
Egy régi orvos — Karcagról

A karcagi gimnázium régi diákjaira emlékezünk, amikor felidézzük egyik híres
és méltatlanul elfeledett tanítványa, Karcagújszállási (Carceus) Márton alakját.

Karcagújszállási Márton — amint erre neve is utal — Karcagújszálláson
született 1646-ban. Valószínű, hogy tanulmányait a helybeli iskolában kezdte.
Közvetett adatok vannak ugyanis arra vonatkozólag, hogy 1676, azaz a karcagi
középfokú iskola alapítása előtt is volt valamilyen alapfokú oktatás a helység-
ben. Erre utal az, hogy a debreceni kollégum tanulóinak névsorában már 1595-
ben találkozunk egy Karcagújszállási Mihály nevű diákkal, aki alsóbbfokú is-
mereteit szülőhelyén szerezte meg. 1638-ból ismerjük Szilágyi Mihály karcag-
újszállási esperes nevét. Lehetséges, hogy az ő vezetése alatt olyan alapfokú
iskola működött Karcagújszálláson, amelyben a kisdiákok a latin nyelv ele-
meivel is megismerkedhettek. A tehetséges diák szorgalmával, tudásával kitűnt
társai közül. Ezért küldték szülei a magasabb tudományok elsajátítása végett
Debrecenbe. A XVII. században a töröktől, tatártól zaklatott, feldúlt, nagy
„futásokban" menekülő kunságiak számára a szegénységből való megszabadu-
lás, a „felemelkedés" szinte egyetlen lehetősége a tanítói, vagy papi pálya volt.

Karcagújszállási Márton — ahogyan ő szülőfaluja után magát nevezte —
1660-ban iratkozott be a kollégiumba Mártonfalvi György és Debreceni János
rektorsága idején. A kollégiumban szegénydiákként tanult. Szállásáért, szerény
élelmezéséért, taníttatásáért bizonyos szolgálatokat végzett. A kollégium kilenc
explorátorának egyike lett. Az 1657-es iskolai törvények szerint az volt a köte-
lessége, hogy névnapok, lakodalmak és egyéb ünnepségek alkalmával „megláto-
gassa" az ünneplőket kisebb diáktársaival és énekléssel adományokat gyűjtsön
a kollégium számára. Nem volt könnyű a szegénydiákok sorsa. Sokszor még
hálótermeket sem tudtak számukra biztosítani. Az osztálytermekben aludtak
az iskolapadokon, vagy akiknek még ez sem jutott, a székeken. Nem csoda,
ha ilyen körülmények között nagy volt a lemorzsolódás.

Karcagújszállási Márton nem riadt vissza a nehézségektől. Szorgalmasan
és jól tanult. Debrecenben 1664. téli szemeszterének végéig tartózkodott. Ez év
november hatodik napján már a sárospataki kollégium növendéke. Itt fejezi be
főiskolai tanulmányait is. Közben nemcsak tanult, hanem tanított is, mert a
szónoklattan tanítója volt a kollégium középiskolai tagozatában. A sárospataki
évek döntő fontosságúak voltak számára. Itt tartózkodása alatt érlelődött meg
benne az a gondolat, hogy — professzorai tanácsára — külföldi egyetemekre
megy tanulmányai folytatása céljából. Egy tanulmányút nagy anyagi megter-
helést jelentett a szegénydiákok számára. Bár bizonyos segítséget nyújtott a kol-
légium is, azonban ez kevés volt az évekig tartó tanulmányok idejére. A kül-
földre utazó diákoknak tehát pártfogókat, patrónusokat kellett keresnie, akik
hajlandók voltak anyagilag is segíteni őket tanulmányaik ideje alatt.

Karcagújszállási Márton Sárospatakon keresett magának patrónusokat. Kö-
kényedi György tábornok, Kasza Mihály tiszttartó, Tatai Kovács György tábla-
bíró és Szuhai Mátyás támogatta a külföldre induló vándordiákot. Patrónusai
közül különösen érdekes Szuhay Mátyás egyénisége, aki híres volt Habsburg-
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ellenes magatartásáról. (Szuhay részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben.
Ezért a pozsonyi vésztörvényszék elé idézték, de Erdélybe menekült és az ottani
bujdosók vezére lett. Karcagújszállási bizonyára osztotta patrónusa politikai
nézetét, máskülönben Szuhay nem támogatta volna tanulmányútján.)

Sárospataki tartózkodása alatt mélyült el barátsága Tatai Kovács György-
gyei, patrónusa fiával is, akit már Debrecenből ismert és akivel Leydenben is
jó viszonyban volt.

Miután bizonyos anyagi támogatásra tett szert, 1667 nyarán Karcagújszál-
lási Márton elindult külföldre. Űtja a „XVII. század tőkés mintanemzetének"
államába, Hollandiába vezette. Az akkor társadalmi és gazdasági fejlődés szem-
pontjából magasabb fokon álló Németalföld egyetemei híresek voltak az ott
folyó tudományos munka magas szintjéről, kiváló, haladó szellemű professzo-
raikról. A Habsburg-ellenes szabadságszerető magyar diákok szívesen mentek
Hollandiába, ahol őket is szívesen fogadták.

