
Wachtel Dávid 
Az első magyar nyelvű orvosi sajtóorgánumot je
lentő Orvosi Tár 1848 után megszűnt, a jogutód 
Orvosi Hetilap Markusovszkyék szívós kezdemé
nyezésére 1857-től számítva már a százon felüli 

évfolyamnál tart, e két nevezetes ídőmezsgye kö
zött orvos kiválóságainknak nem létezett anya
nyelvű szakfóruma. Lélektani kihatásaival elkép
zelhető ez a hátrányosan megkülönböztetett hely
zet Semmelweis és Balassa fénykorában. 

Egy vidéki, akkor még névtelen orvosnak ju
tott eszébe (és merszébe) megtalálni a modus „scri-
bendi" lehetőségét az egyetlen lehetséges nyelven: 
latin betűs németül, A folyóirat címe: Zeitschrift 
für Natúr- und Heilkunde in Ungarn. Szerkesztője 
Wachtel Dávid temesvári kincstári orvos, később 
pesti egyetemi tanár. 

Német címe miatt e folyóiratot szokás egy 
puszta megemlítéssel elintézni, Gortvay még eny-
nyire sem érdemesíti. Ha belelapozunk az Orvosi 
Hetilap előtti (1850—57) évfolyamokba, rögtön ki
derül, hogy nem provinciális jelenséggel van dol
gunk, noha igencsak a perifériáról szerkesztették, 
1855-től pedig Sopronban sajtolták. A szerzői név
sor nem szorul magyarázatra. Arányi Lajos, Ba
lassa János, Bene Ferenc, Grósz (később Csatáry) 
Lajos, Hirschler Ignác, Kanka Károly, Lenhossék 
József, Margó Tivadar, Rózsay József, Schwartzer 
Ferenc, Zlamál Vilmos és még tetszés szerint foly
tathatnánk. Magyarán: németül tölti ki azt az űrt, 
amely orvostörténeti tudatunkban tátong, s ezzel 
(bár nem hízelgett a nemzeti érzésnek) biztosította 
orvosi szakirodalmunk folytonosságát. Nem estünk 
ki a fejlődés fősodrából, sőt az akkori ország nyel
vi megoszlását és ismeretét véve alapul, maradha
tott volna tovább párhuzamosan az Orvosi Hetilap 
világnyelvű hazai partnere. Nem így történt. Elő
deink nacionális kérdést csináltak belőle, akkori 
elfogultságukat nagyon friss sérelmek indokolták. 
Nem a szerzőkét és szerkesztőkét, hanem az elő
fizetőkét; Márpedig egy lap sorsa (ha nincs gaz
dag mecénás) az előfizetők számán múlik, s ahogy 
ezek fogynak, a Zeitschrift... 1861 elején átadta 
helyét lassan a Gyógyászatnak. 

Wachtel Dávid nem tartozik sem hőseink, sem 
jelentős tudósaink sorába. Egyetemi tanársága sem 
indokolná homályba vesző alakjának megvilágítá
sát. Pláne felerősített fénnyel. Az Orvosi Tár és az 
Orvosi Hetilap közötti hiányt pótló fórum szer
kesztése, valamint a fürdőügyi könyve azonban 
szerves része a múlt századi magyar medicinának. 

Nagykanizsán született 1807-ben. Életéről nem 
tudunk (nem is igen fontos tudnunk) sokat. Ró
zsay József rövid nekrológja szerint (Gyógyászat, 
1872. 46. sz.) „igen szegény sorsú és egyszerű szü
léktől származott ifjú korától önmagára levén ha
gyatva, csakis vas szorgalma s kitartása által jut
hatott aránylag magas álláshoz". Orvosdoktorrá 
1833-ban avatták Pesten, aztán temesvári kincstári 
orvos lett. 

Ez a vidék akkor az ország egyik járványgóca 
volt, lásd a szomszédos Arad megye főorvosának 
(Kéry Bittner Imre) A Bánság poslázai c, 1847-
ben megjelent művét. Ilyen helyen az orvos még-
inkább érzi a kiszolgáltatottságot, magárahagya
tottságot és a tehetetlenséget. Nem is lehetett hát 
véletlen Kéry Bittner pályadíjas műve a „posláz- / T \ , 
rói", Wachtel Dávid Orvosi Tár-beli cikke (1839, VKF 
2. sz.) pedig a: Még egy szó a9 hazánkban alapi- — _ 
tandó orvos-egyesületek iránt, amelyben felpana- 2537 
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szolja, hogy a9 kis Schweiznak tizenegy részint or
vosi, részint természetvizsgáló társulata vagyon, 
addig hazánkban egyelőre csak beszélnek róla. 
Hellas alig szabadult fel a törökök elnyomása alól, 
egyik első dolguk volt az athéni természetvizsgáló 
társaságot megalapítani, sőt a szomszédos Moldva 
is büszkélkedhet ilyen társulattal. 

