
Linzbauer Xavér Ferenc 
(1807-1888) 

Vannak szorgalmas forrásgyűjtő elődök, akikre 
szívesen hivatkozunk, de személyükről szívesebben 
hallgatunk. Ilyen Linzbauer Xavér Ferenc, a Co-
dex sanitariomedicinalis Hungáriáé (és még sok 
más mű) vitathatatlan érdemű szerzője. A tapin
tatos hallgatás oka nála is a vitatható politikai 
szerep, ami jelen esetben inkább visszahúzódást 
jelent, hiszen a 48/49-es szabadságharc forró nap
jait a barikád helyett viszonylagos bécsi bizton
ságban, egy katonakórházban töltötte. Udvarhű 
magatartása közismert, Győry Tibor jogosan ol
vassa a fejére (1. Az orvostudományi kar történe
te,, 514. old.), a következő oldalon azonban kény
telen elismerni, hogy elévülhetetlen nagy szolgá
latot tett szülőföldjének a 7 vaskos kötetre rúgó, 
850 esztendőnek hazai vagy hazánkra vonatkozó 
egészségügyi intézkedéseit felölelő Codex sanita-
rio-medicinalis című gyűjteményes munkájával, 
melyen bámulatra méltó türelemmel és hangya
szorgalommal dolgozott 24 éven át. 

A 850 esztendős időterjedelmet Magyary Kos
sá kézírásos bejegyzéseivel megkontrázza, valójá
ban mintegy másfélszáz évet ölel fel ez a sokkö
tetes dokumentumgyűjtemény. Maga tartásképleté
ben megkockáztatható túlzással van valami deák
ferenci. Mindketten a megegyezés megszállottjai 
voltak. Nem lévén visszahúzódásra alkalmas bir
toka, a nehéz időket ő gyógyítással töltötte. Kez
dettől a kompromisszum híve, a kiegyezés után 
kevesen lélegzettek fel őszintébben nála. Főművét 
a haza legkedvezőtlenebb viszonyai között (jobb 
jövő bizalmas reményében) írta, 1856-ban fejez
te be. 

Érzéseiről-magatartásáról több tudható meg az 
egyik alig idézett művéből, amelynek címe: A ma
gyar korona országainak nemzetközi egészségügye 
(Pest, 1868), benne az oldódó. szorongás hangján 
szól nehéz higiénés helyzetünkről. A könyv két
nyelvű (magyar—német) kiadvány, szintén nem 
elhanyagolható szempont szerint. . Önszegényítő 
egyoldalúság lenne csak a Codex vállalása. 

Linzbauer 1807-ben született Budán. Pesten 
avatták orvosdoktorrá 1832-ben. Doktori értekezé
sének címe: Conspectus thermarum budensium 

(Buda, 1832), amely kompiláciős kompendium fő
leg Stocker, Oesterreicher, Manes, Denhoffer, 
Wehner és Kitaibel latin nyelvű fürdőügyi művei
ből. 1836-ban lépett a közegészségügy szolgálatá
ba, tagja volt az országgyűlés kilences albizottsá
gának, amely új egészségügyi törvényt volt hivat
va kidolgozni. József főherceg pártfogásával 1837-
ben kezdte el feldolgozni az ország egészségügyi 
Casuisticáját, ahogy az Államorvos 1874. évi 6. 
számában olvasható, az 1000-ik évtől kezdve egész 
1848-ik évi december 2-ig. Győry a 850 évet innen 
vehette. 

Linzbauer tisztességes elfogulatlanságára jel
lemző, hogy képtelenségnek tartja a magyar ügye
ket Bécsben rendezni a magyarok megkérdezése 
nélkül. Miként az ország egészségügyi belvédel-
mére egyaránt veszélyesnek tartja a keletről jövő 
járványok és a stájerországi creténismus importá
lását. Aprólékos és megbízható munkáiból érdekes 
dolgok kerülnek ki. Például 1848 előtt a nemesi 
származású megyei fizikusok fizetést kaptak a 
házi pénztárból, a nem nemesiek csak bért. Ugyan
azért a munkáért ugyanazt az összeget, csak sér
tőn megkülönböztető megjelöléssel. Mert a nobilis 
fizikus a főispánnal és a táblabíróval, a sine no-
bile megyei főorvos pedig a pandúrral, a perse-
kutorral és a kéményseprővel volt egyazon bér
lajstromon. A megalázó megkülönböztetést a de
mokratikusabb érzésű főispánok azzal igyekeztek 
enyhíteni, hogy a megyei orvost tiszteletbeli tábla
bíróvá nevezték ki. Ez a helyzet a szabadságharc 
idején változott meg. Megelégedéssel írja Linz-