1667-ben Karcagújszállási Márton már a groningeni egyetemen teológiát
tanult. Itt adja ki első vitadolgozatát. A korabeli főiskolai tanulmányok foly-
tatásának érdekes módja volt az, hogy a diákok tudományos vitára, ún. dis-
putációra álltak ki és így bizonyították be jártasságukat a tananyagban. A vita
tárgyát az elnöklő professzor jelölte meg és a vitaértekezést is ő írta. A vitázó
megtanulta az értekezést, esetleges észrevételeivel kibővítette és társaival szem-
ben megvédte a dolgozat tételeit. A sikeres vita után a vitázó magasabb fokon
folytatta tanulmányait. A vitaértekezést rendszerint kinyomtatták és a vitázó
diák azt patrónusainak ajánlotta és nekik megküldte — sikeres tanulmányi
eredményei bizonyítékaként.

Karcagújszállási Márton első vitája 1668. május 23-án volt. A nyomtatás-
ban is megjelent teológiai tárgyú disputációban a vizsgázó büszkén vallja, hogy
Cumano-Hungarus, azaz kun-magyar. KarcagújszálKsi nem maradt sokáig
Groningenben. 1668 téli szemeszterét már Leydenben kezdi meg. Itt találkozik
debreceni és sárospataki iskolatársával, Tatai Kovács Györggyel, aki orvosi ta-
nulmányokat folytat. Leydenben még két disputációt ad ki. 1669-ben teológiai
tanulmányait befejezve, még ebben az évben beiratkozik az orvosi karra. A
leydeni egyetemen tanított a kor egyik legtekintélyesebb, legnépszerűbb orvosa
Dubogis de la Boa Sylvius, akinek az előadásait Karcagújszállási Márton is lá-
togatta, és akinél később több disputációban is részt vett. Sylvius de la Boa az
ún. jatrokémikus orvosi iskola feje volt. Azt tanította, hogy az élet jelenségek
vegyi folyamatokra vezethetők vissza. A messziről jött vándordiák nagy szor-
galommal sajátította el az orvostudomány elemeit. 1670 márciusában már sor
került orvosi disputációjára. Érdekes, hogy a vitairat címlapján a vitázó neve
latinosított formában így szerepel: Mártinus Carceus, Cumano-Hungarus, azaz
Carceus Márton, kun-magyar.

1671-ben jelentette meg Tatai Kovács György orvostudományi vitaérteke-
zését, amely elé Carceus Márton írt akkori szokás szerint üdvözlő verset a vitá-
zóhoz. A Tatai Kovács György arcképe alatt olvasható vers néhány sora így
hangzik: „Nyájas egyént ábrázol e kép, magyaros viseletben / Származatára
nemest, jellemerőre is azt."

Az Iu71-es év Karcagújszállási Márton legtermékenyebb éve. Ekkor írja
meg önálló orvosi értekezését, amelynek tárgya a tüdővész gyógyítása. Ezután
látott hozzá, hogy híres professzora Silvius de la Boa gyakorlati orvostudományi
kézikönyvéhez egy függeléket állítson össze. Ebben a jatrokémikusok által hasz-
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nált gyógyanyagok és gyógyeszközök jegyzékét készítette el. Mai felfogásunk
szerint tulajdonképpen egy jatrokémikus tanításokat összefoglaló gyakorlati
kézikönyvet adott ezzel a korabeli orvosok kezébe. Műve olyan jól sikerült,
hogy Sylvius de la Boa könyvének mind a 12 kiadásában megjelentették Car-
ceus Márton összeállítását. így járult hozzá a kun-magyar diák kora egyik
orvosi irányzatának népszerűsítéséhez és az egyetemes orvostudomány fejlesz-
téséhez. Carceus Márton tanulmányai végére jutván elkészítette orvosdoktori
értekezését, amelynek tárgya a haepatitis gyógyítása. Értekezésének sikeres meg-
védése után került sor 1672. június 27-én ünnepélyes doktorrá avatására. így
lett a Kunságból jött Carceus Márton a leydeni egyetemen az orvostudományok
doktora.

Sorsáról többet nem tudunk. Weszprémi István orvostörténészünk szerint
röviddel Leydenben „természetes halállal kora sírba szállt."

A diákjai sorsát figyelemmel kísérő debreceni kollégium egyik tisztviselő-
je, talán egykori iskolatársa ezt a megjegyzést írta neve után az anyakönyvbe:
„Patakra ment, azután a hollandiai egyetemekre, aholis a doktori fokozat el-
nyerése után meghalt". Szakemberek jeladata, hogy ennek az érdekes, régi or-
vosnak munkásságát feltárják és megfelelőképpen méltassák.
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