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Előszó. 
. .. Es ist ein gross Ergötzen, 

Sich in den Geist der Zeiten zu 
versetzen. Goethe. 

Negyedéves medikus koromban kezdtem érdeklődni a magyar orvo
sok multja iránt s azóta, rövidebb-hosszabb megszakításokkal, szótalan 
munkával gyüjtögetem a rájuk vonatkozó adatokat. Atnéztem, jóformán 
lapról-lapra, majdnem az egész hatalmas magyar történelmi irodalmat, de 
sokat kutattam hozzáférhető levéltárainkban is; volt olyan év, hogy csak 
az Országos Levéltárban nyolc hónapot töltöttem, nap-nap után dolgozva, 
kutatva. Kutatás volt a célom, nem pedig másolás. Bizonysága ennek a sok 
jegyzet és utalás, mely e könyvben - a folyamatosság hátrányára, de a 
pontosság érdekében - található. Magyar orvostörténelmi adataim száma 
ma már sok ezerre rúg s ha kétszer annyi életem volna, akkor se tudnám 
azokat feldolgozni. Ez adatok túlnyomó része az 1750 előtti időkre vonat
kozik. 

Mikor én ezeket az adatokat gyüjtögetni kezdtem, akkor még a régi 
magyar orvosokról édeskeveset tudtunk, - jóformán semmit. Biografiák 
bőven akadtak W eszprém i nagyszerű munkájában, újab b hatósági 
(jóformán csupa helytartótanácsil rendeletek Linzbauernek bámulatos 
szargalommal készült hét kötetes gyüjteményében: de ezek arról, hogy 
milyen volt a mi régi orvosaink mindennapi élete, gyakorlata, egyetemi 
pályafutása, a magyar társadalomban való elhelyezkedése, milyen volt az 
egész milieu: nem nyujtottak kellő felvilágosítást. Demkó munkája, mely 
különben sem sokkal több, mint Weszprémi és Linzbauer kivonatolása* 
egy kevés Haeserrel felhígítva, még akkor csak előkészületben volt. Köz
ben Magyarország külső és belső ellenségei szargalmasan emlegették azt 
a bizonyos magyar ugart, mely csak azóta kezd egyetmást produkálni, 
mióta ők is megtermékenyítik, annak előtte pedig nem termett rajta se 
fű, se fa, csak királydinnye és koldustetű. Ezek a gonosz célzatú ráfogások 
hatalmasan ösztönöztek arra, hogy szerény erőmmel tovább kutassam a 
régi magyar orvosok kultúrtörténetébe vágó emlékeket, annál inkább, 
mert meg voltam győződve, hogy ezek a rágalmak csakis azért élhetnek 
tovább, mert mi magyarok sohasem törődtünk valami sokat a multunkkal 
s régi kulturánk sok-sok emléke ma is ott hever, feldolgozatlanul, a levél-

• Ezzel korántsem akarom azt mondaní, hogy Demkó könyvének, mint minden 
úttörő munkának, ne volnának meg a ·maga érdemei, kivált ha azt is méltányló 
figyelembe vesszük, hogy nemorvos írta. 1\íindenesetre jellemző, hogy a magyar 
orvosi rend történetét, meddő pályázatb.::rdetések után, egy nemorvosnak kellett 
megírnil 
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tárak iratkötegeiben, a nem publikált magánlevelek sokaságában, 
müvészettörténeti reliquiákban stb. 

Munkám közben az egész orvosi rendet átfogó szempontok mellett 
csak másodsorban érdekelt az egyes ember és az ő munkája, ámbár (mint 
a szíves olvasó látni fogja) ezt sem hanyagoltam el, ha célommal egyezett. 
Adataim túlnyomó tömege se W eszprémi, se Linzbauer munkájában nincs 
meg. Nem az volt a célom, hogy e két alapvető orvostörténelmi forrásun
kat "kicédulázzam" s az így rendbeszedett adatokat különféle cúnszók 
alatt feldolgozzam; hanem, hogy minél több olyan új adatot nyujtsak, 
mely W. és L. kiegészítésére szolgálhat. E munka közben csakhamar rá 
kellett jönnöm, hogy a magyar orvostörténelem e két alapvető munkásá
nak könyve aránylag nagyon is fogyatékos: százakra megy azon magyar
országi orvosok száma, kikről Weszprémi nem tud (bár lehet, hogy egy
részükről tudott, de már nem volt módjában közzétenni adatait), s még 
hiányosabbnak mondható Linzbauer hatalmas gyüjteménye: a Codex 
sanitario-medicinalis Hungariae, melynek első kötete (helyesebben az 
első kötet első fele) 700 évet ölel fel (körülbelül 1700-ig terjed), a többi hat 
kötet pedig mindössze 130-140 év történeti emlékeit nyujtja. A magam 
könyvét nagy általánosságban úgy tekinthetem, mint kiegészítést Linz
bauer első kötetének első feléhez, mert túlnyomó részben 1700 előtti ada
tokat tartalmaz, eltekintve nehány kiváló újabbkori emberünk (b. Wesse
lényi Miklós, Kisfaludy Károly, Deák Ferenc, Madách Imre, Tompa 
I\Hhály) nosographiájától, mely kétségkívül nemcsak az orvost, hanem az 
irodalomtörténészt is érdekeini fogja. 

Az első kötetben foglalt értekezések igen különböző időkben, az 
1899-1928 közti években jelentek meg különböző orvosi, természettudo
lnányi, nyelvészeti, irodalomtörténeti folyóiratokban, csak a magyar
országi prostitutio multjáról szóló értekezés és néhány kisebb cikk lát itt 
először napvilágot A második kötetben hosszabb sora lesz a még· nem 
publikált cikkeknek. A forrásutalást mindenütt lelkiismeretesen, pontosan 
megadtam, hogy a későbbi kutató munkáját megkönnyítsem; ettől leg
följebb az "Apróbb adatok"-nál tekintettem el, minthogy ezek már erede
tileg is olyan helyeken jelentek meg, hol a néha nagyszámú forrás-idézést 
(szerkesztői kívánságra is) rnellőznön1 kellett. A második kötet végéhez 
pontos név- és tárgymutatót fogok csatolni, hogy a munka kezelését meg
könnyítsern. Itt-ott bizonyára ismétlések is előfordulnak, bár igyekeztem 
azokat lehetőleg kiküszöbölni. Ez azonban nem volt mindig lehetséges, 
rnert az egyik értekezés témája itt-ott sokszor belevág egy másikéba, 
továbbá az sem felejtendő, hogy (mint említettem) ez értekezések hosszú 
időközökben, harminc évi intervallumban jelentek meg s a számtalan apró 
adat tömkelegében nem mii1dig emlékezhettem arra, hogy már más alka
lommal feldolgoztam-e ezt vagy amazt1 

Hátra volna még, hogy háláru kifejezésével mindazoknak köszönetet 
mondjak kik évek hosszú során át kutató munkárnban adatok nyujtásá
val, jó 'tanáccsal segítségemre voltak. Csakhogy olyan hosszú az én 
jóakaróírn sora, hogy sajnálatomra le kell mondanom arról, hogy itt !s 
helyet szorítsak annak u terjedelmes baráti lajstromnak, melyet a hála es 
a köszönö elismerés diktúlna. A szövegben úgyis mindenütt megemlítet
tem őket, bármilyen adat birtokába jutottam az ő révükön. A legnagyobb 
köszönet azonban Nélcám Lajos professzort, aminden szép iránt fogékony 
hel esprit-t, a hazai orvostiirtéuelem megértő hívét, régi jeles munkását és 

Előszó 

nekem jóindulatú barátomat illeti, ki mint a Magyar Orvosi Könyvkiadó 
Társulat vezető embere lehetövé tette, hogy orvostörténelmi értekezéseim, 
jókora része életem munkájának, e gyüjteményes sorozatban, méltó 
kiállításhan megjelenhettek 

· És végül egy kérelem az olvasóhoz: legyen elnézéssel mnnkám 
hézagassága és esetleges botlásai iránt. Magam is jól ismerem ezeket a 
hiányokat; tudom, hogy itt-ott balkezes munkát végeztem; de úgy hiszem, 
vigasztalhatolll magam egy mindenek fölött álló reménységgel, a Scae
volák mottójával: longus post me ordo idem petentium decus. Minden jel 
arra mutat, hogy nálam ifjabb s tehetségesebb, kutatásra termett erők 
révén új lendülettel indul meg az oly sokáig parlagon heverő, elhanyagolt, 
meg nem értett, sőt néha lenézett Magyar Orvostörténelem! 

Budapest, 1929 augusztus havában. 

M. K. Gy. 
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Orvosi szakoktatás és egyetemi élet 
a régi Magyarországo n.' 

Tisztelt Hallgatóság! 

Az a halhatatlan olasz, ki éppen rnost hatszáz éve hunyta le szemeit 
Ravennában, azt mondja egy helyen, hogy nincs annál nagyobb fájdalom, 
nincs annál kínzóbb lelki gyötrelem, mint mikor az ember a szerencsétlen
ség napjaiban visszagondol a boldogabb időkre.2 Ha ez így van, képzel
hető-e emésztőbb emberi fájdalom annál, mely mindnyájunk lelkét betölti 
ezekben a végzetes napokban, mikor széttépett hazánk romjain keseregve 
visszagondolunk arra, hogy Thiagyarország egykor boldogabb, szebb, 
nagyobb, hatalmasabb volt~ ... És én ebben a szomorú órában, mely más 
időkben a tanulni vágyásnak, a továbbhaladá~nak, a felfrissült energiák
nak kezdő és serkentő órája volt, mégis a multba óhajtok visszanézni, 
letűnt, jobb idők emlékeivel akarok foglalkozni: mert úgy érzem, hogy 
nekünk, megalázott és kifosztott magyaroknak, legnagyobb erősségünk a 
multunkban van. Ezer éves multunkban, melynek örömét és bánatát, dieső 
emlékeit, véres küzdelmeit és nagy tragédiáit, hőskölteményeit és elégiáit 
semmiféle földi hatalom el nem veheti tőlünk. Amilyen szomorúnak, 
kilátástalannak, sőt megsemmisítőnek látszik az a status praesens, mely
ben ma vagyunk, olyan lélekemelő és reményt nyujtó az időknek az a ten
gere, melyet a maroknyi magyarság megúszott anélkül, hogy elmerült 
volna benne. Ez a mult, ez a tempo felice, lesz az, mely további küzdel
meinkhez erőt és kitartást fog adni és úgy, mint akárhányszor, most is a 
történelem lesz az a refugium, melyből nemcsak okulást, hanem reményt 
és vigasztalást is fogunk meríteni. Mert minden időkben úgy volt az, hogy 
a történelem nemcsak magistra volt, hanem spes et solatium is! 

Mindezeknek a meggondolása szalgáljon mentségemül, hogy a jelen 
alkalommal nem tulajdonképpeni szakfoglalkozásom köréből választottam 
a tanévnyitó beszéd tárgyát, hanem történeti, még pedig orvostörténeti 
témát kerestem, bár jól tudom, hogy éppen ez a terület az, mely iránt 
minálunk az orvosi szempontból kiműveltek (de szükségszerűleg IDilldig 
csak materiális irányban foglalkozók) kevés fogékonysággal bírnak -
nagy kárára kultúrtörténetünknek, mely egyik leghatalmasabb fegyverünk 
lesz abban a szellemi küzdelemben, mely rnil1den téren várakozik reánk. 

1 Tanévnyitó beszéd (1921.). 
2 Nessun maggior dalore 

Che ricordarsi del tempo felice 
Nella miseria ... 

Dante. (Inferno, V. 121.) 
Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 1 



2 Orvosi szakoktatás és egyetemi élet a régi Magyarországon 

Midőn a régi magyar főiskolai életről és első sorban a hazai orvosi 
szakoktatás multjáról óhajtanék egyet-mást elmondani, először is azt kell 
megemlítenem bevezetésül, hogy régebben nálunk leginkább a szegény
sorsú polgárok fiai szán.ták magnkat az orvosi tanulmányokras s ezeknek 
főiskolai életük folyamán súlyos anyagi gondokkal kellett megküzdeniük. 
Ezek a gondok még keservesebbek voltak, mint manapság, mert a régi 
főiskolai hallgatónak nemcsak a tanulmányok nehézségeivel kellett küz
denie, gazdag mecenást szereznie, idegenek gyermekeit tanítania hanem 
ezen fölül sokszor megalázó szolgamunkát is végzett, roppant' utakat 
gyalog, lóháton vagy legjobb esetben, szekéren tett meg, hazájától távol, 
idegen népek kenyerén (rendszerint kegyelemkenyerén) tengődve. Olykor 
tíz esztendőbe és többe került, míg önállóságra vergődhetett. Jó volt-e ez 
így, vagy nem, erre a kérdésre könnyen megtaláljuk a feleletet; de hogy 
ennek a hányatásnak haszna is volt, az kétségtelen. Minden küzdelem
nek megvan a maga jellemképző ~rtéke, és az a főiskolai tanuló, ki az éJet
nek legszebb éveiben sudavit et alsit: kiforrott jellemü férfiként hagyta el 
az egyetemet és fogott hozzá az élethez, melynek nemes és nem-nemes 
vonatkozásait már akkor megismerte, mikor vagyonos társa még a szülői 
gondoskodás kényeimét érezte. Ez a gondoskodás pedig, quoad vitam, nem 
szakott mindig a legjobb útravaló lenni. 