\<>^ l IA1ÍYAE KBR0NA OHSZtóABUK 
y{ isiiiií ilitto 

ABAWK IÍYOBÁK 

KÖZLI \ ''"' • , * ' * 't' -. V 

i ^ n ^ a VTM ">emnw&n»o U*TL?ÁI A:? m*i mv. e&r, mívm^tk^ 



bauer: az 1848-ik évi átalakulás folytán a megyei 
hatóságok szervezésénél a megyei orvosok azon 
tiszteletben részesültek, hogy végre valahára ők is 
megyei hivatalnokok lettek és olyanoknak elis
mertettek. 

Szorgalmas szervezőnk és adatgyűjtőnk kez
detben Jászberény székhellyel a Jász-Kun kerü
letek főorvosa volt, az Orvosi Tár 1839. évfolya
mában már szépen áttekinthető javaslatot közölt 
az egészségi ügy rendezése iránt. A szabadságharc 
öröm- és gyásznapjait a Rennweg kaszárnyakór
házban töltötte. Nem voltak radikális nézetei, for
radalmi illúziói, de ellenszenvének sem adott (leg
alábbis írásban) hangot. Távollétében lojális ma
gatartása miatt hazaárulónak bélyegezték. Mással 
is megesett ez már a zűrzavaros magyar történe
lemben. Német neve ellenére egy soknépű állam
közösség magyar tagjának tartotta magát, aki a 
jelen megpróbáltatásai elől a múltba menekült, s 
a hétkötetes nagy gyűjtemény összeállításával 
vélte szolgálhatónak a jövőt. 

A szabadságharc utáni években Pesten egyet
len sebészeti katedra létezett, Balassa vezetésével. 
Nyilván tehermentesítési szándékkal szervezték 
meg a sebészeti propedeutika tanszékét 1851-ben. 
S ennek az élére Linzbauert nevezték ki, aki 1850-
ben már az állattan tanára volt. Bizonyára loja
litását jutalmazták, hiszen kéznél lett volna a sok
kal illetékesebb Markusovszky, de hát őt, jól is
mert okokból súlyosan elmarasztalták. Tisztében 
egy évig maradt, majd Margó Tivadar váltotta fel. 
Linzbauer azután a bécsi belügyminisztérium 
egészségügyi osztályára került. Közben 1856-ban 
befejezte a Codex sanitario-medicinalis Hungáriáé 
c. főművét, amely Weszprémi Succinctája mellett 
a legfontosabb orvostörténeti forráskönyvünk. 

A Codex ismertetése külön fejezetet igényel
ne. Háromnyelvű (német—latin—magyar) rende
letgyűjtemény, az egyetemnek szólók főképp lati
nul, a hivatalnokoké németül, a népszerűsítő, el
sősorban állatjárványtani fejezetei magyarul íród
tak. Ez a számozott paragrafushalmaz nélkülözhe
tetlen alapanyag minden monarchiabeli orvostör
téneti kutatásnak. 

Mivel Margót az egyre fokozódó zoológiai ér
deklődése a bölcsészetre vitte át, az előkészítő se
bészeti tudományok tanszéke ismét Linzbauer Fe
rencre öröklődött. Kirurgusi érdeklődését bizo
nyítandó, a Gyógyászat kezdő évfolyamában 
(1861) Breuning nyomán referátumot közölt a 
Seutin-kötelekről, amely súlyos végtagroncsolá-
sokban a csonkolást volt hivatva elkerülni. Meg is 
alakult a Seutin-egylet, fő feladata volt: a cson
kító műtéteket, mennyire azt a tudomány állása 
megengedi, ritkábbá tegye. 

A kényszerkatedra élén 1871-ig maradt, akkor 
szűnt meg a további működése. 

1868-ban, a kiegyezés termékeként jelent meg 
említett műve: A magyar korona országainak 
nemzetközi egészségügye, amelyet olvasva az em
bernek az az érzése, hogy tulajdonképpen nem a 
sokat emlegetett Codex, hanem ez a kevéssé is
mert könyv a linzbaueri fő forrásmű. Nemcsak 
azért, mert párhuzamosan, magyarul és németül 
szépen rendezett történetiségben van összeállítva, 

de használhatóbb is az előbbinél. Nagyon való
színű, hogy amikor a latin megszűnt tanítási nyelv 
lenni, a következő generációk, akik cicerói citá-
ciókon és horatiusi—vergiliusi poézisen szereztek 
humán műveltséget, már nem értették maradék
talanul a medicina kotyvasztott konyhanyelvét. 
Tehát orvostörténész őseink szívesebben olvashat
tak magyarul, mint a Finály-féle szótár segédle
tével. 

