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Természettudományos műveltség és közművelődés 
a XIX. században 

(Fodor József gondolatvilága) 

„Virágzó mezőgazdaság, munkás ipar, eleven kereskedelem csak ott 
fejlődhet, ahol a természettudománynak meghódolt a nép; mert gazda, 
iparos, gyáros, termelő, mind a természettudományok nyújtotta ismere-
tekkel tartja fenn magát, s válik versenyképessé. A természettudományok 
szolgáltatják számára folyvást a termékenyítő eszmét és ismereteket va-
lamint a Nap ellátja melegével a földet." 

1887. január 19-én a Természettudományi Társulat közgyűlésén Fodor József, a 
társulat főtitkára, a Természettudományi Közlöny szerkesztője beszámolójában töb-
bek között a következőket mondta: „ . . . Célunk, hogy társadalmi, egyesületi úton moz-
dítsuk elő hazánkban a természettudományok fejlesztését és terjesszük a természet-
tudományi ismereteket. Közművelődési szempontból egyáltalán, nemzetünk kultúrá-
ja szempontjából pedig különösen fontos ez a kettős feladat." 

Ki volt ez a haladó, korszerű gondolkodású és természettudományos műveltségű 
tudós, aki 90 évvel ezelőtt ilyen szenvedéllyel hangsúlyozta társadalmunkban a ter-
mészettudományok fontosságát, a természettudományi ismeretek jelentőségét. 

Amikor ez a beszámoló elhangzott, Fodor József 43 éves volt, és gazdag életpá-
lya volt mögötte. 1843-ban született, a Somogy megyei Lakócsán. Bécsben, majd Pes-
ten tanult és 1865-ben doktorált. Ezután szerezte meg a sebész-doktori, szemész- és 
szülészmesteri oklevelet is. Egy évvel később az államorvosi tanszék asszisztense, 
majd adjunktusa, azután a Rókus Kórház főorvosa lett. Ugyanebben az évben tudo-
mányos értekezést jelentetett meg a bakteriológia problémáiról. Ez a tudományos mun-
ka nagy érdeklődést váltott ki a természettudósok körében. Münchenben vált a köz-
egészségtan szakemberévé, ahol megismerkedett Pettenkofferrel, a modern egészség-
tudomány megalapítójával, aki önálló tudománnyá emelte a higiéniát. Ezekben az 
években Fodor Józsefnek a levegő, a talaj és a víz szennyeződésére vonatkozó kutatá-
sai mind módszereik, mind megállapításaik tekintetében klasszikus jelentőségűek vol-
tak. Elsők között mutatta ki a víz tífusz-terjesztő szerepét. 

31 éves volt és a kontinens első közegészségügyi professzorai közé tartozott. La-
boratóriumi kísérleteket végzett, majd tanulmányútra ment Angliába, Ausztriába, 
Németországba, Belgiumba és Hollandiába. Visszatérése után az új kolozsvári egyete-
men lett a törvényszéki orvostan és az orvosi rendészet tanára, majd rövidesen a bu-
dapesti egyetem orvoskarán újonnan alakult közegészségügyi tanszék vezető tanára. 

Munkásságát, közéleti gondolkodását szakmai körökben hazánkban is elismer-
ték. 1883-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1885-ben rendes ta-
nárává választotta. 1886-ban alakult meg főtitkári közreműködésével az Országos 
Közegészségi Egyesület. Az országban egészségügyi kérdésekben szaktekintélynek ör-
vendett, elárasztották különféle tisztségekkel. Mindezeket a feladatokat nagy ambí-
cióval vállalta és látta el. Mégis a 90-es évek elején — bizonyára a környezetében ta-
pasztalt sok értetlenség láttán — fokozatosan elkeseredetté vált és lassanként lemon-
dott tisztségeiről. Pedig mindössze 57 éves múlt. 

58 éves korában, 1901 januárjában súlyos influenzát kapott. Az egészségügy vi-
lághírű tudósát ez a betegség, majd pályatársának, Pettenkoffernek öngyilkossága igen 
megviselte. 1901 márciusában bal lábát trombózis miatt amputálni kellett. Néhány 
nappal később — tudományos pályája derekán — meghalt. 

