
HORUS 

A magyar nyelvű 
belgyógyászati oktatás 
kezdete 

Százhetven éve (1809) vált külön a „Belső bajok 
kór- és gyógytana" oktatása a sebészek részére. 
Addig a közös tanár a péterváradi, 1739-es szüle
tésű Prandt Ádám Ignácz, a nagyszombati kezdő 
kar egyik első professzora volt, aki mindössze kö
telező doktori disszertációjával írta be nevét az or
vosi bibliográfiába. Közkézen ekkor az erfurti (ké
sőbb berlini) A. Hecker: Therapia generális, illetve 
a Kunst die Krankheiten zu heilen c. művei forog
tak, de a magyar anyanyelvűek szívesen alapoz
ták ismereteiket Rácz Sámuel kétkötetes Orvosi 
Praxisára (1801), amely A. Störck osztrák birodal
mi protomedicus könyvének magyar változata. Az 
első kötet a heveny, a második az idült betegsé
gekről szól, hozzácsatolva a megfelelő recepteket. 
A második kötet egyben a „Brownianus és Anti-
brownianus" tanok konfrontációját ismerteti, 
Brown tanai mellett foglalva állást, mert az ellen
felek •— úgymond — csak személyeskednek. Brown 
princípiumát (excitabilitas) Lavoisier égéstanához 
hasonlítja, amely előtt a „Stahlianus Chemicusok" 
vagyis a medicinában az Antibrownianusok előbb-
utóbb be fognak hódolni. A nagy skót orvos elmé
letét nem kisebb tekintélyek támogatták mint Hw-
feland és az id. Darwin, ahogy Rácz Sámuel köz
vetítéséből kitűnik. 1801-ben még egy hasonló mű 
jelent meg magyarul, Háiszler György kétkötetes 
Orvosi Munkája (Weszprém), ez már Brown szisz
témája körül a megbékélést hirdeti. Beosztása csak
nem azonos az előzőével, csak Háiszler nem említi 
a forrásmunkákat, holott bizonyosan a Störck— 
Rácz első kiadása (1778) az alapja. 

Annak, hogy 1809-ben a sebészeti intézetet 
külön belgyógyász előadóval kellett megerősíteni, 
világtörténelmi oka is volt. Nevezetesen Bonaparte 
betörése Magyarországra, annak csúfos következ
ményeivel. Ferenc császár abszolutizmusa rövid 
időre megtorpant, engedményekre kényszerült. így 
1809-től a „Magyar Királyi Univerzitásunkban a? 

Seborvosokra nézve az Oktatásokat magyar nyel
ven is kell adni, 's következésképen az orvosi gya
korlást, a' különös orvosi Pathologiát, és Therapiát 
is magyar nyelven kell tanítani". Prandt nem tu
dott jól magyarul, ezért előrehaladott kora mellett 
már csak ezért sem volt alkalmas rá. Rövid, de 
annál hevesebb vita után sikerült Stulfa Pétert, az 

állatorvostan professzorának adjunktusát Bene Fe
renc dékán javaslatára kinevezni a sebészetre ok
tatónak, jobb híján. Ő ugyanis tudott magyarul, de 
a szakmában nem sok vizet zavart. Pedig azon ki
vételezettek közé tartozott, akik a saját jegyzeteik 
alapján adhattak elő. Köztudott, hogy ez az intézet 
1872-ben átalakult a II. sz. Belgy. tanszékké, mint 
ilyennek, az első tanára Korányi Frigyes volt, akit 
Kétly Károly, majd Jendrassik Ernő követett. El
képzelhető, Stulfa Pétertől Korányi Frigyesig mi
lyen meredek út vezetett. Hogy ez a kapaszkodó 
megépülhetett, nagy szerepe volt benne Stulfa 
(majd magyarosítva Széky) utódjának, Gebhardt 
Ferenc tanárnak, aki közel négy évtizedig (1821— 
1860) oktatta anyanyelvünkön a sebészeket. A le
nézetteket, mert „A? Borbély nem Doktor" tartotta 
a közmondás. 