A könyv két fő részre oszlik. Az ország bei-
védelmét szolgáló részre, valamint védelemnyújtás 
a szomszéd és idegen országoknak — a saját jólé
tük fenntartásával. Nagyon lényeges momentum, 
hogy pont kétszáz esztendeje a határőrvidék 
egészségügyi szűrő szerepét mintegy megszigorí
tásul a Helytartótanács hatásköréből a határőrvi
dék katonai parancsnoksága alá helyezték. Hiszen 
nem volt ritka a sárgaláz behurcolása a spanyol 
kikötőkből és a kolumbácsi légy is beszemtelen
kedett a hajókon, tehát a kikötőkben a katona-
orvosilag ellenőrzött vesztegzár szigorának jogos
ságát bizonygatni szükségtelen. 

Ugyanekkor (1776) lépett érvénybe a Phar-
macopea austriaca provinciális, amely a nürnbergi 
súlymértékeket bécsivel cserélte fel. Járványok 
idején a gyógyszerek a törvényhatóságok pénztá
rából fizetendők, 1814-ben pedig létrejött a recip-
rocorum elve, amely szerint a magyar betegeket 
osztrák, az osztrák betegeket a magyar kórházak 
kölcsönösen ingyen kezelni kötelesek. Ez alól csak 
az elmebetegek voltak kivételek. Noha ez a köl
csönösség 1848-ban megromlott, 1852-ben pedig 
megszűnt, vajon nem döbbenetes kivételezés utó-
áldozatai voltak-e (legalábbis részben) Széchenyi 
és Semmelweis? Megválaszolhatatlan, de nem 
alaptalan kérdések. Sokat lehetne még idézni e 
fontos műből. Például, hogy az 1813. évi rendelet 
értelmében a szülészetet szláv nyelveken is kezd
ték oktatni. 

A sebészeti propedeutika megszűntével Linz
bauer nyugdíjba vonult. Mödlingben telepedett le, 
innét küldte a cikkeit részben az osztrák, részben 
a magyar szaklapokba. Különösen a Gyógyászat 
melléklete, az Államorvos közölte az Irányeszmék 
az egészségügy szabályozása tárgyában c. cikkso
rozatát. Javasolja a községi orvosi állás megszer
vezését. Az orvos tisztességes és egészséges lakás, 
valamint fizetés ellenében köteles a himlőoltást, a 
halotti vizsgálatot, a lelencápolást, a húsvizsgála
tot és a helybéli szegények ingyenes gyógykezelé
sét elvégezni. 

Az Államorvos hasábjain zajlott le egyrészt 
Poór Imre és Török János, másrészt Linzbauer 
között egy polémia arra vonatkozóan, hogy Cél
szerű volna-e közegészségügyi minisztériumot fel
állítani? Poór és Török igennel, Linzbauer nem
mel válaszol. Ez utóbbi a gyógyászati rend és nem 
az orvosminiszterság híve volt. A pro és kontra 
érveket ismertetni felesleges volna, az idő rövid 
távon a Codex szerzőjét, hosszú távon Podrékat 
igazolta. 

Nyugdíjasként Linzbauer magyar királyi bel-
ügyér volt, am| afféle egészségügyi államtitkárnak 
felelt meg. Az egészségügyi osztály valamennyi 
ülésére ugyanolyan szakszerűséggel és alaposság-



gal készült, mint annak idején a Codex megírásá
ra. Se vége, se hossza a megtárgyalt közérdekű 
rendeleteknek. Alkatából ítélve, amit elgondolt, 
igyekezett is tűzön, vízen keresztülvinni. Tehát 
nemcsak a magyar orvostörténelem, de a köz
egészségügy is sokat köszönhet neki. Linzbauert 
szerény megítélésünk szerint nem rehabilitálni 
kell, hanem ismertetni. Gazdag életművéből ez 
csak vékony ízelítő. 

Műveit annyit idézzük, hogy illik szerzőjükről 
Győry súlyos ítélete ellenére is valamivel többet 
tudnunk. 

Szállási Árpád 


