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Szlemenics Pál a XIX. század első felének neves jogtudósa a Fenyítő törvényszéki magyar törvény1 

bevezető részében a segédforrások között tesz említést az orvosi törvénytudományról, későbbi 

megnevezés szerint törvényszéki (igazságügyi) orvostanról, a medicina forensis-ről. Megjegyzi, hogy 

Kováts Mihály és Molnár János már magyar nyelvű munkákat is közreadtak e tudomány körében. 

Említést tesz ezek mellett ifj. Bene Ferenc fordításában, mint legújabban megjelentetett Adolf Henke 

német orvos és gyógyszerész németül számos alkalommal kiadott Törvényszéki orvos tudomány című 

könyvéről is. 

 

Azért érdekes ez, mert a témában ezt követően egészen a napjainkig írt művek történeti részében a 

Bene-féle fordításról elvétve ugyan, de megemlékeznek, ám Molnár János, valamint Kováts Mihály 

elsősorban orvostörténeti, másodsorban – általam jogtörténeti jelentőségűnek is tartott – magyarul 

kiadott több száz oldal terjedelmű könyve méltatlanul a feledés homályába veszett. Napjaink 

Igazságügyi orvostan című tankönyvében még Kováts Mihály keresztneve is hibásan szerepel2. 

 

E rövid írással emléket szeretnék állítani Molnár János orvos doktornak és közvetve mindazoknak, 

akik a XIX. század elején magyarul írt munkáikkal segítségére voltak igazságszolgáltatásunknak. 

Elsősorban azért Molnár Jánosnak, mert véleményem szerint a törvényszéki orvostan körében ő volt 

az, akinek a nevéhez fűződik az első, magyar nyelven írt – nem külföldi szerzőtől fordított – munka. 

 

A címe: Orvosi törvény. 

 
 

                                                 
1/Szlemenics Pál: Fenyítő törvényszéki magyar törvény, Pesten 1847. Eggenberger J. és fia 8. oldal 
2/Igazságügyi orvostan, szerkesztette: Sótonyi Péter, negyedik átdolgozott, bővített kiadás, 2011. Semmelweis Kiadó, 5. 

oldal 
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Az első darabja (kötete) 1814-ben, míg a második része – csak négy évvel később – 1818-ban került 

a kíváncsi olvasó, de írhatjuk, hogy az orvosi és jogász szakma kezébe, a neves veszprémi nyomdász 

família, özv. Számmer Klára, illetve fia, Számmer Pál székesfehérvári műhelyéből. 

 

Kováts Mihály Medicina Forensis című könyve ezt követően, Pesten nyomtatva 1828-ban, míg ifj. 

Bene Ferenc fordítása még később, 1843-ban jelent meg. 

 
 

 
 

 

Szlemenics könyvében ugyan nem szerepel, de említésre méltó még Eltér József 1842-ben írt 

Törvényszéki orvostan orvosok, seborvosok, bírák s törvénytudósok számára címet viselő írásműve 

is. 

Utalni szükséges továbbá Rácz Sámuel – XVIII. század végén, 1794-ben szintén Pesten kiadott – 

Borbélyi tanítások két kötetére, amelynek második darabja A törvényes orvosi tudományról és az 

orvosi politziáról  szól. Ez sebészeti, közegészségügyi kérdésekkel foglalkozik, kevésbé a klasszikus 

törvényszéki orvostannal, így továbbra is helytállónak gondolom, hogy Molnár János Orvosi 

törvénye az első magyarul megjelent medicina forensis. 

 

Az említett könyvek megjelenési éveiből megállapíthatjuk, hogy a XIX. század közepére általánossá 

kezdett válni, hogy a törvényszéki orvostanról írt kiadványok már magyarul kerültek nyomtatásba, 

miként a jogi szakirodalom is. 
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Dr. Molnár János élete 

 

Molnár János életéről3 viszonylag keveset tudunk. 

 

Veszprém vármegyében, Balhás (a jelenlegi Mezőszilas) községben született 1759-ben. Kezdetben 

bölcseletet és teológiát hallgatott, majd tanulmányai befejezése után a kor szokásának megfelelően 

hosszabb külföldi utazást tett. Ausztriában, Cseh- és Németországban, valamint Németalföld egy 

részén gazdagította ismeretei tárházát. Svájcban közel egy évet tartózkodott, miközben megismerte 

Bázel, Bern és Zürich városi életét. Hazatérve orvosi tudományokat tanult és 1785-ben a pesti 

egyetemen orvosdoktori, sebészi- és szülészmesteri oklevelet szerzett. Az orvosi gyakorlatot Bécsben 

a hírneves Johann Peter Frank mellett folytatta. 1792-től már Székesfehérváron praktizáló orvos, 

1813-tól ugyanott vármegyei főorvos, ahogy könyvének címlapján olvasható: „Tekintetes Nemes Sz. 

Fejér Vármegye rendes Fő Orvossa”. 

1831. november 24-én szeretett városában érte a halál, miként Szinnyei József írta, húsz hónapi 

vízibetegséget4 követően. 

 

Egyetlen nyomtatásban megjelent írása a két kötetes Orvosi törvény. Talán ez is hozzájárulhatott 

ahhoz, hogy mára elfeledték az írót és művét. 

 

 

Az orvosszakértés jogi környezete a XIX. század elején 

 

Mielőtt részletesebben szólnék a könyvről, érdemes felidézni azt a jogi környezetet, amelyben a 

leírtak alkalmazásra kerültek. Ehhez Vuchetich Mátyás 1819-ben Budán kiadott Institutiones juris 

criminalis hungarici című tankönyve volt a segítségemre, amely Király Tibor akadémikus 

fordításában A magyar büntetőjog rendszere címmel magyarul is olvasható. 

 

Vuchetich, ahogy Szlemenics is, a szakértői véleményt a bírói szemle keretei között tárgyalja, és nem 

mint külön bizonyítási eszközt. Ez volt jellemző a középkori városi (budai, pozsonyi) jogunkra is. II. 

József csupán néhány évig alkalmazott eljárási törvénye is e rendszerben szól a szakértők 

igénybevételéről5. Az 1843-as büntető eljárási javaslat 114-145. §-ai is ezen cím alatt tartalmaznak 

részletes szabályokat a műértőkkel kapcsolatban6. 