Gebhardt Xavér Ferenc 1791. január 23-án a 
Tolna megyei Paks községben született. Apja köze
pes jövedelmű kereskedő volt a feltörekvők fajtá
jából, aki fiát nem a pult mögé szánta. Számítása 
bevált, mert a fogékony fiú már az alsóbb osztá
lyokban jelesén bizonyított. Majd Szegedre iratko
zott bölcseletet tanulni, közben kedvet kapott az 
orvostudományhoz, Pestre jött és 1814-ben már 
megkapta a gyógyításra jogosító oklevelet. Bizony 
a századelő pesti orvosi kara; Prandt Ádám Ignác, 
Stipsics Ferdinánd, Stáhly Ignác (aki mint ember 
kitűnő volt), Reisinger János, Frankenburg Jakab 
stb. nem sokat lendítettek a magyar medicinán. A 
kivételek; Lenhossék Mihály Ignác, akit egy időre 
Bécsbe csábítottak, a botanikus Kitaibel Pál, aki 

i. 1 M l T A T A S 

i, A 

OBVOSÍ GYAKORLÁSBA, 

B E V E Z E T É S 

M V I I í ifi- i.\ *<<**** 

*%*<< *><••- * , : * £ „. * - * . f i - ••'••< •*> «. t f :••>• 

Orvosi Hetilap 1979. 120. évfolyam, 4©. szám 



ORVOSI MLNKÁJA. 

hl SÓ n A R A B 

alig adott elő és a kiváló Bene Ferenc. Gebhardt 
a belgyógyászatot még Prandt avítt előadásaiból 
kezdte megismerni, végzése után került a tanszék 
élére a kar legtekintélyesebb tanára, Bene Ferenc. 
Gebhardt egy esztendőre Bécsbe ment Hildebrand, 
Kern és Boer stúdiumait látogatni, hogy ízelítőt \ 
nyerjen a modern medicinából. Hazajövetele után 
Bene asszisztense, majd az orvosi kar jegyzője lett. 
Bene mellett látszott megállapodni, ha nem jön 
1821-ben Széky Stulfa Péter nyugdíjazása. Igaz, 
csak másodrangú tanszékről volt szó, mégis elszánt 
versengés indult az utódlásért. Az még csak ért
hető, hogy az egyik esélyes, név szerint Schuster 
János aspirált e katedrára, hiszen szerény hazai 
nyelvtudása mellett is olyan lelkes magyarító volt, 
hogy minden jószándéka ellenére inkább nyelv
nyomorítónak, mintsem újítónak nevezhetnénk. 
Kémiai műszavai az elrettentő példák rá. Tognio 
Lajos pályázása annál érthetetlenebb. Jó szakem
ber volt, de nyelvünket megtanulni képtelen, ezért 
akart később átmenni a prágai egyetemre. Nyilván 
a magyar nyelvet kitűnően bíró Gebhardt X. Fe
renc „inter duos litigantes", a „nevető harmadik" 
szerepére vágyott, ha nem is szó szerint. Számítása 
bevált. Schordann teljes mértékig Gebhardt kine
vezését támogatta, bár Bécs szívesebben látta volna 
Tognio Lajost Az udvar a döntést Lenhossék Mi
hály Ignácra. bízta, aki abban az időben a császár
város egyik professzora volt. Lenhossék a magyar 
nyelv ismerete alapján Gebhardt mellett döntött, 
így az uralkodó még a befolyásos protomedicus 
Stifft ellenében is őt nevezte ki, most már végle
gesen a sebészek belgyógyászati oktatójának. 

