
17

2009/3 MediArtO R V O S T Ö R T É N E L E M

Bevezetés

2009-et írunk. A 20 év elôtti társadalmi és poli-
tikai változások eredménye-eredménytelensé-
ge, valódi-álságos volta napi viták témája. Bi-
zony újra és újra felmerül, és érvként alkalma-
zásra is kerül a „magyarnak lenni”, illetve a
„magyarként élni” gondolata. Beszélni kell-e
errôl, vagy csupán tenni érte és szellemében?
Néhány napja neves esztéta-közírónk rádióri-
portban Magyarország jelen helyzetét a XIX.
századi reformkorhoz hasonlította. Elgondol-
koztató. 20 év múlt vagy jövô felgyorsult és
alig átlátható jelenünkben beláthatatlan. Az el-
telt 200 évnek azonban az elmúlt 20 csupán tíz
százaléka, és ennyi lesz a most következô 20 év
is csupán. Segíthet-e tanácstalan „magyar” elé-
gedetlenségünkön a reformkor és az azt köve-
tô történelmi idôszak „személyes” üzenete?
1809-et írtunk – igen, mi mindahányan itt Kö-
zép-Európában. Ebben a 200 év elôtti eszten-
dôben született valaki, akinek „magyarsága”
nem kérdôjelezhetô meg, nem vitatható, sôt
példaértékû mindannyiunk számára. Élt, tette,
ami a kötelessége volt, emberpróbáló nehéz
idôkben is, a reformkorban. Aktív életének né-
hány 20 éve alatt fontos nyomokat hagyott, az
utókor szintén elhelyezte „nyomait” körülötte.
Nyomokat, melyeket követnünk lehetne, nyo-
mokat, melyek hol fontosak, hol vitathatóak. 

1809. október 10-én Váradolasziban szüle-
tett Flór Ferenc. 

Dr. Flór Ferenc

A színes élettörténet jól ismert (Dr. Poór Imre:
Emlékbeszéd Flór Ferencz felett. Pesten Eg-
genberger féle Akad. Könyvkereskedés, 1873;
Dr. Flór Ferencz. Vasárnapi Újság XVIII/29 sz.,
vezércikk, 1871. július 16.; Dr. László I.: Szep-
tember 29-i köszöntô. Honvédorvos 1986. júli-
us–szeptember; A Rókus Kórház mûködése a
szabadságharcot megelôzô idôben. In: Hahn
Géza: A magyar egészségügy története. Medi-

cina, Budapest, 1960; Dr. Felkai T.: Dr. Flór Fe-
rencz. Magyar Mentésügy 1985, V/2.;
Szinnyei J.: Magyar írók élete és munkái: Flór
Ferencz. MEK; Magyar Életrajzi Lexikon: Flór
Ferenc. Fôszerk. Kenyeres Ágnes; Dr. Kap-
ronczay Károly: A „legmagyarabb magyar or-
vos” emlékezete. Flór Ferenc. Orvosi Hetilap
1996, 137; Dr. Gömör Béla: A magyar kórházak
orvos névadóiról. MRE-INFO 1996/3, 10).
Szegénységben nevelkedett, 1827-ben iratko-
zott be a Pesti Orvosi Egyetemre. Orvostan-
hallgatóként 1831-ben Kalocsán, a kolerajár-
vány idején Pest megye hatóságának tisztele-
tét vívta ki bátorságával és szorgalmával.
1833-ban orvostudor, egy év után sebésztudor
és szülészmester lett. Németországba, Bécsbe
utazott, és tanult, majd Stáhly Ignác mellett
mind belgyógyászatban, mind sebészeti szor-
galomban jeleskedett. A Rókus Kórházban
1837-ben tiszteletbeli, majd rendes kórházi
osztályos fôorvossá nevezték ki. Érdemeket
szerzett az 1838. évi jeges árvízi mentésben is.
Ennek hatására születtek meg javaslatai a
mentésügy megszervezésére. Könyvet is írt a
vízbe fúlt emberek felélesztésérôl és a vízbôl
mentés technikájáról (A tetszhalottak felélesz-
tésökrôl szóló tanítás. Pest, 1835).