Számtalan felfedezése így nem gazdagodhatott újabb tudományos felismerések-
kel. Pedig amivel a XIX. század utolsó évtizedeiben kísérletezett, az egyrészt figye-
lemfelkeltő volt a magyar társadalomban élő emberek elmaradott szociális, egész-
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ségügyi körülményeire, másrészt további kísérletezésekre ösztönözte a magyar köz-
egészségügy tudósait. 

Tudományos munkásságának széles skáláját néhány példával igazolom. 
Az egészségügyről című cikkében ,.sajátos és szomorú jelenségnek" mondja, hogy 

„nálunk a lakosság mily keveset törődik a közegészségüggyel. Ennek oka, hogy pél-
dául az 1872—78-as évek kolerajárványa alkalmával Magyarország több polgárát ve-
szítette a maga 15 millió lakosából, mint Német-, Francia-, Olaszország és Anglia 
összesen a 150 millió lakosukból." 

Egyik vándorgyűlési előadásában (Nők az egészségügyben) elmondja, hogy „a 
statisztika adatai szerint Magyarországon a nők átlagos élettartama kisebb, mint a 
férfiaké. Ha ebben a tekintetben javulást akarunk látni, mindenekelőtt a nők neve-
lését kell reformálni. Ezen kívül a gyári munkásnők egészségét sem védi kellő eréllyel 
a törvény." 

A hosszú élet feltételei című akadémiai előadásában (1885) statisztikai adatok-
kal bizonyította, hogy a helytelen életmód és a tartalmatlan táplálkozás miatt kü-
lönböző társadalmi osztályok életkori és halálozási statisztikája milyen lényeges el-
téréseket mutat. Ezt a rossz lakás- és életkörülményekkel indokolta. 

Igen fontosnak tekintette az anya- és csecsemővédelmet. Szót emel a nők előny-
telen munkába állítása és a mostoha körülmények ellen. Ellenezte a gyermekek dol-
goztatását. 

1890-ben a Természettudományi Közlönyben jelent meg előadása a Fürdők köz-
egészségügyi követelményeiről. Alapvető szükségletnek tartotta a tisztaság, a szellőzte-
tés előírásainak betartását és ezért javaslatot terjesztett elő a fürdőházak tökélete-
sítésére. 

Több írásban megfogalmazta azt, hogy mennyire súlyos következményekkel jár-
hat, hogy az iskolaegészségügy hazánkban nem napirendi kérdés. Sürgette, hogy mi-
előbb egészséges körülmények között történjék az oktatás, hisz a levegőtlen, rossz 
megvilágítású tantermekben a gyermekek fejlődési zavarok áldozataivá válhatnak. Az 
egészséges életmódra való nevelés legyen egyúttal tantárgya a pedagógiának. 

„A természettudományok tanulása s méltatása nélkül még csak a mindennapi 
élet szükségeinek sem bírunk megfelelni" — mondta a Természettudományi Társulat 
1887. évi közgyűlésén. .,Behálózta a természettudomány lakásunkat, uralkodik élet-
módunkon. Benn van a kémia a gazdaasszony főzésében, az élelmiszerekben, ruhá-
kon; fizikával foglalkoztat a telefon, az elektromos fény; természettudományt erő-
szakol belénk a baktérium: és milyen nevetséges ma már az az ember, aki ezen isime-
retek híján legfeljebb a lovat tudja megülni, s az osztrigát kihörpinteni, mint akár 
egy kőkorszakbeli ember." 

Fodor tudományos munkássága nemcsak azért volt rendkívüli, mert lényeges 
egészségügyi és egyúttal társadalompolitikai problémákra hívta fel a figyelmet, hang-
súlyozva ezáltal a természettudományi műveltség fontosságát és nélkülözhetetlensé-
gét, hanem egész ténykedésére az volt a jellemző, hogy munkáját tudományos meg-
alapozottsággal végezte, felfedezéseit pedig mindenki számára igyekezett hozzáférhe-
tővé, azaz érthetővé tenni. Tudós, politikus, a magyar társadalom jövőjéért aggódó 
közéleti ember volt. Olyan következtetésekhez jutott el, amelyekre joggal mondható: 
megelőzte korát, úttörő tevékenységet végzett. 

