
Egy vidéki orvostörténész 
a múlt századból 

A Györy Tibor és a Magyary Kossá Gyula előtti 
idők orvostörténet-írására igazán nem lehet pa
nasz, ami a könyvek kútfőszerű jellegét és színvo
nalát illeti. Elég Weszprémi, illetve Linzbauer 
többkötetes művére utalnunk. Ezek azonban lati
nul, másrészt németül íródtak (a Linzbauer egyes 
fejezetei), s amikor a latin a középiskolákba szo
rult vissza többnyire órarendi rémnek, még a jele
sen maturáltak is alig tudtak mit kezdeni egy is
meretlen latin szöveggel. A fenti kiváló szerzőket 
tehát csak a „kiváltságos kevesek" olvasták, Linz
bauer vaskos köteteinek német nyelvű része is in
kább rendeletek tárlata, mintsem orvostörténeti 
olvasmány. 

Az „Orvosi Tár" hasábjain (amely méreteiben 
és szerkesztésében meglepően hasonlít Magendie: 
..Journal de physiologie expérimentale" c. lapjá
hoz) találhatók elvétve gyógyítástörténeti cikkek, 
sőt 1846-ban két magyar nyelvű orvosi disszertá
ció is jelent meg A' gyógytani rendszerék Pára-
celsustól korunkig, teljesen azonos címmel. Szer
zői: Adler Hermán, ül. Pollák Henrik. Mindkettő 
mindössze 33 oldalnyi terjedelemben, de kifejezet
ten orvostörténeti könyv a csak magyarul olvasók
nak nem állott a rendelkezésére. Schöpf (akkor 
még Merei nélkül) Ágost 1836-ban, Stockinger Ta
más 1845-ben rendkívüli tárgyként az orvostörté
netet is előadták, azonban ilyen művet nem írtak. 
Az első népszerűsítő gyógyítástörténeti könyvet 
nyelvünkön egy vidéki tisztiorvos írta: Fekete 
Lajos. 

Kisújszálláson született 1834-ben, középiskolai 
tanulmányait szülővárosában kezdte, Debrecenben 
folytatta, majd Nagyváradon fejezte be. Utána a 
pesti orvosi fakultásra iratkozott, ahol 1860-ban 
avatták orvosdoktorrá. Alig száradt meg oklevelén 
a tinta, máris a szülőváros egyik orvosi hivatalá
ban találjuk. Hogy a higiénikus jellegű hivatását 
komolyan vette, bizonyíték rá a vérhasről írott 

kétrészes cikke a Gyógyászat' 1861-es évfolyamá
ban. E kór, melynek leírását föladatul tűztem ki 
magamnak, édes hazánkban, különösen az alföldön 
annyira honos, mikép megérdemli e lapok hasáb
jain tárgyalását — indokolja a bevezetőben, majd 
leírja a kór pontos tüneteit. Négy fokozatát külön
bözteti meg klinikailag: a hurutost, az álhártyást, 
a fekélyest és az üszkösödőt. Csak ez utóbbit tart
ja reménytelennek. A kóroktanban hivatkozik 
Zimmerman bélnedv-elfajulásos (kakochimia) el
méletére, de Lind, Kulién és Pringle ragályos teó
riáját is megemlíti. Állásfoglalásra nem bátorko
dik. 

A kollégáknak különösen a figyelmébe ajánl
ja a beteg bélsarának alapos megtekintését. 
Gyógykezelési javaslatai: mályva, ökörfarkkóró 
vagy kosbor főzetéhez kevés ópiumot keverni has
fogónak, továbbá Dover-port, bőséges hársfa- vagy 
bodzavirágteát ajánl, vizet (pláne bort) italnak 
sohasem. Az étel legyen zab- vagy rizsfőzet. Öv a 
túlzott ópiumadagolástól, mert túlhamari hasfo
gást és nagyfokú puffadást okozhat. Természete
sen a kamilla és a tannin sem marad ki a felsoro
lásból. Láz esetén chinahéj-főzetet indokol. A köz
lemény második részében a saját eseteiről számol 
be mint a mezei munkásoknál észlelt egyik nyár 
végi szezonális betegségről. A sok és rossz víz ivá-
sa mindig ott szerepel az anamnézisben. 

A derék városi orvos rövidesen tisztiorvos, 
majd miután megírta A jász-kunok története 
(Debreczen, 1861) c. könyvét, a jász-kun kerületek 
tiszti főorvosa lett. A genius loci kibújtatta belőle 
a bölcsészt, s már ugyanabban a Gyógyászat-évfo
lyamban, amelyben a vérhasról értekezett, megta
láljuk a Bong észetek a történelem mezején a gyó
gyászat régi korából c. sorozatát. Ezek összeolló
zott általánosságok az ókori népek medicinájáról, 
de szépen és érdekesen megírva, ükapáink élve
zettel olvashatták. Természetesen a történeti kör 
kellős közepén Hippokratész alakja található, be
lőle indulnak ki a magyarázat rádiuszai. A hip
pokratészi esküminta függelékként mellékelve. 

Irt az Ország Tükrében (1864) a római fürdők
ről és fürdőorvosokról, a Századokban (1874) a ré
gi magyarok gyógymódjairól, a Történelmi Tárban 
(1878) a magyar sebészet történetéről. Ezeket első
sorban a laikusok számára szánta. 