Gondolatok
egy 200 éves évforduló kapcsán

Flór Ferenc (1809–1871) orvos. Rusz Károly metszete.
(Vasárnapi Újság 1871. július 16.) Az újság ezen számában

emlékezett meg a köztiszteletben álló orvos haláláról
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Az 1848-as szabadságharcban ôrnagy-tör-
zsorvosként indult szolgálata, de hamarosan
ezredes, majd a szabadságharc vezetô „egész-
ségügyi osztály fônöke” lett. Honvédorvos-
ként elsôként alkalmazott éteres altatást. Kos-
suth Zsuzsát is ô nevezte ki, aki lelkes segítô-
jévé vált; ma már nôk nélkül a betegellátás el-
képzelhetetlen. 1848-ban a tisztújítás alkalmá-
val Pest város tiszti fôorvosává és kórházigaz-
gatóvá választották. A szabadságharc végén
Görgey Artúr intézkedése nyomán az egész-
ségügyi osztály élére Lumniczer Sándort ne-
vezték ki, Flór Ferenc a fegyverletételig a tar-
talék hadtest fôorvosa lett.

Flór Ferenc szabadságharcban betöltött sze-
repének „indirekt” méltatására a Múlt-Kor
történelmi internetes portálon bukkantunk
egy riportban, melyben Hermann Róbert had-
történész és gyûjtô az 1848-as forradalomra és
szabadságharcra vonatkozó új kutatási ered-
ményekrôl többek között ezt mondja: „Ha-
sonló fehér foltnak tekintem a szabadságharc
egészségügyét: például a tábori szanitéria is
megérne egy önálló monográfiát, mivel 1848-
49-nek ez volt az egyik sikerágazata. A magyar
orvoskar teljesítménye annyira jó volt, hogy
ha valaki nem haslövést kapott, nem gyulladt
ki benne a pálinka, és nem ütötték agyon egy
kocsmai verekedésben, akkor jó esélye volt ar-
ra, hogy akár egy súlyosabb sebesülésbôl is
felépüljön. Egy kis túlzással azt is mondhat-
juk, hogy sokkal jobban mûködött, mint a ha-
diipar.” (Vesztes helyzetbôl is gyôzhettünk
volna. Múlt-Kor 2009. május 27.). 

A fegyverletétel után másfél év börtön, majd
több év rendôri felügyelet következett. 1861-
ben ismét Pest város tiszti fôorvosa és kórház-
igazgató lett. Elnöklete alatt sikerült 1861-ben
létrehozni hazánkban elsôként a „közegészsé-
gi bizottmány”-t. Tíz hónap múlva tiltakozá-
sul a kormányzati rendszer megváltoztatása
miatt lemondott állásairól, és csak a kiegye-
zést követôen tért vissza. A közegészségügy
területén sürgette a pesti vízvezetést és az új
vágóhidat. Bécsben, Berlinben és Hamburg-
ban ezekhez szerzett tapasztalatot. A Rókus
Kórház tudományos igényeknek megfelelô
boncterme és halottasháza, sôt a temetkezési
kápolna is neki köszönhetô. 

Álljon itt tanulságul egy levél, mely mai is-
mereteink szerint csupán célirányos adatgyûj-
tésre, népességi viszonyok felmérésére irányu-

Flór Ferencz kézjegye az idézett dokumentum végén
(Budapest Fôváros Levéltára anyagából és szívességébôl)

ló szakmai kérelem – határidôkkel, határozot-
tan, de mindenképpen az ügy szolgálatában és
feltétlen optimizmussal megalkotva:

