
HORUS 

Nils Rosén híres műve 
több mint kétszáz éve jelent meg magyarul 

Nem ritka jelenség, amikor a medicina közvetlen vagy 
közvetett hatása mutatható ki szépirodalmi művekben, ám 
ennek a fordítottja is ismeretes. Az előzőre pregnáns példa 
a pszichoanalízis (Freud, Ferenczi), az utóbbira Rousseau 
Emile-je, amelyet Goethe „a nevelés természetes evangéli
umának" nevezett (8). Az 1762-ben megjelent mű a fiatal 
francia anyák közt valóságos „szoptatási dühöt" váltott ki 
(4), míg Genf városi tanácsa, miként kétszáz évvel koráb
ban Servet Mihályt, máglyára ítélte (2). A felvilágosodás 
egyik szellemi előkészítőjének könyvére az orvosok is felfi
gyeltek (3), pl. lehetetlen nem észrevenni a svéd Nils Rosén 
két évvel később kiadott gyermekorvosi munkáján, amely
nek első fejezete éppen a dajkasággal foglalkozik (9). 
Ahogy nagy francia kortársa, csak több illetékességgel. 
Egyes fejezetei eredetileg svéd naptárakban jelentek meg, 
majd a királyi akadémia buzdítására 1764-ben önálló kötet 
lett belőle és rövid idő alatt páratlan népszerűségre tett 
szert az egész kontinensen. Linné kortársa, barátja, 
tanártársa volt, „hódító útjukra" is együtt indultak. Ám a 
binominális nómenklatúra megalkotójának nevét máig 
mindenütt ismerik, míg a pediatria pionírjáét legfeljebb a 
szakmabeliek. És természetesen az orvostörténészek. 

Nils Rosén 1706-ban született egy Göteborg (régi nevén 
Gothenburg) melletti kis faluban. Középiskoláit az északnyu
gati kikötővárosban végezte, onnan került Nyugat-Európa 
egyetemeire medikusnak. Miként a nála egy évvel fiatalabb 
Linné, szintén Hollandiában kötött ki és a nagy Boerhaave 
tanítványaként szerzett Leydenben orvosi oklevelet. így lett 
barátja a fiziológus Haller is, majd botanikus hajlamú hon
fitársával együtt tértek haza Uppsala egyetemére, ahol rö
videsen mindketten professzori kinevezést kaptak. A pediatria 
akkor még nem volt önálló disciplina, a botanikus is medicinát 
és anatómiát oktatott. Királyi engedéllyel Linné rövidesen el
nyerte a hőn óhajtott természetrajzi tanszéket, Rosén pedig 
megkapta a medicinát, amelybe a belgyógyászattól a gyermek
gyógyászatig minden beletartozott. Pályafutásuk plutarkhoszi 
párhuzamossággal haladt: 1739-ben a svéd Királyi Tudományos 
Akadémia alapító tagjai, majd felváltva elnökei lettek, egyszerre 
kaptak nemesi címet és előnevet, földi életük azonos évtized
ben zárult le: a gyermekgyógyászé 1773-ban, a botanikusé 
1778-ban. Rosén a „rosensteini" előnevet vette fel, halála után 
szarkofágját az uppsalai dómban helyezték el, a királyné kez
deményezésére emlékérmet verettek tiszteletére (4). 

Világhírét biztosító könyve, a De morbis infantum 
1764-ben hagyta el a nyomdát, de egy éven belül német, 
angol, francia, olasz, holland és természetesen svéd nyel
ven is megjelent (11). A több mint kétszáz esztendővel 
ezelőtti magyar változat az előszó szerint a negyedik göt-
tingai kiadás alapján készült el (10), holott németül 
Hamburgban szintén kiadták. A fentiek különbözősége 

az európai összhatását, orvostörténeti jelentőségét bizo
nyítja, mert előtte és utána is jelentek meg pediatriai mű
vek, de a kezdő mérföldkövet ez jelentette. Mi magyarok 
ismerjük Csapó József tiszteletre méltó munkáját (5), a 
franciák Billard-éty ám Rosén műve marad a gyermek
gyógyászati szakkönyvírás alfája. 

