búskomorsággá. A második, javított 
kiadása 1830-ban ismét megjelent. 

A. L. Gölis könyve a gyermek testi nevelésé
ről „Nem sok gyermek születik betegen a világra, 
az egészségesen szülöttet rossz nevelés teszi beteg
gé" mottóval jelent meg, benne ábrák az egészsé
ges csecsemőfékhelyekről, hordozó kosarakról, és 
gyermek járókákról. „Tanácsadó mindazokra nézve, 
a' kik aranyérben kissebb vagy nagyobb mérték-
ben szenvednek9' magyar című F. Richter fordítása 
110 oldalon ad hasznos tanácsokat ,,a' czélszerű 
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életrendről, az aranyérbeli hajlandóság 'elhárí tá
sáról". 

Végül szintén 1830-ban jelent meg a boroszlói 
J. Wendt k i tűnő venerológiai könyve „A' bujakór
ság vagyis vénusi nyavalya a' maga egész kiterje
désében és minden formájában", amelyben a 
„kanku", a gonorrhoea, akkori egyik nevén med-
orrhoea, az „előszöri franczu" megjelenési formá
ja. Bőséggel javasol gyógyszereket külsőleg „a 
helybéli romlásokkal járó kankunak" kenőcsökkel 
való kezelésére, valamint belsőleg „a húgyéletmi-
vekre" nem káros anyagokat. 

Az egy év alatt megjelentetett könyvekre az 
akadémia is felfigyelt, és 1830 őszén Pozsonyban 
vidéki tagsággal tünte t te ki. A kolerajárvány és az 
Orvosi Tár véletlenül egybeeső első évében neve 
már a Bugát—Schedel szaklap szerzői közt lelhető. 

1834-ben fordította le németből az angol Floyer 
hydroiatr iai tárgyú könyvecskéjét, amely inkább 
orvostörténeti írás, a koszi Hippokrátésztől a hallei 
Hoffmannig idézi a leghíresebb orvosok kedvező 
véleményét a hideg víz gyógyhatásáról, hozzácsa
tolva az ecet és a tej gyógyerejéről szerzett tapasz
talatokat. 

Az Orvosi Tár 1845. évfolyamában „Adatok a 
gyógy tudomány korábbi történetéhez a zsidók kö
zött" c. folytatásos közleménysorozata olvasható, 
anyagát a Carmoly szerkesztette Revue Orientale 
„Les médecins juifs" c. cikkéből szedte. Megtud
ható belőle, hogy a salernói orvosi egyetemet a 
szaracénokkal Szicíliába jött zsidók alapították, 
Montpellier egyetemén a Cordovából jött mór és 
héber tanárok taní tot tak először, s az Ibér félszi
geten „a zsidó tanintézetek fénye az arabok félté
kenységét fölgerjészté", ezért a kalifa a keresztény 
és zsidó hallgatók használatára az a rab nyelvet 
megtiltotta. Szólt Maimonides munkásságáról , akit 
midőn hazájában vallás változásra akar tak kény
szeríteni, ősei fogságának földjére, Egyiptomba 
menekült , ott halt meg Melik Alafdah kalifa test
őrorvosaként. I r t még az Orvosi Tár Bugát—Flór
féle köteteibe az anyarozsról, továbbá német for
dítás alapján „Azz orvosok és orvosi gyakorlat 
Oroszhon belsejében" címmel, 15 évvel Zhuber 
Antal doktor oroszországi tudósításai után. 

Pat ikai könyve: „Ütmutatás a betegségek ol
csó és mégis biztos orvoslására.. " szintén 1845-
ben jelent meg. Az idősebb Plinius „História na
turális" c. természettudományos enciklopédiáját a 
XX. könyvig fordította le, összeszedett még egy 
mitológiai szótárt és egy szógyűjteményt a r i tkább 
magyar szavakból. Az 1848/49-es szabadságharc 
idején közölte le a Tudomány tárban a „Néhány 
szó a gyógyszerészet ürügyén" c. írását, melyben 
mintegy kidolgozta a gyógyszerészet államosítását. 
Terve nem valósulhatott meg. Jelentőségét Antall 
József a Gyógyszerészet 1961. 5. számában ismer
tet te. Noha nem volt idős, betegeskedése miat t a 
honvédorvosok soraiban már nem található. 1849 
tavaszán halt meg a debreceni detronizáció előtti 
napon, április 13-án. 

Horvát József Hont vármegyei fizikus ordina-
rius ismertetésekor az extraordinarius jelző szó
já tékként kínálkozott, nem alaptalanul. Az egész
ségügyi felvilágosítás, mutat is mutandis , azóta sem 
időszerűtlen. 

Szállási Árpád 