Pesten 26/2 861

Tekintetes Tanács!
A fôváros tisztelt képviselô testületének nagyra be-
csült bizalma által visszahívatva azon állás ideigle-
nes elfoglalására, mellynek egykoron egész éltemet
gondolám szentelni: 12 éves szerény visszavonult-
ság után elôször van szerencsém ezen városi Ható-
ság tekintetes Tanácsával hivatalos érintkezésbe
léphetni és a közegésségre vonatkozó elsô hónapos
jelentésemet tisztelettel elôterjeszteni. – Midôn ezt
teljesitem, ôszinte bizalommal be kell vallanom, mi-
szerint a közegésségi ügy jelen vázlata csak körvo-
nalazása ama tökéletes rajzképnek, minôvé annak
hoszszabb idôt igénylô adatgyıjtés után fejlôdni kell
s minôvé az – buzgó törekvésem mellett – Isten se-
gélyével fejlôdni is fog.
Hogy azonban ezen óhajtott czélt minél inkább
megközelithessem, bátorkodom a Tekintetes Taná-
csot egész tisztelettel fölkérni:
1-ször. Méltóztassék a pesti egyetemi kórodák – sze-
gény gyermekkórház – izraelita és katonai kórinté-
zetek igazgatóságait hivatalosan megkerestetni a
végett, hogy a városi fôorvosi Hivatalnak, hónapos
kimutatásaikat legalább is mindig a bekövetkezô hó-
nap 10-ig megküldeni és illy módon a közegészségi
ügy kívánatos fejlesztését részükrôl is elôsegíteni
szíveskedjenek.
2-szor. Ugyancsak e czélból kívánatos, sôt okvetle-
nül szükséges volna a belvárosi Egyház fôtisztelen-
dô Elôljárósága utján eszközöltetni, hogy a fôorvo-
si Hivatal részére nemcsak a római catholica, de ki-
vétel nélkül, minden Vallásfelekezetı Egyházak
anyakönyveibôl az újszülöttek kiirassanak és leg-
alább a következô 10-ig szintén megküldessenek.
Melly kettô kérelmem azonnali sikere és teljesedése
reményében, tartozó legillôbb tisztelettel maradok a
Tekintetes városi Tanácsnak

Alázatos szolgája

(Budapest Fôváros Levéltára IV. 1303.f. VII. 46/1861) 
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Budapest Fôváros Levéltárában a 19. századi
Pest város tanácsának iratanyagaiban (IV.
1202.a, IV.1202.ss, IV.1303.f jelzeteken) az aláb-
bi „nyomok” jelennek meg Flór Ferenc mun-
kássága kapcsán:

– Flór Ferenc, Hoffman Károly és Brunner
Ferenc pesti kórházi fôorvosok kérik, hogy a
kórházi bizottsági üléseken részt vehessenek
(1849)

– Flór Ferenc fôorvos jelentést tesz a köz-
egészség iránt (1861)

– Flór Ferenc jelentése a himlôoltó díjakról
(1861)

– Flór Ferenc által a kórháznak ajándékozott
könyvek (1861)

– Fôorvosi jelentés az 1861. április hóban
észlelt sebészeti és közegészségi viszonyok
iránt (1861)

– Flór Ferenc az utcákban létezô posványos
helyek lecsapolása iránt (1867)

– Flór Ferenc a titkos gyógyszerek és mérges
anyagokra vonatkozó iratok levéltárbóli ki-
adatásáért folyamodik (1867)

– Flór Ferenc által szeptember 16-tól október
végéig hivatalos eljárásoknál használt bérko-
csik díjairól szóló jelentés (1867)

– Flór Ferenc a hullák boncolásbeli kiadatá-
sa iránti jelentése (1870)

– Flór Ferenc jelentése a desinfectio végre-
hajtás ellenôrzése iránt (1870)

– Flór Ferenc jelenti, hogy a keleti marha-
vész megszûnt, így az óvintézkedések beszün-
tettek (1870)

– Flór Ferenc jelentése a hulladékok nem a
Dunába hordásáról (1870)

– Flór Ferenc jelentése az építkezések, rom-
bolások és ásatások alkalmával talált emberi
csontvázak és hullamaradványok megvizsgá-
lása tárgyában (1870)

[Ezeket eddig minden bejelentés nélkül el-
pusztították, „holott azok igen gyakran rendé-
szeti vagy tudományos tekintetben érdekes és
tanulságos vizsgálódási tárgyul szolgálhat-
nak”. Ezért Flór Ferenc kéri a tanácsot, hogy
rendelje el, hogy minden ilyen esetet jelenteni
kell a rendôrségnek, és a tetemet érintetlenül
kell hagyni a kerületi kapitány és a kerületi fô-
orvos közös vizsgálatáig.]

