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BEVEZETÉS

Orvosok a magyar irodalomban179

Nem  a  hajdúhadházi  homokban  nyugvó  Földi  János  (1755–1801)  volt  az  első  diplomás

„orvosírónk”, hiszen a pergamenszínű peregrinuslevelek, a XVII–XVIII. századi útinaplók, a

megpróbáltatásos  beszámolók  jelentékeny  része  szépirodalmi  értékkel  is  bír,  szerzői  sem

ismeretlenek, elég Csanaki Máté, Vízaknai Bereczk György, Hatvani István, de elsősorban

Pápai Páriz Ferenc személyére utalunk.

Mégis:  irodalomtörténeti  tény,  hogy a rímes  és  időmértékes  verset  Földi  honosította

meg.  Poétikai  mestere  volt  Csokonai  Vitéz  Mihálynak,  Féja  Géza  szavaival  pedig  „ő

serkentette új életre a debreceni költők lelkében a növényi kultúra áhitatát”. A nagyszalontai

születésű (1755), rövid időre szatmárnémeti városi orvos 1779-ben időmértékes költeménnyel

köszöntötte  Rácz  Sámuel  pesti  orvostanár,  ’A  borbélyi  tanitásoknak  első  darabja’ című

könyvét:180

„Olly ember pedig, a’ ki bóldogítja

Ezzel Nemzetedet; ki Bontzolást-is,

Testünkben magyaros nevén nevezve

Minden részt, Magyarúl íra,

Olly ember, kinek abba-is köszönhetsz,

Hogy már a’ Patikák’ szerét, ’s Retzeptit,

Mind önnön keze írta oktatásban…”

A vitatott  szerzők  ’Debreceni  Grammatiká’-jának vitathatatlanul  Földi  János  pályanyertes

műve  szolgált  alapul.  Hogy  Kazinczy,  Széphalom  nagy  irodalomszervezője  mennyire

becsülte,  bizonyíték  rá  az  1791-es  kiadású  ’Heliconi  Virágok’  antológia,  amelyben  a

179 Forrás:  Szállási  Árpád:  Orvosok a magyar  irodalomban Földi  Jánostól  napjainkig.  = Orvosi  Hetilap 123
(1982) No. 38. pp. 2367–2373. 
180 Rácz Sámuel: A borbélyi tanitásoknak első darabja. Az anatomiáról, physiologiáról, pathologiáról, materia
medicáról,  chirurgiáról,  és  bábaságról.  Pesten,  1794.  Nyomt.  Trattner  Mátyás  bet.  6  lev.,  440  p.,  1  lev.  +
Második darabja. A törvényes orvosi tudományról és az orvosi politziáról. Pesten, 1794. uo. 12 lev., 383, 25 p.



megjelent  versek  számát  tekintve  megelőzi  Ányos  Pált,  Dayka  Gábort,  Virág  Benedeket.

Görög Demeterék magyar nyelvű bécsi lapja 1792-től ’Magyar Hírmondó’ néven jelent meg.

A II.  kötet  905.  lapján  Földi  a  zsidó  versírásról  értekezik,  héberből  fordít  három verset;

medikuskori  játékos  szenvedélye  volt  latinból–görögből  (Horatius,  Catullus,  Plinius,

Anakreon)  magyarítani.  Később  átültette  nyelvünkre  a  holland  A.  Reland  keleti  tárgyú

’Galatea’ elégiacsokrát. Ha csak töredékében is, de szép verse maradt meg II. Józsefről, a

kalapos királyról. Érdemes utolsó négy sorát idézni:

„Minden hitében már ma hagyattatik,

Minden szabad leszsz: viszsza adattatik

A lelki-esméret szabadság,

Mellyet-is, oh zabolázni vadság!”…

Mennyire  igaz,  hogy  Vitéz  Mihály  tőle  tanulta  a  pajzán  játékosságot.  Egy  Torma  nevű

hölgyről az alábbi kétsorost írta:

„A’ ki ilyet tisztit, örömest véghez viszi tisztit:

Mert reszel oly tetemet, nem teker ott se szemet.”

Földi  korai  halálát  (1801)  követően  többen  érkeztek  a  medicináról  a  parnasszusra,  igaz,

diplomaszerzés  előtt.  Ilyen  Ungvárnémeti  Tóth  László,  aki  „ógörögül”  és  „ómagyarul”

(nyelvújítás) egyformán jól verselt, továbbá Vajda Péter és Garay János.

Hogy mit  jelent az anyanyelv  és a magyar  irodalom bűvöletében élni,  XIX. századi

példa rá Töltényi Szaniszló (1795–1852), előbb a bécsi Josephinum, majd ugyanott a híres

egyetem híres tanára, aki szonettciklusban élte ki Pannonia iránt érzett szeretetét. Balatonkiliti

gazdaságírnokaként  indult  szokatlanul  meredek  pályaíve,  itt  került  bűvöletébe  a

szikladübörgésű  ódákat  görgető  Berzsenyinek,  majd  mint  pesti  medikus,  a  fővárosból

irodalmi  központot  teremtő  Kisfaludy  Károlynak,  aki  megigézte  őt  a  magyar  Mohács-

komplexussal,  elvégre két  történelmi  szomorújátékot  is  írt  a „Hősvértől  pirosult  gyásztér”

hatására (II. Lajos udvara; A mohácsi veszedelem). Ha belegondolunk, orvosnak mennyivel

szerényebb tehetség volt, mint akár Semmelweis, akár Balassa, némi alkalmazkodás árán a

világhírű egyetemen mégis katedrához jutott, elképzelhető, hogy két rebellis honfitársa mire

vihette volna! Az 1821-ben kiadott népdalutánzatú versei azért meglepőek, mert hatásában

hol volt már akkor Csokonai és hol még Petőfi!



Töltényivel közel egyidőben hallgatta Pesten a medicinát egy német anyanyelvű budai

postatiszt  fia,  akiről  akkor  aligha  sejthette  bárki,  hogy a nyelvünket  gyermekkorában alig

beszélő Schedel Ferencből majd Toldy Ferenc (1805–1875) néven a magyar irodalomtörténet-

írás atyja lesz. A főváros asszimilációs képességének első kiteljesedése a reformkor, amikor a

budai  svábok  a  Kis-  és  Nagykunságba  küldik  fiaikat  magyarul  tanulni,  a  pogromok  elől

menekülő zsidók szinte vándorlás közben sajátítják el Kazinczy–Kölcsey–Kisfaludy nyelvét,

és  Pest-Budán  az  emancipáció  küszöbére  érve  már  a  magyar  beszéd  és  írott  szó  lelkes

propagátorai.  Bármily  bizarr,  de  a  történelmi  osztály  legjobbjai  (elég  Széchenyire

hivatkoznunk)  is  nyelvükben  ekkor  hasonultak  a  nemzethez.  Toldy,  aki  Goethe  pompás

weimari  holdudvarában  is  megfordult,  valami  olyasmit  érezhetett,  mint  a  századforduló

Párizsába érkező Ady Endre, nyilván a politikai temperamentum és publicista költői tehetség

különbözőségét leszámítva. 

Látta,  hogy a magyar  nyelv és irodalom a némethez képest műveletlen ugar,  puszta

parlag, az alatta rejlő kincseket csak mélyszántással lehet kiforgatni, s ez a „mélyszántás” a

magyar irodalomtörténet megírása. Eredeti szerzőként aligha vitte volna sokra. Ám pont azt

ismerte  fel,  amire  akkor  a  legnagyobb  szükség  volt:  az  irodalomtörténészre,  az  irodalmi

szervezőre,  a  lezárt  életművek  kritikai  kiadására,  hiszen  kora  ontotta  az  eredeti  alkotó

tehetségeket. Szokás emlegetni a Bajza–Toldy–Vörösmarty „triumvirátus” tagjaként, irányító

szerepük meghatározó jellegű a reformkor szellemi életében. Ő nemcsak orvos és író volt,

hanem előbb a medicina (dietétika),  később a literatúra egyetemi oktatója, követője aligha

akadt, pályafutása megismételhetetlenné vált. 

Ő írta az első monográfiát a műfordítás elméletéről,181 az írói jogvédelemről,182 korai

méltatója,  kiváló  értője  Reguly  Antal  Urálon  túli  nyelvrokon-kereső  útjainak  (1850-ben

könyvet írt róla),183 kezdeményezője a Kisfaludy Társaság megalakításának. 

A Kisfaludy és Toldy köré gyülekező írók a fővárosból irodalmi centrumot teremtettek,

de a vidék sem akart lemaradni. Kovács Pál (1808–1886) – Petőfi és Jókai előtt egyik írónak

készülő pápai diák – földije volt az ’Auróra’ című folyóiratot szerkesztő Kisfaludynak, és az

illusztris  irodalmi fórumon főleg novellákkal  jelentkezett.  Első írása a  ’Nem az volt,  a kit

gondoltam’  egy  vidéki  jurátus  viszontagságos  fővárosi  kalandjairól  szól.  1833-ban  Flór

Ferenc  és  Wachtel  Dávid  évfolyamtársaként  orvosi  oklevelet  szerzett  a  pesti  egyetemen,

181 A műfordítás elveiről. A Kisfaludy-társaságban előadta Dr. Schedel [Toldy] Ferencz. Budán, 1843. A magy.
kir. egyetem bet. 40 p.
182 Schedel [Toldy] Ferenc: Az irói tulajdonjogról. = Budapesti Szemle 1 (1840) Vol. 1.
183 Toldy  Ferenc:  Reguly  utazásai.  In:  Reguly-album.  Történeti  és  szépirodalmi  tartalommal  Jászay,  Jókai,
Jósika, Lugossy. Petőfi, Rischel, Szigligeti, Vahot I. és Wenczel által. Megelőzik Reguly utazásai Toldy Ferencz
által. Kiadta a Reguly-társaság. Pest, 1850. Emich Gusztáv. CXXIX, 394, 2 p.



1835-ben pedig Győrben lett gyakorlóorvos. A Bécs és Buda közti félúton fekvő Rába-parti

németes  kultúrájú  város  szellemének  magyarosításában  döntő  érdemeket  szerzett,  a

’Vaterland’  című  lapból  rövidesen  ’Hazánk’  lett,  korai  szerzői  között  megtaláljuk  Petőfi

Sándort  és  Arany  Jánost,  ami  nem  csekély  ízlésre  és  bátorságra  enged  következtetni.

Érdemeiért akadémiai tagságot kapott. 

A  ’Hivatlan  orvos’ című  novellájában  (Regélő,  1834)  szelíden  gúnyolja  a  vidéki

elmaradottságot,  ez az első írása,  amelynek orvos a főszereplője.  A  ’Ki hitte volna’ című

novellájában  (Auróra,  1834)  Hahnemann  divatos  homeopathiáját  teszi  nevetség  tárgyává,

aminek külön pikantériát ad, hogy rövidesen elzarándokol Köthen városába, és a korábban

kifigurázott  gyógymódnak  teljesen  behódol.  Klauber  Frigyes  1900-ban  megjelent

monográfiája184 szerint  Kovács  Pál  „novelláihoz  az  anyagot,  a  tárgyat,  a  dunántúli  nemes

családok,  feudális  kúriák  életéből  merítette,  egyszerűségében,  kedélyességében,  de

egyszersmind elmaradottságában”. 

Drámáival kevésbé volt sikeres, amin nem csodálkozunk. Katona Józsefnek sem volt,

pedig  a  ’Bánk  bán’ szerzője  ugyancsak  érzékeny  húrokat  pendített  meg.  Történelmünk

legszebb  tavaszát,  az  1848-ast,  írástudó  orvosaink  csak  utólag  örökítették  meg.  Korányi

Frigyes  például  az  ’Elmúlt  idők  emlékeiből’ c.  írásával  élete  utolsó  nyarán,  nagyreményű

fiának ajánlva.185

Akadt  viszont  egy  különös  figura,  aki  Párizsból  német  nyelvű  forradalmi  leveleket

küldött  a  ’Pester  Zeitung’  48-as  számaiba.  Franciaországból  németül  buzdítani  a  magyar

szabadságharcot,  már  önmagában  sajátságos  személyre  utal.  Hugó  Károly  (1808–1877,

eredeti  nevén:  Bernstein Fülöp) volt  ez a lelkes  valaki,  aki orvosi oklevelét  is  különleges

körülmények  között  szerezte.  Mint  medikus  jelentkezett  a  cári  önkényuralom  ellen

reménytelenül küzdő lengyel  hadseregbe, Varsóban avatták „inter arma” orvosdoktorrá, de

alig száradt meg papírján a koromtinta, vérző végtagokkal máris fogságba került. A pétervári

osztrák  konzul  segítségével  került  haza  Pestre,  de  szülővárosában  orvosi  diplomával  sem

találta a helyét. Ha már a harctéren nem tudott „győzni”, elhatározta, hogy meghódítja öreg

kontinensünk színpadjait. 

Példaképe Victor Hugo, és az excentrikus medicina akkori pápája, Samuel Hahnemann

volt.  A  pszichopata–homeopata  orvosunkat  Párizs–Hugo–Hahnemann  szentháromsága

vonzotta a francia fővárosba, vezetéknevét a ’Nyomorultak’ írójától kölcsönözte, keresztnevét

(mert  ekkorra már kikeresztelkedett)  csak héber hangzása miatt  nem változtatta  Sámuelre.

184 Klauber Frigyes: Kovács Pál mint novellaíró. Irodalomtörténeti értekezés. Bp., 1900. Márkus Ny. 38 p.
185 Elmúlt idők emlékeiből. Családja tagjai számára összeállította Korányi Sándor. Bp., [1929]. Egyetemi Ny.
108, 45, [1], 4, 8, 16 p., 12 t.



Ahhoz nem tudott elég jól franciául, hogy Corneille, Racine és Molière örököseivel versenyre

keljen,  sértődötten  mondott  hát  búcsút  városának,  hogy némi  angliai  kitérővel  hitelesítve

előadja az igazi Shakespeare-t, természetesen az ő főszerepeiben. 

Elutasították és kiutasították. Pesten viszont 1848. május 24-én sikerrel mutatták be a

Nemzeti Színházban a ’Bankár és báró’ című darabját.186 Hősünk közben újra Párizs utcáin

tűnik fel, a magyar zászlót lobogtatva. Pesti sikerének híre eljutott hozzá, ettől kezdve magyar

költőfejedelemnek  hitte  magát.  Pedig  darabjait  –  ezeket  a  német–magyar–francia

keveréknyelven  írt  konvencionális  tragikomédiákat  –  elsősorban Egressy Gábor simítgatta

előadhatóvá,  vállalva  a  főszerepeket.  A  melankóliás-megalomániás  orvos-drámaíró,  a

hugologia,  hugosophia  és  egyéb  zagyva  elméletek  apostola,  talán  legszínesebb  és

legszánalmasabb személye szépirodalmunknak. Ágai Adolf annyi anekdotát jegyzett le róla,

hogy megértéssel vegyes tiszteletét az utókor nem tagadhatja meg tőle.

A szabadságharc orvosi naplóját Barna Ignác (1822–1894), a 13. huszárezred főorvosa

vezethette  volna,  hiszen  a  nevezetes  évben  végzett  nagykárolyi  fiatalembernek  első

verseskötete 1846-ban jelent meg. Különösebb feltűnést nem keltett, elvégre a poétika akkor

iskolai  tárgy  volt.  Az  alig  egy  éves  oklevéllel  rendelkező  főorvost  1849.  május  13-án  a

szabadságharc  főápolónője,  Meszlényiné  Kossuth  Zsuzsa  mellé  rendelték  a  kórházak

állapotáról  rendszeres  jelentést  tenni.  Az 1850-ben kiadott  versei  nem tükrözik a  tragikus

bukásában is fényes eseményeket,187 utólag azonban megkockáztatható a kérdés: ki mert volna

akkor Petőfi Sándor mellett „aktuális politikai” költeményeket írni? Ki mert volna villámok

mellett gyufákat gyújtogatni? 

Egyik verse, az  ’Emlény’ olyan jól sikerült,  hogy korunkig Petőfinek tulajdonították.

Barna Ignác tudott róla, hiszen a Petőfi-Társaság röplap formájában is kiadta. Orvosköltőnk

viszont, aki „mellesleg” közben dentológiából megszerezte a magántanári címet és megírta az

első  magyar  fogorvosi  tankönyvet  (1871),188 nem pörölt  a  prioritásért.  Kell-e  kiskaliberű

költőnek nagyobb elismerés  annál,  minthogy egyik  verse a legnagyobb lírikus  kötetébe is

beleillik? Akadémiai tagságát római klasszikusok, főleg Vergilius fordításáért kapta. 

Amit  Barna Ignác ifjú  orvosként  élt  át,  azt  a  „Forgó bácsi”,  „Porzó”,  „Dr.  Tőkés”,

„Csicseri  Bors”  –  azaz  Ágai  Adolf  (1836–1916)  még  gyermekfővel.  Apja,  a  racionális

gondolkozású orvos szerette volna, ha folytatja apolitikus hivatását, ám egy diák, akit korán

megkísért az írás ördöge, és ráadásul Arany János tanítja a jambusokra, annak az elvégzett

186 Hugo Károly: Bankár és báró. Szomorújáték 3 felvonásban. Pesten, 1848. Heckenast Gusztáv. 93 p. (Több
kiadásban is megjelent)
187 Barna Ignácz: Szerelemhangok. Pest, 1850. Ny. Trattner-Károlyi. 67 p.
188 Barna Ignácz: Fogászat. (Történelem, élettan, életrendi ügylet.) Pest, 1871. Pfeifer F. VIII, 183 p.



medicina színes epizód, kíváncsi kirándulás marad életében. Ágai Adolf született szerkesztő,

kitűnő tárcaíró és egyéni ízű humorista volt. Színes figurái: Seiffensteiner Salamon, Mokány

Berci, Mihaszna András, Sanyaró Vendel a kabaré előtti kor ősei és hősei. Mármint a maguk

módján,  a szépen fejlődő főváros szórakoztatására,  amelyet  oly hitelesen örökített  meg az

’Utazás Pestről-Budapestre 1843–1907’ című könyvében.189 

Országgyűlési  képei  a  korai  Mikszáthot  juttatják  eszünkbe,  ’Vízen  és  Szárazon’ beutazta

szeszélyesen szegélyezett öreg kontinensünk minden zugát, hogy kétkötetes beszámolójával a

vándorlás  örömeiben részesítse  olvasóit.  A  ’Por és Hamu’ (1892) legjobb barátainak állít

emléket, az ’Új hangok’ (1906) híres találkozásait eleveníti meg. Jókai, Kossuth, Vajda János,

Munkácsy  szerepelnek  a  névmutatóban.  Gyermekkorában  a  szabadságharcért  lelkesedett,

aggastyánként  az I.  világháborúban szeretett  hazájáért  szorongott,  míg 1916-ban örökre le

nem hunyta sokat látott szemeit. 

A történelmi Magyarország a századfordulón a Monarchia szervült részeként látszólag

még  kedvező  esélyekkel  indult  a  XX.  század  kiszámíthatatlan  megpróbáltatásainak.  Ady

Endre illúzióromboló fellépésével és a ’Nyugat’ című folyóirat megindulásával (1908) önálló

189 Utazás Pestről Budapestre. 1843–1907. Rajzok és emlékek a magyar főváros utolsó 65 esztendejében. Irta
Porzó [Ágai Adolf]. Képeit rajzolták Bér Dezső, Garay Ákos, Homicskó Athanáz és Mühlbeck Károly.  Bp.,
1908. Pallas r.-t. 446, [2] p., 28 t. (Reprint: Bp., 2004. Fekete Sas. – a szerk. megj.)



elmaradottságunk kapott serkentő sokkokat és döbbentett a veszélyes valóságra sokakat. A

’Nyugat’ első évtizedének legnagyobb tehetségű orvosírója, Dr. Brenner József, alias Csáth

Géza  (1887–1919),  Kosztolányi  unokafivére.  Mint  novellista  és  zenekritikus,  akkor  még

különcködő „renegát” hangvételű, ma csak csodáljuk zseniális megsejtéseit. Pedig 1908-ban a

cselédkönyves  orvosjelölt  zeneesztéta  még  nem  érezte  a  morfinisták  lenge  képzettársító

mámorát,  később  is  csak  módosította  áradó  tehetségének  medrét,  miközben  szervezete

menthetetlenül romlott.  Már 1908-ban megállapította:  lezárult  a klasszikus korszak, Bach–

Mozart–Beethoven  a  zene  „összes  belső  lehetőségeit  megtalálták”,  következésképpen  „a

muzsikában  egy  reneszánsz  fog  következni”,  felismeri  Debussy  újszerűségét,  és  ami

számunkra  legfontosabb:  Bartók  Bélát.  Ő  rokonította  először  Adyt  Bartókkal,  amikor  a

Zeneakadémia még Mihalovics Ödön ’Eliana’ című operáját játszotta, és Szabolcska Mihály

volt a „költő géniusz”. 

A Moravcsik-klinikán dolgozó tehetséges pszichiáter (az ’Egy elmebeteg nő naplója’ c.

tanulmány fényes  bizonyíték  rá)  1911-ben szokott  rá  a  mámorkeltő  méregre;  a  ’Délutáni

álom’  novellája  emlékeztet  Gulácsy  Lajosnak  az  ’Ópiumszívó  álma’ című,  elmosódott

kontúrokkal csodálatosan lebegő festményére. Korán megfejti a Pesten is járt Puccini páratlan

sikerének titkát:  aki pontosan tudja,  „mennyit  lehet adagolni a muzsikából,  drámából és a

színpadból,  hogy zavartalan  kielégülési  érzések jöjjenek létre  a  hallgatóban”.  Bartók Béla

találta meg „önállóan a magyar szimfonikus formanyelvet. Azt tehát, amit Erkel, Mosonyi,

Liszt és annyian hiába kerestek.” Váteszi megállapításához nem szükséges külön kommentár,

az  eltelt  idő  mindenben  igazolta.  Novelláinak  Dosztojevszkijre  emlékeztető

pszichopathológiai mélységeit, az írás krúdys hangulatát nem feladatunk elemezni. Fiatalon,

tragikus körülmények között halt meg 1919-ben, irodalmunk az évi veszteséglistáján – Ady

Endre után – Csáth Géza a legjelentősebb.

Orvosi végzettsége volt a Pestet szerelmesen verselő Peterdi Istvánnak (1888–1944), a

sokat fordító Salgó Ernőnek (1873–1946), a misztikus regényekbe menekülő Földi Mihálynak

(1894–1943), valamennyien a ’Nyugat’ szerzői.

A trianoni  döntéssel  darabokra  hullott  a  történelmi  Magyarország,  s  jelentős  számú

honfitársunk került  az  utódállamokba.  Az irodalom,  az elkerült  írók java  felismerte  az  új

körülmények  nyújtotta  másfajta  lehetőségeket,  a  szellem anyanyelven történő ápolását,  az

etnográfiai  feladatokat.  Erdélyben  egy  orvosi  végzettségű,  de  szerkesztői  szenvedélyétől

szabadulni  nem tudó (de nem is akaró) író,  Osvát Kálmán (1880–1953) kezdeményezte  a

’Zord idő’-t, az ’Erdélyi levelek’-et, a ’Kalauz’-t, a ’Repriz’-t, hogy csak a legfontosabbakat

említsük, a magyar írók: Áprily Lajos, Berde Mária, Molter Károly, Nyírő József és Tompa



László  (a  legismertebbek)  megszólaltatására.  Öccse  volt  Osvát  Ernőnek,  a  legnagyobb

magyar szerkesztőnek, nem méltatlanul. Verselésre biztatja a galgói körorvos Bárd Oszkárt,

’Erdélyi  Lexikon’-t  szerkeszt,  Gaál  Gábor  mellett  a  magyarul  szóló  transzilván  szellem

legönzetlenebb  szerkesztő-apostola.  Ellentétek  helyett  a  középkelet-európai  kis  népek

egymásra  utaltságát  hangsúlyozza,  ebben  a  reményben  keresi  fel  a  románok  Móricz

Zsigmondját, Mihail Sadoveanut. Bátyjának tragikus halála (1929) után repatriált, nyugodtan

tehette, mert őrhelyén ott állt már Gaál Gábor, a Korunk szerkesztője. Itthon vállalkozókedve

elakadt, s csak 1945-ben rendezte sajtó alá ’Osvát Ernő összes írásai’-t.190

A  vajdasági  Ó-Szivác  gyakorló  körorvosa,  Sztankovics  Kornél  dr.  szerencsés

neveltetésben  részesült.  Délszláv  neve  ellenére  a  soknemzetiségű  Zombor  városában  nem

érezte magát sem mellőzött idegennek, sem kompenzáló asszimilánsnak. Budapesten szerzett

orvosi  diplomát,  a  frontszolgálattól  az  inzulin  előtti  cukorbaja  és  a  streptomycin  előtti

tüdőbaja mentette meg. Gyógyíthatatlan állapotban indult  gyógyítani  a vajdasági „másarcú

magyarok”  közé.  Anyai  ágon  Kisfaludy-leszármazott  volt,  örökölve  tőlük  a  verselési  és

irodalomszervezési hajlamot. A szabadkai ’Vajdasági Írás’ köré csoportosította a jugoszláviai

magyar  írókat,  Csuka Zoltánnal  megindította  a  ’Kalangya’  című folyóiratot,  könyvkiadást

szervezett. Így lett Sztankovics doktorból Szenteleky Kornél (1893–1933), az ’Isola Bella’, az

’Úgy fáj az élet…’ szerény szerzője. Kortársai a Vajdaság Kazinczyjaként tisztelték, méltán.

Írt  bohózatot,  pantomimet,  játszott  főszerepet  (Peer  Gynt),  kísért  zongorán,  rendezett,

szervezett, akár egy univerzális, fáradhatatlan kultúrfelelős. Megtanult szerbül, hogy a kitűnő

Mladen Leskovac segítségével  minél  méltóbban szólaljon meg déli  szomszédaink nyelvén

Ady Endre. Hídépítő volt a magyar és délszláv, a vajdasági és főleg az erdélyi magyar kultúra

között. „A halálváró pesszimizmusnak éppannyira nem lehet gyökere kisebbségi életünkben,

mint a tespedt, minden-mindegy irredentizmusnak” – írta egy erdélyi írónak. Olyan orvosíró

vetette  el  a  pesszimizmust,  aki  éjszakánként  fekvőbetegeitől  hazafelé  menet  köhögési

rohamok közben vérével festette  meg a havat.  Élt  negyven lázas évet,  határtalan hasznára

kisebbségi kultúránknak.191

A  Felvidéken  Forbáth  Imre  (1898–1967)  és  Sebesi  Ernő  (1893–1944)  képviselték

irodalmunkat  az  orvosok  közül.  Forbáth  szerkesztette  az  első  cseh  nyelvű  Petőfi-kötetet,

munkatársa  volt  a  ’Magyar  Nap’  című  napilapnak,  verseskötetei  Bécsben  (’Versek’),

Érsekújváron  (’Vándordal’)  és  Pozsonyban  (A  favágók,  Mikor  a  néma  beszélni  kezd),

190 Osvát Ernő összes írásai. Sajtó alá rend.: Osvát Kálmán. Bp., 1945. Nyugat Kiadó és Irodalmi Rt. 267 p.
191 Lásd róla: Bori Imre: Szenteleky Kornél. Monográfia. Újvidék, 1994. Fórum Könyvkiadó. 201, [2] p.; Bori
Imre e témakörben tartotta akadémiai székfoglalóját Budapesten 2002. március 18-án, amely abban az évben
önálló kiadványként is megjelent (18 p.) (– a szerk. megj.)



Londonban  és  halála  után  Budapesten  is  jelentek  meg.  Az  avantgardista  kísérletező  a

borzalmak  idején  szenvedélyes  hangú  pacifista  volt,  szoros  kapcsolatban  állt  a  stószi

remetével,  Fábry  Zoltánnal,  akinek  neve  az  embertelen  években  fogalommá  vált.  A

szerényebb  tehetségű  Sebesi  Ernő  néhány  szép  kötetet  maga  után  hagyva  Tiso

„tartományából” menekült Budapestre, ahol az ostrom alatt pusztult el ismeretlen helyen.

A ’Nyugat’  1925. évi  novellapályázatát  egy fiatal  fogorvos nyerte  meg.  Az ígéretes

indulás  akkor  még  nem  vázolta  a  meredek  ívű  folytatást,  noha  az  Osvát,  majd  Babits

szerkesztette ’Nyugat’ hasábjain főleg hatalmas felkészültsége és kitűnő kritikusi képessége

mutatkozott meg Németh Lászlónak (1901–1975). Cselédkönyves orvos korában írta az ’Új

szempontok a status  praesens  felvételében’  című tanulmányát,  iskolaorvosként  ’A Medve-

utcai  polgári’  diákjairól  szóló szociográfiát.  Példaképei:  Ady Endre,  Móricz Zsigmond és

Korányi  Sándor.  Adyban  a  váteszi  szerep,  Móriczban  a  társadalmat  ábrázoló  termékeny

bőség,  Korányiban  az  etikus  embertartás  ragadta  meg.  1932–36  között  jelent  meg

egyszemélyes  folyóirata,  a  ’Tanú’,  amely  irodalmi,  szociológiai,  filozófiai  és

tudománytörténeti kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Három nagy példaképéhez mindvégig hű

maradt.  A váteszi  szerep végigkíséri  életét,  de tévedéseit  volt  bátorsága revideálni.  Szinte

móriczi  bőséggel  keltette  életre  regényben  vagy  színpadon  a  vajúdva  változó  magyar

társadalmat.  Színpadon  messzebb  ment.  Galileitől  a  Bolyaiakig,  VII.  Gergelytől

Semmelweisig  szinte  végigpásztázza  a  hatalom és  a  morál  permanens  konfliktusát.  Etikai

tartásában sem méltatlan Korányi Sándorhoz, legnagyobb belgyógyászunkhoz hasonlóan, ha

nem is azonos okokból és azonos körülmények között, de termékenyen viselte el a mellőztetés

éveit. 

Óriási  életművét nincs terünk ismertetni,  ő már teljes mértékig az irodalomtörténeté,

sokkal  inkább,  mint  bármelyik  orvosi  végzettségű  íróelődje.  Levelei  a  hipertóniáról

diagnosztikai episztolák, az öntherápia irodalmi experimentumai. Aki a magyar irodalomban

a  gondolatiságot  hiányolja  (Móriczra  hivatkozva  általában  ezzel  marasztalják  prózánkat,

mintha  Babits  nem írta  volna  a  ’Halálfiai’-t,  Kosztolányi  a  ’Néró’-t,  Karinthyről  nem is

beszélve), az olvassa Németh Lászlót: az ’Iszony’, a ’Gyász’, az ’Irgalom’ megannyi időtálló

cáfolat. Egyik legnagyobb írónk lélekelemző mesterművei. 

Németh Lászlóval azonos évben született Fábián Dániel (1901–1980), a későbbi sebész

főorvos,  József  Attila  egyfüzetes  szerzőtársa,  a  népi  mozgalom  baloldali  elindítója.

Forrásértékű könyvet írt a legnagyobb proletárköltőről.192

192 Fábián Dániel: József Attiláról. Fénynyomat.  Bp.,  1974. Kossuth. 210 p.; Fábián Dániel: József Attiláról.
Vál., szerk. és az előszót írta: B. Bernát István. [Bp.], 1989 [1990]. Múzsák. 179 p. (– a szerk. kieg.)



Puder  Sándor  (1899–1955)  pulmonológus  főorvos  szintén  írt  egy  szubjektív

kórtörténetet ’Állapota kielégítő…’ címmel, továbbá kompilációs könyvecskét a szépirodalom

és  orvostudomány  kapcsolatáról.  Raffy  Ádám  (1898–1961)  főleg  az  orvostörténetet

regényesítette, könyvet írt Vesaliusról, Paracelsusról, a delejező Mesmer mesterről, de Erdély

szövevényes históriájában is hallatlanul otthonosan mozgott (’Két malomkő’ – 1955). Szép

versekkel ajándékozott meg bennünket az ideg- és elmegyógyász Mária Béla (1903–1975),

’Ritka varázslat’-a rögzítette a költőt emlékezetünkbe. 

Elérkezve a máig, írogató orvosaink névsora bizonyára oldalakat töltene meg. Benedek

István, Magyar Imre vagy Vekerdi László feltétlenül a Földi-féle hagyomány folytatója.

Szólnunk  kell  még  a  Nobel-díjas  Szent-Györgyiről,  akinek  tudósi  tárgyilagosságú

könyveiből kicsordul néha a líra. Selye Jánosról, a magyarul verselő néhai montreali neves

tudósról  és  Kassay  Dezső  gégész-pulmonológus  professzorról,  a  tengerentúli  tisztes

emlékezőről. Irodalmunk nem sorompóhoz kötött, megható hát e tudósok ragaszkodása Arany

János nyelvéhez.

Rövid összefoglalónk a teljesség igénye nélkül, a tévedés jogának fenntartásával íródott.



Orvos műfordítóink a XIX. század elejéig193

Az író (vagy írással kacérkodó) orvosok kezdettől besegítettek a szépirodalmi műfordításba,

mindig nagy igyekezettel  és figyelmet  érdemlően. A régi Magyarországon,  ahol „tsak egy

mérföldnyire  sem lehetett  utazni tolmáts  nélkül”,  a fordítóknak és a fordításnak igen jeles

szerepe  volt.  Szépirodalmi  műfordításra  azonban  csak  később  vált  pallérozottá  a  nyelv.

Bonfini  még  nagy  latin  öntudattal  mondotta  Beatrixnak:  „behoztad  a  szép  mesterségeket

Magyar Országba – és a barbarus nyelven szóló dunavidékit deákul kényszerítetted beszélni,

és  a  Te  Király-férjeddel  együtt  olyanná  tetted  azt,  hogy  a  legdeákosabb  Olaszországgal

lehessen összve-hasonlítani”.

Az átültetés a könyvnyomtatással kezdett „tömegkommunikációs” szerepéhez jutni. A

legelső magyar nyelvű nyomtatott mű is fordítás – Komjáthi Benedek Az zenth Paal leveley

magyar  nyeluen  (Krakkó,  1533).  Az  ismereteink  szerinti  első  jelentős  orvos-műfordítónk

Zsámboki  János  –  noha  magyarról  latinra  fordított.  A  Lajtán  inneni  nyelvet  nem  értő,

választott  „magyar  király”  az  udvari  orvos-mindenes  Zsámbokit  kérte,  változtassa  neki

olvasható  latinra  Tinódi  Sebestyénnek  az  1552-es  egri  ostromról  való  énekes-verses

krónikáját.  A  lantos-riporter  előszavában  „Az  Hatalmas  és  Felségös  Ferdinandusnac”

ajánlotta  művét,  innét  volt  a  király élénk érdeklődése.  Zsámboki  prózában oldotta  meg  a

különleges műfordítói  feladatot.  „Histroiam hanc Ferdinando Regi,  Aliis, cum Sebastianus

Thinodii  Ungaricis  descriptam  rhytmis,  exhibuisset,  eamque  Rex  commendari  vidisset:

latinam  cognoscere  voluit”,  olvasható  a  Hoffhalter-féle  1588-as  bécsi  kiadás  kolofonján.

Tinódi  krónikájának kézirata  1533 nyarára nagyrészt  elkészült,  de nyomtatásban csak egy

esztendő múlva látott napvilágot. Zsámboki ezért a kéziratból fordította le 1533 kora őszén

(Vale Viennae Septembris M. D. LIII.). 

Az uralkodó tehát a „Rerum ad Agriam Anno M. D. LII. Gestarum, breuis Narratio Joan

Sambuci” alapján ismerte meg a neki ajánlott költői művet, ezért az énekszerzőnek jutalmul

nemességet  előlegezett  és  ötven  forintot  adományozott.  Zsámboki  fordítása  közvetve

anyagilag-erkölcsileg  is  hozzájárult  a  Tinódi-krónika  Hoffgreff  György  kolozsvári

nyomdájában történő 1554-es megjelenéséhez.

Zsámboki  nemcsak  magyarból,  de  görögből  is  sokat  fordított  latinra.  Toldy  Ferenc

felsorolásában  szerepel  Batrachomiomachia,  Hesiodostól  a  ’Munkák  és  napok’,  Platón

193 Forrás: Szállási Árpád: Orvos műfordítóink a XIX. század elejéig. = Orvosi Hetilap 115 (1974) No. 10. pp.
581–582. 



’Phaedrus’, ’Második Alcibiad’, ’Axiomachus’, továbbá a nagy történetíró, Thukydidés műve,

valamint Xenophón beszédei.

A jeles orvos-szótáíró-nyelvész Pápai Páriz Ferenc műfordítóként nemigen emlegetett.

Az  1950-es  években  találta  meg  erdélyi  útja  alkalmával  Klaniczay  Tibor  ’A  romlott  fal

felépítése’ (1685) című kéziratos munkáját, amely a ’Mikor a táborban megbetegedett’ ismert

Janus  Pannonius-vers  utolsó  két  disztichonját  tartalmazza,  Pápai  Páriz  hat  páros  rímű

verssoros fordításában:

„Pannonius János nyugoszik ez helyben,

Ki Helicon hegyét tsorbítá fényében,

Annak lakosait az tudományokat

El hozván, azokkal áldá Magyarokat.

Én tsak az titulust kivánom magamnak,

Irigység járj távul, nincs helye itt annak”.

Ez a legelső magyar nyelvű Janus Pannonius, ráadásul Pápai Páriz jóvoltából. Jelentőségét

nem kell bizonygatni.

A XVIII. század már a műfordítás kiszélesedő hőskora. Például a francia nagy század

egyik  klasszikusa,  Fénelon  magyarul  először  a  kolozsvári  orvosdoktor,  Zoltán  József

fordításában  vált  ismertté.  ’Telemakusnak  az  Ulhisses  fiának  bujdosásai’ megjelent

Kolozsvárott 1783-ban „A’ Réform. kollegiom Betüivel. Kaprontzai Ádám által”.194 A könyv

allegorikus,  benne  Odüsszeusz  felserdült  fia,  Telemachus  elindul  Mentorral  felkeresni  az

elveszettnek hitt apát. Az elbeszélés csak ürügy az uralkodás művészetének megvitatására. „A

kormányzás  legyen  összhangzó,  mint  a  zene  és  arányos,  mint  az  építészet.”  A  címzett

napkirály nem értette félre.

Kolozsvárról ugorjunk át a hajdúság fővárosába. Földi János poéta-főorvos már vérbeli

műfordító. Átültette az ’Aeneis’ első két énekét, és belekezdett egy ’Anakreon’-fordításba. A

pesti medikusi évei alatt készítette el Reland holland orientalista  ’Galatea’ c. művének honi

változatát,  amely  a  'Magyar  Musa'  1787-es  évfolyamában  látott  napvilágot.  Ugyancsak  ő

fordította  le  Gellert  lipcsei  költőtanár ’Lucinda’ című  versét,  amely  az  első  énekelhető

daljáték-fordításunk.

194 Telemakusnak  az  Ulhisses  fiának  bujdosásai.  Mellyet  frantzia  nyelven  irt  Fenelóni  Saligniák  Ferencz.
Magyarra  forditott  néhai  Zoltán  Jósef  1753.  esztendőben.  Kolosváratt,  1783.  Nyomt.  a'  Réform.  kollegiom
Betüivel. Kaprontzai Ádám által. 9 lev., 587 p.



Sajátságos az első, angol nyelvből – német és francia közvetítéssel – adaptált orvos-

műfordításunk. William Derham tudós prédikátor, a Királyi Társaság tagja, közel nyolcszáz

oldalon  ötvözi  okosan  a  teológiát  a  természettudományokkal.  A  könyv  címe:  ’Physico-

theologia’. Az „és lőn világosság” kinyilatkoztatását Newton fényelméletével támasztja alá,

hátrább pedig az ópium hasznos orvosi tulajdonságairól ad szakszerű tanácsokat. Segesvári

István  debreceni  orvos  fordította  magyarra,195 ajánló  előszó-verset  pedig  a  még  medikus

Sándorffi József, későbbi Bihar megyei főorvos, orvosi lapszerkesztő, könyvgyűjtő és előszó-

verselő írt hozzá. 

A  műfordítás  sajátos  műfaját  művelte  Andrád  Sámuel  (1715–1807),196 aki  az  első

anekdota-gyűjteményünket  magyarosította  ki  az  európai  irodalomból.  A székely  népnyelv

költőiségének az első felismerője, tudatosítója volt; a földi, Baróti Szabó Dávid költő hozzá

fordult nyelvi tanácsokért.

Az orvosegyetemet Bécsben végezte, majd Gyarmathi Sámuel neves barátjával gyalog

bebarangolták  Németországot.  A  vidámító  mű  keserves  kényszerhelyzet  szülötte.

„Megvállogatásukra ’s egybe-szedésekre adott nékem alkalmatosságot két esztendeig időmet

’s költségemet veszteglő szél-ütés nevezetű betegségem.”

Forrásai az ókorból Plutarkhosz és Valerius Maximus, majd természetesen Boccaccio és

Petrarca,  a  reneszánsz  korból  pedig  Bracciolini  Poggio,  facetia-  és  a  tübingeni  Henricus

Bebelius schwank-gyűjteménye. Sokat merített Johannes Pauli strasbourgi klastrom gvardián

’Schimpf  und  Ernest’  című  művéből  is.  Például  egy  temetési  menetben  „Ein  nar  urteilt

iuristen zu den artztet gon”, a medikus és jogász azon vitatkoznak, ki menjen elől. A magyar

változatban „elöl a tolvaj, utána a hóhér”. Merített még Pietro Aretino rettegett verseiből, aki

a  tollával  V.  Károlytól  Szapolyai  Jánosig  mindenkit  megzsarolt.  Nem  hiányzik  Till

Eulenspigel, valamint de Bois Robert, Richelieu mulattatója, és XIV. Lajos szórakoztatója,

herceg Roquelaure, akinek a ’Le Momus François, ou les Aventures divertissantes du Duc de

Roquelaure’  című könyve Európa-szerte népszerű csemege volt. Andrád lehetett korának a

Ráth-Végh Istvánja. Hálás szerep, de csak látszatra könnyű.197

195 Derhám Viliám. Physico-theologia, az az, az isten lételének és tulajdonságainak a teremtés munkáiból való
megmutattatása. Magyar nyelvre fordította Segesvári István. Bétsben, 1793. Ns. Trattner Tamás bet. LXIII,  1,
752 p.
196 Andrád Sámuel főbb munkái: 

Elmés és mulatságos rövid anekdoták. Melyeket iminnen amonnan vállogatva egybe-gyüjtött és magyar
nyelven ki-adott Andrád Sámuel. 1–2. darab. Bétsben, 1790. [Ny. n.] XXXII, 280 p., 12 lev.; 4 lev., 394 p., 14
lev.

Andrád Sámuel: A magyar Democritus életének délig való része. Bétsben, 1791. [Ny. n.] 28 p. 
Andrád Sámuel: Leg-első virágos-kert 1793-ra. Bétsben nyomt. 1793-ban.

197 Andrád Sámuelről lásd még: Jakab Elek: Andrád Sámuel mint író és fordító. = Figyelő 10 (1881); 14 (1883);
18 (1885); Balogh István: Andrád Sámuelről. Sepsi-Szentgyörgy, 1907. Jókai nyomda r.-t. 16 p.; György Lajos:
Andrád  Sámuel  elmés  és  mulatságos  anekdotái.  Kolozsvár,  1929.  Minerva.  40 p.  Klny.  az  ’Emlékkönyv  a



Kortársa,  pályatársa,  földije  és  barátja,  Gyarmathi  Sámuel  (1751–1830)  szintén

foglalkozott  műfordítással.  Kampe  német  író  ’Ifjabbik  Robinson’ című könyve Gyarmathi

átültetésében  Kolozsvárt  jelent  meg  1794-ben.198 „Minden végben-vitt  fáradtságomban,  és

szorgalmatosságomban ezért  jutalmam: Szeretett  Nemzetem’ kedve-keresése,  és a’  gyenge

Ifjúságnak a’ legszükségesebb dólgok’ tanulásában lehető elősegéllése” – írta az előszóban. A

könyv Defoe kalandos regényének módosított, német változata. A York-i tengerész itt nem

brémai születésű angol, hanem hamburgi német, aki az elhagyott  szigeten is német marad.

Gyarmathi doktor199 csak ezt a változatot ismerte, s tette népszerűvé fordításában. 

Ugyanebben az időben a nyugat-magyarországi Gárdonyban is élt egy orvos-műfordító,

Tanárki János (1781–1842) személyében. Teleki László septemvir előszöri könyvtárosa, majd

Nagykőrös tisztiorvosa nagyon fontos klasszikus eposzt ültetett át magyarra, Torquato Tasso

az első keresztes háborúról szóló ’Megszabadított Jeruzsálem’-ét.200 Tanárki prózában oldotta

fel  a  zárt  nyolcsoros  strófákat,  szöveghűen,  de  természetesen  a  költőiség  rovására.  Ezt  a

„nyersfordítást” a későbbi nagykőrösi Tasso-fordító, Arany János is nagy haszonnal forgatta.

Jelentős  még  Plutarkhosz  alapművének,  a  ’Párhuzamos életrajzok’-nak (Bioi  paralleloi)  a

Tanárki-féle, magyar nyelvű változata.201

Periklészről szóló egyes sorai még orvostörténetileg is érdekesek: 

„Először-is  egy  pestis  forma  betegség  támadott  Athénbe,  és  a’  legerősebb,  s

’ifjabb embereket ragadozta el. A’ hazafiak kik ezáltal nemtsak testekben, hanem

lelkekben-is szenvedtek, annyira felháborodtak Pericles ellen, hogy módon tsak

belé akartak kapni, mint hagymázba lévök az ő orvosaikba, vagy szüléikbe. Mert

Pericles ellenségei elhitették vélek, ennek a’ pestisnek nintsen egyéb oka annál,

hogy a föld népe egy rakásra gyűjtettek a’ Városban, és hogy a’ szabad levegőhöz

szokott  emberek  nyár  közepénn,  apró  házakbann,  s’  büdös  kunyhókba

szorittatván, minden munka nélkül, s’ hivalkodva kéntelenek élni. Ennek pedig

egyedül  a’  vóna  szerzője,  ki  a’  háború  által,  a’  mező  lakosait  a’  Városba

kergettette, a’ hol olly temérdek embernek semmi hasznát nem vesz, hanem őket,

Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára’ (Sepsiszentgyörgy, 1929) c. kötetből.
198 Ifjabbik Robinzon melly a gyermekeknek gyönyörködtetésekre és hasznos mulatságokra németül Kampe J. H.
által irattatott. Magyarra pedig Gyarmathi Sámuel által fordíttattott. Az harmadik német kiadás szerint. Kolosvár,
1794. Ny. a ref. coll. bet. 436 p.
199 Gyarmathi Sámuelről lásd bővebben: Gulya János: Gyarmathi Sámuel. Bp., 1978. Akadémiai. 202 p., 1 t. (A
múlt magyar tudósai) (– a szerk. kieg.) 
200 Torquato Tasszo megszabadíttatott Jérusaleme.  Forditotta olasz nyelvből Tanárki  János.  1–3. köt. Pesten,
1805. Füskúti Landerer Mihály bet. 4 lev., 9–214 p.; 4 lev., 9–198 p.; 205 p.
201 Némelly görög és római nagy emberek élete, Plutárchusból Tanárki János által. 1–2. köt. Pozsonyban, 1807.
Wéber Simon Péter. 416 p., 1 t.; 412 p., 2 lev., 1 t.



mint  barmokat  rekesz  alatt  tartván,  ragadozó  nyavalyába  ejti,  a’  nélkül,  hogy

nékik legkisebb változást avagy felfrissülést szerezne.”

Tanárki  doktornak  nemcsak  a  klasszikusokhoz,  hanem  az  időszerűhöz  is  volt  érzéke.

Lefordította  William Robertson  ’Amerika  históriája’ (History of  America)  című művét.202

Sokáig ebből olvasták a honfiak az Újvilág történetét.

A  XIX.  század  eleje-közepe  nem  önkényes  cezúra  az  orvosaink  végezte  érdekes

műfordítás-történetben. A választóvonalat egy név jelenti, Toldy (Schedel) Ferencé, aki sok

minden egyéb mellett az egyik legszorgalmasabb műfordítónk is volt. ’A műfordítás elveiről’

megjelent203 kis  könyve  a  tudatos  műfordítás  első  magyar  nyelvű  kátéja.  A  Toldy  utáni

korszak pedig már szinte áttekinthetetlen bőségű, és árnyaltabb a válogatási  lehetőség.  Az

orvosok  fokozott  fordítási  kedve  remek  példányokat  is  termett,  jóllehet  a  dr.  jelzést  a

műfordító-etika  száműzte  a  nevek mellől.  Mi szívesen fedezzük újra  fel,  nem azért,  mert

orvosi diplomájuk volt, hanem azért, mert orvosok voltak.

202 Robertson Vilhelm amerikai hístoriája. Fordíttatott Tanárki János által. 1–2 köt. Pesten, 1807–1809. Patzkó
Ferentz Jósef. XXIV, 724 p.; VI, 792 p., 2 t.
203 Toldy Ferencz: A műfordítás elveiről. A Kisfaludy-társaságban előadta D. Schedel Ferencz. Budán, 1843. A
magy. kir. egyetem bet. 40 p. 



NEVES ORVOSÍRÓKRÓL

Pápai Páriz Ferenc, a XVII. század neves orvosírója204

Erdély aranykora, amelyet Bethlen Gábor és I. Rákóczi György okos politikája biztosított, II.

Rákóczi György 1648-ban történt trónra lépésével kezdte a régi fényét elveszíteni. Kivirágzott

viszont a szellemi élet, főleg az enciklopédikus Apácai Csere János, a tipográfus Misztótfalusi

Kis  Miklós,  valamint  az  orvos-tanár  Pápai  Páriz  Ferenc  sokoldalú  munkássága  révén.

Mindhárman  erősen  kötődtek  a  nagy  fejedelem  alapította  gyulafehérvári,  illetve  később

nagyenyedi  Református  Kollégiumhoz,  ahol  tanultak,  majd  közvetlenül  és  közvetve

tanítottak. Teljesítményük pedig az egyetemes magyar kultúra szerves része, mert a „Magyar

Encyclopaedia”,  a  Tótfalusi  Nyomda  csodálatos  kiadványai,  a  „Pax  Corporis”  és  a

„Dictionarium” nélkül nehéz lenne a hazai szakirodalom kezdetéről beszélni.

Páriz Ferenc apja, Imre a dunántúli Pápáról került Erdélybe kálvinista lelkésznek, innen

származik kettős vezetéknevük. Ferenc fia Dés város parókiáján 1649. május 10-én látta meg

az egyre borúsabb napvilágot. A teológiai irodalomból ismert Pápai Páriz Imre 1655-ben lett a

lengyel  királyi  trónnal  felelőtlenül  kacérkodó  fejedelem  udvari  papja,  s  költözött

Gyulafehérvárra,  ahonnan  már  1658-ban  menekülniük  kellett.  Kolozsvárra,  majd  vissza

Désre,  a  benyomuló  tatár  hadak  elől  pedig  Besztercére.  Közben  leégett  a  gyulafehérvári

kollégium, így iskoláit  a kolozsvári  református főiskolán folytatta,  ahol rövid ideig tanára

lehetett Apáczai Csere János is. A biztonságosabb Besztercén meghúzódó családot rövidesen

újabb  tragédia  érte,  1663-ban  elhunyt  az  édesanya,  s  a  kis  vándordiák  ezúttal

Marosvásárhelyre  került.  Rövid  időre,  mert  időközben  Apafi  Mihály  fejedelem  a  feldúlt

Bethlen-kollégiumot a nyugodalmasabb Nagyenyedre helyezte át, így 1665-től a volt udvari

papfi ismét a régi-új iskola diákja. Két év múlva súlyos csapás érte, édesapja is elhunyt, így

elárvult  testvéreiről  szintén  neki  kellett  gondoskodnia.  Mindezek  mellett  a  szeme  előtt

külföldi tanulmányút lebegett, amelyre 1672 tavaszán sor is került. 

Viszontagságos útja a Parciumon és a királyi  Felvidéken át  Németországba vezetett,

kereskedőkhöz  csatlakozva  Boroszló,  Wittenberg  és  Odera-Frankfurt  érintésével  Lipcse

204 Forrás: Szállási Árpád:  Pápai Páriz Ferenc. In: Magyar géniusz. 100 portré a magyar panteonból. Főszerk.:
Rácz Árpád, szerk.: Gazda István. Bp., 2001. Rubicon. pp. 22–23. (Nagy képes millenniumi arcképcsarnok 2.)



egyetemének bölcsészeti fakultásán kötött ki, ahol öt hónapig főleg természettudományokat

hallgatott.  Szenci  Molnár  Albert  naplóját  örökölte  és  írta  tovább.  A harmincéves  háborút

követő idő Németországban sem lehetett a biztonságos jólét kora, ezért az elzászi Strassburg

irányába vette útját. A közbeeső Marburg viszont elég szélcsendes helynek mutatkozott, ezért

elkezdhette a medicina tanulmányozását. Természetesen latin nyelven, némi „konyhanémet”

elsajátításával. 

A szűkös anyagi feltételek miatt néhány honfitársával újra felkerekedett, az úti cél most

már Paracelsus és Erasmus városa, a svájci Bázel volt, amely a holland egyetemek mellett a

legtöbb  segítséget  nyújtotta  a  protestáns  magyar  peregrinusoknak.  Közben  támogatásért

folyamodott  Heidelberg  választófejedelméhez,  sajnos  eredménytelenül.  Egy  esztendei

bolyongás  után,  1763.  április  29-én  érkezett  az  öreg  kontinens  akkori  legjobb  és

legnyugodalmasabb  egyetemére,  ahol  a  híres  Glaser,  a  Platter  és  a  Bauhin  dinasztia

biztosította az orvosi oktatás magas színvonalát. 

Az erdélyi diák rövidesen Erastus-féle alapítványi támogatáshoz jutott, barátai szintén

segítették,  így  szerény  körülmények  között  bár,  de  annál  biztonságosabban  folytathatta

megkezdett tanulmányait. A Rajna-parti helvét egyetemen 1674. szeptember 6-án ünnepélyes

keretek  között  avatták  orvosdoktorrá.  Értekezése  a  „Disputatio  inauguralis  tribus  consiliis

medicis”  nyomtatásban  is  megjelent.  Nagy  Géza  kitűnő  könyve205 szerint  „hazaszeretete

mentette meg a lúghírtől”. Magyarországi elődei közül ugyanis Balsaráti Vitus János V. Pál

pápa,  Gyulai Pál (Kemény Zsigmond regényt  írt  róla) Báthori  István erdélyi  fejedelem és

lengyel  király,  Zsámboky  János  pedig  a  Habsburg-császárok  és  magyar  királyok  udvari

történetírója, diplomatája, orvosa lett.  Voltak tehát csábító példák. Pápai Párizt professzori

kilátásokkal  marasztalták,  neve  a  bázeli  iskola  révén  bekerülhetett  volna  az  egyetemes

orvostörténelembe, helyette 1675-ben mégis a „haldokló Erdélybe” (Transylvania moribunda)

tért  vissza.  Az  említett  doktori  disszertációja  mellett  a  J.  H.  Glaser  tanár  halálára  írott

gyászbeszédét a helybeli Genathius Nyomda jelentette meg. 