Wachtel elképzeléseiben még messzebbre 
megy, egy a' Berlinben Hufelandtól felállíttatott-
nak mintájára alakulandó tőkepénztár alapítása, 
mellyből elszegényedett ügyfeleinket 's azoknak 

% özvegyeit 's árváit, mennyire tőlünk kitelik, ápol-
gatandjuk. Minden nagyobb városba kíván egy 
ilyen egyesülést, főleg a folyóiratok, könyvek és 
sebészeti műszerek beszerzésének a megkönnyítése 
céljából. Időnként összejöveteleket javasol a ta
pasztalatok kicserélésére. A falusi levelező tagok 
dolgozatai az egyesületnek beküldetve, itt egy ren
des tag által felolvastatnak 's későbbi tetszés sze
rinti használatig a' levéltárba tétetnek. Évenként 
közgyűlést indítványoz, főleg a megfelelő vezetők 
megválasztására, ezekre a gyűlésekre szomszédos 
társulatok orvosait is hívják meg tapasztalatcse
rére. 

Elgondolható az akkori szegényes orvosi köz
életben és elmaradott hazai viszonyok közepette 
mekkora jelentőségük volt ezeknek a kézenfekvő 
(és másutt már rég megvalósult) javaslatoknak. 
Bugát és Bene érdeme az 1841-ben megalakult 
Magyar Természettudományi Társulat, de feltehe-

/'"V tőleg ezeknek a WacTiteZ-féle vidéki szorgalmazá-
v l z l soknak is lehetett némi szerepe benne. Annál is 

. inkább, mert Temesvárnak 1839-ben már volt or-
2538 vosegyesülete. Hogy jó példával járjon elöl, az Or

vosi Tár 1839. évfolyamának 3. számában már be
számol a saját egyesületük munkájáról. 

Nem kis része volt abban Wachtel egyre nö
vekvő tekintélyének, hogy a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók IV. összejövetelének színhelye 
Temesvár volt, ahol a házigazda a mireny (arzén) 
méltánylatáról értekezett. Töpler Károly előtt négy 
esztendővel (1843, Temesvár) ő fordított le egy 
könyvecskét Hippokratész aforizmáiból. Rózsay 
szerint 1848-ban szerkesztette a Südungar c. ra
dikális politikai lapot, amelyet Szinnyei szépiro
dalmi és természettudományos jellegűnek tartott. 

Az ötvenes években a dunántúli kerület egész
ségügyi tanácsosa és az orvosi ügyek előadója, s 
ebben a szerepkörében indította meg 1850. július 
elején a bevezetőben már méltatott Zeitschrift für 
Natúr- und Heilkunde c. lapot; Az orvosi folyóirat 
1855-ig Pesten Landerer és Heckenast nyomdájá
ban készült, majd 1856-tól a soproni Reichard 
Adolfnál. 

E lapban kezdte meg közölni Linzbauer Xavér 
Ferenc a hangyaszorgalommal összegyűjtött orvos
történeti anyagát, az első számban Bene Ferenc a 
német Schneemann után új módszert ismertet a 
vörhely kezeléséről, ami nem más mint a beteg 
bőrét szalonnával bedörzsölni ,,mit einem Stücke 
Speck gut eingeriefen". Rózsay itt tette közzé a 
Rókus kórházbeli beszámolóit, továbbá meglepően 
tájékozott Brassai Sámuel a golyváról és krete-
nizmusról (Über Kropf und Kretenizmees) írt egy 
szakszerű tanulmányt. 