– Flór Ferenc jelentése a szeptember havá-
ban észlelt lebészeti [meteorológiai] és köz-
egészségügyi viszonyokról (1870)

– Flór Ferenc orvosi mûszerek beszerzésére
402 fr. 90 kr. kiutalását kéri (1871)

– Flór Ferenc hirtelen haláláról értesítés és
Flór Ferencné köszönô levele a közgyûléshez
(1871)

– Flór Ferenc a kéjhölgyek és bordélyházak
iránt intézkedéseket megtétetni kér (1867)

– Wacxó Alajosnak, Ebner Pálnak és többek-
nek a villanygép használatától leendô eltiltása
iránti tudósítás (1868)

– Ebdüh [veszettség] elleni rendszabályok
módosítványa (1868)

– A február és január hóban az állati nyers-
anyagok iránti egészségi igazolványokért befi-
zetett 224 Ft díjróli jegyzôkönyvek bemutatása
(1869)

– Flór Ferenc a lipót utcai sörház laktanyai
épület lebontását, kórházi célokra leendô fel-
használtatása céljából a téli hónapok alatt el-
halasztatni kéri (1869)

– Flór Ferenc 9 elmebetegnek az országos té-
bolydában való elhelyeztetését kéri (1869)

– Molnár Júlia kórházi ápolónô által elköve-
tett zsarolás ’s a’ kórházi kapus nyers modora
miatti megdorgálás tárgyában jelentés (1869)

[Zárójelben László Zsófia értelmezô meg-
jegyzései.]

Elsôként ismerte fel, hogy az orvosi latin
nyelv magyarítására lenne szükség. Bugát Pál-
lal teremtették meg a magyar orvosi nevezék-
tan alapjait.

A köz javát idôs korában is szolgálva a ma-
gyar orvosi nyugdíjintézet segélyegylete meg-
alapítására 200 arany alapítványt tett, melyet
özvegye 1500 frt-ra egészített ki; könyvtárát a
városi kórháznak, sebészi értékes mûszereit a
kórházi segédorvosoknak ajándékozta; vég-
rendeletében a Pest városi Rókus Kórháznak
500, a Nemzeti Színháznak 500, a Magyar Tu-
dományos Akadémiának pedig Gyula fia ne-
vére 20.000 frt-ot hagyományozott.

1871. július 7-én a „pesti lóvonatú vasúti tár-
saságnak városból kifelé tartó, sebesen hajtott
kocsija” a Rókus Kórház elôtt elgázolta. Az or-
vosi látlelet szerint „négy oldalbordája eltörve,
mája és tüdeje megrepedve találtatott, mi rög-
tön halálát okozta”. Azon hét vasárnapján,
1871. július 9-én temették: „Tengernép jelent
meg a mondott nap délutánján a Rókus elött s
elboritá a széles kerepesi utat, ugy hogy a köz-
lekedés teljesen megszakadt.” (Dr. Flór Fe-
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rencz. Vasárnapi Újság XVIII/29 sz., vezér-
cikk, 1871. július 16.).

Nyomok az utókorban

Három évvel halála után a Rókus Kórház mel-
letti utcát (korábban Spitalgasse, majd Kiskór-
ház utca) Flór Ferencrôl nevezik el. 1936 végén
napilapokban jelent meg, hogy az elnevezést
megszüntették. Gyôry Tibor tiltakozott ez el-
len, hiába (Orvosi Hetilap 1937, 81/12.,
289–290). 

Jelenleg Flór F. utca a XVIII. kerületben van
a Gloriett-telep és a Kertváros között. Hosszú,
de kevesek által ismert utca, Vértes L. szerint a
környéken található személyek tájékozatlanok
az utca névadójáról (Vértes L.:  Dr. Flór Ferenc
emlékek. Budapest, 2001). Vértes doktor fon-
tos munkája említ még dombormûvet a Fôvá-
rosi Szt. István Kórház fôhomlokzatán.