 

Vuchetich Mátyás a bíró saját észlelését nevezi szemlének, amelynek külön esetei: a halottszemle, az 

ezt kiegészítő boncolás, és ide tartozónak írja még a házkutatást is7. 

Amennyiben az, amit fel kell kutatni, csak ép érzékszerveket követel, akkor a bíró a saját szemével 

megvizsgálja az egyes elemeket, a látottakat pedig jegyzőkönyvbe veszi. Ezt nevezi tiszta, egyszerű 

bírói szemlének. 

Ha az előbbi elemek olyanok, hogy szakmai ismereteket igényel a feltárásuk, értelmezésük, akkor a 

bíró köteles szakértőket igénybe venni (1751. évi 41. tc.)8. Ilyen szakmai ismeretek szükségesek a 

felsorolt példák szerint az emberölés, a testi sértés, a halált eredményező gyermekkitétel, a hamis 

pénzérmék nyomása, és hamis okiratok vagy okmányok készítése esetében. 

                                                 
3/Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, (http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm) és Kapronczay Károly: 

Magyar Orvoséletrajzi Lexikon, (http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/magyar-orvoseletrajzi/ch03s17.html) 
4/Vízkór, vízkórság (ödéma). Nem önálló betegség, más bajok következménye (szív, vese), Révai Nagy Lexikona XIX. 

kötet, 413. oldal, Hasonmás kiadás, Babits Kiadó 1995. 
5/Törvény-rend melly Magyar és ahoz tartozó országok, mindennémű Törvény és Ítélőszékeinek szabatott, Cházár András 

által, 1789. Kassán, Landerer Mihály betűivel, 109-113 oldal, 212-227 §-ok (II. József eljárási törvénye) 
6/Fayer László: Büntetőjogi javaslatok anyaggyűjteménye I. kötet 390-395.oldal, Pytheas Kiadó, Budapest, 2004. 
7 /Vuchetich Mátyás: Magyar büntetőjog rendszere, II. könyv Gyakorlati büntetőjog 41.§, Magyar Jogtudomány 

klasszikusai, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 76. oldal 
8 /Vuchetich: i. m. II. könyv 42. § (Érdekesség, hogy a http://www.1000ev.hu/ oldalon az említett tc. másról szól, 

ugyanakkor Vuchetich eredeti latin nyelvű művében is az 1751.41. jogszabályi hivatkozás olvasható.). 

http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/magyar-orvoseletrajzi/ch03s17.html
http://www.1000ev.hu/


5 

 
Szakértők lehetnek orvosok, sebészek, bábák és mások is. Ez utóbbira többek között Kövy Sándor 

Magyar polgári törvényében (706-708. §) találunk eligazítást, ahol megnevezi a marha-orvosokat, a 

plébánosokat, prédikátorokat a születés, halálozás, házasság kérdésében, továbbá a mesterembereket 

az épületekkel, a mezei gazdát a földek jövedelmével, az erdészeket az erdőkkel kapcsolatban9. 

Ugyanilyen szakértő volt például Pozsony város joga szerint a város határában lévő „vitás 

fekvőségeknél” a hegymester10 is. 

 

Vuchetich írja továbbá, hogy a hazai igazságszolgáltatási szerveknek saját orvosai, sebészei és bábái 

vannak, akiket a hivatásuk ellátásához eskü köt. Ők azok, akik közreműködnek az igazságügyi 

boncolásnál. A tankönyv e részének a lábjegyzetében utal az osztrák Btk. 240-241.§-aira, mely szerint 

a szemle elvégzéséhez két szakértő kell, és a bíró kötelessége volt, hogy figyelmeztesse őket arra, 

hogy feladatuknak híven és lelkiismeretesen tegyenek eleget, és ha bármit észlelnek, arról az 

igazságnak megfelelően és pontosan adjanak számot. 

Megjegyzést érdemel, hogy a már hivatkozott 1843-as javaslatban is az szerepel, hogy a boncoláshoz 

rendszerint két orvos vagy seborvos alkalmazandó11. 

 

A 43. §-ban pontokba szedve Vuchetich hosszasan taglalja a szakértők feladatait az élet és testi épség 

elleni bűncselekmények esetén: 

 

Az I. pont a holttest szemléjéről szól. 

Meg kellett szemlélni és vizsgálni a test külső részét, meg kellett állapítani a sebek számát, azok 

elhelyezkedését, alakját, irányát, szélességét és mélységét. Ez alapján következtetést kellett levonni 

az eszközre, amellyel a sérüléseket létrehozták. Meg kellett határozni az alkalmazott erő és erőszak 

mértékét, amennyiben ez a nyomokból meghatározható volt. 

Külön kiemeli, hogy mérgezés esetében a test felületét gondosan meg kell vizsgálni és minden olyan 

nyomot le kell írni, ami a külső felületen nyomot hagyott. 

 

A II. pont a test belső vizsgálatát írja elő. 

Először a sérült résszel kellett kezdeni azért, hogy meghatározható legyen a seb mélysége és belső 

elhelyezkedése, továbbá az, hogy mely belső szervek sérültek és ennek mi lehetett az oka. Vizsgálat 

alá kellett venni a koponyát, a mellkast és a hasüreget, ahogy a szájüreget, a végbelet, valamint a test 

egyéb tagjait is. Elvárás volt, amennyiben igazságszolgáltatási, bírósági boncolás nélkül temették el 

a holttestet akkor biztosíték mellett ki kellett hantolni, és ha még lehetséges volt, akkor el kellett 

végezni a maradványok boncolását. 

Ha felmerült a mérgezés és annak nyomát is megtalálták, úgy a holttestben rejlő mérget el kellett 

választani más anyagoktól és meg is kellett őrizni, a testben okozott elváltozásokat pedig fel kellett 

jegyezni. 

 

A III. pont szerint, ha vegyi és fizika vizsgálat esetén mérget találtak, akkor meg kellett határozni 

annak jellegét és természetét, ahogy minőségét is. 

 

A IV. pont értelmében el kellett készíteni a látleletet, vagyis a bírónak adandó jelentést, melyről a 

tankönyv II. részének 44. §-a külön szól. 