Hajdanában az egyeterni s elsősorban az orvosi tanulmányok még 
sokkal költségesebbek voltak, mint manapság; különösen pedig a magyar 
ifjaknak. Először azért, mert csak 1770-ben alapították a nagyszombati 
egyetemen az első igazi orvosi kart, (melynek 1787-ben az állatorvosi inté
zet is szerves része lett);t ez idő előtt tehát a magyar ifjúság csakis a kül
földi egyetemeken szerezhette meg a szükséges orvosi műveltséget. Lehet
séges ugyan (bár kellőleg bizonyítva nincs), hogy már a Nagy Lajos ala
pította pécsi egyetemen és a később keletkezett budai és pozsonyi egyete
men is tanítottak orvosi tárgyakat (az előbhin Clostein Simon (1416.), az 
utóbbin pedig Péter mester tanította állítólag az orvostant), kétségtelen 
azonban, hogy ez az orvosi oktatás még ha megvolt is, olyan szegé::tyes 
méretü lehetett, hogy már az akkori tudományos igényeknek sem felelt 
meg, szemben a külföldi nagy egyetemekkel.' Még inkább elmondhatjuk 

s A vagyonos nemes ember még a mult század elején is inkább papnak, hiva
talnoknak vagy ügyvédnek adta a fiát. Bene Ferenc, a pesti egyetem kiváló tanára, 
mikor 1794-ben, saját elhatározásából, az orvosi karra beiratkozott, e lépése követ
keztében egy hatalmas pártfogójának a kegyét vesztette el, mert ez, saját szavai 
ISZerint, "meg nem foghatta, mikép választhat egy magyar nemes ember oly alacsony 
pályáU" Sőt még a tulajdon édesapja is avval a neheztelő kérdéssel fogadta, mikor 
bazaérkezett: igaz-e fiam, hogy hóhérlegény lett belőled'! (Kovács-Sebestény E.: 
Emlékbeszéd Bene Ferenc fölött, 1858. 4. old.). 

4. Abban az időben nagy súlyt helyeztek arra, hogy az orvosoknak állatorvosi 
tudásuk i-s legyen, ezért is az állatorvostan hallgatását úgy az orvos-, mlnt a 
sebésznövendékeknek kötelezővé tették; továbbá f!Z 1789 május hó 19-én 18.963. sz. a. 
kelt helytartótanácsi rendelet azt is kimondja, hogy fizikátusok vagy más orvos
sebészi állások betöltésekor előnyben részesítendők azok a folyamodók, kiknek a 
pesti egyetem állatorvostan-tanárától kiállított tanulmányi bizonyítványuk is '-ran. 

5 Sugár Fábiusz (Orvosi Napló 1861-re, 7. lap) nem tartja bebizonyítottnak, 
hogy a budai főiakolában már ekkor tanították ·az orvostudományt és hogy Olastein 
volt ennek a tanára. Ez a vélemény u. i. csak a budai egyetem konstanzi követei
nek a névsorán alapszik; ámde e névsorhan Olastein csupán mint orvos van föl
említve, nem pedig mint tanár, mely cím a többi követnél világosan ott áll; igy 
azt olva-ssuk az illető helyen, hogy .,Lamberthus, bropst czu ofen, lerer götlieher 
rechten; Symon Clostein, meyster in der erczney", Ezenkívül azt is felhozza Sugár. 
hogy semmiféle új egyetemen, még a legkiválóbbakon sem, tanították azonnal az 

'. 
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ezt a III. Béla királyunk által már a 12. században, párisi mintára szer
vezett és egyetemi rangra emelt veszprémi főiskoláról6 és némely káptalani 
iskoláról, például az esztergomiról, mely némely forrás (Toldy Ferenc stb.) 
szerint már a ll. században fennállott és külön orvosi osztállyai (T) is bírt.' 
Hiszen még a középkori német egyetemekről is tudjuk, hogy az orvosi 
tudományokat igen mostohán kezelték; az orvosi előadások gyakran szüne
teltek, mért vagy tanár nem volt, vagy tanuló. 

Annyi bizonyos, hogy még hazánk legszerencsétlenebb korszakaiban 
is megnyilatkoztt a törekvés a főiskolák és egyetemek alapítására. Mikor 
a N agy Lajos alapította pécsi egyetem a török uralom következtében 
1543-ban megszünt, Oláh Miklós esztergomi érsek, ezen való kesergésében, 
máris arra gondol, hogy Nagyszombatban főiskolát alapítson (ami esak 
jóval később sikerült Pázmány Péternek). Ugyanekkor Kolozsvárott alakul 
meg egy Apollatium-nak nevezett főiskola s kétségtelen, hogy Erdély első 
fejedelme, J án os -zsigmond, is egyetemre gondolt, mikor Gyulafehérvárott 
(1557.) főiskolát állíttatott.' Udvari orvosát, Blandrata Györgyöt, 1567-ben 
egyenesen azzal az utasítással küldte külföldre, hogy különböző egyetemek 
berendezését és szervezetét tanulmányozza, még pedig azért, mert, mint 
Celi baseli egyetemi tanárnak 1567. június 21. megírta, akadémiát (egyete
met) kíván fölállítani, biztosabb alapokra óhajtván fektetni a hazai tudo
mányosságot. Utóbb a bolognai egyetemen tanuló Gyulai Pált is azzal 
hívta meg a gyulafehérvári főiskola élére, hogy ezentúl fölöslegessé 
akarja tenni a külföldi iskolák látogatását. Időközben, úgy látszik, nom 
Gyulafehérvárott, hanem attól délre, Szász-Sebesen kívánta felépíteni az 
egyetemet, remélvén, hogy ott, mint sokkal csöndesebb helyen, tanárok és 
tanítványok teljes nyugalommal élhetnek a tudománynak. Hogy periig 
még az ellenség se egykönnyen zavarhassa ki őket békés foglalkozásuk
ból, az 1571. januárius 1-14. tartott vásárhelyi Grszággyülésen Szász-Sebes
nek várfalakkal való körülkeríttetését is kimondatta. János Zsigmondnak, 
a renaissance e barátjának, 1571 márc. 14-én történt halálával ugyan a 
szász-sebesi akadémia terve örökre megakadt, de nem szünt meg egy 
külön erdélyi egyetem alapításának vágya. Báthory István és B. Zsigmond 

orvosi tudományokat s így valószínűleg a budain sem. Végül semmiféle történeti 
adat sem bizonyítja világosan és határozottan, hogy Budán már Zsigmond idejében 
előadatott volna az orvostudomány, csak Mátyás király korában akadunk ennek 
kétségtelen nyomaira; De - Ballagi Aladár szerint - a Mátyás korabeli- budai 
.egyetem jelentősége is elenyészően csekély volt, a "negyvenezer hallgató" pedig 
tisztára mese. A pozsonyi egyetemről csak annyit tudunk, hogy Mátyás 1467-ben 
(bolognai mintára) a'lapította s pár év mulva megszünt; Péter mesternek csak a 
nevét ismerjük, semmi más adat; mellette Regiomontanus (königsbergi Müller 
.János) volt a csillagászat tanára ottan. (Fraknói: Vitéz János élete, 226. s köv. I.) 

6 V. ö. Abel Jenő: Egyetemeink a középkorban. Budapest, 1881. 4-6. [Ez a 
veszprémi főiskola mindenesetre igen gazdagon dotált intézmény lehetett, mert az 
1276. évi tűzvész alkalmával csak ékszerekben 50.000 ezüst girányi - több mint hat 
miUió békebeli korona - kárt okozott ottan s Pál mester ki jogot tanított, egymaga 
közel 400.000 korona árú ékszerét vesztette el. Továbbá több mint négyezer gira 
értékű, egy egész szahát betöltő, könyv is ott veszett, mint ez IV. László: két okmá
nyából is kiderül.] 

1 Ezen káptalani iskolán 1325-ben egy János nevű honti főesperes volt az 
-orvosi tudományok, artium in medicinis tanára (Linzb. I. 127.). Hogy ez iskolának 
a 14. században is lett volna külön orvosi szakosztálya, hiteles adatokkal nem 
igazolható: (v. ö. Békefi R.: A káptalani iskolák története Magyarországon, 93.). 

8 Erről és a következőkről l. részletesebben Márki Sándor nagyérdekü dolgo
zatát: "Az egyetem eszméje Erdélyben". (A kolozsvári tudom. egyetem emlék
könyvében, 1903. 7. oldal.) 

1* 
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is a lelkén viselte a főiskola ügyét, melyet a jezsuita atyák segítségé\7 61 
óhajtottak megvalósítani, de a vallási villongásoknak abban a zavaros 
korszakában ez nem sikerült nekik. Bethlen Gábor is mindent elkövetett, 
hogy a gyulafehérvári kollégiuroot egyetemmé fejlessze, de kora halála 
meggátolta ebben. Mikor pedig a tatárokkal egyesült oláhok, 1658-ban, 
teljesen feldúlták Gyulafehérvárát s" elpusztították az ottani főískolát is, 
Apáczai Cs. János külön emlékirattal fordult Barcsay Akos fejedelemhez: 
"a magyar nemzetben immár elvégtére egy-egy akadémia fölállításának 
módja és formája felől". Mária Terézia 1775-ben a rektorválasztás jogával 
ruházta fel az erdélyi Báthory-főiskolát, melyen ugyanekkor a jogi és 
orvosi kar is felállíttatott, de a bonctan, """sebészet és szülészet tanítása 

1. A kolozsvári orvos-sebészi tanintézet tanári kara az 1856--59. közti időben. 
Balról jobbra: dr. Szabó József (igazgató, a szillészet és belgyógyászat tanára), 
Lenhossék Józse:!' (bonctan), dr. Joó István (természettan, vegytan, növény~ 
tan) Jendrássik Jenő {élettan), Nagel Emil (sebészet), Zahn Ferenc (állat
gyogvászat; minthogy öt év alatt nem tudta megtanulni a magyar nyelvet, 
1861 Ölején lemondott és Bécsben lett tanársegéd), Gspann Károly (chirurgus, 

tanársegéd; kari jegyző). (P a t ak i J e n ő dr. gyűjteményéből.) 

egyelőre csak egyetlen tanárra, Latfer Józsefre hárult; 1776-ban az élet
tani és kórtaní tanszék felállítása is megigértetett ugyan. de ez csak 
1790-ben történt meg, mikor egyuttal a szemészett tanszék is hajléKot 
kapott ottan. Ez a csökevényes orvosi kar, melynek 13-20 hallgatója volt, 
az institutum medico-chirurgicum (orvos-sebészi tanintézet) címet kapta, 
melyet 1849 után is megtartott, mikor a főiskolával való kapcsolata telje
sen megszünt s önállóságra jutva, bizonyos fokú virágzásra tett szert. Az 
intézetnek tizenöt tanszéke volt, melyek élén olykor kiváló emberek 
(Lenhossék József, Jendrássik Jenő, Margó Tivadar, Balogh Kálmán s a 
későbbi kolozsvári egyetem tanárai közül többen) állottak. Negyvenegy év 
(1831-1872.) alatt 423 polgári sebész nyert itten képesítést. 
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Mindezen instituciók távolról sem elégítették ki Magyarország 
szellemi szükségleteit s a magyar medikusnak, ha a kor színvonalán álló 
képesítésre akart szert tenni, vagy Bécsbe, vagy a távolabbi külföldre 
kellett mennie.' Sajnos, hogy túltengett a vallási elfogultság, úgyhogy az 
ottani egyetemen még a 18. század második felében sem avatták doktorrá 
a protestánsokat; sőt a nagyszombati egyetemen is így akarták ezt 
csinálni.10 Ez volt másik oka annak, hogy a hazai protestáns ifjúság miért 
járta a külföldi egyetemek et, nevezetesen a luteránusok N émetországot, a 
kálvinisták pedig Hollandiát, Angliát, Skóciát. Csak mikor van Swieten
nek sikerült az irányadó osztrák körök előítéletét kellő mértékben korlá
tozni, akkor változtak meg e részben a viszonyok. 

9 Már III. Béla királyunkról fel van jegyezve, hogy (talán francia nejének 
vagy francia papjainak ösztönzésére) négy magyar ifjút küldött ki a párisi egye
temre. Valószínű, hogy ezek egyike volt az a Petrus Hungarus, aki később kalocsai 
érsek és a király házi orvosa lett. Fennmaradt továbbá a párisi egyetem rekto-rá
nak, Stephanus Tornacensisnek (1192.) III. Bélához intézett két levele, melyekben 
értesíti, hogy egy Bethlen nevü fiatal magyar egyetemi hallgató hunyt el odakint 
s illő tisztességgel eltemették a monostor templomában; az ifjú szülei pedig ott
honról drága kineseket küldöttek a monostomak s többek közt "egy fehér lovat is, 
az elhunyt kedves paripáját, hogy követ hordjon a monostor épületeihez". (Francia· 
országban s úgy látszik nálunk is az volt a szokás, hogy a gazdátlanul marrult 
mént kegyes célokra átengedték az egyháznak. A halálra ítélt Toldi lovával is ez 
történt; v. ö. Soly:mossy Sándor: Irodalomtört. Közlemények, 1924. (XXXIV.) 81.) 

