
Száz éve hunytéi 
Kovács Sebestény Endre 

Rózsay József Gyógyászat-belí (1879) emlékbeszéde 
egy kötőjellel arra utal, hogy a címbéli orvoshíres
ségnek a vezetékneve volt kettős, így Kovács-rSe-
bestény Endrének írja, ugyanezt teszi a szintén 
kortárs Müller Kálmán is A magyar^ orvosok és 
természetvizsgálók XX. vándorgyűléséről kiadott 
emlékkönyvben. Saját aláírását tüzetesebben meg
vizsgálva a Kovács külön, a Sebestény Endre egy
be van írva, Szinnyei szintén csak a Kovácsot írja 
vezetéknévnek kijáró vastag betűvel. így a kettős 
keresztnév a valószínűbb. Talán a sok Kovács kö
zül akarták tisztelői külön kiemelni, ami szép 
szándék, de Kovács Sebestény Endre életművével 
szolgálta * meg, érdemelte ki az összetéveszthetet-
lenséget. Mindenképpen a magyar „grand siécle", 
a 19. század egyik legnevesebb, legkeresettebb, 
legtevékenyebb orvosa volt, akit egy Deák Fe
renc, egy Tompa Mihály (a névsort bőven folytat
hatnánk) tisztelt meg bizalmával. Sebész, volt, de 

nemcsak operatőr, belgyógyászati képzettségét Ko
rányiak is respektálták. A klasszikus, ugyanakkor 
korszerű orvostan művelője, azért vonzódtak hoz
zá a művészek, államférfiak egyaránt. 

Kovács Sebestény Endre 1814. szeptember 
27-én született a Bars megyei Garamvezekény ne
vű kisközségben, apja protestáns lelkész volt, aki 
szülői elfogultság nélkül ismerte fel fiában a ki
váló tehetséget, ezért minél nevesebb iskolákba 
igyekezett járatni. A selmeezi, a pápai, a komáro
mi gimnáziumok nevelték nívósán a szívós, szor
galmas diákot, végül természetesen a debreceni re
formátus főiskolán, a híres kollégium növendéke
ként állotta ki sikerrel a tanulmányi főpróbát. Az 
életrajzok szerint apja publicistát akart belőle ne
velni, amelyre alkalmasnak ígérkezett a jogi pá
lya elvégzése (1. Kossuth példáját), s a fiű eleget 
is tett szüléi kívánságának. Mármint a jurispru-
dentia elsajátításában, hírlapíró azonban nem lett 
belőle. Az engedelmes szándék és a literátus am
bíció nem hiányzott, hiszen egyik főmunkatársa 
volt az akkori debreceni hetilapnak, ám a. cívis
városban, ahol Csokonai volt a mérce, nehéz volt 
bizonyítani később még fiatalon Ady Endrének is. 
Kovács Sebestény Endre Debrecenben nem szá
míthatott irodalmi babérra, ezt ő csakhamar be
látta. Ekkor született meg az elhatározása, hogy 
orvos lesz. Apjával kompromisszumot kötött; a 
családfő beleegyezik, ő viszont nem tart igényt 
anyagi támogatásra. 1835-ben iratkozott be Pesten 
az orvosi fakultásra, s a kor szokása szerint tehe
tősebb családoknál vállalt nevelői állást. Nem volt 
gondtalan a medikuskora, ez talán előnyére vált. 
Minden vizsgáját idejében és kitűnő eredménnyel 
tette le, egyfelől szorította az önálló kenyérkere
set gondja, másrészről a határtalan gyógyítási 
becsvágy, lehetőleg híres embereket, barátságu
kért, bizalmukért. Ez nem jelenti azt, hogy mások 
fényében akart sütkérezni, árasztotta ő embersé
ge melegét a szegények felé is. 

Orvostudorrá 1841-ben avatták, doktori disz-
szertációja a hebegésről szól. Ma sem avítt olvas
mány. Mestere a mottóválasztásnak, verulami Ba
cont és Széchenyi Istvánt idézi, melyek jelzik, 
hogy nem szűklátókörű „szakbarbárral" van dol
gunk. A hebegést az alig észrevehetőségtől a nyelv 
időnkénti funkcionális mozdulatlanságáig három 
csoportra osztja. J. M. Itard szerinti nőknél alig ta
lálható az effajta beszédzavar, amit Kovács Sebes
tény Endre szerény tapasztalatai is megerősítenek. 
Sötétben pl. megszűnik a hebegés, ez szintén a 
disfunctio mellett szól, miként Dupuytrain megfi
gyelése, hogy az indulat csökkenti, az erős akarat, 
fanatikus gyakorlat akár meg is szüntetheti. Köz
ismert klasszikus példa: Demoszthenész. A nagy 
Dieffenbach szerint a dadogás „a nyelv kancsal-
sága", amely korrekciós műtéttel, ez esetben a fre-
nulum linguae felvágásával megszüntethető. Ko
vács Sebestény Endre a német módszert túl sema
tikusnak találja, jobban tetszik neki a kombinált 
műtétes-funkcionális francia metódus. Kovács S. f~\^ 
E. végzése idején hazánkban a sebészet volt a leg- ^ P T 
inkább elmaradott. Ekkor köszönt le a tanszékről J- J-
az irodalmilag amúgy sem termékeny Stáhly lg- 2701 