 

A látleletben a szakértő az általa elvégzett cselekményekről adott részletes leírást és véleményt a 

halált okozó sebekről. Le kellett írnia, hogy miként történt a boncolás, mit találtak ennek során és mi 

erről a kialakult véleménye. Elvárás volt az is, hogy a szakértők a saját tudományuk területén kívül 

eső körülményekről ne nyilatkozzanak. 

                                                 
9/Kövy Sándor: A magyar polgári törvény, Sárospatak 1822. Nádaskay András által, 293. oldal 
10/Ortvay Tivadar: Pozsony város története II. kötet 179. oldal, Pozsony 1898. Stampfel Károly Cs. és kir. Udvari 

Könyvkereskedő bizományában 
11/Fayer László: i. m. I. kötet 392. oldal, 132. § 
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Ha a szakértők véleménye azonos volt, a bírónak azt el kellett fogadnia. Ha eltérőek voltak az 

álláspontok vagy a vélemény nem volt teljes körű, esetleg az alaptalan volt, úgy a véleményt az orvosi 

kollégium elé kellett terjeszteni, amelynek állásfoglalását el kellett fogadni. Vuchetich ezzel 

kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy a törvényi vélelem az, hogy az orvosi kollégium véleménye 

megalapozott, abba a bíró belenyugodhat. Ugyanakkor – meglepő módon – előfordult, mégpedig 

gyakran, hogy a kollégiumban sem volt teljes az egyetértés. Ebben az esetben a terheltre kedvezőbb 

véleményt kellett elfogadnia a bírónak. Érvényesült tehát az in dubio pro reo elve. Ezzel kapcsolatban 

a szerző lábjegyzetben hivatkozik egy érdekes szokásra. Ha ugyanis a szakértőknek nem volt 

egységes a véleménye, vagy a bíróban a szakértők elfogulatlansága iránt joggal támadt kétely, úgy a 

Helytartó Tanács útján a véleményt továbbítania kellett a Magyar Királyi Tudományegyetemhez az 

állásfoglalásának kikérése céljából. 

 

E néhány száz évvel korábbi szabályokat, elveket összehasonlítva a mai kor igazságügyi 

(orvos)szakértőire vonatkozókkal talán nem túlzás e téren is kijelenteni, hogy nincs új a Nap alatt, 

elődeink kitaposták azt az utat melyen modernizálva ugyan, de azóta is jogászok és szakértők 

nemzedéke közösen jár az igazság feltárása érdekében. 

 

 

Molnár János Orvosi törvényéről 

 

A könyv összesen öt részből áll: A polgári orvosi törvény, A törvényszéki vagy szedriai orvosi törvény, 

A szentszéki orvosi törvény, A katonai orvosi törvény és végül A barom orvoslás (veterinaria12). 

Az első kötetben található az első két rész összesen 497 oldal terjedelemben, míg a második kötet 

334 oldalon tartalmazza a többit. 

 

Az első kötet 

 

Elöljáróban – a kor szokását betartva – művét Fejér vármegye elöljáróinak, így a főispánnak, az 

alispánoknak, több mint negyven közbirtokos táblabírónak és egyéb tisztviselőknek ajánlotta, mint 

„igen kegyes jóakaróinak” Kisasszony havának13 10. napján az 1814. esztendőben. 

 

Életkori sajátosságok 

 

Az első részben foglalkozik az életkori sajátosságokkal, annak életévek szerinti felosztásával. 

Így az első 7 esztendőt tartja a csecsemőségnek, a második 7 esztendőt a gyermekségnek, míg a 

harmadik 7 esztendőt a felserdültségnek. 

A csecsemő a gondolatait nem tudja értelmesen előadni, ez az oka annak, hogy a természet törvénye, 

de a hazai törvény is őket a „féleszű emberekkel egy rangba teszi”. Kijelenti, hogy különbségek 

adódhatnak a csecsemők között, amit a szülők, a nevelés, a hidegebb vagy melegebb levegő mivolta, 

a diéta, a különböző ételek fogyasztása, mértéke, a test és a ruházat tisztasága, avagy tisztátlansága, 

a szoptatás hosszabb vagy rövidebb ideje, a több vagy kevesebb álom befolyásol. Mindezért előfordul, 

hogy némely kisgyermek 6-7 esztendősen 15-16 éves ifjak elméjével rendelkezik. 

A gyermeki idő kapcsán utal arra, hogy e korszak az „asszonyi nemben” csak 12. esztendőig hat ki, 

míg ugyanez a férfiaknál 13-14. életévig tart. 

A növekedés harmadik szakaszát a 14-21. év között írja, de megjegyzi, hogy ez a törvény szerint a 

24. életév. 

 

Werbőczi Tripartitumában a 24 éves férfi számított teljes korúnak, míg ugyanez a nők esetében már 

a 16. életévben bekövetkezett. 

                                                 
12/állatorvoslás 
13/augusztus 
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Régi szokásjogunk törvényes korúnak tekintette a fiúknál a 14., a lányoknál pedig a 12. életév 

betöltését, mivel ekkortól pert indíthattak és ügyvédet vallhattak.14 

 

Molnár az említett időszakok külső és belső jellemzőit is leírja, egyben megjegyzi, hogy a természet 

öröktől fogva kedvelte a hetes számot, idézve itt Hippokrateszt. 

 

A „megállapodás grádicsa” a 24 éves kor után kezdődik, és a férfiaknál 50-60. évig, a nők esetében a 

40-50 éves korig tart, amikor is megkezdődik a „fogyatkozás grádicsa”, amelyben a testnek 

érzékszervei, ízlelés, szaglás, látás, hallás, tapintás „naponként és szembetünőképpen tompulnak”, 

csökkennek. Ezek azok az esztendők, amelyeket Bölcs Salamont idézve úgy jellemez a szerző, 

hogy: ”Nem szerettyük ezeket.”. 

 

Az elmének és a testnek a hibái 

 

Ezt követően szól az elmének és a testnek hibáiról, amelyek a törvény értelmében mentségül 

szolgálnak, és a büntetés részben elhalasztható vagy teljesen elengedhető. 