Az Erastus-alapítvány támogatásával még újabb öt hónapig bővíthette ismereteit, talán

abban  bíztak,  hátha  meggondolja  magát  és  elfogadja  a  város  ajánlatát.  Négy  hónapig

Schaffhausen szintén vendégül látta, majd a Dunán Bécs érintésével Budára hajózott, s rövid

ott-tartózkodás után Debrecen felé vette az irányt.  Ott  megnősült,  Zöldi István Kató nevű

leányát  vette  el.  A  cívis  város  marasztalta,  főorvosként  szívesen  alkalmazta  volna,  ám ő

hazatért Nagyenyedre.

205 Pápai Páriz Ferenc: Békességet  magamnak,  másoknak. Bev. és magyarázó jegyz.  közzéteszi: Nagy Géza.
Ford.: Tóth István et al. Bukarest, 1977. Kriterion. 823 p., 18 t. 



Háromévi távollét után sem felejtették el, jól kereső magánorvos lett, Brassó megyében

kis  földbirtokot  vett,  munkájára  az alma mater  rövidesen felfigyelt.  A kollégiumi  vezetés

felkérésére házi patikát rendezett be, majd Teleki Mihály kancellár kereste fel, hogy legyen a

gyakran  betegeskedő  Apafi  Mihály–Bornemissza  Anna  fejedelmi  pár  udvari  orvosa.  Az

ajánlatot nehéz lett volna visszautasítani. Erdély-szerte növekvő tekintélye a kollégiumban új

tanszéket biztosított neki, de a régi tanárok ezt nem nézték jó szemmel. Különösen hogy a

görög nyelv mellett az erkölcstant is egy orvos adja elő. Végül megegyezés született: Bethlen

Miklós és Tofeus püspök kétéves huzavona után beiktatta, de tantárgyként a fizikát kapta.

Mindenki  szerencséjére,  mert  egyike  volt  azoknak,  akik  a  korszerű  karteziánus  fizikát  és

filozófiát  magyar  nyelvterületen előadták.  Az űr  teltségéről  (Plenitudo vacui)  ő  értekezett

először, jegyzetei kézírásban megmaradtak. 

Kinevezésével  elkezdődött  a  „Pax  Corporis”  előtti  irodalmi  munkásságának  első

évtizede. Említést érdemel két magyar nyelvű halotti emlékverse, egy lakodalmi költeménye,

nevéhez fűződik az első Janus Pannonius-fordítás, a „Mikor táborban megbetegedett” című

elégia utolsó négy sora. Mégis a „Pax Animae” (Kolozsvár, 1680) az első jelentős műve, „a

lélek békességéről és az elme gyönyörűségéről való tracta”, amelyet franciából magyarított a

kiegyensúlyozatlan  lelkületű  Apafi  fejedelem vigasztalására.  Sikerére  és  irodalmi  értékére

jellemző,  hogy  Apafi  és  Pápai  Páriz  halála  után,  1755-ben  Dézsi  Márton  nagyenyedi

professzor  ajánló  költeményével  újra  kiadták.  Majd  1684-ben  jelentette  meg  a  szebeni

Jüngling-nyomda  a  „Rudus  Redivivum”  című,  latin  nyelvű  első  magyar  protestáns

egyháztörténetet,  Bethlen  Gábornak  Heidelbergbe  küldött  leveleivel.  Bornemissza  Annát,

majd Apafi fejedelmet latin nyelvű költeményben siratta el. Fő műve, az első önálló magyar

nyelvű orvosi munka, a „Pax Corporis” a fejedelem halálának évében jelent meg (Kolozsvár,

1690). Minden idejét a kollégiumi munka, valamint a hiánypótló írás elkészítése foglalta le,

teljesítményét az utókor csak csodálhatja, bár tévhitek is előfordulnak.

A „Révai Nagy Lexikona” szerint művei „mind kompilációk vagy fordítások”.  Ez a

sommás megállapítás alapvetően téves. Sokszor idézett előszava szerint: „nem akartam én itt

az  ebben tudósoknak  értelmeket  megfogni,  nem is  azoknak írom;  hanem a  házi  cselédes

gazdáknak  és  gazdaasszonyoknak,  és  az  ügyefogyott  szegényeknek,  akiknek  nincsen

mindenkoron kezük ügyében értelmes orvos: kiváltképp falukon, hol hamarabb talál segédet a

beteg barom, mint a beteg ember.” Vagyis népszerűsítő könyvet készített,  elsősorban csak

anyanyelvükön tudó nem orvosok részére. Így aztán széles körű ollózás helyett jól összefogott

kis  orvosi  könyv lett,  Kótay Pál  professzor  találó szavaival  „benne válik  a  fejedelmi  kor

Erdélyének színes és ízes népnyelve a magyar orvosi műnyelv gyökerévé és törzsévé”. 



A „test békéjének” első kiadása hét fejezetből áll:, első a „főnek nyavalyáiról” szól, a

második  az  érzékszerveké,  a  harmadik a  tüdő és  szív betegségeit  tárgyalja,  a  negyedik a

gyomor és a belek bajait, az ötödik a máj, a lép és a vesék elváltozásait taglalja, a hatodik

szülészeti  és  nőgyógyászati  fejezetnek  számít,  a  hetedik  pedig  a  lázas  betegségekkel

foglalkozik.  Az  első  kiadás  mérete  kétszer  akkora,  mint  a  későbbieké.  Tünettana  a  kor

színvonalán  kiállja  az  összehasonlítást.  A  hasonló  kortárs  művek  külföldön  szintén  a

skolasztikus  okoskodások  és  népi  babonák  sajátságos  keverékei.  A  gyógyításban

alkalmazkodni  kényszerült  a  népi  hiedelemhez és  szerekhez,  sokszor  kellő  kritika  nélkül.

Tüneti-kórismei kifejezései közül a sugorodás, az olt-var, a nyavalyatörés, a merevedés, a

hasszorulás, a kipárlás, az orbánc, a rüh, a köröm-méreg, a hurcut, a tsuklás, a geleszta, a vér-

pökés ma is használatosak.  Ugyanúgy a testrészek megnevezése,  az agyvelő,  az orrlika,  a

szemhéj, a nyelvcsap, a fodorháj, a térdkalács, ritkábban a vég-hurka (székelyeknél a segg-

vér-hurka), a csecsbimbó, hogy csak a legismertebbeket említsük. Az éhomra fáj, a csipázik, a

viszketeggel  terjed  szintén  a  „Pax  Corporis”  szótárából  való.  Az  1692.  évi  lőcsei  kiadás

jogosságát  a  szerző  nem ismerte  el.  A harmadik,  egyben legszebb változat,  az  1695.  évi

kolozsvári  már  Misztótfalusi  Kis  Miklós  tipográfiájával  készült,  s  nem hét,  hanem nyolc

„könyvből” áll, az utolsó a „külső nyavalyákról” szól. Ugyanezen esztendő terméke az „Ars

Heraldika”, az első magyar nyelvű címertani összefoglaló, melyet 1696-ban a „Pax Aulae”,

majd 1698-ban a  „Pax Sepulcri”  (A sír  békéje)  című bölcseleti  műve követte.  Mindkettő

Misztótfalusi gondozásában, így pályafutásuk szorosan összefonódott.

A  „Pax  Corporis”  korabeli  népszerűségére  jellemző,  hogy  1701-ben  Lőcsén  újra

megjelent – ezúttal az illusztris szerző hozzájárulásával. Utána az enyedi kollégiumra nehéz

idők jártak.  Az 1703-ban kitört  Rákóczi-felkelés  1704 márciusában már elérte  Enyedet,  a

kurucok  a  város  védtelen,  de  lelkes  lakosságát  a  fejedelem  hűségére  eskették,  majd

továbbvonulva  kiszolgáltatták  a  labancok  dühének.  Ezt  örökítette  meg  Jókai  Mór  „A

nagyenyedi két fűzfa” című gyönyörű írásában. Még ki sem heverték a csapást, 1707-ben újra

megjelentek  a  kuruc  csapatok,  ezúttal  nagyobb  körültekintéssel.  Amikor  Pehri  Lőrinc  és

Károlyi  Sándor  generális  kiadta  a  parancsot  a  menekülésre,  hozzá  katonai  fedezetet

biztosított.  Első  állomásuk  Kolozsvár  volt.  A  vezérlő  fejedelem  tudomást  szerzett

kálváriájukról, Károlyi kötelességévé tette a tanárokról és a diákokról való gondoskodást, így

került Pápai Páriz és Enyedi a diplomáciai feladatokkal megbízott Vizaknai Bereck György

doktor kíséretében Károlyi Sándor Szatmár megyei birtokára, akinek neje, Barkóczy Krisztina

példamutatóan látta el őket. Majd a generális a polihisztor professzor latin–magyar szótárának

kéziratát fegyveres kísérettel eljuttatta a lőcsei Brewer-nyomdába, ahol 1708-ban megjelent a



mű első kiadása. A bujdosó szerző az első példányokat Nagykároly városában kapta kézhez,

Debrecen pénzbeli segélyével együtt, amelyre a fejedelem Dobozi István főbírót kötelezte.

Nagybányán  fejezte  be  a  „Pax  Crucis”  (A  kereszt  békéje)  című  zsoltároskönyvét,  ezt  a

kolozsvári Telegdi Pap Sámuel adta ki 1710-ben. 

Pápai Páriz az 1709. év elején Enyedi tanártársával és néhány tanulóval együtt visszatért

Nagyenyedre.  Az erősen megrongált  épületben lassan kezdtek összegyűlni  a szétszóródott

diákok. Az újjáépítéshez sem a végharcait vívó fejedelem, sem a szegény erdélyi gubernátor

pénzbeli segítségére nem számíthatott, ekkor határozta el Pápai Páriz, hogy a gazdag külföldi

protestánsokhoz, főleg a kontinensen dúló háborúkból sikeresen kimaradó Angliához fordul.

Az elgondolást Teleki Sándor gondnok szintén szerencsésnek találta, kivitelezéséhez alkalmas

személynek mutatkozott Pápai éppen oda készülő orvos fia. A segélykérő levélhez szótárának

egy díszkötéses példányát mellékelte a királyi könyvtár részére, továbbá a fegyvertárnak egy

drágakövekkel  kirakott  kardot  küldött  ajándékként.  A  fennmaradt  kimutatások  szerint

tizenegyezer font sterling gyűlt össze az anglikán templomokban, s bár ennek csak egy része

került haza, az is hosszú időre biztosította az iskola további zavartalan működését. 

Az utókor azt hinné, ezután már csak nyugalom következhet, de annak ellenkezőjéről

sajnos maguk a diákok gondoskodtak, követve a porosz egyetemek példáját, ahol egyrészt a

külföldi  és  hazai  diákság,  másrészt  a  honi  diákság  és  a  lakosság  között  voltak  gyakran

verekedésbe torkolló villongások. Hasonlók Debrecenben szintén előfordultak. Már 1698-ban

levélben panaszolták Teleki Sándor gondnoknak, hogy a külföldi ösztöndíjak odaítélésével

kivételez, a tananyagot nem mindenkitől egyformán követeli meg, sőt a fizika oktatását „nem

csatolja  össze  szemléltető”  bemutatásokkal.  A  feljelentők  végül  a  tanári  karból  való

eltávolítását követelték. Szerencsére a kollégiumi vezetés e támadásokat nem vette komolyan,

az idős professzort azonban mindez nagyon megviselte. Nem talált békességet sem magának,

sem másoknak.

Pápai Páriz nem volt harcos természet, de az igaztalan bántást nehezen viselte. Ezért lett

sorstársa  a  másik  két  erdélyi  óriásnak.  Az  1716-os  tanévnyitáson  már  nem  volt  ereje

megjelenni,  szeptember 10-én elhunyt.  Kortársai – köztük két  orvos fia  – a munkáit  nem

lajstromozták pontosan. A „Dictionarium latino-hungaricum” Szenci Molnár Albert szótára

után száz esztendővel nélkülözhetetlenné vált. A „Hungaricolatinum”, a magyar–latin rész a

nagy előd munkája alapján készült, ahogy a címoldalon olvasható. A kötet belső címlapjainak

bal  oldalán  félprofilban  jobbra  néző  szakállas  arcképét  látni,  mellette  balra  a  klasszikus

embléma: a bölcsesség istennője a tudás csarnokában, előtte nyitott könyv, fölötte angyalok

lobogtatják a szótár címét. A következő kiadás éve 1762, helye Nagyszombat. A méltó utód,



Bod Péter  gondozásában,  német szavakkal  kiegészítve az 1767-es kiadás a  szebeni Sárdi-

nyomdában, az 1782. évi a szebeni Sárdi és Hochmeister-nyomdában, míg az utolsó, az 1801.

évi a pozsonyi és szebeni Landerer–Hochmeister-nyomdában készült.  A szótár régi orvosi

szövegek fordításához ma is nélkülözhetetlen. 

A „Pax Corporis” a szerző életében négy edicióval büszkélkedett, közülük az egyiket az

alkotó  „kalózkiadásnak”  tartotta.  Dési  Lajos  tanár,  Pápai  Páriz  első  monográfusa  három

posztumusz változatot ismert, az 1747., az 1759. és az 1774. évit, valamennyi a kolozsvári

akadémia betűivel, az „Actor fia Pápai Páriz András” gondozásában. E sorok írója még egy

1752. és egy 1756. évi kiadást is talált, s ezzel az ismertté vált megjelenések száma tizenegyre

emelkedett. Példátlan gyakoriság a régi magyar nyelvű orvosi kiadványok történetében.

Egyik tanítványa így búcsúzott Pápai Páriz Ferenctől:

„Mindönknek használni akart készséggel e doktor, Nyelvvel s tollal eképp állt ki

az ész mellett.

Elvisz erőst, okosat, bölcs prófétát az enyészet, PÁPAI neve azért élni fog

szüntelenül.” 



Hírlaptörténetünk első orvos szerkesztője: Decsy Sámuel206

Rát Mátyás nemzeti nyelvművelő és kultúraterjesztő ügybuzgalma nyomán 1780-ban jelent

meg az első magyar nyelvű újság, a ’Magyar Hírmondó’. Az engedélyt még Mária Terézia

hagyta  jóvá,  létjogosultságát  a  „kalapos  király”,  II.  József  sem kérdőjelezte  meg,  noha  a

jozefinizmus  egyik  axiómája  a  német  nyelv  kiterjesztése  volt  a  hatalmas  Habsburg

Birodalomban.  A  könyvlapra  emlékeztető  hírlap  hetenként  kétszer  jelent  meg,  az

oldalszámozás a folyóiratoknak megfelelően folyamatosan történt egy-egy esztendőre, hogy

kötetbe  gyűjtve  könyv  legyen  belőle.  A  ’Magyar  Hírmondó’  1788-ig  Pozsonyban  kapott

nyomdát,  ez  azonban  nem vált  a  szerkesztés  előnyére.  A helytartótanács  ugyanis  mindig

szigorúbb volt a kelleténél, minden sajtótörvényt abszolút mereven kezelt, nem véletlen, hogy

a  lényegesen  liberálisabb  kiadványok  Bécsben  jelentek  meg,  a  testőríróktól  kezdve  a

Csokonai Vitéz Mihály verseit közlő ’Magyar Kurír’-ig. 

A ’Magyar Hírmondó’ orvostörténeti szempontból sem érdektelen. Mindjárt az 1780-as

évfolyam 4. számában statisztikát közöl a himlőoltás hasznáról, mivel az nem új dolog, mert a

törököknél, „akiktől egy jelen ánglus asszony eltanulván”, már régóta ismert. Sőt, nálunk is,

hiszen „Weszprémi doctor uram ugyan úgy tartja, hogy ezt elébb szokásba vették a magyarok

a törököktől, hogysem az ánglusok”. De mi haszma, ha már feledésbe ment – fejeződik be

sóhajtozva a tudósítás. 

Mária Terézia haláláról annyit közöl, hogy „fullasztó hurutban (Catharrus suffocativus)

sénlődvén”  lehelte  ki  nemes  lelkét,  63  éves  korában.  A  július  16-i  szám  Rácz  Sámuel

professzor  munkásságát  méltatja,  tiszteletére  aranypénzt  verettek,  amely  „függőleg  viselni

való”,  és  magyar  nyelvű  könyveiért  érdemelte  ki.  Az  1782-es  év  18-as  számában

Österreicher-Manes  József  orvosdoktori  kinevezését  közlik,  vagyis  II.  József  rendeletére

ezután a nem katolikus vallásúak is megkaphatják a doktori grádust, a következő hónapban

pedig  Weszprémi  István  debreceni  doktor  nagy  orvostörténeti  műve  III.  kötetének

megjelenéséről értesülhetünk. 

A  fenti  hírek  eléggé  bizonyítják,  hogy  az  1788-ig  Pozsonyban  megjelenő  ’Magyar

Hírmondó’ ugyancsak szemmel tartotta a hazai medicina rögös útját. Pedig az egymást követő

három szerkesztője közül (Rát Mátyás, Révai Miklós, Szacsvay Sándor) egyik sem volt orvos

végzettségű.  1786-ban, az akkori  redaktor,  Szacsvay,  az elődeinél  lényegesen radikálisabb

206 Forrás: Szállási Árpád: Hírlaptörténetünk első orvos szerkesztője: Decsy Sámuel. = Orvosi Hetilap 126 (1985)
No. 18. pp. 1106–1108.



publicista,  összekülönbözött  a  kiadóval,  olyannyira,  hogy új  lapot  indított  ’Magyar  Kurír’

néven,  de  megjelenési  engedélyt  csak  Bécs  kiadási  helyre  kapott.  Minél  közelebb  került

valaki a Burghoz, annál inkább elkerülte a „hivatalok packázásait”. A packázás itt nomen est

omen alapon helyénvaló, ugyanis a pozsonyi kiadót Patzkó Ferencnek hívták. 

A ’Magyar Kurír’ Szacsvay szerkesztésében 1793-ig jelent meg. Közben elhunyt a nagy

formátumú reformer „kalapos király”, követte őt a rövid ideig uralkodó II. Lipót, 1793 pedig

már  a  ferenci  abszolutizmus  esztendeje,  a  hullámtörő  gátak  építésének  kezdete  a  francia

felvilágosodás  hatása  ellen,  így  Szacsvay  nem  maradhatott  a  ’Magyar  Kurír’

szerkesztőségében. Helyére hárman pályáztak: Pánczél Dániel, Rosenmann István és Decsy

Sámuel; ez utóbbit életkorára és higgadtságára való tekintettel találták e nehéz körülmények

között a legalkalmasabbnak. 

Decsy Sámuel  1742. január 2-án született  Rimaszombat  városában.  Előbb pozsonyi,

majd  sárospataki  diák,  németül  anyanyelvi  szinten  beszélt,  s  lévén  protestáns,  egyházi

ösztöndíjak  segítségével  német,  illetve  holland  egyetemeket  látogatott,  ahol  bölcseleti  és

orvosdoktori oklevelet szerzett. Igazoltnak látszik Kókay György azon megállapítása, hogy a

diák  Decsy  Sámuel  a  pozsonyi  evangélikus  líceumban,  amelynek  1767–69  között  volt  a

hallgatója,  Bél  Mátyás  szellemét  szívta  magába,  innét  való  az  újságírástól  a  statisztikai

kérdésekig  a  sokirányú  érdeklődése.  Orvosi  oklevelét  a  doktori  disszertációjának207

megjelenési éve szerint 1776-ban kapott Trajectum, azaz Utrecht egyetemén, arról viszont,

hogy  gyógyító  gyakorlatot  folytatott  volna,  nincs  adatunk,  bár  bécsi  letelepedése  ezt

valószínűsíti. A császárváros akkori jozefinista, viszonylag liberális légköre aligha tiltotta egy

protestáns  doktor  praxisát,  különösen,  ha  az  Hollandiából  jött.  Van  Swieten  és  De Haën

ugyanis hosszú időre rendkívüli renomét biztosított a németalföldi diplomának. Nem tudunk

róla,  hogy  Decsy  Sámuel  doktornak  gazdag  mentora,  vagy  tetemes  vagyona  lett  volna,

valamiből viszont élni kellett, így valószínű, hogy kezdetben gyógyító gyakorlatot folytatott.

Olykor  már egy-egy orvosi könyv is  megjelent,  ilyen  volt  pl.  Störck híres művének

Milesz  József-féle  fordítása,208 avagy Sándorffi  József  ’Ujj  esztendei  ajándék’-a,  amely  a

magyar medicina születését versben üdvözölte. 

Decsy  első  könyvét  Budavár  visszafoglalásának  a  centenáriumára  írta,  igaz  kétéves

késéssel  jelent  meg,  1788-ban.  A  címe:  ’Osmanografia,  az  az:  A’  török  birodalom’

207 Samuel Decsy: Dissertatio inauguralis historica physica de successivo telluris incremento. Traj. ad Viadr.,
1776. Typ. Joan. Crist. Winteri. VIII, 64 p.
208 Orvos könyv, mellyet Störck Antal az austriai német tartományokban lévő tábori és falusi borbélyok számára,
német nyelven irott. Maga nemzete hasznára pedig minap Bétsben lakván, ugyan ott magyar nyelvre forditott
Milesz Josef. 1-2, köt. Bétsben, 1778. Nemes Trattner Mátyás nyomtatónál. 16 lev., 339 p.; 2 lev., 208 p., 18
lev., 117, 3 p.



Természeti,  erköltsi,  egy-házi, polgári, ’s hadi állapottyának, és a’ Magyar Királyok ellen

viselt nevezetesebb hadakozásainak summás leirása’.209 A három részre tagolt és két térképpel

kiegészített mű úttörője egy hatalmas irodalomnak, amely rokoni barátunkká szelídült egykori

ellenségünkkel  foglalkozik.  Decsy  Sámuelre  itthonról  egyszeriben  felfigyeltek.  Kazinczy

barátsága  már  korábbi  keletű,  a  bibliofil  főurak  (Festetics  Gyögy,  Orczy  Lőrinc,  Ráday

Gedeon,  Teleki  Sámuel)  sorban  rendelik  meg  könyvét,  így  módjában  volt  elkezdeni  a

’Pannónia Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv’  megírását, amely 1790-ben

hagyta el Trattner János nyomdáját.210

A ’Pannóniai Féniksz…’ távolról sem csak nyelvészeti munka. Nyelvünk fejlődésének a

lehetősége  csak  ürügy  rá,  hogy  kulturális,  tudományos  és  gazdasági  elmaradottságunkra

rámutasson, már-már egy flamand polgár szemszögéből  vizsgálva.  Egy anti-Gvadányi,  aki

Nyugatról  jött  nótáriusként  kéri  számon  a  magyarság  magyarságát,  az  önálló  ipar  és

kereskedelem hiánya  miatt.  Persze,  vannak gvadányis  vonásai  is,  amelyek  a  jozefinizmus

liberalizmusát illusztrálják. Ilyen sor: „A Karlovitzi békesség után Hazánkba által-jött, és sok

szép vidékeket el-foglaló Svábság oka volt nyelvünk miveletlenségének.” Ami persze túlzás,

de Bécsben jelent meg a németesítő császári cenzúra jóváhagyásával. Az viszont már Kölcsey

felé  mutat,  hogy a nemzetek közül „egy sem volt  magának nagyobb ellensége,  mint  mi”.

Bécsből buzdítja honfitársait, hogy „maradjanak csak otthon a pénzüket elkölteni, mert az is a

haza hasznára válik”.

„Hazátokban  a  pénz,  a  kereskedés,  a  szép  mesterségek,  fabricok  és  manufacturák

fognak  virágozni.”  Íme  a  polgáriasuló  program  egy  rétegnek,  amely  nem  győzi  ősi

kiváltságait  hangsúlyozni.  Korszerűtlen a  magyar  iskolarendszer.  Holt  nyelvekkel  tömik a

tanulók  fejét,  nincsenek  jó  tankönyvek,  azért  nem  támadtak  eddig  közöttük  Leibnizek,

Grotiusok és Newtonok. A földművelést ma már nem lehet Vergilius  ’Georgicon’-jából, az

állattartást a ’Bucolica’-ból tanulni. „A belső és külső kereskedés nélkül egy köztársaság sem

lehet  virágzó”  (a  köztársaság  szót  abban az  időben a  közösségre  alkalmazták).  „Ökreink,

juhaink, sertéseink, lovaink bőséggel vagynak, az Ausztriai határnál tovább nem hajthattyuk

azokat, Béts szedi az epret, minékünk koppan a’ szemünk” – írta Bécsben, 1790-ben. 

Egy  dologban  biztos  igaza  volt.  Ha  a  marhabőrt  és  juhgyapjút  itthon  elkészítenék,

sokkal  több hasznuk lenne belőle.  Máshonnét vesszük az órákat,  a  csipkéket,  a fonalat,  a

209 Osmanografia, az az: A’ török birodalom’ Természeti, erköltsi, egy-házi, polgári, ’s hadi állapottyának, és a’
Magyar Királyok ellen viselt nevezetesebb hadakozásainak summás leirása Decsy Sámuel, … által. 1–3. köt.
Bétsben, 1788–1789. Ny. ns. Kurzbeck Jósef bet. 8 lev., 378 p., 11 lev.; 442 p., 12 lev., 1 t.; 4 lev., 772 p., 7 lev.,
1 t.
210 Pannónia Féniksz, avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv mellyet írt D. Decsy Sámuel Bétsben, 1790.
Nyomt. ns. Trattner János Tamás. XVI, 285 p.



pántlikát, a kardot, a kaszát, holott csak a szakértelem hiányzik. Mi volna az első teendő?

Mindenek  előtt  egy oly  Tudós  Társaságot,  avagy gyökeres  tudományú  személyekből  álló

Akadémiát  kellene  felállítani,  amilyen  a  párizsi,  londoni,  berlini,  pétervári,  vagy  a  svéd

akadémia.  Négy  osztálya:  a  filológia,  a  filozófia,  matematika  és  a  fizika.  A  fizikához

tartoznának  az  orvosok,  a  botanikusok,  a  kémikusok  és  az  experimentális  fizikával

foglalkozók. Amint kitetszik, Decsy Sámuel doktor komoly tudományos programot nyújtott

nyelvünkön  az  országnak,  bízott  II.  Lipót  megértő  politikájában,  sőt  abban  is,  hogy

megtanulja nyelvünket. Csodálatos volt Decsy optimizmusa, hogy annál keserűbb legyen I.

Ferenc alatt a csalódás. A magyar tudós társasággal annyit foglalkozott könyvében, mintha az

legalábbis létező valami lett volna. A tudós társaság protektora Ferenc főherceg lenne – Decsy

Sámuel képzeletében. Persze, honnan sejthette volna, hogy Lipót korai halála után Ferenc, a

kiszemelt  „protector” legalább negyedszázaddal  veti  vissza a magyar  fejlődés ügyét.  És a

másképp gondolkodó fők egy része majd a Vérmezőn fog lehullni. 

Pápai Páriz Ferenc dictionariuma óta nincs megfelelő szótárunk, különben a magyar–

német és német–magyar, a magyar–deák és deák–magyar szótár mellett feltétlenül szükséges

egy „magyar–tót és tót–magyar” szótár, nem beszélve a jó grammatikáról. Szóvá tette a szláv

nyelvű populáció nagyszámú voltát, a szótár szükségességét ezért hangsúlyozta. Könyve nem

az akkor  szokásos  délibábos  nyelvészkedés,  jól  ismerte  Sajnovics  művét  a  finn-  és  lapp-

rokonságról.  „Atyafias  a’  mostani  laplándiai  és  Finnmarchiai  lakosoknak  nyelvével.”

Magyarországon  a  könyvcenzúrát  kizárólag  katolikus  papok  végzik,  Bécsben  egyszerű

Beamterek,  ezért  van,  hogy a  magyar  nyelvű  sajtó  lényegesen  szabadabb  légkört  élvez  a

Habsburg-fővárosban.  Pedig  a  már  megvalósultnak  látszó  képzelet,  a  tudós  társaság

működése  elképzelhetetlen  hazai  könyvnyomtatás  nélkül,  amelynek  nem  lehetnek

tudományon kívüli szempontjai. Decsy könyvében is van magyar rátartiság, idegenkedik az

idegenektől,  de szemében az az idegen, aki idegen érdekeket képvisel. „Polgári boldogság

nélkül  csupa képtelenség  a’  természeti  és  erköltsi  boldogság  az  emberi  társaságokban”  –

összegezi álláspontját, de ez minden országra érvényes. Reformer elképzeléseit e könyvben

hangsúlyozhatta  leginkább;  a  ferenci  abszolutizmus  idején  már  minden  szó  leírását  meg

kellett gondolnia. Következő könyve, az 1792-ben megjelent ’A’ Magyar Szent Koronának és

az  ahoz  tartozó  tárgyaknak  historiája’  hatszáz oldalon,  lényegében  a  magyar  történelem

összefoglalása.211

211 A’ Magyar Szent Koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak historiája. Mellyet Sok régi és újjább irásokból ki
jegyzett, rendbe szedett, meg világositott, ’s kedves Hazafiainak hasznokra közönségessé tett Decsy Sámuel.
Bétsben, 1792. Ny. Alberti Ignátz. 8, 589 p., XXXIX t.



A  ’Magyar  Kurír’  szerkesztőségéből  1793-ban  elmozdították  a  radikális  szemléletű

Szacsvay Sándort. Decsy Sámuel doktor nagy dilemma elé került. A ’Pannónia Féniksz’-ben

meghirdetett programjáról többé szót sem lehetett ejteni, újabb könyvei: a ’Házi kereszt’,212 és

az ’ Egyiptom ország rövid históriája’ című213 munkája csalódást okozott egykori olvasóinak,

a sajtó útjáról a medicináéra már nem tud és nem is akar visszatérni. Az 1794-es, 1795-ös és

az 1796-os esztendőre ’Magyar Almanak’-ot, az 1793–95 közötti időre históriai és statisztikai

évkönyvet szerkeszt – mint említettük – tudós Bél Mátyás szellemében. Ám ezek az időszaki

kiadványok  sem állandó munkakört,  sem szerény,  de stabil  jövedelmet  nem biztosíthattak

számára,  anyagilag  zilált  helyzetbe  került,  olyannyira,  hogy  még  Széchényi  Ferenc  is

megvonta tőle a hitelt. Decsy doktor lényegében meghasonlottan vállalta el a ’Magyar Kurír’

szerkesztését.  A  radikális  oldal  (Batsányi)  támadta,  a  nemzeti  érzésű  főurak  többé  nem

támogatták, így korábbi tudósi munkásságát sem folytathatta. Maradt a ’Magyar Kurír’ óvatos

hangú szerkesztése,  a puszta tényközlő publicisztika,  főleg a hadi helyzetek ismertetése,  a

megszigorított  cenzúra  szempontjaihoz  igazodva.  Statisztikai  és  tudományos  jegyzeteit  az

’Elegyes  Történetek’ címszó  alatt  közölte,  azt  is  nagyon  leszűkítve.  A  legkritikusabb

esztendő: 1795. 

Megdöbbentő, ahogy André Chénier kivégzését közölni kénytelen. Nem érthetünk egyet

Kókay  György  állításával,  amely  szerint  „magatartásának  hű  kifejezője  az  a  szubjektív

megjegyzés,  amelyet  1795-ben,  a  két  magyar  jakobinusnak,  Őz  Pálnak  és  Szolárcsik

Sándornak  a  kivégzéséről  hírt  adó  közleménye  után  írt”.  Mert  igaz,  hogy az  éretlen  ifjú

meggondolatlanságát emlegeti, de ott olvasható az is, hogy Őz Pálék apológiáját és versbéli

írásait  a  Septemvirális  Tábla  a  hóhérral  elégettette,  amelynek  közlése  bizonyára  nagyobb

megdöbbenést keltett, mint az „éretlen” ifjúság emlegetése. 

Persze,  orvosi  hírek  is  olvashatók.  A  Helytartótanács  kötelezővé  tette,  hogy

népszerűsítő  orvosi  könyvecskéket  bocsássanak  azon  emberek  rendelkezésére,  akik  nem

futhatnak  minden  órában  „belső  és  sebgyógyító  Orvosokhoz”.  Hírül  adja,  hogy  Huszti

Zachariás pozsonyi orvost a Josephinum sebészeti akadémia 40 arany jutalomban részesítette

a  beküldött  tábori  sebészeti  munkájáért.  Örömmel  üdvözli  a  Sopronba hozott  szövőgépet,

jelezvén, hogy iparosító és polgáriasuló elveit nem adta fel.

212 Decsy Sámuel: Házi kereszt, vagy szabad akaratból fel vállalt hoszszas tortúra, mellyben elő adatik, eggy
férjét féltő feleségnek keserves panassza, a férjnek reá tett feleletével és maga mentségével. Bétsben, 1793. Ny.
Schrämbl Ferencz Antal. 31 p. 
213 Egyiptom ország  rövid históriája,  mellyben  annak régibb  s  később időkbéli  bóldog s  boldogtalan  sorsa,
egyszersmind természeti, egyházi, polgári tudomány mesterség- és kereskedésbéli, nem külömben hadi állapotja
summásan le vagyon írva D. Decsy Samuel által Bécsben, 1803. esztendőben. VIII, 424 p., 1 t. 



Kétségtelen, hogy 1793–1816 között, míg a 'Magyar Kurír' egyetlen referense D. D. S.,

azaz Doktor Decsy Sámuel volt, a hírlap egyre inkább száraz tényközlésre szorítkozott. Ez

viszont  nem  lehetett  rokonszenves  azoknak,  akik  Hajnóczyékat  siratták  és  a  kufsteini

bebörtönzöttekért  aggódtak.  Ám ha  belegondolunk,  hogy  Decsy  Sámuel  a  lapot  51  éves

korában  vállalta  el,  majd  a  legsötétebb  időkben  szerkesztette,  óvatosságát  próbáljuk

megérteni.  Ő  volt  az  első  magyar  orvos  lapszerkesztő  akkor,  amikor  még  a  mérsékelt

reformerek  is  várfogságot  szenvedtek.  Javára  írandó  feltétlenül  a  ’Pannoniai  Féniksz’

programadása, és talán az is, hogy lecsavart kanóccal, de mégis égett a magyar nyelv ügyének

lángja.  Amíg  Kazinczy  fogságban  volt,  Batsányi  pedig  száműzetésbe  kényszerült.  Nem

szándékozunk e két nagy emberhez mérni, de „ahogy lehet” alapon mégis csak tett valamit a

derék  orvos,  aki  ha  eredeti  hivatását  folytatja,  bizonyára  nyugodtabban  és  anyagilag

biztonságosabban élhetett volna. Ám ő a magyar reform megszállottja volt, és megtette a tőle

telhetőt. Nevét a sajtótörténet jól ismeri, de az orvostörténet részéről is tiszteletet érdemel.

Decsy Sámuel további munkáiból: 

Samuel  Decsy:  (…)  medicus  philosophus  deo  aequalis,  effatum  Hippocraticum
commentatione academica illustratum. Trajecti ad Viadr., 1777. Typ. Winteriano. 57 p.

Decsy Sámuel – Pántzél Dániel: A mezei gazdaságot tárgyazó jegyzések, mellyet a külföldi
szorgalmatos  mezei  gazdáknak,  és  ezen  minden  tekintetben  igen  szükséges  és  hasznos
mesterséget gyarapítani igyeksző tudós társaságoknak irásaikból kiszedegetni és a két magyar
hazákból  érkezendő  hasonló  tárgyú  levelekkel  egygyütt  a  közjónak  előmozdítása  végett
apródonként közönségesekké is tenni szándékoznak a Kurirnak irói.  1–2 köt. Bécs, 1801–
1802. VIII, 88 p. + 96 p.; 96 p. 

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Dezsényi Béla: A magyar hírlapirodalom első százada. 1705–1805. Bp., 1941. OSZK. 66 p.
(Magyarország időszaki sajtójának könyvészete 1.)

Kókay  György:  A  magyar  hírlap-  és  folyóiratirodalom kezdetei  (1780–1795).  Bp.,  1970.
Akadémiai. 513 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 25.)

Kókay György (szerk.): A magyar sajtó története. 1. köt. Bp., 1979. Akadémiai. 831 p., [44] t.

Magyar Hírmondó.  Az első magyar nyelvű újság. Válogatás. Sajtó alá rend., bev. és jegyz.:
Kókay György. Bp., 1981. Gondolat. 555 p. (Nemzeti könyvtár) 

Kiss  László:  Decsy  Sámuel  és  a  Magyar  Kurír  egészségnevelő  szerepe  a  vakcináció
meghonosodásában. = Egészségnevelés 32 (1991) No. 3. pp. 117–122. –  Bővített változata
megjelent:  Kiss  László:  Az orvostudomány  felvidéki  történetéből.  Sajtó  alá  rend.:  Gazda
István. Piliscsaba, 2010. MATI. pp. 72–82. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára
77.)



Batári  Gyula:  Decsy  Sámuel.  (Rimaszombat,  1742.  jan.  2.  –  Bécs,  1816.  jan.  25.).  In:
Évfordulóink  a  műszaki  és  természettudományokban,  1992.  Főszerk.:  Sipka  László.  Bp.,
1992. MTESZ. pp. 95–97.

Kiss  László:  Kétszázötven  éve  született  a  magyar  egészségnevelés  bécsi  apostola:  Decsy
Sámuel. = Egészségnevelés 33 (1992) No. 2. pp. 83–85.

Kiss László: Magyar orvosi névtár 1794–1796-ra Decsy Sámuel Magyar Almanakjában. =
Communicationes de Historia Artis Medicinae – Orvostörténeti Közlemények. Vol. 133–140.
(1991–1992) pp. 137–147. 

Kiss  László:  Kísérlet  Decsy Sámuel  „hiatus  bibligraphicus”-ának csökkentésére.  =  Orvosi
Hetilap 133 (1992) No. 6. pp. 376–379.

Kiss László: Decsy Sámuel 1788-as Osmanografiájának orvostörténeti  vonatkozásai.  In: A
küzdelemnek  vége,  s  még  sincs  vége.  IV.  Nemzetközi  Vámbéry  Konferencia.  Összeáll.:
Dobrovits Mihály. Dunaszedahely, 2007. Lilium Aurum. pp. 55–70. 

Kiss  László:  Palócföld  orvosai  3.  Decsy  Sámuel  (1742–1816)  rimaszombati  évei.  =
Gömörország [Rimaszombat] 9 (2008) No. 3. pp. 20–23.



A nyelvtudós orvos: Földi János214

Debrecen  a  XVIII.  század  végén  az  ország  legnépesebb  városa,  egyben  rangos  szellemi

székhelye. Földi János doktor alakította meg a szépirodalmi Debreceni Kört, soraiba tartoztak

– Földin kívül – Fazekas Mihály, Szentgyörgyi József orvos, és a parnasszus felé innét induló

Csokonai Vitéz Mihály.

Földi a költőtermő Szalontán született, ott, ahol Arany János, később Zilahy Lajos és

Sinka  István.  A szűrszabómester  nemes  Feoldy Mihály fia  korán  árva  sorsra  jutott,  neve

hamar  Földi  lett,  a  szalontai  iskolában  szolgadiákként  segédtanítóvá  emelkedett,  pénzt

kuporgat,  hogy  továbbtanulni  a  debreceni  ősreformátus  nagykollégiumba  eljuthasson.

Tizennyolc éves korában megérkezik a Piac utcát záró nagytemplom mögé, a komor szögletes

épületbe, ahol professzor Hatvani híre delejezi a Tisztántúlról beszekerező diákok képzeletét.

Családi  pénzforrás  hiányában  továbbra  is  famulus,  azaz  szolgadiák,  aki  csekély

összegért  köteles  kiszolgálni  módosabb  társait,  közben  kiszolgáltatódni  kényüknek-

kedvüknek. Egyetlen erőt adó vigasza a tanulás; míg mások a kaszárnyaélet vaskos tréfáival

töltik az időt, ő vasszorgalommal első tanulóvá küzdi magát, eminensi tekintélye az egyetlen

védekezés. Ez respektust igen, de elegendő pénzt nem hoz, ezért az 1777-es évben Bárándon

tanító,  míg összegyűlik némi tartalék a továbbtanulásra.  A következő esztendőben ismét  a

szeretett kollégium falai közt találjuk, Hatvani István, Varjas János és Sinai Miklós voltak a

legjelesebb tanárai. Az irodalmi hajlamú diák rövidesen Varjas latin, valamint a klasszikus

triász,  Baróti  Szabó Dávid, Rajnis József és Révai Miklós magyar  nyelvű költészetének a

hatása alá került.

Debrecennek  1781-ben  mond  búcsút,  versírással  próbálkozik,  de  az  orvosi  pályára

vágyik,  s  megint  kísérti  a  pénztelenség.  Tanárai  javaslatára  átmenetileg  elfogadta  a

kiskunhalasi  iskola rektori állását,  ott találkozott  Kazinczy Ferenc öccsével, Lászlóval,  aki

levélben  bemutatta  a  nagy  irodalmi  szervezőnek.  Húsz  évig  tudtak  egymásról,  sokáig

leveleztek,  de személyesen soha nem találkoztak.  A három halasi  esztendőben összegyűlt

pénz 1784-ben lehetővé tette  a beiratkozást  az orvosi karra,  pont a karnak Budáról Pestre

történt költözése évében.

Az idős  medikus  (29  éves)  Pest-Budán az  irodalmi  élet  sűrűjébe  került.  Személyes

barátai lettek Batsányi János, Kármán József, Berzeviczy Gergely, Pálóczi Horváth Ádám és a

214 Forrás: Szállási Árpád: Földi János (1755–1801). = Orvosi Hetilap 117 (1976) No. 18. pp. 1107–1108.



könyvtáralapító  irodalombarát  péceli  gróf  Ráday  Gedeon,  valamennyien  a  hazai

felvilágosodás nagy alakjai. Az 1786-tól megjelenő ’Magyar Kurír’ irodalmi mellékletében, a

’Magyar Músa’ kisméretű lapjain Földi versekkel és verstani írásokkal jelentkezett, majd a

Kassai Magyar Társaság fóruma, a ’Magyar Museum’ 1788-ban (Földi orvosdoktorrá avatása

évében)  – Ráday ajánlatára  – korrektori  tisztséget  kínál  fel.  Ugyanekkor kezdi levelezését

Kazinczy  Ferenccel,  verseket  küld  neki,  munkatársi  kapcsolatba  került  vele.  Földi

korrektorsága nem sokáig tart, megszakítják az orvosi vizsgák, avatása után pedig a messzi

Szatmár-Németiben kapott városi orvosi állást.

Szatmár  vármegye  szellemi  és gazdasági  székhelye  Nagykároly,  a Károlyiak  fészke,

noha  magyar  nyelvű  orvosi  könyvkiadásban  időbelileg  megelőzte  Pest-Budát  (például  a

debreceni Csapó József főorvos könyve, a  ’Kis gyermekek isputálja…’,215 La Langue János

varasdi  főorvosé.  ’A  magyarországi  orvos  vizekről…’,216 továbbá  Marikovszky  Márton

Szatmár megyei főorvos Tissot-fordítása: ’A néphez való tudósitás…’217 itt kaptak nyomdát a

70-es  évek  elején).  Földi  doktort  ez  a  közelség  mégsem  vonzotta.  Az  egyre

szenvedélyesebben nyelvészkedő költő-orvos 1789-ben időmértékes verssel köszöntötte Rácz

Sámuel  pesti  orvostanár  ’Physiologiá’-ját,  amely  ’A  borbélyi  tanitásoknak  első  darabja’

című218 könyv elején Ányos Pál és Csokonai  Vitéz Mihály költeménye  között  jelent meg.

Ugyanebben  az  évben  beszámolt  Kazinczynak  a  természettudományos  nyelvmagyarítási

terveiről. 

Kazinczy 1790-ben kivált  a  ’Magyar  Museum’ szerkesztőségéből,  és  megindította  a

rövid életű ’Orpheus’ című folyóiratot; Földi követte őt az új irodalmi folyóiratba – és saját

érzelmeit Debrecenbe, pontosabban Weszprémi István főorvos házába, akinek Juliska nevű

leányával 1790-ben kötött házasságot. Hozományul megkapta a Hajdúkerület főorvosi állását,

Hajdúhadház székhellyel.

Minden  rendben  látszott  lenni:  közel  Debrecen,  kapcsolatba  kerül  Fazekas  Mihály

főhadnaggyal,  Diószegi  Sámuel  prédikátorral,  és  Csokonai  Vitéz  Mihállyal.  Ecsedi  István

tanár szerint a Debreceni Kört Földi szervezte meg. Görög Demeter és Kerekes Sámuel lapja,

a ’Hadi és Más nevezetes Történetek’ pályázatot hirdetett meg egy ortográfiai műre, amelyen

215 Csapó József:  Kis gyermekek isputálja,  mellyben különbféle nevezetesebb nyavalyái  és külső hibái  a kis
gyermekeknek és  ezek  eránt  lehető orvoslásnak  módjai  hűségesen  megírattak.  Nagy-Károly,  1771.  Ny.  Pap
István. X, 122 p.
216 La  Langue  János:  A  magyar  országi  orvos  vizekről,  és  a  betegségekben  azokkal  való  élésnek  szabott
módjairól. A szegényeknek kedvekért. Nagy-Károly 1783 Klemann Josef által. [20], 170 p.
217 M.  P.  Tissot:  A  néphez  való  tudósitás,  miképen  kelljen  a  maga  egészségére  vigyázni.  Mostan  hazánk
állapotjához alkalmaztatva magyar  nyelvre  fordittatott  nagy-tornyai  Marikovszki  Márton által.  Nagy-Károly,
1772. Ny. Szatmári Nagy Pap István által. 50, 689, 30 p.
218 Rácz Sámuel: A borbélyi tanitásoknak első darabja. Az anatomiáról, physiologiáról, pathologiáról, materia
medicáról, chirurgiáról, és bábaságról. Pesten, 1794. Nyomt. Trattner Mátyás bet. 6 lev., 440 p., 1 lev.



a hajdúkerületi orvos is részt vett. Munkáját később díjazták, egyik alapja lett a  ’Debreceni

grammatiká’-nak, 1791-ben a tervezett akadémia 24 tagja közé Révai Miklós Földit is jelöli,

mégsem boldog. A nála jóval fiatalabb,  szépséges Weszprémi Juliska sem könnyít  életén;

1793-ban egy versbírálat miatt szakít Kazinczyval és egészsége is egyre romlik.

Első természettudományos  műve a ’Magyar  Hírmondó’ bécsi kiadásában jelent  meg

1793-ban,  címe:  ’Rövid  Kritika  és  Rajzolat  a  Magyar  Füvészettudományról’,219 amelynek

függeléke 289 magyar növénynevet sorol fel. E munkájáért a jénai természetvizsgáló társaság

tagjai  sorába  fogadta.  Botanikai  művét  követte  a  ’Természet  históriája  Linné  systémája

szerint.  1.  csomó.  Az  Állatok  országa’ (Pozsony,  1801).220 Ez  1118  új  magyar  állatnevet

tartalmaz.  Párat  mutatóba:  bélféreg,  cerkóf,  czinke,  czompó,  futrinka,  galandféreg,  leveli

béka,  ponty,  termesz,  teknősbéka,  végbél  kukac  stb.  A  rinocérosz  nála  szarvorrú,

megjegyzésre  érdemes,  hogy  Táncsics  Mihály  (akkor  még  Stancsics)  1842-es  kiadású

’Lényismeret’-ében  még  ez  a  változat  található.  Az  obszcén  jellegű  népi  szavakat

szalonképessé  szelídíti,  így  lesz  a  szaricsóka  szalatóka.  Ismerteti  az  állatok  származását,

hasznát, kárát, tulajdonságait, néha tanácsokat, recepteket ad. Az állattan fejezetét már 1799-

ben  elkészítette,  kéziratban  maradt  botanikai  jegyzetei  a  Diószegi–Fazekas-féle

’Füvészkönyv’-be épültek be.221

Kéziratban  volt  még  az  ’Orvosi  és  Gazdasági  Tudósítások’,  továbbá  a  ’Természet

Tudománya’, ez utóbbi tankönyvnek készült. Hasonló ’Oskolai tanítókönyv’ jelent meg Ráday

Gedeon segítségével Győrben (1793) Látzai Szabó József pápai kollégiumi tanár tollából.

Ha  elgondoljuk,  hogy  Földi  mindezt  falusi  orvosként,  zilált  körülmények  között  és

ziháló tüdővel  kényszerült  végezni,  elcsodálkozhatunk teljesítményén.  Csokonai Lilla  után

epedezett,  ő Juliskától szenvedett.  A szerencsétlen házasságból három gyermek született,  a

nevelés gondja is őt nyomta.  Mikor 1801 márciusának végén a 10 esztendős legidősebbik

kisfia meghalt, Földit a csapás nagyon lesújtotta, s hamarosan követte gyermekét a sírba.

Földi  doktor  földi  maradványainak  pontos  helye  már  nem  ismeretes.  Hajdúhadház

temetőjébe egy akácot ültettek a sírjára, ahogy sírversében kívánta, de a jelképes fa kiszáradt,

s mire emlékkő került a helyére, a sírdombot már nem találták. A hajdúsági lokálpatriotizmus

nem hagyta emlékét cserben. Bár Csokonai szép verse szerint: 

219 Földi  János:  Rövid kritika és  rajzolat  a  magyar  fővésztudományról.  Bétsben,  1793.  A magyar  hirmondó
iróinak költs. 60 p.
220 Földi János: Természeti história. A’ Linne Systémája szerént. Első tsomó. Az állatok országa. Pozsonban,
1801. Wéber Simon Péter. X, 428, [27] p. (Unicus)
221 Diószeghi  Sámuel  –  Fazekas  Mihály:  Magyar  füvész-könyv,  melly  a  két  magyar  hazában  található
növényeknek megismertethetésére vezet,  a Linné alkotmánya szerént.  1–2. köt. Debreczenben,  1807. Csáthy
György. XVI, 608 p.



Mégis becsetlen puszta bogács fedi

Hadház homokján szent tetemid helyét,

Még sincs, ki lantján a Dunához

Így keseregne: Kimúla Főldi!

Egykoron  terméskővel  jelölték  meg  a  vélt  sírhelyet,  az  emlékünnepségen  Toldy  Ferenc

méltatta,222 Garay János költő versben köszöntötte annak emlékét, aki először nyitotta meg

nyelvünkön a természet csarnokát.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Mixich Lajos: Földi János. Bp., 1905. Müller. 74 p.

Földi János költeményei. Szerk. és bev.: Mixich Lajos. Bp., 1910. Franklin-Társulat. 238 p. 

Földi János magyar grammatikája. Közzéteszi: Gulyás Károly. Bp., 1912. Franklin-Társulat.
303, [1] p. 

Nagy Sándor: Földi János, a grammatikus és a nyelvújító. Hajdúhadház, 1929. Törekvés Ny.
42 p., 1 t.

Boros István: Földi János és az első magyar állattan. = A Magyar Tudományos Akadémia
Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei 1 (1952) No. 3. pp. 419–431.

Bán Imre: Adalékok Földi János életrajzához. = Irodalomtörténeti Közlemények 61 (1957)
No. 3. pp. 262–272.

Földi János: A’ versírásról. Szerk.: Ádámné Révész Gabriella. Bev.: Kátay Aladár. Bp., 1962.
Tankönyvkiadó. 259 p., 4 t. 

Julow Viktor: Doktor Földi János. = Alföld, 1964. No. 3. pp. 262–267.

Nagy Sándor:  Földi  János  hadházi  évei.  In:  A debreceni  Déri  Múzeum Évkönyve  1975.
Szerk.: Dankó Imre. Debrecen, 1976. Déri Múzeum. pp. 647–674. 

Földi  János-emlékkönyv.  Szerk.:  Nagy  Sándor.  Debrecen,  1978.  Hajdú-Bihar  megyei
Könyvtár. 124 p. (Források és adatok Hajdú-Bihar megye művelődéstörténetéhez)

Tóth László: Földi János tisztiorvos, polihisztor életéről = Orvosi Hetilap 134 (1993) No. 28.
pp 1537–1539.

222 Lásd Toldy Ferenc írását Földiről a „Magyar költők élete” 1870-ben megjelent 1. kötetében.



Sándorffi József teljesítménye – egy több mint kétszáz esztendős

medikusi remeklés223

A sikeres francia forradalom és a Vérmezőn végzett Martinovics-féle összeesküvés közötti

időben  a  magyar  szellem  szempontjából  a  császárváros  viszonylag  szélvédett  helynek

számított  elsősorban a  testőrírók  már  korábban megszerzett  tekintélye  folytán.  A nemzeti

tudat kialakulásának kora ez, amikor a kalapos királynak nyelvileg germanizáló törekvése,

valamint a közeli kihalásunkat jósló herderi szentencia ellenhatásaként megszületett a magyar

nyelvújító  mozgalom.  A  parókás  főurak  legjobbjai  is  ekkor  kezdenek  rádöbbenni,  hogy

idegen  módi  szerint  szabott  plundrájuk  alatt  magyar  szív  dobog,  a  szülőhazájuk  nyelvén

megszólaló sajtót pártfogolni szent kötelességük. A Burg árnyékában egymás után születtek a

magyar  nyelvű folyóiratok,  így Szacsvay Sándor szerkesztése szerint  1786-ban a ’Magyar

Kurir’, annak irodalmi mellékleteként a ’Magyar Múzsa’, majd II. József halála után Szacsvay

nagyon radikálisnak találtatott, tőle vette át 1793-ban az irányítást az orvos végzettségű Decsy

Sámuel, aki az események értékelése helyett  csak a tények felsorolására vállalkozott.224 Az

1789  és  1795  közötti  „félidő”  más  szempontból  is  fordulópontot  jelentett.  Szacsvay

segédszerkesztője, az erdélyi születésű Pánczél Dániel 1793-ban ’Bétsi Magyar Merkurius’

címmel  új  lapot  alapított,  melynek  irodalmi  melléklete  lett  az  ’Ujj  Bétsi  Magyar  Múzsa’,

tudományos szupplementuma pedig a ’Bétsi Magyar Bibliothéca’.225 Ez a periodikatriász a

politika,  az  irodalom és  a  tudományok  hármas  közlési  felosztását  követte,  Decsy Sámuel

mérsékeltebb  hangú  szerkesztésének  ellensúlyozására.  Később  azonban  útjaik  közös

redakcióba vezettek.