nác, helyét helyettesi minőségben két esztendeig a 
jelentéktelen Piskovich János töltötte be, A kiváló 
kézügyességgel bíró fiatal orvos hamar felismerte, 
hol használhat a legtöbbet, így kötött ki végleg a 
kirurgia mellett. 1841-ben került Bécsbe, hogy 
Wattmann és Schuh intézetében a korszerű sebé
szetet, Rokitansky mellett az új kórbonctani szem
léletet sajátítsa el. Itt ismerkedett meg Rózsay Jó
zseffel és Balassa Jánossal, kiváló honfitársaival. 
Az 1843-as esztendő mérföldkő a magyar sebészet 
történetében; fiatalon kinevezték Balassát a pesti 
tanszékre, ezzel elkeződött a nagy mulasztások 
bepótlása, a kis emberek „kiküszöbölése". Balassa 
első tanársegéde Kovács Sebestény Endre volt, aki 
megszerezte a szükséges sebésztudori oklevelet. Ö 
rendezte sajtó alá Balassa előadásai nyomán a 
Gyakorlati sebészet c, korszerű könyvet, amely 
1844-ben jelent meg. A közfigyelmet már koráb
ban felhívta magára. A magyar orvosok és termé
szetvizsgálók első nagygyűlésén (Pest, 1841) Bugát 
sugalmazására megírta és felolvasta A vegytan 
szükségességéről, hatásáról általánosan, s különö
sen honunkra alkalmazva c. előadását. Az alkal
mat a Schuster-féle alapítvány szolgáltatta, mely
nek szorgalmazója Bugát Pál volt. Eredetileg szo
borra gyűjtöttek, de a lelkes reformkori honfiak 
bőséges adakozásából többre is tellett. Az alig vég
zett orvos és ifjú sebészjelölt meglepően tájéko
zott a kémia történetében és hazai alkalmazásának 
a hiányában. Szerinte minden természeti forma 
titok a vegytan ismerete híján, s a natura rejtett 
írásait nem fejthetjük meg nélküle. Nem szólva a 
gyakorlatról, hiszen a bőrkikészítéstől és festékek 
kikeveréséig minden vegytani folyamat. Abban az 
időben Magyarországon három helyen tanítottak 
kémiát. Pesten latinul farmakokémiát, Selmeczen 
németül bányászati vegytant, Debrecenben ma
gyarul agrokémiát. Schuster Jánosnak voltak elő
dei (Winterl, Kitaibel, Sadler), de azok nem ma
gyarul publikáltak. Nyulas igen, ám ő erdélyi és 
nem bugáti nyelven, így természetes, hogy a neo
lóg kémiai nómenklatúra Bugát ízlése szerinti aty
jának Schustert tekintették. Meglepő, mennyire 
ismeri Kovács S. E. a hazai viszonyokat, szinte 
„néptudománnyá" kívánja tenni az agrokémiát, 
mert földművelésünk idülten nem gazdaságos. 
Mennyire ellenkezik ez a költők által megénekelt 
„aranykalászos rónasággal", a poéta a pillanatnyi 
látvány hatására szépíthet, a természettudós a té
nyek dimenziójában gondolkodik, mindkettő mű
faja szerint, érvényesen. Kovács „Polytechniku-
mok" felállítását javasolja a nagy lemaradásunk 
csökkentésére, felsorolja, mi mindent hozunk be, 
amit magunk is előállíthatnánk. Kossuth korszerű 
iparpolitikája csírázik ebben a szépen megírt elő
adásban. Mindez egy fiatal orvos tollából, aki szi
keforgatásra készül. Nem csodálható, ha az az év
ben alakult természettudományi társulat a másod
titkári teendők ellátásával tisztelte meg. Balassá-
nak tetszett az agilis első tanársegéd, ezért 1846-
ban Ricord párizsi, Deville londoni és Dieffenbach 
.berlini intézetét látogatta meg kari támogatással. 
Hazatérése után a. Rókus Kórház „elsődorvosa" 
(Primáchirurg) lett, s ebben a tisztében Flór Fe