10 Hogy mily ridegséggel kezelték a protestáns tanulókat a bécsi egyetemen 
még a 18. század hatvanas éveiben is, arra jellemző Halmágyi Naplóinak következő 
helye (251. ol~.): "Tanult Bécsben medicinát Zágoni Gábor, kinek tudományáról a 
professzorok Igen sz~p testimoniumokat adtak, egyik nevezetesen azt írta, hogy ő 
alatta egy se tett JObb progresszusokat. Az archiater báró vo-n Svitten nagyon 
szerette. Mivel Bécsben gradust protestansnak nem adtak, Hollandiában doktorál
tatta magát és. mind ott, mind egyébütt experiált, Bécsbe is visszajövén praktikált". 
- Ugróczy M1hály soproni származású luteránus orvosszigorló 1772-ben azzal a 
panasszal fordu~ a királynéhoz, hogy a nagyszombati orvosi egyetem kara, mint 
hogy ~em kat~hkus, nem akarja doktorrá avatni. Ugróczy, arra való hivatkozá8sal, 
h~g~ 1~yen modon a ne~ katolikus_ magyarokat egyenesen rákényszerítik, hogy 
kulfold1 egyetemekre menJenek s a nemzeti vagyonnak jórészét ott költsék el 
to_vábbá, ho~ még a páduai egyetemen is felavatják a protestánsokat, kéri a király~ 
net, hogy szuntesse meg ezt a visszásságot; amit ez meg is tesz. (Lásd: Linzbauer 
II. 627.) Hogy évszázadok folyamán mennYi nemzeti vagyon került - külföldÍ 
tanulóink révén, idegen országokba, azt eléggé bizonyítja Carbo- Lajos fer;arai egye
temi tanár _Mát~:ás királyról szóló munkájának (Párbeszéd a fönséges fejedelem s 
Magyarurszag knálya, Mátyás, dicső tulajdonságai s viselt dolgairól) egy helye, 
ahol az van mondva, hogy "a magyar nemzetnek igen sokkal tartozik 'a mi Ferra
ri~nk, mely ~int~gy negyven év óta a legnemesebb magyar ifjakat a széptndo~ 
roanyakban kepez1 szakadatlanul s nem is köszönünk több díszt egy más nemzet
nek sem, és nem került több fényes arany kezünkre máshonnan mint az istenáldotta 
Magyarországból". (Kazinczy Gábor: Mátyás király, kortárs~i tanusága szeri~t. 
~est, 1863. 81.~ A magyar aranyakból azonban más olasz egyetemeknek is bőven 
Juto~t. ~gy ~aty~ kir~ly uralkodása idejéből 66 olyan magyar ifjút ismerünk (név 
szermt lS), k1 a padua1 egyetemet látogatta; a nagy király halála évétől a mohácsi 
vészi~ (1490~1526.) újabb 160 páduai magyar tanulót mutat ki Veress Endre. 
(MatriCula et acta Hungarorum in univers. Ital. studentium, I. pag. V.) Ezen 
egyete~nek, Veress s~erint, három magyar orvostanára is volt, épúgy, mint a 
bologna1 egyetemnek IS (1461~1472. közt). kik közül János az orvosi tudományokat 
adta elő. - Rupp szerint 1773-ban történt először, hogy nálunk héber vallású -egyén 
az orvosi szigorlatokra bocsáttatott (a budai és a balatonfüredi víz és fürdő lelkes 
ismertetője és népszerűsítője, Oesterreicher József Manes); e szabadalom azonban 
már a következő évben visszavonatott. Minthogy Oesterreicher csak 1756-ban szüle
tett, Rupp kétségkívül téved itt az évszámban; annál inkább, mert Szinnyei szerint 
is a nevezett O. csak a türelmi pátens (1781.) megjelenése után tehetett szigorlatot 
s csak 1782-ben avatták doktorrá. 
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Az Ausztriából való kizárásnak mindenesetre meg volt az az előnye, 
hogy a magyar ifjúság a távolabbi külföld egyetemeiről modern eszmék 
egészséges hangulatával és szabadabb, türelmesebb nézetekkel tért vissza; 
de viszont, önálló nemzeti művelődésünk kifejlődése szempontjából meg
volt a maga nagy hátránya is. Sokat beszélünk például arról, hogy 
kultúránk mennyit köszönhet N énletországnak. Ezt nem is fogja tagadni 
az elfogulatlan ember. Csakhogy az éremnek két oldala van: arról is jog
gal beszélhetünk, hogy mennyit vesztettünk a Németországgal való 
kultúrális kapcsolatunk miatt! 

Meg vagyok győződve róla, hogY,, a német kultúra hatásának 
- annyi évszázad után! - sokkal több áldását élvezhettük volna, ha azt a 
kultúrát azok, akik hozták, eleitől fogva olyan formába öltöztették volna, 
mely a mi gondolkozásunk módjának is megfelelt volna. Ez azonban leg
többször nem történt meg, s hogy miért nem, annak nagyon természetes 
oka van: mert akik hozták. azok maguk is többnyire német emberek, 
német tanárok stb. voltak. 

Nemcsak a népek jellemében, hanem azok szellemi termelésében is 
meg vannak a karaszterisztikus vonások. Amilyen különbségek vannak a 
magyar és a német ember érzelmi világában, olyanok vannak gondolko
dásuk módjában is, A német zene nem különbözik jobban a magyar zerté
től, mint a német ember gondolkodásmódja a magyarétóL A legnagyobb 
német zeneköltő, Wagner zenéjét maguk a németek úgy jellemezték, hogy 
az csengő aritmetika (eine klingende Aritmetik) s ez az aritmetika az, 
aminek nyomát hiába keresnők a francia, olasz vagy magyar muzsikában. 
A tudományban s általában szellemi téren a német ember a részletek 
minuciózus kidolgozására, aprólékasságra s igen gyakran a szőrszálhaso
~atásra is hajlandó. Nehogy elfogultsággal vádoljanak, mindjárt meg
Jegyzem, hogy ezt nekem nem is volna szükséges elmondanom, mert 
elmondotta már a legkiválóbb német lélekbúvárok egyike, Nietzsche. 
,,N eiuung zur Mikrologie",- ez jellemzi a németeket minden tudományos 
terrénumon, ellentétben a franciák- és angolokkaL Senkisem írta le jobban 
a német, angol és francia tudomány közti különbséget, mint gróf Dessewffy 
József, ez a müvelt magyar, ezelőtt száz esztendővel. Oly igaz az ő jellem
zése még ma is, hogy meg nem állhatom nehány mondatát idézni: -
"Német uraírnék szerfelett systematikusak, a helyes izlés nem bélyege 
literaturájuknak, a tudományokban mindent egy principiumra akarnak 
visszavinni, synthetikusak inkább mint analytikusok, felette mrnd 
abstractusok, mind kicsinykedők ( minutieux), mindent ki akarnak merí
teni és mivel ez lehetetlen, azért gyakran haszontalanul unalmasak, szó
l:lzaporítók, s mégsem orátorok s ritkán adják elő a tudományokat testes
től s lelkestől, hanem gyakran vér, hús s inak nélkül való skeletomokban. 
Karakterje literaturájoknak die Trockenheit, die metaphysische PoeBie, 
und ihre Metaphysik spieit in das Unerreichbare, Unbegreifliche, Ver
wirrte, Unfassbare, Unanwendbare, und vor lauter Höhe in das Nichts 
oder auf's wenigste in das Leere hinein, Kategorien, Constructionen der 
Natur etc. Grandes miseres! ... Mindezeknek csak az a következése, 
hogy sok nagy embert szült minden nemeiben a literaturának a kérdésben 
levő három nemzet; de hogy csak mégis mindent együvé véve a franciáké 
és az anglusoké az elsőség, legalább quoad qualitatem, etiamsi non quoad 
quantitatem. Bővebb talán a német literatura, mivel a tudósság mest.er
emberséggé, élet nemévé lett Németországban, a theoriabeli nevelés seiJol 
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sincs jobb lábon, mint ott; úgy űzik ott a tudományokat, mint szabó a 
varrást; meglehet, hogy többet tudnak a németek, de nem tudják több
nyire olyan világosan, olyan könnyen, olyan kellő renddel, olyan practice 
s oly ízléssel kiadni a tudományt, mint a franciák, sem oly hathatósan, 
mint az anglusok; borzasabban, fonnyadtabban mind beszélnek, mind 
írnak nagyobbaránt . . . Tudom én jól, hogy a németek, qui ont pour 
l'ordinaire fort peu de netteté dans l'esprit, igen keveset hajtanak a vilá
gosságra az írásban, azt mondván: das ist flache Begreitlichkeit, de nem 
jobb-e ez a lapos érthetőség, ez a tisztultság és ez a határszabás az ideák
ban s képzetekben, mint az ürességgel puffadó tövises homály és ért
hetetlenség!" 

És hogy például a világossághoz és egyszerűséghez szakott angol elme 
ép oly nehezen fogadja be, a maguk eredeti formájában, a német gondol
kodás termékeit, mint ahogy Kazinczy jeles barátja, arra nézve hadd 
említsem még a legelső angol genie-k egyikének, Darwin-nak példáját, 
mely 50--60 évvel későbbi keletű ugyan, mint a Dessewffyé, de lényegéhen 
avval teljesen egyező. Darwin fia (Francis Darwin) az atyjáról írt élet
rajzában azt mondja, hogy a nagy természettudós "különösen azért hara
gudott a németekre, mert meg volt győződve, hogy ha akarnának, tudná
nak világosan is írni és gyakran dicsérte F. Hildebrandot, ki oly ·világo
san ír németül, mintha franciául írna. 

Mindenki aki életében francia, angol és német tudományos munká
kat olvasott, tapasztalhatta, hogy Darwin objektív volt ítéletében, mikor a 
német tudomány nehézkes formáját emlegette. Ez a forma pedig, igazá
ban véve, nagyon fontos valami. ha arról van szó, hogy a tudomány igaz
ságai más fajok szellemi életébe is behatoljanak, mert olyanféle az, mint 
a zenei hangnál a timbre. a hang színezete, melynek hiányában a ieg
tisztább hang is elveszti kellemes. mondhatnám rokonszenves jellegét. 

A magyar fülnek és gondolkodásnak megfelelő timbre-t hanyagol
ták el és hanyagolják el még ma is azok, kik a német tudományosságot a 
maga eredeti mivoltában. eredeti szinében (kivált pedig terjengősségében) 
terjesztik ~'Íagyarországon. 

Mindez azonban, amit elmondottam, nem volt a legnagyobb baj. 
A terjengősség ugyan a tudományos közlés terén is igen kellemetlen tulaj
donság, mert itt is áll az, hogy le secret d'ennuyer est celui de tout di·re; 
viszont azonban a németek mikrológiája éppen az orvosi és természet
tudonlányi kutatás terén józan határok között - nagyon fontos és meg
becsülendő érték. A nagyobb baj ott volt, hogy orvosi hasonlattal élve a 
német kultúra hatása alatt nemcsak erőt adó transfusio volt hazá,nk 
szellemi ereibe, hanem venaesectio is, még pedig ránk nézve, a különben i& 
vérefogyott, elgyöngült nemzetre nézve nagyon is kártékony érvágás. Az 
a francia tudós (Réclus 0.), aki a magyarokról azt írja, hogy: on se prend 
d regretter que ce peuple aimable, honnéte, sérieux, ait tellement reculé 
devant une race plus forte, jobban megérezte az igazságot, mint azok, akjk 
egész multunkat elfelejtve, csakis magunkban keresik elmaradásuk okai.t .. 
Németország a maga fejlettebb kultúrájával már a 16. században ugyan
azt a vonzó hatást gyakorolta hazánkra, amelyet mindenütt észlelhetünk, 
ahol egy lakosai száma, vagyonassága és kultúrális fejlettsége miatt 
fölényes nép szomszédságába a sors keze egy kisebbet, gyöngébbet helyez. 
Valóságos ,,tömeghatás" ez, melynek ereje a népek psychologiájában 
éppúgy érvényesül, mint a chemjai átalakulások folyamatában. Nt-:m 
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nehéz belátni, hogy ez a tömeghatás milyen hatalmas akadálya annak, 
hogy a kisebb népek önálló nemzeti kultúrára tegyenek szert. 