A  Debrecen  központú  tiszántúli  protestánsok  szemében  II.  József  császár  személye

egyszerre volt vonzó és taszító. Tetszett nekik a türelmi rendelet (1781), melynek értelmében

rangos  orvosi  diplomáért  Bécsnél  tovább  már  nem  kellett  menniük,  féltették  viszont  az

anyanyelvet,  s  ezt  a  császárváros  ellenében  a  legmakacsabbul  a  cívisváros  védelmezte.

Elsősorban persze a Nagy Kollégium professzori kara.226 

E magyar szellemi végvárból került Bécsbe egy bihari születésű medikus, akinek a több

mint  kétszáz  évvel  ezelőtt  megjelent  versesfüzetét  kívánjuk  bemutatni.  A  jelzett  poétikai

223 Forrás: Szállási Árpád: Sándorffi József teljesítménye: egy több mint kétszáz esztendős medikusi remeklés. = 
Orvosi Hetilap 138 (1997) No. 4. pp. 221–222.
224 Benedek Marcell (főszerk.): Magyar Irodalmi Lexikon. 2. köt. Bp., 1965. Akadémiai. p. 147.
225 Szinnyei József, id.: Magyar írók élete és munkái. 10. köt. Bp., 1905. Hornyánszky. 254–255. has.
226 Vö.: Debrecen története. 2. köt. 1693–1849. Debrecen, 1981 [1982]. M. Vár. Tan. 553 p., [4] t.



munka  nem  csak  azért  érdekes,  mert  szerzője  jelentős  szerepet  játszott  a  hazai

orvostörténetben. Azt is sejtetni engedi, Csokonai korában milyen szinten tudtak verselni a

debreceni deákok.

Az ’Ujj Esztendei Ajándék...’  tehát 1793 januárjában jelent meg, mint az említett ’Ujj

Bétsi Magyar Múzsa’ első számát teljesen kitöltő költemény. Szerzője egy „hazáját igazánn

szerető  hazafi”,  név  szerint  Sándorffi  József227 (1767–1824),  „Orvosi  Tudományt  Tanuló

Bétsbenn”. A derék medikus a saját nemzetét, öltözetét és nyelvét dicséri, az ifjúkori rajongás

és rangos poézis szintjén. A páros rímekben olyan telitalálatai akadnak, melyeket Csokonai

(akinek kortársa, barátja, később orvosa volt), valamint Kosztolányi is vállalhatna. Jellemző

részt közölt belőle Gortvay,228 ahol példaként Pápai Párizt és Rácz Sámuelt külön kiemeli a

szerző.  Kivált  érdekesek  a  nevekhez  fűzött  lábjegyzetei.  Így  pl.  „A  Nagy  Érdemű  Rátz

Sámuel  Úr,  Pesten  a  »Királyi  Universitásbann  a’  Physiológiának  közönséges  és  rendes

tanítója...«„,  aztán  felsorolja  valamennyi  anyanyelvi  művét  az  orvosi  tudományban.

„Históriákat, szomorú ’s víg játékokat adni ki magyarul könyebb: de olyan Tudományt adni-

elő,  mely  Terminológiával  (nevezettekkel)  telyes,  már  azt  hívják  munkának.”  Írja  a  pesti

professzornak bécsi magyar medikus rajongója.

„Ez okozza: hogy bár itt minden részben jól élek; 

Még is sokszor sóhajt bennem a' jó lélek.

Óh Földi Paraditsomhoz hasonlítható Haza! 

Valyon mikor érkezhetem a’ Kebeledbe haza.”

A „jól élek-jó Lélek” szintű tökéletes páros rímek végig jellemzik a hosszú ismertető verset.

Lábjegyzeteiben  szerepelnek:  Bonfini,  Marsigli,  Bruckman  és  a  németalföldi  Tollius

Magyarországról  szóló  műve,229 részben  a  megerősítés,  részen  a  cáfolat  céljából.  Ezen

útikönyvek  tele  vannak  illusztráló  metszetekkel,  bennük  a  Kárpátmedence  teljes  néprajzi

tarkaságával  és  egzotikumával.  Sándorffi  mindezekből  a  magyar  föld  szépségét  és

gazdagságát  akarja  láttatni,  anyanyelvén  pedig  bizonyítani,  milyen  poétikai  lehetőségek

rejlenek  ebben  az  ázsiai  eredetű  írásszövegben.  A  főneveket  nagybetűvel  kezdeni  még

Csokonai verseiben is gyakran megesett, ahogy azt a kitűnő kutató Szilágyi Ferenc könyvében

227 Nevét olykor „y”-nal (Sándorffy) vagy egy „f”-fel (Sándorfi) írják. Mi az általánosan elfogadott „Sándorffi”
írásmódot használjuk dolgozatunkban.
228 Vö.:  Gortvay  György:  Az  újabbkori  magyar  orvosi  művelődés  és  egészségügy  története.  Bp.,  1953.
Akadémiai. XI, [1], 322 p.
229 Jacobus Tollius: Epistolae Itinerariae… Amsterdam, 1700. Francis Halmam. [18], 260, [14] p.



olvashatjuk.230 Pánczél Dániel ’Az Ujj Bétsi Magyar Múzsá’-ja 1794-ben megszűnt, ám ennek

utolsó  számát  is  Sándorffi  költeménye  töltötte  ki.231 Bebizonyítva  költői  tehetségét,

különösebb  parnasszusi  ambíciók  nélkül.  Szinnyei  szerint  az  ’Ujj  Esztendei  Ajándék...’  a

következő  esztendőben  Marosvásárhelyen  is  megjelent,232 amin  utólag  egyáltalán  nem

csodálkozunk. Több mint kétszáz esztendős tehát ez a medikusi remeklés, mellyel Sándorffi

József először hívta fel magára a figyelmet. Szóljunk néhány szót a szerzőről is.

A  Bihar  megyei  Hegyköz-Ujlak  községben  született  1767.  április  20-án,  a  helyi

református parókián. A lelkész apa élénk eszű fiát előbb a közeli Váradra, majd a Debreceni

Kollégiumba vitte taníttatni, ahol olyan tanárai voltak, mint a „Magyar Faust” Hatvani István

professzor.  Bár  a  kollégiumi  poétikában  eminens  volt,  éppen  Hatvani  hatására  az  orvosi

fakultásra  iratkozott.  Bécsbe,  ahol  a  testőrírók  külön  kis  magyar  világot  teremtettek.

Holdudvarukba csapódva írta medikusunk hazafias költeményeit, melyeket a jeles szerkesztők

külön kiadásra érdemesítettek.  Csokonaival több levelet  váltott,  s feltehetően az anakreoni

dalok  lángelméjének  korai  felismerése  terelte  le  Sándorffit  a  költői  ambíció  útjáról.  Aki

Bécsben  diplomázott,  rendelőt  nyithatott,  akadt  elég  páciense  a  császárvárosi  magyarok

között. Ő azonban a nyiladozó magyar orvostudomány szolgálatába kívánt szegődni. Ehhez

előbb külföldi elismertség kellett, s így lett 1798-ban a jénai minerológiai társaság tagja, majd

1801–1802-ben a bécsi ’Magyar  Hírmondó’ szerkesztésében is részt vett.233 Ugyanakkor a

bécsi  ’Magyar  Kurir’  hasábjain  meghirdette  tervét  egy 'Orvosi  és  Gazdasági  Tudósítások'

megindítására,  melyből  Szinnyei  szerint  1803 elején már  néhány ív megjelent,  de inkább

utaltak  rá,  mintsem  olvasták  volna.  Végül  Busa  Margit  irodalomtörténész  találta  meg  a

Debreceni  Református  Kollégium  könyvtárában.234 Doktorunkat  1804-ben  meghívással

kinevezték Bihar megye rendes főorvosává, így rövidesen Nagyváradra költözött. Visszatérve

szakfolyóiratára, az Kassán jelent meg, de még Bécsből szerkesztette. A himlőoltás hasznától

a marhadögvész megelőzéséig, az akkor divatos érvágástól a terhes asszonyok életmódjáig

sok  mindenről  értekezik  az  egyszemélyes  szerkesztő-szerző,  ahogy  arra  kitűnő  cikkében

Batári Gyula utal.235

230 Szilágyi Ferenc: Csokonai művei nyomában. Tanulmányok. Bp., 1981. Akadémiai. pp. 668–669.
231 Poétai botánika. nevezetessenn A' Poéták elmés költeményjeikbe bé tsúszott Plánták' neveik, mellyeket; Két
Nemes, Linne szerént külömböző házakban lakni szokott Pálma-Fáknak, e' folyó esztendőben, September 14-dik
napján  lett  szerentsés  egybe-keléssekbenn  vett  örömében,  szedett  ezen  versekbe  Sándorffi  Jósef,  Orvoslást
Tanúló Bétsbenn. = Magyar Múzsa IX (1794) pp. 73–84. Külön füzetben is megjelent Bécsben, 1795-ben, 14
oldal terjedelemben. 
232 Szinnyei József, id.: Magyar írók élete és munkái. 12. köt. Bp., 1908. Hornyánszky. 147–150. has.
233 Uo. 147–150. has.
234 Batári Gyula: Sándorffi József. In: Batári Gyula: A tudományos szaksajtó kialakulása Magyarországon. 1721–
1867. Bp., 1994. OSZK. p. 30. (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei 5.)
235 Uo.



Két  évtizedig  látta  el  az  Erdély  és  az  anyaország  között  elterülő  nagy  határmegye

főorvosi  teendőit,  de  idejéből  folyóirat-szerkesztésre  tovább  nem  futotta.  Ismervén  Bihar

akkori  adottságait,  ezen nem csodálkozhatunk.  Hiszen Szinnyei  szerint  akkora volt  orvosi

népszerűsége, hogy „nemcsak gyógyítani hordták szerteszét a megyében, hanem boldog volt

az  a  szüle,  a  ki  megnyerhette  gyermekének  keresztapjául”.236 A megye  rendei  hamarosan

megválasztották  táblabíróvá,  majd  a  pap-özvegyek  gyámintézetének felállítása,  valamint  a

helyi színi társulat támogatása a megmaradt szabadidejét és anyagi erejét annyira lekötötte,

hogy szaklapalapításra többet nem gondolhatott. Minden vagyonát a közjóra áldozta, ezért a

kései felvilágosodásnak és korai reformkornak ő az egyik legnemesebb jellemű figurája. Ha a

szakirodalomhoz több köze nem is lett, de a szépirodalomhoz igen. Történt, hogy nagyváradi

kinevezése után pár héttel az angyalian rozoga Csokonait meghívták Szent László városába

egy temetési verset elmondani, melyért szép summát helyeztek kilátásba. A gróf Rhédey beik-

tatására írott  költeményért  az alkalmi  poéta  Sándorffi  az  akkori  idők legnagyobb honorá-

riumát  kapta,  s  miután  a  főúr  felesége elhalálozott,  orvosunk a folyton  anyagi  gondokkal

küzdő költőzsenit ajánlotta a méltó búcsúvers szerzésére. A temetés után Vitéz Mihály ágynak

esett,  hogy többé soha talpra ne álljon. Ekkor írta a  ’Tüdőgyúladásomról’ című csodálatos

hattyúdalát, diagnosztikusan pontos búcsúversét az élettől. Utolsó strófáját idézzük:

„De te repűlsz? mind tűnnek, mennek

Minő derűlés ez, nagy ég?

Sándorffym űl ágyamnál... s ennek

Köszönhetem, hogy élek még?

Zendűlj, ekhózz, esti csendesség!

A hálá engem dalra ránt.

Telj bé, kettős szent kötelesség,

Az orvos és barát eránt! „

Sándorffi ült hát Csokonai halálos ágyánál, hogy két évtized múlva ő is – alig 57 évesen – a

tüdőgyulladás áldozata legyen.

A derék Sándorffi Józsefet Magyary-Kossa tévesen sorolja az „érdekes életű debreceni

orvosok közé”,237 Vas Gereben viszont méltán nevezte a „nemzet napszámosának”.238 Batári
236 Szinnyei József, id.: Magyar írók élete és munkái. 12. köt. Bp., 1908. Hornyánszky. 147–150. has.
237 Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. 4. köt. Bp.,
1940. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. p. 147. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 168.)
238 Vö: Vas Gereben: A nemzet napszámosai. Magyar korrajz. 1–3 köt. Pest, 1857. Emich Gusztáv. 2 lev., V, 1,
176 p., 1 lev.; 176 p.; 188 p., 1 lev.



Gyula az első magyar orvosi folyóirat alapítóját tiszteli személyében, Gortvay a nagy magyar

bibliofil orvosok közt tartja számon.239

Megemlékezésünk pedig a több mint két évszázados medikusi remeklés előtt tiszteleg,

melyből hazaszeretetet ma is időszerű tanulni.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Vas Gereben: A nemzet napszámosai. Magyar korrajz. 1–3 köt. Pest, 1857. Emich Gusztáv. 2
lev., V, 1, 176 p., 1 lev.; 176 p.; 188 p., 1 lev.

K. Nagy Sándor: Sándorfi József, 1765–1824. = Vasárnapi Újság 31 (1884) No. 2. (jan. 13.)
pp. 17–18.

K.  Nagy  Sándor:  A  váradi  szinészet  története.  1799–1884.  Nagyvárad,  1884.  Hügel  O.
bizománya. 132 p. 

Géresi Kálmán: A debreceni szinészet vázlatos története. 1798–1898. Debrecen, 1898. Városi
könyvny. 40 p., 2 t. 

A váradi színészet története. A nagyváradi magyar szinészet százéves jubileuma alkalmából
írta Náményi Lajos. Nagyvárad, 1898. Láng. VIII, 157, 1 p. 

Balogh István: Egy agg magyar színész életéből. Sajtó alá rend.: Barna János. Makó, 1927.
Makói Friss Újság Ny. 415, [1] p.

Batári Gyula: Sándorfi József és az első magyar orvosi folyóirat. = Orvosi Hetilap 110 (1969)
No. 42. pp. 2468–2470.

Batári Gyula: Sándorfi József (1767–1824). = Communicationes de Historia Artis Medicinae
– Orvostörténeti Közlemények. Vol. 64–65. (1972) pp. 115–128.

Kiss László: A bécsi ’Magyar Kurír’ szerepe a vakcináció magyarországi meghonosodásában.
In:  Kiss  László:  Az  orvostudomány  felvidéki  történetéből.  Sajtó  alá  rend.:  Gazda  István.
Piliscsaba, 2010. MATI. pp. 72–82. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 77.)

239 Vö.:  Gortvay  György:  Az  újabbkori  magyar  orvosi  művelődés  és  egészségügy  története.  Bp.,  1953.
Akadémiai. XI, [1], 322 p.



A nyelvújító orvosíró, Bugát Pál240

„Helyesen szólni Révai, szépen Kazinczy,

 műszabatosan Bugát Pál tanították a nemzetet”

A legnagyobb magyar kortársa volt, s ez meghatározta pályafutását. A bölcsőtől a koporsóig,

ahogy  mondani  szokás,  mert  őt  a  póri  születés  felhajtó  ereje  emelte  az  orvostudorok  és

nyelvújítók legjobbjai közé, hogy aztán Táncsics szívósságával kapaszkodjék gyökereibe. E

téren szellemi  leszármazottja  a sorsvállaló  erdélyi  doktoroknak,  elsősorban a szótárkészítő

(tehát  nyelvkészítő)  és  anyanyelvén  először  szakkönyvet  író  polihisztor  Pápai  Páriz

Ferencnek, csak nem a „Metamorphosis Transylvaniae”, hanem a racionális reformkor és az

irracionális  romantika  századának  első  felében.  Bugát  már  nem  fejedelmi  vagy  főpapi

ajánlólevéllel  ment  a  nyugati  egyetemekre  orvosi  oklevelet  szerezni,  hanem famíliájának

összefogása és elsősorban a saját elszántsága révén Pestre, ahol a történelmi Magyarország

területéről  összeverbuválódva abban az időben évente  8–10 medikus  szerzett  diplomát.  A

többséget még mindig a császárváros univerzitásának híre vonzotta, Hildebrand, Crantz, Boer

és Beer neve, pedig a pesti egyetemen is tanított már ekkor nem egy olyan professzor, aki

„nemzetközi szinten” művelte tudományát.  Elég Lenhossék Mihály Ignácra (Szent-Györgyi

Albert anyaági őse) utalnunk, rövidesen a bécsi fakultáson találjuk, vagy Bene Ferencre, aki

pont  Bugát  Pál  egyetemi  beiratkozásának  esztendejében  adta  ki  kétkötetes  orvosi

kompendiumát.241 

Megemlékező értekezésünk főszereplője 1793. április 12-én született Gyöngyösön, ahol

ma már a helyi kórház viseli a nevét. Apja szegénysorsú szabómester volt, noha ő mindig

paraszti  származását  emlegette.242 Az önállítás  és  a  valóság  között  nincs  ellentmondás:  a

sokgyermekes  családok  értelmesebb  fiai,  nem  lévén  elég  föld  a  műveléshez,  elsősorban

iparosokká igyekeztek válni, vidéki viszonylatban ez volt a paraszti sorból való kiemelkedés

legkézenfekvőbb lehetősége. A szorgos kézműves gyermekét már nemcsak a betűvetés és a

240 Forrás:  Szállási  Árpád:  „Helyesen  szólni  Révai,  szépen  Kazinczy,  műszabatosan  Bugát  Pál  tanították  a
nemzetet”. = Magyar Tudomány 100 (1993) No. 8. pp. 1024–1029. 
241 Az orvosi tudománynak rövid rajzolatja, melyet hallgatóinak hasznokra készített Bene Ferencz... 1. köt. A
physiologia és hygeologia.  + 2. köt. A pathologia generalis,  therapia generalis,  és a materia medica. Budán,
1812–1813. A m. k. egyetem bet. VIII, 232 p.; VIII, 248 p.
242 Vö.: Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Bp., 1936. Egy. ny. XVI, 842 p., 14 t. (A
Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története 3.)



szorzótábla  ismereteire  taníttatta.  Az  elemi  iskola  elvégzése  után  a  gimnáziumot

szülővárosában,  annak  bölcsészeti  felső  tagozatát  az  egri  líceumban  végezte,  1812–1816

között pedig Pesten az orvosi tanulmányokat sajátította el, ahogy legkorábbi méltatója írja:243

„sok  küzdés  és  anyagi  nélkülözések  közt,  de  kitűnő  sikerrel”.  Oklevelét  a  „Dissertatio

inaugaralis medica sistens enkephalitidem” című értekezése alapján szerezte 1818. december

21-én.244 Tizenkét  társával  együtt,  ami  bizony  szomorú  statisztikai  adat,  Semmelweis

születésének  évében.  A  magyar  orvostörténet  egyik  bűvös  dátuma  ez,  ekkor  lett  orvossá

Bugát  Pál  és  jött  a  világra  Semmelweis  Ignácon kívül  Lenhossék József,  Margó Tivadar,

Schwartzer Ferenc, valamennyien a pesti egyetem későbbi professzorai.

Indulás

Bugát  pályafutását  a  sebészek részére  rendelt  „Belső bajok kór-  és  gyógytana”  tanszékén

kezdte Széky (Slulfa) Péter mellett, majd pár hónap után átment a Szemészetre, ahol Fabini

János  Theofil  intenciója  alapján  1820-ban  megszerezte  a  szemészmesteri  oklevelet.  Célja

egyértelmű  volt:  az  egyetem keretén  belül  maradni,  hogy üresedés  esetén  minél  nagyobb

esélye legyen egy katedra elnyeréséhez. 1822 közepén már az orvosi fakultás bejegyzett tagjai

közt  találjuk,245 még  ugyanazon  évben  megpályázta  az  általános  kórtan  és  gyógytani

tanszéket, melyet azonban a tapasztaltabb Schuster János kapott meg. A kudarc ekkor nem

szegte kedvét,  a következő esztendőben Széky (Stulfa)  Péter üresedésben lévő katedrájára

reflektált,  ismét  sikertelenül.  Holmi  tendenciát  az utókor  nem magyarázhat  bele,  hiszen a

versenytársa,  akivel  szemben  alul  maradt,  ekkor  már  bizonyos  helyettesítő  tanári  múlttal

rendelkezett.246 A következő lépését  bizonyos sértődöttség motiválta,  1823-ban a felvidéki

Bakabánya városi tiszti főorvosa lett, korántsem végleges szándékkal. Visszahívó szóra várt,

meg is  kapta 1824. január 10-én.  Gebhardt megürült  helyét  ajánlották neki a kari  jegyzői

hivatalban, ezt el is fogadta azon alig titkolt reménnyel, hogy útja a katedra felé most már

egyenes.

A  türelem  nem  tartozott  legfőbb  erényei  közé,  így  két  hónap  múltán  újra  a

bányavárosokba  vonult,  elég  jó  fizetéssel.  Mindössze  1824  nyarát  töltötte  Selmec-  és

243 Kátai Gábor: Bugát Pál emlékezete. In: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlése, Pozsony, 1868.
244 Bugát,  Paulus Antonius: Dissertatio inaugaralis medica sistens enkephalitidem, quam... pro gradu doctoris
medicinae rite consequendo publicae disquisitioni submittit. Pesthini, 1818. Typis Joan. Thom. Trattner. 40 p.
245 Uo.
246 Emlékkönyv  a  Budapesti  Királyi  Magyar  Tudomány  Egyetem  Orvosi  Karának  multjáról  és  jelenéről.
Magyarország ezredéves fennállásának ünneplése alkalmával írta és szerkesztette dr. Hőgyes Endre Bp., 1896.
MOKT. XXXVI, 1003 p., 27 t. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 74.)



Bélabányán,  majd  szeptemberben  újra  Pesten  találjuk.  Október  5-én  aztán  megérkezett  a

királyi  kinevezés  a  sebészek  részére  rendelt  Elméleti  orvostan  katedrájára,  némi  „zsaroló

manőverezés” következtében.247 Ugyanis I. Sándor orosz cár a kazáni egyetemre elsősorban a

Habsburg  birodalomból  toborozta  a  tanárokat,248 ekkor  hívta  Rumy  Károly  Györgyöt  a

gazdasági, Bugát Pált az orvosi egyetemre. A császár azonban mindkettőjük útlevél-kérelmét

elutasította, inkább jóváhagyta a rebellis szellemű tanárjelölt tanszéki kinevezését.

Megelégedésről csak részben szólhatunk, mert ezt ő „csupán félértékű, jelenben éppen

haldokló tanszéknek” tartotta.249 Mégis tény, hogy 1824–1848 közölt itt oktatta a sebészeket

orvosi  szemléletre,  s  ennek  felbecsülhetetlen  hasznát  az  ország  főleg  az  1848/49-es

szabadságharc idején látta.

Az idők szava

Az alig 31 éves Bugát tanár  ettől  kezdve az egyetemi  élet  és a szellemi közélet  sűrűjébe

került.

Még I. Ferenc császár ült látszólag rendíthetetlenül a trónon, amikor már lazultak az

abszolutizmus  eresztékei.  Bugát  kinevezésének  évében  Gebhardt  X.  Ferenc  a  tanári

székfoglaló beszédét már magyarul tartotta,250 1825-től magyar  nyelvű orvosi disszertációk

kerültek ki a pesti nyomdákból,251 és ami a legfontosabb: megalakult a Magyar Tudományos

Akadémia.252 A medikusok latinul tanulták a medicinát, némelyik tanár, pl. Tognio Lajos nem

is beszélte nyelvünket. Bugát Pál azonban értette az idők szavát. Visszanyúlva Rácz Sámuel

századvégi magyarító hagyományához, korszerű, anyanyelvükön szóló szakkönyveket akart

adni  a  sebészjelöltek  kezébe.  1828-ban  németből  lefordította  A.  F.  Hempel  kétkötetes

anatómiáját:  „Az  egésséges  emberi  test  boncztudományának  alapvonatjai”-t”.253

Hozzácsatolva egy deák–magyar szótárt, mely a nyelvészkedő hajlamának egyik első írásbeli

247 Vö.: Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Bp., 1936. Egy. ny. XVI, 842 p., 14 t. (A
Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem története 3.)
248 Schultheisz Emil – Tardy Lajos:  Fejezetek az orosz–magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Bp., 1960. 
249 Győry id. mű
250 Szinnyei József, id.: Magyar írók élete és munkái I. köt. Bp., 1891.
251 Kamenszky, István: Dissertatio inauguralis medica sistens salubritatem aeris Hungarici in genere et responsa
ad quaestiones: Quibus morbis passim plebs Hungara sit obnoxia? Quae causae eorum? Quibus diateticis regulis
iidem  praeveniri  et  praecaveri  queant?  =  Orvosi  értekezés  a  magyarországi  levegő  egészséges  létéről
általányosan és felelet  azon három kérdésre:  Mellyek a köznép közönségesebb nyavalyáji  Magyarországban?
Millyen okokból erednek azok? S micsoda diaetetikai  életmóddal lehet megelőzni s elkerülni  azokat Pesten,
1825. Petrózai Trattner Mátyás betüivel. [12], 128 p.
252 A' Magyar Tudós Társaság alaprajza és rendszabályai. Pest, 1831.
253 Az egésséges emberi  test boncztudományának alapvonatjai.  Hempel Adolf Fridrik után németből forditva
Bugát Pál által. 1–2. köt. Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. VIII, 286, 38 p., 2 lev.; 293,
47, 3 p.



megnyilvánulása. Alfabetikus sorrendben már az elején maradandó szavakat sorolt a latin–

magyar betűoszlop jobb felére. Pl. az acetabulum = izvápa, az acidum = sav, az ala narium =

orrszárny, az alveus = fogmeder, az aponeurosis = bőnye, hogy a máig használtakból párat

említsünk. Ugyanakkor kihullott a rostán az annuli tracheae = gőgsíp, az annulus abdominalis

= hasgyűrő,  maradt  viszont,  de nem az anatómia-könyvekben,  triviálisan  az anus = segg.

Pápai Páriznál az anus = seggvéghurka, csak jóval később nyert polgárjogot a szalonképes

végbélnyílás.

Bugát  példája  is  azt  bizonyítja,  hogy a  fordítónak  elsősorban magyarul  kell  tudnia.

Ennek  sikerén  felbuzdulva  írt  egy  hétkötetes  „boncztudománybeli  műszavakról  való

számadást”,  de  Szinnyei  a  megjelenéséről  nem tud,254 s  a  Győry-féle  orvosi  bibliográfia

sem,255 így valószínűleg kéziratban maradt. 

Önálló szakirodalmi szempontból 1830 a nagy esztendeje. Ekkor jelent meg az „Éptan”,

amely  az  élettan  rövid  kompendiuma,256 valamint  a  „Közönséges  kórtudomány”,  mint  a

patofiziológia  rövid  foglalatja.257 Érdekesek  a  forrásmunkái,  vagyis  „Az  éptan  kútfejei”,

Kibédi Mátyus „Ó és új Diaetiká”-ja ugyanúgy megtalálható,  mint  Burdach német nyelvű

dietétikája,  Pápai  Páriz  „Pax  Corporis”-ától  Wilberg  hygiastikájáig.  A  kórtanra  ugyanez

vonatkozik.

Az első önálló műveinek esztendeje más szempontból is meghatározó jellegű. Ekkor lett

a  Magyar  Tudományos  Akadémia  rendes  tagja,  egyik  első  az  orvosok közül.258 Főként  a

nyelvészeti  tevékenysége  révén.  Ugyanekkor  fordította  le  a  homoeopathia  pápájának,

Hahnemann mesternek az „Organon” című művét, szignó nélkül, ám a magyarító neve nem

maradt  homályban.259 A  hasonszenvi  gyógyászat  lelkes  híve  volt  Széchenyi  háziorvosa:

Almási Balogh Pál is, akivel nyelvészet terén éles vitába keveredett,260 és akit az akadémiai

tagságban egy évvel megelőzött.

Nem lehet említetlen hagynunk, hogy szaknyelvészetben őt a derék Schuster János tanár

már megelőzte.  Főleg a kémiai  műszavak gyártása terén és kevesebb sikerrel.  Ez a derék

tudósember alig beszélte nyelvünket, szándéka annál meghatóbb.

254 Szinnyei József, id.: Magyar írók élete és munkái I. köt. Bp., 1891.
255 Győry  Tibor:  Magyarország  orvosi  bibliographiája  1472–1899.  A  Magyarországban  és  hazánkra
vonatkozólag  a  külföldön  megjelent  orvosi  könyveknek  kimutatása.  A  Magyar  Tudományos  Akadémia
hozzájárulásával kiadta tagjai számára a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. Bp., 1900. Athenaeum. IX p., 1
lev., 253 p.
256 Bugát Pál: Éptan. Pesten 1830. Ny. Füskúti Landerer Lajos. VIII, 111 p.
257 Bugát Pál: Közönséges kórtudomány. Pesten, 1830. Ny. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. XII, 180 p.
258 Marek József: A Magyar Tudományos Akadémia és az orvosi tudományok fejlődése az utolsó száz év alatt.
Bp., 1926.
259 Vö.: Győry Tibor: Magyarország orvosi bibliographiája 1472–1899. 
260 Nagy Károly: Dr. Almási Balogh Pál életútja 1794–1867. Nagybarca–Ózd, 1992.



Nyelvészeti viták

Bugát  munkásságára  Széchenyi  István is  felfigyelt,  nevét  ott  találjuk  azon kiválasztott  24

személyé közt, akiket a „Hitel” megjelenésének titkába beavatott.261 Nyelvészeti vitái szintén

ekkor  kezdődtek.  Először  Almási  Balogh  Pállal  „rúgta  össze  a  patkót”  az  anatómiai

kifejezések  helytelen  használata  miatt.  A  legnagyobb  magyar  hasonszenvész  háziorvosa

lexikoni címszót írt az agyról a „Tudományi s Mesterségi Közönséges Tár” hasábjain.262 Erre

Bugát „igazítást” közölt a „Tudományos Gyűjtemény”-ben. Filológus tanárunk a következő

kifejezéseket  kifogásolta:  az  agyvelő  helyett  elég  az  agy,  mint  anatómiai  egység.  Ebhez

tudnunk kell, hogy Bugát mindig tömörségre, rövid szavakra törekedett, így lett általa a „forró

hideglelésből” egyszerűen csak „láz”, melyet (és a hasonlókat) nyelvünk megtartott. Ám az

agy  vagy  agyvelő  még  lehet  vita  tárgya,  de  a  Balogh-féle  „taknyos  hártya”  helyett

egyértelműen jobb a Bugát-féle „savós hártya”. Ma is ezt a kifejezést használjuk.

Az előbbi nemcsak hasonlatában rossz, de a nyelvi ízlést is sérti. A Balogh-féle „agy-

borék” helyett a Bugát-féle „agy-kéreg” lett honos, így a vita mérlegének nyelve mindenképp

Bugát felé billen.

Nem  foglalkozunk  a  vita  folytatásával,  pláne  elmérgesedésével.  Azt  viszont  nem

hisszük,  hogy  Vörösmarty  Mihály  baráti  szolidaritásból  állt  volna  Bugát  mellé.263 Ilyen

kicsinyességet a „Szózat” nagy költőjéről nem tételezhetünk fel, még akkor sem, ha a „Hogy

búdat gátolja Bugát...” című kedves kis epigrammáját hozzá megírta.

Bugát  pályafutása  addig  sem  volt  unalmas,  1831-ben  mégis  újabb  mérföldkőhöz

érkezett. Bugát és Schedel (Toldy) Ferenc együtt határozták el az első magyar nyelvű orvosi

folyóirat, az „Orvosi Tár” megindítását. E hézagpótló havi folyóirat első periódusa 1833-ig

terjedt, összesen 12 kötetben. A szerkesztést azonban mindjárt az elején drámai események

zavarták meg. Galícia felől betört a kolerajárvány, birodalom-szerte óriási pánikot okozva. A

cordon  sanitaire  megszervezését  Bécs  a  Helytartótanácson  keresztül  szorgalmazta,  királyi

biztosok, katonai egységek és orvosi tanácsadók bevonásával. így került az addig elmélettel

foglalkozó  Bugát  tanár  Perényi  Zsigmond  mellé  a  Bereg  megyétől  Krassóig  terjedő

határterületre.264 Az  első  esetet  ő  diagnosztizálta  június  13-án  a  tiszaújlaki  szakaszon  a

sószállító tutajosok közt. Mondanunk sem kell, az „Orvosi Tár” következő köteteinek jelentős

részét  a  kolera  foglalta  le.  Minden hazai  és  külföldi  szaktekintély  megszólalt  az  ügyben,

261 Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Bp., 1936.
262 Nagy Károly: Dr. Almási Balogh Pál életútja 1794–1867. Nagybarca–Ózd, 1992.
263 Uo.
264 Gortvay György: az újahhkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története I. Bp., 1953.



halálozási kimutatásokat közöltek, melyekből egyértelműen kiderült, hogy főleg a víz-menti

vármegyék a veszélyeztetettek.  A kolera megfékezésében a szűrőövezetek és az elkülönítő

helyiségek  mellett  nem  kis  szerepe  volt  Bugát  buzgalmának  és  az  „Orvosi  Tár”

tudósításainak.

A Bugát–Schedel szerkesztőpár (Schedel csak 1847-től lett hivatalosan Toldy) utolsó

közös ötlete, az „Orvosi Szókönyv” szintén 1833-ban jelent meg,265 az „Orvosi Tár” „első két

évéhez” csatoltan.

A benne olvasható szakkifejezések elsősorban Bugát leleményei, számukat az idő azóta

alaposan  megrostálta.  Nem  mindig  szerencsésen.  Pl.  a  hyrocephalus  Bugát  szerint

„agyvízkór”, míg a mai medicinánk vagy latinul nevezi meg, vagy egyszerűen „vízfejűségről”

beszél.  A Bugáté  sokkal  szakszerűbb,  kár  volt  elfelejteni.  Pápai  Páriz  könyvében  ezzel  a

kórismével nem találkozunk.266 

A hydrokele Bugátnál „vízsérv”, Pápai Páriznál „tökiben gyűlt víz”, míg ma a heresérv

kifejezést használjuk. Itt is Bugáté a legjobb. Ellenkező példát szintén hozhatnánk, ám azt

megtették  már  gúnyolódó  formában  múlt  századi  ellenfelei.  A két  jeles  bölcsész hajlamú

orvosdoktornak ezután szétváltak útjai. Schedel 1833-tól a makrobiotika és dietétika tanára

lett, s mint az MTA rendes tagja, 1834-től szerkesztette a „Tudománytár” köteteit, 1835-ben

pedig már az Akadémia titkára, elsősorban irodalmárként – ennek tudható be, hogy a kitűnő

Marek József professzor őt orvosként az akadémikusok között meg sem említi,267 míg Bugátot

hosszasan méltatja.

A ’30-as évek

Jeles orvostanárunk drámájának a ’30-as évekre eső második felvonása is elég eseménydús.

Lovász  Imre  orvosdoktor  1835-ben  értekezést  írt  a  magyar  nyelvújításról,268 főleg

„némely  nevezetesebb  hibáiról”,  melyben  ugyan  le  sem  írja  Bugát  nevét,  de  elég

egyértelműen irányul ellene.

Hogy senki félre ne értse: „az újabb tudományos magyar munkák közt különösen az

Orvosi  Tár,  Hasonszenv  (Hahnemann  Homoeopathiájának  magyar  fordítása),  az  Éptan...

265 Bugát Pál – Schedel Ferenc: Magyar–deák és deák–magyar orvosi szókönyv, az Orvosi Tár első két évéhez. 
Pesten, 1833. Az Orvosi Tár hivatalában. Nyom. Budán, a m. k. egyetem bet. 187 p.
266 Pápai Páriz: Pax Corporis... Kolozsvár, 1690.
267 Marek József: A Magyar Tudományos Akadémia és az orvosi tudományok fejlődése az utolsó száz év alatt.
Bp., 1926.
268 Lovász Imre: Értekezés a' magyar nyelvújításról... Pest, 1835.



vágynák tele ollyan új szókkal, mellyek ha lábra találnának kapni, nyelvünket minden eredeti

szépségéből 's sajátosságából kivetkeztetnék...” 

A burkoltan  nyílt  támadás  azonban nem szegte Bugát  kedvét.  1837-ben lefordította,

pontosabban  magyarította  a  heidelbergi  M.  J.  Chelius  tanár  sebészeti  könyvének  első

kötetét,269 a  következő  esztendőben  a  másodikat,  megtoldva  deák–német–magyar

„műszógyűjteménnyel”.  Balassa  fellépéséig  a  medikusok  is  ebből  tanulták  a  korszerű

sebészetet.  Véle  párhuzamosan  fordította  Tscharner  tanár  „Physicá”-ját  „Tapasztalati

természettudomány”  címmel.  Ez  jelentőségében messze  elmarad  a  sebészeti  mögött.  Ő is

tisztában volt vele, mert megjelentette a Fritze-féle tájanatómiai sebészetet, melyhez a nagy

Diefenbach  írt  előszót.270 Színes  illusztrációival  és  példásan  pontos  tömörségével  máig  a

műtéti kompendiumok példaképe lehet.

Ugyanakkor  az  irodalom  irányába  elkanyarodott  Schedel  (Toldy)  helyett  új  társat

keresett az „Orvosi Tár” újraélesztésére.  Meg is találta Flór Ferenc városi tiszti főorvos, a

Rókus  Kórház  kitűnő  sebésze  személyében.  Ez  a  „párválasztás”  Bugát  szempontjából

szerencsésebbnek  és  tartósabbnak  bizonyult.  Mindkettejük  sebészeti  irányultsága  nem

véletlen,  hiszen  1840-ig  az  a  (különben  kitűnő)  Stáhly  Ignác  adta  elő  a  chirurgiát,  aki

irodalmilag  semmit  nem  produkált.  Az  „Orvosi  Tár”  új  folyama  1838  júliusától  1848

decemberéig jelent meg, mert Flór Ferenc követte a Kossuth-kormányt Debrecenbe. Ez a tíz

évfolyam külön méltatást érdemelne. Az 1848. évi kötet első számában már arról számolt be

Rakitta Alajos kórházi alorvos, hogy főnöke, Flór igazgató 1847 decemberében valamennyi

ottani  sebész  szeme  láttára  három  műtétet  végzett  chloroform-altatásban.271 Öreg

kontinensünkön az elsők között, miként a magyar szabadságharc volt az első a világon, ahol a

hadisebészeti ellátást már korszerű bódításban végezték. Még annyi az „Orvosi Tár” utolsó

kötetéről: orvosilag végig követte a szabadságharc eseményeit.

Sikerek és kudarcok

Bugát élet-drámájának fő felvonása a negyedik évtizedre esett. Flór főorvosban szövetségesre

lelt a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók első nagygyűlésének megszervezéséhez, melyet

269 Sebészség,  mellyet  előadási  kézikönyvül  kiadott  Dr.  Chelius  M.  J.  heidelbergi  professor.  A  negyedik
öregbített és javított eredeti kiadat után a' pesti m. kir. egyetembeli orv. kar oskolai használatára fordítá Bugát
Pál. 1–2. köt. Buda, 1836–1837. A . kir. egyetem bet. 4 lev., XX, 352 p.; 464, 8 p. – Folytatása: 3. köt. Ford.:
Smalkovics Mihály. (1839) 304 p. + 4. köt. Ford.: Kún Tamás. (1844) 329, 7 p. (– a szerk. kieg.) 
270 Kisded sebészi eszköztár. (Armamentarium Chirurgicum.) Avvagy a' legnevezetesebb sebészi eszközök' 
rajzai. Dr. Fritze után magyarra fordítva. XX, 670 idomot foglaló kőre metszett táblával. Budán, 1837. Egyetemi 
ny. IV, [1], 6–84 p., 20 t. 
271 Orvosi Tár 1848-as évfolyama



Pesten tartottak 1841. május 29–31. között,  majd 1847-ig az ország különböző városaiban

évente  megismételtek.  Az  1863.  évi  újraélesztésben  Bugát  már  nem  vett  részt.  Az  első

periódus  hat  kötetét  ketten  állították  össze  és  adták  ki,  az  1847-est  vette  át  tőlük  Halász

Gejza.272 Az  orvoskar  részéről  Bene  Ferenc  belgyógyász  tanár  mellett  Bugát  a  másik

kezdeményezője  a  Királyi  Magyar  Természettudományi  Társulat  1841.  évi

megalakulásának,273 folyóiratában ő hirdette meg szükségességét. Gombocz Endre állapította

meg, hogy Bugát hangja néha „Petőfi egyik-másik forradalmi költeményére emlékeztet”,274 s

ez  egyben  magyarázat  a  mindenkori  mellőztetésére.  Mert  a  ’40-es  években  is  elég  sok

támadás  érte.  Külön  hangsúlyozta,  hogy  a  megalakuló  társulat  nem  az  MTA  vagy  a

Természetvizsgálók  versenytársa,  hanem  azok  kiegészítője,275 ezért  velük  a  legszorosabb

kapcsolatot kell fenntartani. Ha figyelembe vesszük, mi mindent csinált a ’40-es évek elején,

csak csodálkozni tudunk, hogy volt ideje 1840-ben Flór Ferenccel közösen (a tiszti főorvos

pénzügyi  diszpozíciója  nélkül  lehetetlen  lett  volna)  a  Magyarországi  orvosrend  névsorát

kiadni.276 Önálló  munkája  a  „Természettudományi  Szóhalmaz”,  az  egyetemi  nyomda  eme

tipográfiai remeke, formájához méltó tartalommal.277

272 Magyar Orvosok és Természetvizsgálók első nagygyűlésének munkálatai. Pest, 1841.
273 Gombocz Endre: A királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841–1941. Bp., 1941.
274 Uo.
275 Uo.
276 Bugát Pál – Flór Ferenc: Magyarországi orvosrend névsora. I. év. 1840-re. Pest, 1840. Trattner-Károlyi. 4.
lev., 152 p.
277 Bugát Pál: Természettudományi szóhalmaz. Buda, 1844. A m. k. egyetem bet. XV, 488 p.



1843 a sikerek és a kudarc esztendeje egyszerre. Ez évben még ő az orvoskari dékán,

virágzott  az  „Orvosi  Tár”,  minden  tudományosság  egyik  fő  kezdeményezője,  szótárai  és

szakkönyvei  nélkülözhetetlenek  az  orvosnevelés  szempontjából,  joggal  kérhette  az

üresedésben lévő államorvostani tanszékre való áthelyezését. Nem volt szerencséje, ezúttal a

különben kétségtelenül arra érdemes Rupp N. János kapta meg. A mellőztetés érzését újra a

nyelvészkedéssel akarta feledtetni.278 

Ezúttal  a  finn–magyar  rokonság  tanulmányozása  céljából  északi  útra  szánta  magát.

Igazat kell adnunk Entz Gézának, aki már az 1824-es oroszországi pályázat mögött a nyelvi

atyafiság és az őshaza keresésének lehetőségét tételezte fel.279 Északi, jelesül stockholmi és

helsingforsi utazásának támogatásához az Akadémiától kért segítséget, ám érthető okokból az

ország  első  intézménye  sem  tudta  ezt  anyagilag  finanszírozni.  A  Helytartótanács

engedélyezett  négy hónapos fizetett  szabadságot,  miután  1846.  április  13-án  megkapta  az

akadémiai elutasítást Schedel (Toldy) titoknok és Széchenyi István másodelnök aláírásával.280

Amit az előzőnek soha nem tudott megbocsátani. Az Akadémia állásfoglalása is érthető, mert

a felállítandó finnugor tanszékre Reguly Antalt akarták meghívni.281 Ennek jogosságát utólag

sem vonhatjuk kétségbe.

1846–1848 között Bugát előadta az elméleti  orvostant, s hogy ne feledjük: 1843-ban

még egy országos gyógyszerészeti  árszabást  is  készített  (így lett  egészségügyi  vonalon „a

nemzet mindenese”),282 társként szerkesztette az „Orvosi Tár”-t, de egyre inkább magányos

farkasnak érezte-érezhette magát.

Újabb  orvosi  könyv  kiadásába  nem  kezdett,  ne  feledjük,  már  Balassa  János  a

sebésztanár. Nyelvészkedésbe vonul, melynek értékelésére sem helyünk, sem illetékességünk.

Molnár Gizella kitűnő monográfiában foglalta össze. 

A kitörő szabadságharc már egy mellőzött és megkeseredett embert talált, aki azonban

„fellobbant” az „Orvosi Tár” 1848-as évfolyamának hasábjain. A Honvédelmi Bizottmány a

szabadságharc  első esztendejében őt  nevezte  ki  az  ország főorvosává,  követte  a  Kossuth-

kormányt Flór Ferenccel együtt Debrecenbe, részt vett a bizottsági üléseken, ám főszerepet az

1849 januárjától június végéig tartó, Flór nevével fémjelzett  egészségügyi  szakaszban sem

játszott.283 Világos  után  mégis  őrá  borult  a  legnagyobb  sötétség.  Az  orvoskaron  Haynau

szerepét játszó Virozsil királyi biztos szerint a legsúlyosabb minősítést kapta: a III. fokozatba

278 Entz Géza: Megemlékezés Bugát Pálról. = Természettudományi Közlöny, 1915. július.
279 Molnár Gizella: Bugát Pál finnugor nyelvhasonlító munkássága. Bp., 1944.
280 Uo.
281 Uo.
282 Taxa medicamentorum pro Regno Hungariae... latin–magyar–német. Buda, 1843.
283 Zétény Győző [Antal Lajos]: A magyar szabadságharc honvédorvosai. Bp., 1948. Egy. ny. 235 p., 14 t. 



sorolták,284 amely  állás  és  nyugdíj  elvesztéssel  járt,  s  a  kézrekerülteket  le  is  csukták  (pl.

Balassát). Bugát szülővárosában bujdosott, majd magángyakorlatot folytatott. Tízéves vidéki

száműzetés után 1860-ban került vissza a fővárosba,285 ekkor a K. M. Természettudományi

Társulat újra elnökévé, 1861-ben pedig Buda német ajkú lakossága díszpolgárrá választotta.

Gyermeke  nem  lévén,  nyolc  csángó  ifjút  fogadott  örökbe  és  gondoskodott  nevelésükről,

taníttatásukról. Minden sértődöttsége, valamint többször szemére hányt „parasztgőgje” (amely

általában fukarsággal szokott párosulni) ellenére értékes-érdekes finn levelezését és kéziratait

az  Akadémiára  hagyta,  s  azóta  ott  hevernek  kihasználatlanul.  Igazat  kell  adnunk Vekerdi

Lászlónak, amikor a méltó Bugát-monográfiát hiányolja.286 

Öt  évvel  élte  túl  a  legnagyobb  magyar  tragédiáját,  noha  az  ő  drámai  epilógusának

elviseléséhez sem csekély lelkierő kellett. 1865. július 9-én, vagyis közel egy időben hunyta

le örökre szemeit  egy másik mellőzött  óriással, a legnagyobb magyar  orvossal, akit ma az

anyák megmentőjeként tisztel a világ. Nem helyezzük mellé, ám a magyar utókortól mégis

többet érdemelne.

Bugát Pált az Akadémia nevében Toldy Ferenc búcsúztatta. Nyelvújító érdemeit már

korábban az alábbi, többször idézett mondatban summázta: „helyesen szólni Révai, szépen

Kazinczy, műszabatosan Bugát Pál tanították a nemzetet”.287 A Természetvizsgálók részéről a

derék és sokoldalú Kátai Gábor, a jászkunok tudós főorvosa méltatta.288 

Monográfiát  eddig  csak  a  nyelvészek  írtak  róla.  Szépek,  szépek  az  emlékérmek,  a

kórházi  névadás,  de  az  orvostanárról  is  elkelt  volna  már  egy életrajzi  kötet.  Amilyen  pl.

Almási Balogh Pálról készült.289 

284 Gombocz Endre: A királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841–1941. Bp., 1941.
285 Győry Tibor: Az orvostudományi kar története 1770–1935. Bp., 1936.
286 Vekerdi László: Bugát Pál emlékezete. = Valóság, 1965. No. 8.
287 Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. II. köt. Pest, 1854.
288 Kátai Gábor: Bugát Pál emlékezete. In: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlése, Pozsony, 1868.
289 Nagy Károly: Dr. Almási Balogh Pál életútja 1794–1867. Nagybarca–Ózd, 1992.



A nagy humanista műveltségű Töltényi Szaniszló290

„Töltényi Szaniszlóról, a bécsi egyetem orvosi karának európai hírű tanáráról, a termékeny

szonett-  és  drámaíróról  alig  esett  szó  irodalmunkban.  Először  és  utoljára  Toldy  Ferenc

méltatja néhány elismerő szóval kiadott költeményeit  és irodalmi hagyatékát.291 Elfeledték,

mint  annyi  mást,  aki  bőségesen  kivette  részét  abból  a  fáradságos  munkából,  mely

irodalmunkat  a két  Kisfaludyn,  Vörösmartyn  át  Petőfi  és Arany fénykorába  segíté” – írta

egyik rezignált hangú bölcsész méltatója, Simai Ödön.292

Az orvostörténelem a méltán  szerencsések között  tartja számon,  aki Bécsben csinált

egyetemi  karriert,  az  irodalomtörténet  pedig  Kisfaludy  Károly  íróbarátjaként,  az  „Auróra

kisebbrendű munkatársai” között sorolja fel Teleki Ferenc gróf, Tessedik Ferenc és Helmeczy

Mihály társaságában. A lexikonok a kettő ötvözetéből ítélik újrafelvételre érdemesnek.

Veszprémben  született  1795-ben  Schittensam  József  szabómester  sokadik

gyermekeként. Korán megnyilvánuló fogékonysága tanító-tanárai figyelmét hamar felkeltette,

így  az  eminens  piarista  diák  továbbtanulásának  útja  egyenesen  a  szombathelyi  papi

szemináriumba vezetett. Ott aztán kiderült, hogy az elhivatás belső sugallata annyira hiányzik

belőle,  hogy még a külső körülmények  kényszerítő  ereje  sem tudta  odaköti.  A reáliák  és

humaniorák  iránt  egyaránt  érdeklődő  fiatalember  a  minél  előbbi  függetlenség  esélyeit

latolgatva rövidesen a keszthelyi  Georgikon gazdasági  főiskolán kötött  ki.  Gazdaságírnoki

képesítést nyerve került a Balaton-parti Kilitibe, ahol a konvencionális gazdász-murik helyett

idejét  műfordítással  és  verseléssel  töltötte,  akár  a  kies  Somogy  magányos  kortárs-óriása,

Berzsenyi Dániel, aki ekkor már országos visszhanggal görgette szikladübörgésű ódáit a déli

part provinciális parnasszusáról.

Töltényi Szaniszló próbálkozásai inkább népdalutánzatok (’A kiliti falu végén’ stb.), de

műfordításaival hamar megnyerte a sarjadzó hazai irodalom lelkes propagátorának, Kultsár

Istvánnak a rokonszenvét. A ’Hazai és Külföldi Tudósítások’ c. lap irodalmi melléklete,  a

’Hasznos Mulatságok’ rövidesen folyamatos  megjelenést  biztosított  számára,  sőt 1820-ban

meghívták segédszerkesztőnek is.

290 Forrás: Szállási Árpád: Töltényi Szaniszló. = Orvosi Hetilap 113 (1972) No. 30. pp. 1811–1812. 
291 Vö.:  Toldy Ferenc:  A magyar költészet története. 2. köt. A magyar költészet Zrinyitől Kisfaludy Sándorig.
Pest, 1854. Heckenast. XII, 282 p.
292 Simai Ödön: Töltényi Szaniszló pályája és hátrahagyott iratai. = Egyetemes Philologiai Közlöny 28 (1904)
No. 6–7. pp. 471–477. Tegyük hozzá, hogy Töltényi  szonettjeiről  Toldyt  megelőzően jelent  meg méltatás a
magyar  szakirodalomban, de ezt is  kevesen ismerik: Balla  Károly:  Sonetek.  Írta  Töltényi  Szaniszló 1821. =
Tudományos Gyűjtemény 5 (1821) No. 3. pp. 97–105. 



Georgikoni szükségkitérője sem volt  haszontalan,  mert  a ’Tudományos Gyűjtemény’

1820–23-as évfolyamaiban szakszerű értekezést írt az állatok és növények eredetéről és Buda

környékének ásványairól.293

Kultsár tanácsára iratkozott be a pesti orvosi karra, közben a segédszerkesztői munkát

ellátva  olyan  hírességekkel  került  ismeretségbe,  mint  Horvát  István,  Vitkovics,  Szemere,

Kölcsey és Kisfaludy Károly. Ez utóbbinak barátja lett, de nincs rá adatunk, hogy a fiatalon

annyit gyengélkedő és Bugát szerint „az orvosát olly könnyen változtató beteg” költő Töltényi

orvosi segítségét  valaha is  igénybe vette  volna.  Valószínűleg az ő hatására írta történelmi

szomorújátékait  (’II.  Lajos  udvara’;  ’A  mohácsi  veszedelem’),  amelyek  egyes  epizódokat

kivéve (’Dobozy hitvese’) ma már olvashatatlanok.

Az orvosi diplomát Pesten szerezte meg 1825-ben, a  ’Dissertatio inauguralis medica

sistens  diagnosin  erysipelatis’ c.  dolgozatával.294 Utána  Birly  tanár  szülészeti  tanszékére

került gyakornoknak. További pályafutását nyomon követve „1826-ban már Bécsben találjuk

a  József-akadémián,  ahol  a  szülészet,  közkórtudomány  és  orvosi  szerek  tanára  lett.

Tizenhárom év múlva ugyanezen tanszékekre az egyetemre hívták meg, ahol 1848-ig maradt,

amidőn ugyanis a forradalom idején váratlanul nyugdíjazták. Hosszú bécsi tartózkodása alatt

majdnem  minden  összeköttetése  megszűnt  a  magyar  írókkal,  s  irodalommal,  inkább

tudományos munkákat írt német és latin nyelven” – írja ugyancsak Simai.295

Tanári működése alatt írta a ’De principiis pathologiae generalis libri VI.’,296 valamint a

szintén  latin  nyelvű  ’Pathologia  et  therapia  generalis  medico-chirurgica,  in  usum

praelectionum  publicarum’ című  művét,297 amely  többnyire  Bichat  szellemében  fogant,

továbbá  a  ’Versuch  einer  Kritik  der  wissenschaftlichen  Grundlage  der  Medizin’  című298

kompilatív jellegű munkákat.

A  pesti  egyetem  nagy  utazóként  idézte  elsősorban,  akinek  külföldi  tapasztalatai

mérvadóak. Az ’Orvosi Tár’ folytatásokban hozta a ’Közlemények Töltényi Szaniszló cs. kir.