A korabeli magyar fordítás körül akad némi tisztázni
való. Ugyanis a jó öreg Szinnyei szerint létezett volna egy 
Murai János András orvosdoktor, aki Rosén egyik mun
káját németre fordította volna. Születési hely és dátum 
nincs, ami nem mondana ellent Murai magyar voltának 
(12). Valószínűleg Szinnyei után ezt a Győry-féle biblio
gráfia is megismétli, csak óvatosabban (6). Ugyanis Ro
sén egyik műve: „Az hójagos és veres himlőnek gyógyítá
sára és beoltására való útmutatása" már korábban, 1785-
ben megjelent Kolozsvárt, Báti János fordításában, ám a 
magyarító szerint németre Murai János András fordítot
ta, aki ennek alapján Bartók Imre kis könyvében már 
törzsökös magyarrá lépett elő (1). Holott az igazán il
letékes Bókay junior egyértelműen Andreas Murray göt-
tingai tanárt írja németre fordítónak (4), miként a még il
letékesebb, mert kortárs átültető G. Domby Sámuel, 
akinek saját kiegészítéseivel együtt e remek munka 1794-
ben kiadott magyar fordítását köszönhetjük (1. ábra). 

„Borsod Vármegyének érdem-pénzt vevő ORVOSA" az 
előszóban kétségtelenül Murray Andrást említ, de a göttingai 
Akadémia Orvos Tanítója-ként. Szokott dolog volt így írni ab
ban a korban, nemcsak a 18. század végén, hanem e század ele
jén is. Hiszen Nils Rosén szintén „Rosensteini Rosen Miklós" 
lett, ahogy a címlapon olvashatjuk (10). Murray doktornak a 
Domby Sámuelhez írott személyes hangvételű, latin nyelvű 
levelében sincs semmi utalás a honfitársi hovatartozásra. 
Magyarán: a bibliográfiákban valószínűleg Murray lett Murai, 
alig hihető, hogy a két németre fordító ne lenne azonos sze
mély. J. Andreas Murray, tehát Johannes Andreas Murray, ahogy 
a latin nyelvű levél bizonyítja. Ennyit mindenképp illik tisztáz
nunk, ami semmit nem von le Szinnyei vagy Bartók érdeméből. 
Ami a munka érdemi részét illeti, meglátszik rajta a Boerhaave 
iskola hatása. A gyermekorvostant 28 fejezetben tárgyalja, ki
egészítve a saját tapasztalataival, majd megtoldva a derék fordí
tóéval. Szakirodalmi utalásai elsőrangúak, önálló megítéléssel 
válogatja ki a neki legjobban megfelelő kórtani szempontokat. 
A hólyagos himlőről csaknem 80 oldalon ír, ismertetve az azóta 
legendássá vált Lady Mary Wortley Montague esetét, valamint 
nálunk Raymann Ádám soproni orvos görög módszerrel alkal
mazott eljárását. Vagy a Westgothland-bsm egy pénzdarabot a 
beteg felpattanó hólyagjához érintettek, s azt kötötték a beol
tandó gyermek lábszárához. Hosszasan tárgyalja, nyilván ok
kal, a bélférgeket. Ez a tanulmánya külön is megjelent és a svéd 
akadémia aranyéremmel tüntette ki. Mesterséges táplálás 
gyanánt szívesen helyezte kecske tőgyére a gyermeket, nehéz 
fogzásnál gyakran alkalmazott foghús-scarificatiót. 
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A fordító Domby Sámuel munkáját ghimesi Forgách 
Ludmilla grófnőnek ajánlotta, „kinek edelényi kastélya 
sok gyámoltalanságra jutott gyermekeknek, szüleitől 
megfosztott árváknak befogadó szállása s a ki, ha beteg
ségek történnek, számára orvost vitet, gyógyíttatja, sőt 
maga is körülöttük éjjel-nappal vagyon, fáradoz, nyugta
lankodik" (10). A szép magyarságú fordítás külön értéke, 
hogy mindig utal a hazai körülményekre, szokásokra, 
gyógyító módszerekre. A diftériás krupot „csikorgó" 
vagy „zúgó" megfojtásnak nevezi, a pertussis nála „sikol
tó hurut", amely igen találó elnevezés. Érdekes, hogy a 
könyv szerint az angolkóros Svédországban is „cserélt 