A bódulás, bolondulás, hypochondria és a nem várt nyavalyák – például a részegítő italokkal való 

visszaélés a legokosabb személyt is elronthatják – megrontván az agyvelőt mind belső, mind a külső 

érzékenységet megzavarják, és az embert elrontják, ezért az ítélő bírák nagy bűnbe eshetnek az 

ítéletükkel. Molnár az efféle esetekben tanácsosnak tartja a doktorral megvizsgáltatni az ilyen 

személyt és gondviselőt, tutort rendelni neki, hogy se magukban sem pedig másokban kárt ne 

tegyenek. Megjegyzi, hogy sokszor bolondokházába (gyrgatum) kell őket küldeni. Kijelenti, hogy az 

ilyen emberek nem köthetnek szerződést, nem lehetnek tanuk, semmilyen hivatalt nem viselhetnek, 

esküjüknek hitelt adni, a nagy bűnökért, istenkáromlásért törvényesen őket megbüntetni nem lehet. 

Majd érdekességként azzal zárja a gondolatait, hogy „ezeket a Törökök is Szenteknek tartyák.” 

Megállapítja, hogy vannak teljességgel bolondok, és akik csak bizonyos időben azok, azaz vannak 

világos időszakaik. Az általuk ezen lucida intervalla alatt kötött szerződések, végrendelkezések 

akármelyik törvényszék által helybenhagyatnak, ha bebizonyosodik, hogy minderre a világos 

időszakban került sor. A kisdedek, a gyermekek, az igen elaggott vének bűnös cselekedeteit is úgy 

kell megítélni, hogy miképp lehessen ezeket menteni, legalább a büntetéseket gyengíteni. Ide 

tartozónak írja a részegeseket, illetve a részegeket is, mivel az emberi gyarlóság megeshet a 

legbecsületesebb emberen is egyszer, kétszer egész életében. 

Senecatól idéz, miszerint „A részegség önként való bolondság”. 

Az eddig említetteken túl minden vértforraló, agyvelőt megterhelő és gondolkodásainkat 

megháborító nyavalyák is ide értendők, melyek oltalomvárak a szegény bűnösnek. 

Mindezen esetekben Molnár elengedhetetlennek véli az orvosi vizsgálatot, mely választ adhat arra, 

hogy a nyavalya költött-e, avagy valóságos. 

 

Részletesen szól továbbá a nők biológiai éréséről, a terhességről, álterhességről, ezek jeleiről, a szülés 

folyamatáról, benne a császármetszésről. E körben tárgyalja, hogy a magzatban mikor jelenik meg a 

lélek, felidézve a korai orvostudomány és tudós doktorok különböző véleményét, álláspontját. Szól a 

vetélésről és ennek lehetséges okairól, továbbá a koraszülésről és a különböző rendellenességgel 

született gyermekekről. Taglalja a kétséges vagy kettős neműeket, római és skóciai példákat említve. 

 

A költött vagy tettetett nyavalyának nevezi azokat, amikor a ravasz, csalárd, rossz lelkiismeretű, 

gonosz és gaz ember alamizsna végett, esetleg valamilyen büntetéstől való félelem miatt különböző 

betegségeket és jeleit hazudja, mutogatja és majmolja. 

„Hogy tehát a Törvényszék Doctora, ezen állorczás Tárgy körül el ne tévelyedjen, és úgy mint magát, 

mint az Ítélő Bírákat bűnbe ne ejtse, ím a következőkre vigyázzon.”: Tüzetesen meg kell vizsgálni 

ezen személyeket, a korukat, testük állapotát, erkölcsüket, nevelésüket, származásukat, születésük 

                                                 
14/Werbőczi István: Tripartitum I. rész 111. cím 
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helyét, másokkal való társalkodásukat stb. Meg lehetnek-e a kérdéses betegség okai, meg vannak-e a 

nyavalya valóságos jelei, továbbá van-e valamilyen periódusa. Figyelje meg a pulzust, a lélegzést, az 

emlékezetet, értelmet, akaratot, az anyagcsere folyamatait. 

 

Molnár a nyavalya törést (epilepsia), a szélütést, a végtagok bénaságát, a Szent Vitus táncot, a 

méhgörcsöket tartja azon betegségeknek melyeket leginkább mímelni szoktak, ugyanakkor a maga 

tudományában jártas doktort – állítása szerint – megtéveszteni nem lehet. 

 

Elvárás volt, hogy az ítélőszék doktora ahhoz, hogy a törvényszék tagjait igaz és egyenes úton 

vezérelhesse, ismerjen minden nyavalyát, így a ragályos betegségeket is. Ezt követően ezekről 

értekezik, majd az úgynevezett balgatag, bűvös-bájos, az Isten- a Haza- és a Természet törvényei 

ellen való orvosokat kritizálja, csalóknak tartva őket, és elismeréssel adózik azon vármegyéknek és 

tisztségviselőinek, ahol tömlöcbe zárással, más egyéb büntetéssel, a megyéből való kihajtással 

felléptek ezek ellen. 

 

A doktorok egyik fő kötelessége továbbá, hogy árgus szemmel vigyázzon a helybéli patikákra, azok 

karbantartására. Ennek érdekében évente egyszer, vagy még jobb ha kétszer, szúrópróba szerint 

ellenőrizni köteles ezeket, majd a Helytartó Tanácsnak a tapasztaltakról jelentést kell tennie. 

 

Molnár megfogalmazza azt az elvárást is a doktorral szemben, hogy helyesen és olvashatóan írjon 

azért, hogy a rossz írásával magát és a patikáriust bűnbe ne sodorja. Rendelését a gyógyszerésznek a 

félreértések elkerülése végett ne szóban mondja, hanem mindig írja le, mellyel kapcsolatban – 

külföldi szakirodalom alapján – egy halállal végződő göttingai esetről is beszámol. Történt ugyanis, 

hogy a doktor a patikáriusnak bekiáltott az utcáról, hogy az egyik professzor beteg leányának milyen 

gyógyszert kell adni. A patikus nitrum antimonii helyett vitrum antimoniit adott, azaz a piskolcz15 

salétroma helyett ún. piskolcz-üvegjét, amely – ahogy a szerző később a könyvében írja – a 

legkeményebb méreg. Hatása az arzénmérgezéshez hasonló, hányás, hasmenés után néhány napon 

belül halálhoz vezet. 