293 Töltényi  Szaniszló:  A  plántáknak  és  gyümöltsöknek  virágok  által  való  megnemesítésök  módja.  =
Tudományos Gyűjtemény 4 (1820) No. 5. pp. 82–47.; uő: A budai hegyekben található ásványoknak leirása. =
Tudományos  Gyűjtemény  4  (1820)  No.  7.  pp.  50–60.;  uő.:  Közönséges  jegyzések  az  állatok  s  plánták
eredetekről;  s  különösen  visgálódások  a  legalsóbb  rendű  plánták  eredetöknek  okai  körül.  =  Tudományos
Gyűjtemény 7 (1823) No. 3. pp. 64–82.
294 Töltényi Szaniszló: Dissertatio inauguralis medica sistens diagnosin erysipelatis, quam … pro gradu dris med.
rite consequendo … publicae disquisitioni submittit. Pestini, 1825. Typis nob. Matthiae Trattner de Petróza. 25
p., 1 t.
295 Lásd Simai id. tanulmányát
296 Stanisl Töltényi: De principiis pathologiae generalis libri VI. Vindobonae, 1831. Apud C. Gerold. XXI, 286
p.; XVI, 298 p.
297 Stanisl.  Töltényi:  Pathologia  et  therapia  generalis  medico-chirurgica,  in  usum praelectionum publicarum.
Vindobonae, 1843. Braumüller & Seidel. XIV, 832 p.
298 Stanisl. Töltényi: Versuch einer Kritik der wissenschaftlichen Grundlage der Medizin. 4 Bde. Wien, 1838–
1840. Druck von Anton Benko. VIII, XL, 335 p.; XVI, 416 p.; XX, 448 p.; XXI, 489 p.



tanácsos s bécsi egyetemi tanár utazási naplójából’ című, ma is figyelemre méltó beszámoló-

sorozatát.299

„A  tapasztalat  immár  czáfolhatatlanul  megmutatá  –  írja  Töltényi  –,  hogy

humánus,  szeretettel  tellyes  bánásmód  az  elmekóros  ápolásából  tehát  minden

vandalismus, minden barbarismus száműzendő. Valamint e tekintetben nem lehet

csodálni Európa sok elmekór orvosait, kik (s éppen ezek a legkitűnőbbek) bajos

foglalkozásaikat  hajtják  végre  a  nélkül,  hogy  a  betegeket  bosszúság  s

kegyetlenség  s  fenyegetésekkel  bántanák,  sőt  egy  nap  úgy  mint  más  nap

kedélyöket vidámság, szelídség, bíztatás és szórakozás által földeríteni, elméjöket

pedig  fejtegetés  és  foglalkoztatás  által  kifejteni  igyekszenek,  úgy  nem  lehet

kárhoztatni  azon  orvosokat,  kik  már  elismert  szabályok  mellett  is  a  szegény

elmekórosokat,  legkisebb  okadáskor  keménység,  szidalom,  káromlás  és

fenyegetés, csekély szófogadatlanságkor pedig szorongó öltözetek (!), zsugorító

szíjak, szorító övek, sőt itt ott kéz- és lábvasak s hajtépés által zsarnokilag sérteni

s kínozni nem átalják, s kik – mint maguk mondják – így eszet s engedelmességet

az elmekórosba verni nem irtóznak.”

A  rendelkezésünkre  álló  források  alapján  nem  tisztázható  kényszer-nyugdíjaztatásának

tulajdonképpeni oka, „minden eljárás nélkül” – miként egyik levelében írta. Szabadsághőst

aligha  csinálhatunk  belőle,  hiszen  a  jogos  sértődöttség  sem  hozta  haza,  nevét  hasztalan

keressük a szabadságharc honvédorvosainak listáján. Bizonyára tárt karokkal fogadták volna a

Bécsből  elűzöttet.  Minden  energiáját  beadványok  szerkesztésére  fordította,  ártatlanságát

bizonyítandó.  Hiába,  tanszékét  betöltötték,  visszatéréséről  szó  nem  lehetett.  Allegorikus

költeményben panaszkodta el tragédiáját, mitologikus példázatokkal, konkrét utalások nélkül.

Verset csak anyanyelvén írt.

Viszonylag  fiatalon,  de  összetörten  és  kiábrándultan  „szenderült  jobb létre”  a  gráci

Schossberg tövében 1852. október 2-án.

Közepes tehetségű hazai költőből híres bécsi orvostanárrá lenni egy sokoldalú, átlagon

felüli adottságokkal párosult kitartó ambíció (kiteljesedni csak részben engedett) bizonyítéka.

Manapság, amikor a két kultúra közötti mesterségesen mélyített  szakadék áthidalása szinte
299 Közlemények Töltényi Szaniszló cs. kir. tanácsos s bécsi egyetemi tanár utazási naplójából. = Orvosi Tár.
Harmadik foly. 3 (1844) Vol. 6. No. 22. pp. 337–345.; Vol. 6. No. 23. pp. 353–362.; Harmadik foly. 4 (1845)
Vol. 7. No. 1. pp. 1–8.; Vol. 7. No. 2. pp. 17–26.; Vol. 7. No. 15. pp. 225–233.; Vol. 7. No. 16. pp. 241–248.;
Vol. 7. No. 24. pp. 369–377.; Harmadik foly. 4 (1845) Vol. 8. No. 1. pp. 1–6.; Vol. 8. No. 2. pp. 17–23.; Vol. 8.
No. 13. pp. 193–202.; Vol. 8. No. 14. pp. 209–217.



reménytelennek  tűnik,  szívesen  emlékezünk  olyanokra,  akik  azt  a  felületesség  látszatának

gyanúja nélkül tehették. A kor ideáltípusa a homo universalis volt. Ma a jó szakember az, aki

– hisszük – humanista műveltségével különbözik a szakbarbártól.

Töltényi Szaniszló további munkáiból: 

Töltényi  Szaniszló:  Utazási  közlések  népbetegségek  körül.  =  Magyar  Orvosi-Sebészi
Évkönyvek, 1844.

Töltényi Szaniszló: Az elmekórosok ápolási rendszeréről és ápolásábani nevelési rendszerről;
A gyógykontárság korlátozási  rendszere; A gyógygyakorlati  oktatási  rendszerről.  = Orvosi
Tár, 1845.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Kapronczay Károly: Töltényi Szaniszló. = Orvosi Hetilap 117 (1976) No. 12. pp. 732–734. 

Frankl József – Bodosi Mihály: A két Töltényi  életműve és példája. = Orvosi Hetilap 128
(1987) No. 34. pp. 1793–1797.



Hugó Károly, a bolyongó orvos-drámaíró300

A  XIX.  század  első-középső  fele  az  irodalmi-forradalmi  romantika  hőskora.  Még  élt  a

weimari óriás, de a költőkhöz nem illett többé a tisztes öregkor, a világgal való megbékélés és

a  természetes  halál.  A  főbálvány,  Byron,  görög  földön  pusztult  el,  az  aetheri  Shelley  a

tengerbe veszett, Puskint kitervelt párbajban terítették le, a mi Petőfi Sándorunkat tömegsírba

temették.  A  sokkal-sokkal  kisebbek  is  igyekeztek  nagy  halált  halni.  Szegény  emigráns

Kerényi Frigyes egy amerikai mészkemencébe zuhanva égett szénné, s ki tudná felsorolni az

azóta elfelejtetteket?

Mások  szent  elszántsággal  akarták  megváltani–megváltoztatni  a  zsarnoki  valóságot.

Victor  Hugo egy szál  maga  rémítgette  szigetországi  száműzetéséből  a  semmit  sem tanult

Bourbonokat,  Miczkiewicz  a  lengyel  ügy  elvesztése  után  Itáliában  szervezett  légiót

szabadságra (és haza) sóvárgó honfitársaiból.

A gall géniusz, Hugo és a messianisztikus lengyel Miczkiewicz ezúttal nem véletlenül

kerületek egymás asszociációs szomszédságába.  Kortársuk, a magyar  Hugó Károly (1806–

1877)  nagy  francia  névrokonához  hasonlóan  akarta  meghódítani  az  európai  romantika

színpadát, és a Pan Tadeusz írójának megszállottságával segíteni a lengyel népet. Ez utóbbit

katonaorvosként.  Színdarabjai  azóta  előadhatatlanokká  porosodtak,  de  megmaradt  az

írószemély érdekessége, a megalomániás jelenség, a donkihótei figura, az előbb valódi, majd

színpadi  szélmalomharcok  hőse,  akinek  Cervantes  óta  szurkol  az  olvasóvilág,  mert  a

vitorlákkal hadakozva önmagát sebzi véresen mosolyogtatóvá, és nem igényel szánalmat a

hódolat (hiány) helyébe.

Hugó Károlyt  1848-ban a ’Pesti  Divatlap’  ellenzéki  hazafiként  tiszteli,  aki Párizsból

német  nyelvű,  forradalommal  rokonszenvező  leveleket  ír  a  ’Pester  Zeitung’  lapjaira,  a

Nemzeti  Színház  május  24-én  sikerrel  mutatja  be  a  ’Bankár  és  báró’ c.  darabját.  Egy

évtizeddel később a ’Vasárnapi Újság’ a címlapon ünnepli hazalátogatását, akár Liszt Ferenc

vagy Klapka György volna. A millennium évében megjelent H-betűs Szinnyei-kötet szerint301

viszont a hányattatás megviselte, s a lelki tusa kimeríté életerejét, ami abból is kitűnt, hogy a

’Calderon’-hoz írott előszavában barátainak nevezi Bonaparte Napóleont és Rotschildot. A

nemzeti  hős  és  a  hibbantság  végleteinek  szembesítése  lehetne  feladatunk,  ha  baráti

300 Forrás:  Szállási Árpád: Hugó Károly,  a bolygó orvos-drámaíró.  = Orvosi Hetilap 117 (1976) No. 28. pp.
1712–1714. 
301 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 4. köt. Bp., 1896. Hornyánszky. 1393–1398. has. 



szeretetével, kritikusi szigorával és az orvos szemével nem láttatná őt velünk Ágai Adolf ’Por

és Hamu’ c. visszaemlékezés-kötetében.302

Kísérjük először végig ezt a kísérleti életet. Hugó Károly (eredetileg Bernstein Fülöp)

1806-ban született  Pesten.  Szülei  magyar  szóra a  IV.  gimnáziumba  Szegedre  adták,  mert

akkor a fővárosnak még a grundnyelve is német volt. Délről visszajövet Pesten elvégezte a

középiskola felső osztályait,  egyetemre  előbb a természettudományi  karra,  majd az orvosi

fakultásra iratkozott. Egy év után anyagiak hiányában a medicinát abbahagyni kényszerült, s

beállt húsz hónapra huszárnak. Nem bánta meg, de visszavágyott medikustársai közé.

Megtakarított  zsoldján  újabb  szigorlatokon  jutott  túl,  kimenőit  tanulással  töltve.

Orvosdoktorrá  Varsóban  avatták,  mivel  jelentkezett  a  lengyel  hadseregbe.  Rövidesen

törzsorvosi  beosztásra  emelkedett,  megsebesült,  majd  a  cári  csapatok fogságába került.  A

nagy  kolerajárvány  idején  áldozatosan  gyógyítgatta  a  lengyel  és  az  orosz  sebesülteket–

betegeket. A pétervári osztrák konzul segítségével került haza 1832-ben, egyenest Zalába, az

Inkey család birtokára. A kolerajárványt itthon is kifogta. Rövidesen Pestre költözött, orvosi

diplomájával nem tud ott mihez kezdeni, az írás ördöge akkor még nem kísértette.

Bugát Pál 1830-ban jelentette meg a saját magyarításában Wigand Ottó nyomdájából

Hahnemann  ’Organon’-ját,303 s  ezzel  elindult  hazánkban  hódító  útjára  a  hasonszervi

gyógyítás, amelynek elszántabb híve aligha volt Bernstein Fülöp doktornál. A homeopátia és

az allopátia közötti polémiában ragadott először tollat szenvedélyes orvosunk, hangos sikere

Párizsba is eljutott. Hahnemann mester meghívta magához leendő apostoljelöltjét, aki el is

ment,  de a  neuropátiás  homeopata  szemében ekkor már  másvalaki  volt  a  Messiás.  Victor

Hugo, az Hernani, majd a Ruy Blas színpadi szerzője – Bernstein doktor őt kívánta követni.

Németül  tudott  a  legjobban.  Angliai  kitérővel  Berlinbe  ment,  hogy  a  poroszoknak

előadja  az  igazi  Shakespeare-t,  természetesen  az ő főszerepeiben.  Elutasították  és  kiutasí-

tották. Hamburg–Altona színpadját (egyre zavarosabb életének mazochista kínpadát) érintve

Bécsbe települt át, jobb megértés reményében. Egyszemélyben kívánt doktor Hahnemann és

Victor Hugo lenni, ezért 1844-ben felvette a Carl Hugo nevet. Mózesi hitét elhagyva, a bigott

katolikus császárvárosban áttért az evangélikus vallásra. Csoda-e, ha kihívott maga ellen min-

den  kihívhatót?  Nem  lett  a  liblingje  a  postbiedermeier  irodalmi  szalonoknak,  s  egyre

gyanúsabban nézte a rendőrség, még a beszámíthatatlanság beszámításával is.

302 Ágai Adolf: Hugó Károlyról. In: Ágai Adolf: Por és hamu. Barátaim és jó embereim emlékezete. Bp., 1892.
Athenaeum.
303 Hahnemann Sámuel Organon-a (életmüve) a gyógymüvészségnek, vagy Hahnemann Sámuel Homoeopathia-
ja  (hasonszenve).  A’  negyedik  jobbított  és  javított  kiadat  után  magyarítva.  Ford.:  Bugát  Pál.  Pesten,  1830.
Wigand Ottónál. XII, 122 p.



A Burgtheater visszautasította darabjait (Calderon stb.), pacientúrája nem akadt. Bécsi

sikertelenségeitől lelohadva hazajött Pestre, nekidőlt Bloch Mór német–magyar szótárának az

elfelejtett dajkanyelvet újratanulni. A hűséges Falk Miksa segítségével 1846-ban megírta az

’Egy magyar király’ c. verses drámát,304 amelyet Batthyány Lajosnak ajánlott nagy tisztelettel.

A darabot  Falk után Egressy Gábor simítgatta  előadhatóvá,  Mátyás  királyt  maga Egressy,

Szilágyi  Mihályt  az öreg Szentpétery játszotta.  A pesti  bemutatkozás  tehát  sikerült,  Hugó

Károly ettől fogva magyar költőfejedelemnek hitte magát.

Ágai  Adolf  megindító  humorral  írja  le  első  bécsi  találkozásukat.  Megyek  haza.  Az

országot  fölrázom.  Szigligetit  elcsapom.  A színházat  megmentem,  mert  az  ő nagyságát  –

mondta – Miska is (mármint Vörösmarty) elismerte. Az 1848-as esztendőben Párizs utcáin ő

lobogtatja a magyar zászlót, lelkesítő leveleket ír a forradalmi eseményekről.

Pesten  viszont  bemutatják  a  ’Bankár  és  báró’  c.  darabját305 –  sikerrel.  Szokványos

szerelmi háromszög: öreg férj, fiatal feleség, gáláns udvarló, a báró megmenthetné a bankárt

az anyagi  csődtől, de a kalmár becsületből nem fogadja el.  A báró fejsebe (amit vadászat

közben szerzett) a függöny legördülése előtt felszakad, kileheli nemes lelkét, a nő mellé zuhan

holtan, és a publikum könnyezik. Illetlenség lenne mai szemmel eleink naiv meghatódásán

élcelődni. A siker bizonyára a hazáért aggódó szerzőnek és a magyarul beszélő Marseille-

lakóknak szólt, mert a darab ott játszódik.

304 Hugo Károly: Egy magyar király. Történeti dráma 4 felvonásban. Pesten, 1847. Heckenast. 229 p.
305 Hugo Károly: Bankár és báró. Szomorújáték 3 felvonásban. Pesten, 1848. Heckenast Gusztáv. 93 p. (Több
kiadásban is megjelent) – Az interneten is olvasható:  http://mek.oszk.hu/05800/05841/index.phtml (– a szerk.
kieg.)

http://mek.oszk.hu/05800/05841/index.phtml


A forradalmak  után  –  miként  Szinnyei  írja  –  visszatért  a  homeopátiához.  Darabját  ’Der

Kaufmann  von  Marseille’  címmel306 Berlinben  is  bemutatták.  1861-től  (Ágai  tanúsítja)

elméjén  egyre  inkább  elhatalmasodik  a  melankólia  és  a  megalománia.  Fonnyadt  karjait

herkulesi  muszkulus-kötegekként  mutogatja,  a  legnagyobb  lángelmének  képzeli  magát,  a

hugologia,  a hugosophia,  a hugologika,  a jus hugoicum badar fogalmainak a megalkotója,

cantomimikát, cantopantomimikát játszik – az ugratók nagy derültségére. A német–magyar–

francia hármas nyelvkeverék sajátságos poétájának 1877-ben eszébe jutott, hogy Itáliát még

nem  hódította  meg.  Pártfogóitól  pénzt  szerzett,  Milánóba  utazott,  ahol  november  13-án

végképp letette a lantot.

Doktor  Hahnemann  és  Victor  Hugo  bécsi-pesti  helytartója  olasz  földön  pihen.  Az

egykori szabadságharcos, homeopata, drámaíró után annyi anekdota maradt, hogy fele is elég

lenne e fura orvosfigura nevének a megjegyzéséhez. 

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Móczár József: Hugó Károly élete és szinművei. Szeged, 1894. Grill. 103 p.

Ádám György: Hugó Károly élete és művei. Kolozsvár, 1908. 1 t., V, 109 p.

Vértesy  Jenő:  Hugó  Károly  iratai  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  könyvtárában.  =  Magyar
Könyvszemle. Új foly. Vol. 18. (1910) No. 3. pp. 214–241. 

Czakó  Ferenc  –  Bölöni  György:  Írói  és  művészi  hagyatékok.  In:  A  Budapesti  Újságírók
Egyesülete 1911. évi almanachja. Szerk.: Eötvös Leó, Szabados Sándor. Bp., 1911. Budapesti
Újságírók Egyesülete. pp. 79–125. 

Ifj.  Erdélyi  László:  Hugo Károly élete  és művei.  Szeged, 1933. Magyar  Irodalomtörténeti
Intézet.  111  p.  (Értekezések  a  M.  Kir.  Ferencz  József  Tudományegyetem  Magyar
Irodalomtörténeti Intézetéből 9.)

306 Carl  Hugo:  Der  Kaufmann  von  Marseille.  (Báró  és  bankár.)  Drama  in  3  Akten.  Mit  dem  Porträt  des
Verfassers. Pest, 1859. Gedr. bei Rob. Boldini. 16, 79 p.



Kovács Pál, a homeopata orvos író307

A XIX. század első felében még nem Pest-Buda volt az ország kizárólagos irodalmi fővárosa. A

korszakos vezér Kazinczy Ferenc a Zemplén megyei Széphalomról is tudta irányítani (minden

technikai kellék nélkül) a kibontakozó literátus életet, Kölcsey Ferenc a tiszántúli „sárfészek”

Szatmárcsekéről járt a pozsonyi diétára gyönyörű beszédeit elmondani. Verset írni vidéki kúrián

is lehetett, ahogy tette azt a Himnusz költője, valamint nagy vetélytársa: Berzsenyi Dániel a

Dunántúlon vagy a sikeres hősszerelmes Himfy a Balaton mellett. Sőt folyóiratot szerkeszteni

is,  mint  a  komáromi  Péczeli  József.  Az  igazi  „központosítás”  1821-től  kezdődött,  amikor

Kisfaludy Károly megszervezte az Aurora-kört és annak hasonló nevű irodalmi fórumát, amely

mágnesként  vonzotta  magához  a  fiatalabb  tehetségeket:  Bajza  Józsefet,  Schedel  (Toldy)

Ferencet, Vörösmarty Mihályt és Czuczor Gergelyt. A lista folytatható.

Az egyik kortárs szerint „a nagy Széchenyi a kultúra terén való gyorsabb haladással és

más reformokkal akarta a nemzetet naggyá, erőssé és míveltté tenni, Pestet pedig az egységes

politikai  és  kereskedelmi  élet  hatalmas  góczpontjává,  úgy  mint  Kisfaludy  Károlynak,

irodalmunk akkori vezérének is az volt a vágya, hogy a magyar fővárost az irodalomnak oly

központjává emelje,  ahonnan míveltség és magyarság egyaránt  szétterjedjen. Széchenyi  és

Kisfaludy,  a  két  rokon szellemű,  rokon irányú  férfiú  megértette  és  megbecsülte  egymást.

Széchenyi Kisfaludyt kérte föl oly lapnak a szerkesztésére, a mely eszméinek a szószólója

legyen.  Sajnos,  ezt  a  tervet  Kisfaludy  1830.  nov.  21-én  bekövetkezett  halála

megakadályozta.”308 Továbbá:  „E lelkes  csapathoz,  mely eszthetikai  bélyegét  is  a nemzeti

reformkor  szellemének  köszönhette,  csatlakozott  a  medikus  Kovács  Pál”  –  jegyezte  meg

egyik életrajzírója.309 

Kovács Pál a Veszprém megyei Dégen született 1808. július 1-jén. Apja, Kovács Ferenc

mérnökként gróf Festetich Antal jószágigazgatója volt, de írással is próbálkozott. Kapcsolatba

került  Csokonaival,  Péczelivel,  Kazinczyval  és  a  két  Kisfaludyval.  Ezt  a  családi  örökséget

ápolta a könyvtárral együtt az öt leány és az egyetlen fiú apjuk korai halála után is. A család

rövidesen a közeli  Pápára kényszerült  költözni.  A szorgalmas fiú a híres kollégiumba nyert

felvételt, itt barátkozott össze Fáy Andrással, a későbbi pályatárssal. Segítette őt unokatestvére,

307 Forrás: Szállási Árpád: Kovács Pál (1808–1886), a homeopata orvos író. = Orvosi Hetilap 152 (2011) No. 34.
pp. 1382–1385. – A Győrhöz ezer szállal kötődő Fehér János professzor emlékének. 
308 Klauber Frigyes: Kovács Pál mint novellaíró. Bp., 1900. Kármán Samu Könyvny. 38, 2 p. 
309 Beöthy Zsolt: Írói arcképek, II. köt. Szász Károly, Kovács Pál. Bp., [1910]. Lampel. 50 p. 



Zsoldos Ignácz. A maturátust 1827 tavaszán szerezte meg és ősszel iratkozott be a fővárosi

orvosi  fakultásra,  akkor,  amikor  Schedel  (Toldy)  Ferenc  már  oklevelet  kapott,  így

pályaválasztási hatásról szó sem lehetett. Az irodalmi érdeklődésben viszont korán találkoztak.

A közismerten győri kötődésű Kisfaludy Károlyt érdekelte fiatal földije és egykori barátjának

fia, de ezzel az ismeretséggel Kovács Pál nem akart élni és főleg vissza élni. 1831-ben sajnos

meg már nem volt kihez fordulnia. Kivételes tehetséget nem, de kiegyensúlyozott természetet

örökölt. Pontosan tudta, hogy az eposz műfajában Vörösmarty, a színdarabírásban Kisfaludy

Károly és Katona József mellett babérra aligha számíthat, ezért első zsengéivel nem az Aurora

szerkesztőségében, nem a fővárosban jelentkezett. Az Esztergomban megjelenő  Uránia  című

zsebkönyv redaktora, Szeder Fábián János szívesen közölt kezdőktől írásokat, s itt jelent meg

Kovács Pál medikusnak 1828-ban a Karácsony éjjele és a Kicsiből mi lesz? című novellája. Az

utóbbi meséje a következő: Egy hites ügyvéd, megunva magányát, vadászni megy. Nem jól

találja el a nyulat, ezért a vizsla tovább üldözi. Mígnem hirtelen idegen agarak tűnnek fel, és

összevesznek a zsákmányon mind a vadászebek, mind a gazdáik. Végül kibékülnek és közösen

fogyasztják el, amúgy magyarosan. Mikszáthnál az egyik vadászba valószínűleg golyó került

volna  és  abból  kerekedik  a  nehezen  kibogozható  társadalmi  bonyodalom.  De  hát  nem  is

tekinthetjük a „Nagy Palócz” elődjének.

Szerény tehetsége kibontakozásának ez a műfaj felelt meg a legjobban, hiszen ennek

még nem voltak óriásai, mint a hőskölteménynek vagy a drámának. Ahogy egyik méltatója,

Klauber  Frigyes  írja:  „Kovács  az  irodalom több terén  működött,  írt  vígjátékokat,  komoly

tárgyú  drámákat,  kisebb  verseket,  de  írói  munkásságában  a  legbecsesebbeket  és

legmaradandóbb  értékűeket  mint  novellaíró  alkotott.”  A  novellának  az  adomázó  típusát,

amelyet a nagy Jókai és Mikszáth annyira kedvelt. Hamar megnyíltak előtte a fővárosi lapok:

a  Társalkodó,  az  Athenaeum,  a  Koszorú,  a  Magyar Életképek,  a  Pesti  Divatlap,  végül  az

Aurora.  A  névsor  nem  teljes.  Klauber  Frigyes  Kovács  Pál  novelláinak  két  korszakát

különbözteti meg. Az első 1828–1847 közötti, amely mind mennyiségileg, mind minőségileg

felülmúlja az 1847-től az 1886-ban bekövetkezett halálig tartó másodikat. Még medikusként

az  Orvosi  Tárban  egyetlen  írása  jelent  meg.  Nagynevű  rokonáról,  Zsoldos  János  pápai

főorvosról készített életrajzot. Dehogy tudhatta még, hogy az 1802. évi kiadású Asszonyorvos

az aszeptikus gondolat korai jelentkezése, magyarán Semmelweis egyik honi előfutára.310

310 Zsoldos  János:  Aszszony  orvos,  mellyben  a  szűzeknek,  a  házas,  terhes,  szült  és  koros  aszszonyoknak
nyavalyáik adattatnak elő. + Szótár, vagy azon szóknak más nyelven való ki-tétele, meg-magyarázása, vagy el-
igazitása, a mellyek e könyvbe, idegenebbeknek s szokatlanabbaknak lenni láttzatnak. Győrben, 1802. Streibig
Jósef bet. 452 p., 10 lev.



Közben  az  1832/33-as  tanévben  negyvenharmad-magával  orvosdoktorrá  avatták.311

(Évfolyamtársai  közül  Flór  Ferenc  vitte  a  legtöbbre.)  Kovács  disszertációjának  címe:  A

nevendék Nőnem.312 Az egész egy százoldalas hódolat a szépnem előtt. Hasznos és korszerű

tanácsadások  a  mindennapi  életre.  Különösen  a  darázsderékhoz  vezető  fűzéseket  ajánlja

mellőzni.  Szerinte a férfiaknak is inkább rossz divatból tetszhet,  mert  jobban szeretik,  „ha

társukon van mit  fogni  öleléskor”.  Jobban tetszik neki a polgári  ruha,  főleg egészségügyi

szempontokból.  Hasznos  foglalatosságok  közül  a  kézimunkát  és  a  kertészkedést  tarja  a

legfontosabbnak.  (Nála  krumpli  helyett  kolompér  olvasható,  mint  nálunk  Szatmárban.)  A

legrosszabbnak tartja az unalmat, különösen ábrándos regényeket olvasva. Színekben a zöld

és a kék árt legkevésbé a szemnek. Miként a „Föld és az Ég”. Másutt: „Az asszony oltalmat

keres szerelmében az erősebbnél: a férfi hű barátnét, ki nehéz gondokban tikkadt lelkét nyájas

ápolásaival éleszgesse.” A szakirodalmi utalások és a megadott receptek jelzik, hogy szerzője

azért  nem akármilyen  képzettséggel  bír.  Sikere  akkora volt,  hogy a Magyar  Tudományos

Akadémia  levelező,  1839-ben  rendes  tagjává  választotta.313 Ekkor  a  pozsonyi  Hírmondó

hasábjain Csathó Pál éles támadást intézett a vidéki akadémikus ellen. Hiába kelt védelmére a

nagy tekintélyű Bajza József és az akadémiai elnök, Teleki József, Vörösmarty pedig levélben

tiltakozott,  Kovács  a  székéről  önként  lemondott.  Ez  nem  jelentette  azonban  a  tagság

megszűnését. Bizonyíték rá az emlékbeszéd, amely viszont csak a levelező tagnak szólt. A

szépnemről  szóló  értekezésben  még  csak  egyszer  fordul  elő  a  homeopátia  szó,  semleges

hangvétellel, a kalapfátyolok megválasztásában. Azaz legyen minél vékonyabb, ne zavarja a

látást,  s a színe legyen szolid.  A  Ki hitte volna?  című fiatalkori  „beszélyében” (a novella

akkori neve) még csípős hangon kigúnyolta a hasonszenvészetet. Vadnai szerint Komáromban

találkozott  először  a  homeopátiás  gyógymóddal.  Életrajzából  tudjuk,  hogy  1834-ben

németországi tanulmányútra ment, és Köthen helységben felkereste Hahnemann mestert. Ettől

kezdve lett híve, és íróasztala fölött mindig ott függött a „nagy mágus” arcképe. A Kóczián

Mária–Kölnei Lívia szerzőpáros Almási Balogh Pál, Bakody József és Forgó György mellett

az első hazai homeopátiás orvosok közzé sorolja.314 De nem tudunk róla, hogy a homeopátia-

allopátia vitába belekeveredett volna, mint például Almásy Balogh Pál.315 Alkalma sem lett

311 Emlékkönyv  a  Budapesti  Királyi  Magyar  Tudomány  Egyetem  Orvosi  Karának  multjáról  és  jelenéről.
Magyarország ezredéves fennálásának ünneplése alkalmával. Írta és szerkesztette Hőgyes. Bp., 1896. MOKT.
XXXVI, 1003 p. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 74.) 
312 Kovács Pál: Dissertatio inauguralis psychico-physiologica de educatione sexus foeminei physica et morali. =
A nevendék nőnem, Pesten, 1833. Trattner-Károlyi nyomtatása. [10], 102, [1] p.
313 Vadnai Károly: Emlékbeszéd Kovács Pál a M. Tud. Akadémia levelező tagja felett. Bp., 1887. Akadémia. 22 p.
(A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek Vol. IV. No. 8.) 
314 Kóczikn Mária – Kölnei Lívia: Homeopátia Magyarországon, 1820–1990. Bp., 2003. Noran. 120 p. 
315 Nagy Károly: Dr. Almási Balogh Pál életútja, 1794–1867. Nagybarca–Ózd, 1992. Önkormányzat. 256 p., 1 t. 



volna, mert 1835-ben Győrbe költözött, helyet cserélt a fővárosba költöző homeopata orvos

Bakody  Józseffel.  Jól  döntött,  a  három  folyó  városában  többet  tudott  tenni,  mint

Vörösmartyék árnyékában. Győr akkor még legalább annyira német, mint Buda. A megye és

a város az ő szorgalmazására  vette  pártfogásba a magyar  színészetet,  megkapták  a német

színházat.  Nem ragaszkodott  hozzá,  hogy az ő drámáit  adják elő.  Nagy részük kéziratban

maradt.  E  téren  is  önkritikusnak  és  példaadóan  mértéktartónak  mutatkozott.  A  győri

kereskedők német lapja, a Vaterland 1846-tól az ő fordításában és támogatásával vette fel a

Hazánk nevet, amelyet aztán Petőfi is megtisztelt verseivel. Jelentős szerepet játszott a város

zenei életében, maga is jól zongorázott.

A  szabadságharc  idején  honvédorvos,316 ez  elegendő  ürügy  volt,  hogy  1849-ben  a

letartóztatást  ne  kerülje  el.  A  karmeliták  zárdájában  létesített  börtönben  őrizték,  betegei

azonban  kijárták  a  szabadon bocsátását.  Győr  egyik  legkeresettebb  orvosa  1876-ban  még

aktív.317 Életét beárnyékolta, hogy Ödön fia a medicinában és a literatúrában egyként örököse,

a  hivatás  áldozata  lett.  Leányai,  miként  egykor  a  nővérei,  valamennyien  kötődtek  a

szépirodalomhoz.  Kovács  Pált  önálló  kötetek  nélkül  is  megbecsülték,  Szinnyei  félszáz

„beszélyét”,  azaz  novelláját  sorolja  fel.  Tagja  volt  a  Kisfaludy  Társaságnak,  majd  az  ő

tiszteletére  is  társaságot  alapítottak.  Győr  városa  1877-ben  ülte  meg  doktoruk  irodalmi

gyémántlakodalmát. Az Akadémiát a szintén győri érdekeltségű Xantus János, a Kisfaludy

Társaságot  Beöthy  Zsolt,  a  Petőfi  Társaságot  Szana  Tamás  képviselte.  A  színházban

bemutatták  a  Magának  akart,  másnak  kért  című  darabját.  Meghívták  a  kor  legnagyobb

prózaíróját,  Jókai  Mórt,  aki  a  meghívást  örömmel  elfogadta.  Szájából  e  méltató  szavak

hangzottak el: „Nemcsak olvasták, hanem sokan még könyv nélkül is tudták s egyes műveit

minden  művelt  egyén  képes  volt  idézni”.318 Fáy Andráshoz annak haláláig  mély  barátság

fűzte. Híve volt a nyelvújításnak, aránylag kevés idegen szót használt.

Bugyi Balázs  révén az  Orvosi Hetilap  sem felejtette el egészen.319 Sajnos a halálozási

évét kétszer is tévesen írta. Orvos íróként akadémiai székbe csak a fogász Barna Ignácz tudta

követni.  Szülőhelyén  a  helytörténész  Haug  Antal  emlékezett  meg  róla  halálának  100.

évfordulóján.320 Győrött belvárosi utca, Dégen iskola viseli a nevét.

Mindenféle felnagyítási szándék nélkül is helye van a magyar orvos írók nem túl tágas

arcképcsarnokában.

316 Zétény Győző [Antal Lajos]: A magyar szabadságharc honvédorvosai. Bp., 1948. Egy. ny. 235 p., 14 t. 
317 Oláh Gyula: Magyarország közegészségügyi statistikája. I. köt. 1. füz. Bp., 1876. Légrády. 472 p. 
318 Pereszlényi János: Kovács Pál 50 éves írói jubileumára. Győr, 1877. Czéh. 6 p. 
319 Bugyi Balázs: Az első magyar orvos-író akadémikus, Kovács Pál (1808–1986). = Orvosi Hetilap 121 (1980)
No. 18. pp. 1089–1093.
320 Haug Antal: Kovács Pál halálának 100. évfordulójára. Dég, 1986. Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre. 36 p. 



Egy 19. századi orvosi önéletírás és szerzője: Feichtinger Sándor321

A  címben  említett  korból  egyetlen  megjelent  autobiográfiát  ismertünk  eddig,  Doleschall

Gábor dr.-nak az 1882-es miskolci  kiadású könyvét.322 Jelentőségét  bizonyítja,  hogy a 20.

század  két  hazai  meghatározó  orvostörténésze:  Győry  Tibor  és  Magyary-Kossa  Gyula

egyaránt  kútforrásnak  használta.  Igaz,  eltérő  következtetésekkel.  Míg  a  Kartörténet  írója

különösen a tanárokra vonatkozó, nem éppen hízelgő megjegyzéseit fenntartással fogadta,323

addig  a  Magyar  Orvosi  Emlékek illusztris  összegzője  hiteles  tanúként  idézi.324 Ahogy  az

ellentétes véleményeknél lenni szokott, a megközelítő igazság a kettő között kereshető. Ezt

látszik alátámasztani egy korabeli másik kézirat, amely árnyaltabban mutatja be a reformkori

magyar  orvosképzést.  Nem  ismeretlen  személy  vetette  papírra,  neve  a  különböző  hazai

lexikonokban  megtalálható,  a  botanika  története  pedig  külön  fejezetet  szentel  neki.325

Feichtinger Sándor esztergomi főorvosról van szó, önéletírásának ismertetése előtt érdemes

gazdag életét egy hosszú, lexikoni címszóban felidézni. 

A prímásváros szentgyörgymezői részén született, 1817. szeptember 17-én. Apja érseki

főszámvető, nagybátyja kanonok és főegyházmegyei könyvtárnok volt, a népes család számos

szállal  kötődött  a  katolikus  klérushoz.  A  Feichtinger  família  Sándor  nevű  fia  alsó-  és

középiskoláit  Esztergomban,  majd  a  7-8.  osztálynak  megfelelő  bölcsészeti  kurzust  mára

fővárosban végezte. Dominik nevű anyai nagybátyja ugyanis Pesten belvárosi „főplébános”

volt (így!),  aki szívesen befogadta és mindenkor támogatta.  Pályaválasztására valószínűleg

hatott  a  kiterjedt  budai  gyógyszerész  Ráth-rokonság.  Így  maturátus  után  az  orvosi  karra

iratkozott,  ahol  1840 tavaszán  avatták  orvosdoktorrá.  Azt  követően a  kor  szokása  szerint

nyugat-európai tanulmányútra ment, majd 1841-től szülővárosában telepedett le. Praxisából

kitűnik,  hogy  a  manuális  szakmákat,  a  sebészetet,  szülészetet,  szemészetet  művelte

legszívesebben.  E téren  a  környéken  nem akadt  versenytársa.  A főváros  pedig  az  akkori

közlekedési viszonyok közt messze volt.  Nevét mégsem a medicina őrizte meg, hanem „a

rendkívüli varázzsal bíró botanika”.326 Már középiskolás korában füvészkedett,  herbáriumát
321 Forrás:  Szállási Árpád: Egy 19. századi orvosi önéletírás és szerzője: Feichtinger Sándor (1817–1907). =
Orvosi Hetilap 142 (2001) No. 4. pp. 183–186. 
322 Doleschall Gábor: Életem, eszményeim s negyvenkét éves orvosi gyakorlatom. Miskolc, 1882. Forster. 8, 206 p. 
323 Győry Tibor: Az orvostudományi kar története, 1770–1935. Bp., 1936. Egy. ny. pp. 429–430. 
324 Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. 1. köt. Bp., 
1929. MOKT. pp. 20–26. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 121–122.)
325 Gombocz Endre: A magyar botanika története. Bp., 1936. Akadémia. p. 488.
326 Feichtinger Sándor: Élményem, működésem az orvosi, a tudományos, fűvészeti, társadalmi és politikai téren.
Esztergom, 1884. Kézirat.  – Kötetben is megjelent,  vö.:  Feichtinger  Sándor doktor önéletírása.  Élményei  és
működése az orvosi, a tudományos füvészeti, a nevelészeti, valamint társadalmi és politikai téren. A sajtó alá



szorgalmasan  gyarapította,  de  az  igazi  szenvedéllyé  egyetemista  éveiben  vált.  önéletírása

szerint ő végezte nálunk vidéken éternarkózisban az első műtétet (1847. március 14-én). Majd

1848.  május  29-én  Stáhly  Ignácz  tanárral,  illetve  magával  Kossuth  Lajossal  tárgyalt  egy

felállítandó  honvédkórház  ügyében.  A  kivitelezést  tífusza  akadályozta,  de  ősszel,  fiatal

házasként mára helyi hadi egészségügy élére került. 

A  következő  esztendő  nyarán  ő  lett  az  Esztergomban  visszamaradt  sebesültek

kórházának főorvos mindenese, ezért Világos után hiába pályázta meg a Kamenszky István

halálával  megüresedett  megyei  főorvosi  állást.  Elnyerése  csak  az  1860-ban  kiadott  híres

Októberi  Diploma  hatására  sikerült.  A kiegyezés  évében  nevezték  ki  káptalani  orvosnak,

amely egyrészt kényelmesebb, másrészt jövedelmezőbb volt az akkor már nyolc gyermeket

eltartó  doktornak.  Majd  1873-tól  városi  főorvos,  ugyanazon  időtől  reáliskola  igazgató.

Azonkívül még királyi tanácsos, az Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank elnöke, képviselő

stb. Mindezek elsősorban helytörténeti fontosságúak, botanikai munkássága viszont országos

jelentőségű.  Első  figyelemre  méltó  közleménye  előbb előadásban  kapott  nyilvánosságot  a

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók IX. nagygyűlésen Pesten, 1863-ban.327 Összesen 28

növényfajtáról  mutatta  ki,  hogy  a  szomszédos  Pest  megye  flórájában  nem fordul  elő.  A

következő  vándorgyűlési  útja  Marosvásárhelyre  vezetett.  A botanikát  a  neves  Frivaldszky

János tanárral  ketten  képviselték.  Publikációjának címe:  „Közlemények  Esztergom megye

helyrajzából”,328 amelynek tartalmát még a lipcsei Botanische Zeitung is méltatta. fedezte fel

Magyarországon  elsőként  az  Agrimonia  odorata  Miller  nevű  növényt  a  közeli

Pilisszentléleken, valamint az Erdély-széli Csucsa mellett,  továbbá Nagykikindán a Linaria

kocianovichiit,  végül  a  Solidago  canadiensist  a  szomszédos  Párkánynánán.  A  XI-XIII.

nagygyűlést kihagyta, a Fiuméban tartott XIV.-re viszont elment, s a Börzsöny-márianosztrai

hegycsoport növényzetéről értekezett.329 Itt érte az egyik legnagyobb szakmai elismerés! A 47

tagú  társaság  egyhangúlag  őt  választotta  meg  az  „állat-növénytani  szakosztály”  elnökévé.

Olyanokat  előzött  meg,  minta  debreceni  Török  József  akadémikus,  vagy  a  levelező  tag

Frivaldszky János zoológus. A következő három munkáját már báró Eötvös József javaslatára,

akadémiai  támogatással  készítette.  A  „Jelentés  a  Csajkások  területe  és  Torontál  megye

rendezés  szakmai  irányítója:  Szállási  Árpád.  Szöveggond.:  Gazda  István.  A  német  szövegrészeket  gond.:
Dörnyei Sándor. Az idegen nyelvű szövegrészeket ford.: Paczolay Gyula, Magyar László András. Piliscsaba,
2005. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 177 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 47.)
327 Feichtinger Sándor: Adatok Esztergom megye flórájából. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók IX.
nagygyűlése munkálatai. Pest, 1864. Emich. pp. 264–285. 
328 Feichtinger  Sándor:  Közlemények  Esztergom  megye  helyrajzából.  In:  A  Magyar  Orvosok  és
Természetvizsgálók X. nagygyűlése munkálatai. Pest, 1865. Emich. pp. 273–285.
329 Feichtinger Sándor: A Börzsöny-márianosztrai trachyt hegycsoport növényzetéről. In: A Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók XIV. nagygyülése munkálatai. Pest, 1870. Athaeneum. pp. 284–296. 



flórájáról”,  a  „Kraszna  megye  fiórájáról”,  valamint  az  „1872-ben tett  kiránduláson észlelt

Fészkesekről” a Mathematikai és Természettudományi Közlemények 1870., 1871., 1875. évi

kötetében  jelentek  meg.  Legismertebb  összefoglaló  munkája  az Esztergom  megye  és

környékének flórája, amelyet az Esztergom-vidéki Régészeti és Történelmi Társulat 1899-ben

adta ki.330 

A szomszédos dorogi Grundi Ignácz plébánostól Borbás Vincéig kora minden jelentős

botanikusával kapcsolatban volt. A nyolcezerre becsült növénygyűjteményének jelentős részét

Szeged  városa  kapta  meg.  Valószínűleg  Somogyi  Károly  esztergomi  kanonok  példája

nyomán,  aki  43  ezer  kötetes  könyvtárát  az  1879-ben  árvíz  sújtotta  Tisza-parti  városnak

ajándékozta.331 Megható olvasni, hogy 1871-ben a Chlorocyperus glomeratus nevű növényt

Aradon, a vértanúk mezején gyűjtötte. 

Pacientúrájáról  máig  fellelhető  receptek  tanúskodnak.  Közéleti  ténykedését  nem

feladatunk  itt  méltatni,  érte  a  királytól  a  baranya-nádasdi  nemesi  előnevet  érdemelte  ki.

Nyugállományba  1895-ben  vonult,  amikor  a  városi  és  kórházigazgatói  feladat  különvált.

Füvészkedéshez a látása egyre romlott, de régi betegei még ragaszkodtak hozzá. Megérte az

új kórház alapkövének 1900-ban történt letételét, de 83 évesen, szemein szürkehályoggal, már

az  ünnepségen  sem  tudott  megjelenni.  Schulek  Vilmos  professzor  még  azon  év

szeptemberében bravúros műtéttel visszaadta látását. Újra sokat olvasott, írásbeli élményeiről

feljegyzéseket készített. Életének 90. évében, 1907. január 5-én búcsúzott el örökre városától,

majd tőle, rengetegen. 

Osvai László főorvos, a Feichtinger-emlékek lelkes ápolója, kitervelője, valamint „ki

mit tud róla” szervezője még okkal-joggal állapíthatta meg, hogy „egyetemi éveiről nem sokat

tudunk”.332 Amióta  a  kéziratos  autobiográfia  előkerült,  szerencsére  már  jóval  többet.  Az

egykori  évfolyamtárs  és  barát  Doleschall  Gábor  leánya,  Xanthus  Doleschall  Gabriella  a

válópere  miatt  1884.  szeptember  12-én  Esztergomban  járt.  Apja  tanácsára  kereste  fel

Feichtinger  főorvost,  egy  köszöntőlevél  kíséretében  elküldte  az  1882-es  miskolci  kiadású

emlékiratait.  Feltehetően közbenjárást  is  kért,  mert  római  katolikusoknak ilyenkor  a  válás

kimondásához  kötelező  volt  az  érseki  szentszék  előtt  megjelenni.  A  Doleschall-könyv

ösztönözhette az esztergomi botanikus, tudós doktort az elfogultnak vélt részek korrekciójára,

egy teljes önéletírással. Azt nem tudni, miért maradt kéziratban, amikor módja lett volna a

helyi  Buzárovits-nyomdában  megjelentetni.  Nagybátyja,  Feichtinger  János  kanonok
330 Feichtinger Sándor: Esztergom megye és környékének flórája. Esztergom, 1899. Esztergom-vidéki Régészeti
és Történelmi Társulat. XX, 456 p.
331 Csongor Győző: A szegedi Móra Ferenc Múzeum herbáriuma. Szeged, 1960. Szegedi ny. pp. 197–201. (Klny.
a Móra-Ferenc Múzeum 1958–59. évi évkönyvéből)
332 Osvai László: Dr. Feichtinger Sándor (1817–1907). = Kór-lap [Esztergom], 1999. No. 5. 



könyvtárnok ugyanakkor dolgozott egy 1600-ig visszamenő hatalmas családi albumon, ennek

lett utólag hiánypótló része a nemrég előkerült önéletírás.333 

Belőle tudható meg, hogy az 1838-as nagy pesti árvizet Dominik nevű „főplébános”

(így!)  nagybátyja  belvárosi  parókiájának  emeleti  szobájában  vészelte  át.  Csak  csónakon

sikerült kimenekülniük a közeli Kígyó utcán végig, a Barátok, ma Ferencesek terére. Majd

Budára  a  Lakner  nagymamához  költöztek,  a  magasabb  fekvés  védettsége  reményében.

Állandóan a töltésen tüsténkedett, de érdekes, hogy Wesselényi Miklós nevét nem említi. Ami

az egyetemi  éveket  illeti,  évfolyamtársa  volt  – többek között  – Margó Tivadar,  a  később

nagynevű  zoológus  professzor,  évfolyamtársa  és  barátja  a  tehetséges  miskolci  Doleschall

Gábor,  a  nyíregyházi  Meskó  Pál,  a  nyergesújfalui  Hartmann  Mihály,  továbbá  Nedelkó

Demeter. Doleschall Gábornak még a névírásában sem egyezik Győry és Magyary-Kossa. Az

előbbi egy l-lel, az utóbbi kettővel gondolja helyesen. Igaza van, az eredeti forrásban, a végén

dupla mássalhangzó olvasható. 

Érdekes,  hogy  a  majdnem  állatorvostan  tanárrá  kinevezett  Doleschall  Gábornak

növénytani,  míg  a  botanikussá  vált  Feichtinger  Sándornak  állattani  volt  az  orvosi

disszertációja.334 Nézzük  ezek  után,  miként  jellemzik  professzoraikat.  Doleschall  szerint

Csausz Márton bonctanár rideg férfi,  „leállatozza” hallgatóit.  Feichtinger megvilágításában

„komoly, szigorú tanár”, de semmi bántó mellékes megjegyzés. A miskolci medikus szerint

Sadler  József  füvésztanár  „magyarfaló,  nagy  tudományú,  rossz  előadó  ember”.335 Az

esztergomi társa és barátja beállításában „előadásában nem volt olyan jó”, ám a magyarságára

ugyancsak érzékeny diák nem emleget hungarofóbiát. Más kérdés, hogy egyikük neve sem

„tipikusan  magyar”,  de  ez  nem  mérvadó.  Feichtinger  nem  említi  Schuster  Jánost,  akár

Doleschall  a  Tognio tanár  nevét,  .ez  utóbbiról  többen állították,  hogy enyhén szólva  sem

kedvelte  a  magyarokat:  Főleg,  mert  nem tanulta  meg  nyelvünket,  amiért  a  szabadságharc

idején fel is függesztették állásából, de ásványvizeink vegyi elemzéséért nála senki nem tett

többet.  Nem  volta  szavak  embere.  A  klinikusok  közül  Birly  Ede  Flórián  tanárról

Doleschallnak lesújtó a véleménye, míg Feichtinger szerint „eszes, szerencsés szülész volt, de

kitől  operatiót  soha  nem  láttam”.336 Doleschall-változatban  Böhm  Károly  orvosrendőri

professzor a leckéit „merő pletykákkal fűszerezte”, Feichtinger szerint „Böhm apóból néha

tréfát  űztünk”.  Még 1848/49 előtt  vagyunk,  tehát  a Bem apót nem asszociálhatta.  Borsod

megyei emlékezőnk egyedül Bene Ferenc tanárról írt feltétlenül elismerően – állítólag oka
333 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 3. köt. Bp., 1894. Hornyánszky, Budapest, 1894, 247. has.
334 Feichtinger,  Alexander:  Animalia  vertebrata  Hungariae  obtutu  pharmacologico  considerata.  Dissertatio
inauguralis medica. Budae, 1840. Typis Joannis Gyurián et Martini Bagó. 32 p.
335 Doleschall id. műve
336 Feichtinger: Élményem, működésem...



volt rá! Ötödéves korában ugyanis egy tífuszos beteg vizsgálatánál eléggé tapintatlanul, szinte

kioktatta  az idős belgyógyász professzort.  A többiek ezen úgy felzúdultak,  hogy csaknem

megverték izgága társukat. Bene tanár viszont „több szerencsét kívánt neki a gyógyításban”, a

sértődöttség  legcsekélyebb  jele  nélkül.  Ez  jobban  hatott  egy  éles  visszavágásnál.  Az

esztergomi  orvosnak  a  miskolciéval  közeli  időben  készült,  eddig  ismeretlen  emlékirata

mindenképp  árnyalja  a  korképet.  Ő  azt  állította,  „ha  Doleschallnak  jobb  természete  van,

rendkívüli  ész tehetsége és szorgalma mellett,  ma Budapesten az országos hírű korifeusok

között lenne az előkelő helye”.337 Bizonyára közel jár az igazsághoz, mert a fiatal orvost már

28 éves korában tanszékre jelölték.338 Nehéz természete miatt még annyira sem vitte, mint a

szerényebb  képességű  dunántúli  társa.  Anatómiatanuláshoz  a  hóhértól  való  csontszerzést

mindketten  egyformán  írták  le.  Feichtinger  azzal  a  többlettel,  hogy  a  hóhér  felesége

elmondása szerint állítólag esztergomi leány volt. A fentiekből mindenképp kitűnik a „több

szem  többet  lát”  igazsága.  Feichtinger  doktornak  az  1898/49-es  szerepe  külön  méltatást

érdemel, mert a Zétény–Antal-féle centenáriumi emlékkönyvből hiányzik a neve.339 

Tőle  tudjuk  meg,  hogy  gróf  Széchenyi  Istvánt  1898  szeptemberében  a  dunamocsi

ladikosok  fogták  ki  a  folyóból,  amelybe  öngyilkossági  szándékkal  vetette  magát  Érdekes

korábbról az 1840. évi bécsi beszámolója is. Szorgalmasan látogatta Rokitansky kórbonctani

intézetét,  a  szemészetet  Rosas  és  a  császárvárosban  tartózkodó  Dieffenbach,  a

gyermekorvoslást a győri születésű Mauthner, a szülészetet Lumpe klinikáján gyakorolta. A

kancsalsági korrekciós ínmetszést feltalálójától, a nagy Dieffenbach tanártól sajátította el, aki

e  tárgykörben  előadásokat  és  demonstrációkat  tartott  az  érdeklődőknek,  noha Bécsbe egy

bankár leányához,  torticoilis  műtéti  megoldására hívták.  Feichtinger  szemműtéteinek hazai

sikereiről az Esztergomban élő Rumy Károly György számolt be német nyelven, az Ofner-

Pester  Zeilung  1841.  évfolyamában.  Kopácsy  József  esztergomi  érsek,  Magyarország

hercegprímása „üzemorvosként” alkalmazta a bazilika építkezésénél. Akadt sajnos elég sok

baleset, kamatoztatni tudta sebészi jártasságát. A megépült alagsori kripta-rendszerben kitett

csecsemőket  is  talált.  Maga  a  főpap  elvegyült  néha  a  munkások  között.  Éktelen

káromkodásokat  hallott  néha,  de  úgy  tett,  mintha  észre  se  venné.  Erre  a  megrémült

munkavezető  megjegyezte:  „kőfaragók  között  Magyarországon  másképp  ez  nem  megy!”

Önéletírásának friss légköre valósággal visszavarázsol bennünket egy rég letűnt kor kellős

közepébe.  Akár  egy jó  regény.  Képzeljük  el  az  esetet,  amikor  egy vidéki  paphoz  hívták

kiderült a vizelet-elakadás, de katéter sehol. Erre kiment a szabadba, lemetszett egy vízdús

337 Uo. 
338 Győry id. műve pp. 429-430.
339 Zétény Győző [Antal Lajos]: A magyar szabadságharc honvédorvosai. Bp., 1948. Egy. ny. 235 p., 14 t. 



vékony fűzfavesszőt, lehúzta a héját, beolajozta és készen volta pöscsap. A katéterezés simán

megoldódott. Meglátogatta a híres-hírhedt tudnál papot, véleménye lesújtóbb, mint bárkié. Az

Esztergomi  Izraelita  Beteg  Ápoló  Egylet  1871-ben  tiszteletbeli  taggá  választotta,  noha

Hoffmann Vilmos hitközségi orvossal egyáltalán nem volt baráti viszonyban. Nagy füvészeti

könyvtárat gyűjtött össze, latin, német és magyar nyelvűeket. Visszaemlékezése szerint 1841-

ben  mikroszkópot  hozatott  magának  Párizsból,  Tognio  tanárral.  „Én  már  microscopicus

vizsgálatokat tettem 1842-ben, midőn az orvosok közt, még a mindentudó Bécsiek közt is a

microscopizálás terra incognita volt”, vallotta nem kis büszkeséggel.340 

Csak nem írja, mire használta. 