Ez a "tömeghatás" volt az egyik oka annak is, hogy a magyar tu?o
mányosság oly sokáig nem tudott erőre kapni. Ha a mult idők történetebe 
tekintünk, akkor azt látjuk, hogy éppen abban a korban, mikor a németek
kel való kulturális érintkezésünk legbensöbb volt, éppen akkor nemcsak 
hazánkban müködtek nagy számban a német tanárok, hanem fordítva: 
Németországban és Ausztriában is egész serege a magyar tanáro~nak 
nyert alkalmazást s ezeknek jórésze vé~kép el is veszett aztán a ne~e~ 
tengerben." Csak hogy nehány példát említsek: Magyar László, a becsl 
egyetem bölcsészet-tanára (Nagy Lajos idejében); Melanchthon egyik 
tanítója Württembergben Johannes Hungarus; Valentinus Pannonius a 
16. század végén az orvosi tudományokat tánította a königsbergi egye

temen, melynek négy ízben rektora is 
volt; Frankovits Mátyás (1557-1562.) a 
jénai egyetem tanára; Szántó (Arator) 
István, Pázmány Péter, Forró György 
és Nagy János (a 16. sz. végén és a 17. sz. 
elején) a gráci egyetem tanárai Yoltak; 
ugyanitt tanított 1560 körül Fabinus 
Lukács poprádi fi; Benedikti Lőrinc és 
Jeszenszki (Jessenius) János (a 17. sz. 
elején) a prágai egyetem tanárai; Sarto
rius György (1595) Prerauban tanított; 
Stöckl Lénárd (bártfai), Melanehthon 
barátja, szintén nyolc ev1g tanított 
Németországban; Kassai Mihály a wittem
bergi egyetem tanára és az ottani gyö
nyörű magyar könyvtár alapítója (mely 
ma Halléban tengődik); Auritab er Já
nos (1553) és Erdősi János (1544) Bécs
ben, Fabricius András (1570) Morva-

2. H e n is c h G y ö r g y, bázeli ta- országban, F. György (1577) Cseh-
nár (1576-1618.). Raid LA.ugsburg] országban, Henisch György (1576-

metszete. 
1618) bártfai születésü híres orvos és 

nyelvész, az egyetemi orvoskar dékánja Bazelben, Kirmeser Kristóf 
(1573--80) Neissban, Preysz Bálint (1588) Königsbergben, Salezer Ambrus 

11 Találóbb volna, ha úgy mondanám: el is veszett. eZ ~s kön3fveltet~~-t. ~lég, 
ha Semmelweis-t emlí tem, kit a bécsi egyetemről a szó szaros ertelmeben km:dozt~k 
8 

akinek döntő érveit és adatait (a gyermekágyi láz oktanáról) Spaeth bécs1 tanar 
még 1863-ban is gonosz gúnnyal a "csikós-ostor pattogásáh?z.:• (der. graus.e. K~w!l 
der Csikospeitsche) hasonlította, de akiről negyven évvel kesobb mar duplan. ala~ 
hÚZVa írogatják, hogy "igaz ugyan, hogy magyarnak vallott~ ma~át, de. ez nn~~em 
Változ.tat azon tényen, hogy német Bzülők gyermeke, a nemet.seg s~rJa 7olt é~ 
arrói a másik tényről, hogy Semmelweis a zürichi egyetemnek 1gen h1zelgő h~ngu 
meghívását igen rövid úton visszautasította, azt mondják, hogy: "J~, nun fu~lte 
er sich in Pesth wirklich zu Hause, fühlte sich als S~hn der ungar;sche:r;t Natlou 
und grollte seinem eigenen Volke!" (Schürer v. Waldhetm: SemmelWNS. Sem Leben 
u. Wirken. Bécs, 1905; 171. 124.) A legsajnálatosabb az _egész do~ogba~ ~~· _ho~ ez 

8 
céltudatos elkönyvelés azután lassankint átszármaz1k az eges.z külfol~l h~era

turába is. Igy péld. Singer Károlynak épen most (1928) megJ~le~t ko.~yvehen 
(A short history of medicine, p. 243.) olvasom a mi nagy hazánkfiaral a kov~tkező 
badarságot: "This (t. L Lister előfutárja) was the unfortunate and a:lmost msane 
(!) Viennese genius, Ignaz Semmelweis." 
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(154o--68) és Stuff László (1558-67 közt az orvosi karnak több ízben 
dékánja, csakúgy rnint a 16. század elején Kopin (Capinius) Márton) 
Bécsben, Scalich Pál (1550) ugyanott, Christophorus Pannonius (Melanch
thon barátja, 1541-90) Goldbergben, Frankfurtban és Königsbergben 
tanított; idősb Joel Ferenc (1508-1579), a greifswaldi egyetem orvos
tanára és rektora;" Stübner Ambrus (1560) Danzigban volt tanár (s nem 
is jött haza többé); Wolfhard Adorján (1512) és Pioppi Dénes (1565) a 
bécsi egyetem tanárai; Peremártani Mihály (1506-08) ugyanezen egye
tem rektora; Moller Dániel Vilmos és Agnethler Mihály (mindketten 
orvosok) az altdorfi egye
tem, illetve a helrnstiidti 
főiskola tanárai; Segner 
András, a jeles orvos és 
fizikus (a Segner-kerék fel
találójal a göttingai és 
hallei, Bél Károly András 
a lipcsei egyetem rendes 
tanára volt. 

Említsem-e a régi 
időkből azok neveit, kiket 
az olasz kultúra vonzása 
miatt kellett elveszítenünk: 
így Paulus Hungarust, a 
bolognai egyetem tanárát, 
Giovanni d'Ungheriát (1461), 
Dionisio d'Ungheriát (1471) 
és Gregorio d'Ungheriát 
(1472), kik mind ugyanazon 
egyetem r. tanárai voltak; 
vagy Hortel Jánost (1592), 
a páduai egyetem ~egéd
tanáráU 

Említsem-e Szilágyi 
(Silvanus) György middle
sexi orvost és tanárt 13 

3. !3 e g n e r ,J á n o s A n d r ás (1704--1777), hallei 
tanar (egy darabig Debrecen fizikusa). Füger fest

ménye után. 

a 17., Uri Jánost, a jeles orientálistát. az oxfordi Bodiey-könyvtár 
tudós könyvtárosát, a 18. századbólT vagy Hotsteter János .Jdámot 

12 Joel (nem Joel!) Ferencről, kit Szinnyei (Magyar Irók) és Győry könyvé
szeti munkája nem ösmer, a hazai irodalomban található néhány adat helyesbíté
s~_re és kieg~szítésére megjegyzem, hogy Nagyszőllősön (Solochium), Szombathely 
kozelében, szuletett. 1526-ban Bécs közelében egy gyógyszerésznél segédkezett innen 
Lipcsébe és Wittenbergbe ment orvostudományokat tanulni· majd berlini' stral~ 
sundi és greifswaldi gyakorló orvos lett. 1559-ben a greifsw'aldi egyetem 'tanára, 
1568-ban és 1577-ben rektora. !rói termékenysége ("Universae medicinae compen
dium", 6 részben, tomi, több kiadásban) mellett tudományos érdeméül tekinthető 

ho!IT világosan leírta a rühatkát (v. ö. Nékám: A magyar bőrgyógyászat emlé: 
kerből, 1908, 37; Haeser II. lll. stb.), ellenben sajnálatos árnyékot vet emlékére a 
boszorkányok kérdésében való babonás elfogultsága, kikre éppúgy mint Paracel
susra és követőire ridegen kimondta a comburantur-t. Azt hiszem: hogy ennek a 
fennen J;ürdetett meggyőződésnek nem csekély része volt abban, hogy a kis porosz 
egyetem1 városban 1584-ben (két hónap alatt) nem kevesebb, mint tizennyolc egyént 
égettek meg boszorkányokuL [Joel működéséről bővebben lásd; Kobert: Einiges aus 
dem 2. Jahrh. d. Bestebens d. mediz. Fakultat zu Rostock, (1907.) 14. és köv. old.] 

ia Fekete Lajos és utána Szinnyei hibásan Erdélyinek: nevezi. 
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(1667.,--1720.), a dán király udvari orvosát7 vagy az újabb időből Endlicher 
Istvánt, a zseniális botaniknst és "tiszteletbeli orvos-doktort" Adámi Pál 
orvost és egyetemi tanárt, Hayek orvostan árt, Töltényi Szani~zlót a J ose
phinum orvostanárát, Hyrtlt a nagy anatomust, Rosast a szemész'et taná
:át; Li.ppichet, .a belgyógyászat; Kaposit, a bőrbetegségek; Benediktet, az 
Id~~b~_Jok; P_olidzert, a :ülgyógyászat; Sigmundot, a bőr- és bujakórtan; 
S~orkot, a gegeszet; ~tn.ckert, a kórtan; Zuckerkandlt, a bonctan; Kasso
wttzot, a gyermekgyogyaszat; Schenket, az embryológia tanárát· Petzval 
J_ózsetet, ': ~íváló _matematiknst ~s természettndóst; Erdélyi Mihályt, az 
allatorvos1 1skola Jeles professzorat, kiket mind Bécs hódított el tőlünk1 

Hosszú sorát ejthetném még ennek a kulturális venaesectiónak 
melynek árama évszázadokon át a .külföldre irányult. Szükre szabott 
terem nem engedi, hogy bővebben foglalkozzam ezzel 8 még kevésbbé en
gedi, hogy azt az igazán fájdalmas point douloiireuxt is érintsem mely 

4. Idősb J o e l F e r e n c, greifswaldi 
tanár (1508-15i9.). Ko h e r t munká

jáhól. 

elárulná, hogy felsorolt tudós embereink 
közül hánynak kellett csupqn azért ha
zát és tűzhelyet cserélniök, mert a 
vallási türelmetlenség hajszája elüldözte 
őketf Térjünk tehát vissza tárgyunkra. 

Kétségtelen, hogy a magyar protes
táns ifjúságat az a fontos körülmény is 
vonzotta és utalta a külföldre, hogy a 
legtöbb német, angol, svájci egyetemen 
jótékony alapítványok voltak a magyar 
tanulók számára, melyek jelentékenyen 
megkönnyítették a külföldi tartózkodás 
anyagi gondjait. Így a-. luteránus és 
református magyar tanulóknak (egy
aránt) nyújtott segélyt a tübingai egye
tem, hol 1568 óta 12 magyar tanuló s 
később ezenkívül még két magyar és 
két erdélyi nyert ingyen ellátást; 
Wittembergában magyar könyvtár volt 
s a legidősebb tanuló, mint könyv
tárnok, szállást kapott, a hazatérők 
pedig 30 forint segélyben részesültek; 

Greifswaldban XII. Károly svéd király négy magyar tanulóra tett ala
pítványt; Göttingában a Burgstaler-alapítvány (1500 forint) volt egy 
magyar tanuló számára; Jenában és Vittembergában minden magyar 
tanulót, ki évi 18 forintot fizetett, fölvettek a konviktusba; Göttingában, 
Lipcsében és Erlangenben évenkint három tanlónak ingyen koszt járt; 
szintúgy Helmstaedtben ia; Gröningában minden magyar tanuló ingyen 
ebédet és vacsorát kapott; Tipsalában is volt alapítvány amagyartanulók
nak. Osak református hallgatók számára: Cambridgeban és Oxfordban 
teljes ellátás három református tanulónak;" Utrechtben két ottani nő 
alapítványából évenként 2400 forintot osztottak ki a magyar tanulóknak; 

u :Érdekes, hogy .Angliával való ilynemű kultúrális kapcsolatunk már ~ajd
nem nyolcszáz évre nyúlik vissza, mert forrásaim szerint Oroszlánszívű Richárd 
angol király már 1195-ben és 1196-ban fél márka segítséget (allowance) engedélye
zett Nicholas de Hungaria nevű magyar tanulónak. úgy tudom, hogy ez a magyar
országi Miklós az első tanuló, kinek neve az oxfordi egyetem történetében fenn
maradt s utána száz évig más név nem is fordul elő. 
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Franekerában évenként 1168 forintot adtak a magyar hallgatóknak; Har
derwijkben és Deventerben 2 magyar tuulónak szabad koszt; Zürichben 
3 magyar tanulónak évenként 102 forint, útiköltségre pedig 36 forint; 
Bernben négy magyar tanulónak 144 forint, továbbá a megérkezéskor 94 
forint, az elutazáskor 30 forint. Genfben két magyar tanulónak havonké~t 
15 forint, meg1é-rkezéskor egész öltözet, elutazásra 5 arany; Baselben ket 
magyar tanulónak szabad koszt és szállás az Erasmus-féle collegiumban; 
Heidelbergában egy magyar tanulónak teljes ellátás a "Collegium sapien
tiae"-ben; Herhornban minden ott levő magyar tanuló 50 tallért kapott; 
Brémában minden magyar tanulónak igyen koszt és szállás; Frankfurtban 
az Odera mellett 40 magyar tanuló nyert teljes ellátást; Hanauban kettő; 
Berlinben szintén stb. 

Szándékosan soroltam fel ezen adatokat, melyeket még hosszú 
lajtsrommal toldhatnék meg; csak azért, hogy ezen kevéssé ismert fel
jegyzésekből1fi is meglássék, hogy az Ausztriától távolabb eső külföld és 
pedig nemcsak a német, hanem az angol, a hollandi és a svájci is, milyen 
nemes önzetlenséggel és bőkezűséggel szolgálta a csirájában levő magyar 
kultúra ügyét.16 

Ezen önzetlenséggel szemben, mely örök hálánkra érdemes, szo
morú ellentétben van a bécsi egyetem példája, Erre is ki. kell terjeszked
nem; mert vannak olyan dolgok, melyeket örök emlékezetben kell tarta
nunk. Oportet esse memorem. 