Maróti Istvánná 

Orvosok tudósa a tudós orvos: Weszprémi Csanádi István 
(1723—1799) 

A XVII—XVIII. század Nyugat-Európában a polgárosodás győzelmeinek kora. 
Az ipari fellendülés nyomán a különböző tudományok gyorsütemű fejlődésnek in-
dultak. Jelentős előrelépés történt az anatómia és a kémia területén, de a fizika 
előrehaladása (mikroszkóp feltalálása) is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az orvos-
tudomány önálló fejlődésnek induljon. A boncolási tanulmányok és a klinikai munka 
mindjobban kiegészítették egymást. Descartes az élőlények mechanikai szemléleté-
vel lehetőséget teremtett az eddiginél magasabb színvonalú orvostudományi és bio-
lógiai kutatás számára. Az alaktani és az élettani kutatások mellett olyan törekvések 
kapnak hangot, amelyek materialista módszerekkel és szemlélettel az életet egyszerű 
fizikai és vegyi jelenségekre vezetik vissza. 
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Magyarországon a feudális abszolutizmus késleltette az ország gazdasági és tár-
sadalmi fejlődését, lassította és eltorzította a polgárosodást. A magyar értelmiség leg-
jobbjai szintén a polgári átalakulást tűzték ki célul, de ezek a törekvések nálunk — 
a polgári osztály hiányában — elbuktak. Hazánkban az egészségügyi helyzet csak 
lassan javult. A korábbi tudománytalan kezdeményezések után csak 1770-ben alakult 
orvosi kar a nagyszombati egyetemen, ezért a magyar orvosok küföldön tanultak. 
Az ekkor fellendülő természettudományok és a filozófia sokszor kölcsönhatásban állt 
egymással, így a külföldjárók zömmel polihisztorok lettek. A tanulmányok befeje-
zése után a magyar értelmiséget azonban még egy hatás éri: a nyugati haladó esz-
mék és a magyar valóság egymást taszító ellentéte. 

A magyar polgárosodás orvosi előfutárai közé soroljuk Weszprémi Csanádi Ist-
vánt is, akit joggal illet meg a polihisztor jelző: orvos és pedagógus, költő, filológus 
és történész. 1723. augusztus 23-án született Veszprémben. Apja, Csanádi István való-
színűleg ügyvéd volt. A pápai református kollégium után Sopronban, majd Beszterce-
bányán tanult. Itt kapta az első természettudományos ösztönzést Moller Károly Ottó 
fizikustól. 1741-ben a debreceni kollégiumban folytatja tanulmányait. Ezek az évek 
meghatározóak voltak Weszprémi további életére. Bár az ellenreformáció hatására 
a protestantizmus itt is megmerevedett, a tanárok között mindig akadt haladó gon-
dolkodású, „újtípusú" tudós. Weszprémi itt ismerkedett meg a descartesi racionaliz-
mussal, az érteleimben való hívés filozófiájával. A mindent-tudás és mindent-meg-
értés filozófiája — melynek központi kategóriája az emberi értelem — leszámol a 
skolasztikával, de a materializmus felé vezető úton megtorpan, önmagával kerül el-
lentmondásba. 

Descartes ugyanis az emberi értelem teremtőjének Istent tekinti. így adódik, hogy 
filozófiájának képviselői mint tudósok materialisták, mint ideológusok hívők. Weszpré-
mire tanárai közül Hatvani István professzor gyakorolta a legnagyobb hatást a maga 
karteziánusi haladó gondolkodásával, bár nála is megtalálható az említett ellentmon-
dás, amely Weszprémit is végigkíséri élete során. Gyakran látja, mi a helyes, gyakran 
rá is lép erre az útra, de soha nem jár ja végig. Ezt bizonyítja, hogy fiatalkori haladó 
műveit: Superville Catechizmusának fordítását vagy a kollégium professzorától, Szi-
lágyi Tönkő Mártonröl írt dolgozatát nem adja ki. Az 1752-ben megjelenő Programmá 
Maria Therezia anagrammája és a Magyarországi Keresztény Királyok Históriája c. 
„verselve-okító" művei viszont közepes értékűek, eszmeileg veszélytelenek. 