renc és Halász Géza mellett előadhatott az egyete
men. Az orvosi egyesület 1846. február 10-én tar
tott ülésén ő mutatta be az aether bódító hatását 
négy önként jelentkezett tagtárson, majd 1847-
ben a chloroformot egy színészen, orvostanhallga
tókon, később állatokon. Ez adott bátorítást a mű
téteknél való alkalmazásra. A 19. század forradal
mi „fordulatévében" a Kossuth-kormány orvos
kari titkára lett, politikailag azonban Balassáék-
hoz hasonlóan ő nem exponálta magát. Benne lap
pangott a deáki koncepció, nem hiába lett később 
a haza bölcsének az orvosa. Nem volt forradalmár, 
se elvtelen megalkuvó. Államorvostani javaslatot 
dolgozott ki a közegészségügy és orvosi ügy ren
dezéséről 1848-ban, megvalósítására azonban a ro
hanó, válságos események közepette nem kerülhe
tett sor. 1849-ben a Rókus Kórház második számú 
sebészeti osztályának vezető főorvosa, Pest bom
bázása alatt sem hagyta el a munkahelyét, fárad
hatatlanul gyógyította a sebesülteket. A szomorú 
Haynau-féle vérzivataros őszön szinte tüntetéskép
pen vette nőül az elbukott függetlenségi harc utol
só főorvosának, Lumniczer Sándornak a húgát. 
Nem volt könnyű helyzete, az üldözők és üldözöt
tek gyanakvásával állandóan számolnia kellett. 
Nem vonult félre, ahol tudott, használt. Ö lett 
1850-ben az orvosegyesület másod-, 1858-ban az 
első titkára. Szoros szálak fűzték a Markusovszky 
—Balassa-vonalhoz, márcsak sógora, Lumniczer 
révén is. Semmelweis 1856-ban tartott előadásait 
ő méltatja az évzáró jelentésben. Balassa a „kép
zőműtétek" mellett elsősorban a hassérv specialis
tája volt, Kovács S. E. az Orvosi Hetilap induló 
évfolyamában a heresérvek szakértője. Két ka-
zuisztikai esetet közöl, egy vér- s egy víz-heresér
vet, melyeket sikerrel oldott meg. A plasztikai mű
tétek sem álltak tőle távol, bizonyítja az Orvosi 
Hetilap 1858. évi számában mejelent négyrészes 
A roncsoló orr fekély ék gyógyítása körüli tapaszta
latok c. cikksorozata, melyekben többnyire orrde
fektusokkal járó idült betegségek csúfító végered
ményeit oldja meg többnyire sikerrel. Általában 
görvélykóros fekélyekről van szó, akiket belsőleg 
jódkálium, magnéziumszulfát és extr. liquiritiae 
keverékével kezelt, jó táplálkozással, majd amikor 
a sarj adási hajlam észlelhető volt, az akkor még 
többnyire Dieffenbach szerint alkalmazott homlok
bőrből való pótlás helyett arcbőrt használt. Ábrái 
még nem olyan szépek, mint az öt évvel később 
megjelent Balassa-féle atlaszban találhatók, de 
meggyőzően szemléletesek, s főképp egy jó sebész 
bíztató eredményei. Egyre emelkedő szakmai te
kintélye akadémiai levelező tagsághoz vezetett, 
1861-ben az orvosegyesület másodtitkárából alel
nök, a következő évben elnök lett, s ezt a fontos 
funkciót hat éven át töltötte be, keresve minden
kor a progresszív kompromisszumokat. 1863-ban 
a Markusovszky—Balassa-kör elérkezettnek látta 
az időt az 1847-ben félbemaradt orvosi és termé
szetvizsgáló nagygyűléseinek a felújítására. Meg
nyerték Eötvös József országgyűlési képviselő tá
mogatását, akiben Deák mellett legtöbben a ki
egyezés felé konvergáló jövő fontos emberét lát
ták. Tizenhét évi kényszerszünet után tehát ismét 