Nagyot szökkenve az időben, leírja az 1876. évi nagy esztergomi árvizet, amelyről már

jól sikerült fényképek maradtak Szép számban. Az azóta lebontott Lőrincz utcai jobb oldali, a

24. szám alatti földszintes házából ki kellett költöznie, s betegeit, valamint a kórházat csak

csónakon  tudta  megközelíteni.  Megyei  főorvos  korában  a  poros-sáros  utakat  többnyire

bérkocsin  járta.  Egy-egy nép füves  rét  mellett  megállította  a  fogatot,  s  lévén rövidlátó,  a

földhöz közel hajolva órákig önfeledten botanizált. Ilyenkor a kocsis mindig beszámolt róla:

„a főorvos úr megint a gyepen legelt.” 

Olyan emberekkel került szoros kapcsolatba, mint a füvésznek is jeles Haynald Lajos

kalocsai  érsek,  valamint  Rómer  Flóris  bencés  természettudós  pap.  Ismert  botanikusokkal

került  csereviszonyba,  egy  lebonyolító  társaság  alapítását  is  javasolta.  Grundl  Ignácz

szomszédos  dorogi  plébánossal  együtt  füvészkedett,  majd  annak  1878-ban  bekövetkezett

halála  után  a  páratlanul  gazdag,  szakszerűen  feldolgozott  herbáriumát  Simor  János

hercegprímással  megvásároltatta.  Botanizált  Svájcban,  Észak-Itáliában,  Horvátországban,

Dalmáciában és főleg a történelmi Magyarországon. Fraknói Vilmos szemináriumi tanár és

szerkesztő felkérésére  25 orvosi  szócikket  írt  az  Egyetemes  Magyar  Encyclopaedia  IX-X.

kötetébe.  Bugát  Pál  felszólítására  még  1842-ben  belépett  a  Királyi  Magyar

Természettudományi Társulatba.341 

Megalakította az Esztergomi Városi és Megyei Orvosok Egyesületét, tartós működést

azonban  nem sikerült  biztosítani.  A  kormány  1878-ban  Esztergomhoz  közel  akart  állami

elmegyógyintézetet  felállítani.  Bolyó  Károly  főorvos  helyszíni  szemlét  tartott  a  regényes

fekvésű Csipke-völgyben, a tébolydát végül mégis Budán építették meg. „Reménykedtünk,

mert biztattak, de Esztergomnak nincs szerencséje” – állapította meg rezignáltan. 

340 Feichtinger: Élményem, működésem… 
341 Gombocz Endre: A királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841–1941. Bp., 1941. KMTT. p.
15..



Orvosdoktorrá  avatásának  40.  évfordulóját  1880.  május  19-én,  szép  díszes  oklevél

átadásával ünnepelték meg. A fővárosból levélben a még élő Bátori-Schulcz Bódog  '49-es

honvéd ezredes  is  felkereste.  Róla utca van elnevezve (sajnos  Feichtinger  Sándorról  még

nincs, de kész az emléktáblája), a hős katona a helyi honvédtemetőben pihen. Az esztergomi

orvosok közül elsősorban Palkovics Károllyal ápolt meghitt baráti kapcsolatot. Anyai Lakner-

ágon rokonságába tartozott a híres budai Ráth farmakológus família, közülük került ki Ráth

Károly  polgármester.  A  fentiekből  talán  kiderül,  érdemes  ezt  a  152  oldalas,  19.  századi

életképsorozatot  kiadni.  Adatai  a  nagy  Hőgyes-féle  Millenniumi  Emlékkönyvből  is

ellenőrizhetők.342 Doleschall Gábor könyve régóta bibliofil ritkaság, Feichtingeré felkeltheti

iránta a helytörténészek érdeklődését. 

Manapság  örvendetesen  szaporodnak  a  kortárs  visszaemlékezések,  érdekes  lenne  a

neves  elődökét  is  megismerni.  Kiderülne  talán,  hogy az  emberi  magatartás  nem fejlődött

összhangban  a  technikával,  sok  mindenben  a  „helyzet  változatlan”,  legalábbis  hasonló.

Olvasmányosan  megírt  valós  történet  szól  hozzánk  egy  vidéki  orvos  hajdani

visszaemlékezéseiből. Remélhetőleg a majdani recenzor sem fog róla másként vélekedni. 

342 Emlékkönyv  a  Budapesti  Királyi  Magyar  Tudomány  Egyetem  Orvosi  Karának  multjáról  és  jelenéről.
Magyarország ezredéves fennálásának ünneplése alkalmával. Írta és szerkesztette Hőgyes. Bp., 1896. MOKT.
XXXVI, 1003 p. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 74.)



A fogászok műfordítója, Barna Ignác343

„Ragyog tudománnyal, ésszel,

Áldozatot hoz két kézzel,

Híveinek igaz atyja,

Hazájának hű magzatja.”

Ezt az ajánlásnak szánt, pátoszos elismerő versikét a kor legünnepeltebb magyar írója, Jókai

Mór írta, bevezetőül Vergilius Aeneis-ének 1877-es, kétnyelvű kiadásához.344 Fordítója már

Horatius ódáinak345 teljes lefordításával és Juvenalis szatíráival akadémiai tagságra való jogot

szerzett  a Nyelv-  és Szépirodalom Osztályon,346 tehát a lelkes  köszöntő sikeres munkának

szólt,  jelezvén  írója  beérkeztét.  Természetesen  addig  sem  volt  ismeretlen  az  irodalom

„berkeiben”, hiszen többkötetes költő (a fordításokban sem kezdő) mellesleg tudják róla a

szigorú-igényes  filoszok  és  klasszika  filológusok,  hogy  „civilben”  Pest  legkeresettebb

fogorvosa, egy évtizede magántanár,  a legelső önálló fogorvosi tankönyv írója, de mindez

nem  volt  gyanús  akadály  a  „külterületről  érkezővel  szemben”,  Barna  Ignác  fogorvos-

magántanár műfordítóként kapta meg a megtisztelő akadémiai tagságot.

A szatmári  békével  hatalmas  birtokokat  szerző Károlyiak  városában,  Nagykárolyban

született  1822.  február  2-án,  vagy  3-án.  Onnan  ez  a  bizonytalanság,  hogy  Szinnyei  után

valamennyi lexikon február 2-át ír, ellentétben a fogorvostörténet-író Salamon Henrikkel, aki

a  keresztelési  anyakönyv  eredeti  dátumának  az  utóbbit  tartja.  Függetlenül  a  lexikonok

hibaátvételi hajlamától, Salamon közlése a valószínű, személyesen érdeklődött utána. Az ő

könyvéből  tudjuk azt  az  alig-valamit  a  családi  körülményeiről,  hogy apja  módos  lehetett,

hiszen mindkét fiát taníttatta.347 Egyetlen öccse, Ferdinánd, kiváló finnugor nyelvész lett,  a

Kalevala első magyar fordítója.

343 Forrás: Szállási Árpád: Barna Ignác (1822–1894). = Orvosi Hetilap 113 (1972) No. 34. pp. 2057–2058. 
344 Virgilius Publius Maro Aeneiszének IV első könyve. Dido királyné. Ford. s az eredeti szöveg kiséretében
ókori térképekkel és jegyzetekkel ellátta dr. Barna Ignácz. Bp., 1877. Pesti Könyvny. 213 p., [1] t.
345 Kvintusz Horacziusz Flakkusz versei. (A Dalok 5 könyve). Ford. és jegyzetekkel fölvilágosította dr. Barna
Ignácz. Bp., 1975. Tettey. XI, 307 p.
346 Juvenalis (Decimi Junii) satirae. In hungaricum convertit et notis illustravit dr. Ignatius Barna. – Decimus
Junius Juvenalis satirái. Magyarra ford. és jegyzetekkel felvilágositotta dr. Barna Ignácz. Bp., 1876. Tettey. 239
p.;  Barna Ignác:  A rómaiak satirájáról  és satira  iróikról.  Székfoglaló.  Bp.,  1876. M. T. Akadémia K. 36 p.
(Értekezések a magyar nyelv és széptudományok köréből VI/3.)
347 Salamon Henrik: Barna Ignác, a fogorvos és költő (1822–1894). Bp., 1939. Pápai E. ny. 27, [1] p. (Klny. a
Fogorvosi Szemléből)



Gimnáziumba  a  helyi,  kegyesrendi  piaristákhoz  járt.  Az iskola  előtte  olyan  tanárral

dicsekedhetett, mint Révai Miklós, a kiváló nyelvész és utána olyan diákkal, mint Ady Endre.

(Szó szerint, mert a nagy költő mindig osztályelső volt.)

Érettségi után Pestre jött azzal az eltökélt – akkortájt szinte divatos – szándékkal, hogy

egyszerre hódoljon a múzsáknak és a medicinának. Első verse 1842, első verseskötete 1846-

ban jelent meg,348 doktorrá avatásának éve 1848. Salamon Henrik szerint, aki a szűkös adatok

nehezen  megtalálható  mozaikdarabjaiból  igyekezett  teljes  képet  összeilleszteni:  A

’Társalkodó’ 1845. évi 67–69-es számában jelent meg tőle beszámoló a Magyar Orvosok és

Természetvizsgálók Pécsett megtartott VI. nagygyűléséről, ami valószínűsíti, hogy már akkor

orvosdoktor volt. Még egy halvány adat, amely amellett szól, hogy 1846-ban a Szent Rókus

Kórház alorvosa lehetett: hat darabból álló elégia-ciklus, a ’Barátom emléke’. Ez a barátja a

vele  egykorú  Kerner  János  orvostudor,  alorvos  1846-ban  ugyanott,  aki  élete  26.  évében

„tudományos buzgalmának áldozatául esett”. A Hőgyes-emlékkönyv viszont határozottan az

1847/48-ban végzettek között sorolja fel.

A már verseskötettel és friss diplomával rendelkező, lelkes fiatal orvos természetes útja

az 1848-as Magyarországon csakis a nemzet szeme fényét jelentő honvédseregbe vezethetett.

Zétény Győző kortörténeti könyvében olvassuk:349

„Barna  Ignác  a  13.  huszárezred  főorvosa  1848.  február  19-én  jelentést  küld  a

hadügyminisztériumnak, március 16-án megbízatik a Nagykárolyban felállítandó

kórház felügyeletével, április 7-én Nagykárolyban a grófi számvevő lakot ajánlja

tábori kórháznak, ugyanezen a napon orvosi jelentést is küld, április 14-én kéri a

hadügyminisztériumot,  rendeljék  mellé  Plesch  Józsefet  alorvosnak,  véglegesen

szeretne Nagykárolyban kórházi főorvosként maradni (április  20.).  1849. május

13-án mint százados rendező főorvos Kossuth húga: Meszlényiné Kossuth Zsuzsa,

a  szabadságharc  főápolónője  mellé  rendeltetik,  hogy  a  főápolónő  körútján

szakértelmességi  szempontból  segéd  legyen,  kötelessége  lesz  a  kórházak

állapotáról  egyenként  jelentést  tenni.  Május  18-án  intézkednek  a

hadügyminisztériumban  rendező  főorvosi  fizetése  kiutalásában,  ugyanezen  a

napon a gyöngyösi kórház botrányos állapotáról tesz jelentést.”

348 Barna Ignácz versei. Buda, 1846. M. Kir. Egyetem bet. 163 p.
349 Vö.: Zétény Győző [Antal Lajos]: A magyar szabadságharc honvédorvosai. Bp., 1948. Egyetemi Ny. 235, 2
p., 14 t.



A  fenti  összefoglaló  adatok  az  1848/49-es  Hadügyminisztérium  egészségi  osztályának

irataiból  származnak.  Bizonyítékként,  hogy  méltónak  bizonyult  az  előlegezett  bizalomra.

Világosig követte a széthulló sereget, de nincs adat, hogy számon kérték volna tőle.

1850-ben  már  ismét  Pesten  fogászkodott,  még  ez  évben  kiadta  saját  költségén  a

’Szerelemhangok’ c. második verses kötetét.350 Elégedett lehetne, mégsem az, főleg fogászati

képzettségével. Egyenesen Bécsbe megy Sterne-hez fogászatot tanulni. Mintegy öt évet töltött

ott  a  magyarországi  származású  mesternél,  aki  ugyancsak  kiváló  gyakorló  fogász  és

honfitársai  pártfogója volt.  Barna állítólag  József főherceg udvari  fogorvosa lett,  valamint

Balassa  tanár  szájsebész konzultánsa.  Mindezek kitűnő manualitásra  és  gyakorlati  érzékre

utalnak,  poéta-lelkűeknél  ritka  tulajdonság.  Hazajövetelének  körülményeiről  csak

feltételezések vannak. Biztosnak látszik, hogy önként jött haza, tenni valamit az elmaradott

fogászat fellendítésére.351

Szakirodalmi munkásságának összefoglalója és legfontosabb eredménye  az 1871-ben

kiadott ’Fogászat’ c. tankönyve,352 Balassa emlékének ajánlva: 

„Ha  Hygieánk  emelkedő  dísz-épületéhez,  melynek  alapját  hatalmas  kezeid

vetették meg, csak egy morzsával is járulnom sikerült, Tiéd az érdem, enyém a

jutalom.”

A könyv szakmailag természetesen a kor tudományos szemüvegén keresztül vizsgálható. Ha a

lényeget láttatni sikerül, szerkezetileg áttekinthető, stílusa (a kor nyelvén) világos, megfelel a

tankönyvvel szemben támasztott követelményeknek. Barna könyve ilyen, bevezetve jó adat-

és részletes fogászattörténettel, ez iránti érdeklődését bizonyítandó. A fogorvoslás helyzetéről

írva benne, leszögezi: 

„Mint minden oldatlan kérdés az orvosi tudományban, tárt ajtót és ablakot nyitott

a nyegleségnek s a szenvedők jóhiszeműségével való aljas visszaéléseknek; másik

oka  a  feladat  megoldásának  nagy  nehézsége  volt,  mert  ne  feledjük,  hogy  az

elkülönződött fogászatnak első képviselői egyedül önképzésre voltak korlátozva,

nem úgy,  mint  a  mai  nap,  midőn  tanulni  óhajtó  a  tanegyetemek  termeiben  a

fogászatból is szakavatott mesterektől alapos útmutatást nyerhet; innen van csakis
350 Barna Ignácz: Szerelemhangok. Pest, 1850. Ny. Trattner-Károlyi. 67 p.
351 Felsorolható szakdolgozatai nem számosak, de elegendőek voltak a Balassa javaslatára történt magántanári
habilitációhoz: Fogkő. = Orvosi Hetilap 2 (1858) No. 3–4.; Új módszer a nehéz fogzás megelőzésére. = Orvosi
Hetilap 4 (1860) No. 7.; A fogak kosmetikájáról. = Orvosi Hetilap 4 (1860) No. 8–9.
352 Barna Ignácz: Fogászat. (Történelem, élettan, életrendi ügylet.) Pest, 1871. Pfeifer F. VIII, 183 p.



azóta,  amióta  fogászati  tanszékek  állíttattak  fel,  hogy  eme  szakága  az  anya-

tudománynak  azon  polczra  emelkedhetett  s  oly  hitelt  és  érvényt  szerezhetett

magának, mely őt a többiek sorában hasonló joggal megilleti.”

Az odontogenezisről szóló része valóságos kis szakirodalmi enciklopédiája a divatos fejlődési

elméleteknek.

A  rágásról  és  emésztésről  szóló  fejezetben  pontokba  foglalva  hangsúlyozza  a  fog

konzerválásának fontosságát. 

„Kinek  fogazatuk  annyira  hibás,  hogy  rossz  fogaik  miatt  a  jókat  sem

használhatják,  iparkodjanak  fogazatukat  rágóképes  állapotba  hozni…  Kik

kényszerülve  vannak  a  vaspályákon  sokat  utazni,  hol  étkezésre  alig  néhány

perczczel rendelkezhetnek, intőleg figyelmeztetendők, hogy érjék be kevéssel, de

a  mit  esznek,  rágják  meg  jól.”  Érdemes  idézni  a  fogkefe  kívánt  kritériumait.

„Inkább kemény legyen, mint lágy, mert ezen utóbbi teljesen elégtelen arra, hogy

a nyál  sűrű iszapját  és ragadós nyálkásságát  leszedje és kitakarítsa;  de nagyon

kemény sem ajánlható, nem azért, mintha az ínyt felsértené, ha felsérti, az nem a

kefének,  hanem  a  kéznek  a  hibája,  de  azért,  mivelhogy  tömöttsége  és

keménységénél fogva csak végig surran a koronák lapjain a nélkül, hogy a fogak

közhézagaiba  behatolna  s  onnan  a  mocsok  legvészesebb  parányit  kizavarná;

alakjára nézve minél egyszerűbb, annál jobb.”

A szép kőnyomatos ábrák művészi anatómia könyvbe kívánkoznak.

A könyv megjelenését  (a saját  költségén) szakmai közömbösség fogadta,  a gyakorló

fogászokat elsősorban a praxis érdekelte. Balassa halála után az utód, Kovács professzor, nem

sok érdeklődést és megértést mutatott a stomatológia iránt. Barna Ignác az előadásait hely

hiányában a saját lakásán volt kénytelen tartani.

Az  érzékeny,  introverzív  típusú  ember  nehezen  birkózott  a  valódi  és  a  vélt

sikertelenségekkel.

Versei, nem lévén időtállóak, csak a kuriózum és a curriculum vitae teljessége kedvéért

érdemelnek  említést.  Érzelmesek,  szerelmesek,  hazafiasak,  továbbá  a  ’Borsszem  Jankó’

lapjaira  írott  politikai  bökversek  a  liberális  függetlenség  szellemében,  alkatából  eredően

pesszimista kicsengésekkel.



Műfordításai  jóval  színvonalasabbak.  Érdekes  összevetni  Vergilius-fordításának  első

bekezdését a kitűnő Lakatos Istvánéval.

Fegyvert s daliát zeng énekem, a ki űzetve

Balsorstól első jött Itáliába s Lavinum

Partira Trója alól; sokat üldte hatalma az égnek

Szárazon is, vízen is, bősz Juno haragja miatt őt,

Harczokon is sokat állt ki, a míg várost alapított

S ős-vallást Latiumba hozott, honnét a Latin nép,

Alba Atyái s dicső Rómának erődei keltek.

(Barna Ignác ford.)

Harcokat énekelek s egy hőst, akit Itáliába,

Trója vidékéről lávin partig, legelőször

Űzött végzete; sok földet, tengert bebolyongott,

Égi erők és Juno nem-feledő dühe folytán

És háborút is tűrt, míg várost alapított,

Isteneit Latiumba vivén, honnét a latin faj,

Alba atyái s Róma magas bástyái erednek.

(Lakatos István ford.)

Néhány régies  kifejezéstől  eltekintve,  amely  még  a  felülmúlhatatlan  példaként  emlegetett

Arany  János  Hamlet-fordításában  is  előfordul,  megállapítható,  hogy  nem  kezdte  ki  a

műfordítás rozsdája, a nyelvi elavulás. Ami nem jelenti az újrafordítás felesleges voltát.

Számontartásra  érdemes  fordítása  még  Manzoni  ’Il  Cinque  Maggio’ c.,  Napóleon

halálára írott ódája. Véle a kortárs bölcsészek minden elismerését kiérdemelte.

Versekkel  vigasztalódik  az  emberi  közösségben  felmelegedni  nem  tudó  lélek.  A

legkisebb közösség, a házasság-család egyszeri feltételeit sem teremtette meg magának. 1878-

tól  már  a  Budapesti  Fogorvosok  Egyletében  sem  tevékenykedik  tovább.  A  hosszan

visszavonult magányosok észrevétlenségével halt meg 1894. november 23-án.

Salamon  Henrik  a  következőképpen  jellemezte  Barna  Ignácz  (és  Nedelkó  Döme)

fogászattörténeti szempontból átmenetinek ítélt korszakát: 



„Ez első két egyetemi képviselőnk tanítónak gyenge volt, tudományos tekintetben

pedig nem a fejlesztés nehéz útjára léptek, éppen csak tartották a kor színvonalát,

önállóan  nem  búvárkodtak,  a  szakirodalmat  soványan  táplálták,  iskolát  nem

teremtettek, szakembereket nem neveltek, egyetemi utódokra még álmukban sem

gondoltak.”353

E szigorú ítélet ellenére ők képviselik a kezdeti hazai fogászatot. Maga a szerző is nagy teret

szentel nekik. Tankönyve és Vergilius-fordítása jeles munka, azon túli össz-ténykedését az

akadémiai értesítők és a fogorvos-történeti könyvek őrzik.

Barna Ignác további munkáiból: 

Kaufmann: A szőlőkúra használatának rövid foglalatja.  Átdolg.: Barna Ignácz. Pest, 1865.
Pfeifer F. 29 p.

Persius Aulus Flaccus és Sulpicia satirái. Ford.: Barna Ignácz. Bp., 1881. Pesti Könyvny. [4],
90, [1] p.

Horatius  (Quintus)  Flaccus  Satiráinak  két  könyve.  Ford.  és  az  eredeti  szöveg kiséretében
jegyzetekkel felvilágosította Barna Ignácz. Bp., 1884. Athenaeum. 149, VII p.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Némethy Géza: Barna Ignác emlékezete. = Egyetemes Philologiai Közlöny 21 (1897) No. 2.
pp. 97–111.

Salamon Henrik: A magyar stomatologia (fogászat) története a legrégibb időtől napjainkig.
Bp., 1942. A Magyar Stomatologia Története Kiadóhivatala. 752 p.

Huszár György: A szabadságharc fogorvosai. = Fogorvosi Szemle 42 (1949) pp. 222–232. –
Kötetben: Az 1848–49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. 1–2. köt. Összeáll.:
Ács Tibor és Kapronczay Károly. Sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba – Bp., 2000. MATI
–  SOMKL.  523  p.  (Magyar  Tudománytörténeti  Szemle  Könyvtára  14.)  –  Digitalizált
változatát lásd: http://mek.oszk.hu/05100/05112/pdf/index.html 

353 Lásd Salamon Henrik id. műve

http://mek.oszk.hu/05100/05112/pdf/index.html


Adatok Duka Tivadar életéhez és munkásságához354

Az  angol  szolgálatba  szegődött  magyar  orvos  kalandos  pályafutása  elsősorban  a  Kőrösi

Csoma Sándor-irodalomból ismert. Annak idején részletesen tárgyalta Stein Aurél akadémiai

emlékbeszéde,355 legutóbb pedig Paczolay Gyula biográfiája,356 ezért ezekkel behatóan nem

foglalkozunk.  Mivel  nevezett  levelek  és  írások  igen  fontos  kéziratos  adalékokkal

rendelkeznek,  érdemes  a  nagyobb  nyilvánosságot  tájékoztatni,  bár  Szász  Károly  alábbi

életrajza  érinti.  A  közlésre  kerülő  három  dokumentum  közül  csak  egyik  dátumozott,  de

egyértelműen kitűnik belőle, hogy a másik kettő is 1895-1900 között született. Az első egy

levél,  amelyet  Duka  Tivadar  1897  karácsonyán  írt  Szily  Kálmán  akadémiai  elnöknek.

Szövege a következő:

„Nagyon  tisztelt  Barátom Kedves leveledből  's  Goldzieher  barátunk közleményéből,

melyre válaszoltam, azt következtetem, hogy az Akadémia elfogadja alapítványomat,

ide zárom tehát az összeget, Budapestre szóló váltóban azon kérelemmel, hogy avval

annak rendje szerint intézkedni méltóztassál. Arra kértem Goldziehert, hogy kezeidben

lévő  alapítványi  levelemet  kiigazítva,  hozzám  visszaküldje,  hogy  azt  az  Akadémia

óhajtása szerint kiállítva hozzád meneszthessem.

A  kézirat  ágy  hiszem  megérkezett  hozzád,  értem  Sir  William  Hunter  és  M.

Barthélemy St. Hilaire magyarra fordított cikkeit.

Boldog  és  szerencsés  új  évet  kívánván  a  Méltóságos  Asszonynak,  és  összes

családodnak,  baráti  kegyeibe  ajánlott  maradtam  –  üdvözölve  Gyulai  Pál  méltóságát

őszinte híved és szolgád Duka Tivadar.

Verte

Hála istennek,  hogy oly jó hírt  adhattál  Arthur  bácsi357 felől  –  ő bizony egy ember

minden tekintetben.

Én a jövő héten a Riviérára utazom, hogy hol telepedünk meg? Azt még nem

tudom; ide küldött levelimet fiam utánam fogja meneszteni:”

354 Forrás:  Szállási Árpád:  Adatok Duka Tivadar életéhez és munkásságához. = Orvostörténeti Közlemények.
Vol. 188–189. (2004) pp. 127–140. 
355 Stein Aurél: Duka Tivadar emlékezete. Bp., 1913. Akadémia. 33 p., 1 t. (A Magyar Tudományos Akadémia
elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. Vol. XVI. No. 9.)
356Paczolay Gyula: Duka Tivadar. Bp., 1998. Akadémiai. 137 p., 1 t. (A múlt magyar tudósai) 
357 Görgey Arthur tábornokról van szó, akihez őszinte ragaszkodás fűzte egész életén át.



Erről a levélről Paczolay nem tesz említést,  a szerzőkhöz írott  válaszlevele szerint nem is

tudott róla. A levélben említett W. Hunter és B. St. Hilaire fordítások a Budapesti Szemle

1898. évfolyamában jelentek meg.

Paczolay  szerint  Duka  Tivadar  már  egy  1897.  dec.  6-i  levélben  megemlíti  a  2000

koronás Körösi Csoma-alapítványt,  de szövegét nem közli.  Talán nem érdektelen ezt most

pótolni.

„Duka Tivadar »Körösi Csoma Sándor-alapítványa«

Duka  Tivadar,  a  m.tud.  Akadémia  lev.  tagja  azon  célból,  hogy  hazánk  halhatatlan

tudósának,  Körösi  Csorna  Sándornak  emléke  az  Akadémia  körében  ünnepélyesen

megörökíttessék,  egy  kétezer  koronát  tevő  alapítványt  alkot.  Az  alapítvány  első

tőkéjének úgymint esetleg gyarapodásának kamatjövedelmét az Akadémia a következő

módon fordítja az alapítótól kitűzött czélra:

a/ A M. Tud. Akadémia I. osztálya arról gondoskodott, hogy minden harmadik év

április havában (mint Körösi Csoma Sándor születésének és elhalálozásának idejében) a

célszerűséghez képest, vagy az I. osztály nyílt ülésén vagy az akadémia összes ülésén

Körösi  Csoma  Sándor  emlékének  tiszteletére  egy  erre  hivatott  szaktudós  az  ázsiai

kultúra körébe tartozó tudományos előadást tartson.

b/ Duka Tivadar ár alapítványának három év alatt esedékes jövedelme az előadás

szerzőjének jutalmazására fordítandó.

e/ Ha ezen alapítványtőke a jövőben újabb adományokkal gyarapodnék az előadás

tiszteletdíja a gyarapodott tőke után adatik ki. Az akadémiának azonban joga van arra,

hogy az esetben az alapítvány tőkéjének nagyságához képest az előadások időközére

nézve újabb intézkedést tegyen.

d/ Az első »Körösi Csoma-előadás« 1900. april havában tartandó.”

Amint azt az életrajzából tudjuk, Duka Tivadar 1899-ben látogatott utoljára szülőhazájába, az

első előadást tehát személyesen nem hallgathatta  meg.  Érthető,  ekkor már betöltötte a 74.

életévét,  és  a  gyarmati  szolgálattal  megviselt  szervezete  már  csak  a  meleg  déli  tájakat

(Riviéra, Dél-Anglia) kívánta élvezni, pihenéssel egybekötve. Amiről itthon, pont a fokozódó

népszerűsége miatt szó sem lehetett.

Ami a harmadik és egyben a legbővebb dokumentumot illeti, ismert, hogy a protestáns

bibliafordítások révén szoros kapcsolatot tartott a híres költő, műfordító, egyházi író Szász



Károllyal  (1829–1905),  aki  életrajzát  1892-ben  leközölte.358 Ha  a  Protestáns  Új  Képes

Naptárban  megjelent  szöveget  az  alábbival  összevetjük,  rögtön  kiderül,  hogy  egy  jóval

bővebb változatról van szó. Dörnyei Sándor véleménye szerint ez a biográfia azon előadás

szövege,  amely  1895-ben  az  eperjesi  kollégiumban  hangzott  el,  amikor  egykori  intézete

számára  1000  forintos  alapítványt  tett.  A  szerző  is  ezt  valószínűsíti,  míg  valaki  hiteles

dokumentumokkal az ellenkezőjét be nem bizonyítja.

„Szász Károly: Duka Tivadar

1.

Dukafalvi  és  Kuchini  Duka Tivadar  született  1825.  június  22-én  Dukafalván,  Sáros

megyében, hol édes atyja  Ferencz,  a régi fészek egyik közbirtokosa volt  s a megmaradt hét

szilvafa  ma  is  (1894-ben)  Tivadar  birtokában  van,  [azóta  a  külmezei  egyház  iskolájának

ajándékozta] rokoni kezelés alatt,  amint 1891-ben ősszel idősb fiával Ferenczczel s rokona

Duka Robert  huszárezredes társaságában Dukafalván meglátogatta,  a ház melyben Tivadar

született  már  nem  létezett.  Édes  anyja  tapolybisztrai  Szeghy  Johanna  volt,  heten  voltak

testvérek,  Tivadar  a  legidősbik.  Elemi  oktatást  az  apai  háznál  nyert,  s  mint  ágostai

hitfelekezetüt Eperjesre vitték a donatista classisba Klein György tanár osztályába 1833-ban, s

két év mulya a grammatika osztályba előléptették Benczúr Jósef tanárhoz, ahol mint szokás,

két évig maradt – novicius és veteranusnak – s aztán a sárospataki collegiumban lett superior

syntaxista  Vágó József  tanár alatt, a rhetorica classisban pedig volt  Bakó Balázs  tanítványa.

Két  évet  töltvén  Sárospatakon  visszatért  Eperjesre,  Krajzel  András  tanár  alá  a  rhetoricai

osztályba, a bölcsészeti folyamot is és jogot Eperjesen végezte, amazt  Vandrák,  ezt  Csupka

tanárok alatt részesült a Róth Johanna féle ösztöndíjban is. Vallásos érzületét erős protestáns

szellemben,  a  szülői  ház  oltotta  bele:  biblia  olvasás,  családi  ima  és  ének  különösen

vasárnaponkint  rendesen  tartott,  mivel  a  templom  távolabb  helységben,  Külmezőn  lévén,

annak rendes látogatása nehézséggel járt. A két protestáns oskola a hol tanult, jellemét tovább

fejlesztette és szilárdította.

Tanulmányait szép sikerrel és korán végezte úgyhogy már 19 éves korában 1844-ben

joggyakornoknak esküdt fel, az eperjesi kerületi táblán, s egyszersmind tiszteletbeli esküdti

minőségben a megyénél is szolgálatba lépett. Azon idő alatt joggyakornoskodott  Jób  táblai

ügyvéd és Eördögh Károly oldalánál az utóbbi gróf Forgách István kertneki uradalmának volt

ügyésze.  Ezen  időben  ismerkedett  meg  Trangous  Lajos  kapitánnyal,  aki  vashámorokkal

foglalkozott, s idővel oly meleg atyai barátja lett Dukának.

358 Dörnyei Sándor dátum nélküli levele a szerzőhöz



Két év eltöltével 1846-ban, Duka Pestre ment, s Hubay József személynöki itélőmester

oldala  mellett  felvétetett,  mint  a  Királyi  táblai  Juratus  Karlovszky  Zsigmond  ügyvédi

irodájába,  Pákh  Alberttel  és  Görgey  Istvánnal  dolgozott,  ez  utóbbi  tanuló  társa  volt

Eperjesen.Az ügyvédi  vizsgát kitünő calculussal  letette  1846-ban s ősszel ugyan ez évben

Trangous kapitány magával vitte Gräfenbergbe 1847-ben; ott töltötték a telet, akkor  Reguly

Antal  is  oda  érkezett  uralaltai  utjából,  's  kivel  megismerkedtek,  néhány  hónapot  együtt

Freiwaldauban  töltöttek.  Az  alatt  a  St.pétervári  academia  tagja  Kumik  Ernő,  Regulynak

meghitt barátja szinte oda érkezett, a kivel Duka megismerkedett, valamint Széchenyi István

gróffal is, ki az akkoron ott tartózkodott családjánál tett karácsonyi látogatást.

1848-ban az első felelős ministeriumban Kossuth Lajos alatt, Trangous lett a bányászati

osztály  főnöke,  ki  Dukát  szülei  házánál  magához  hivatta.  Budára  is  Szlavy  Josef  osztály

tanácsos  később  minister  Elnök  's  koronaőr,  és  Szabó  Jósef,  osztályfogalmazó,  később

egyetemi tanár mellé irnoknak kineveztetett.

Budán Duka főnökénél Trangousnál lakott s akkor lett a várbeli II. nemzetközi század

közvitéze,  egy  alkalommal,  a  szenttamási  tábor  hadiszállására  küldték  Beöthy  Zsigmond

királyi biztoshoz sürgönyökkel.

Nemcsak az ország déli részeiben de másutt is a harczi riadó csakhamar megzendült, 's a

fiatal embereket az irodából a csatatérre szólította, toll helyett fegyvert fogatott velük, Duka

százada volt az első csapatok egyike, melyek szeptemberben a parendorfi táborba, 's onnan

Lipótvárba vezényeltettek hogy azt Simoncsics osztrák tábornok berohanása ellen megvédje.

Onnan Dukát Pozsonyba a  főhadiszállásra  parancsolták,  honvéd hadnagyi  ranggal  Görgey

Tábornok oldala  mellé  került,  kit  azután híven kísért  Világosig.  Sőt a fegyverletétek  után

Nagyváradig.

A hadjárat alatti szolgálatai felül ismételt elismerés van téve Görgey István művében.

Tábornokának oldala mellett szolgált a téli hadjárat alatt és aztán vezér Komárom 's K, alatti

csatákban.  Buda  ostrománál,  melyhez  az  ostrom előtti  éjszakán  ő  vezényelte  a  huszár  és

gyalog szakaszt, mely a létrákkal megrakott szekereket a falak alá kísérte; ott a peredi csatánál

is az első komáromi csatában április 26-án, katonai érdemjelt  nyert 's a napi parancsban a

diadalnap hősei sorában említetett.

Nagyváradról, a világosi fegyverletétel után orosz útlevéllel betegen Pestre, 's onnan a

Duna jobbpartján a komáromi előőrsök között septemberben, Gräfenberg fele üdülés végett

utazott,  Pesten kapott osztrák passzussal; útjában alkalma volt a komáromi várba bemenni,

mit meg is tett volna, de érezte, hogy beteg létére csak terhére lenne úgy is erősen zaklatott

bajtársainak. Pozsonyba érkezett, ahol a rendőrség letartóztatta, 'nem csekély udvariatlanság



után annyit  végre elért,  hogy az ott  parancsoló osztrák tábornok  Benedek  (?),  megtudván

Duka  helyzetét  's  romlott  egésségi  állapotát,  más  útlevelet  adott  neki,  's  ezzel  1849-i

septembertöl  1980 évi  februárig  Gräfenbergben  időzött  míg  egéssége  helyre  állott.  Idejét

mintegy  ösztönszerüleg  az  angol  nyelv  elemeinek  megtanulására  fordította,  foglalkozott

egyszersmind  a  könyvkötéssel,  melyet  betanulni  óhajtott,  azon  czélból,  hogy  bizonytalan

jövőjében, talán mindennapi kenyerének megszerzésére is szolgálhatna neki ez a mesterség az

idegenben.

Útlevelének lefolyása után vissza kellett volna térnie a hazába, de szülőinek tanácsára

külföldre  menekülést  választotta  s  báró  Lo  Presti  Árpád  honvédbajtársának  testvére

Uckermann  báróné biztatására egy, becsületes freiwaldeni polgár,  Blazek  könyvkötő által a

porosz határon Neisse városába átköltözve Breslau-n, Drezdában szerencsésen megérkezett,

Blazek  öt  napra  szóló  gräfenbergi  útlevelével.  Drezdában  azonnal  Uckermann  bárónál

jelentkezett.  Ezen kegyes  honleány néhány napra egy ösmerősénél  Kruspér  asszonyságnál

elszállásolta,  de  a  rendőrség  kapott  így  is.  Lo  Presti  Árpáddal  Pirna  mellett  egy molnár

házánál néhány hétre Herr Braun von Eckerstein álnév alatt biztos mendéket keresett, miglen

a báróné a francia követségtöl útleveleket kieszközölt számára, mellyel Parisba menekült, hol

már akkor számos emigráns, u.m. Szemere Bertalan, gróf Batthyány Kázmér, gróf Andrássy

Gyula, gróf Schmidegg Kálmán, gróf Teleki László, Klapka tábornok és mások tartózkodtak,

's az ifjú emigránsok szívesen fogadták körükben. A magyar államnak, a magyar jognak 's

ezzel Duka szakbeli pályája és életmódjának vége szakadt. Más pályát más életmódot kellett

keresnie,  ő az orvosira  érzett  legfőbb hajlamot,  amit  Görgey tábornok is  ajánlott  neki.  A

francia  nyelvnek kellő  birtokában lévén tanulmányait  azonnal,  már  márciusban megkezdte

volna, de mielőtt az Egyetemre felvennék. idegen létére követségtől kivántak tőle ajánlatot.

Ezt mint menekült megszerezni képes nem volt, előkelő pártfogóinak minden közbenjárása

mellett  sem sikerült neki beiratkozást kieszközölni.  Igy Angliára lévén utalva  Türr István,

menekült társával Havre és Southhamptonon át

Londonba érkzett 's a Cranbonre Hotelbe szált, a hol több hasonsorsú kortársa várt reája.

Terve  az  volt,  hogy  America  valamelyik  egyetemén  kezdje  meg  az  orvosi  cursust.

Etekintetben csalódás  érte,  s  Londonban maradt.  Most  már  egész erejével  az angol  nyelv

tanulására vetette magát 's e végett barátai tanácsára belépett a Birbeck Institution Chancery

Lane nevendékei közzé, itt Elocutiont különösen Mr. Smart tanár alatt gyakorolta, 's később

mint  a  német  nyelvnek  köztanára,  több  hónapig  működött  az  Institutionban,  's  az  angol

nyelvet  annyira  elsajátította,  hogy  Decemberben  (1850)  a  St.  Georges  Hospitalban

jelentkezett,  a  hol  orvosi  tanfolyamra  felvették  s  itt  rendkívüli  szivességgel  's  baráti



vonzalommal találkozott. Klapka tábornok volt akkor a londoni emigrációnak feje, mint ilyen

köszönő  levelet  küldött  Duka  tanáraihoz  szíves  pártfogásukért.  Szorgalmasan  nekilátott

tanulmányaihoz, miglen magát francia és német nyelvtanítással 's mint segéd Georgii  tanár,

orvosi svéd gymnasiumában szerzett díjjal,  magát fentartotta,  tanulmányaiban pedig haladt

előre, hogy 1853 év végével már lebirta tenni a szigorlatokat Londonban és a St. Andrews

skót egyetemen 's  egyszerre  kész ember volt,  hogy mindennapi  kenyerét  az orvosi pályán

megkeresse.  A jó  szívű  Mayer  György  az  angol  urak  által  alkotott  magyar  emigránsokat

segélyző társulat pénztárosa, 's kit minden emigráns Londonban mint meleg barátit hálásan

ismert, előlegezte Dukának a diplomájáért járó díjakat, melyeket Duka néhány hónap alatt

pontosan megtérített. Mayer évek múlva visszatért szülővárosába Leibitzba a Szepességbe, a

hol rokoni ápolást talált életének végső napjaiban 's az ottani sirkert hantjai alatt alussza végső

nyugalmát a nemes ember barát '  a hív honfitárs. A szerencse kedvezett  az ifjú orvosnak.

Tanárinak  egyike,  fia  vált  a  nagynevű  Sir  George  Pollock  angol  tábornoknak  (később

fieldmarsall),  ki  1842-ben  a  győzelmes  hadseregét  a  veszélyes  khyberi  szoroson  át

Afghanistából Indiába vezette.  Pollock tanár,  most már tudorrá avatott  magyar  tanítványát

dicsérettel  említette  atyja  előtt,  aminek  folytán  a  Tábornok  házához  hivatott  és  tábori

orvosnak  kineveztette  a  bengáli  hadsereghez  Keletindiába,  hadnagyi  ranggal,  mielőtt  ez

megtörtént volna angol alattvalóra naturalizáltatott  Lord Aberdeen kormány által, hisz akkor

nem  volt  Magyarország!  Duka  nem  habozott  soká,  's  az  éghajlati  viszonyoknál  fogva

veszélyes  tropicai  szolgálatra  magát  elhatározta  1853  évi  December  10-én  búcsút  vett

Angliától  'a  jegyesétől  's  útjára  kelt  kelet  felé.  Néhány hetet  honfitársai  körében Parisban

töltött  gróf  Schmidegg  Kálmán  baráti  házának  volt  vendége,  idejét  arra  fordította,  hogy

kórházakat  látogatta.  Parisból  1854  január  3-án  korán  reggel  diligenceon  váltott  jegyet

Marseilles felé, akkor vasút még nem volt készen az egész vonalon, a vonattal csak Dijonban

találkoztak 's elindulástól  számítva harmadnapra Marseille-be a kikötőbe érkeztek.  Duka a

»Vectis« nevű gőzösre szállt  mely őt Maltába hozta, a hol a Southhamptonból megérkzett

»Ripon« nevű gőzös várakozott a Franciaországon megjött utasokra, hogy öket Alexandriáig

Egyyptomba  szállítsa.  Innen  a  mahmudi  csatornán  Bulakig  's  aztán  öszvérek  által  vont

kétkrekű szekeren Cairoig és Suezig utazott, a hol a »Bentick« nevű keletindiai hajóra szált, a

veres tengeren Aden kikötőbe 's aztán tizenegy nap alatt Ceylonba érkezett, innen Madrast

érintette 's Február 14-én Calcuttában partra szált. Sir George Pollock ajánló levelei folytán

szives fogadtatásban részesült mindenütt, eleinte az ottani közkórházakban alkalmaztatott, de

csakhamar  a  Burma  irányában  fekvő  Tipera  tartományba  küldetett,  's  Comilla  nevű

fővárosában 1854 Márciusától 1855 novemberig tett szolgálatot. Itt, magányadakozások útján



kórházat  épített  a  benszülöttek  számára,  eredményes  fáradozásáért  Benghalia  kormánya

köszönetet szavazott neki! 1855-i Decemberben a Ganges (úgy nevezi a folyót a nép) jobb

partján  fekvő  Monghyr  nevű  állomásra  tétetett  át  's  nőül  vette  a  Calcuttába  megérkezett

jegyesét, az egykori herefordi püspöki helyettes  dr. Charles Taylor  legifjabb leányát  Anna

Jane-t kitül két fia és két lánya született. Leányaik elhunytak; az egyik elhalt útközben Anglia

fele, a veres tengeren, 's az alexandriai temetőben nyugszik. Első fia Ferenci Tivadar 1857-

ben  Londonban  született,  a  Wellington  Collegeben  tanult  a  hol  Dr.  Benson,  mai  (1894)

canterbury érsek  volt  tanára;  a  jó  viszony a  tanitó  és  tanitvány között  még  ma is  (1894)

fennáll. Cambridge-ben végezte a jogot, a hol graduált; most Banister Londonban ügyvéd. Az

ifjabbik  Albert  Teofil  1866-ban  született,  Cambridge-ben  végezte  az  egyetemi  folyamot,

graduált.  A  St.  Georges  Kórház  orvosi  iskolája  kötelékében  állott,  most  gyakorló  orvos

Austráliában  Queenslandban,  ma  nagyszerű  városban  működik.  De  térjünk  vissza  Duka

életpályájára. 1857 Májusában, Keletindiában a kiütött a Szipoly lázadás; ő akkor a Ganges

partján Monghyr-ban állomásozott. Azon a hajókon öt (5) Szipoy és egy bennszülött lovas

ezred  volt  lázadásban;  de  az  ő  állomása  szerencsésen  megmenekült;  a  folytonos  gőzhajó

közlekedés nagy előnyére volt a folyamparti Monghyrnak, 's ez távol tartotta a lázadókat.

Neje megbetegedett a lázadás kitörése előtt, az okból rokonaihoz Londonba vette útját, a

hol  első  fia  született,  kivel  1858-ban  visszatért  férjéhez.  1860-ban  leányuk  született

Monghyrban,  1861  tavaszán,  a  két  kisded  egésségi  tekintetből  anyjukkal  Angolországba

utazott. Az út eredménye szerencsétlen volt, mert a leányka mint már említve volt, a veres

tengeren elhalt 's Alexandriában eltemetettetett.

1863-ig tehát  több mint  kilenc éven át  dacolt  Duka szívós testalkata  a Ganges-parti

levegő, az emésztő hőség 's mindig megujuló tagályok veszélyeivel:  de végre veszélyesen

megbetegedett dysenteriában, 's csak a kitüntető szeretetnek és becsülésnek köszönhette, hogy

neje  távollétében  gondos  ápolásban  részesült,  aztán  Singapurban  időzött,  september

hónapban, 's a midőn itt sem állt helyre egészsége, szabadsággal Európába bocsátották.

A gőzös indulása Calcuttából November 3-ára volt határozva, előkészületek megtevése

végett  Monghyrból  több  nappal  előbb  érkezett  Calcuttába,  a  hol  Dr.  Goodene  Eduard

tiszttársa  vendégszerető  házánál  talált  gondos  kezelést  és  ápolást.  A hosszú  tengeri  út,  a

legkedvezőbb körülmények között is, a komolyan beteg utazóra mindig sok szenvedéssel van

összekötve;  November  26  Suezben  's  reá  Alexandriában  megérkezett.  Duka állapota  nem

javult, a francia hajóorvos, mert a »Menageries« gőzösön utazott, nem tanácsolta, hogy az utat

tovább  folytassa,  Alexandriában  tehát  kellett  maradnia  a  vendégfogadóban,  nem  a

legkedvezőbb körülmények között.  Itt  is azonban jó barátjai  akadtak  Dr. Ogiloy Bey  saját



házában és családjánál ápolást ajánlott neki; innen számítandó a forduló pont, mely betegünk

egésségének javulásában létre jött. December 14-én már elég jól volt, angol hajón elindult

Maltába, hol neje és kis fia várták reá; szerető körökben, nem sokára teljesen fel is lábbadt.

Maltából Sziciliába hajózott, Syracusában partra szálltak 's aztán Catania, Nápoly, Roma és

Velencén keresztül beérnek április vége előtt Budapestre. Gőzhajón érkeztek. A tavasz 1864-

ban későn fejlődött:  a  Semmering  átkelő,  ápril  közepén még  hóval  volt  fedve,  úgy hogy

Velencén  csak  April  3-k  hetében  hagyhatta  el.  Akkor  még  gróf  Forgách  Antal  volt  a

főcancellár,  a  kinél,  ámbár  Duka  már  maturalizált  angol  's  hadseregi  tiszt  létére  angol

passzussal  volt  ellátva,  személyesen  jelentkezett,  hogy megtudja,  valjon  van-e  kifogása  a

kormánynak, hogy hazáját ismét meglátogassa; gróf Forgách biztosította, hogy nincs, az angol

nagykövet is azon véleményen volt hogy nincs, de figyelmeztette, hogy politikai ügyekkel ne

foglalkozzék a hazában.

Régi barátai,  bajtársai  és ismerősei nyilt  karokkal fogadták; útközben meglátogatta a

Klangenfurtba  internált  Görgey  Arthur  tábornokot;  rokonai  különösen  édesanyja

ünnepnapnak vették az újra találkozási alkalmat, de fájdalom vegyük az ünnepség közzé, mert

édesanyját már nem találta életben.

Báró Eötvös József ajánlatára a tudományos akadémia, levelező taggá választotta Dukát,

ő ez alkalommal tartotta székfoglalóját »a tropicus éghajlat viszonyairól Bengáliában«. Neve

már  ekkor  ismeretes  volt,  mivel  távollétében  nem feledkezett  meg  hazájáról,  a  napilapok

feljegyezték azon számos becses természettudományi és archeologiai küldeményeket Kelet-

és Hátsóindiából, melyekkel az akadémiát és a nemzeti múzeumot gazdagította. De már 1865-

ben ismét  vissza  kellett  mennie  Keletindiába,  de ismét  beteg  lett,  mert  elhagyta  Európát,

mielőtt egéssége tökéletesen megerősödött volna. Ismét Angliába jött tehát néhány hónapra 's

csak 1866 évben foglalta el állomását Monghyrban.

1864  a  nyugati  Himalayak  vidékére  tétetett  át  Simlába,  mely  üde  és  egészséges

levegőjéért a királynak és számos előkelő és vagyonos keletindiainak nyári tartózkodása. Két

évig  itt  szolgált  mint  a  Sanatorium  orvosa  's  a  legelőkelőbb  egyénekkel  jött  személyes

érintkezésbe.  Ez  idő  szolgálatának  legelőnyösebb  és  legérdekesebb  korszakát  képezi,

egéssége is teljesen megerősödött. Simlában letelvén szolgálati ideje, a közel fekvő Sanavarba

»Larprence« nevet viselő himalajai katonai intézetbe mint az intézet orvosa, rendeltetett, ahol

ötszáz katonai árva teljes ellátást és nevelést nyert a kormány költségén.

1870-ben September hóban ismét a Ganga-partra, ez uttal Patna állomásra tétetett át. Ez

régi paliputra,  a hol a buddhaismus alapítója,  Sakya Muni  élt  és tanított  és a hol a görög

Megasthenes, Asoka fejedelem udvarában mint Nagy Sándor követe, több éven át működött.



Duka nem maradt sokáig Patnában, 1871-i Januárjában a keleti  hegyvidékre,  a Himalayak

legérdekesebb állomásának egyikére, Darjilingbe kapott kinevezést, 7000 lábnyi magaslatra a

tenger szine felett.  Nepál és Tibet tehát China határainál,  a hol hírneves tudásunk,  Körösi

Csoma Sándor sirja van, a hova Duka mintegy gondviselésszerüleg lett vezetve, hogy általa

népe megtudja magyar bujdosó fiának igazi történetét.

Duka 1870 elejétől 1874-ig családjával Darjilingben lakott. Betöltvén 20 évi szolgálatát,

az akkori szabályok szerint első rangú Surgeon major lett,  azaz alezredesi rangját elérte és

szabadsággal Európába utazott. 1876-ban ismét vissza tért szolgálatra Keletindiába, 's tényleg

csak 1877-ben lépett nyugdíjba. Azóta szülőföldét újra és ismételve meglátogatta, de ismét

visszatért  új  hazájába Angliába,  ahová esaládi  kötelékei,  fiainak neveltetése  és  társadalmi

állása  visszavonták.  Már  előbb  (1856)  Monghyrban,  's  aztán  Simlában  (1867),  Sabathin

környékén,  hol  Körösi  Csoma  Sándor  megjelent  az  angol  fennhatóság  alatt  lévő  indiai

területen, s aztán 1870-ben Darjilingben történt tartózkodása alatt sokat foglalkozott Duka a

magyarok  eredeti  hazájának  felfedezése  végett  a  keletre  vándorolt  tudósnak  életével  és

munkáival.  Csomának munkássága felül már iskolai  évei alatt  értesült  Eperjesen, a mint a

Collegiumban pénzgyüjtést eszközöltek Csoma terveinek előmozdítására, ezen pénzgyüjtésről

Döbrentei  Gábornak  leveli  adnak  értesítést.  Csomának  czélja  's  veszélyes  pályájának

folyamatja  maradandó  bámulatot  jelentenek  Dukának  már  fiatal  kori  lelkületében,  's  a

Gondviselésnek különös irányzata lakozik abban, hogy éppen nekie lett légyen fenntartva a

feladat megoldása, hogy kellően megismertesse honfitársait Csoma életrajzával, mely körül

ekkorig annyi mesés legenda csoportosult.

A mint említve volt, már 1857-ben Monghyrból megírta Duka első közleményét Körösi

felől,  melyek  emigránstársa  's  belső  barátja  Rónay  Jácint  közvetítése  folytán  a  »Magyar

Posta« hasábjain  megjelentek,  's  sorsnak különös  szeszélye,  hogy később 1867-ben Duka

éppen azon vidékre lett szolgálatra rendelve t.i. Himalayak éjszak nyugati tartományaiba, a

hol Csoma, közép Ásiából megérkezvén mint gyanus politikai egyéniség letartóztatott, és ott

Sabathuban megirta első jelentését az angol alkirályhoz, a mely irományban életrajzán kivül

előadja eddigi tanulmányainak czéljait 's a követendő terveit.

1882-ben  a  Magyar  Tudományos  Akadémiától  Duka  megbízást  nyert,  hogy  Csoma

életét is tanulmányozza tüzetesen megírja, e megbízatásnak akként felelt meg, hogy a mint

ugyan azon évben Keletindiát még egyszer meglátogatta, a még hiányzó adatait kiegészítette,

Csomának  eredeti  leveleit,  a  mennyiben  tehette,  a  tudományos  Akadémia  számára

megszerezte azok már a  Dr. Malan  által Dukának felajánlott Csomaféle tibeti kéziratokkal

együtt  az  Akadémia  birtokában  léteznek,  s  melyekért  a  Tud.  Akadémia  neki  ünnepélyes



köszönetet  is  szavazott  meg,  úgyszintén a Sztupáért,  mellyet  Buddha Gayából  hozott.  Igy

feladatának  teljesen  megfelelt  műve  egy  térképpel  's  Csoma  arcképével  az  Akadémia

kiadásában jelent meg.

Duka ezen művéhez, legnagyobb részben Kalkuttában, a külügyi minisztériumnál és az

»Asiatic  Society  of  Bengal« irattárában  gyüjté  az  adatokat,  de  fölkereste  azokat  a  híres

magyar tudósról szóló folyóirati jelentésekben, levelezésekben s amaz utazók irattárában is,

kik Csomával egyszer másszor érintkeztek. Az  »Asiatic Society of Bengal«  jegyzőkönyvei,

számadásai is jelentékeny anyagot szolgáltattak tárgyához.