Ne gondoljuk, hogy a bécsi egyetemet csak az újabb időben látog·at
ták oly tömegesen a magyar orvosnövendékek és egyéb főiskolai tan~l.óll:. 
Schrauf Károly nagyszabású munkájábóli7 kiderül, hogy a magyar IfJak 
már a 14-15. században nagy tömegben látogatták az osztrákok első egyf'
temét. Az 1365-1460 közti időszakban az összes tanulóknak 21 százalékát 
tették a magyarok, sőt volt olyan év is, melyben hazánkból több h~llgat?, 
iratkozott be a bécsi egyeteinre, mint AusztriábóL Például az 1449. ev elso 
felében 103 magyarországi tanuló volt beírva az egyetem anyakönyvébe, 
míg az osztrákok száma csak 74-re rúgott. A mondott időközben 19.780 
tanuló látoooatta a bécsi egyetemet s e számból 4151 a .,nacio Ungarorum" 
csoportjába"" tartozik. Ezen utóbbiak közül 2929 valódi magyarországi szár-

ifi Bővebben lásd: P. Szathmáry K.: A Bethlen-főtanoda története, 10~.
A protestáns fiatalság külföldre özönlésének egyik döntő oka volt _az ~s, hogy Itt
honi iskoláik és vagyonuk egy részét lefoglalta az államhatalom, ezert lS a vagyo~ 
nos prot. polgárok inkább a külföldi egyetemeken tettek alapítványokat. .. , , 

16 Ezen a helyen külön is meg kell említenem a hollandusok nemeslelkuseget, 
melynek mostani gyászos helyzetünkben is annyi gyönyörű P,éldáját lát~u~. Som??! 
István sárbagárdi ref. prédikátornak birtokomban levő kézrratos utaza~: napl_~Ja
ban azt olvasom, hogy mikor ő teológus korában (1789-1~90) Hollan~raban J,a~~~ 
a Ieidai teológusok kollégiumában szállott meg. Ez a koll_égm~ né~~zoglete~. epu
let volt, melynek "egyik végibe a Regens Professzor lakrk haza n~pev~l edJutt, ~ 
többi három oldalaiba pedig theológus deákok minte~. negyvenen es_ ne~ erdélyi 
magyar theológusok ugyanannyi lengyelekkel. Az épulet udvara h::rsfakkal va:r: 
béültetve, minden szobába egy-egy deák lak~~- Ételt adnak. a d~a~_oknak elso 
septembertől fogva utolsó júniusig ingyen: JO kenye-ret s VaJili f~usto~~e,, ebéd:e 
két ételt vacsorára is annyit, sert egész nap, amennyi kell. Egyeb szuksegekrol 
pedig tészen egy közönséges szolga, (de m~r. ez vizet is,pénzért .. ád!) ez ,mosat, 
ágyat vettet stb .. Júliusba septemberig megszumk a koszt es akkona szem~ly sze
rint minden magyarnak és lengyelnek 21-21 forintot adnak". -;-- A hollandi .egye
temek tanárai is sok jót tettek a magyar tanulókkal. olykor m':g az_ e~etemr tan
folyam elvégzése után is; elég ha Gyöngyösi Pál esetét e?J-htem, ki Boerhaave 
ajánlatára (ezer tallér fizetéssel) Erzsébet orosz cárnő udvarr orvosa lett_ 

11 Schrau.f K.: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. (Bpest, 1892.) 
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mazású volt, ami az egész létszámnak 14·8 százalékát teszi s így elég fényes 
világot vet a magyar középkor műveltségi állapotára. Annál inkább, mert 
az egyházi méltóságok és a világi nemesek oly nagy tömegét találjuk a 
magyar hallgatók közt, mint egy más náció közt sem. 

A későbbi korszakokban mind nagyobb számmal keresik fel tanuló 
ifjaink a bécsi egyetemet és ismeretes, hogy bár 1770 óta önálló orvosi 
kara volt a hazai egyetemnek/8 az utolsó száz évben a magyar orvosnöven
dékeknek hagyományos szakása volt, hogy a bécsi egyetenlen végezték 
tanulmányaikat és ha Pesten kezdték is meg azokat, a 4.~5. évet, ha csak 
vagyoni viszonyaik nem gátolták, Bécsben abszolválták s szigorlataikat 
is ott tették le. 

A bécsi orvosegyetem hallgatóinak n1ajdnem fele rendszerint ma
gyar Yolt. A rendelkezésemre álló újabbkori stat.isztikából az derül ki, 
hogy az 1866-tól 1886-ig terjedő 20 év alatt 25.626 osgtrák és 21.013 mag3·ar 
l~togatta a bécsi orvosi kar előadásait; 19 egyes években pedig, rnint pél
daut 1874, 1876, 1877, 1878, 1879 és 1880-ban a magyarok többségben voltak 
az osztrákok felett! A magyarországi hallgatók szaporodását végre ma
guk az osztrákok is megelégelték, s nem mi, hanem ők voltak az elsők, kik 
a magyar kormánynak célszerű ja vaslatot tettek - ránk nézve nem 
nagyon hizelgő indokolás kiséretében! - az iránt, hogy miként lehetne a 
magyar hallgatóknak Bécsbe özönlését feltartóztatni."' 

Már más alkalommal is kifejtettem, hogy mi volt az oka ennek a 
szomorú jelenségnek, mely jóformán 100 évig gátolta a magyar orvosi 
tudomány kifejlődését! Talán az, hogy itt Budapesten nem akadtak olyan 
tanárok, akiktől tanulni lehetett volna~ Korántsem, hiszen közülök nem 
egynek (pld. Lenhossék Mihálynak, Plencknek, Balassának stb.) értésére 
adták, hogy szívcsen látnák őket Bécsben. Az igazi ok abban a gonosz 
célzattal kieszelt rendeletben lappangott, mely különös módon éppen a 
magyar egyetemi orvosi kar alapítása évében jelenik meg s mely a 
Magyarországon felamitott orvosdoktortól megvonja azt a jogot, hogy 
Bécsben és az örökös tartományokban gyakorlatot folytasson, ellenben a 

18 
Érdemes megemlíteni, hogy míg az egyetem újjáalakításának első évében, 

1~70/71-ben, a hittani karon 150 hallgató iratkozott he az ágazatos hittan haHgatá
sara s a bölcsészeti karon az első évesek száma 170 volt, addig az orvosi karon 
mindössze csak heten hallgatták az orvosi tudományokat, kivéve a bonctant és 
sebészetet, melyre huszonketten iratkoztak be, többnyire nagyszombati borbélyok, 
azok segédei és inasai, sőt a hóhér fia is, aki atyjának szomorú mesterségét in 
pra;:i is gyakorolta; (emiatt a többi hallgatók fel is zúdultak s az orvosi kar 
indrtványára a hóhér fia az előadások látogatásától eltiltatott, ha atyja az ő meg
bélyegző mesterségének gyakorlatával fel nem hagy). R-upp szerint hét évvel 
később, 1777-ben még kevesebb (mindössze hat) volt az orvostanhallgatók száma. 

19 Ezzel szemben az 1770/71~1866/67. közti időszakban, tehát 97 tanév ,alatt, a 
budapesti egyetemen csak 13.808 orvostanhallgató volt beírva. 

20 
V. ö. Billroth javaslatát (Aphorismen zum Lebren und Lernerr der medi

zin. \Vissenschaften, 'Wien, 1886. 27.): Die ungarisebe Regierung könnte diesen 
centrifugalen, antinationalerr Strom (der Ungarn) leicht zurückstauen, wenn sie 
z. B. nur denjenigen Besitzern wiener Diplome das Recht der Praxis verliehe, 
welche wenigstens drei Jahre auf einer ungarischen Universitat ihren Studien 
obgelegen sind, oder nur denjenigen die Praxis gestattete, welche ihre Rigorosen 
au einer ungarischen Universitat abgelegt haben. Da nun nichts dergleicben 
geschehen ist, so sollte meiner Meinung nach unsere Regierung die Initative ergrei
fen und nur diejenigen bei_ uns zu den Rigorosan zulassen, welehe ein Maturitlits
zeugniss von einern österreichischen (cisleitanischen) Gymnasium aufweisen. Diese 
Maasregel würe gewiss dadurch gerechtfertigt, dass die Ansprüche an den ungari
schen Gyrnnasien toPit geringer sind, als bei um;;, und somit z-u Gunsten der Ungarn 
eine ungleiche Basis für die A-utnahme an unserer Universitat geschaffen ist. 
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bécsi egyetemen telavatottnak jogot ad az egész monarchia területén való 
gyakorlatra." Abban a percben, melyben _a bécsi hata~r;tak me~en~edték, 
hogy a nagyszombati egyetemen az orvos1 kar meg:ny11Jon: arrol 1s ~on: 
doskodtak, hogy ez a rendkívül szegényes orvosi fakultás a hatalmas becs1 
egyetemnek soha vetélytársa ne lehessen. Szóval megcsinált~k a tudom,~
nyos különvámterületet, de természetesen ( more consuetol) ugy, hogy ok 
importálhatnak, ellenben mi nem exportálhatunk. 

S ez a jogtalan elnyomás csak báró Eötvös József minisztersége 
alatt szünik meg! 

Ez azonban csak az egyik oka volt ama szomorú jelenségnek. Hozzá
járult még az is, hogy a bécsi egyetemet pazarul dotálták a birodalom 
pénztárából; kórodákkal, múzeu
mokkal és az akkori igén~Teknek 

legjobban megfelelő egyéb tan
eszközökkel látták el, míg a saját 
gazdag vagyonnal bíró magyar 
egyetem II. József óta úgyszólván 
csak alamizsnát kapott s még a leg
szükségesebb dolgokkal is csak 
szégyenletes mértékben volt ellátva. 
Hogy példát is említsek; a pesti 
egyetem orvosi kara már a har
mincas években kérte és sürgette, 
hogy a magyar egyetemen (úgy, 
mint Bécsben) mütőintézet állíttas
sék fel, szakértő sebészek képzése 
végett. Hiába volt a sürgetésl Csak 
annyit értek el, hogy Bécsben, az 
ottani sebészi rnűtőintézetben két 
ösztöndíjat létesítettek magyar 
ifjak számára. A pesti egyetemnek 
még egy negyedszázadig kellett 
várakoznia, rníg műtőintézetet ka
pott.. Úgy, hogy a tanulóknak 5. G Y ö 11 g y ö 8 i p á l, Erzsébet cárnő 
Bécsbe vándorlása ilyen viszonyok udvari orvosa. 

közt egészen jól érthető és termé-
szetes volt aminthogy ezek után érthetővé válik az a szomorú jelenség is, 
hogy 1867.' előtti orvosi irodalmunkban alig találunk egypár olyan mun
kát, mely önálló laboratóriumi vagy klinikai vizsgálatok eredménye, 
hanem csak elméleti rekapitulációkat és összeollózott irodalmi böngésze
tet. A viszonyok mostohasága következtében egyetemünk tanárai csak 
annyit tehettek, hogy a saját szakmájukban minél bőségesebb elméleti 
erudiciót szerezzenek és ezt (esetleg) néhány jól vagy kevésbbé jól használ
ható kézikönyvben feldolgozzák." 

21 Megjegyzendő, hogy a bécsi egyetemnek. ilynemű kiváltságos helyzetét már 
200 évvel előbb megalapozta Miksa császár (és magyar király), mikor 1576-ban 
elrendelte, hogy ,.az ő országaiban" csak azoknak va~ joguk orv?si gyak~.rl~to~ 
folytatni, kik a bécsi egyetemen avattattak doktorokka: vagy ~ed1g (ha ku~.fvld1 
oklevelük volt) itten próbavizsgát tettek s az egyetemi kar rumden doktoranak, 
nemkülönben a' pedell-usnak két magyar forintot lefizettek s azonkivül még egy 
illő díszlakomát" is szolgáltattak. " 

" 22 Elismeréssel kell itt megemlítenem Bene Ferenc-nek öt kötetes latínnyelvu 
belgyógyászatát, melyet az olasz és orosz egyetemeken is előszeretettel használtak. 
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A hitvány fizetés következtében az elméleti tárgyak előadói is rá 
voltak utalva a mindennapi gyakorlatra, már amennyiben maradt rá 
idejük a sokféle s néha egészen heterogén természetű tárgyak előadása 
közben. 23 

Az ötvenes években, mint Poór Imre írja,24 a gazdag uradalmakkal 
és jus gladii-val bíró pesti egyetemnek annyi pénze s annyi joga sem 
volt, hogy a belorvostani kórodán felszaporodott hagymázas betegeknek 
újabb fehérneműt vásárolhasson s mikor Sauer tanár a budai cs. kir. 
helytartósághoz fordult, választ sem adtak folyamodványára. Mikor pedig 
Sauer a körülmények kényszere alatt a sajátjából vásároita meg a fehér
neműt s a számlát utólag terjesztette fel: még szigorú feddést is kapott 
a helytartóságtól! Ez eset tanulságain okulva, Sauer rektorsága idején az 
egyetemi tanács azon kérelemmel fordult a helytartótanácshoz, hogy az 
egyetemnek jogosan megillető befolyást engedjenek birtokai és alapít

ványai kezelésében. Ezt egyszerűen meg
tagadták s mikor az egyetem azt kérte, 
hogy javaslatát a király elé terjesszék: 
erre nem is válaszoltak! 

Ugyanezen időszakban az egyetemi 
bonctani intézet összes évi kiadásaira 
csak 30 torint volt utalványozva, úgy· 
hogy a kiadások nagy részét a bonctan 
tanára, Csausz, a saját erszényéből fe
dezte, tanársága utolsó napjáig.25 Schor
dann, az élettan tanára, a saját értékes 
könyveit és mikroskópjait bocsátja hall· 
gatói rendelkezésére, hogy szegény inté~ 
zetének hfányait némileg pótolhassa; az 
előadótermet több más tanártársával 
kénytelen megosztani s ezenkívül csak 
egy kis szobácska állott rendelkezésére, 
asszisztense és szolgája pedig egyáltalán 
nem volt; .,tanszék"-ének összes évi do-

5. ~a u c r 1 g u ú c. tációja 120 forint. Ahban._-a korban, mi-
kor egyes mindennel megelégedők büsz

kélkedve hirdették, hog;y hazánk tudományos egyéteme; az-'óxfordit kivéve, 
a legvagyonosabb egész Európában!26 

A magyar tudomány örök dicsőségének, Semmelweisnak a kliniká
ján hasonlók, vagy még rosszabbak voltak a viszonyok~- mint- Sauer intéze
i ében. J\fegborzadunk, ha az egykorú leírásokat olvassuk a'rr_ól, hogy mi~ 
lyen viszonyok közt kellett működnie az antiszeptikus s·ebkez'eléS átyjá-

nak. Hiába fordult panaszaival a ~:f;~~:,r:1;~~~~~t~~;i~~~~~~ fehér-neműek és ágylepedők mosatására fordított 
endo licitációval a legolcsóbb ajánlatot tevő 
sásra a fehérnemileket. Mit törődött azzal 
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eljárás tízenhat gyermekágyas asszony halálát okozta s hogy Semmelweis 
klinikáján azonnal 3%-kal emelkedett a halálozási arány! Sőt még akkor 
is, mikor a keményfejű professzor természetben, ad oculos et nares 
demonstrálta a fokozódó halálozás igazi okát, nlindenféle e'gyéb kifogá
sokkal megtagadták sürgető kérését s mé!tatlan rendreutasításban része
sítették azt az embert, ki folyamodványában a lángész öntudatával és 
világos látásával azt írja, hogy a betegei érdekében tett fáradozásai nem
csak az ő kórodájának, hanem az egész emberiség jólétének a kérdése.27 

A pesti egyetemnek ezen mostoha és szűkmarkú kezelése természe
tesen magára az egyetemi életre és az oktatás színvonalára is fölötte káros 
hatással volt s ez a sajnos körülmény még inkább fokozta azt a vonzó
erőt, melyet a béesi főiskola a magyar tanuló ifjúságra gyakorolt. 