Tanulmányairól, szemléletének alakulásáról, egyénisége formálódásáról naplója 
ad hiteles képet. Bécsiben megismerkedik Gerard van Swietennel, a híres orvosta-
nárral és udvari könyvtárossal, aki a felvilágosodás európai hírű képviselője. Ö irá-
nyítja Weszprémit az orvostudomány felé. Zürichben másfél évig foglalkozik orvos-
tudománnyal és fizikával. 1752 szeptemberében vett részt először boncoláson, amely-
ről a következőket jegyezte be naplójába: „Húst és csontot tartottam a kezemben, 
testet láttam közvetlen közelről, melyből elszállt már a lélek. De vajon mikor és 
hová?" Még nem ismeri az orvosfilozófiai iskolát, de már közvetlen közelébe jut. 

1753-tól az utrechti egyetemen tanul tovább, Hollandia Európa első országa, amely-
ben a polgárság az anyagi jólét mellé a politikai hatalmat is megszerezte. Nem vé-
letlen tehát, hogy az utrechti egyetemen a descartesi filozófia szellemében folyik az 
oktatás. Weszprémi naplójából kitűnik, hogy már a korabeli francia orvos-filozófus 
Lamettrie iránt is érdeklődik, aki „embergép" elméletével, mechanikus materializmu-
sával — ad abszurdum — a descartesi irány folytatója. Tanulmányai folytatásának 
színhelye Anglia lett. Az ok: a debreceni főiskola gyűjtést indít számára, mivel Mária 
Terézia megtiltotta Debrecen városának, hogy a protestáns vezetés alatt álló iskolát 
anyagilag támogassa. A gyűjtés eredményeként mintegy 3000 font gyűlt össze a fő-
iskola támogatására. Weszprémi Angliában elsősorban a szülészetet és a himlőoltást 
tanulmányozta. Itt megjelent művei egyre haladóbb, mondhatni materialista gondol-
kodást tükröznek. 

Könyvet írt a pestis elleni védőoltásról — Tentamen de inoculanda peste —, mely-
ből a szakmunka ellenére is kitűnik felvilágosodott nézete. „A nagy kérdés megvitat-
va; kísérlet annak bizonyítására, hogy az ember lelke nem halhatatlan, s nem is le-
het az" c. művében a lélek halhatatlanságával nem vallási, hanem filozófiai szem-
pontból foglalkozik. A mű Lamettrie tételein alapszik. Kimondja, hogy a lélek 
együtt nő és sorvad el a testtel, minden megnyilvánulásával hozzákötött . . . talán a 
lélek nem más, mint maga a t e s t . . . " Ezzel a művével a felvilágosodás legracionáli-
sabb ágához kapcsolódik, de nézetei ismeretelméletileg nem alaposan végiggondoltak, 
éppen ezért ez későbbi életében a magyar körülmények között problémát is okoz szá-
mára. 
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1756. július 15-én Utrechtben doktorrá avatják, majd 1757 elején hazatér. Magyar-
országon erősödik az abszolutizmus, bizalmatlanul fogadják és titkos megfigyelés alá 
helyezik. 

1757 márciusában Debrecenben telepszik le. Debrecen ekkor erősen hanyatló me-
zőváros, amelyet Robert Townson Európa legnagyobb falujának nevez. Weszprémi fel-
ismeri, hogy orvosi hivatása mellett legfontosabb feladata „a művelt polgárosuló Euró-
pa, s az önállóságától megfosztott, feudális Magyarország közti közvetítés. Tudomány-
történeti és kultúrpolitikai működésével a magyar felvilágosodás egyik korai harcosává, 
Bessenyei nemzedékének elődjévé lesz." (Siikösd Mihály: Tudós Weszprémi István, 
Bp. 1958.) 