De tán még a rendkívüli érdekes életrajznál is érdekesebb Duka könyvének azon része,

mely Csomának irodalmi dolgozatait tartalmazza, itt ugyanis nagyterjedelmű tibeti szórátán és

nyelvtanán kívül mindent  együtt  találunk,  a mi a magyar  tudós után fönmaradt  's  fel  volt

található.  Legtöbbnyire  kivonatos  ismétlései  ezek  azoknak  az  irodalmi  roppant

gyüjteményeknek, melyeket Körösi Csoma Sándor részint a tibeti zárkákban részint az ázsiai

társaság könyvtárában, melynek őre volt, bámulatos figyelemmel és szorgalommal átbúvárolt

's mely tanulmányai megfoghatóvá teszik, hogy a szerény, igénytelen, rejtőzni szerető tudós,

ki semmitől sem óvakodott annyira, mint attól, hogy előtérbe tolakodjék, s a figyelmet maga

iránt kierőszakolja, hogyan válhatott az egész tudományos körök oly rendkívül tiszteletének

és kegyeletének tárgyává.

A mi azonban minket protestánsokat még ennél is jobban érdekel az Duka működése a

Bibliai Társaság körében. Lord Shaftesbury elnöksége idején 1885-ben felszólítást nyert, hogy

egy  éppen  üresedésben  jött  igazgató-tanácsosi  helyet  foglaljon  el,  a  mire  késznek

nyilatkozván,  az  azon  évi  közgyűlésen  megválasztatott  's  azóta  folyvást  tevékeny  tagja  a

társaság igazgató választmányának.

Az igazgató választmány öt albizottságban működik,  ezek: a évi irodalmi,  az China-

Japán-Indiaai,  a  Kiadó  és  külföldi  raktárakra  ügyelő  albizottságok.  Duka  ezek  közül

háromnak,  t.i.  a  chinai-japán-indiai,  a  kiadó  és  külföldi  raktárak  működő  tagja,  's  így  a

szellemi ügyek vezetésében igen nagy része van. Készségkívül neki köszönhetjük azt a kiváló

figyelmet,  melyet  az  öt  világrészben  működő  társaság  legújabb  időkben  a  magyar  Biblia

ügyre fordit.

1887-ben a Royal Asiatic Society is választmányi taggá választotta négy évre, 's ez idén

e választás érvényre lejárván újabb négy évre ismét megválasztatott. Ez is bizonysága a kiváló

tekintélynek, a melyet új hazájában élvez.

De ő azért szívben és lélekben csak magyar maradt, ide vonja őt különösen a magyar

protestáns iránti értékek meleg együtt érzés is. Adja az ég, hogy a lelkét eltöltő erős protestáns



érzéssel még soká használhasson hazánknak, egyházunknak, 's bár mily szép és tekintélyes

állást foglal is el Angliában: legyen neki legkedvesebb az a tisztelet é szeretet, mely nevét

szülőhazájában, az a koronszenv mely őt a Magyar Protestáns Egyház körében környezi!”

*

A kézzel írott 14. oldal alján utalás történik a Protestáns Képes Naptár (nyilván a Protestáns

Új Képes Naptárra gondol) 1892. év 25. lapjára,359 amely a valóságban az arcképpel együtt a

20-25. oldalra tehető. Hogy bővített szövegváltozatról van szó, bizonyítja, hogy 1892-ben a

tanárok  közt  még  nem  szerepel  Krajzel  András,  valamint  hogy  az  eperjesi  iskola  Roth

Johanna-ösztöndíjban részesítette.  A sárospataki  éveiről  szóló részbe utóbb bekerült  Vágó

József  és  Bakó Balázs  tanár  neve  is.  A 14.  oldal  azonban szó  szerint  megegyezik  a  már

említett Képes Naptári életrajz utolsó fejezetével, ahogy arra az időjelek is utalnak. Mivel a

Szinnyei  II. kötete 1893-ban jelent meg,360 természetesen a második, bővebb változatot még

nem  ismerhette.  Mindent  egybevetve  indokoltnak  tartjuk,  hogy  az  eddig  lappangó,  igen

lényeges Duka-dokumentumok nyomtatott formában is ismertekké váljanak.

359 Dr. Duka Tivadar. = Protestáns Új Képes Naptár, 1892. pp. 20-25. 
360 Szinnyei József: Magyar írók élete és művei. 2. köt. Bp., 1893. Hornyánszky. 1125. has. 



Egy közéleti orvos a múltból – Hamary Dániel361

Realista  korunk  a  romantikus  hősöket  idealizált  figuráknak  tartja,  akik  legföljebb  Jókai

fantáziájában léteztek, a valósághoz főleg az ellenőrizhető történelmi események révén volt

közük. Mint a Baradlay fiúké a szabadságharchoz, a sort az átlagolvasó tetszés szerint tudná

folytatni.  Pedig  a  Nagy Mesélő  környezetében  annyi  igazi  hérosz  élt,  hogy ízlése  szerint

válogathatott közülük. Sokan még ebbe az óriási életműbe sem fértek bele, a jellegzetesen

jókais álnevek alatt sem ismerjük fel énük mását. Pl. az anyai ágon komáromi eredetű kortárs

Hamary Dániel  doktorét,  akinek kanyargós  pályafutásában a  Bugát  Páléhoz és  az Almási

Balogh Páléhoz hasonlóan nem volt önző mellékzöngéje a közéleti szerepvállalásnak. Akár a

szabadságharc,  akár  a  kiegyezés  idején,  de  mindig  a  nemzeti  ügy  mellett,  a  mindenkori

tisztsége  és  tisztessége  teljes  hatásfokával.  Megérdemli,  hogy  regényes  alakját  az  alábbi

szerény emlékcikkben felidézzük.

Hamar Dániel kalaposmester és Patkó Lídia fia 1826. március 25-én Tatán jött a világra.

Komárom  megye  második  legfontosabb  településén,362 amelynek  szűrszabó  céhe

Debrecenével  vetekedett.  Az  Esterházy-uradalom  szomszédságában  sajátságos  cívisélet

alakult ki, markánsan protestáns szellemiséggel.

A  polgárosuló  iparosok  szívesen  taníttatták  gyermekeiket,  kivált  ha  helyben  akadt

megfelelő középiskola. Egyedül a német nyelv alapos elsajátítására tett egy kis óbudai kitérőt,

majd  magántanuló,  végül  a  dunántúli  reformátusok  szellemi  központjában,  a  pápai  híres

kollégiumban  kötött  ki,  méltó  maturátus  megszerzése  végett.  Később híressé  vált  földije,

Jókai Mór akkor hagyta el az iskolavárost, amikor Hamar Dani (a nevét még így írta) oda

megérkezett. Így aztán az újdonsült önképzőköri jegyző nagy elődeinek (Petőfi, Jókai) már

csak az emlékével találkozott.  Irodalmi próbálkozásaiért  két ízben is dicséretben részesült,

volt  könyvtáros  és  lapszerkesztő,  valamint  a  reformkor  szellemének  megfelelően  jurátus,

hogy  majd  prókátor  lehessen.  A  jogot  1847-ben  elvégezte,  két  dolgot  azonban  „hamar”

felismert.  Azt,  hogy  jurátusi  bálványa,  Deák  Ferenc,  továbbá  literátus  példaképe,  Bajza

József, túlságosan nagyok a követhetőséghez,  ezért más területen kell próbálkoznia.  Ekkor

kötött ki a medicina mellett, amelynek akkor már akadt egy Balassa Jánosa, elég vonzó egy

másik jövőképhez.

361 Forrás:  Szállási Árpád: Egy közéleti orvos a múltból (Hamary Dániel, 1826-1892). = Orvosi Hetilap 136
(1995) No. 36. pp. 1954–1956. 
362 Vö.: Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város.
Bp., é. n. [1906]. Apollo r.t. X, 600 p.



Az  első  éves  pesti  medikus  azonban  1848  tavaszán  már  természettan  helyett  a

történelemből vizsgázott. A gyakorlatban és jelesen. Ott találjuk a márciusi ifjak között: a 12

pont  proklamálásánál,  Táncsics  kiszabadításánál,  mindig  Vasvári  Pál  oldalán.  A forradalmi

napok elmúltával szülőföldjére ment, ahol éppen a nemzetőrséget szervezték. A „veszélyben a

haza” jelszavára a tatai Hamar família négy tagja ragadott fegyvert és vettek részt a schwechati

csatában. Közismerten mérsékelt sikerélménnyel. A némi kémiai ismeretekkel rendelkező ifjú

aztán jelentkezett a védtelen ország legjobban védhető erődítményébe, a szülőföldhöz közeli

komáromi várba. De nem az egészségügyiekhez, hiszen akkor a várban Szinnyei kimutatása

szerint363 közel  félszáz  jól  képzett  orvos  serénykedett.  Igaz,  akadt  teendőjük,  mert  Klapka

tábornok emlékirataiból364 tudjuk, hogy a 18 ezer harcos mellett kb. 5 ezer sebesült és beteg

zsúfolódott össze a katakomba-rendszerű komáromi kórtermekben. Hősünk tehát a tüzérséghez

jelentkezett, a rettenthetetlen hírű Krivácsi alezredes parancsnoksága alá.

Az eseményeket a ’Komáromi napok 1849-ben’ című könyvéből365 követhetjük. Előtte

publikált  a  győri  ’Hazánk’,  az  ’Életképek’,  a  ’Munkások  Újsága’,  valamint  a  ’Március

Tizenötödike’ hasábjain, a ’Közlöny’ 1848-ban közölte a tatai leveleit, ugyanekkor jelent meg

a ’Nem kell szerzetes rend’ című pamfletje,366 amelyben az állam és az egyház szétválasztását

szorgalmazta. Erősen protestáns szempontok szerint, vagyis a pápista befolyás korlátozásával.

Legsikerültebb és legmaradandóbb értékű műve a már említett ’Komáromi napok 1849-ben’;

a dicsőséges másfél hónap ihletett, hiteles dokumentuma. Lesújtó és felemelő fejezetekkel. Az

előző jelző azért, mert korán jelentkeztek a széthúzás jelei.

A Kossuthhoz hű Thaly Zsigmond alezredes politikailag kezdettől gyanakodott a főleg

katonai  aspektusokat  mérlegelő  Klapka  tábornokra,  a  Damjanich  Jánosra  emlékeztető

bátorságú Kosztolányi  Mór ezredes (Kosztolányi  Dezső őse) mindvégig ellenezte Krivácsi

ezredessel  együtt  a  vár  feladását.  Noha  a  kitörések  gyakran  jártak  részleges  és  végleges

veszteségekkel, hosszú távon mégis csak a tisztes feltételek közötti szabad elvonulásra volt

esély. Mint tudjuk, Klapka tábornok ezt ki is alkudta. De már az ostromállapot bekövetkezte

előtt  kihirdette a kockázatot nem vállalóknak az erődítményrendszer elhagyását,  kivéve az

orvosokat.  Annyi  ezer rászorulót mégsem lehetett  önkéntes ellátásra bízni.  Kivált,  ha nem

mindenki  állt  hivatása  magaslatán.  Ezért  a  tábornok  elrendelte,  hogy  orvos  csak  Buzay

363 Szinnyei  József,  id.:  Komárom  1848–49-ben.  (Napló-jegyzetek.)  (Klapka  tábornok  képével.)  Bp.,  1887
[1886]. Aigner. VIII, 518 p.
364 Vö.: Klapka György: Emlékeimből. Függelékül Gróf Teleki László levelei. Bp., 1886. Franklin-társ. VIII, 626
p., 1 t.
365 Hamary Dániel: Komáromi napok 1849-ben. Klapka György honvéd-tábornok alatt. Pest, 1869. Heckenast G.
VIII, 135 p.
366 Hamary Dániel: Nem kell szerzetes rend. Pesten, [1848]. nyom. Landerer és Heckenastnál. 20 p. 



törzsorvos  engedélyével  maradhat  távol  a  gyógyítástól.  Felemelő  viszont,  hogy a  többség

kitartott fogadalma mellett. A mindig kuruc érzelmű Hamary könyvéből tudjuk; a szlovák és

német nevű várvédők jelentős része nem is tudott magyarul, mégis a végsőkig való helytállás,

illetve a kemény tárgyalás hívei voltak. Akadt sáncmunkára jelentkező fogoly orosz tiszt és

megérkezett egy izraelita harci egység Óbudáról, Einhorn Ignác rabbi vezetésével. Utolsók

közt  hagyták  el  a  várat  és  egyikük  sem  emigrált.  Vállalták  a  következményeket.  A  vár

kulturális élete külön fejezet. 

A megjelenő ’Komáromi Lapok’ szerzői közt találjuk Egressy Bénit, Lisznyai Kálmánt,

Hamary Dánielt és Jókai Károlyt (Jókai Mór rokonát), a zenei repertórium pedig fejedelmi

udvarokéra emlékeztetett. A zenekari igazgató Egressy Béni, a karnagy Doppler Károly volt,

itt  hangzott  el  először  a  máig  híres  Klapka-induló,  a  magyar  himnusz  hangjai,  gyakran

felcsendültek Verdi, Donizetti operái, Strauss melódiái, mert „fegyverek közt nem hallgatott a

múzsa”. Végül a pákozdi csata első évfordulóján, 1849. szeptember 29-én a kialkudott kilenc

feltétel mellett feladták a várat. Ötödik volt, hogy „a Komáromban létező elnyomorodott, s

beteg harcosok jövője biztosíttatik”.367 A medikus tüzér költői szavaival tehát Komárom nem

lett Szigetvár, Klapka pedig Zrínyi Miklós, mégis bevonult a nemzeti hősök panteonjába.

Ha Hamary csupán ezt az egyetlen könyvet írta volna, akkor sem feledkezhetnénk meg

róla. Pedig jóval többet tett a közjóért. Az óbudai zsidó ifjakhoz hasonlóan ő is itt maradt, sok

zaklatást  és  többheti  fogságot  szenvedett.  Az  egyetemi  élet  éledésével  már  ott  látjuk  az

újrakezdők megfogyatkozott csapatában. Orvosi oklevelét az 1853/54-es tanévben szerezte,

utána szülővárosában lett gyakorló orvos, valamint közösségi mindenes. 

A tatai tó partján 1858-ban fürdőt építtetett, az iskolában könyvtárt alapított, 1861-ben

Tata-Tóváros  tanácsosa,  1863-ban  a  Neszmély  vidéki  borásztársulat  pénztárnoka  lett.

Vidékről  egyik  felélesztője  a  magyar  orvosok  és  természetvizsgálók  vándorgyűléseinek,

alapító  tagja  a  Kisfaludy  Társaságnak,  a  Magyar  Orvosi  Könyvkiadó  Társulatnak.  A

kiegyezés évében Komárom megye tiszteletbeli főorvosává választották, megalapította a Tatai

Honvédegyletet, 1869-ben a 64. zászlóalj ezredorvosa, 1870-ben a tatai iskolaszék elnöke lett.

A következő évben elhagyta kedves szülővárosát. 1871–76 között Sopronban dandárorvos,

1876-tól  az  1889-ben  történt  nyugdíjazásáig  a  fővárosi  I.  honvédkerület  törzsorvosa  és

egészségügyi előadója. Szinnyei szerint368 minden valamirevaló tudományos és emberbaráti

társaság alapító, illetve támogató tagja maradt az 1892-ben bekövetkezett haláláig.

367 Vö.: Szinnyei József, id.: Komárom 1848–49-ben. (Napló-jegyzetek.) (Klapka tábornok képével.) Bp., 1887
[1886]. Aigner. VIII, 518 p.
368 Szinnyei József, id.: Magyar írók élete és munkái. 4. köt. Bp., 1896. Hornyánszky. 385. has.



És akkor még alig szóltunk a nem jelentéktelen orvosról. Már az ’Orvosi Hetilap’ első

évfolyamában érdekes kazuisztikai esetet közölt, egy beteg szó szerinti elbeszélése alapján.369

Bár a stílus inkább a szerző írói vénájáról árulkodik. Címe elég talányos: ’Sajátságos lefolyású

görvély-(vagy  buja-)  kór’.  A  beszédes  páciens  anamnézisében  szerepel  a  bujakór,  melyet

belsőleg adagolt „higiblacs” segítségével kikezeltek. Mégis a „makknyakon” újra jelentkezett

egy  bujasenyves  fekély.  Szerzőnk  ennek  ellenére  a  görvélykór  mellett  voksolt.  Hamary  a

szakmai nyelvújítás terén még Bugáton is túltett. Nála a „hamiblany” (kalium hydrojodicum)

azért  is  „hamiblag”,  az  említett  „higiblacs”  pedig  Bugát  szótárában370 nem  is  szerepel.

Valószínűleg a „higanyibolat”, vagyis a higanyjodurátnak még magyarosabbnak vélt változata.

A fura kórrajz alapján a szerkesztőség sem tudott egyértelműen állást foglalni, bár a szerzőtől

eltérően  inkább  a  bujasenyv  kórisméjét  valószínűsítette.  Ugyanis  a  jódkezelés  a  vénuszi

nyavalyát legalább annyira tünetmentesíti (ha hát egyáltalán), mint a görvélykórt. A cikket szép

stílusa, a szerkesztői tapintat és a gyakorló orvosi buzgalom teszi idézésre érdemessé.

A következő – a Semmelweis-cikkről híres 1858-as – évfolyamban 16 alszárfekélyes

beteg  sikeres  kezeléséről  számolt  be.371 A bevezető  itt  (is)  költői,  mert  a  páciensei  eddig

valóban „rossz lábon álltak”, majd a kezelés után „lábra kaptak”. A főleg 30–40 év közötti

betegeknél  visszértágulatot  nem  említ,  így  traumás  fekélyek,  nehezen  gyógyuló  sebek

lehettek.  A  sikeres  kezelés  egyszerűségében  és  józanságában  rejlett.  Mindenek  fölötti

nyugalom, tisztaság, összehúzó kenőcsök: cserfahéjfőzet és ólomecet olívaolaj vehiculumban.

A fentiekből talán kitetszik, e költői lélek orvosként nem járt a fellegekben. 

Legmeglepőbb  teljesítménye  azonban  az  első  magyar  nyelvű  kardiológiai  könyv

megírása,  mivel  nemhogy  szívspecialista,  de  még  belgyógyász  sem  volt.  Könyve

Komáromban jelent  meg,372 ami  azért  is  érdekes,  mert  112 oldalon tárgyalja  ezt  a  fontos

betegségcsoportot,  míg  az  első  magyar  nyelvű  belgyógyászati  tankönyv373 mindössze  89

oldalt szentel neki. Forrásmunkáit korrekt módon megjelöli. A fizikális diagnosztikát Sauer

Ignác előadásai alapján tárgyalja,374 Bamberger, Canstatt375 és Hartmann a klinikai kútfői, ám

Corvisart,  Skoda,  Bright  és  Bouillaud  is  helyén  van a  kötetben.  A kórbonctani  szemlélet

képviselői: Rokitansky, Virchow és Arányi (aki szintén földije volt), ajánlott receptjei nem

369 Hamary Dániel: Sajátságos lefolyású görvély-(vagy buja-) kór. = Orvosi Hetilap 1 (1857) 441–446. has.
370 Természettudományi szóhalmaz. Összegyűjté és szószármaztatási elvekkel vegyíté: Bugát Pál. Budán, 1843.
A m. kir. egyetem betűivel. XV, 487 p.
371 Hamary Dániel: Alszárfekélyek. = Orvosi Hetilap 2 (1858) No. 51.
372 Hamary Dániel: A szívbetegségek kór- és gyógytana. Komárom, 1865. Ny. Szigler testv. 112 p.
373 Purjesz Zsigmond: A belgyógyászat tankönyve. Orvosnövendékek és gyakorló orvosok számára. 1–2. köt.
Bp., 1885–1886. Franklin-Társulat. 1285 p. (2. jav. kiad.: Bp., 1889. Franklin-Társulat. 644, 672 p.)
374 Sauer, Ignaz: Praelectiones e pathologia et therapia speciali medica. Editae ab eiusdem auditoribus. 1–6 tomi.
Pest, 1855. Engel & Mandello.
375 Canstatt, K. Fr.: Handbuch der medizinischen Klinik. I–IV. Erlangen, 1841–1849.



tükrözik Skoda terápiás nihilizmusát. A szívidegesség „maladie des étudiants” – miként írja,

tanulókorában ő is átesett rajta.376 Vajon melyikünk nem! Főleg az izgatószerek, a kávé és tea

mértéktelen  fogyasztásának mellőzését  ajánlja.  A múló  „szívgörcs” (angina  pectoris)  és  a

„szívhűdés” (infarctus) leírása klasszikus, fájdalomcsillapítónak Heberden után borban oldott

mákonycseppeket javasol, a szívtájra borogatást és általában nyugalmat. 

Kardiológiai  cikkeit  Sauer tanár kórodájából  a ’Gyógyászat’  című konkurens lapban

kezdte  közölni  (1863),  de a ’Hetilap’-hoz sem lett  hűtlen.  Amíg gyakorló  orvosi  idejéből

futotta.  Amikor  15  éves  kényszerszünet  után  újra  rendezték  a  Magyar  Orvosok  és

Természetvizsgálók Vándorgyűlését, a kezdeményezők közt őt is ott találjuk. Előterjesztője

az orvosi segítő egyesületnek, előadása azonban érdekesebb. Egy fogamzásgátló eszköz tervét

terjesztette  elő,  pessariumszerű  kaucsukból  készült  méhszájkupakot,  amely  megbízhatóbb,

mint a szakadékony condom.377 Főleg a fenyegető vetélésben szenvedő nők kímélésére. Az

addig  ismert  pessariumok  (Cramer,  Meyer,  Menge)  elsősorban  a  méhelőesést  voltak

hivatottak megakadályozni.378

Szépszámú szépirodalmi próbálkozásairól lehetne még szólni, a Soprontól Mehádiáig

szóló útikönyvéről,379 de azt hisszük, ízelítő megemlékezésnek ennyi is elég. Rejtély,  hogy

nagy földijével, önképzőköri elődjével, jurátus kortársával, azaz Jókai Mórral miért nem volt

szorosabb a kapcsolata! Az óriás vetett volna árnyékot a kisebbre? Meglehet. Utólag nézve

persze  Hamary  Dániel  sem  volt  jelentéktelen  valaki.  E  komáromi  hadikrónikája  és

kardiológiai könyve mindenképp azt bizonyítja.

Hamary Dániel további munkáiból: 

Orvosi  vénytan.  Irta  latinul  Stetter  József.  Magyarítá  Hamari  Dániel.  Pest,  1852.  Müller
Gyula. 104, XI p.; 2. kiad: Pest, 1862.

Hamary Dániel: Tüskés dalok. Irta Borongó. Győr, 1862. Ny. Sauerwein G. 36 p.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Szállási Árpád: Tata híres orvosfia, Hamary Dániel. In: Tata Barátai Körének Tájékoztatója
11. Tata, 1989. Tata Barátainak Köre. pp. 44–52.

Mohos Márta: „Mindig hatni és szolgálni akartam.” Hamary Dániel orvos-sebész tudor, egy
alig ismert márciusi ifjú. In: A természettudomány, a technika és az orvoslás tárgyi, képi és
írott forrásai. Szerk.: Vámos Éva, Vámosné Vigyázó Lilly. Bp., 1998. MTESZ. pp. 75–79.
(Tanulmányok a természettudomány, a technika és az orvoslás történetéből)
376 Vö.: Hamary Dániel: A szívbetegségek kór- és gyógytana. Komárom, 1865. Ny. Szigler testv. 112 p.
377 Hamary  Dániel.  Fogamzás-gátló  gyógyjavaslat.  In:  A  Magyar  Orvosok  és  Természetvizsgálók  IX.
Nagygyűlése munkálatai. Pest, 1864. Emich pp. 223–226.
378 Orvosi Lexikon. Harmadik kötet. K–P. Főszerk.: Hollán Zsuzsa. Bp., 1972. Akadémiai. p. 1009.
379 Hamary Dániel: Soprontól Mehádiáig és vissza. Sopron, 1873. Ny. Reichard A. 93 p.



A Balassa-kör házi poétája, Csatáry (Grósz) Lajos380

Regényes  élete  valóban  a  Jókai-hősökére  emlékeztet.  Bíró  Imre  írja  pompás  kis

korrajzában:381

„nem verekedhetett rosszul ez a Grósz Lajos, ha zsidó létére kapitányságig vitte a

szabadságharcban. Világos azonban sötét pontot tett a lázas és hős mondatok után,

s  Grósz  Lajosnak  menekülnie  kellett.  Kossuthékkal  együtt  Törökországba

emigrált.” 

Ha fényképen szemügyre vesszük fanyűvő karjait, gránátos termetét, amikor 64 évesen is a

székesfőváros  bandériumának  válogatott  lovasai  közé  sorolták,  elképzelhetjük,  micsoda

fizikuma  lehetett  előbb  a  szabadságharc,  majd  a  hazai  közegészségügy  eme  kivételes

harcosának, aki a humorral sem állott „hadilábon”. Bizonyítékok rá alkalmi versei, melyekkel

azokat a híres szombati találkozókat – saját szavaival „sábeszösszejöveteket” – megörökítette.

Grósz Lajos „Biharország” fővárosában, Nagyváradon született 1832. november 16-án.

Apja, a szemészdinasztia-alapító Grósz Frigyes már akkor országos tekintélynek számított.

Lajos, aki 13 esztendővel volt fiatalabb Grósz Emil apjánál, már 15 éves korában maturátust

szerzett a híres helyi gimnáziumban, s 1848-ban a bécsi medikusok között találjuk, majd a

bécsi  barikádon.  Szinnyei  szerint  „a Hyrtl  tanártól  vezényelt  században  szolgált”,  alig  16

évesen. Októberben Kossuth hívó szavára már a nagyváradi 27. honvédzászlóalj puskaport

szagolt  katonája,  Albert  bátyja  pedig az al-dunai tábor törzsorvosa,  így Grósz Frigyes  két

fiáért  aggódhatott  a szabadságharc alatt.  A vakmerően romantikus gyermekkatona előbb a

csúcsai ütközetben tűnt ki, amikor hadnaggyá léptették elő. Majd a Beszterce–Borgoprund-i

csata után főhadnagy lett,  1849 júniusában pedig századosként vett részt a kemény erdélyi

utóvéd-harcokban. Ifjúságom egyik kedvenc olvasmánya volt  ’A gyermekkapitány’.  Farkas

Emőd írta.  Azóta sem találkoztam vele,  pedig  milyen  szívesen olvasnám újra.  Hőse akár

Grósz Lajos is lehetett volna, mert az a kor termette a gyermekkapitányokat.

Visszatérve  a  poéta  lelkű  ifjú  Herkules  valódi  életére,  10  nappal  a  világosi

fegyverletétel után a mehádiai hídnál könnyebben megsebesült, de hűségesen követte vezérlő

380 Forrás: Szállási Árpád: A Balassa-kör házi poétája, Csatáry (Grósz) Lajos. = Orvosi Hetilap 129 (1988) No.
18. pp. 951–952. 
381 Vö.: Bíró Imre: Egy klinika nem halhat meg… Grósz Emil arcképéhez. Bp., 1964. Medicina. 158 p., 8 t.



csillagát,  Kossuthot Vidin felé.  Török fennhatóság alatt  már nem volt más választás,  Ziah

pasa  felhívására  a  szultán  szolgálatába  lépett.  A  szerbiai  Szarajevóban  és  a  szíriai

Damaszkuszban szolgált, a gyűlölt cár és császár ellenében. Tempora mutantur, az egykori

ellenség  adott  menedéket  a  bujdosóknak.  Grósz  Lajos  mindössze  húszéves,  amikor  ilyen

„prius-szal” amnesztiát kap a bécsi udvartól. Ő csempészte Mazzini leveleit Magyarországra,

s bár ezt bebizonyítani nem tudták, fél évig volt fogságban. 

A nagyváradi Grósz-família egyre növekvő tekintélye révén a rebellis medikus 1852

végén  végképp  visszatérhetett  a  császárváros  híres  egyetemére.  A  Habsburg-hatalom

katonailag  győzött,  de  erkölcsileg  vereséget  szenvedett,  elég  csak  Haynau  londoni

„fogadtatására”  gondolnunk.  Az előbb-utóbb időszerűvé váló  kiegyezés  kényszerét  hamar

felismerték  Bécsben és  itthon is,  anélkül,  hogy az emigrációban élő Kossuth szelleméhez

hűtlenek lettek volna.

Grósz  Lajosnak  most  már  Skoda,  Hebra  és  Rokitansky  előtt  kellett  az  elődeihez

méltónak bizonyulnia. Sikerült is, mert 1855 decemberében „orvosi, sebésztudori, szülészeti s

szemészmesteri oklevelet nyert” – a nagyváradiak nem csekély örömére. Hiába volt azonban

minden manuális szakmából oklevele, ez a herkulesi termetű fiatalember szakított a családi

hagyományokkal, s nekivágott az elhanyagolt hazai közegészségügy irdatlan rengetegének. Ő

volt az, aki Bihar megye főorvosaként (ezt az állást 1857 és 1868 között töltötte be) az 1863-

ban  újraindult  Magyar  Orvosok  és  Természetvizsgálók  IX.  Vándorgyűlésén,  Pesten  az

államorvostan  fontosságáról  értekezett.382 Oly  meggyőzően,  hogy  még  ugyanezen

esztendőben megjelentették az ’Orvosi rendőrség’ című könyvét.383 A könyv tartalma távolról

sem „rendőri”, hanem az 220 oldalon a hazai higiéné törvényes tervezete,  s ez képezte az

1876-os XIV. számú közegészségügyi törvénycikk-gyűjtemény alapját.

Grósz  Lajosra  a  Balassa-kör  már  1863-ban  felfigyelt.  Korányi  Frigyes

pohárköszöntőjéből  tudjuk,  hogy  az  alkotmányos  élet  beálltával  Balassa  vezetése  alatt

megindultak  a  mozgalmak  a  közegészségügyi  tanács  létrehozására.  „Midőn… szóba  jött,

hogy nincs a tanácsnak jegyzője, azt mondta Balassa: ismerek egy igen jóravaló embert: nem

lakik itt,  de fel kell hozni:  Csatáry Lajos.” Közben harcos ifjúságára emlékezve felvette a

Csatáry nevet, a Grósz ugyanis a szemészeknek volt „lefoglalva”. A Közegészségi Tanács384

382 Grósz Lajos: Az államorvostannak fontosságáról és annak jelen alkalmazásáról Magyarhonban. In: A Magyar
Orvosok és Természetvizsgálók IX. nagygyűlése munkálatai. Pest, 1864. Emich. pp. 77–80.
383 Grósz [Csatáry] Lajos: Orvosi rendőrség. Pest, 1863. Ny. Engel és M. (Lampel R.) 221 p.
384 Megalakulásáról  és  működéséről  lásd:  Csatáry  (Grósz)  Lajos:  Az  országos  közegészségi  tanács  25  évi
története. 1868–1893. Bp., 1893. Országgyülési Értesitő könyvny. 78 p.; Csatáry (Grósz) Lajos – Tóth Lajos: Az
Országos Közegészségi Tanács ötvenéves működése. 1868–1918. Bp., 1918. Franklin. 125 [1] p., 1 t.



megalakulásának évében (1868) tehát felkerült a fővárosba, ahol, miként Nagyváradon, a jogi

akadémián is előadta az „orvosi rendészet”-et.

1870-ben  a  magyar  kir.  államvasutak  főorvosává  nevezték  ki,  a  közlekedési

egészségügy területén  úttörő  érdemeket  szerzett,  ő  szervezte  meg  szülővárosában  az  első

bábaiskolát.  Indítványára  állították  fel  kontinensünkön  másodiknak  a  közegészségügyi

tanszéket,  melynek  élére  Markusovszky a  zseniális  Fodor  Józsefet  szemelte  ki,  a  szerény

indítvány nagyszerű következményeit talán szükségtelen taglalnunk. 

Nincs  abban  semmi  ellentmondás,  hogy  a  Kossuthhoz  haláláig  ragaszkodó  Csatáry

Lajos egyike Biharban a Deák-párt megszervezőinek.

A Balassa-kör a nagy sebész halála után, „Markusovszky Társaság” néven fejtette ki

áldásos ténykedését, s miként Grósz Emil is utal rá önéletrajzában,385 e társaság poétája volt

Csatáry  Lajos.  Nem szívesen  polemizált,  de  az  eléje  dobott  kesztyűt  hamar  felvette.  Az

’Egyetértés’ című lapban pl. Schächter Miksa az orvosi kamarával kapcsolatban pont egyet-

nem-értését fejtette ki, azaz Schächter a kamara mellett, Csatáry pedig a kamara ellen foglalt

állást. Az „ősz vitéz” a következőkben összegezte véleményét: 

„Most, midőn az egészségügyi reform küszöbén állunk, midőn kilátások vannak

arra,  hogy  az  egészségügy  államosítása  folytán  annak  kezelői  és  intézői  is

megfelelőbb sorsban fognak részesülni, napoljuk el ezt a meddő kamaravitát és

lássunk komolyabb dolgokhoz; ami pedig Schächter úrnak oktatását illeti,  csak

annyit jegyzek meg, hogy én hazám szabadságáért annak idején véremet ontottam

és  így  legalábbis  annyi  fogalmamnak  kell  arról  lenni,  mint  Sch.  úrnak,  ki  a

kamarai szabadság mellett, csak tintát fogyaszt. Különben béke velünk.” 

Nincs adatunk rá, hogy a lovagias ellenfél megharagudott volna.

Az 1885.  évi  első  Országos  Orvosi  és  Közegészségügyi  Kongresszuson a  vasúti  és

hajózási egészségügy,386 a Millenniumi Közegészségi és Orvosügyi Kongresszuson pedig a

fertőző betegségek elhárítása témakörének ő volt a felkért szakreferense.

*

385 Grósz Emil: Ötven év munkában. Bp., 1939. Királyi Magyar Egyetem. 210 p. [II] t.
386 Lásd: Csatáry (Grósz) Lajos – Müller Kálmán (összeáll.): Az 1885. évi országos orvosi és közegészségügyi
congressus tárgyalásai. Bp., 1885. Athenaeum. 468 p.



Legismertebbek  és  legelismertebbek  a  vasúti  egészségügy  terén  kifejtett  ténykedései,  a

legkevésbé  ismert  viszont  a  poéta  Csatáry  Lajos.  A  millenniumi  időknek  megvoltak  az

asztaltársaságai, e kompániának pedig a házi poétái. Például a történész Thallóczy társaságnak

Réthy  László,  ismertebb  nevén  Lőwy  Árpád.  No,  trágárságban  Csatáry  soha  nem  akart

versenyre  kelni  páratlanul  népszerű  költőtársával,  ám  ezek  a  sete-suta  strófák,  olykor

szándékoltan botló verslábak, hűen tükrözik a jeles orvostársaság fehérasztali hangulatát. 

Híres  volt  annak idején a  Szentkirályi  utcában a  „szérumülés”,  amikor  a  kolozsvári

belgyógyász,  Purjesz  tanár  sehogy  sem  tartotta  meggyőzőnek  az  ifj.  Bókay  János

lószérummal végzett diftéria-ellenes eredményeit. 

„Jancsi fel s alá sétálva

Replikáz a kis Purjesznek,

És helyesen commentálja,

Mi hasznos a betegeknek”…

„Erre a dékán is kiáll,

Jó barátunk, Hőgyes Endre,

Csatázóknak békét kínál,

Utasítván őket rendre”…

Őszintén szólva az öreg poéta se nagyon hitt a szérumterápiában, ám:

„Nincsen többé kopasz fej!

Minden baj gyógyítható

Coccus, streptococcus ellen

Szamár-szérum jól ható”.

–  állapítja  meg  összegzésül  nem  csekély  malíciával,  a  társaság  azonban  jót  mulatott  a

versezeten.

„Nagynevű Vilmosunk, hasmetszők királya”, akinek „Vénus hegye alatt sok dolga van

itthon”, természetesen Tauffer Vilmos, a szenvedélyes utazó. Társa, Bókay Árpád északra is

elkísérte, ahol:



„Eszkimó királynét meg kell operálni,

A ki ezt fényesen meg fogja hálálni,

Vilmosunknak híre ide is eljutott,

Az eszkimó gárda ő elébe futott. –

Fényesen sikerült az operáczió

Követte ezt hamar a nagy donáczió,

Két eleven czethal, három jeges medve,

S kurta fenyőnek gyantás szagos nedve, 

S a miért Árpádunk ügyesen assistált,

Jutalmul lakásában eszkimó nőt talált…”.

Pohárköszöntőt írt Korányi Frigyes üdvözlésére:

„Frigyes barátunkra ismét süte a nap

És ha doktor helyett lett volna ő kispap,

Ma már pápa lenne, székelne Rómában,

Encyclicát írva az ős Vatikánban”.

Tollát „el nem kerülhette” a hazalátogató Duka Tivadar sem.

„Szombatok dicsősége

Ma este gyarapodik,

Midőn jeles hazánkfia

Körében tartózkodik…”.

Szívesen verselt francia nyelven is, ám azoknak csekélyebb a kortörténeti érdekességük.

Egyik tósztból egyértelműen kitűnik: Korányi  Frigyes volt a legrégebbi és legjobban

értő barátja. Aki  „már mint fiatal ember, hírét hallotta egy igen jeles tanulónak, ez Csatáry

Lajos volt.  Azután, úgy hiszi 1849-ben találkoztak, mint kiszolgált honvédek. Mikor aztán

Bécsbe került, mint operateur, meghívták egy vacsorára azzal, hogy ott egy kitűnő zongorázó

lesz: ezt is Csatáry Lajosnak hívták. Később hallotta, hogy a török császárnak van egy híres

alattvalója: ezt is Csatáry Lajosnak hívták.” Így nyilatkozott Korányi a pohárköszöntőben, aki

azután cserébe megkapta: „Friderice, morituri te salutant!”



Humorért  egyikük  sem  ment  a  szomszédba.  Talán  a  fentiekből  kitetszik,  mily

önfeledten  tudtak  tréfálkozni  ezek  a  komoly  orvostanárok,  s  ezáltal  mennyivel  közelebb

kerülnek hozzánk. Csatáry versei 1902-ben a  ’Vegyes művek’  végéhez csatolva kötetben is

megjelentek.387 A  medikusok  nem  kis  örömére,  akik  ezen  felbátorodván,  elkezdték

szerkeszteni  a  kőnyomatos  ’Medikus  Album’-ot,  ezt  a  cseppet  sem  finomkodó  orvosi

humorgyűjteményt, amely a klasszikus hazai kabaré bölcsőjében született Budapesten.

Csatáry (Grósz) Lajos további munkáiból: 

Grosz  Lajos:  Törvényszéki  orvostan,  különös  tekintettel  a  büntető  törvénykönyvre.
Jogtudósok, orvosok és sebészek számára. N.-Váradon, 1858. Hollósy Lajos. 323 p.

Grósz Lajos: Évi jelentés az országos községi tanácsnak 1868–69. évi működéséről. Buda,
1869. Egyet. nyomda bet. 32 p.

Grósz Lajos: Orvosi kalauz, különös tekintettel az első magyar gyógyszerkönyvre és a gramm
súlyrendszerre. 576 vénymintával. Pest, 1872. Pfeifer F. XXI, 314 p.

Grósz  Lajos:  A törvényszéki  orvostudomány  gyakorlati  kézikönyve,  különös  tekintettel  a
legujabb szabályrendeletekre, orvosok, jogtudók és tanulók számára. Pest, 1873. Pfeifer F..
VI, 288 p.

Csatáry Lajos: A vasúti egészségügy kézikönyve. Bp., 1905. Pleifer Ferdinánd. 246 p.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Varga Lajos:  Csatáry  (Grósz)  Lajos.  (1832.  november  16.  –  1907.  november  6.).  In:  Az
Országos Közegészségi Tanács kiemelkedő orvos tagjai (1868–1893). Bp., 1964. Medicina.
pp. 73–79. (Communicationes de Historia Artis Medicinae – Orvostörténeti  Közlemények.
Suppl. 2.)

Kapronczay Károly: Csatáry (Grósz) Lajos. = Orvosi Hetilap 113 (1972) No. 50. pp. 3030–
3031.

Szabó Tibor: 150 éve született  a magyar  vasútegészségügy megalapítója dr. Csatáry Lajos
(1832. november 16. – 1907. november 16.). = Vasútegészségügy 17 (1982) No. 1. p. 36.

Vértes  László:  Csatáry  Lajos:  a  leghívebb  magyar,  Kossuth  Lajos  kapitánya,  a
vasútmentésügyi szolgálat világon első szervezője forrás. = Magyar Mentésügy 22 (2002) No.
1–2. pp. 40–46.

387 Csatáry Lajos: Vegyes művek. Bp., 1902. Dobrowsky és Franke bizom. VIII, 255 p., 1 t.



Egy Manet-kép „magyar orvosi vonatkozása” – Szenger Ede388

Mexikó egy magyar orvos szemével a XIX. század második felében

Hazánk egyik vándorfia koronatanúja volt ama nevezetes történelmi eseménynek, amely a

mexikóiak szemében elsősorban köztársasági korforduló, mi európaiak egy híres festményről

ismerjük.  Ez  Miksa,  mexikói  császárnak,  Ferenc  József  tengerentúli  uralkodásra  került

testvéröccsének  az  1867-ben  történt  kivégzése,  a  festő-megörökítő  Eduard  Manet,  az

impresszionisták szín-lampasztos elővezére, egyike azon nagyoknak, akik sikerre segítették a

modern piktúrát, az orvos pedig Szenger Ede (1833–1904), Mexikót megjárt hazánkfia.

Eduard Manet: Miksa császár kivégzése Mexikóban (1867)

388 Forrás: Szállási Árpád: Egy Manet-kép „magyar orvosi vonatkozása”. [Szenger Ede]. = Orvosi Hetilap 117
(1976) No. 26. pp. 1590–1593. – Lásd még: Szállási Árpád:  Mexikó múlt századi magyar orvosa. In: Szállási
Árpád: Orvostörténeti mozaikok. Esztergom, 1998. Szerzői kiad. pp. 168–170. (Íródott  1997 augusztusában),
valamint  Szállási  Árpád:  A  19.  századi  Mexikó  egy  magyar  orvos  szemével.  =  Ekór-lap,  2008.  Online:
http://www.ekor-lap.hu/egeszsegugy/2008/a-19-szazadi-mexiko-egy-magyar-orvos-szemevel (– a szerk. kieg.) 

http://www.ekor-lap.hu/egeszsegugy/2008/a-19-szazadi-mexiko-egy-magyar-orvos-szemevel


Manet – noha a kivégzést nem látta – már annak előtte taposta az aztékok földjét, nem

úgy, mint Rousseau, aki Apollinaire verse szerint még emlékezett a „szőke császárra, kit várt

a  fejlövés”,389 mert  a  dôuanier  zilált  emlékvilágában  már  összekeveredett  a  képzelet  a

valósággal, s a szőke Habsburgra valószínűleg a Mexikót megjárt katonatársaitól emlékezett.

Ott  volt  viszont  Szenger  Ede,  aki  tízéves  távollét  után  Pesten  könyvet  jelentetett  meg

Mexikóról, élet- és kórtani tekintetben. Nem csupán izgalmas útleírás, de a magyar nyelvű

orvosi geográfia korai jelentkezése. A drámai percek megörökítését ő a történetíróra390 és a

művészre  hagyta.  Manet  mestert  a  megörökítésre  egyrészt  Goya  kivégzési  kompozíciója

(’Május  3.’),  másrészt  a  III.  Napóleon ellen érzett  ellenszenve inspirálta.  Így tűnik  mégis

indokolhatónak  a  cím:  a  történelem,  az  orvostörténet  és  a  művészettörténet  e  számunkra

kivételes találkozója.

Történeti  hátteréhez  tudni  illik,  hogy  Miksa,  ez  a  szelíd,  kultúraápoló,  bátyja

abszolutizmusát  nem  helyeslő,  de  azért  mégis  csak  trónra  vágyó  császárvér  volt  az  a

rendhagyó Habsburg, akit a franciák nem gyűlöltek. Sőt, III. Napóleon őt a latinokhoz tartozó

vazallusi feltételekkel (lévén a felesége belga hercegnő) 1864-ben Mexikó trónjára juttatta.

Olyan  országéra,  amely  már  megkóstolta  (pláne  a  spanyolok  után)  a  respublikát.  Mellé

rendelte  (még inkább fölé) protektori  minőségben Bazaine tábornokot egy erős expedíciós

hadsereggel. Fivére is küldött önkéntes osztrák légionistákat.

Így  került  az  aztékok  földjére  hazánkfia,  Szenger  Ede,  az  orvos,  akiről  a  mindent

számon tartó Szinnyeiből sem derül ki, hogy a monarchiabeli nagy népkeverék mely eleméből

származott magyarrá. 

Tény, hogy 1865 márciusának végén az a bizonyos önkéntes osztrák fegyveres légió a

Loire torkolatánál elterülő St. Nazaire kikötőjében hurcolkodott egy francia óceánjáró fedél-

zetére, amely 26 napos hajóút és kétszeri kikötés (Martinique, Kuba) után vetett horgonyt a

mexikói  öböl  déli  részén,  Vera  Cruz  város  erődítményszerű  mólóinál.  Éppen jókor,  mert

Bazaine  serege  az  állandó  gerillaharcok  és  járványok  miatt  (sárgaláz,  tífusz,  malária),

valamint  utánpótlás  híján  ekkorra  már  alaposan  megfogyatkozott.  A  belgákkal  egyesült

osztrák légionisták Vera Cruz városától Vadnyugat-Mexikó fővárosa felé lóháton és öszvér-

fogatokon folytatták  útjukat,  nehéz terepen,  hol portengereken,  hol  vízáradásokon átkelve.

Nagy viszontagságok közepette érkeztek a Vera Cruz és Mexikó között félúton fekvő Puebla

városába, Miksa császár híveinek egyik fő fészkébe. Szenger továbbment a fővárosba orvosi

diplomáját honosíttatni, mert az csak a Párizsban végzettekre nem volt kötelező. Megismer-

389 Emlékezz, Rousseau – Weöres ford.
390 Émile de Kératry: L'Empereur Maximilien, son élévation et sa chute. Leipzig, 1867. Brockhaus. [4], 323 p.



kedett a belgyógyász Jimenez professzorral, akit oly szeretettel és tisztelettel emleget mindig.

Mikor visszatért Puebla városába, ő lett az osztrák katonakórház vezető főorvosa. 

Az események könyörtelenül következtek, s 1866 végképp eldöntötte a tengeren túlra

vetődött Habsburg sorsát. A nagy északi szomszéd, az Egyesült Államok kiadta a Monroe-

doktrínát,  amely  III.  Napóleon  csapatait  kivonulni  kényszerítette  a  fennsík  fedte

földrészkaréjból.  Miksa  osztrák–belga  légióival  és  gyér  számú  mexikói  híveivel  magára

maradt. A Monroe-doktrína szikrát pattintott a republikánusok harci kedve fölé, a többi csak

idő és lőszer kérdése volt. Juarez elnök hívei Escobedo tábornok vezetésével délről támadtak

(akié  a  főváros,  azé  az  ország),  Miksa  észak  felé  húzódott.  Katonáit  hadrendbe  szedve

erőltetett menetben kapaszkodtak a kegyetlen emelkedőkön északnyugat felé, végül a Mexikó

és  San  Luis  Potosi  városok  közötti  rettentő  tereptávolság  fele  útján,  Quereto  hegyi

erődítményeibe fészkelték be magukat. Saját seregének sem győzelmi esélye, se harci kedve,

de  reménykedett,  hátha  az  európai  hatalmak,  miként  1849-ben a  bátyjáét,  az  ő  trónját  is

megmentik. De legalább a puszta életét.

Rosszul számolt, Lopez nevű tisztje árulás útján kiszolgáltatta a köztársaságpártiaknak.

Az árulás persze császári aspektus, de Lopez hatalmas és főleg felesleges vérontást előzött

meg  vele.  Szenger  doktornak  és  néhány  katonaorvos  társának  elég  volt  a  tífusz-tizedelte

katonákat  kezelni,  sebesültek nélkül  is.  Juarez elnök minden európai  közbenjárás  ellenére

1867. június 19-én – Miramon és Meja tábornokai között – puskacsövek elé állíttatta Miksát,

s a sorozat eldördült. Ki ilyen, ki olyan érzéssel, de a világ nagyon odafigyelt. A művészeti

világ például arra, hogy egy Edouard Manet nevű francia piktor, akinek szokatlanul újszerű

műveit  (Olympia,  Baudelaire  kedvese,  utóbbival  a  mi  Szépművészeti  Múzeumunk

büszkélkedhet)  az 1867-es párizsi  világkiállítás  zsűrije elutasította,  ezt  a drámai  eseményt

négy változatban festette meg. Így lett a kép egyszerre sortűz a megmerevedett akadémizmus

és III. Napóleon tekintélye ellen.

Szenger  doktornak  bántódása  nem esett,  de  nem maradt  a  rosszemlékű  helyen.  Az

északabbra fekvő San Luis Potosi városában telepedett  le magánorvosként,  amely város a

Ganges deltájánál elterülő Calcuttával van egyazon szélességi körön, de a fennsík miatt jóval

hidegebb  éghajlatú.  Nyolc  esztendeig  volt  e  60  ezres  város  orvosa,  a  Sociedad  Médica

Potosina egyik alapító tagja, a Guadalupe-rend lovagja. Aztán elfogta a honvágy, és tíz év

után  hazatért  Budapestre.  Minden vagyona  néhány láda  feljegyzés  volt,  amelyek  közül  a

legsúlyosabb vízbe csúszott, így hét esztendei feljegyzései hasznavehetetlen péppé áztak.



Eredeti szándéka volt egy orvosi geográfiai könyvet írni e távoli egzotikus tájról, amely

végül  1877-ben jelent  meg  ’Mexico  felvidéke  élet  és  kórtani  tekintetben’ címmel.391 Soha

izgalmasabb olvasmányt és olvasmányosabb orvosi útleírást! Nem ő a főszereplő, hanem a

kopár  fennsík,  és  annak  mostoha  sorsú  népe.  Mert  ha  Bichat  állítása  szerint  „az  élet  a

működések azon összege, melyek a halálnak ellenállnak”, akkor ezen összeg a víz- és éleny-

(oxigén)  szegény  fennsíkon  igen  szűken  méretik.  Szenger  könyve  statisztikahiányban

szenved,  szó  szerint,  mert  statisztikus-matematikus  alkata  csak  a  számadatokkal

alátámaszthatót  állítja  szívesen.  Másik  hiányérzete  a  kórisme-bizonytalanság,  mert

Mexikóban ekkor boncolni alig volt szokás, a halottkémlést sem orvos végezte, tehát sokszor

„parasztdiagnózisokra” kénytelen támaszkodni.  A saját tapasztalatait  gyakorta  szembesíti  a

Mexikóban 1803-ban megfordult Humboldt útleírásával, de a nagy német természetbúvár nem

töltött  évtizedet a kopár fennsíkon, a több mint  hatvan esztendő is nagy idő, érthetőek az

eltérések.  Az  orvosi  statisztika  művelésére  egyedül  Ignacio  Gama  nevű  barátját  sikerült

rávennie, aki 1872-ben összeállította San Luis Potosi morbiditási–mortalitási kimutatásait.

Szenger doktor – meglepő módon – ismerte Darwin műveit. A mexikói indiánus alkat

antropológiai  megítélésében hivatkozik az  ’Origin of Species’ 1871-es amerikai  kiadására,

mely szerint „a létérti küzdelem a test szerkezetében és ösztöneiben czélszerű módosításokat

létrehozni és megörökíteni törekszik”. A kecsua indiánoknál Darwin megfigyelte, hogy „they

have  acquired  chests  and  lungs  of  extraordinary  dimensions”,392 mindezeket  Szenger  a

mexikói fennsíkon is észlelte. Igen erős mellkasúak, a terhet a fejükön vagy a nyakszirtjükön

viszik,  nem viselnek légzésgátló  hevedereket,  légzésük az oxigénszegénység ellenére  nem

szaporább.  Mexikó  levegőjét  összehasonlítja  az  európai  iparvárosokéval,  mindkettő

oxigénszegény, de a mexikói legalább tiszta.  Az indián helyett  jobban szereti  használni az

„ősamerikai” kifejezést, higiénikus helyzetüket Szenger szerint nem a piszokszeretet, hanem a

vízhiány határozza meg. Bastian megállapítása – „a népeket a földrajzi vidékük kifejezéseként

kell tekintetni” – ugyancsak érvényes Amerika őslakóira, akik Cortez irtóhadjárata óta egyre

fogynak  (az  első  hódító  esztendőben  a  becslések  szerint  egymillió  indián  pusztult  el  a

behurcolt  himlőben),  másrészt  a  saját  rezervátumaik  zárkózottságában.  A  jövő  a  keverék

meszticeké – állapítja meg Szenger –, mert csak a fajtaösszeolvasztás hoz belső békét erre az

osztrák–magyar monarchiánál háromszor nagyobb földkaréjra. 

391 Szenger Ede: Mexico felvidéke élet és kórtani tekintetben. Bp., 1877. Magyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat.
X, 220 p. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára XXXII.); ehhez kapcsolódó másik műve: Szender
(!)  Ede.  La  Muerte  del  Emperador  Maximiliano.  = Hungría  y el  Mundo,  1876.  jún.  18.  –  az  interneten  is
olvasható: http://www.cmmayo.com/maximilian-la-muerte-del-emperador.html (– a szerk. kieg.) 
392 Darwin, Charles: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Tom. I. London, 1871. p. 114.

http://www.cmmayo.com/maximilian-la-muerte-del-emperador.html


A legterjedelmesebb fejezetben a tüdőtuberkulózissal és a görvénykórral (a gyermekkor

gümőkórjával)  foglalkozik.  San Luis  Potosi  város  orvosi  egyletében  1875.  március  10-én

előadást  tartott  e népbetegségről.  Konstatálja,  hogy kevesebb van belőle,  mint  Európában,

mert „a kaszárnyaféle nagy lakházak, gyárakban stb. maga az annyi ember együttléte által

megrongált  levegőből  eredhető  bajok  itt  majdnem  tökéletesen  elesnek”.  Jourdanet

kollégájával ellentétben, aki az expedíciós francia seregből maradt mexikóivá, és aki ezt a

fennsíkot  à  la  Davos  a  tüdőbetegek  gyógyhelyének  jósolja,  nem  hisz  a  „köhögős

népvándorlásban”.  Messzi  van  a  többi  kontinenstől,  a  fennsíkon,  pláne  a  még  kopárabb

hegyekben nincsenek szanatóriumok, nincs víz, nehezen megközelíthető. Bár az artézi kutak

fúráspróbája reménykeltő a legfontosabbra. A tüdőlobos megbetegedéseknél Skoda tétele itt

nem érvényes, hogy minden nyolc pneumoniásból egy meghal. Itt minden harmadik. A saját

gyakorlatából ítélve sokkal gyakoribb a „lebenykés” (bronchopneumonia), mint a „lebenyes”

(lobaris)  forma.  Éppen  akkor  kezdték  bevezetni  a  Jürgensen  és  Niemeyer  által  ajánlott

hidegvizes borogatást, kiegészítve kinin adagolásával. Nem ment könnyen, mert a mexikói

minden, Európából hozott dologgal szemben bizalmatlan, kivétel a pálinka és a puskapor.