 

Mindez közegészségügy, semmint klasszikus orvoslás, és főleg nem medicina forensis, de érdekes és 

jól jellemzi a korszakot. 

 

A bíróság és az orvos viszonya (igazságügyi orvosszakértés) 

 

Ezzel el is érkeztünk a törvényszéki vagy szedriai16 orvosi törvényhez, ahogy a II. rész főcíme írja és 

tartalmazza. 

 

Folyamatosan számozva folytatja a §-ok számát, és a 94.-ben azt tárgyalja, hogy az ítélőszék előtt az 

orvos munkája nagy és lélekbejáró, melynek tökéletesítése végett hány személy is kell annak 

elvégzésére. Némelyek szerint négy fő szükséges. Legyen egy igazgató, aki ha csak lehetséges jártas 

legyen a teológiában, a filozófiában, az etikában, miként ezt Descartes, Alberti, Meczger javasolják. 

Ugyanakkor az orvosi tudományokban is „diplomatizált orvos” legyen. 

A második: tanult seborvos (Chirurgus), aki az orvos jelenlétében és keze alatt az operációt elvégzi, 

a sebeket, veréseket, vágásokat, töréseket, minden erőszakos külső rontásokat a tudomány törvényei 

szerint, illő móddal és mestersége eszközeivel ügyesen és szorgalmasan megvizsgálja, kimossa, 

helyre teszi, bekötözi. Mindezt az igazgató helyesen és hitelesen írásba foglalja. 

A harmadik személy akkor szükséges, ha mérgezés gyanúja merül fel. Ilyenkor a helyi patikáriust is 

be kell vonni a vizsgálatokba, mivel neki van ismerete és gyakorlata a kémiában, továbbá neki vannak 

                                                 
15/az antimon régi neve 
16/sedria: vármegyei ítélőszék, a sedes iudiciaria rövidítéséből alakult ki (lásd: Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet 

és perjog az Árpád- és vegyes-házi királyok alatt, Budapest, 1899. 77-84.oldal) 
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eszközei és reagensei. 

Ha viszont valamely „fejér-személyt” kell vizsgálni, úgy a vármegye vagy a város diplomás bábája 

is jelen lehet. 

 

Elsősorban a rendes törvényszék doktorát kell hívni, ha meg akar jelenni, semmint idegent. Ha 

azonban az orvos ezt a szabadságot átadja a bírónak, úgy mást is ki lehet jelölni a vizsgálatra, főleg 

akkor, ha a sérült személy más doktorban jobban megbízik. Miként a szerző írja: az emberiség és az 

egész orvosi filozófia ellen való vétek volna a sértett ezen kívánságát nem teljesíteni. 

Akkor is ki lehet rendelni más orvost, ha a törvényszéki nincs otthon és az időveszteség életveszélyt 

okozna. 

 

Ezt követően az orvosok és chirurgusok általános kötelességeit taglalja a sérült, beteg ember ellátása 

terén, megjegyezve végül, hogy az emberiesség mellett a szemérmetességről sem szabad 

elfelejtkezniük. 

 

Ha a személy már meghalt, a testét az ítélőszéktől kiküldött ember jelenlétében meg kell vizsgálni, 

hogy valóban meghalt és nem csak elájult a nagy ütés vagy a sok vérvesztés következtében. Alaposan 

szemügyre kell venni, hogy meg vannak-e rajta a halál jelei, így vizsgálandó a bőr színe, a test 

merevsége stb. Amennyiben biztos, hogy a halál beállt, úgy keresni kell a bőrelváltozást, szúrást, a 

verés helyét, a töréseket, ficamodásokat és vizsgálni kell a test nedveit, annak milyenségét és 

mennyiségét stb. Meg kell mérni a sérüléseket, keresni kell, hogy a sérülést milyen eszközzel okozták. 

Választ kell adni arra is, hogy a seb áthatoló-e vagy nem, ha igen hova nyílik. A sebeket, 

testnyílásokat is alaposan meg kell vizsgálni arra, hogy nincs-e bennük oda nem illő, idegen matéria, 

esetleg méreg. 

Rögzíteni kellett az időt, amikor a holttestet megtalálták, amikor a vizsgálat megtörtént és azt, hogy 

a halál mikor történhetett. Ennek érdekében fel kellett jegyezni az időjárási körülményeket, így pl. a 

levegő hőmérsékletét, továbbá azt is, hogy a szobában, esetleg a szabad ég alatt vagy vízben leltek-e 

rá a testre. Ruhában volt-e vagy anélkül, ha ágyban volt, meg kellett nézni az ágyneműt, hogy nem 

véres-e. Ha a szabadban a földön leltek rá, úgy azt is le kellett írni, hogy nincs-e összetaposva a 

helyszín és található-e vér a környékén. Ha különböző színű „fürt hajakat” találtak, azokat külön-

külön kellett papírosba felszedni. Rögzítendő volt az is, hogy az áldozat ruhája nem sáros, véres-e, 

nincsenek-e megszaggatva, „kilyukgatva”, esetleg valamilyen éles eszközzel összevagdalva. Azt is 

figyelmesen meg kellett nézni, hogy nincsenek-e „gyilkos fegyverek” a helyhez közel, úgymint puska, 

kard, csákány, balta, bot, kövek, szekerce, kés, furkós bot és ösztöke17. 

Ha ismeretlen személyé volt a holttest, úgy fel kellett jegyezni a különös ismertetőjegyeit is. 

 

Amennyiben az a ház, ahol a testre rátaláltak alkalmatlan, kicsi és sötét volt a vizsgálat és a „felbontás” 

végett, úgy át kellett szállítani azt sérülés okozása nélkül egy alkalmasabb, tágas és világos szobába, 

esetleg csűrbe. A szükségtelen embereket onnan ki kellett küldeni, a szobát ki kellett gőzölni 

kámforos égett borral, vagy jóféle ecettel, sőt a padlót is „meg kellett harmatozni”, majd a testet a 

ruhájából ki kellett „vetkeztetni”. 

 

Ha pedig a test előrehaladott bomlása „már tökéletességre ment” a felfedezésekor, úgy az orvos a 

maga lelkét és egészségét és életét is kockáztathatná, ezért a boncolást mellőzze. 