Pest megye tudományos díjaként szolgáló
emlékérem 1974-ben készült (ifj. Pál Mihály és
B. Szabó Edit alkotása). A Flór Ferenc Kórház
számára 1994-ben készült igen szép, 84 mm-es
öntvényérem, mely Csíkszentmihályi Róbert
alkotása. Legújabban Bedros J. Róbert fôigaz-
gató kezdeményezésére és közremûködésével
a pénzverde készített kétféle méretben Flór Fe-
renc-érmet. Ismerünk még egy plakettet, mely
Hetés György alkotása, keletkezésének dátu-
ma bizonytalan, valamint Valkó László 1956-
ban készített Flór-érmet. A honvédelmi mi-
niszter 1992-ben Flór Ferenc-díjat alapított a
honvéd egészségügyi szolgálat szervezésében,
fejlesztésében, a gyógyító-megelôzô munká-
ban, a közegészségügyi és járványügyi, a ku-
tatói, az anyagellátói munkaterületeken nyúj-
tott kimagasló teljesítmény elismerésére. A dí-
jat évente, július 1-jén a Semmelweis-napon
adják át, a díjazásban évente 1–2 fô részesül-
het. A plakett álló, ovális alakú, rajta a névadó
arcmása és neve. Anyaga bronz, mérete
70×100 mm, alkotója ifj. Szlávics László.

Flór Ferenc nevének újkori ismertséget leg-
inkább mégis a róla elnevezett Pest Megyei
Kórház neve adott. Magam kórboncnok fôor-
vosként és orvos igazgatóként dolgoztam az
idô tájt az intézményben dr. Lenner Aladár, a
kórház legelsô fôigazgatója mellett, amikor a
névválasztás kérdése felmerült. A fôigazgató
elkötelezett, meggyôzôdéses kommunista, a
pártállamot képviselô és ugyanilyen hittel ha-

zafi és magyar ember volt. Kemény emberi és
„ideológiai” harcába került, hogy kórházunk a
Flór Ferenc nevet kapja, abban az idôben
ugyanis csak kommunista mártírok neve me-
rülhetett fel névadóként. Hivatkoztunk Pest
megye és a reformkor, valamint az azt követô
szabadságharc szoros kapcsolatára, érveltünk
Flór Ferenc orvosdoktori nagyságával, „úttö-
rô” életmûvével. Mind a mai napig nem tu-
dom, hogy a „csoda” hogyan történt meg: a
kórház Flór Ferenc nevét kapta. A névadó em-
lékét kórházunk udvarán mellszobra ôrzi,
mely Tóth Béla csongrádi szobrászmûvész al-
kotása. A névadás engedélyezésének pontos
idôpontja – valószínûleg az említett nehézsé-
gek következtében – csak személyes irataim és
közvetett jelek ( pl. a szobor felavatásának idô-
pontja ) alapján tehetô 1982 utolsó – 1983 elsô
hónapjainak idôszakára. A „csoda” 1989 után
folytatódott: nem kellett a kórházat „szentté
avatni”, nem kellett nevet változtatni sem. Az
épületben Orisek Ferenc ceglédi faszobrász ál-
tal faragott mû is emlékeztet a reformkori pél-
daképre. 

Zárszó

Az élettörténet nyomán elôtoluló szavak: ha-
zafiság, bátorság, folyamatos önképzés, kül-
honi ismeretek megszerzése és hazai gyakor-
latba való átültetésük, közegészségügy meg-
alapozása, orvosszakmai lelemény az elsô éte-
raltatás, az elsô kancsalmûtét elvégzése révén,
nyelvújítás, közadakozás. A levéltári anyagok
a hétköznap teendôinek részletessége, pontos-
sága révén szintén fontos tanulságúak: a té-
mák aligha nevezhetôk azonban „történelmi-
nek”, „hôsiesnek”, „világmegváltónak”, annál
inkább mindennapinak, gyakorlatinak, hasz-
nosnak, fontosnak. Ott és azt tenni, amit a köz
érdeke hazánkért megkövetel és a nemzet sa-
ját – valamint napjainkban európai – fejlôdését
szolgálja: ez talán „magyarnak lenni”. Hitem
szerint így feladatunk „magyarként élni” az
új, XXI. századi reformkorban.

A munka elkészítésében László Zsófia (Budapest
Fôváros Levéltára) és Dr. Bedros J. Róbert a Flór
Ferenc Kórház jelenkori fôigazgatója segítettek.
Hálásan köszönöm!

DR. VASS LÁSZLÓ