A  variolizációt  még  városban  is  csak  a  csendőrség  segítségével  tudták  úgy-ahogy

elvégezni. Az 1874-ben lezajlott vörhenyjárványról Szenger számolt be ’La escarlatina en S.

Luis P.’ címmel a mexikói ’La fraternidad’ szaklapban. Egyéb fertőző betegségek Ehrman

doktor sorai szerint (ő volt a francia expedíció vezénylő orvosa) Vera Cruz kikötője körül a

sárgaláz,  Orizaba vidékén a vérhas és a májtályog, az egyenlítőhöz közelebb a váltóláz,  a

fővárosban a tífusz. Laposabb vidékeken a hastífusz, a fennsíkon a kiütéses. A májburkonyt

(echinococcus)  pl.,  amelyről  idehaza  az  ’Orvosi  Hetilap’  1876-os  évfolyamában  Korányi

tanártól  olvasott,  a  mexikói  orvosok  nem  sorolják  külön  fejezetbe.  Meglepően  sok

májtályogról  számol  be,  amelyet  kontinensünkön  Récamier,  Bégin  és  Graves  módszere

szerint előbb összenövést provokálva ürítettek ki, Jimenez incercostális direkt szúrcsapolással

végezte  –  sikeresen.  Ő a  XIX.  századi  mexikói  orvosok egyik  büszkesége.  Maláriában  a

tertiana a leggyakoribb, a negyednapos igen ritka. A fővárosban – noha Velencéhez hasonlóan

cölöpváros  – ismeretlen  a  posványláz.  Szenger  szerint  azért,  mert  a  Texcoco-tó  vize  sós.

Nyilván nem kedvelik a szúnyoglárvák a sós közeget, teszi hozzá a könyv, könnyű helyzetben

levő utócenzora. Viszont, és ez ismét Szenger megállapítása, itt is kevesebb már a poézis és

több a büdösség. 

A nemi betegség gyakori, Jimenez professzorék szerint persze Európából importálva.

Szexuális  életében  a  mexikói  kevésbé  képmutató  az  európainál.  Akad homoszexuális,  ún.

kankurva. A nép szapora, Szenger szavaival: 



„az  asszonyok  minduntalan  viselősek,  és  nem valami  ritkaság  látni  oly indián

asszonyt,  ki  hátán cipel  egy nagyobb gyermeket,  mi közben egy másik  még a

mellén csügg, s a hasa már is újra domború. Ilyen asszony mondá nekem egyszer

midőn azon tanácsot adám neki, hogy magát egy kevéssé kímélné: hja! az uraknak

mindenféle élvezetök és örömök vannak, de nekünk szegény embereknek ez az

egyetlen mulatságunk.”

Humboldt 1803-as kimutatása szerint Mexikó népessége közel hatmillió volt, 1874-ben ötven

százalékkal  több.  Körösy  1876-os  kimutatása  szerint  Mexikó  városában  évenként  ezer

emberből  39 hal  meg,  míg Budapesten ugyanekkor  42,  Párizsban, Londonban csak fele  a

pestinek. 

A Szenger által jövőképesnek ítélt mexikói mesztic a mentalitásában spanyol. A manana

(a holnapra halasztás) népe, akár Passuth ’Örök Hispánia’ című könyvéből olvasnánk.393 

Szenger Darwin neve mellett már Marxét is leírta, kevés magyar orvos előzhette őt meg

ebben. A rendkívül okos, tisztességes és izgalmas könyv nyelvéről külön lehetne írni. Ahogy

a mexikói alkonyt, Vera Cruz ezüstös kupoláit és a halálpecsétes homlokú indián őslakókat

érzékelteti, költőnek is becsületére válna. Utal ásatásokra, de az érezhetően nem az ő területe. 

Tíz és fél éves távollét után egy könyvvel gazdagította orvosi irodalmunkat, több írása

nem található. A szerző további sorsáról annyit tudunk, hogy 1904-ben halt meg.394 

A  Vasárnapi  Ujság  néhány  soros  nekrológot  közölt  kivoltáról.  Látta-e  Manet

remekművét, tudott-e Ferenc József öccse kivégzésének e szemtanújáról, titok marad.

Manet  és  Miksa  neve  után  Szenger  doktorunk  érthetően  ismeretlen.  Nem volt  sem

stílusújító festőóriás, sem tragikus végű uralkodó. Csak egy szerény orvosszemtanúja a két

névhez kapcsolt képnek. A remekmű ürügyén érdemes őt felidézni, akár erőltetettnek tűnően

is. Könyvét pedig kézbe venni, mert utána úgysem lehet olvasatlanul letenni.395 

393 Passuth László: Örök Hispánia. 2. kiad. Bratislava – Bp., 1972. Madách–Gondolat. 379 p., 42 t. (Világjárók
72.)
394 Életművéről lásd még: Torbágyi  Péter:  Miksa császár magyarjai.  In:  Torbágyi  Péter: Magyar  kivándorlás
Latin-Amerikába az első világháború előtt. Szeged, 2009. Szegedi Tudományegyetemen. pp. 41–47. 
395 A  41.  Nemzetközi  Orvostörténeti  Kongresszuson,  amelyet  Mexikóváros–Pueblaban  rendeztek  2008.
szeptember 7–12. között, módunkban volt erről a témakörről előadást tartani. 



Id. Elischer Gyula396

Elischer Gyula seniornak (ha szóba került) három nevezetessége ismeretes. Az ő fia volt a

nevét  viselő  kiváló  röntgenológus;  múlhatatlan  érdemeket  szerzett  a  Semmelweis-szobor

felállításánál;  műgyűjtőként  mérhetetlen  kincseket  hagyott  az  Akadémiára.  Azonkívül  a

kortársi  közvélemény  Kézmárszky,  Tauffer,  Dierner  Gusztáv  és  Temesváry  Rezső

társaságában a vezető nőgyógyászok közé sorolta. 

A szepességi Öllischer család nevét korán Elischerre változtatta, mivel a magyar nyelv

szereti az „e” magánhangzókat. Iskoláit Kassán és Eperjesen végezte, az orvosi karra Bécsben

iratkozott.  Orvosdoktorrá  1871-ben avatták,  Hyrtl,  Brücke és Rokitansky voltak a  legked-

vesebb tanárai,  s noha később klinikus lett,  morfológiai szemlélete mindvégig dominált.  A

Bécsben  szerzett  ismereteket  rövidesen  Budapesten  hasznosította.  Scheuthauer  assziszten-

seként ő az egyik legambiciózusabb hisztológus, az ’Orvosi Hetilap’-ban gyakran találkozunk

tanulmányaival.  ’Izomelváltozások gyermekhűdésnél’ című dolgozatában a Bókay-osztályról

kapott  anyagon  vizsgálja  a  szövettani  elváltozásokat.  1873-ban  lett  klinikus,  méghozzá

Korányi Frigyes belgyógyászatán. Itt is kiütközött belőle a morfológus, főnöke örömére.

Két esztendőt töltött a patológus Scheuthauer mellett, kettőt Korányi Frigyes klinikáján,

majd  1875-ben  végleg  a  nőgyógyászatnál  kötött  ki.  Állami  ösztöndíjjal  Németországban

Spiegelberg (Semmelweis közismert ellenfele) klinikáján fordult meg, majd Franciaországon

át Londonba ment, ahol Barnes, Braxton, Hicks és Playfair voltak a mesterei. Amikor a neves

klinikák  kapuján  kívül  került,  kedvenc  olvasmányainak  színhelyét,  Dickens  és  Thackeray

világát kereste, amelyet a két író „humoristikus lángtolla ecsetelte találóan”. A Temze-parti

városóriásból 1876 nyarán az írországi Dublinba hajózott.  A Mosse-féle intézetben Atthill

tanár nagy előzékenységgel fogadta. Ennek az intézetnek díjtalan járókórodája volt, s amikor

Elischer hazatért, egyetemi oktatásra alkalmas, ilyen jellegű ambulancia megszervezését tette

először szóvá.

Még  abban  az  esztendőben  ’A  méh  és  járulékainak  lobos  bántalmai’ tárgykörből

magántanárrá habilitálták, 1884-ben a Poliklinika főorvosa lett. Fontos dolgozatokat közölt a

méh nyálkahártyájának rákos elfajulásairól, a nem terhes méh helyzetváltozásairól. A morfo-

lógia után – lévén most már vezető nőgyógyász főorvos – a gyneakológiai műtétekben igye-

kezett tekintélyt szerezni. Másfél év alatt 174 operációt végzett, abból 16 laparotomia, 2 méh-

396 Forrás: Szállási Árpád: Id. Elischer Gyula 1846–1909. = Orvosi Hetilap 118 (1977) No. 4. pp. 215--217.



kiirtás, 6 gátképzés, továbbá petefészektömlő-exstirpáció. Megoldott méhen kívüli terhességet

hüvelymetszés útján; dolgozatai német nyelvterületre is eljutottak.

Amikor  1893-ban  a  Rókus-kórház  67  ágyas  IV.  számú  szülészeti  és  nőgyógyászati

osztályának főorvosa, Ráth József elhunyt, helyére Elischer Gyulát nevezték ki. Ettől kezdve

a  Bumm  és  Schnier  szerkesztette  ’Diagnostisches  Lexikon’,  valamint  a  Drasche-féle

’Bibliothek der ges. medizinischen Wissenschaften’ szívesen hozta írásait.

Semmelweis Ignácról az első megemlékezését 1894-ben tette közzé,397 de már 1891-ben

egyik leglelkesebb tagja az emlékbizottságnak. A szobor felállításának ő az első propagálója.

Érdekes, hogy ezt a művészi hajlamokkal telített embert a köz mindig financiális ügyek

intézésével  bízta  meg.  Az 1894-ben  Budapesten  megtartott  VIII.  nemzetközi  demográfiai

kongresszusnak, s később a Semmelweis-emlékbizottságnak is ő volt a főpénztárosa. Nagy

segítségére volt medikus fia. A pénzügyekkel legalább olyan biztosan bánt, mint az operáló-

késsel, de kortársai szerint az ecset és a hangszerek is művészi szinten engedelmeskedtek nem

mindennapos  tehetségének.  Híres  volt  a  Holbein-,  Dürer-  és  Rembrandt-rézmetszet

gyűjteménye, amelyet a Szépművészeti Múzeum vett meg (jelképes áron).

Az  Elischer-féle  Goethe-gyűjtemény  is  párját  ritkítja  a  világon.  Nagybátyja,

nevezetesen  Elischer  Boldizsár  budapesti  ügyvéd  negyven  éven át  gyűjtötte  a  relikviákat,

kéziratokat,  első  kiadásokat,  majd  ő  folytatta,  és  1895-ben  az  Akadémiának  ajándékozta,

holott Weimar óriási összeget ajánlott érte. Heller Ágoston 1896-ban katalógust készített398 a

csodálatos anyagból, amely 4100 darabból áll. A legértékesebbjei: 34 kézirat, többek között a

’Wie aber kann sich Hans von Eyck’  két versszaka; a „morgens rund” négy verssora; egy

Reichardthoz  címzett  levél,  amely Newton színelméletére  vonatkozik;  egy-egy aláírt  levél

Döbereiner, ill. Johannes Müller professzorokhoz, hogy csak a legérdekesebbeket említsük. A

weimari  óriáshoz  címzett  kortárslevelek  közül  Liszt  Ferenc,  Humboldt  (Alexander  és

Wilhelm), Hufeland és Lavater manuscriptumai számunkra a legizgalmasabbak. A Goethe-

arcképek  száma  233,  az  emlékérmeké  22,  első  kiadásban  135  mű,  458  életrajz  és  még

felbecsülhetetlen értékű relikviák.

Miután  e  (ma  már  szinte  megszerezhetetlen)  kollekciót  az  államra  hagyta,  szakmai

elfoglaltsága mellett elsősorban a piktúrának hódolt. A Budapesti Orvos Szövetség 1902-ben

a  városligeti  Műcsarnok  összes  helyiségében  kiállítást  rendezett,  amelynek  bevételét  a

bizottság a „nemes hivatásuknak áldozatul esett orvosoknak és különösen a mindenkitől elha-

gyatott  özvegyeinek és árváinak” a javára fordította.  A kiállítás rendezésével  a végrehajtó

397 Elischer, Julius: Ignaz Philipp Semmelweis. = Pester Lloyd, 1894. No. 211.
398 Az Elischer-féle Goethe-gyüjtemény katalogusa. a) Könyvtár. – b) Kéziratok. – c) Arcképek és metszetek. –
d) Érmek. – e) Zeneművek. Összeáll.: Heller Ágost. Bp., 1896. Akadémia. 5, 145 p.



bizottság elnökét, id. Elischer Gyulát bízták meg. A tárlat érdekessége, hogy Korányi Frigyes-

től Kétly Károlyig, Ónodi Adolftól Pertik Ottóig milyen lelkes műpártolók voltak a század-

forduló nagy magyar orvosai. Id. Elischer kedves festője Mészöly Géza volt, az ifj. Elischeré

– aki ekkor még Pertik munkatársa volt – Pettenkofen Ágost, főleg az 1849-es képei miatt. 

Az a csodálatos, hogy egy nagy osztály vezetése mellett és betegeskedve hogyan jutott

mindenre ideje. Közben 1907-ben remek kis könyvet írt  ’Az anyaság higiénája’ címmel.399

Különösen  érdekes  benne  a  terhes  nők  munkahelyi  védelme.  Megengedhetetlennek  tartja

gravidák dohánygyárban, ólommal vagy higannyal való dolgoztatását. A könyv fele a bábák

teendőivel foglalkozik: annak kioktatására, hogy a szülő nő „a fájásokat jól feldolgozza”, és a

mindenek fölötti tisztaságra. Írt a halottégetés higiénikus voltáról is.

Id. Elischer Gyula (1898 óta rendkívüli tanár) 1908-ban a Vöröskereszt körül szerzett ér-

demeiért  vaskoronarendet,  1909 nyarán a Semmelweis-emlékbizottságban kifejtett  ténykedé-

séért a Berán-féle ezüstplakettet nyerte el. Nagy elismerés, ha arra gondolunk, hogy rajta kívül

Duka  Tivadar,  Alfred  Hegar,  Tauffer  Vilmos,  Győry  Tibor,  Temesváry  Rezső  és  Dierner

Gusztáv kapták meg ezt a fokozatot. Az emlékkönyvet augusztusban még kézhez kapta. 

Egyre  súlyosbodó  vesebaja  1909.  szeptember  28-án  vetett  véget  gazdag  életének.

Erősen  hozzájárult  az  Elischerek  hírnevének  öregbítéséhez;  az  államra  (a  Goethe-

gyűjteménnyel) és a medicinára (a fiában) felbecsülhetetlen értékű örökséget hagyott.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Dürer. Országos képtár. Grafikai kiállitás. Bp., 1900. Hornyánszky. VIII, 48 p. 

Pogány Kálmán: Rembrandt kiállítás a Szépművészeti  Múzeumban. = Vasárnapi Újság 55
(1908) No. 49. pp. 985–986.

id. Elischer Gyula. Nekrológ. [Temesváry Rezső] = Orvosi Hetilap 53 (1909) No. 40. p. 702. 

Elek Artúr: Dürer metszetei. = Nyugat 13 (1920) Vol. II. No. 19–20. pp. 989–991.

Josef György: Die Goethe-Sammlung Balthasar Elischers in der Bibliothek der Ungarischen
Akademie  der  Wissenschaften.  Bp.,  1963.  MTA Könyvtára.  29,  [1]  p.,  12  t.  (A Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 39.)

Marth Hildegard: A Goethe gyűjtemény. K 115–K 124. Bp., 1974. MTA Könyvtára. 130 p.
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai 7.)

Fekete  Gézáné  (szerk.):  Évszázadok  kultúrája  a  Magyar  Tudományos  Akadémia
Könyvtárában. Bp., 1988. MTA Könyvtára. 169, [1] p. 

Széphelyi  F.  György:  Az  Elischer-féle  Goethe  gyűjtemény.  In:  A  Magyar  Tudományos
Akadémia  és a  művészetek  a  XIX. században.  [Magyar  Nemzeti  Galéria,  1992.  március–
június].  Szerk.:  Szabó  Júlia,  Majoros  Valéria.  Bp.,  1992.  MTA Művészettörténeti  Kutató
Intézet. pp. 184–193.

399 Elischer Gyula: Az anyaság higiénája. Bp., 1907. Franklin-Társulat. 104 p. (Egészség könyvtára I.)



A világvándor Kepes Gyula orvosdoktor400

Az expedíciós magyar orvosok névsora nem túl hosszú. Kevéssé ismert előttünk az a XIX.

századi  kolléga,  aki  az  északi  hideghódoltság,  a  roppant  jégbirodalom  hajót  ropogtató,

fagyhalállal  fenyegető  klímáját  bírta  ki.  Kepes  Gyula  dr.,  a  Ferenc  József  Földet  körbe

kalandozó osztrák–magyar  expedíció  egyetlen  magyar  (tegyük  hozzá,  igen fontos)  tagja a

nordikus makrovilág egyik felfedezője, a mikrobiológia fénykorában.

Kepes Gyula 1847. december 7-én született a tiszaháti Vári községben. Középiskoláit

Ungvárt  és  Budán  végezte,  így  módjában  volt  a  ruszin,  illetve  a  német  nyelv  alapos

elsajátítására.  Később mindkettőnek nagy hasznát vette.  Orvosdoktorrá 1870-ben avatták a

híres  bécsi  egyetemen,  utána  a  Rudolf  kórházban  Drasche  és  Weinle  tanárok  mellett

dolgozott,  nem sokáig.  Történt  ugyanis,  hogy 1872 nyarán  a  Monarchia  expedíciós  hajót

küldött  északra,  távoli  stratégiai  területek  szerzése  reményében.  Előtte  ugyan  történtek

sikertelen kísérletek, ám az 1872–74 közötti heroikus próbálkozás már eredményes volt. A

Spitzbergáktól  keletre,  a  Novaja  Zemljától  északra  fekvő  erősen  tagolt  jégföld-sziget  25

keménykötésű tengerész emberfeletti erőfeszítése következtében felvette Ferenc József nevét

és maradt osztrák felségterület 1928-ig, aztán a Szovjetunió magához csatolta.

Visszatérve a poláris expedíció kezdetéhez: a Tegetthoff nevét viselő 220 tonnás, 100

lóerős  akkor  jégtörőnek számító  gőzös  1872.  június  12-én  hagyta  el  Bréma kikötőjét,  24

emberrel  és  6  szánvontató  kutyával  a  fedélzetén.  A legénység  többnyire  olasz  és  dalmát

matrózokból  verbuválódott,  közismerten  ők  voltak  a  Monarchia  legjobb  hajósai.  A

hajónaplóból kiderül, hogy olasz volt a használt műszaki nyelv. Kepes Gyula doktort akkori

főnöke, Drasche tanár ajánlotta az expedíció egészségügyének élére. Szakmai felkészültsége,

pszichikai  és  fizikai  adottságai  egyaránt  predesztinálták  erre  a  hatalmas  feladatra.  A

legénységet már ő válogatta össze. Alapkövetelmény volt: 30 év alatti  életkor,  hegymászó

gyakorlat, étlen-szomjan kitartó gyaloglás, reumás és egyéb krónikus bajok legcsekélyebb jele

nélkül. Mindezeket a doktor az öt érzékszervével végezte el. Szeszkedvelők nem mehettek.

Az még a mérsékelt égöv alatt is fokozta a fagyhalál veszélyét.

Az élelmezésre célszerűen felkészültek. Húskonzerv, nagy mennyiségű tartósított, azaz

hordóskáposzta,  kakaó,  rizs,  szárított  tésztanemű  (az  olaszoknak  makaróni,  a  németeknek

400 Forrás: Szállási Árpád: A világvándor Kepes Gyula orvosdoktor. = Ekór-lap, 2011. (Íródott 1997 júliusában)
– Online: http://www.ekor-lap.hu/kultura/2011/a-vilagvandor-kepes-gyula-orvosdoktor 
E témakörben lásd még: Szállási Árpád:  Kepes Gyula, az Arktisz magyar orvosvándora. = Földrajzi Múzeumi
Tanulmányok 1 (1985) No. 1. pp. 51–54. (– a szerk. megj.)

http://www.ekor-lap.hu/kultura/2011/a-vilagvandor-kepes-gyula-orvosdoktor


nudli)  és koncentrált  citromlé.  Sok teát,  bort,  dohányt  vittek,  hogy gondűző cikkekben se

szenvedjenek hiányt. A fűtőanyaggal, kellő ruházattal és lőfegyverekkel való ellátás már nem

a magyar orvos feladata volt. Közülük hármat kell kiemelni, nélkülük lehetetlen lett volna a

siker. Ez a három: a hátultöltős puska, a foszforos gyufa és a borszesz kockák.

A Tegetthoff a norvég fjordok mentén végighaladva július 3-án horgonyt vetett Tromsö

kikötőjében,  fedélzetre  vették  Olaf  Carlsen  kapitányt,  szigonymestert  és  jégszakértőt.401 E

vikingutód nélkül aligha boldogultak volna a levantei vizekhez szokott matrózok. Lehetetlen

egy cikkben a két esztendeig elhúzódó expedíció naplószerű ismertetése. Tény, hogy 1872.

aug. 20-án az Északi-tengerre kiérkező Tagetthoff már a jég fogságába esett és a hatalmas

jégtáblák közé szorulva egyre veszedelmesebben sodródott mindig északabbra.

A tét már a puszta visszatérés volt, amelynek egyre csökkent a valószínűsége. A sötét sarki tél

egyre közeledett, ők egyre távolodtak, még szerencse, hogy Carlsen kapitánnyal együtt két

eszkimó kutyát is felvettek, így a nyolc négylábú „mentőkaraván” mindig készen állott, hogy

a  hajó  süllyedése  esetén  a  rakomány  legszükségesebb  részét  valamelyik  stabil  jégtáblára

szállítsa. Aztán lesz, ami lesz. Szeptember 16-án már mínusz 19 fok volt a hőmérséklet. Az

élelemkészletet fókák elejtésével pótolták, a bátrabbak egy-egy jegesmedvét is leterítettek. A

gőzös bordázatát még nem roppantotta össze a jég, így volt hova visszatérniük, noha a kajütök

401 Kepes még az expedíció idején, Tromsöből írt  a vállalkozásról,  amely meg is jelent a ’Vasárnapi Ujság’
hasábjain: Kepes Gyula: Eredeti levél az északsarki expedicióból. = Vasárnapi Ujság 19 (1872) No. 31. (aug. 4.)
pp. 378–379.



hőmérséklete a jégverem szintjére állt be. Szeptember végén még a Novaja Zemlja partjainál

vadásztak,  majd ismét észak felé sodródtak.  Több mint  száz napos sarki sötétség társult  a

hóval világító télhez, a jég ismét csapdába szorította az egyre ritkábban füstölő gőzöst. Az

emberek egyre sárgultabban rótták napi útjukat.  Payer  kapitány későbbi könyve szerint az

orvosra hárult a legnagyobb feladat: szétporciózni a tannint, a cukrot és legnagyobb kincsként

az alkoholt. Ahogy fogyott az erő, úgy fokozódott a nyugtalanság, egyeseknél jelentkezett a

skorbut,  másoknál  tüdőpanaszok.  Életmentő  medikamentumként  bevetették  a  Tromsö

kikötőjéből hozott zuzmó kivonatát, a maradék citromlével együtt. A hatás nem maradt el. A

rettentő  tél  fogságából  való kijutás  első reménysugarát  1873.  február  közepén pillantották

meg. Ez a sugár a sarki sötétséget végre áttörő napé volt. Olvadóban a jég, de nem annyira,

hogy a  Tegetthoff  elinduljon  délre.  Március  13-án  Kepes  dr.  is  megbetegedett,  két  hétig

aggódtak érte. Medvehússal etették, amitől – szerintük – erőre kapott.

A hajó ismét sodródni kezdett, majd augusztus 30-án a Novaja Zemlja partjaitól északra

végre földszegélyt pillantottak meg. Föld, föld, végre föld, kiáltották a figyelő matrózok, és

valóban egy alpesi tájra emlékeztető vidék kápráztatta el a hóvaksággal küszködő szemeket.

Többé nem érezte senki magát betegnek, tudták, hogy a 79 és 43 szélességi, valamint az 59 és

33  hosszúsági  fokon  elterülő  tagolt  szegélyű  sziget  felfedezése  az  érdemük.  Tegetthoff

kapitánya az első kiemelkedő csúcsra kitűzte a birtokbavételt jelképező zászlót és elnevezte

Ferenc József földjének.

Aztán  egy  hat  láb  magas  kőpiramist  építettek  a  Wilczek-sziget  közepén  (a  sarki

expedíció  egyik  legbuzgóbb  pártfogója  volt),  majd  ugyanott  felkészültek  a  következő  tél

átvészelésére. November 7-én bekövetkezett, amitől állandóan rettegtek. Egy éles jégtábla rést

ütött a Tegetthoff oldalán, s igyekeztek minden mozgathatót menteni. Életüket úgyszólván a

kutyáknak  köszönhették,  hozzájuk  bújva  melegítettek,  jelezték  a  jegesmedvék  közeledtét,

vontatták a rakományt, segítettek vadászni és játékra csábítottak. Ám a gőzös testét télen a jég

könnyen tartotta,  a kajütök egyenlőre fedezéket  nyújtottak.  A petróleum és a terpentinolaj

ugyan zsírszerűvé merevedett, de világításkor felolvadt. Rum és hús még akadt, de fogytán

volt a citromlé, ezért ismét emelkedett a skorbutban szenvedők száma. Doktorunk egyelőre

tartózkodott attól,  hogy az embereknek a kimértnél több tömény italt adjon, de az 1874-es

újesztendőben már elkerülhetetlenné vált. Jobb lett a matrózok hangulata és roboráló hatása is

volt. Az első veszteségük: Otto Krisch hajógépész jeges kősírba lett eltemetve, ami szomorú

jeladás volt arra, ha nem akarnak egyenként a sorsára jutni, el kell indulniuk délre.

A kezdeményező  jótanácsos  Kepes  doktor  volt.  A legszükségesebb holmikat  szánra

szerelték:  sátrak,  mindenkinek  hálózsák,  élelem,  spiritusz,  egy könnyű  puska,  egy kisebb



iránytű, egy nagyobb hajóiránytű. Hat újfundlandi és két eszkimó kutya vontatta a két-három

szánrakományt, Carlsen irányításával biztosan tájékozódva. Egy szánhoz 3 kutya és 7 ember

tartozott, kivéve a középsőt. A fegyveres matróznak külön kellett mindig szemmel tartania a

látóhatárt. Az út és az idő viszontagságairól száz oldalak szólnak.

Kepes állandóan főszereplője a konvojnak. Hol a jég szakadt be alatta, de főképp lelket

öntött a mackómód öltözött és cammogó társaságba. Aztán 1874. augusztus 23-án elfogyott

az élelmük. Az expedíció tagjai kimerülten terültek el a közeli tengerparton. Talán egy sarki

éjszaka véget vetett volna mindennek, ha csoda nem történik. Orosz halászbárkák jártak arra,

sűrű sirályrajok kíséretében. Ez a látvány mindig úszójárművet jelez. A kimerült emberek arra

ébredtek,  hogy Fjodor Boronyin kapitány utasítására vodkát csöpögtettek a kicserepesedett

szájukba. A két halászbárkáról egy nagy hajóra rakták őket és meg sem álltak Szentpétervárig.

Majd Bécsig vonattal, ahol fejedelmien fogadták a felfedezőket.

Kepes  botanikai  és  zoológiai  gyűjtést  is  végzett,  de azok ott  maradtak  a  Tegetthoff

fedélzetén. Itthon több kitüntetést kapott, törzsorvossá léptették elő. Közmegbecsülten hunyt

el Budapesten 1924. október 26-án. Julius Payer vaskos kötetet írt a különös expedícióról,402

amelynek magyar volt az orvosa. Ő lett múltunk igazi „jég hátán is megélő” figurája.

További, életművét elemző szakirodalmi forrásokból: 

Csillag István: Egy magyar az Északi-sarkon. = Népszabadság 43 (1985) No. 275. p. 11.

Nemerkényi Antal: Koszorúzás és megemlékezés dr. Kepes Gyula sírjánál. = Földrajzi Közle-
mények 122 (1998) No. 1–2. pp. 75–76.

Nagy Miklós Mihály: Geográfia hadilobogó alatt. = Magyar Tudomány 48 (2001) No. 7. pp.
788–798. – Az interneten is olvasható: http://www.matud.iif.hu/01jul/nagymih.html 

Lásd még: 

http://lazarus.elte.hu/~zoltorok/Discovery/kepes/

www.mult-kor.hu/cikk.php?id=19013

402 Payer,  Julius:  Die  österreichisch–ungarische  Nordpol-Expedition  in  den  Jahren  1872–1874,  nebst  einer
Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869–1870 und der Polar-Expedition von 1871. Wien, 1876.
Hölder.  CVI,  696 p., [3] t.;  a vállalkozás tudományos eredményeit  Weyprecht  és Payer  magyarul  is kiadott
jelentéséből  ismerhetjük  meg:  Karl  Weyprecht  –  Julius  Payer:  Jelentései  az  osztrák–magyar  éjszakisarki
expeditió bizottságához.  = Földrajzi Közlemények 2 (1874) No. 4. pp. 231–266.; Payer  és Kepes a Magyar
Földrajzi Társaságban tartott előadáson (1874. október 19.) számoltak be az expedícióról: Földrajzi Közlemé-
nyek 2 (1874) No. 4. pp. 299–318.; az expedíció költségvetését és végelszámolását lásd: Földrajzi Közlemények
3 (1875) No. 1. pp. 32–34.
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http://www.matud.iif.hu/01jul/nagymih.html


Híres magyar orvos a pionír Amerikában – Gerster Árpád403 

A XIX. század második felében az Újvilág orvosképzése még nem érte el az öreg kontinensét,

ezért az úttörő amerikaiak szívesen fogadták a mindennapi gyógyítás bevándorlóit. Így került

New York egyik nagy kórházába a kassai születésű Gerster Árpád doktor, aki igen jó hírnevet

szerzett szülőhazájának. Később ő lett mind a letelepülők, mind a látogatók legfőbb pártfo-

gója, az amerikai sebész-szövetség alelnöke, New York-i egyetemi tanár, sikeres tankönyvíró,

aki soha nem feledte, honnan indult el útjára. Nevével nem a hazai lexikonokban találkoztam

először, ott az nem is olvasható, de az amerikaiakban annál inkább. Az első világháború vége

felé, 1917-ben megírta a közel ezer oldalas, szépen illusztrált önéletrajzát, azon nem titkolt

szándékkal, hogy az európai viszonyokat nem ismerő amerikaiakban rokonszenvet keltsen az

ellenoldalon harcoló és vesztésre álló szülőhazája iránt. Vagyis lobbizni igyekezett, s annak

jelentőségét akkor sem szabad lebecsülni, ha végül nem vezetett sikerhez.

A  Gerster-família  a  XVIII.  század  végén  Svájcból  került  Magyarországra.  Gerster

Árpád apja, a szappanfőző és gyertyaöntő mester Kassán telepedett le, ott alapított családot és

született meg összesen kilenc gyermeke. Köztük a későbbi doktor, 1848. december 22-én, 11

nappal a balvégzetű kassai csata után, melyben az apa is részt vett.  Népes családjára való

tekintettel  két  hónapos  fogsága  után  hazaengedték  a  közkatonát.  Béla  nevű  és  mérnök

végzettségű fivére viszont a Kossuth-emigrációval került Amerikába. Részt vett a Panama-,

majd a Korinthoszi-csatorna építésében. A népes család Berta nevű tagja Kauser Istvánhoz, a

budapesti  amerikai  konzulhoz  ment  férjhez,  így  Gerster  Árpád  két  szállal  is  kötődött  az

Újvilághoz.

Már gyerekkorában anyanyelvi szinten beszélt a magyaron kívül németül és szlovákul,

ez  lényegesen  megkönnyítette  más  nyelvek  elsajátítását.  Az  angollal  először  az  amerikai

követségen találkozott,  már ekkor foglalkoztatta  a kivándorlás gondolata.  Először azonban

főleg apja kívánságára valamilyen diplomát kellett szereznie. Eredetileg tengerész szeretett

volna lenni (szárazföldi országok fiait mindig vonzotta az óceán), de ez egyrészt apjának nem

tetszett, másrészt idősebb kassai barátja, a Bécsen már sikerrel sebészkedő Ultzmann Róbert

rábeszélte a medicinára. Nem bánta meg.

Orvosi  tanulmányait  1866–1872  között  végezte  a  második  fénykorát  élő  bécsi

egyetemen.  Tanárai  voltak:  Hyrtl,  Brücke,  Rokitansky,  Skoda,  Hebra,  Oppolzer,  Billroth,

403 Forrás: Szállási Árpád: Híres magyar orvos a pionír Amerikában. [Gerster Árpád]. = Ekór-lap, 2009. (Íródott
2003 januárjában) – Online: http://www.ekor-lap.hu/kultura/2009/hires-magyar-orvos-a-pionir-amerikaban 

http://www.ekor-lap.hu/kultura/2009/hires-magyar-orvos-a-pionir-amerikaban


hogy csak a legkiválóbbakat említsük. Együtt iratkozott be a szintén kassai Horváth Gézával,

a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  természetrajzi  osztályának  későbbi  igazgatójával.  Együvé

tartozásuk egyértelmű bizonyítására beléptek a bécsi Magyar Társaskörbe.

A  szervezet  egyik  alapítója  és  első  elnöke  Jósa  András,  a  későbbi  híres  szabolcsi

főorvos lett. Oklevele kézhezvétele után jelentkezett egy északi sarki expedícióra, de a híres

Tegethoff  hajó  orvosi  szolgálatára  helyette  a  szintén  magyar  Kepes  Gyulát  választották.

Megpróbáltatásaikat  a  hajóskapitány  kiadott  naplójából  ismerjük.  Pályázott  a  hollandok

szumátrai háborújába, de szerencsére arról is lemaradt. Fiatal fejjel szerette a kockázatot, mint

írta:  „ennek jegyében született” a ’48-as szabadságharc idején és tett  érettségit  az 1866-os

königratzi csata után.

Egy éves bécsi katonai szolgálat és ugyanannyi kassai kórházi idő után 1874 tavaszán

szállt a Donau nevű gőzös fedélzetére, előtte azonban néhány hetes szakmai látogatást tett

Volkmann  professzor  (sebész  kanalat  neveztek  el  róla)  hallei  klinikáján,  ahol  a  listeri

sebkezelést sajátította el. Ultzmann sikerein felbuzdulva kezdettől sebész akart lenni. A hajón

megismerkedett  a  későbbi  feleségével.  Baráti  tanácsra  először  az  akkor  még  önálló

Brooklynban telepedett le, ahol hamar keresett és jól kereső orvos lett. Majd a New York-i

német  kórház  sebészeti  osztályára  nyert  kinevezést,  nem  utolsósorban  nyelvtudása  miatt.

Rövid idő alatt olyan operációs hírnévre tett szert, hogy meghívták a jól fizető New York-i

Monut  Sinai  Hospital  rendelőjébe  visiting  surgeon-nak.  Ez  utóbbi  zsidó  alapítvány,  de

Amerikában máig bevett szokás, hogy felekezeti kórházak más vallásúakat is alkalmaznak.

Amikor 1882-ben megszervezték a New York-i poliklinikát, Gerster Árpádot meghívták

az  egyik  tanszék  élére,  ugyanakkor  a  helyi  sebésztársaság  tagja,  1891-től  elnöke  lett.  A

metropolisznak már akkor annyi lakosa volt, mint egy kisebb országnak. A nagy kivándorlási

hullám hazánkból is 1880-tól indult meg, mert amíg 1879-ben néhány százan, addig 1881-ben

már tízezren felül kerestek új hazát. A honfitársak nagyrészt Clevland környékén telepedtek

le,  de  a  híres  szoborral  jelölt  nagy kikötőt  nem kerülték  el.  Az anyaországgal  soha  nem

szakadt meg a kapcsolata. Amikor 1892-ben Lumniczer Sándor professzor halálával megürült

a  budapesti  II.  sz.  Sebészeti  Tanszék,  itthoni  barátai  igyekezték  a  pályázatra  rábeszélni.

Akkorra már  három kiadásban is  közkézen forgott  a  ’The rules  of  aseptic  and antiseptic

surgery’ című sebészeti  munkája,404 1891-től tagja volt  a Magyarországon mérvadó német

sebésztársaságnak,  nem számított  hát  sem ismeretlennek,  sem esélytelennek.  A pályázatát

mégsem adta be. Egyrészt kint egy percig sem érezte magát idegennek, másrészt az egyre

404 The Rules of Aseptic and Antiseptic Surgery. A Practical Treatise for the use of Students and the General
Practitioner  by  Arpad  G.  Gerster,  M.  D.  New-York,  1888.  D.  Appleton.  XI,  332  p.  (Több  kiadásban  is
megjelent.)



gyarapodó családja már odakötötte,  nem utolsósorban megkapta a kellő anyagi és erkölcsi

megbecsülést.  Ahány  orvosi  beszámoló  olvasható  a  korabeli  amerikai  tanulmányutakról,

mindegyik  hálával  említi  az  önzetlen  patrónus  Gerster  Árpád nevét.  Ennek  köszönhetően

1902-ben  a  Budapesti  Királyi  Orvosegyesület  levelező  taggá  választotta,  székfoglaló

előadását Dollinger Gyula sebészprofesszor olvasta fel.

Pályaíve tovább emelkedett,  1908-ban összamerikai (nemcsak a New-York-i) sebész-

szövetség alelnöke lett, 1910-től pedig kinevezést nyert a híres Columbia Egyetemre. Közben

hazai  földön is megfordult,  1909-ben részt vett  és előadást tartott  a budapesti  nemzetközi

orvoskongresszuson.  Nagy  figyelmet  keltett  a  peritonitis  korszerű  terápiájáról  szóló

referátuma,  amely  a  kongresszusi  kötetben  meg  is  jelent.  Bár  1914-től  nyugdíjba  vonult

(elérte  a korhatárt),  egyetemi  előadásokat  tovább tartott.  Nem unatkozott,  sokat utazott  és

olvasott. Választott elnöke lett az orvostörténelemmel foglalkozó Charaka Klubnak, a híres

agysebész Cushing társaságában több előadást tartott. Könyvtárában ott díszelgett a Szalay-

féle  ’Magyar  nemzet  története’ sorozat.  Íróasztala  mellett  állt  az  orgona,  családi

hagyományként  magas  szinten  művelte  a  kamarazenét.  Egyik  nővére  nemzetközi  hírű

operaénekes volt, a másik festőművészként ért el sikereket, így nem csodálható, ha a kiváló

kézügyességgel megáldott sebész is elsajátította a rézkarcolás mesterségét. A latin és görög

klasszikusokat eredetiben olvasta.

Az  első  világégés  idején  szülőhazája  sorsáért  aggódott,  ez  ihlette  1917-ben  a

’Recollections of a New York surgeon’ című önéletrajz megírására.405 Ezt a kivételesen szép

munkát  a  sors  kegyéből  többször  átlapozhattam.  A  közel  háromszáz  oldal  fele

Magyarországgal  foglalkozik,  megtalálható  benne  a  kassai  kisdiák  elementáris  Petőfi-

élménye. A Himnusz szövegét és kottáját közölve meghatóan magyarázza az amerikaiaknak,

hogy ez a világ legszebb és legdemokratikusabb himnusza, mert nem a királyra kéri az Isten

áldását,  mint  az  osztrák  vagy  az  angol,  hanem  a  mostoha  történelem  folyamán  annyit

szenvedett  magyar  népre.  Az  illusztrációkat  saját  maga  készítette.  Szeretettel  emlegeti  a

kassai  német  gimnázium  tanárait,  akik  (mint  később  Márai  Sándort)  magyar  érzelművé

nevelték.

Megeleveníti  a híres bécsi professzorokat,  különösen a hozzá hasonló gyökerű Hyrtl

Józsefet, akinek anatómiáját évente újra olvasta. Lovas, autós és gyalogos amerikai mértékű

túrái közepette sokat elmélkedett az orvosi hivatás szépségeiről és nehézségeiről, gondolatait

tömör stílusban tudta megfogalmazni.

405 Gerster,  Arpad  G.:  Recollections of  a  New York surgeon.  (Unknown Binding).  New York,  1917.  P.  B.
Hoeber. 347 p. 



Gerster  Árpád  sajnos  csak  erkölcsileg  „lobbizhatott”  a  magyar  érdekek  mellett.

Elfogultsággal  aligha  vádolható,  nyelvismerete  révén  a  szlovák  bevándorlókon  ugyanúgy

segített.  Amikor 1921-ben a fiatal Johan Béla Rockefeller-ösztöndíjjal New York-ba ment,

hazai  tanácsra  elsőként  Gerster  doktort  kereste  meg.  Természetesen  őt  is  patronálta,

megajándékozta tankönyvével és önéletírásával. 

Magam  Johan  professzortól  hallottam  a  számomra  addig  ismeretlen  orvosról.  Nála

láttam először a könyvet. Lelkemre kötötte: ne feledkezzünk meg erről a kiváló emberről. Jó

lenne  a  memoárját  magyarul  is  kiadni,  mert  nemcsak  a  Nobel-díjasok  szereztek  nekünk

külföldön megbecsülést.

További, életművét elemző szakirodalmi források: 

Langer Róbert: Amerika egyik vezető sebésze (1848–1923). = Orvosi Hetilap 144 (2003) No.
14. pp. 671–672.

Robert  M. Langer:  Arpad Gerster and Max Thorek Contributions to American Surgery.  =
Journal of Investigative Surgery 22 (2009) No. 3. pp. 162–166.

Elise B. Halajian – T. Adrian Wheat – David A. Bloom: Arpad G Gerster, MD, and the First
Photographic Surgical Textbook. = Journal of the American College of Surgeons. Vol. 203.
(2006) No. 1. pp. 116–123.

Lásd még:

http://epa.oszk.hu/00900/00960/00001/beszedits.html
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A két Davida: Davida Leo és Davida Jenő406

Az  anekdota  nem  tartozik  a  hiteles  történeti  forrásanyagok  kategóriájába,  mégis,  akár  a

mondának, mindig van valami valóságmagva és miként a jól sikerült japán tusrajz, egyetlen

vonással képes jellemző képet adni valakiről. Nyíregyházán annak idején Gerlei tanár úr (aki

mindkét  Davida  professzort  jól  ismerte,  az  anatómiát  az  ifjabbiknál  hallgatta)  mesélte  az

alábbi történetet:

Kolozsvárott az orvosi fakultáson valamikor a sokat emlegetett Ferenc József-i „boldog

békeidőben”  egy  királyi  ösztöndíjas  medikus  jól  felkészültsége  tudatában  az  anatómia

szigorlat  előtt  bejelentette,  neki  kitűnő  kalkulust  kell  kapnia,  különben  fuccs  az  előkelő

stipendiumnak. Davida Leó (1852–1929) professzor ekkor szinte szavaló diákként felpattanva

előadta  Czuczor  Gergely híres  versének saját  változatát:  „Ha úgy akarja  a  király,  Davida

akkor félreáll – kérdést nem adok, elégséges.” Képzelhető, a medikus aligha köszönte meg az

előre  benyújtott  jegyigény  ily  váratlan  kielégítését.  E  frappáns  anekdota  arra  enged

következtetni:  Davida  Leó  professzornak  volt  humorérzéke,  bátorsággal  fölér

tekintélytiszteletlensége és adott a tógamundér becsületére. Unokaöccse sajnos korán kavernát

szerzett,  s úgy általában ez a tüdőbeli  kicsiny vérezget vészbarlang nem szokta egy orvos

szellemét humorosra hangolni. Kevéske 45 esztendejének tetemes részét is szanatóriumokban

töltötte, így csak egy ígéretes pálya korai ketté törését tudjuk konstatálni. Davida Leó szép

kort ért  meg,  ám nem tartozott  a termékeny tudósok közé.  Félszázada hunytak el,  azonos

esztendőben. Felértékelni őket túlzás, elhallgatni figyelmetlenség lenne.

A  Davida  orvosdinasztia  három nemzedékből  állott.  A  galíciai  Srogow  helyiségből

származó família  első ismert  tagja,  Davida Sándor jólmenő pesti  orvosi  gyakorlatig  vitte.

Noha  gyermekgyógyászatból  disszertált  (Generális  morbis  infantum.  Budae,  1840)

„gyermekáldás  néki  nem adatott”.  Hogy  hiányérzetét  enyhítse,  adoptálta  unokaöccsét,  az

1852-ben született (Srogow-Dolny) Davida Leót, aki már középiskolás korában sok örömet

szerzett  nevelőszüleinek.  Háláját  szófogadással  és  kitűnő  bizonyítványokkal  rótta  le,  s

természetesen az orvosi fakultásra iratkozott. Hármas oklevelét, az orvosdoktorit, a sebész- és

szülészmesterit  1876-ban szerezte  meg Budapesten.  Már medikus  korában sejteni  lehetett,

hogy nem fogja a nagybátyja rendelőjét használni. Különösen a leíró és tájbonctanhoz volt

érzéke, több pályadolgozatát tüntették ki előbb biztató elismeréssel, majd állami ösztöndíjjal.

Thanhoffer  tanár  szövettani  laboratóriumából  már  1875-ben  dolgozatot  közölt  az  Orvosi

406 Forrás: Szállási Árpád: A két Davida. = Orvosi Hetilap 120 (1979) No. 34. pp. 2072–2074. 



Hetilap  hasábjain  a  Boncztani  átmetszetek  állandó  eltartásáról,  és  egyes  testrészek

megkövítéséről.  Kettős  fűrészt  szerkesztett  metszetek  készítésére  fagyasztott  állapotban,

azokat  két  üveglemez  közé  téve,  tartósító  folyadékba  helyezte.  Így  akár  egész  láb-  vagy

nyakmetszeteket is tudott demonstrálásra tartósítani. 

Belekóstolt  más  elméleti  tárgyba  is,  így  lett  Balogh  Kálmán  mellett  gyógyszertani

gyakornok,  de  szigorló  korára  visszatért  a  morfológiához,  Mihalkovics  Géza  Fejlődéstani

Intézetébe.  Embrilógiai  érdeklődése  később is  megmaradt.  Végzés  után  Lenhossék József

Anatómiai  Intézetébe  került,  ahol  a  boszniai  okkupáció  idejét  leszámítva  (akkor

katonaorvosként  ténykedett)  nagy reményekre  jogosító előmenetelre  tett  szert.  Olyannyira,

hogy  a  Kolozsvárról  1881-ben  Budapestre  távozó  Török  Aurél  professzor  üresen  maradt

bonctani katedrájára Davida Leót hívták meg, egyelőre helyettesi  minőségben, hiszen még

magántanári  habilitációja  sem  volt.  A  kolozsváriak  valószínűleg  Az  ágyéki  és

keresztgerinczagyi duczok többszörösségéről c. előadása, majd dolgozata alapján figyeltek fel

Lenhossék  József  professzor  első  tanársegédjére,  s  az  is  valószínű,  hogy  a  Pestre  került

nagynevű pártfogó nem akart szégyenkezni egykori tanintézete előtt. 

1882-ben  az  idegbonctan  tárgyköréből  magántanárrá  habilitálták,  még  ugyanez  év

nyarán  a  leíró-  és  táj  bonctan  nyilvános  rendes  tanárává  nevezték  ki,  Davida  említett

dolgozatából és a mellékelt ábrából kitetszik, hogy a ganglion sacrale formájában a ganglion

sacrale fonatát írja le, amely a kismedence paravertebralis kötegének sympathicus dúcaiból

tevődik  össze,  s  természetesen  többszörös,  noha  addig  nem  fordítottak  rá  különösebb

figyelmet.  Új  munkahelyén  az  első  dolgozata  A  nyaki  idegek  gyökei-  és  csigolyaközti

duczainak magatartásáról a perobrachia egy esetében címmel 1881-ben jelent meg Az Orvos-

Természettudományi  Értesítő  hasábjain.  A  perobrachia  a  kar  veleszületett  csonkasága,  e

diagnózisa ma már alig használatos. Fejlődési rendellenességnél az interocostális idegek sem

fejlődnek ki normálisan, egy esetből pedig általánosító következtetéseket nem lehet levonni.

Mindazonáltal a Virchow's Archiv … németül is leközölte, ez volt a belépője a nemzetközi

szakirodalomba, amit később nemigen vett igénybe. 

A kolozsváriak orvosi fórumának 1882. évfolyamában jelent meg az Eddig nem észlelt

szürke  duczokról  az  ágyéki  és  keresztidegek  hátsó  gyökein  c.  rövid  dolgozata,  amelyek

elkülönítendők a nagyhírű Hyrtl által leírt Ganglia aberrantia nevű idegcsomócskáktól, Hyrtl

szerint  ezek  nem  valódi  idegducok,  mivel  nincs  szürkeállományuk.  Davida  némelyikben

talált,  ezért  a  Ganglia  aberrantia  grisea  névmódosítást  javasolta,  és  kicsinyített  valódi

megfelelője  a  csigolyaközti  dúcoknak.  Érdekes  és  egyben  érthetetlen  viszont,  hogy  nem

említi,  milyen  módszerrel  vizsgálta  az  említett  ganglionokat.  Hiszen Golgi  már  1873-ban



kidolgozta  az  ezüst-nitrát  festést,  ennek  alapján  leírta  a  ganglionsejtek  meszes

degenerálódását, s ez a methodus az idegszövettani vizsgálatok forradalmát jelentette. Pedig

az  orvosi  szak  szerkesztője  Hőgyes  Endre  volt.  Ugyanebben  a  kötetben  értekezik  A

gerincagyi idegek mellső és hátsó ágainak képződési módjáról. Ezek szerint az „idegfonalak a

csigolyaközti  duczok környi  sarkaiból  indulnak ki,  igen szorosan fekszenek egymáshoz,  s

egymással  párhuzamosan  futnak  le”,  melyeket  vizes  ecetsavval  választ  el  a  környez

szövetektől. Az anakronisztikus vizsgálati módszerek nem írhatók Davida szakmai rovására,

„szegény ember vízzel főz” alapon volt kénytelen dolgozni. 

Purjesz  Zsigmond  professzornak,  az  első  magyar  nyelv  belgyógyászati  tankönyv

írójának  pl.  nem  volt  laboratóriuma,  Hőgyes  a  szabályt  erősít  kivétel,  aki  jószerrel  egy

sufniban végezte csodálatos kísérleteit Az associált szemmozgások idegmechanizmusáról. A

nagy hiányt maga Davida érezte leginkább (mert tanártársai valamennyien Pestre vágytak, ő

pedig Mihalkovics halálával a felajánlott katedrát sem fogadta el), ezért kelt útra 1882-ben,

majd  1885-ben,  hogy  a  nyugati  egyetemeken  tapasztalatokat  gyűjtsön,  s  azt  a  majd

felépítendő egyetemnél gyümölcsöztesse, így is történt. 

Végre  1888-ban  már  felépült  a  minden  igényt  kielégít  anatómiai  épület,  mely  az

alagsorral  együtt  közel  hatvan helyiséggel  rendelkezett.  Ezt tartotta  élete  főművének,  meg

azokat  a  csontmetszeteket,  amelyek  a statikai  és  funkcionális  architektúráját  mutatják.  Az

intézet  felépítése  után  főképp  az  utánpótlás  nevelésével,  az  irányítással  és  az  oktatással

törődött.  Szövettannal  többé  nem foglalkozott,  hiszen  a  közelében  volt  egy laboratórium,

amely a neurohisztológia egyik európai fókusza volt, az Apáthy Istváné. A continuitás contra

contiguitás vitába ő már aligha szólhatott volna bele. 

Az I.  világháború  vihara  az egyetemet  sem kímélte.  A trianoni  döntés  után  követte

fakultását, s csak akkor vonult nyugalomba, amikor az Szegeden új otthonra lelt. 1923-ban

még egyszer felébredt benne a pompás preparátor. Rendellenes szívgyűjtőerekről és ezeknek

beszájadzásáról a felső üres érben címmel dolgozatot adott a Magyar Orvosi Archívumnak,

amelyet német nyelv közlésre is érdemesnek találtak.

Davida  Leónak  nem  volt  szellemi  örököse  családjában,  ezért  követte  nagybátyja

példáját.  Testvérének,  Davida  Miklós  doktornak a  fiát,  akit  1907-ben avattak  Budapesten

orvosdoktorrá, kolozsvári intézetébe csábította. 

A tehetséges  Davida Jenő (1884–1929) érdeklődésben nem nagybátyját, hanem annak

mesterét, Lenhossék Józsefet követte, aki utolsó évtizedében cranioscopiával foglalkozott (Az

emberi  koponyaisme,  A Szeged-Öthalmi  ásatásokról  stb.).  Kolozsvár  egyébként  is  patinás

hagyománnyal bírt ezen a téren. Davida Leó tanszéki elődje volt a neves antropológus Török



Aurél, a párizsi P. Topinard professzor egykori munkatársa, kézikönyvének egyik fordítója.

Így lett Davida Jenő nagybátyja intézetében Török Aurél művének folytatója. Az Értesítő …

hasábjain 1911-ben jelent meg a  Kraniometriai vizsgálatok magyarországi lakosokon  című

monográfiája, noha nem külön kötetben. A nagynevű előd – mint mondja – „csak magyar

koponyákat” vizsgált, ő minden populációból. Párizsi szokás szerint a súlyát állkapocs nélkül,

az űrtérfogatot Broca módszere: söréttel, a Töröké: kölessel megtöltve mérte, s így jön ki az

1300–1400  cm3 körüli  érték.  Aztán  szélességi  jelzők  a  két  arcus  superciliaris  közt,  a

hosszúsági  pedig  az  arcus  supranasalis  és  a  protuberentia  occipitalis  externa  közötti

vonaltávolság. 

Poll gumihólyagot helyezett a koponyaűrbe, azt töltötte fel folyadékkal, de módszerét

sem Török Aurél, sem R. Virchow nem fogadta el.  Weissbach egyismeretlenes egyenletet

állított fel a mérésre, amely a következő: 

cm3 : x = 100 : 85,58

Közismert az agy súlya és az űrtérfogat közötti összefüggés. Vizsgált magyar, román, szász,

rutén koponyákat,  mintegy háromszázat,  de semmiféle  karakterisztikus  következtetést  nem

vont le belőle, hacsak azt nem, hogy antropológiai alapon kibogozhatatlanul összekeveredett

népességgel van dolgunk. 