• 
A régi egyetemek nagy része rendesen csak hosszú fejlődés folya

mán érte el a modern értelemben vett tudomány-egyetem színvonalát. 
A nagyszombati egyetem sem volt a mai értelemben vett universitas 
scientiarum, hanem csak két fakultással biró, egyházi jellegű szerény fő
iskola: "érseki egyetem", ahogy a budapesti egyetem hivatott történet
írója, Pauler Tivadar, mondja. Nem volt universitas scientiarum, hanem 
csupán vallás-egyetem: universitas religiosa, ahogy maga a nagyemlékű 
alapító is nevezi, melynek főfeladata az volt, hogy kellőleg képzett lelké
szeket neveljen ("ut idonei sacerdotes educarentur, universitatem religio
sam erexi" - jelenti Pázmány VIII. Orbán pápának; l. Hanuy: Epist. 
collectae Petri CaTd. Pázmány, II. 581.). Hogy ez az "universitas religiosa" 
minél biztosabban felvirágozzék, Pázmány azzal a legmelegebb hangú 
kéréssel fordul úgy a bécsi egyetem consistoriumához, mint III. Ferdinánd 
királyhoz, hogy az új főiskolát kebelezzék be a bécsi egyetembe, mely 
tettükért úgy ő, mint a magyar nemzet örökké hálás leszen. Hogy a nagy-

r. Alljon itt egy pesti levélíró leírása (Wiener Mediz. Wochenschrift, 18.'.17. 
543.) "Die Klinik befindet sich im zweiten Stockwerke (des in der Neuen Weltgasse 
gelegenem Fakultlitsgebliudes) und zwar in dessen hinterst gelegenem Th1üle ... 
Diese unzweckmlissige Entfernung der Klinik vom Eingangstore des Hauses ist um 
so nachtheilige-r bei einer GeNiranstalt, in welche wegen Raumbeschrankung nur 
solebe Frauen aufgenommen werden, bei welchen der Geburtsakt bereits hegon
neu hat oder imminent ist, nicht aber wie in Wien, in den letzten beiden Schwan~ 
gerschaftsmonaten. Die Fenster der Klinik geben nach der einen Seite auf den 
Leichenhof hinaus, indes die anderen sich gerade über dem Seziersaale be:finllen. 
Die Klinik besteht aus 5 Zimmern; davon drei mit einern Fenster, ein"es mit 2 und 
endlich ein Eekzimmer mit 8 Fenstern. Von den einfenstrigen ist eines so klein, dass 
er nur das Bett der Wiirterin enthalten kann. Es bleiben sornit eigentlich nur 4 
Raumchen für die Wöchnerinnen. Das Kreisszimmer hat nur l Fenster und 3 Bet
ten, daran stosst ein zweites mit einern Fenster. Man denke- sich nun ein fleissig 
besuchtes Klinikum, besucht in diesem Semester von 93 Hebammen und 27 1\ferli
zinern oder Chlrurgen; man denke sich ein Thermometer von 26o R. im Sebatten
und wer eine genug 'lebendige Fantasie hat, denke sich endlich unter solchen Um
stünden die Mühen des opericrenden Professors oder die zehnfache Qual der Ope
rierten. - Es lag wirklich ein bedauerungswürdiges Geschöpf auf dem Querbette. 
Lehrer, Assistent und ein dichter Knauel von Studiarenden und Hebammen umstan
den dasselbe; bis in das dritte Zimmer hinein war Kopf an Kopf dicht gedrfingt 
und doch eigentlich nur um schreien zu hören, da vom Seben keine Rede' watr; eine 
Hitze, die eher geeignet ist~ jemand aus der Welt als in dieseibe zu locken; dem 
Professor perlte der Schweiss von der Stirne, als die Wendung vollendet war, und 
eben im Begriffe, das erste Zangenblatt einzuführen, komrot er einer förmlichen 
Ohnmacht so nahe, dass er genötigt ist, dass seiner Hand entsinkende Instrument 
seinem Assistenten zu übergeben und sich schleunigst aus der irrespirab'len Luft 
der Klinik zu flüchten." 
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szombati érseki főiskola és a mai értelemben vett Universitas scientiarum 
típusa közt milyen nagy különbség volt, eléggé bizonyítja az a tény, hogy 
a nagyszombati egyetem rektorait nem is a meglevő két fakultás vagy a 
tanári testület választotta, hanem egyszerlíe-n a jezsuita rend generálisa 
állította az egyetem élére, a testület minden hozzájárulása nélkül és méltó
ságukat is csak addig viselhették, míg a jezsuita rend főnökétől más ren
deltetést' nem nyertek, úgyhogy néha ugyanazon tanév folyama alatt kiét 
egymást felváltó rector magnificusa is volt a nagyszombati egyetemnek. 
Ezen főiskolának önálló 
testületi szervezete nem 
volt, mert úgy a rektori 
tisztet, mint az egyes tan
székeket kizárólag csakis 
a Jézus-társaság tagjai fog
lalhatták el és ebből érthető 
az is, hogy az egyetem 
újjáalakításáig, százhar
mincöt éven át (1635-től 
1770-ig) a jezsuitarend 
harminchárom tagja \"iselte 
az egyetem rektori rnéltó
ságát s hogy ezen méltóság 
a jogtudományi kar meg
alakulása után is a szerzet 
kezében maradt. Az uni
versitas religiosa-;ielleget 
még jobban kidomborította 
az a tény, hogy ezen érseki 
főiskola rektorának esküt 
kellett tennie a Boldogsá
gos Szűz szeplőtelen fogan
tatására és védelmére . s 
ezen esküt évenként meg 
kellett újítania. A nagy
szombati főiskola típusa, 
igazgatása, szervezetc és 
csonkasága mindezeknél 
fogva lényegesen elütött 
Úgy a mai, mint már az 
~1 kk ori egyetemekétől is és 
kétségkívül ez volt az oka 8. Semmelweis. (1857.) 

annak, hogy a pápa, mint-
hogy a jogi és az orvosi kar is hiányzott, vonakodott a nagyszombati fő· 
iskolát az egyternek kiváltságaival fehuházni. 

Ami az első magyar orvosi kart illeti, ez mindössze hét évig (1770-
1777.) működött Nagyszombatban; az 1777J78. tanévet már az ország fő
városában, Budán, kezdték meg.28 A tanulósereg bánatos verssei búcsúzik 

2s Megjegyzendő, hogy Nógrádmegye jeles főorvosa, Perliczy János Dániel, 
már 1742-ben tervezetet dolgozott ki egy orvosi egyetemnek az ország fővárosá
ban (Budán vagy Pesten) való alapítása érdekében (egész terjedelmében közölve 
Linzbauer. II. 270.), s ezen igen körültekintő és gondosan kidolgozott tervezetet 
később (1751.) nemcsak a helytartótanácsnak, hanem az előbbkelő magyar urak
nak, arisztokratáknak is megküldötte. 

11:agyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 2 
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el a "kis Rómától", mely most már igazán szegényes kisvárossá lesz, el
vesztve az egyetemet. 135 éven át legfőbb dísZJét és hírnevének első forrását: 

Ergo vale parva Roma, 
Magnae Romae aemula; 

Derelinquo desolata 
Tecta tua comptula. 

Jam jubemur ire Budarn 
Terra mari urbern notam: 

Eris posthac, nisi fallor, 
Oppidorum famuJa.2o 

Országos örömmel ünnepelték az univerzitásnak ezt az elszakadását 
Nagyszombattól. Mindenki megértette a Budára helyezésnek nemzeti 
jelentőségét és magára a fővárosra háramló előnyöket. Révai Miklós egy 
sapphói ódában énekli meg a nevezetes eseményt: újra felderül majd 
Budának régi fénye, a tudon1ányok visszatérnek az elhanyagolt király
talan országos centrumba és ,.nyelvünk drága kincse" újra fölc~endűl 
majd az évszázadok hosszú során át tisztára német jellegű városkában! 

0! tehát könyv-es szemedet törüljed, 
Már öröm és jókedv mosolyogjon ázott 
Képeden, kedves magyarom! Budádnak 

Fénye felépül. 

Hogy az orvosi szakoktatás módja és szelleme milyen volt a nagy
számLati egyetemen és később, a mult század első tizedeiben, arról nem 
kívánok bővebben szólani e helyen, de talán nem egészen fölösleges, ha a 
későbbi kutatók könnyebbségére megemlítem, hogy a m. tud. Akadémia 
kézirattárában30 és egyéb helyeken elég olyan levéltári anyagot őríznek, 
melyből ez irányben kellő felvilágosítást nyerhetünk. Annyit megemlít
hetek itten, hogy a nagyszombati egyetem első orvostanárainak kötött 
1narsruta, megszabott utasítások szerint kellett előadniok: a kormány el
rendelte, hogy a növénytant Linné szerint, a bonctant Winslow és Albini 
szerint, az élettant és kórtant Boerhaave, a gyógyszertant Krantz mun
kája alapján kell tanítani s csak a sebészet és szülészet tanárának Plenck
nek, engedték meg, hogy tárgyait saját kézirata szerint adja elő. (Később 
már több más tanárnak is engedélyt adtak arra, hogy a saját kéziratuk 
alapján tanítsanak, de ezt felülbírálás végett szintén be kellett mutatniok 
a felettes hatóságnál.) Ilyenformán a nagyszombati egyetem csak afféle 
magasabbrendű betanító intézet volt, melyben az orvosi tanítás szabad
sága és a tanárok tudományos meggyőződése hatósági gúzsba volt kötve. 
Ha még hozzávesszük, hogy abban a jelentéktelen kis vidéki városban 

21l Grynaeus: Phoenix Pannonius (Pest, 1859.), 52. 
ao M. tud. akadémia kézirattára: Orvostan, 4-rét, 7. szám. (Schoretics Mihály 

nagyszombati előadásai kórtanból, 1772-73.) Ugyanitt a vegytani és ásványtaní 
előadások, továbbá gyógyszerismei előadások 1813-14-ből. - Orvostan, 4-rét, 
8. szám. (J. Schuster: Historia physiOlogiae, 1797., továbbá "De arte obstetricia", 
1798-ból.) - Orvostan, 4-rét, 10. szám. (Wi.nterl: Campendium pharmaciae; kézirat 
1785-ből.) - Orvostan, 4-rét, 13. szám. Schuster: Prolegomena materiae medicae. Ev 
nélkül. - Orvostan, 8-rét, 1. szám. (Rácz József Alajos egyetemi tanársegéd 
négykötetes kézirata 1819-21-ből: Conspectus aegrorum in elinico chirurgieo Reg. 
Sc. Universitatis Hungaricae. Sok érdekes kórtörténet. Eckstein Ferenc egyetemi 
tanár előadásai, illetőleg bemutatásai után.) - Orvostan, 4-rét, 3. szám. (Schor
dann latiunyelvű előadásai az élettanból, 1823.) Ezenkívül az egyetemi könyv-tár
ban is számos más tanártól (Plenck, Trnka, Petrovits, Fabini, Bene stb.) vannak 
kéziratok, előadási jegyzetek és más effélék; nemkülönben a budapesti orvosi kar 
könyVtárában XXXV. f. 84, (,,Különféle kéziratok" Schordanntól). 10. A nagyszombati egyetem. 
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(sőt még később Budán és Pesten is) a szó legszerényebb értelmében vett 
kórházi anyag sem állott rendelkezésre, hogy pl. a vegytani intézet még 
a negyvenes években is alig vetekedhetett egy kisvárosi jóravaló gyógy
szertár laboratóriumával (Rupp), akkor könnyű belátni, hogy abban az 
időben megfelelő demonstratív előadásokról, vagy éppen buvárkodásról és 
kísérletező hajlam kifejlesztéséről szó sem lehetett. És ugyan, hogy is Ie
hetett volna, mikor minden egyébtől eltekintve, az egyetemi tanárok fize
tése is olyan nyomorúságos volt, hogy kényszerülve voltak minden figyel
müket és energiájukat rnagángyakorlatuk fejlesztésére fordítani. Meg
t~rtént, hogy az orvosi kar dékánja, Szening J án os (megh. 1806) annyi 
penzt sem hagyott maga után, amiből eltemethették volna; a sebészet tanára, 
Eck.~tein, a maga zsebéből temettette el.31 Hogy az orvosi kar egy másik 
tagJanak, H offner Józsefnek. még 1827-ben is milyen lakást és fizetést jut
tattak, arról már más helyen (Dekadenciában van-e a magyar tudomá
nyosság7 c. értekezésem (1905) 85. !.), bővebben szóltam. 