Innét számíthatjuk a magyar nyelvű belgyó
gyászat igényesebb tanításának a kezdetét. Geb
hardt volt az első, aki Beköszöntő beszéd a tapasz
talást orvosi tudománynak méltóságáról címmel 
magyarul tartotta meg tanári székfoglalóját. A bel
gyógyászatot egyelőre szintén a saját kéziratai 
alapján adta elő. 1824-ben „védhimlőintézetet" ál
lított fel, amely 1850-ben „központi ojtóintézet" 
lett és ingyen látta el az ország orvosait oltóanyag
gal. 1827-ben jelent meg az Ütmutatás az orvost 
gyako7'lásra, vagy bevezetés a' beteg ágya mellett 
való orvosi tanításra c. könyve, amely szerény mé
retű kompendium (100 old.), de szellemében telje
sen betegcentrikus, elhagy minden theoretizálást, 
viszont megtanítja a kikérdezést, vizsgálást és bá
násmódot, nemtől, kortól, állapottól függően. A hő
mérsékletet Hildebrand szerint a pulsus szaporasá-
gából, a bőr tapintásából és az izmok tónusából kell 
megállapítani. A kikérdezés terjedjen ki a foglal
kozásra, „az örökségi hajlandóságra", a megelőző 
betegségekre stb. Aztán az egyes testrészek külön-
külön vizsgálat^ következik, a fejtől lefelé. A Sta
tus anamnesticus és Status praesens rögzítendő. 
Stoll szerint a vizsgálat anatómiai sorrendje: 1. 
Caput, 2. Thorax, 3. Abdomen, 4. Extremitates, 5. 
Cutis, 6. Excreta (váladékok-ürülékek), 7. Pulsus. 
Ezek érzése, fájdalma, a lehelet, a mellkas formá
ja, a légzés jellege (Resp. thoracica, abdominalis), 
szintúgy a köhögésé (Tussis laryngea, trachealis 
stb.), a köpet, továbbá „szükséges lészen Auenbrug-
ger szerint a' szív, a' szív-zatskó" t megvizsgálása. 
Figyelni kell a fekvés jellegét, s a diagnózist a bő
rön jelentkezőket kivéve (hólyagos himlő, scarlat 
stb.) csak nagyon óvatosan szabad meghatározni. 
Példát folytathatnánk a therapiával, a további 
megfigyeléssel, de ennyiből is kitűnik, hogy Skoda 
korszakos könyvének a megjelenése előtt már ki
finomult volt a fizikális diagnosztika, s a sebészek 
Gebhardt tanártól valóban belgyógyászatot tanul
tak. Kétkötetes A különös orvosi nyavalya és gyó
gyítás alapvonalai (Pest, 1828, 1838), amely még-
inkább megközelíti, ha ugyan el nem éri az orvos
tanhallgatók igényeit is. Nem csoda hát, ha jár
ványok alkalmával, avagy doktorok híján bátran 
fordulhatott a nép a sebészhez. Az Orvosi Tár sze
rint (1831. II. 88. old.) egy ideig a pesti vakok inté
zetének az orvosa is volt. Az Akadémia tagjává 
1830-ban választották. Mint az orvostanári testület 
dékánja, az Orvosi Hetilap kezdő évfolyamaiban 
ő számolt be a végzett orvosok, sebészek, bábák 
számarányáról. Nevét Németországban szintén jól 
ismerték. 1859-ben P. Phoebus giesseni dékán kér
dést intézett hozzá a szénanátha (Heu-Krankheit) 
ügyében, hogy létezik-e hazánkban, hol gyakoribb; 
városban vagy falun, összefügg-e a búzatermelés
sel, rétekkel, az előkelők vagy szegényebbek kö
zött gyakoribb-e? Körkérdését a Hetilap 1859-es 
évfolyamának 796. oldalán tette közzé, mint a kar 
életében jelentős szerepet betöltő, azaz dékán. 

Szólhatnánk még az emberről, erényeiről és 
hibáiról. Győry Tibor hibájául rója fel, hogy ha 
valahova pályázott (pl. Frankenburg halála után 
a szülészetre), Pest megkerülésével Bécsbe ment 
vizsgázni. Ezt ítélhetjük karrierista vonásnak, mert 
a „szolgálati utat megkerülte". Viszont az, hogy 



1841-ben, mikor Bene Ferenc kari igazgatóvá tör
tént kinevezésekor a belgyógyászat megüresedésé-
vel átpályázott a sebészektől a medikusokhoz, ter
mészetesnek tekinthető. Komoly tekintélye és gya
korlata volt belgyógyászatban. "Végül a Skoda-ta
nítvány Sauer Ignác kapta meg, ő ezért nem adta 
a sértődöttet. 

Talány, hogy ez a magyar érzelmű, Bugát Pál
lal töretlenül jó viszonyban levő tanár a szabadság
harc idején miért volt olyan lojális „magatartású? 
Inter arma félrehúzódott, Világos után viszont sen
kinek nem ártott, noha Tognio halálát követően 
1854—1860 között ő volt a dékán. Félénk volt, vagy 
kezdettől kilátástalannak ítélte meg a kimenetelt? 
Vagy mégis tüske maradt benne, hogy nem őt ne
vezték ki? Utólag nem lehet választ találni. Tény, 
hogy kartársai nem nehezteltek rá, mint pl. Tognio 
Lajosra. 1860-ban a nyugdíjazását kérte, hólyag-
kövével sokat betegeskedett, majd 1869. október 
27-én hunyt el, száztíz esztendeje. 

A korszerű magyar nyelvű belgyógyászati ok
tatás valójában véle kezdődik. Sajnálatos, hogy 
48-ban nem volt méltó Markusovszkyékhoz. 

Szállási Árpád dr. 