gyermek", miként a magyaroknál „váltott gyermek", 
mert a köznép szívesen hiszi, hogy a gonosz lélek cseréli 
az egészségeset betegre. A rüh leírása és az ellene való 
védekezés igen szakszerű, a 27. szakasz, ,,A' Vénusi 
betegségről" szintén kitesz 80 oldalt. Columbus matrózai
tól és VIII. Károly nápolyi hadjáratától kezdve az ártatla
nul szerzett és veleszületett szifiliszig, kihangsúlyozván 
itt is a dajkák szerepét. „Reá ragszthattya a' gyermekre", 
viszont a dada is kapott már lueszes családban fertőzést. 
Szerzőnk igen erősen a higanyos kenés híve, volt esete, 
amikor a beteg anya hat hónapos terhe idején kapott 
bedörzsölő kúrát, amelynek egészséges újszülött lett az 
eredménye. Az utolsó szakaszban a tetveket röviden in
tézi el. Ugyanis „leg-hasznosabb eszköz, ha a 'gyermeket 
naponta megfésültetik". A mutató táblákon receptek ta
lálhatók, pl. a hasmenésre több is. Ilyen a Cascarilla-ké-
reg kivonata, májfű és ezerjófű keveréke. Az Ipecacuan-
hát hánytatónak ajánlja, hideglelés ellen természetesen a 
China-por, illővé China-bort, mert a Chinchina porát 
magyar vagy francia borban hasznos adni, két evőkanál
lal minden két órában. Báró van Swieten kénesős spiri-
tusa sem maradt ki a táblázatból. 

A ma is kitűnő állapotbn lévő papír és a szép tipográ
fia Füskuti Landerer Mihály pesti nyomdáját dicséri. 

A mellékelt példány a Magyary-Kossa könyvtárból 
való, ahogy a bélyegző tanúsítja. 

A négykötetes nagy műve az 1794-es dátum alatt 
érdemei szerint méltatja (7). Murray magyarságáról szót 
nem ejt, egy okkal több, hogy hasonlóképp vélekedjünk. 

Orvosi könyvkultúránk egyik becses emléke, közel 
750 oldalon. Terjedelmében és minőségében ma sem le
becsülendő, az üde nyelvezet olvastatja magát. 

Pedig két évszázad nagy idő egy kis szakma történeté
ben. 

IRODALOM: 1. Bartók L: Svéd-magyar orvosi kapcsolatok, 10. 
o. Bp., 1969. - 2. Benedek L: Rousseau, Budapest, Gondolat, 1978. 
- 3. Birtalan Gy.: Általános orvostörténelem, Kézirat, Budapest, 
1979. - 4. Bókay ].: A gyermekorvoslás története, Budapest, 
1922. - 5. Csapó J.: Kisgyermekek isputálja... Nagykároly, 1771. 
- 6. Győry T.: Magyarország orvosi bibliographiája 1472-1899, 
Bp. 1900. - 7. Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek, IV. kötet, 
224, Bp. 1940. - 8. Révai Nagy Lexikona XVI. kötet, Budapest, 
1924. - 9. Rosén, N.: De morbis infantum, Uppsala, 1764. - 10. 
Rosén, N.: Orvosi tanítás a' Gyermekek nyavalyáiknak meges-
mérséről és orvoslásokról, Pest, 1794. - 11. Rosén, N,: Under-
rátelser om barnao jukdomar och deras Botmede, Uppsala, 
1765. - 12. SzinnyeiJ.: Magyar írók élete és munkái, Budapest, 
1908, IX. kötet, 406. 

Szállási Árpád dr. 