Az 1806. évi Ratio Educationis újra elrendeli, hogy a tanárok bizo
nyos szerzők munkái szerint kötelesek előadni tárgyaikat. Továbbá hogy 
a tanár előadásaiban maradjon a tárgya ru ellett, ne csapjon át más' rokon 
tantárgy körébe, tudományos viták hosszas fejtegetésébe ne bocsátkozzék, 
mert nem az a feladata, hogy tudósokat, hanem hogy derék és erkölcsös 
polgárokat neveljen az államnak. U gy an ezen R. E. rosszalással említi, hogy 
némelyik tanár a hallgatóit az előadás alatti írásra kényszeríti. A tanulék
nak megengedtetik, hogy tanáraikhoz e!járva, tőlük az előadottakról fel
világosítást kérjenek. Félév végén a tanárok jobb tanulóikat vendégek 
jelenlétében nyilvános tudományos vitatkozásokra bocsáthatják. A gyógy
szerészeti tanfolyamra csak oly tanulók bocsáthatók, kik latinul tudnak, 
mert az előadások nyelve is ez. A tanársegédekre nézve már 1791-ben 
elrendelték, hogy három éven túl állásukban meg nem hagyhatók. 1805-hen 
az orvosi tanfolyamot öt évre tejesztették ki. 

A mult század harmincas és negyvenes éveiben tartott előadások 
színvonaláról, az akkori orvosnövendékek fegyelmezettségéről s a tanárok 
és hallgatók közti viszonyról meglehetős tiszta képet nyerhetünk, ha 
Daleschall Gábor, később miskolci gyakorló orvosnak érdekes följegyzé
sét 32 olvassuk, mely ha sokszor túloz is a maga íróniás és kesernyés 

31 Enől a dologról a következőket írja Horváth István az ő égykorú napló
jában: "Biztatott Engel (a jeles történész), hogy magamat tanítói (t. i. egyetemi 
tanári) hivatalra adnám. Én kapnék a tisztességen, ha úgy nem köllene valaha 
járnom,. mint a napokban járt a meghalálozott Szening János úr, a bontzolás 
mesterségének tanítója. Ez a szelid szívű tudós ifjúságától fogva a tudományok 
körül fáradozott. Elejinten 400 ft füzetésből táplálta feleségét s gyermekeit, mint 
segédtanító, utóbb, mint rendszerint való tanító 600 ftot húzott. Tsak taval nyert 
1000 ftokat füzetésül. Már az előbbi samma pénzből élni sem lehetett volna, ha 
mellette az orvosi praxist nem gyakorolta volna a fáradhatatlan polgár: az egy 
esztendei füzetésből töke pénzt nem lehetett szerezni. Mi lett a következés' El sem 
temethették volna önön pénzéből, ha egy felesége utáll gazdag tanitótársa, Eck
stein Ferenc úr, a költséget barátságból ki nem füzette volna. ~s mit fognak 
múvelni szerencsétlen egy pár férhöz mehető gyönyörű leányai, egy kisebb neve
letlen leánya, az édesaTiyjaT Nyernek-e valami zsoldot? E' tsak a fölsőség akara
tától függ. Meghalálozott 42. esztendős korában, 11-dik február, eltemettük 13-ik 
február napján. Szívem szakad tsaknem, valahányszor erre a buzgó hazaftra gon
dolok, ki bánatból jutott végórájához. Megha1álozott, a mult 1805-ik október hónap
ban Példa nélkül való dolgos felesége: ez a keserűség emésztette a szerentsétlen 
férjet és atyát. Nyugodjanak hamvai tsöndben a drága polgárnak, ki taníthat 
minden ifjút, ha tőle tanulni kivánkozik a tanítói hivatalra 1.'ágyódó!" 

32 Eletem, eszp1ényeim s 42 éves orvosi gyakorlatom. Miskolc, 1882. 36. 
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hangulatában, de azé1·t~ ismerve írójának józanságát és becsületességét, 
kétségtelenül az igazság magját tartalmazza. 

"A pesti egyetem gazdagon volt dotálva, - írja Doleschall - mint
hogy azonban jövedelmei az én időmben (t. i. a harmincas évek végén) 
más célokra. nevezetesen a bécsi és prágai egyetemek fenntartására for
díttattak, szomorú állapotban volt. Rosszul fizetett tanárai kedv nélkül 
tanítottak; egynéhányan közülök tüdővészben szenvedvén, megtűrettek, 
hogy újak kinevezése által a nyugdíjazási költségek ne szaporodjanak. 
Kínos érzés fogott el, midőn tantárgyaikat fuidokolva adták elő. A Üln
termek szükek, sötétek voltak, a gyűjtemények silányak. A bécsi s más 
egyetemek gyüjteményeiből kidobott tárgyakat a pesti egyetemnek drágán 
adták el; a tanítás merőben elméleti volt, tudományos kísérletek nélküL 

Egyetemi pályám alatt felette elkeserített a tanárok nagy részének 
hanyagsága s azon rettenetes kinzás, mellyel tanítványaikat bántalmaz
ták. Ki a tantárgyat jól eldarált.a, mestere szavára esküdött, az kitüntetésre 
számíthatott. Jaj volt annak, ki tanáraival összeütközésbe jött s ez velem 
gyakran megtörtént. 

A bonctanár, Csausz ~JJiárton~ rideg férfi volt. A tanterembe 
egykor nagy robajjal rontottunk s őt is magunkkal vontuk; mire _a 
tanszékből így szólott hozzánk: Dominationes V estrae sunt pecora campt! 
Erre eg-y mellettem álló kálvinista így rep!ikált: Coki! A tanár azt 
gondolta, hogy e szó tőlem eredett s egész éven át üldözött.33 

A fűvészet tanára, Sadler József, magyarfaló, nagy tudományú, rof'SZ 
előadású ember volt. A levelek alakjait, a virágzási idomokat, a virág
bokréták ábráit karcol va fes té a táblára, a.helyett, hogy Illindezeket terrné
szethen vagy helyes ábrákban adta volna elő. Egy kiránduláskor az együtt
nemzökről - syngenesiae - magyarázott, mondván, hogy ezeknél minden 
egyes anyaszál öt hímszámtól környeztetik; mire én azt mondtam, hogy 
ez az embereknél is előfordul. A tanár ártatlan élcern által sértve érezvén 
magát, minthogy neki is polygamikus kedvese volt, rám förmedt: "Te 
ileked úgy is nagy rovásod van nálam, tudd meg, ha a füvésztant úgy ~em 
fogod tudni, rnint én, sekunda vár rád!" A vizsgán tajtékozó szájjal tett 
kérdéseket, melyekre én helyesen felelvén, megmenekültem s az ajtó kijára
tánál győzelmi helyzetben megállottam. Az utánam következő azorgalma
san járt a leckékre, de semmit sem tudott. Sadler rám mutatva mondá: 
,.Nézz oda, az valamennyitek közül leggyérebben járt az előadásoki·a, 
mégis úgy felelt, mintha Decandolle volna; te pedig mindig itt voltál, 
mégis szamár vagy." 

Az élettan tanára, Schordann Zsigmond, logikus, de rásztkóros 34. 

ember volt, hozzá bejutni lehetetlenséghez tartozott, miver azt hivén, hogy 
őt megakarják ölni, ajtaja mindig' zárva volt. Nagy orvosi gyakorlata 
lévén, a tanórákra aléltan, kifáradva s mindig haragosan jött. Az aranyér 
a vizsgák szakában legjobban bántotta; izgatottságának legbiztosabb 

3s Ezzel szemben Lenhossék (i. h. 15. old.) következőleg jellemzi Csauszt: 
Mint eiőljáró tanítványai irányában nyájas ugyan, de egyszersmind szigorú vala. 

Ezen szigorúságánál fogva tanítványai tartottak ugyan tőle, de egész tanári 
müködése alatt nem fordult elő eset, hogy emiatt ellene panasz történt volna; 
mert szigorú igazságos volt, származásbéli, vagy valláskülönbséget e tekintetben 
nem ismert. Csak egyszer tett kivételt, midőn Rembold Lipót, volt bécsi cs. kir. 
egyetemi bölcsészettanárt, ki az akkori viszonyokkal össze nem egyeztethető 
szabadelvűsége miatt tanszékét elvesztette és 1830f31-ben ezen egyetemnél orvosi 
tanfolyamát alatta kezdette, maga mellé ültette és mindenképen kitüntette." 

34 Rásztkóros = hypochondriacus. 
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jeléül szolgált, ha kopasz homlokát gyér haja, melyet hátulról előre 
simítva viselt, nem födte. Kérdéseire röviden, egy pár szóval kellett meg
felelni, még pedig úgy, hogy a felelő a gondolatát is eltalálja, Így ha azt 
kérdezte: "Hol jelenik meg a természetben a tagosított hang!" azt kellett 
mondani: "A békáknál." Ha azt kérdé, melyek azok a viszerek, melyek 
üteres vért visznek~ a felelet ez volt: "A tüdő és nádralepény viszeret" 
Tizenöt évtől kézről-kézre járt egy kétíves írás, mely azon kérdéseket tar
talmazta, melyeket ő a vizsgán használt. Ez irathoz nehezen lehetett jutni, 
mert csak egynéhány kézen forgott. Ki ezen iratot jól bemagolta, az a 
vizsgán átment, ellenesetben, ha a 40 íves tankönyvet szóról-szóra tudta 
is, szekundába esett. Az előttem felelők már igen felbosszantották a tanárt. 
Az egyik mindig ezen szóval kezdte feleletét: "Denique." A tanár dii.hös 
lett, mondá: -No nézzék az urak, még nem is felelt s .már szökni akar. -
Ezután két zsidó fiú ült le és rnélyeu hallgatott, de midőn vagy 8 bérkocsi 
az ablak alatt elrobogott, a nagy zsibaj~an elkezdtek kerepelni. A tanár 

hirtelen felugrott, szemeit az égre emelvén, 
kiáltozott: - En, Istenem, öreg napjaimra azt 
érderneltern, hogy engem ily bolonddá akar
tok tennil Fél óra alatt nem felelnek s most a 
zsibajban kajdácsolni kezdenek; ez hallatlav 
szemtelenség! Kiment. 

A vegytan tanára, Schuster Jdnos, hiva
tásának, mint tüdővészes, eleget nem tehe
tett." Adomák elbeszélésével töltötte el az 
órákat. A pap és gazdaasszonya közti pert 
két lecke alatt beszélte el. Berzelius _elleni 
küzdelme majdnem egy hétig tartott. Kísérle
teket sohasem adott elő; egyedül egyszer mu
tatta meg a horganyvirág készítését. Ma
gyarul igen rosszul beszélt, mégis magyar 
akart lenni s midőn az akadémia tagjának 

n. Sc h u s t e r J it n o s Pesti megválasztotta, szófaragó lőn. 36 Az általa alko-egyetemi tanár. (Rajzolta Erminy, 
kőre n:vomta Schmid János.) tott vegytani szótár iszonyú vad munka: Nitras 

argenti szerinte Így mondatott magyarul: 
Fojtósavas ezüstag. Az oxigént savítónak, a hidragént gyuló-nak, az azotot 
fojtónak, a karboniumot szénő-nek nevezte. A jó ember szeretett tréfálnis 

35 
Schuster tanár 1838-ban halt meg, tehát abban az időben, melyben Dale

schall ismerte, valóban súlyos beteg lehetett. Eletének előbbi szakaszában (Rupp 
szerint) "szellemének polymathiai hevénél fogva, a természet-, nyelv- és történelmi 
tudományok összes birodalmát ölelvén fel, tudatában az ismereteknek bámulandó 
kincsét halmozta fel és csodálatot gerjesztő hatást gyakorlott hallgatóira; de 
inkább elméleti tudósokat, mint vizsgáló vegyészeket nevelt". Annyi bizonyos. 
hogy teljes odaadással élt tanári hivatásának. Mikor tüdőbaja miatt nyugalomba
vonulásra akarták bírni, avval felelt: "Docenda volo mori." (Preisz Hugó rektori beszéde, 1927. 37. I.) 