Érdekes, hogy a szerző itt megjegyzi, hogy a törvényszék ebben az esetben csak a külső jegyekből, a 

„tanuk szájából” és minden egyéb körülményből tudja csak kinyomozni az igazságot. 

 

A leírtak a seborvosok kötelessége volt, ahogy az is, hogy az eszközeiket mindig tisztán tartsák. 

 

                                                 
17/Hosszú fanyélre erősített kis vaslemez, amellyel az ekevasat tisztogatták a ráragadt földtől, gaztól. Olykor a lusta állatot 

is ezzel biztatták, Magyar Néprajzi Lexikon, http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/index.html 
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A boncolás és az eredménye 

 

A következő fejezet a „visum-repertumról” szól, amely a vizsgálat, a boncolás, majd az eredmény és 

a vélemény írásba foglalt jelentése, ”hiteles tanúbizonyság-levél”. 

Részrehajlás nélkül, a legjobb lelkiismerettel tartalmaznia kellett mindazt, amit a doktor a vizsgálat 

során látott, hallott, tapasztalt. A leírás a legtermészetesebb rendet kövesse azért, hogy az ítélő-bírákat 

össze ne zavarja. Ezen kívül kerülendő a szószaporítás, a kétértelmű beszéd, és az orvosi tudomány 

latin kifejezései. Inkább célszerű körülírni ezeket a szakkifejezéseket, ha a szakértő nem akarja magát 

kinevettetni. 

 

A 102-119. §-okban a szerző mindenre kiterjedően ismerteti, hogy mi a boncolás menete és mire kell 

különösen figyelnie az azt végzőnek. 

 

A könyv tartalmazza egy „orvosi vizsgálmány” latin szövegét és ennek magyar fordítását is Mór 

mezővárosában 1810-ben történt gyilkosság kapcsán. 18  Megjegyzem, hogy Molnár valamennyi 

idegen nyelvű idézetet magyarra fordítva is közöl, amiből arra következtetek, hogy könyvét szélesebb 

közönség épülésére is szánta. Az említett véleményt egyébként a szerző, mint a megye rendes orvosa, 

valamint Aschner József, mint a megye seborvosa írta alá, és 1810. október 8-án Székesfehérváron – 

ahogy akkor írták Fejérváron – kelt. 

 

 

Molnár a halálos sebeknek három fajtáját különböztette meg: A teljességgel halálos, A magukban 

halálos, Csak a történet szerint halálosak. 

Az elsőbe tartoznak azok a sebek, amelyeket sem a természet, sem a seborvosi tudomány még 

sohasem gyógyított meg. 

A második alatt azok értendők, amelyek az időben történő orvoslással meggyógyultak, míg e nélkül 

halált okoztak. 

A harmadik az előbbi kettőnél talán sokkal érdekesebb, mivel ezek azok az esetek, amelyeket mai 

szóhasználattal orvosi műhibáknak nevezünk. Az ilyen hibák – miként a szerző fogalmaz – a 

„szerentsétlent erőszakossan koporsóra szálittyák”. Ezekben az esetekben pedig a patológusoknak 

kell majd arra a kérdésre választ adni, hogy „Ez vagy amaz sebess ember, az ő sebje miatt halt e meg? 

Vagy pedig inkább tsak a sebet követő környüllállások (symptomák) miatt?”. 

 

Mindezeket követően az olvasó 42 oldalon keresztül részletes leírást kap a koponya, a nyak, a test 

külső és belső sebeiről, azok jellegzetességeiről és a sérülésekkel járó tünetekről. 

 

Ezek után a mérgekről kapunk felsorolást és gyarapíthatjuk az ismereteinket. Az író külön felhívja a 

figyelmet arra, hogy a „legkeményebb mérgekből” igen jó orvosság készíthető, amennyiben módjával, 

időben és mértékben élnek velük. Ilyen a példája szerint az ópium, amely halálos méreg ugyan, de 

lehet jó orvosság is. Ellenben „a Törökökben szívet élesztő és bátorságot gerjesztő eszköz”-ként ír 

róla Molnár János, aki megtörtént, általa személyesen tapasztalt esetekkel is színesíti a 

mondanivalóját. 

 

Ha a vizsgálat során a mérgezés gyanúja felmerült, akkor fel kellett tárni azt, hogy a sértett milyen 

életű volt. Ezt szavahihető emberektől lehetett megtudni. Kérdésként merül fel, hogy közvetlenül a 

halál beállta előtt megváltozott-e az érintett személy természete vagy a kedve. Volt-e haragban 

valakivel, és érdemes volt tisztázni azt is, hogy milyen volt a viszonya a házastársával. 

Megmosolyogni való instrukciók, de valljuk be, hogy logikus felvetések. 

 

Külön fejezet szól a csecsemők megöléséről, melynek megítélése „igen szomorú és gyakran igen 

                                                 
18/Lásd! melléklet 
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nehéz tárgyok az Ítélőszékekben ülő Bíráknak!!!”. 

Elsősorban tehát arra kellett választ adnia a doktornak, hogy a magzat már a méhben, a szülés alatt, 

avagy a szülés után hosszabb, rövidebb időre halt-e meg. Ennek jelei részletesen leírásra kerültek, 

egyben megjegyezvén, hogy a kisdedek megölése legritkábban történt méreg által, sokkal inkább 

durva, erőszakos módon. 

Előfordultak e körben ravasz, titkos módok, mint mérges levegő, esetleg mély árnyékszék fölötti 

szülés, amikor is a doktornak nagyon kellett vigyázni és körültekintően kellett eljárni, továbbá elő 

kellett vennie minden tudományát és tapasztalását. 

 

Szól a szerző még a különféle erőszakos halálnemekről, közöttük az öngyilkosságról, ennek 

mikéntjeiről. 

 

Befejezésül a halál időpontjának meghatározása kapcsán rámutat arra, hogy az ítélőszék bíráinak ezen 

kérdésére egyenesen és egyszerre felelni teljes lehetetlenség. Ugyanakkor a történtek körülményeiből, 

a holttest állapotából és a sértett életkorából annyit lehet mondani, hogy a halál „mostanában” vagy 

már „régebben” bekövetkezett. Számításba kellett venni még a válaszadáskor a halál különböző 

nemeit, az évszakot, a viselt ruházatot, annak anyagát (selyem, pamut, szőr, bélelt vagy sem). 