Amikor az Orvosi Hetilap megindult, a fősze
repet rögtön átvette. Ekkorra a Zeitschrift már 
valóban vidéki lappá fokozódott le. Ami nem je
lenti, hogy egyből elvesztette volna az író- és ol
vasógárdáját. Az 1857-es évfolyamban még olvas
ható Schwartzer Ferenc jelentése a Budán 1852-
ben megnyílt magántébolydájának működéséről, 
Grósz Lajos még szorgalmasan küldi a nagyváradi 
szemészeti osztályáról orvosi leveleit, de az is két
ségtelen, hogy a jelentősebbeket már elveszítette. 
Egyre inkább kialakul egy vidéki szerzőcsoport, 
pl. a szülész Jelűnek Lipót Rohonc községből vagy 
Mangold Henrik Szarvasról. Természetesen első
sorban a németül olvasóknak. Igyekszik rövid át
tekintést nyújtani a bécsi nagy iskola újabb ered
ményeiről, de fel-felbukkan egy-egy Világos utáni 
világgá ment honfitárs neve is, pl. az 1848-ban 
végzett Gaál János doktoré, aki beállt a török had
seregbe és Vely Bey néven volt Boszniában a szul
tán csapatainak egyik főorvosa. Később, 1859-ben 
újra a szerzők között szerepel Balassa az Über 
Harnsteine in Ungarn c. kétrészes dolgozatával, 
amely az Orvosi Hetilap 1857-es évfolyamában már 
megjelent, jelképezi viszont nagy sebészünk baráti 
hűségét Wachtel szerkesztő iránt. A Hetilap nyo
mán leközölte Czermak, Discher és Semmelweis 
professzorok beadványát az oktatásügyi miniszté
riumhoz, amelyben tiltakoznak a Waldzeile nevű 
helyiségben létesítendő (gegen die Errichtung eines 
Lehrinstitutes der Waldzeile) tanintézet ellen. 
Sauer professzor nevével is találkozunk. Ö a kén
savas rézoxidnak a tüdőgyulladás kezelésében el
ért jó eredményeiről számol be, nem kisebb ne
vekre hivatkozva mint Bennet és Cruveilhier. Tor-



may Károly pesti főorvos is itt kezdte közölni kü
lönböző egészségügyi statisztikai kimutatásait. 

Wachtel minden igyekezete ellenére az előfi
zetők egyre fogytak, az 1861-es évfolyamból még 
megjelent egy szám, aztán elfogadta Heves megye 
meghívását a főorvosi tisztségbe, így Sopronból el
költözött, a Zeitschrift pedig megszűnt. 

Még a soproni kerület orvosügyi előadójaként 
beutazta az országot, s 1859-ben jelent meg az 
Ungarns Kurorte und Mineralquellen a, közel 500 
oldalas könyve. Megyénként ismerteti a fellelhető 
vizeket, általában a legújabb vegyi elemzéseket 
véve alapul megadja a víz fajsúlyát, az ezer súly
egységre eső szilárdanyagtartalmat (keserűsó, mag
nézium, mész stb.), a víz hőmérsékletét és gyógyá
szati használhatóságát. Például Esztergomban a 
Tamáshegy alján található keserűvizet, amely Red-
tenbacher professzor 1854-es analízise alapján 1000 
súlyegységre számítva 4,224 glaubersót; 1,638 
konyhasót; 0,168 meszet stb. tartalmaz. A víz hő
mérséklete 23 fok, sötét palackban került forga
lomba, főleg bélrenyheség, aranyér és májbántal-
makban hatásos. Ez a könyv nagy tekintélyt szer
zett neki, noha kompilációs jellegű, de nem rosz-
szalló értelemben. 

Nem sokáig maradt Heves megye főorvosa. 
Pesten az orvosi fakultás általános kór- és gyógy
tan katedrája megürült, mivel Seidl Emánuelt át
helyezték Prágába. Tíz esztendeig állott a fontos 
elméleti intézet élén, idejét úgyszólván csak az ok
tatással töltve, szakírói ambíciója teljesen elapadt. 
Különben sem volt szerencsés választás a kar ré
széről ezt a szervező-szerkesztő alkatot egy oktató
kutató intézet igazgatójává kinevezni. Ez a tízéves 
ugar biztosított aztán a tehetséges Balogh Kálmán
nak olyan bőséges termőterületet. 1871-ben nyug
díjazták, rá egy évre csendesen elköltözött az élők 
sorából. A maga után hagyott űrt nem volt nehéz 
betölteni, hála az ambiciózus utódnak, ez pompá
san sikerült. 

Wachtel Dávid tanárnak jelentéktelen volt, de 
szerkesztőnek kiváló. Hogy lapja még az Orvosi 
Hetilap és a Gyógyászat megindulása után is 
mennyire kellett, öt év múlva bebizonyosodott. 
Mangold Henrik ekkor indította meg az Ungari-
sche Medizinische-Chirurgische Presse c. lapot, 
amely lényegében folytatása volt a Wachtelénék. 
Vagyis német nyelvű tolmácsa a magyar orvostu-
dománynak. Sz&u&si ArpM 