1760-ban kiadja a Kisded gyermekeknek neveléséről való rövid oktatás-i, amely 
elsősorban nem orvosi mű, hanem pedagógiai felvilágosító röpirat. A könyv magyar 

.nyelven történő megjelenésével az volt a célja, hogy a nép legszélesebb körében is 
megértsék, ezzel segítséget nyújtson az elmaradott, szegény falusi embereknek, 

ahol hamarabb ta'lél segítséget a beteg barom, mint a beteg ember . . . " A műhöz, 
melynek alapgondolata a természetes nevelés — Az egészségnek fenntartására szük-
séges Regulák címmel egészségügyi kislexikont is csatol. 

1766-ban írja másik népszerűsítő művét a Bábamesterségre tanító könyvet, ameiy 
Crant német szülész könyvének átdolgozása magyar körülményeikre. Az orvosi szak-
irodalom ezt tekinti az első magyar szülészkönyvnek. Az előszót Van Swieten ír ja 
és bemutatja Mária Teréziának, is, aki megjutalmazza érte. Bizonyára ez is hozzá-
járult, hogy Weszprémi a Grand Questiont barátai körében mint „istentelen" szét-
tépi és elégeti. De az igazi ok valószínű az a világnézeti törés, amelyet az elmaradott 
magyar körülmények között szenvednek el a Nyugaton felvilágosult eszmékkel meg-
ismerkedő magyar értelmiségiek. Elég is Apáczaira, Misztótfalusira vagy Apátira 
utalnunk. 

Az 1760-as évek végétől Weszprémi is az ideológiai felelősségtől mentesebb te-
rület felé fordul, történeti kutatással foglalkozik. Négykötetes könyve, Succinta Me-
dicorum Hungáriáé et Transylvaniae Biographia életének fő műve (1774—1787). Le-
hetővé tette, hogy művelődéstörténelmünk megemlékezhessen a magyar orvostudo-
mány első lépéseiről, a Mátyás korabeli és az őt megelőző magyar és idegen orvosok 
magyarországi munkásságáról. Célja — mint ahogy előszavában írja — a külföld 
felvilágosítása, ezért ír latinul. Eddig elsősorban a „theológusok, filozófusok, jogtu-
dósok" életrajzait írták meg, orvosakról alig emlékeztek meg. Cornides, Pray György 
és más korabeli pap-történészek segítségével, magánkönyvtárak, széleskörű levele-
zés igénybevételévei sikerült művét megalkotnia. A Biographia kb. 400 orvosról emlé-
kezik meg, a lehetőségekhez képest alaposan és igen körültekintően. Megmutatja 
a magyar egészségügyi helyzet alacsony színvonalát, a hazai önálló egyetem és or-
vostudomány hiányát, ugyanakkor ismerteti orvosaink kül- és belföldön nyert tapasz-
talatait, kapcsolatait más országok tudományos társulataival, folyóirataival. E művé-
vel vetette meg alapját a magyar orvosi rend történetének. 

Élete utolsó éveiben ismét fiatalkori ideáljai felé fordul. A Martinovics-per utáni 
elnyomás légkörében készíti utolsó művét: a Luctus Pannoniae-1 (Magyarország gyá-
sza), a mohácsi vészt követő versek gyűjteményét, kiegészítve saját latin nyelvű 
verseivel. 

1799. március 17-én halt meg. „A magyar orvosok életéről szóló munkája mesz-
sze elterjedve címe határain históriai és archeológiai, nagyobbrészt azonban irodal-
lomtörténeti kitéréseivel nagyszerű raktárát képezi szerencsés nyomozásai számos 
felfedezéseinek." (Toldy Ferenc). Ismeretterjesztő munkásságán kívül helye van az 
orvostudomány fejlesztőinek történetében is. Különösen a pestis-oltással kapcsolatos 
munkássága jelentős. Semmelweis és Gruby előtt Pasteur harmadik magyar előd-
jének tekinthetjük Weszprémi Istvánt. 

Pyka Józseíné 
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