 

A leírtakból véleményem szerint levonható az a következtetés, hogy a XIX. század elején a bírói 

döntést segítő orvos-doktorok ugyanazokra a kérdésekre keresték a válaszokat, mint a mai 

igazságügyi orvosszakértők. Az utóbbiaknak vélhetően könnyebb dolguk van, mint az elődöknek volt, 

hiszen rendelkezésükre áll a modern technika és birtokában vannak az orvostudomány új 

felfedezéseinek. Ugyanakkor a halál beállta időpontjának meghatározása ugyanolyan bizonytalan, 

mint volt közel kétszáz éve. A 20 óra 15 perc továbbra is csak a film- és irodalomélményeinkben 

keresendő, a tárgyalótermek valóságában nem. A válasz még mindig csak tól-ig, ami lássuk be, 

közelebb van a „mostanában” vagy a „régebben” megállapításhoz, mint a 20 óra 15 perchez. 

 

A második kötet 

 

A könyv második kötete is számos érdekességet tartogat. 

 

Az ún. egyházi vagy szentszéki orvosi törvény elején fejti ki a szerző, hogy a papi hivatást választó 

ifjúkat „mind testére, mind lelkére nézve” jól meg kell vizsgálni, és a tetemesebb hibákkal, 

fogyatkozásokkal élőket nem szabad felvenni. 13 pontban sorolja fel a testi hiányosságok mikéntjét, 

majd a lelkiek között kitér az erkölcstelenségre, az eszelősségre, az ördöngösségre, megjegyezve azt, 

ha a nyavalya gyógyítható, akkor nem szabad senkit kirekeszteni a papi hivatásból. 

 

A továbbiakban részletesen tárgyalja azokat a vétkeket, amelyek elrontják az „egyházi hivatalt”. Ezek 

azonban legkevésbé sem függnek össze az orvoslással, inkább a jog területét érintik. 

A pap főbenjáró vétke ugyanis a gyilkosság, a tolvajlás, az orgazdaság, a gyújtogatás. Ez 

következményként járjon a papi hivatástól való megfosztással, míg a botránkoztató és cégéres bűnbe 

való leledzés, ez utóbbiak között említve a részegeskedést, a paráználkodást, a kocsmázást, a 

nyilvános helyen való huzakodást, birkózást, táncolást, becstelen személyekkel való cimborálást és a 

szüntelen kóborlást, ha nem is a papságtól, de legalább a papi jövedelemtől való megfosztást vonja 

maga után, ami lehet csak bizonyos ideig tartó. 

 

Ezután a böjtről értekezik, idézve az 1560. esztendőben tartott nagyszombati zsinat útmutatását, majd 

rátér azokra az esetekre, amikor felmentés jár alóla. 

Így mentesek a betegségben szenvedők, a lábadozók, a terhes asszonyok, a gyermek-ágyban fekvő 

és szoptató anyák vagy dajkák, továbbá az élemedett korúak. 

 

A boszorkányokról hosszas egyházi magyarázatot idéz, és ezek után megjegyzi, hogy csodálatos az, 
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hogy amíg Európában a XVIII. századig égették a „vénasszonyokat”, mint boszorkányokat, igen 

sokan voltak, amióta már nem égetik őket, egy sincs. 

Ezután a valóságos, a költött és a képzelt ördöngösök ismérveiről kapunk tájékoztatást. E szerint 

valóságos ördöngösök azok, akik „csudákat mutatnak, cselekszenek”, akik mindenféle nyavalyákat 

szóval, akarattal gyógyítanak csak, akik halottakat támasztanak fel, más emberek gondolataiban 

olvasnak, stb. Ezzel kapcsolatban írja, hogy ha e jeleket az ítélő bírák előtt nem mutatnak az eljárás 

alá vontak, úgy csaló gazemberként példás büntetés járt nekik. Molnár ugyanakkor, mint saját 

véleményét kijelenti azt, hogy márpedig ilyen jeleket soha, sehol, senki sem mutatott, nem mutat és 

nem is fog mutatni, és a mai világnak nincs is erre a legkisebb szüksége sem. 

 

A költött ördöngösség kapcsán egy régi esetet említ, amikor hasbeszéléssel ámította valaki a tudatlan 

és babonás népeket. 

 

A képzelt ördöngösök a különböző betegségben szenvedők, amelyeket példálózva, latin nevekkel 

említ, és akik inkább szánakozást, sem mint büntetést érdemelnek a szerző szerint. 

 

E témakörben érinti még a halálos ágyban sínylődők lelki állapotáról való gondoskodást, a szüzesség 

kérdését, annak elvesztését, az erőszakos megszeplőtlenítést, valamint a házasságon kívüli 

paráználkodást. Az erőszaktétel kapcsán utal arra, hogy ezeknél olykor előfordul álorcásság azért, 

hogy valakin néhány forintot keressenek, vagy a korábban elvesztett becsületet ezzel visszaszerezzék. 

Mindezért Molnár szükségesnek tartja, hogy mielőtt az ilyen vádra a bírák ítéletet mondanak, kérjék 

ki a doktor véleményét, akinek a legnagyobb körültekintéssel kell a vizsgálatot lefolytatni, mert 

sokszor az „efféle Szerentsétlenek igen tsalárdok…és tsinos állorczákat jádzanak”, majd pontosan 

leírja, hogy mit kell keresni, és milyen jelekre kell figyelni. 

 

Leírást kapunk még a házasság férfit és nőt érintő biológiai akadályairól és az ebből fakadó válási 

okokról. Ez utóbbi kapcsán egy 1815-ben keltezett saját orvosi véleményét idézi annak teljes 

szövegével19. 

 

Katonai orvosi törvény 

 

Ezzel elérkeztünk a IV. szakaszhoz, a katonai orvosi törvényhez. 

 

E szerint a Mars szolgálatára szánt ifjú testének egészségesnek, erősnek, izmosnak kellett lennie, aki 

gyermekkorától fogva kemény és katonás neveltetésű legyen. Aki pedig tiszti rangot akart, annak 

otthon kellett lennie a filozófián kívül a geográfiában, matematikában, geometriában, a történelemben, 

továbbá a hadi tudományban (tacticában). 