megtartották Pesten a IX. nagygyűlést, melynek 
elnöke b. Eötvös József volt, titkárai pedig; Ko
vács S. E. és a geológus-mineralógus Szabó József. 
A megjelent kötet Bene Ferencz orvostanár arcké
pét és szellemét idézte fel, az emlékbeszédet Ko
vács Sebestény Endre tartotta. Kellőképpen mél
tatta a nagy nevelő érdemeit, ugyanakkor rámu
tat szerencsétlen lemaradásunkra, mert ,,a nagy 
Albiontól a kis Belgiumig" mindenkit elsősorban a 
szellem tesz gazdaggá, s mi most csak nézői va
gyunk a „tudományos arénának". Javasolja, hogy 
a medikusok felvételi vizsgát tegyenek, az egyete
met kijelölt kórházzal egyesítsék, korszerűsítsék az 
intézeteket, s küldjenek külföldre ösztöndíjas ta
nulókat. Ismerteti az 1847—1863 közötti tudomá
nyos eredményeket, akár a fiziológia (CL Bemard, 
J. Müller, Ludwig, Brücke, Pflüger, Helmholtz), 
akár a morfológia (Henle, Gerlach, Kölliker, Vir-
chow) terén, amelyek szinte átírták a klinikumo-
kat. A kiegyezés évében ő volt a XII. nagygyűlés 
másodelnöke, lendületes üdvözlő beszédében hala
dásra, polgárosodásra, tudományos művelődésre 
buzdította a lelkes honfiakat „hazánk bölcsének 
vezérlete alatt". A kiegyezés évében orvosi műkö
déséért" királyi kitüntetésben részesült, Rózsay Jó
zsef írja gépszerűségéről, hogy a marosvásárhelyi 
nagygyűlésre menet három napig kellett időzniük 
Kolozsvárott, mert szálláshelyét az összesereglett 
betegek valósággal ostrom alatt tartották. Ő min
denkit megvizsgált, a szegényeket díjmentesen. 
Hogyne lett volna népszerű Vörösmarty, Arany 
János, Bajza, Vachott Sándor, Garay János és 
Deák Ferenc kezelő orvosa, Balassánák az 1868-
ben bekövetkezett halála után az országos köz
egészségügyi tanács elnöke. Ismert, hogy a Toldi 
trilógia költőóriása súlyos epebajban is szenve
dett, 1869 és 1876 között nyolcszor látogatott el-
Karlsbadba. 1870 januárjában a jobb bordaív alatt 
kifelé növő daganat keletkezett a költőnél, majd 
annak közepén lencse nagyságú elszíneződés. Far
kas Kálmán dr. szerint ekkor páratlan nyelvmű

vészünket meglátogatta Kovács Sebestény Endre, 
,,a beteg megkérdezése nélkül elővette kusztoráját, 
a daganat helyén bemetszett és a képezett nyílá
son 3—4 darab epekövet eltávolított. Még a későb
bi napokban is jöttek el epekövek, összesen mint
egy 8—9 darab, amelyeknek a legnagyobbika egy 
kis diónagyságú lehetett". A sebre carbolsavas ke
nőcsöt alkalmazott, de a sipoly haláláig megma
radt. Milyen szerencse, hogy nem a hasüregbe per
forált, mert egyik legdrágább irodalmi kincsünk, 
a kapcsos könyv nem telítődött volna meg remek
művekkel. Deák Ferenc kezeléséért az országgyű
lés adott díszes kivitelű hálanyilatkozatot, majd a 
nemzet önzetlen ügyvédjének a halála után (1874) 
az István-rend kis keresztjével tüntették ki, me
lyet orvosi ténykedéséért a monarchiában eddig 
senki nem kapott. Rózsay szerint a rendelőjében 
persely állott, melyhez csak a Rókus Kórház igaz
gatójának volt kulcsa. Anyagilag is rengeteget kö
szönhet neki az ország legnagyobb kórháza. Osztá
lyán példás rend uralkodott, közel 300 sikeres 
sérvmetszést végzett, egyéb műtétet több ezret. 
Magán emberként takarékos volt, az adakozásban, 
alapítványozásban annál bőkezűbb. Nevét nem a 
tolla tette híressé, noha eredetileg pennaforgató
nak készült. Gyógyító rátermettsége, embersége, 
hazafisága emelte a legismertebbek közé. 

Garay János verset írt hozzá, Deák nemcsak 
háziorvosának, de kedves komájának is fogadta, 
egyik tanácsadó levelét Tompához Magyary Kossá 
közölte a Magyar Orvosi Emlékek I. kötetében. 

Száz évvel ezelőtt gyógyítás közben halt meg 
hirtelen, feltehetően szívroham következtében. 

A Gyógyászat hasábjain Rózsay búcsúztatta, 
a magyar orvosok és természetvizsgálók XX. ván
dorgyűlésén Müller Kálmán. Sem róla, sem Ró-
zsayról emlékérem nem készült, pedig mindkettő 
megérdemelné. Kovács Sebestény Endre pl. halá
lának centenáriuma alkalmából. 

Szállási Árpád dr. 