Az első összefoglaló orvostörténeti műve: A 
gyógytan története rövid kivonatokban (Pest, 
1864), amely két és félszáz oldal. A vezérfonala, 
miként előszavában említi, a lipcsei Wunderlich 
„Die Geschichte der Medizin" (1858) c. könyve 
volt, de a saját szavai szerint nem szabta magát 
szolgailag az eredeti szöveghez. A fürdőtörténeti 
részeknél lábjegyzetként szívesen idézi Pete Zsig
mond Gyógyászat-belí szerzőtársát, aki kiváló bal-
neológus volt. A babonáknál gyakran utal a ma
gyar nép hiedelemvilágában élő változatokra. Hip
pokratész, Galenus, Avicenna mellett szép fejeze
tet szentel Majmonides munkásságának. Az arabok 
érdeméül kiemeli a kémiát, de hiányolja a sebé
szetet és szülészetet. 

A könyvecske 48 fejezetre oszlik, jelzi a hosz-
szű utat-íolyamatot, amely a több ezer esztendős 
kínai medicinától a XIX. századig, a skolasztikától 
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a statisztikai orvostudományig, majd az alkímiától 
a iatrokémiáig, a modern kísérletes orvostudo-
dományt képviselő bécsi és párizsi iskolához veze
tett. Önálló toldalék a 44. fejezet, címe: Az orvo
sok Magyarországban. Rövidke áttekintés ez Balsa-
ráti Vitus Jánostól Kovács Mihályig, három hosz-
szabban tárgyalt kivételes személy: Pápai Páriz 
Ferenc, Veszprémi István és Rácz Sámuel. 

Érdekes, hogy milyen szimpátiával ír a ho
meopátiáról. Hitt Hahnemann mesternek és ügyes
kedő híveinek, ő maga azonban sohasem próbálta 
ki ezt a gyógymódot. Külön szól a hasonszenvészet 
egyik „felekezetéről", az isopathiáról (általában 
mocsokkal „gyógyítottak"), de ahogy az eretne
kekről szokás — élesen elítélőleg. 

Másik orvostörténeti könyve: A magyarországi 
ragályos és járványos kórok rövid történelme 
(Debreczen, 1874), főbb forrásai: Plinius, Weszpré-
mi, Sprengel, Pilgram, Carolus Löew, Horváth Mi
hály, Cserei Farkas, Rózsay József, hogy csak a 
leggyakrabban idézetteket említsük. Meglepő, hogy 

Győry Tibor az 1901-ben kiadott Morbus Hunga-
ricus c. identifikáló monográfiájában az irodalmi 
kútfők felsorolásakor kihagyta Fekete Lajos nevét, 
aki pedig ugyancsak pedzette az ominózus epidé
mia lényegét, azét a betegségét, amely a hungari-
cus szót az orvosi köztudatba (de nemcsak az or
vosiba) századokkal ezelőtt bedobta. 

Lévén egykor debreceni diák, külön írt a cívi
sek városát is megtizedelő 1585-ös döghalál jár
ványról, valamint Bethlen Gábor 1620-as felvidéki 
hadjáratáról, amikor Pozsony mellett „nem győz
ték temetni" a járványban elhulltakat. A könyv 
végén felsorolja a különböző epidémiákról írókat, 
így a pestisről: Balsaráti Vitus Jánostól Moller 
Károly Ottóig, a himlőről: Rayman Jánostól Len-
hossék Mihály Ignácig nagyon sokan. A hagymáz-
ról: Kolozsvári Jordán Tamástól Finály Zsigmon
dig úgyszintén. A koleráról Pólya Józseftől Eck-
stein Frigyesig szinte valamennyi szakmabeli toll
forgató. Az állat járvány okról Weszprémi és Zla-
mál Vilmos külön kihangsúlyozott. 

Szinnyei szerint kéziratban maradt: Az orvosi 
tudományok története Magyarországon, jelenleg 
hozzáférhetetlenül lappang a Széchényi Könyvtár
ban. 

A Magyar orvosi könyvészet 1848—1874 c. 
munkája az Élőpatakon tartott (1875) Magyar Or
vosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésén 20 
arany díjban részesült. 

Gortvay szerint Fekete Lajos állapította meg, 
hogy a Szent Lázár szegényei alatt a leprásokat 
kell értenünk. 

Kisújszállás orvostörténész fia 1877-ben hunyt 
el, aránylag fiatalon. A közeli Karcagon lakott ne
ves kortársa, Kátai Gábor, akivel együtt voltak a 
jász-kunok orvosai. 

Orvostörténész kortársa volt Linzbauer Xavér 
Ferenc, aki közel kétszer annyi esztendőt élt. meg. 
Amiket a Codex Sanitario-medicinalis Hungáriáé 
szorgalmas szerzője kútfőnek összegyűjtött, azok
nak egy részét Fekete Lajos a szó nemes értelmé
ben népszerűsítette. Napi orvosi munkája mellett, 
szerfelett nagy ügybuzgalommal, mint aki hiányt 
akar pótolni. Az anyanyelvre hangszerelt gyógy-
történetet. 

Szállási Árpád 
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