 

Részletesen taglalja továbbá azokat az okokat, amelyek az ifjút alkalmassá vagy alkalmatlanná tették 

a katonaságra és azt, hogy a vizsgálat során az orvosnak mire kellett figyelnie. 

Az alkalmas életkor a 18-35 esztendő közötti volt. A jelölt magassága legalább 5 lábnyi és 3 

hüvelyktől 8-ig terjedjen. A kancsalság nem volt kizáró ok, bár éktelenségére szolgál a katona 

ábrázatának. 

 

A katonai büntetések kapcsán Molnár leírja azt, hogy az egész orvosi kar jól tudja, hogy a büntető 

bírói pálca az emberi vérontó fegyver, ezért mindenféle orvosnak kötelessége, hogy a maguk 

megyéjében jelen legyen mindenféle büntetésnél, hogy az a célját el ne hibázza, határát át ne hágja, 

hogy embertársunk sokszor csekély bűnéért ne kínoztasson. Ha pedig az orvos azt látja, hogy a bűnös 

egészségi – nyavalyás – állapota miatt a büntetést nem tudja kiállni, úgy a bíráknál halasztásért 

könyörögjön. 

                                                 
19/Dr. Molnár János: Orvosi törvény II. kötet 97-99 oldal, Székesfehérvárott, Számmer Pál betűivel 1818. 
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A kóros elmeállapot szentsége 

 

A féleszűség, az extázis, a hypochondria, a honvágy vagy nosztalgia, a bolondság, a melancólia, az 

eltévelyedés, a daemonománia, a dühös féleszűség, a holdkórosság, a bujaság, haszontalan 

képzelődés és az agyvelő gyulladása mind, mind olyan nyavalyák Molnár szerint, amelyeket ha az 

orvos észlel a bűnösön, kérje a bírákat, hogy halasszák a kérdés megvizsgálását, annak megítélését, 

és a felelősségre vonást, mivel e teremtmények a törvényszéknek tárgyai nem lehetnek, miként az 

ilyeneket a Törökök is szenteknek, sérthetetleneknek tartották, miként erre korábban is volt már 

hivatkozás. 

 

 

  Végezetül az állatorvoslásról olvashatunk meglehetősen hosszasan (150-286 oldal), 

megismerve szinte minden, az állatokat érintő nyavalyát és azok jeleit. Mivel e rész nem érinti a 

jogtudomány egyik ágát sem, ezért részletesen nem ismertetem. 

 

Fiziognómia 

 

A könyv tartalmaz még egy Toldalékot is, amely a fiziognómia20, az arcolvasás tudományából ad 

ízelítőt. E kevéssé ismert terület hordoz annyi érdekességet, hogy írásomnak vélhetően nem lesz 

kárára ennek rövid bemutatása. A szerző maga jelenti ki a bevezetőjében, hogy ez a tudomány 

„könyvecskéje” célján és annak határán kívül esik. Úgy gondolja, hogy az emberek mindig is 

törekedtek arra, hogy ábrázatuk külső megjelenési formáit, jegyeit összekapcsolják az egyéni 

jellemvonásokkal, ahogy fogalmaz, az erkölcsi bélyeggel. Hippokratész görög orvost idézi, aki 

szerint „a fiziognómia az ábrázatnak vonásait, az emberek jó vagy rossz erkölcseit világosan 

kijelentik”. 

 

Az érdemi ismertetőre rátérve Molnár, a svájci költő, filozófus és teológus Johann Kaspar Lavater21 

útmutatását követve halad és tárja fel az ismereteit. 

 

Minderről nem kívánok teljes képet adni, csak érdekességeket villantok fel a következőkben: 

 

A fekete vagy gesztenye színű haj tüzes természetet jelent, míg ha a haj és a szemöldök különböző 

színű, az „nem jelent nagy erkölcsbeli ajánlást”. Akik idő előtt kopaszodtak meg azok „ifjúságukat 

Venus és Bacchus zászlója alatt tékozolták el”. 

Úgy tartják, hogy akinek kicsiny, gömbölyű, húsos, kövér és hájas feje van, attól nem tanácsos 

tanácsot kérni. 

Ha a homlok gömbölyű és kiálló az gyenge és együgyű elmét takar. 

A kemény és borzas, össze-vissza álló szemöldök szőrzet a gyors és eleven elméjű ember 

ismertetőjegye. 

A szemek a legvilágosabb tükrei az erkölcsiségnek, így vélekedett Hippokratesz és Lavater is. 

A sas orr a másokon való uralkodás óhajtását jelenti, és nagy indulatot takar, míg a széles orr jófajta 

erkölcsiségre mutat. 

A piros „orcák” pedig temperamentumra utalnak. 

 

                                                 
20/jelentése arcismeret, az emberismeret tana, Révai Nagy Lexikona II. kötet 44. oldal, állítólag a népnyelv ebből 

torzítva hozta létre a tréfás fizimiska kifejezést. 
21/1741. november 15. napján Zürichben született és u.o. 1801. január 2-án, miután 1799. szeptember 26-án André 

Masséna francia tábornok hadai elfoglalták a várost, egy gránátos golyójától megsebezve hosszú szenvedés után halt meg. 

Hírnevét 1775-76-ban kiadott művével alapozta meg, amelyben megfigyeléseit felhasználva azt igyekezett bizonyítani, 

hogy az arc vonásaiból és sajátos alakulásából következtetést lehet levonni az egyén jellemére. ( Révai Nagy Lexikona 

XII. kötet 545.-546. oldal) 
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Lehetne még számos példát sorolni, egyben gondolkodni azon, hogy mennyire helytállóak ezek a 

megállapítások, de a figyelemfelkeltésre azt hiszem ennyi is elegendő. 

 

 

Zárszó 

 

Zárszóként álljon itt Molnár János könyvének első kötetéből a „Kegyes Olvasó”-nak írt utolsó 

gondolata: 

„..ezen Munkámnak elkészítésére szánt időm, költségem, éjjeli s nappali fáradozásom, mind bőven 

meg lészen jutalmazva: ha ennek olvasása, némelly Túdóss Hazánkfiainak, legalább némelly 

unalmassabb órákat megrövidítheti! a fél-tudományuak pedig, ha ezt megérthetik, ha hasznát 

vehetik!!!” 
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