1913-ban jelent meg ugyanott  az Adatok az átmeneti  varratok persistálásához,  majd

1914-ben a Tájbonctan, különös tekintettel az orvostanhallgatók igényeire. Mihalkovics Géza

1888-ban  megjelent  könyvének  teljes  címe:  A  leíró  emberboncztan  és  a  tájboncztan

tankönyve  szövettani  és  fejlődéstani  vázlatokkal,  de  a  különben  kitűnő  könyv  regionális

anatómiai ábrákat nem tartalmaz. Ezt pótolja szemléltetően Davida Jenő könyve. 



Az I.  világháborúban  katonaorvosként  vett  részt,  még  a  behívó  előtt  magántanárrá

habilitálták. A vesztes háborúban örökre elvesztette egészségét, kavernával vánszorgott haza.

A közben fő városunkba települt egyetemre. Nagy lelkierővel egyik szanatóriumban sikerült

erőre kapnia, s amikor 1921-ben nagybátyja Szegeden nyugalomba vonult, ő került fiatalon a

katedrára. 

Sőt amikor Veszprémy Dezső a szövet- és fejlődéstan tanára 1924-ben elhunyt, ennek

az előadása is reá hárult.  „Fogyó ereje növekvő lázában” igyekezett  öregbíteni  a Davidák

hírnevét, oktatott, kutatott – s szenvedett. A Természettudományi Közlöny Pótfüzetében még

megírta feltűnést kelt A nemi sajátságok és az ivarmirigyek  c. tanulmányát,  aztán elment a

svájci Churba Hans Castorp sorsát vállalni. Sajnos onnan többé élve nem tért meg. Szegeden

helyezték  örök  nyugalomra  az  1929.  március  26-án  elhunyt  professzort.  A  legnagyobb

veszteség öreg nagybátyját érte, mert ő valóban pótolhatatlant temetett, a családi hagyomány

folytatóját.  November  24-én  ő  is  követte  unokaöccsét,  adjunktusát,  tanárutódját.

Kívánságának megfelelően  (akár  Purjesz  Zsigmondot)  a  kolozsvári  Házsongárdi  temetőbe

költöztették.  Kiss Ferenc professzor nekrológja szerint  a  magyar  orvosok mellett  a  román

orvosok is megadták neki a végtisztességet, elbúcsúztatták, megkoszorúzták sírját.

Ez  a  fanyar  humorú  ember  különben  zárkózott  természet  volt,  az  ifjabbik  remény

nélküli  reménykedő.  A szövettant  Apáthy Istvántól  tanulta,  de  mikor  lett  volna  ideje  azt

kamatoztatni!  Nem számítjuk őket az első vonalba.  Viszont múltunkat  szegényítenénk,  ha

csak a legnagyobbakra emlékeznénk.



Hervadt lombok – Agyagási Károly Székelyföld orvosírója407

Nem  lenne  jó  meghagyni  a  ’Magyar  Irodalmi  Lexikon’ alig  ismert  címszavai  között,

Székelyföld egykori orvosát, aki a trianoni döntés után került kényszernyugdíjjal súlyosbított

kisebbségi sorba. Nem fiatalon, ám annál érzékenyebben érintve. Ekkor kezdett verselni, mert

az írás önvédelmi reflex a megmaradásért folytatott küzdelemben. Az anyanyelven, melyen

Petőfi Sándor írt és Kossuth Lajos beszélt.

Agyagási  Károly  1853-ban  született  a  Marosvásárhelyhez  közeli  Mezőbándon.

Kolozsvárt 1877-ben az első végzős évfolyamhoz tartozott,  majd a Székelyföld fővárosába

került,  ahol  évtizedekig  Maros-Torda  mindenese  volt.  Az  1910-es  orvosi  címtár  szerint

„megyei  tiszti  főorvos,  törvényszéki  orvos,  szolgálaton  kívüli  honvéd  főorvos,  a

Marosvásárhelyi cukorgyár orvosa, az Országos közegészségügyi tanács tagja” – hogy csak a

legfontosabb funkcióit említsük.

Ahogy későbbi kötetének előszavában írja:

„elfoglaltságom nem engedett időt arra, hogy az agyamban már fiatalkoromban

megszületett  és  felhalmozott  szépirodalmi  anyag  kirobbanjon.  Sajnos,  hogy  a

világháború és annak oly sokunkra ránehezült következményei csináltak belőlem

szépirodalmi  írót.  Hatvanöt  éves  voltam,  mikor  is  megyei  főorvosi  állásomat

elvesztettem és egyúttal más irányú orvosi ténykedésemet beszüntettem. Tettem

ezt olyan életkorban, amidőn más írók rég pihennek babéraikon.”

A hagyományos formákat tudatosan vállalta:

„Megyei és törvényszéki

Orvos voltam egyszerre,

Munkásságom kiterjedett

Kétszázhárom községre.

Vizsgáltam a községeket

Egészségi szempontból,

Vezettem a sectiokat

Törvényszéki parancsból.”

407 Forrás: Szállási Árpád: Agyagási Károly emlékezete. = Orvosi Hetilap 130 (1989) No. 8. pp. 415–416. 



Szabolcska  Mihály  hangja  ez,  noha  szívesebben  hivatkozik  Mikes  Kelemenre.  Meg  Ady

Endrére, hogy epigonjaitól elhatárolja magát.

Akadnak  megejtő  sorai,  mégis  kortörténeti  szempontból  idézzük  a  kényszer  szülte

költőt,  aki  más  körülmények  között  talán  elmerült  volna  az  alkalmi  rigmusírók  névtelen

világában.  Így  szinte  mindent  megverselt:  Szeged  városát,  ahová  1928-ban  átjött  az

aranydiploma  átvételére,  Budapest  fényei  után  úgy  sóvárgott,  mintha  kamasz  korában  a

Körúton korzózott volna naponta. 

Bár verseiből nem derül ki, a humorral sem állott hadilábon. Kisebb költeményei 1932-

ben jelentek meg.408 Egy év múlva betöltötte a nyolcvanadikat, majd örökre kiköltöztették a

marosvásárhelyi temetőbe.

Szívesen  elfelejtenénk,  ha  rímes  szorongásai  nem  volnának  időszerűek.  Ám  a  vak

erőszak  az  emléküket  sem  akarja  kímélni.  Hányan  menekülnek  ma  vajon  az  anyanyelv

rezervátumába,  hogy  majd  költőként  némuljanak  el,  miként  Arany  János  gyönyörű

balladájában ’A walesi bárdok’.

De hol van immár a bárdok kora! A földgyalu közeledtére sikoltsanak a költemények.

Agyagási Károly további munkáiból: 

Agyagási  Károly:  Orvos  és  közönség.  Etika.  Marosvásárhely,  1905.  Szerző  sajátja.
Reichardsperg és társa bizom. 47 p.

Agyagási Károly: Szováta. Fürdői ismertetés és gyógyító javallatok. Marosvásárhely, 1908.
Szerző sajátja. Benkő László. 54 p. 2 t.

Agyagási  Károly:  Három  románcz.  Zongorára  vagy  harmóniumra.  Târgu-Mureş
[Marosvásárhely], 1926. 4 p. 

Erdélyi  szomorú  –  Új  népdalok.  Szöveggel  együtt  írta  Agyagási  Károly.  Târgu-Mureş
[Marosvásárhely], [1928]. Szerző sajátja. (Litografia és hangjegynyomda, Tompos). 4 lev.

Agyagási  Károly:  Szerencsés  Mátyás.  Énekes  és  táncos  bohózat  két  felvonásban.  Târgu-
Mureş [Marosvásárhely], 1929. Nagy S. 16 p. 

408 Hervadt lombok. Agyagási Kásoly kisebb költeményei. Marosvásárhely, 1932. A szerző kiad. /Pax kny./ 112 p.



Feleky Hugó, a jeles urológus409

A címbéli  kisszakmának  az  Antal  Géza  és  az  Illyés  Géza  működése  közötti  szakaszában

Feleky  Hugó  volt  az  első  számú  képviselője.  Főleg  a  húgy-ivariszervek  endoszkópiás

diagnosztikájában  tűnt  ki.  Szerkesztett  egy  megaloscop  urettuale”  nevű  húgycsőtükröt,

amelyet nagyítóval látott el, valamint prostatamasszáló és kalorizáló készüléket, mindezek a

nevét  viselő  instrumentumok  ma  már  természetesen  múzeumi  darabok.  Másik  fontos

érdeklődési  területe  a  húgycsőkankó  kezelése  és  megelőzése  volt,  amely  akkor  az  egyik

leggyakoribb  népbetegségnek  számított.  Nem  féltek  úgy,  mint  a  szifilisztől,  így  főleg  a

katonák  és  diákok  nem  is  vigyáztak  annyira.  Megalapította  a  Teleia-szervezetet,  a  nemi

betegségek  ingyen  történő  kezelésének  első  hálózatát.  A  kiadott  füzetek  fontos  szerepet

játszottal  a  szexuális  felvilágosításban  is.  A  Torday  Ferencz  szerkesztésében  megjelenő

Budapesti  Orvosi Újság urológiai mellékletét  1902-1920 között ő állította össze, 1903-ban

megválasztották  a  Budapesti  Kir.  Orvosegyesület  Urológiai  és  Dermatológiai  Osztálya

elnökének, szakmai érdemeiért 1910-ben nemességet kapott,410 a Szövetség utcai Poliklinika,

későbbi nevén az Apponyi Klinika illusztris főorvosi karába tartozott. A felsoroltak szerint

halála hetvenedik évfordulóján nem érdemtelenül emlékezünk meg róla. 

Füchl Miksa lovasberényi körorvosnak Hugó nevű fia 1861. március 14-én született. Az

orvosi fakultásra már Feleki néven jelentkezett,  oklevelét az 1884/85-ös tanév befejeztével

kapta  kézhez.  Pályafutását  nagybátyja  mellett  a  zsidókórházban  sebészként  kezdte,  azt

követően az I. sz. Sebészeti Klinikán folytatta a műtőorvosi gyakorlatot. Éppen végzésekor

döntött  a  fővárosi  tanács  egy  húszágyas  urológiai  osztály  felállításáról  a  Rókus  Kórház

keretén belül,411 amelynek élére az igen kitűnő, de sajnálatosan rövid életű Antal Géza került. 

A fiatal Feleld már „célirányosan” választotta az urológiát a bécsi tanulmányútján. A

császárvárosi poliklinika uropoeticus részlegét az a magyarországi születésű és érzelmű Josef

Grünfeld vezette, aki úttörő munkát végzett a cisztoszkópia területén. Az csak természetes,

hogy Feleki Hugó nála kötött ki, erre a meghatározó élményre mindig szívesen hivatkozott. 

Első cikksorozatát még Bécsből közölte a Gyógyászat 1887. évfolyamában. „A húgycső

egyes  ritkább bántalmainak  és  néhány rendellenességének  néhány esete”  a  címében  kissé

félreérthető, mert az egyáltalán nem ritka kankó kezelésének nehézségeiről, például az erodált

409 Forrás: Szállási Árpád: Feleky Hugó (1861-1932), a jeles urológus. = Orvosi Hetilap 145 (2004) No. 2. pp.
87–88. 
410 Kempelen Béla: Magyar zsidó családok. 2. kiad. 3. köt. Bp., 1996. Makkabi. p. 82.
411 Hollán Henrik: A Rókus Kórház története. Bp., 1967. Medicina. p. 108.



részek,  illetve  „habarcok”  (polypusok)  lápiszolásáról  és  jódkális  ecseteléséről  szól.  A

diverticululomok  sem olyan  ritkák,  ahogy  az  a  szövegből  kiderül.  Az  „Idült  blenorrhoea

kezelésére  szolgáló  gyógyszeres  szonda”  a  Magyar  Orvosok  és  Természetvizsgálók

Tátrafüreden tartott vándorgyűlésén került általa bemutatásra. Az eddigi pálcikás és befecs-

kendezéses kezelés helyett természetesen a korszerű elektroendoszkópos módszert részesítette

előnyben. Szűkületeknél kitűnő az Unna-féle zinnszonda alkalmazása, kenőcs ezüst-nitrátot

tartalmazó kakaóvajas perubalzsam. A szkópia nagy előnye, hogy a kezelést célzottan lehet

végezni. Mindezeket a kor szemüvegén keresztül kell néznünk. Az Orvosi Hetilap hasábjain

1891-ben  jelentkezett.  A  „Kísérleti  adatok  a  húgycsőzáróizom  készüléknek  szerepe  és  a

hólyag  pöscsap  nélküli  öblítéséhez”  azt  tárgyalja,  lehet-e  katéter  nélkül  hólyag-mosást

végezni. A pöscsap a katéter igen szellemes magyar neve, kár volt teljesen elfeledni. Felve-

tődött természetesen a mikroorganizmusok bevitelének veszélye, de mindez úgymond steril

pörcsappal elkerülhető,  kivéve, ha urethritis  posterior kórképe áll  fenn. Ez utóbbi ilyenkor

okozhat mellékhere-gyulladást, de a befecskendezés a prosztatára ilyen hatással nincs. 

A  Brassóban  tartott  1892.  évi  vándorgyűlésen  előadásának  a  címe  „A  blenorrhoea

infectiositásának  tartama”.412 Prezentálása  drámai  jelleget  öltött.  A  nagytekintélyű  német

Zweifel professzorra hivatkozva, aki szerint a nők többnyire ártatlanul és gyanútlanul kapják

„ajándékba” nászéjszakájukon a gonorrhoeát, mivel egyrészt a férfiak kalandjaival szemben

elnézőbb a társadalom, másrészt többnyire nem várják meg a gyógyulást. A hüvelyváladék

sem annyira feltűnő, mint a férfiaknál, ezért ritkábban jelentkeznek vizsgálatra. Heves vitát

folytattak arról, hogy létezik-e látens kankó és mikor nyilvánítható nem fertőzőnek a páciens! 

A fiatal Feleki keményen fogalmazott: „a kankó csak azon orvosra nézve lappangó, ki a

felületes vizsgálathoz szokott!”. A legkisebb gyanú esetén is bakteriológiai vizsgálatot kell

végezni. Ha gonococcus található, biztosan beteg, de a kórokozók ki nem mutathatósága még

nem  jelent  biztos  mentességet.  Óriási  az  orvosok  felelőssége  pont  a  jövendő  anyákkal

szemben.  Ugyanis  szegényesebb  tünetek  mellett  is  sokkal  súlyosabbak  lehetnek  a

következmények.  A  coccusok  egész  a  hashártyáig  hatolhatnak,  a  gyakori  vetélések  és

meddőségek sokszor a „nászéjszakák” súlyos következményei. Az orvosnak mindent el kell

követnie, hogy a házasságokat a coccusmentességig késleltesse. 

A „Vizsgálatok a nagyító hugycsőtükrömmel (megaloskop urethrale)” című közleménye

a Magyar Orvosi Archivumban jelent meg.413 Az endoszkópia és a kankós húgycsőbántalom

mindvégig  az  érdeklődés  homlokterében  maradt,  ez  utóbbit  nemcsak  venerológiai,  de

412 Feleki Hugó: A blenorrhoea infectiositásának tartama. In:  Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXVI.
vándorgyűlésének munkálatai. Bp., 1893. Franklin. pp. 321–334. 
413 Feleki Hugó: Vizsgálatok nagyító hugycsőtükrömmel (megaloskop urethrale). Bp., 1894. Pallas. 10 p., 1 t. 



urológiai  problémának  is  tartotta,  joggal.  Ugyanezen  évben  kerül  közlésre  „Az  ivar-  és

hugyszervek blenorrhoeás megbetegedéseinek és az ezekhez  csatlakozó bántalmak kór- és

gyógytana”.414 A húgy szót gyakran rövid u-val írta. 

Igen  sokat  foglalkoztatta  a  prostitúció  kérdése,  természetesen  nem  szexuáletikai

szempontból. Ezért kezdeményezte a Teleia-szervezet létrehozását és vállalta vezetését. Antal

Géza 1889-ben váratlanul elhunyt, Feleki Hugó 1889-ben „a férfi ivar- és húgy-szerveinek

bántalmai  kór-  és  gyógytana”  tárgyköréből  magántanári  képesítést  nyert,  így  Illyés  Géza

fellépéséig  mérvadó  urológusnak  számított.415 Azután  is,  de  már  nem az  első  számúnak.

Habilitálója  után  azonnal  kinevezték  a  Szövetség  Utcai  Poliklinika  urológus  főorvosává,

Torday Ferenc 1902-től rábízta a Budapesti Orvosi Újság urológiai fejezetének szerkesztését,

1903-ban a Budapesti Kir. Orvosegyesület Dermatológiai és Urológiai Szakosztálya elnöke,

1905-től  az  Országos  Közegészségügyi  Tanács  rk.  tagja  lett.416 Az  urethra  gonorrhoeája

továbbra  is  a  legfontosabb  témája  maradt.  A Budapesti  Orvosi  Újság  1907.  2.  számának

urológiai melléklete hozta újra az ilyen tárgyú előadását, második javított változata 1912-ben

szeparátumként is megjelent. Majd 1910-től, miután nemességet kapott,  nevét y-nal írta és

felvette  a  „magyarte-leki”  előnevet.  Szakmunkáinak  nagy  részét  német  folyóiratokban  is

megjelentette. Az első világháború alatt akadt dolga a venerológusnak. Torday Ferenc lapja

1916-ban  hozta  az  „Egyes  húgycsőbajok  urethroskopiai  kórjelzése  és  orvoslása”  című

dolgozatát, ebben látható a nyeles papillomák eltávolítására kiválóan alkalmas Grünfeld-féle

szorító  kacs  műszer.  A  következő  esztendőben  adta  ki  Nékám  Lajos  venerológiai

kormánybiztos  „A nemi  betegségek gyógykezelése”  című összeállítását,417 amelynek  négy

fejezetét Feleky Hugó magántanár, poliklinikai főorvos írta. 

A Budapesti Orvosi Újság 1920-tól szerényebb méretben jelent meg, a főszerkesztő a

továbbiakban Dalmady Zoltán, az urológiai fejezet felelőse változatlanul Feleky Hugó, már az

Apponyi  Albert  nevét  felvett  Poliklinika  főorvosa.  A  decemberi  számban  „A  férfi  nemi

funkcióinak zavarai ellen használatos therápiáról” értekezett.418 Hasonló hangvételben, mint a

szexuális neurasthenia esetében, de itt mára pszicho- és organoterápia szintén hangsúlyt kap,

egyik  sem kizárólagos  jelleggel.  „Az  öregkori  hugyszervi  bajok  therápiája  a  mindennapi

414 Feleki Hugó: Az ivar-és húgyszervek blennorrhoeás megbetegedéseinek és az ezekhez csatlakozó bántalmak
kór- és gyógytana. A húgycső-és hólyagtükrözés (endoskopia) valamint az operativ eljárások különös méltatásá-
val. Bp., 1894. Singer és Wolfner. 335 p. 
415 Vö.: 85 éves a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája. Szerk.: Romics Imre, bev.: Szállási Árpád, sajtó alá
rend.: Gazda István. Bp.–Piliscsaba, 2005. Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája – Illyés Géza Alapítvány –
MATI. 239 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 52.) 
416 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 8. köt. VIII. Bp., 1992. Argumentum. p. 727.
417 Nékám Lajos: A nemi betegségek gyógykezelése. Bp., 1917. Stephaneurn. 445 p. 
418 Feleky Hugó: A férfi nemi funkcióinak zavarai ellen használatos therápiáról. = Budapesti Orvosi Újság 18
(1920) pp. 833–836. 



gyakorlatban” már gerontológiai jellegű közlemény a Budapesti Orvosi Újság 1925. évi 36.

számában.  E  cikkében  hivatkozik  talán  először  a  nagy  és  fiatalabb  kortárs  Illyés  Géza

professzorra, aki szerint a „a prostatahypertróphia létrejöttében a családi dispositio is szerepet

játszik”. Az utókor kissé elborzad, milyen próbálkozások voltak akkor a megnagyobbodott

dülmirigy  „sorvasztására”.  Ilyenek:  a  röntgenbesugárzás,  az  elektrolízis,  a  kétoldali

vasectomia és a kétoldali kasztració. Sebészi eltávolítása akkor jött szóba, „ha a daganatok

terjedelme és elhelyeződése minden más terápia célra vezetését kilátástalanná teszi”. Látszik,

hogy a szerzőnek a vesesebészettel szemben fenntartásai vannak holott Illyés Géza ekkor már

ragyogó eredményeket ért el. Az időskor további gondjai: incontinetia, retentio stb. 

Feleky Hugó azon kivételezettek közé tartozott, akit 1928-ban, éppen három évtizedes

poliklinikai  szolgálat  után,  még  67  évesen  sem  küldtek  nyugdíjba.  Egy-egy  dolgozata  a

Budapesti  Orvosi  Újságban  és  a  Gyógyászat  hasábjain  még  megjelent,419 de  a  szakmát

korszerűen akkor már Illyés Géza és iskolája művelte. 

419 Lásd  még:  Feleky  Hugó:  A  húgycső  betegségeinek  urethroskopiai  kórjelzése  és  orvoslása.  Bp.,  1916.
Universitas. VIII, 230 p. 



Gáspár Ferenc – a hajóorvos író420

Manapság  az  egzotikus  tájakra  való  utazás  csupán  pénz  kérdése  és  főképp  nincs

foglalkozáshoz  kötve.  Nem  úgy  jó  évszázaddal  ezelőtt,  amikor  az  expedíciót  vezető

tudósoknak, illetve tengerjáró matrózoknak jutott ez a nem csekély veszélyekkel járó feladat.

Az Osztrák–Magyar Monarchián belül az alföldi magyar legények ritkán adták rá a fejüket. A

birodalom legjobb tengerészei Dalmáciából verbuválódtak össze, elsősorban a délszlávok és a

Fiume környéki taljánok közül, akik civilben is kötődtek az Adria vizéhez. Emlékezzünk csak

a  Ferenc  József  Földet  meghódító  Tegethoff  remek  legénységére,  kapitányuk  osztrák,  az

orvosuk viszont magyar volt.

Ez az „összetétel” rövidesen megismétlődött, amikor a XIX. század nyolcvanas éveinek

végén észak helyett távolkeletre indult a Zrínyi nevét viselő hadihajó. Ázsiát a gyarmatosító

hatalmak  akkorra  már  felosztották.  Ebből  maradt  ki  a  Habsburg-birodalom,  de  legalább

kereskedelmi  érdekeltséget  akart  szerezni,  kikötői  konzulátusokat  szervezni,  nehogy  ez  a

Hollandiához képest mégis nagyhatalom a világkereskedelmi központjaiban érdekképviselet

nélkül maradjon.

A költő-hadvezér nevét viselő páncélos korvett feladata lett főleg az addig zárt Kína

nagyvárosaiban  (Sanghai,  Peking,  Nanking)  Ferenc-Ferdinánd  trónörökös  útjának  az

előkészítése.  Erre  a  vitorlás  gőzösre kapott  beosztást  Gáspár Ferenc hajóorvos,  aki  remek

útirajzokat hagyott ránk a megtett „negyvenezer mérföldről”.

A párciumi  Szilágysomlyón  született  1862-ben.  Középiskoláit  a  kolozsvári  unitárius

gimnáziumban  végezte,  majd  a  bécsi  orvosi  fakultásra  iratkozott  be.  Nincs  ebben  semmi

különleges,  a császárvárosban akkor olyan lelkes  magyar  érzelmű professzorok tanítottak,

mint a dermato-venerológus Kaposi Mór, a fül-orr-gégész Politzer Ádám, a győri születésű

gyermekgyógyász  Mauthner  Lajos,  az anatómus Zuckerkandl  Ottó,  ergo medikusunk nem

érezhette  magát  idegenben.  Orvosdoktori  oklevelét  1886-ban szerezte  meg,  s utána rögtön

beállt tengerésznek.

Érdekes, hogy a Tegethoff hajóra hivatkozik, a honfitárs-kartárs Kepes Gyulára viszont

nem,  ami  aligha  jelenti  azt,  hogy  ne  tudott  volna  róla.  Az  viszont  valószínű,  hogy

szépirodalmi  igényű naplóírási  szándékát már tervezetten valósította  meg.  Az év és a nap

megjelölése  hiányzik,  így  a  dátumokat  csak  valószínűsíthetjük.  Kétségtelenül  az  ún.

420 Forrás:  Szállási  Árpád: Gáspár  Ferenc  – a hajóorvos író.  In:  Szállási  Árpád:  Orvostörténeti  mozaikok 2.
Esztergom, 2010. Szerzői kiad. pp. 77–79. (Íródott 2001 márciusában)



energiahordozókkal példamutatóan gazdálkodtak. Ha a szél támadt, felvonták a vitorlákat és

leállították a dugattyúkat, csendes időben viszont takarékosan adagoltak a kazánokba. Így az

említett negyvenezer mérföldet kb. fele-fele arányban gőzössel, illetve vitorlával tették meg.

Mikor elhagyták a Földközi-tengert, már önkéntes „gályaraboknak” számítottak. Nem

evezőkhöz  láncoltan,  de  legalább  akkora  vasfegyelemmel.  Pola  kikötőjéből  a  Szuezi-

csatornán  manővereztek  át,  majd  a  kopár  Aden  egyik  öbölében  egészítették  ki

szénkészletüket.  Az  1892-ben  Szegeden  megjelent  útirajza421 elég  sivár  látképet  mutat  az

indiai  Gibraltár  nevet  viselő  erődítményről.  Stratégiai  fontossága  hasonló  lehetett.  A

következő „célpont” Ceylon szigete, csodálatával nem győztek betelni. A szingaléz és a tamil

törzs akkor még nem irtotta egymást, az angolt sem tartották közös ellenségnek. A Monarchia

matrózai  majd  Maláj  földön  találkoztak  először  kínaiakkal.  A  térképen  feltüntetett  vízi

útvonalon jutottak el a Sárga tengerig, Kína kulcsfontosságú városának számító Sanghajba.

Az európaiak Ázsia Párizsának, a kínaiak viszont az európaiak sírjának titulálják. Mindkét

állításban  volt  igazság.  Gáspár  doktor  itt  hallott  újra  Strauss-keringőt,  látott  az  angol

negyedben póló-, tenisz- és futball  játékot.  De itt  érezte meg először e zsúfolt  világ utcai

hulladékainak,  nem egyszer  hulláinak  tömény  bűzét.  Nem hiába  osztott  ki  a  helyi  angol

konzul  a  vendégeknek  elegendő  mennyiségű  kölnit  a  gázmaszk-szerű  zsebkendőhöz.  Itt

találkoztak  igazi  himlővel,  noha  a  mennyei  birodalom  orvosai  állítólag  már  1200  éve

alkalmazzák az orrnyálkahártyán át történő variolizációt. Úgy látszik, nem mindenkinél.

E roppant kiterjedésű ország nem ismerte az európai értelemben vett temetőt. A híres

embereket,  császárokat  „emlékművekbe”  helyezték:  I.  Konfucius  templomát,  valamint  a

Ming-dinasztia kolosszális állatszobrokkal őriztetett sírját.

A Zrínyi-korvett előtt  a Monarchia lobogója alatt addig még nem hajtott fel gőzös a

Jangce  folyón,  a  titokzatos  birodalom belsejébe.  Cél  volt,  némi  kereskedelmi  érdekeltség

megszerzése, továbbá néprajzi, földrajzi és természettudományi ismeretek bővítése. Sanghaj

egyik  negyedében  találkoztak  először  japánokkal,  akik  az  európaiak  szemében  higiénés

civilizáltságukkal tűntek ki.

A következő cél-állomás a rejtelmes koreai félsziget, ahová az Erzsébet királyné nevét

viselő hajón a trónörökös igyekezett.  Bizony a könyv közepén található Hongkong látképe

néhány nagyobb viktoriánus épülettel megtűzdelt halászkikötő benyomását kelti. Kluboknak

álcázott  matróz-lebujok  persze  léteztek,  megfelelő  közbiztonsággal.  Doktorunk  illegálisan

eltulajdonított  angol  fontjait  a  mindent  szemmel  tartó  rendőrök  hamar  megtalálták.  A

421 Gáspár  Ferenc:  Negyvenezer  mérföld  vitorlával  és  gőzzel.  Szeged,  1892.  Bába  Sámuel.  (Bp.,  Singer  és
Wolfner.) 529 p. (2. kiad.: 190 eredeti képpel. Bp., 1896. uo. 603 p.; 3. kiad.: Bp., 1900. uo. 603. p.)



közegészségügy  viszont  rémregénybe  illett.  Az  emberélet  olcsó,  az  ópiumszívás  látványa

megszokott, az ázsiai más dimenziókban gondolkodott.

Persze ott  a fehér ember élete is csak saját  magának drága. Aki este,  pláne egyedül

partra  lépett,  könnyen  a  tenger  fenekére  került.  Rendőr  legyen  a  talpán,  aki  a

szolgalelkűeknek mutatkozó kulikra ezt rá tudta bizonyítani. Kivéve az angolok által annyira

ellenőrzött hongkongi kikötőt.

Az egzotikus étek, ahogy hősünk írja, nem európai gyomorba való. Maradtak a fogakat

próbára téve kétszersültek és a konzervek. Kivéve a gyümölcsöket,  mert  azokat desztillált

vízben meg lehetett mosni. Vizet ugyanis lepárlás útján nyerték a tengerből. Íz nélküli víz, de

folyadék pótlására alkalmas, tea és kávé formájában. A vitorla-póznákra húzták fel lehűteni és

nem a vízbe eresztve. A ragadozó halak könnyen leharapták volna a zsinórról.

A hajóorvos nagyon magára hagyatott. Amikor a legtöbb a dolga, például a viharban,

vagy  hajósérülésnél,  munkájának  eredményéhez  a  két  legfontosabb  feltétel  hiányzik:  a

nyugalom és a friss levegő. A műtőként szolgáló orvosi szoba ugyanis mindig a merülési szint

alatt van, így ablakot nyitni még csöndes vízen sem lehet. Fedélzetre kell vinni, levegőztetni a

beteget.

Az  orvos  szakértelmét  és  a  tengerészek  fegyelmezettségét  dicséri,  hogy  a  hajón

hasmenéses  járvány  nem  tört  ki.  Több  tapasztalt  tengeri  medve  kapott  néha  tengeri

betegséget, s „megadta a tengernek, ami a tengeré”, vagyis kiokádta magát. Aztán mintha mi

sem  történt  volna.  Annak  is  tanúi  lehetünk,  milyen  az,  ha  rejtett  pszichotikus  került  a

fedélzetre,  majd  manifesztálódik  a  baja.  Könnyen  előkerül  a  kényszerzubbony,  mert  ki

vállalhatta a nem egyszer előforduló tengerbeugrás kockázatát, pláne cápaveszélyes vizeken.

A Monarchiából a Zrínyi  járt először Koreában, a visszautat az Arab-tengeren tették

meg. A Mekka és Medina közötti Dzsidda városában lazítottak egy kicsit és „tankoltak” fel.

Szó szerint és áttétes értelemben „bevásároltak”. Gáspár doktor pl. egy pár kacskaringós orrú

sárga papucsot, valamint arabeszk díszítésekkel ellátott kávés készletet. Az öröm nem sokáig

tartott,  a helyi  konzul  mutatta  meg,  hogy a papucsok bécsi,  a csészék prágai készítésűek.

Szmirnai  szőnyeget  már  nem  mert  venni,  attól  tartván,  hogy  valahol  Erdélyben  lettek

csomózva.

Az útleírás félezer oldalát nehéz röviden érzékeltetni. Doktorunk nem pihent babérjain,

rövidesen újra útra kelt, majd 1903-ban jelent meg a ’Hét év a tengeren’ című újabb kötete.422

Ízes színességgel papírra vetett  írásai hamar népszerűvé tették,  könyveit  bővített  formában

422 Gáspár Ferenc: Hét év a tengeren. Egy tengerészorvos naplójából. 170 képpel. Bp., 1903. Singer és Wolfner.
VIII, 528 p.



újra kiadta, majd 1907-től Pesten telepedett le. Előbb a Kereskedelmi Minisztériumban kapott

állást,  aztán a Ferenc József Kereskedelmi Kórház kormánybiztosa lett.  ’A föld körül’ hat

díszes kötete műveinek összesítése.423 Felújítva és kibővítve pedig tíz vaskos könyv.

A Ferenc  József-i  boldog  békeidők  tipikus  és  rokonszenves  alakja  ő.  A  Monarchia

széthullását lelkileg követte, 1923-tól már nem látta többé értelmét az életnek, önként megvált

tőle. Sajnos, a bekövetkezett események őt igazolták.

Gáspár Ferenc további munkáiból: 

Gáspár Ferenc. A fehér ember útja. (Columbustól Perayig.) Eredeti kútfők nyomán. 1–2. köt.
Bp., 1912. Singer–Wolfner. 263 [1] p.; 313 [1] p.
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Kapronczay Károly: Orvosírók emlékezete: Gáspár Ferenc és Raffy Ádám. = Orvosi Hetilap 
139 (1998) No. 34. pp. 2033–2034.
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Székely Ágoston – a szerkesztői másodvonalból424

Ha az Orvosi Hetilapnak papíranyagában egyre fakuló, de szellemében nem halványuló régi

köteteit  lapozgatjuk,  a  cinoldalon Markusovszky után,  Hőgyes  és  Lenhossék Mihály neve

mellett olyat találunk, mint a Székely Ágostoné, akinek személyére kíváncsi a kései olvasó,

mert  az a valaki,  akit  Hőgyes Endre és Lenhossék Mihály 1900–1905, illetve 1906–1923

között  maga  mellé  vett,  mégsem  lehetett  akárki.  A  szerkesztő  utód  Vámossy  nekrológja

szerint a két nagy tudós mellett a szerkesztői munka oroszlánrészét Székely Ágoston végezte,

amiben semmi okunk kételkedni. Hőgyes Endre és Lenhossék Mihály idejét az oktatás és a

kutatás annyira lefoglalta,  hogy kedves Hetilapjuk színvonalát  elsősorban nagy formátumú

intenciókkal garantálhatták, míg az aprólékos munkát társszerkesztőként elsősorban Székely

Ágoston végezte.425 

Művész családban született 1864. június 5-én az egyre gyarapodó fővárosban. Édesapja,

Székely  Bertalan  a  kiegyezés  körüli  kor  oldódó  légkörében  festette  nevezetes  történelmi

tablóit,  két  fia  közül az idősebbik már kegyesrendi  gimnazista  korában többet  forgatta  az

ecsetet a könyvnél, a fiatalabbikat viszont inkább a természettudományok érdekelték. Az apai

példa  csak  annyiban  befolyásolta  a  pályaválasztásnál,  hogy  mindketten  foglalkoztak  az

anatómiával. Székely Bertalan volt nálunk ugyanis az első művésztanár, aki a jövő piktorait

az  emberi  test  felépítésére  oktatta,  a  Festészeti  Bonctan  című  könyvéből  nemzedékek

szerezték tudásukat. Székely Ágoston anatómiát Lenhossék Józseftől tanult, vagyis az orvosi

fakultásra  iratkozott.  Kiváló  medikusnak  bizonyult,  évfolyamtársai  voltak:  Grósz  Emil  és

Krepuska Géza, az 1887/88-as tanév végén kaptak orvosdoktori oklevelet. Hőgyes Endre igen

korán megkedvelte, de nem az ünnepelt festő fiát, hanem a kutatásra fogékony egyetemistát.

Annyira, hogy el sem engedte az általános kór- és gyógytani intézetből, ahol a millennium

esztendejében, azaz pár év után már ő volt az adjunktus, a professzor első embere. Hőgyes

mellett Wágner János tanár személye hatott rá leginkább, aki Korányi Frigyes előtt legtöbbet

foglalkozott a gümökorral, érthető hát megkülönböztetett érdeklődése a veszettség és a tbc

iránt.  Az  Orvosi  Hetilap-beli  szereplése  1893-ban  kezdődött,  amikor  folytatásokban

beszámolt  a  Párizsban  tartott  harmadik,  gümőkór  elleni  kongresszusról.  Noha

internacionálisnak  hihetnők,  hiszen  magyar  tiszteletbeli  elnököt  is  választottak  Müller

Kálmán  személyében,  mégis  elsősorban a  francia  jelleg  dominált.  Verneuil.  Hayem,  Petit
424 Forrás: Szállási Árpád: Székely Ágoston – a szerkesztői másodvonalból. = Orvosi Hetilap 124 (1983) No. 2.
pp. 95–97. 
425 Vö.: Vámossy Zoltán: Székely Ágoston. [Nekrológ]. = Orvosi Hetilap 71 (1927) No. 49. p. 1403. 



professzorok  voltak  a  főszereplők,  érdekes,  hogy  Legay  a  tej  sterilizálásról  szólva  (az

egyszerű felforralás nem öli meg a gümőbacillusokat) említetlenül hagyja Pasteur nevét. A

franciák  mellett  a belgák voltak a  legaktívabb résztvevők.  Van Hetzen és Stubbe főleg a

mészárszékek ellenőrzésének fontosságát hangsúlyozták. Verneuil a hamvasztást forszírozta,

mint a legmegbízhatóbb „fertőtlenítést”, Lannois a cavernák felülfertőzöttségét ismertette, a

therápiás kísérleteknek se szeri, se száma (per os adott kreozot-carbonat, jodoformos guajacol

bőr alá fecskendezése stb.), Koch Róbertről azonban nem történik említés. Azaz egy ízben,

amikor Courmont olyan eseteket Ismertet, amelyeket tipikus gümőkór létükre „nem Koch-féle

gümő-bacillus  okozott”.  Az  efféle  megnyilvánulások  szomorú  bizonyítékai  a  tudományra

erőszakolt politikai jellegű kölcsönös elfogultságoknak. 

Az 1894-es kiadású könyve,  A tüdővész gyógytana úttörő jellegű.426 Rámutat a fertőző

betegség  szociális  összefüggéseire,  a  napfény  és  a  klímatherápia  (Davos,  Új  Tátrafüred)

jelentőségére,  továbbá  igen  sok  paraldehyd-,  codein-  és  ópium-tartalmú  receptet  ismertet.

Német  nyelvű  változata  Behandlung  der  tuberkulösen  Lungenschwindsucht  1894-ben

Németország fővárosában is megjelent. 

A Mathematikai és Természettudományi Értesítő 1895-ös évfolyama közli a Balassa-

díjjal jutalmazott Vizsgálatok a vér hatásáról a bacteriumokra című dolgozatát,427 főleg Fodor

József, Mecsnyikov és Haffkine kitűnő kísérleteire hivatkozik, következtetése viszont téves.

Kétségbe  vonja  a  vérben  jelenlevő  baktericid  anyagok  lehetőségét,  holott  Fodor  József

prioritása ezen a téren történetileg közismert. 

A Budapesti Kir. Orvosegyesület könyvtárának szakkatalógusa mintájára (Török Lajos

és Temesváry Rezső munkája) Hőgyes megbízásából Klug Nándor tanár felügyelete mellett

1895-ben összeállította  az Egyetem Orvoskari  Tanártestülete  könyvtárának jegyzékét.428 A

Pasteur és Koch zászlaját  lengető múlt  századi  francia–német  bakteriológiai  rivalizálásnak

megvoltak  a  nagy eredményei  és kisebb árnyoldalai.  A szükségszerű egymásrautaltságnak

jelképes  példája,  hogy  1894-ben  a  hongkongi  pestisjárvány  alkalmával  a  kórokozó

felfedezésének dicsőségében a Pasteur-tanítvány, Yersin, és a Koch-tanítvány, Kitasato együtt

osztozkodtak. A történelem sötét kísértetéről, a pestisről Székely Ágoston írt okos tanulmányt

az Orvosi Hetilap 1897. évfolyamában. A patkánybolha terjesztő szerepe csak tíz év múltán

vált  ismertté  Liston  angol  gyarmati  orvos  jóvoltából.  Érdekes  olvasni  Székely  Ágoston

426 Székely Ágoston: A tüdővész gyógytana. Gyakorló orvosok használatára. Bp., 1894. Dobrowsky és Franke.
92 p. 
427 Székely  Ágoston:  Vizsgálatok  a  vér  hatásáról  a  bacteriumokra.  =  Mathematikai  és  Természettudományi
Értesítő 13 (1895) No. 5. pp. 480–486. 
428 A Budapesti királyi magyar Tudományegyetem Orvoskari Tanártestülete Könyvtárának jegyzéke. Összeáll.:
Székely Ágoston. Bp., 1895. Nagy S. Ny. 270 p. 



ismertetését. Mintha Camus Pestis című könyvének korai változatát olvasnók: megjelennek a

városban a beteg patkányok, ami rémülettel tölti el a bennszülött lakosságot, mert az emberek

előre látják a kegyetlenül kiszámíthatatlan következményeket. Az orvosi vélemény egyelőre

az, hogy a patkányok a földből inficiálódnak a pestis Gram-negatív, anilinfestékkel különösen

a két legömbölyített végén jól festődő bacilusokkal, a patkányban a virulencia fokozódik, de

tisztázatlan, hogy az ember miképp kapja meg. Egy Bulard nevű orvos két napig viselte a

pestisben meghalt  beteg ingét, de a betegséget nem kapta meg. Ezzel a kontagiozitás még

titokzatosabbá vált. Ma már tudjuk, hogy a halott ruháit gyorsan elhagyják az élősdiek, Liston

felfedezéséig azonban a terjedés alaposan próbára tette az epidemiológusok logikáját. Ami a

gyógykezelést illette, a bubók megnyitása helyett a carbolsavas befecskendezés vált szokássá,

továbbá  a  serumtherápia,  Behring  sikerein  felbuzdulva.  Segédszerkesztőnk,  hogy

orvostörténeti ismereteinkről is számot adjon, Schraud Ferenc könyve alapján (Historia pestis

Sirmiensis,  Budae,  1802.)  felidézte  az  1795/96-os  szerémségi  pestisjárványt,  amely  a

határőrvidéket  sújtotta,  a  szigorúan  elrendelt  kontumácia  ellenére.  Ugyanis  a  nagy mezei

munkák  idején  lehetetlen  volt  a  földművelőket  falvaikban  tartani,  viszont  elég  volt  a

fertőzéshez  az  embereknek  a  határban  találkozni.  Schraud  egykori  leírását  szembesíti  a

mostani klinikai képpel, s megállapítja, milyen kitűnő volt az egykori kormánybiztos kollega

megfigyelése,  midőn  profilaktikumként  elrendelte,  hogy  „a  más  emberekkel  való  közeli

érintkezésnek,  tárgyaik  érintésének,  idegen  háziállatok  megtapintásának  kerülése  a

legbiztosabb  és  egyedül  biztos  mód,  mellyel  minden  egyes  ember  a  fertőzéstől  magát

megóvhatja”. 

Az 1897-es  év hazai  gümőkór  elleni  küzdelemben is  mérföldkőnek számít.  Korányi

Frigyes  szuggesztív  előszavával  ekkor  hagyta  el  a  Magyar  Orvosi  Könyvkiadó  társulat

nyomdáját  Kuthy Dezső dr.-nak A tüdővész szanatóriumi gyógyítósa című könyve,  amely

különös tekintettel volt a „higiénés-diétás terápiá”-ra, valamint a „szegénysorsú tüdővészesek

ügyére”.  Hogy Kuthy műve nemzetközi  hangsúlyt  kapjon,  Léon-Petit  párizsi  profeszor  írt

hozzá  francia  nyelvű  bevezetést.  Ugyanebben  az  esztendőben  jelent  meg  Bókay–Kétly–

Korányi-féle  A belgyógyószat  kézikönyve IV.  kötete,  amelynek  a  80  oldalas  Phtysiológiai

fejezetét  hatalmas  felkészültségével  Korányi  Frigyes  írta.  Az  irodalmi  felsorolásból

természetesen  nem hiányzik  Székely Ágoston:  A tüdővész  gyógyítása című  korábbi  műve

sem, de Korányi nagyvonalúságára jellemző, hogy Koch, Virchow, vagy Ziemssen neve mellé

előlegező biztatásként felsorolja szerényebb művű honfitársait, noha megengedhetné magának

a minőségi szelektálást. Szép vonása ez a kor meghatározó belgyógyászának, nem mindenki

követte  példáját.  Itt  szeretném  megemlíteni,  hogy  a  Korányi  Frigyes  születésének  150.



évfordulójára  készült  bibliográfiából  hiányzik  az  1896-ban  megjelent  Die  Lungen-

schwindsucht  in  Ungarn  című  cikk  (Pester  Lloyd),  ami  pont  mert  vezető  világnyelven

irányította felénk a figyelmet, nem hagyható ki. 

Visszatérve  Székely  személyére,  az  1899-1900-as  esztendőben  A fertőző betegségek

kísérietes  kór-  és  gyógytana  tárgyköréből  magántanárrá  habilitálták,  s  ezután  vette  maga

mellé  a  Hetilaphoz  a  kolosszális  tehetségű  kutató,  Hőgyes  Endre,  aki  fogyó  egészsége

ellenére  egyszerre  irányította  a  Kórtani  és  a  Pasteur  Intézetet,  ugyanakkor  Markusovszky

szellemében az Orvosi Hetilapot is szerkesztette.  Székely Ágoston igyekezett rászolgálni a

bizalomra. 

1903  igen  eredményes  esztendeje  volt.  A  Hetilapban  segédszerkesztőhöz  illő

alapossággal folytatásos hat cikkben Összefoglaló szemlét közöl az emberi és marhagümőkór

azonosságának kérdéséről. A kérdés még nem eldöntött. A berlini Köhler szerint azonos, pont

ezért  „a  gümőkórnak  tejjel  és  hússal  az  emberre  átvitele  szempontjából  érvényben  volt

rendszabályok  és  óvintézkedések  ezentill  is  foganatosítandók”.  Köhler  kívánsága  azt

bizonyítja, hogy helytelen nézetből is lehet helyes következtetést levonni. Annál meglepőbb

Koch állítása, aki „a fertőzés tanának legelemibb szabályait teljesen figyelmen kívül hagyja,

így  pl.  azt,  hogy  a  fertőzés  létrejöttéhez  a  fertőző  anyagon  kívül  hajlamos  szervezet  is

szükséges”. A nagy tudós ezeket a berlini tuberculosis-conferentián hangoztatta, a klinikusok

nem kis meglepetésére. Persze, Koch ettől még Koch marad. Behring az emberi gümőkórnak

a  marhára  történő  átvihetőségét  bizonyítgatta  kísérleteivel,  az  „azonosság”  melletti,  vagy

elleni állásfoglalás nélkül. Raw felvetette az emberi és marhagümőkór különböző voltát, ami

helyes  kiindulási  pont,  de  a  következtetés  azért  helytelen,  mert  a  két  betegség  közt

antagonizmust tételez fel. Ennek képtelenségét megint csak Behring cáfolta, az immunizáló

hatást  nem annak tulajdonítva.  A humán  és  bovin  típus  különböző  voltának  lehetőségére

Moeller  kísérleteiből  utal,  aki  emberből  és  állatból  eredt  gümőbacillus-tenyészeteket

összehasonlítva azt tapasztalta, hogy a marha-gümőbacillusok átlag „karcsúbbak, csak ritkán

mutatnak a végükön megvastagodásokat, amelyek emberi gilmöbacillusokban gyakoriak”. A

töménytelen pro- és kontra érv mellett Székely Ágoston a kérdést nyitva hagyja. A meglepő

az, hogy az amerikai Theobald Smith már 1898-ban elkülönítette a humánt a bovin típustól,

ennek ellenére az 1901-es londoni tbc-kongresszuson Koch még mindig nem veszi tudomásul.

Nagy embernek a tévedései is nagyok, érdemein azonban mit sem változtat. 



Székely Ágoston második pulmonológiai könyve (most már szó szerint az) 1903-ban

jelent meg.429 Kedvelt és sokat idézett mottója: „a beteget gyógyítani és nem a betegséget”. A

314  oldal  négy fejezetre  oszlott.  Az  első  a  hörgők  betegségeivel  foglalkozik  (bronchitis,

bronchiectasia, ashtma bronchiale stb.). Az aszthma Trosseau megállapítását idézve „a tüdő

epilepsziája”,  vagyis  „idegrendszeri  úton  reflex  váltja  ki  a  rohamot”.  Oki  szerepe  van  a

gócoknak:  sinusitisek,  tonsillitis  stb.  A légcsőhurutra  külön ajánlja a Korányi  Frigyes-féle

jódkáliumos  receptet,  asztma ellen a  tbc mellett  a  tüdőtályog,  az atelectasia.  a gombák,  a

syphilis és az echinococcus pulmonális elváltozásaival foglalkozik. 

A  mellhártya-fejezetben  a  pleuritis  sicca  és  exsudativa,  valamint  Pthx.  tüneteit-

kezeléseit ismerteti. 

A negyedikben a tüdősebészetről (bordaresectio stb.) szól. A klíma-, a jóltáplálkozási és

tüdőenyhítő  gyógyszeres  therápiát  kiegészíti  légzésgyakorlatokkal,  inhalátióval  stb.  Noha

Koch Róbert merevségével szemben vannak korábbi fenntartásai, könyvét stílszerűen mégis a

bakteriológia pápai székébe emelkedett egykori wollsteini körorvosról szóló tanulmányával

zárja le. A nagy tudós előtt meghajolva vitába száll a soviniszta sáfárkodókkal, akik germán

gőggel Pasteur ellenében magasztalják.  Ha igaz, hogy Koch a bakteriológia „atyja”,  akkor

Pasteur a „nagyatyja”, állapítja meg találó elfogulatlansággal. 

Hőgyes  Endre  1904-ben  súlyosan  megbetegedett,  szükségesnek  látszott  a  Pasteur

Intézet  különválasztása,  vezetésével  Székely Ágostont  bízták  meg.  Megemlítendő,  hogy a

Pasteur–Chamberland  Intézetet  eredetileg  Bécsben  szervezték  meg,  de  egy  feltehetően

mondvacsinált  „korrupció”  ürügyül  szolgált  az  osztrák–francia  ellentét  kiújulására,  így  a

kiutasított  intézetet  hazánk  fogadta  be  1890-ben.430 Hőgyes  ténykedése  közismert,  kedves

ügyét  kedves  tanítványára  bízta,  akivel  itt  sem  vallott  szégyent.  Székely  Ágoston,  aki

korábban már  megpályázta  a közegészségügyi  tanszéket,  az  1905/1906-os tanévben Tangl

Ferenc  kinevezéséig  az  általános  kórtant  is  előadta.  Lefordította  a  strasbourgi  Krehl

kórélettanát,431 amelyben Pavlov korai munkássága már kellően méltányolt. 

1906-tól 1923-ig Lenhossék Mihállyal közösen szerkesztik az Orvosi Hetilapot, most

már Markusovszky és Hőgyes hatalmas szellemi hagyatékával. Pedig az első világháború alatt

csökkentek az előfizetők, a szerzők, alig akadt papír, de egyetlen évfolyam ki nem maradt.

Nagy öröksége, az Orvosi Hetilap hasábjain 1915-ben beszámolt a hazánkban igazán otthonra

429 Székely Ágoston: A hörgők, a tüdő és a mellhártya betegségeinek orvoslása. Bp., 1903. Singer és Wolfner.
315, [5] p. (Therapia 3.)
430 Pohl Gyula: A Pasteur Chamberland Intézet Budapest, VI. Andrássy-út 105. üzelmei Magyarországon. Bp.,
1905. Kaufmann–Woititz ny. 19 p.
431 Krehl,  Ludofl:  Kórélettan.  Ford.:  Székely  Ágoston.  Bp.,  1907.  MOKT.  XVI,  626  p.  (Magyar  Orvosi
Könyvkiadó Társulat könyvtára 97.)



talált Pasteur Intézet 25 éves működéséről, az Orvosképzésben pedig később az 1915–1925

közé eső nehéz időről. összesen 58498 megharapott személyt oltottak be, a halálozási arány

0,05% volt. Az oltás ingyenes, a szegény személyek útiköltséget Is kaptak. Székely a Hőgyes

által módosított oltóanyagot (nem honi elfogultságból) kedvezőbbnek ítélte, mivel kevesebb

velőállományt  befecskendezve  enyhébbek  a  melléktünetek  (hűdés,  urticaria  stb.).  Hőgyes

eljárását Indiától az Ibériai-félszigetig mindenütt szívesen alkalmazták. 

Egy  1920-as  kari  határozattal  bevezették  az  orvosi  etika  oktatását,  előadásával  a

konzervatív  szellemű,  de  nem  politizáló  Székely  Ágostont  bízták  meg.  Nem  találtam  rá

terhelő adatot, hogy a kursus „lovagja” lett volna, mint pl. Bársony János, vagy Hoór Károly.

A viharos időkben visszahúzódva semleges magatartást tanúsított. 

1923-ban  a  Kultuszminisztériumnak  ajánlotta  fel  az  Orvosi  Hetilapot,  s  egyben

lemondott a szerkesztés gondjairól. 

Előadóként különösen az orvosi titoktartással foglakozott sokat. Ahogy a halála évében

megjelent könyvében írta, az orvos legyen a titkok temetője, About szavaival „le tombeau des

secrets”. A hippokráteszi eskű a Montpellier-i szöveggel kiegészítve: „szemeim ne vegyék

észre, hogy mi történik a házak belsejében, nyelvem őrizze meg a titkokat”. Avagy Goethe

szavaival: „Verzweifeln müsste jeder Kranke / Das Uebel kennend wie der Arzt es kennt.”

Példa a legendás venerológus Ricord, aki állítólag műorrot ragasztva ment betegeihez, hogy

fel  ne  ismerjék.  Avagy  Dupuytren,  aki  sebsült  forradalmárokat  bújtatott,  de  a  rendőrség

kérdésére  „csak  sebesülteket  láttam”,  volt  a  karakán  válasz.  Nem  helyeselte  orvosi

közleményekben  a  beteg  kezdőbetűinek  közlését.  Nem  volt  híve  a  törvény  és  az  etika

szembeállításának, ahogy főleg a francia, vagy az amerikai szakirodalom szélsőségesei. 

Lyssa-szakemberként  tagja  volt  a  Conférence  de  la  rage  nevű  szervezetnek,  ha

jobboldali, a franciák akkor aligha választják meg. 1927 tavaszán súlyos betegsége miatt már

nem tudott részt venni a párizsi összejövetelen. 

Apjától örökölt erős fizikuma november 22-ig dacolt az elmúlással. 

Művész  családba  született,  de  festészettel  még  a  familiáris  hagyatékrendezés

formájában sem foglalkozott, noha Székely Bertalan, a hős történelmi képek megelevenítője,

végül a szép szadai tájak festőjévé szelídülve ugyancsak gazdag hagyatékot hagyott hátra. Azt

az orvosnak induló Lándor Tivadar (1873–1954) végezte el helyette. 

Székely Ágoston tett annyit az Orvosi Hetilapért, a veszettség elleni küzdelemben és a

Korányi  Frigyes  irányította  gümőkór  ellenes  mozgalomért,  hogy  neve  ne  legyen  puszta

kérdőjel a Hetilap címoldalán.