30 

Erről részletesebben később (a Bugáh·ól szóló cikkben). Amit Schuster 
adomázásairól stb. mond D., abban nincsen túlzás, mert mikor utódját, Sangalefti-t 
kinevezték, Bugát hosszabb cikket írt az Orvosi Tárban (1841. 6. szám), melyben 
lelkére köti az új tanárnak, hogy előadásain ne hordjon össze tücsköt-bogarat 
("ez volt bold. Sehusterunk legnagyobb hibája"), továbbá, hogy magyarul és 
magyarán tanítson, tanulja meg jól a mi "egyetlenegy nemzeti nyelvünket", 
különben is már 1809-ben elrendelték, hogy a vegytant s általában gyógyszerész
tudományokat ma&ryarul adják elő a tanárok, sajnos, eredménytelenül, me:rt "e 
tudományok mai napig még mindig latin nyelven adatnak elő, nota bene olly 
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ba valakire ráijeszthetett, n,e1rtnhadt~ viláEgsé~~~ :~~g~~i~nS~~z~:~=~t~~e~ 't , ért s ő így szo ozzarn: ' G l th 

~~~t~~;::~~weite Klasse. Láttván, h~!: ;~h~;;á~~;:t~~ ~ii~t ~ch a :ichet~ 
b . megcsipkedte arcoroa s mon · • szo ra, 

s· haben zwei Eminenzen. l k . dk tten 
re A "" lészet és szemészet tanárai kitiinő einberek vo ta ~ IDill.- e, 

szu .. t"· B" l Ede az asf'.lzonyokat ~fozes tisztata-
a pa_thologi;ö~~:~~~~~s ~~:ed~~n, !:o;y amennyir~e kedvesek, tiszták k~:'ül
lan allatar . . 'k k b l""l·"l· minden orvos úgy tekintse oket, "l .. en annyrra prsz osa e u ro ' 't.. k 'l a 
ro ' ep . . t, ll'" t melyet alig lehet kitisztítani. Gyógyl asu na 
mint Augws IS a 

0
,Ja ', l · dráO'ák mint a bécsi has

hashajtók mindig kez.nel Vle~yenek,. n) emerj~e:~r soha;em' használ, miáltal a 
't. , (A qua laxattva wnnenszs , m " h, . 

haJ OVIZ k k ·eket megtakarított hanem az o azr szeO'ény magyar egyetemne so ezr " 'b'! '!It ' 
h k ' m gporból és keseruso o a · 

pora, mely , e-m~ny a, . I .· _ tanára V eleczky, fölötte rövidlátó 
A sebes~etr ,szertar ~ ,~co:::l~a fel melyei a szolga véletlenül a többi 

lévén, a szert~r?.ol ~?~_Pa~~ ·~ett 
8 
ké~dé tőlem: _ :Micsoda eszköz ez1 -

sebészeti eszkozok kozott e eJ t, - Lássa az úr amilyen a felelet, olyan 
Én válaszoltam; hogy azd~top~~n bo~ Társaim felk~lvén, felvilágosították a 
a kalkulus - es szekull a· II · k t'. · e ö több más 
tana' rt hogy a kérdezett tárgy csakug·>:an oppkau do;tmkr_rt .. "!te 

' fllt" tanaszeun;J, roro. 
tárgyról kérdezvén, ~elyte~ e, e e ei~a~chetikus tanmódot követte. A tan-

F~bini: ad szemetsz'~ ~~~~~t :l a felelőnek. csak a két végszót kellett könyvhol llllll en sor o m · 

belemondani. .. , . tan tanára leckéit merő pletykákkal 
Bölun~ az orvosrendorseglr ...... , re ~ézett ezt kellett dicsérnünk, ., t M" dig naO'y karneo os gyuiUJe ' k 

11 fuszerez e. lll ~ "l ráról két óráig is elbeszélt; de hogyan re. a 
magasztalnunk. Az ";szal t. ~ZI: csak futólag említette; gyakorlahlag
mérgek felfedezésénel ~lJarm, ~:~ tanított mint kelljen helyes látleletet 
se=it sem mutatott, sot arra b l d. It' Egy vitatkozás alkalmával 
"ll't . A oknak nagy o on Ja vo . , ... t 

kra 1 ani. pap " h a ré i orvosok a torokfaJast szen 
mint oppugnans elohoztam, , o~y H b rtg kulcsával az eskór-t cedulkák 
Balázs-gyertyával, a veszettscg~1 l .;:. ~- Baltazár" ~evek valának írva, 
hordásával, melyekre "Caspkar, l~ e c't~o . a zárdáknak nagy hasznot haj
gyógyították s hogy ezekne e arusl asa 

. . . bban tudnak, mint deákul"; ideje volna 
bereknek kik talán rumden mast JO. . t kintetes Reizinger és Sadl.er 

::nek a ré~ rendeletnek érvén~t sz.~r~m~ta~~Ir~~· :rdekes kis cikk többek közt 
urak szintén hajlandóknak le~nl ny~t o szegényes viszonyok közt ("két _nyomo
azt is megemlíti, hogy a~konban nn ~~:an';) tanitották a vegytant, pedig, eze.n 
rult piszkos, szennyes, fortelmesb sz~ tudománya" melyet a nagy dynastak ;s 
tud~mány "inkább a gazdag em er.e . d. kísé~tettek az alkimista-vágyak es 
melegen pártolnak. \Ugy látszik, lfeg T ~~n lg Ferenc (Irodalmi beszédei, II. 437.) 
az aranycsinálás ha.tsó gondolat~.). 0 Jani intézet nyomorúságairól: .,Egyete
következőleg emlékezik meg . a. regJ. :~~riuma egy konyhából állt, melyhez e.gy 
münk régi, úgyneveze~t kémlal labor l m, s oldalról egy, legfeljebb harmuzc 
szertárnak használt eló:;;z?ba vezet~tt snm~{ Eza így volt félszázadig, Winteri ,és 
ülőhelyet magiba foglalo tanszoba:al 'l ,:?g Utódja Sangaletti Ede, a vegytanar
Schuster tanárok, alatt •.. eme~ne~ a~:S(~: ~ laboratóriumhoz csatolta s ezt ~a~át 
nak ezzel szomszedos otszob.C:nYt l . közbevetőleg legyen mondva, nagy kes?n• 
költségén fölszerelt_e, mel! . fols_ze_re~est, váltotta mei. Ez állapot is egész harmmc 
csak az 1848-iki kbzoktatasi mmisZ er It elégtelen alkalmatlan, egészség
éven át tartott: homályos barlangok so~a v~ ~ár alatt 'lassanként háromszázra 
telen. A megnagyobbított tanszaba .a T an af dhatott be." Ilyen intézetet 

'k k"" ""J csak kilencvenet aga 
szaporodott hallgato ozu . 1 . d" 1862-be-n tanszékét elfoglalta! kapott a r;agyemlékü Than Karo y, fil on 
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tott: Böhm felszökött helyéből s mintha tréfás, de való részletezésem által 
a papa hármas koronája veszélyeztetnék, hatalmas vétójával a szót tőlem 
elvette s a középkori babanákat elsorolni nem engedte. 

Végül még Bene FerenCről~ a belorvostan tanáráról emlékszik meg 
Doleschall, magasztalva nagy tudományát és rendkívüli jóságát hallgatói 

iránt, kiknek valóságos atyjuk 
volt. Ezt egyéb források (pl. Ko
vács-Sebestény Endrének Benéről 
mondott emlékbeszéde) is megerő
sítik.37 

Daleschall följegyzéseinél jóval 
előbbről, 1817-ből is vannak ada
taink arra nézve, hogy milyen volt 
akkoriban az oktatás módja és 
szelleme a pesti egyetemen. Ifjabb 
Incze Mihálynak, pesti orvos
növendéknek, atyjához intézett le
veleiből kiderü~ hogy a pesti 
tanárok Akkor főleg saját kéz
irataik szerint tanítottak s ezt a 
hallgatóknak lediktálták, A tanuló
kat hetenként kikérdezték s fél
évenként megexaminálták. Stáhly, 
Lenhossék és Schuster llEimetül 
feleltették őket. Reisinger minden
kinek egy-egy ásványt adott a ke-

!2. B e n e F e r e n e. zé be, melyet le kellett írniok, 
Eckstein a sebészi mütétek mód

ját előbb lediktálta, azután hullán is demonstrálta. Mütét különben 
nem sok volt, csak hétfőn és kedden 10-11 óra közt, a gyakorlati órán. 

37 
Kovács-Sebestény ebben _ az emlékbeszédben többek közt a következő jel

lemző esetet_ emlí~i .Benéről: _"A viszonyt, melyben tanítványaihoz állott, legyen 
szabad egy tsko~at J_elenettel :ren~;neznem. A hagymáz (1835-37) uralkodó járvány 
volt s a s~ük korodana~ l~~;t tobbnyire fiatal tanulótársaink, mindnyájan súlyos 
bete?'e~ kep~zték Az oldoklo kórnak, uralkodása tetőpontján, többen estek szo
~oru áldoz.ataul. Eg"_! rajongó~b lelkü, de nem tehetség nélküli iskolatársunkra is 
~ly beteg JUt_?tt felugyelés vegett. Ez, az előzményekkel elégedetlen 

8 
az előbbi 

~vekben besztvott "Hartmann-féle elveket keblében táplálva, a szerencsétlenül 
efolyt eseteket elosorolta s az alkalmazott gyógymód sikeretlenségét f'"lh , . 

azt ja~olta, hogy a betegség legyőzésére a leghatályosabb izgatószer
0
ek 

0~;:~~ 
~=~;ge é alm~ztassék. B~~~nk, _körülállókban az előadó minden szavánál a mél
böl ant B, ~zerenyi;elen elJ~ras rotatt fokonkint növekedett az ingerültség, míg a 
ad _cs am~o" nyugodt, szeh~. ~rccal . s ~önnyes szemekkel hallgatta végig az elő
ba::· ~Idon ~e~zólalt, oromsugarzo arccal mondá a következőket: Szeretett 

om .. Nagy oro~_et ~z.~reztél nekem, mert látom, gondolkozni tanultál 8 mert 
eszemb: Jutt~tod saJat J;fJu koromat, azon kort, melyben elég erősnek hisszük 
~~k at mmden ~ad~ly és ne~ézség leküzdésére, de gyakran, míg ezen küz
veled n. erőnk?t e~zuk, fa:dalom,. rgen érzékenyen csalódunk. Ez történt jelenleg 
T lS s IDig dicsérendo .. az, I~ek~et. rosszalandó a mód, melyet ajánlasz. 
~uld meg a természet torvenyert tisztelni, mert azokat erőszakkal !egy" · 

~~ ~~m fogod .. Ezutá:'- sokratesi bölcsességgel és nyugodsággal fejtegeté a ~~~= 
ses resetet, mdokola a használt gyógymódot és azt folytatni is rendelé _ és 

~yb:~le:~~n ~~~~~n~!:~· k~r:;j?n?"t f-e.~~ ké:őbb is pártolásával dicsekedett. 
ezer gyakorlóorvost a hazának!" at IS o aJa an arrninc hosszú évek során több 
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Ben ét Incze is nagyon dícséri. Szép előadásai voltak; mindennap 7 -8-ig 
prakszist tart, 8-9-ig diktálja a betegségekről való tudományt, de kissé 
nagyon is gyorsan úgy, hogy a hallgatók egészen kifáradnak az írásban. 
Délután 4-kor ismét fölmennek a klinikára, kikérdezik a betegeket s ha 
kell, gyógyszert rendelnek. De azonkívül a maga házában is állított fel 
egy institut'u.m seu clinicum ambulatoriumot. Ezekre mindennap 2--4 óra 
közt felváltva két-két hallgató jár el. Bene az odarendelt betegeket kikér
dezi előttük, egyikkel praescribáltat, a másik a jegyzőkönyvet írja. V asár
nap délután azután mind elmennek hozzá s felolvassák egész heti munká
jukat. V égre mindenkinek egy fontos orvosi munkát ad, melyet egy hét 
alatt el kell olvasnia s belőle kivanatot készítve, megmutatnia. A város
ban levő betegeihez is elküldözgette őket, hogy a városi gyakorlathoz 
hozzászokjanak. 

Egyik-másik tárgyból korrepeticiókat vettek a hallgatók, magnktól 
a tanároktóL Ugyanis Incze atyjának egyik levelében az olvasható, hogy 
"a prof. Schusterrel való korrepeticzióidat nemcsak hogy helybenhagyo~ 
de szükségesnek is látom; ilyenkor 2-3 aranyat fel nem kell venni. azt 
mindig megérdemli a pr-ofesszor a fáradságért'". 

Efféle korrepeticiók tartását később a szorgalmasabb orvosnövendé
keknek is megengedték Dolescltall említi, hogy egyszer, mikor pénz dol
gában nagyon megszorult, az orvosi egyetem fekete táblájára hirdetést 
tűzött ki, hog-y a természetrajzi tárgyakból és vegytanból magánleckéket 
akar adni; mire a gyógyszerészhallgatók úgy özönlöttek hozzá, mint a 
raj; hamarosan megdagadt az erszénye és nem kellett többé demikáton 
tengödnie.38 De középiskolai tanulókat is szívesen vállaltak a szegényebb 
orvosnövendékek, kivált ha az akkor divatos hanzli-játékon elvesztették 
a pénzüket. A jobb kondíciókat akkoriban a piaristák direktora oszto
gatta ki, kinek szállását év elején százakra menő szegény egyetemi hall
gató ostromolta. Doleschall is csak nagy nehezen és csB..k protekcióval jut
hatott ilyen módon két kondicióhoz, melyektől havonként tizenegy pengő 
forintot húzott s ez a harmincas években tekintélyes összeg volt. mert 
Pesten öt forintért jó szobát, tizenhat (váltó) forintért pedig tisztességes 
ebédet lehetett kapni." 

Az első éves medikusnak az is nagy gondot okozott, hogy ember
csontokat kellett szereznie az osteologia tanulásához. A szegényebb hall
gatók némelyike kalandos úton-ruódon tett szert ezekre a csontokra. 
Doleschall jóízű humorral írja le, hogyan jutott birtokába az első 
csontváz: 

"Hogy orvosi pályámat sikerrel folytathassam, egyedtil az emberi 
csontok beszerzése hiányzott. Barátommal elmentünk a hóhérhoz s kértük, 
engedné meg, hogy az akasztófa udvarán csontokat kereshessünk. A síro
kat felbontani nem szabad - mondá, csontok sincsenek az udvarkában, 
nagyon sajnálom, hogy nem segíthetek, de ha már kijöttek, üljenek le. 
Máli tölts az uraknak, ott a sódar is, egyenek. Hóhérnál lakmározni 
iszonyú dolog, minthogy azonban Máli igen szép volt, nem sokáig szabad
koztunk. Ezután a budai temetőbe mentünk csontokat keresni. Barátom 

3s Tótos étel, melyet két garas ára juhtúróból, vöröshagymából és kenyér
szeletekböl, sós vízben forralással készítettek. 

3n Régebben még olcsóbb volt a magyar medikus élete. Egykorú feljegyzések 
szerint Budán, 1776-ban, az egyetemi hallgatók havi 8-10 forintért lakást, teljes 
ellátást és világítást kaptak a polgároknál; vendéglökben 4-----5 tál ételért 12 kraj
cárt, 3-4 tálért 8 krajcárt, 3 ételért 3 krajcárt adtak kenyérrel, de ital nélkül. 
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már jó adag kutyacsontokat talált az árokban, melyeket intésem ellen, 
nagy örömmel kendőjébe gyüjtött; s ime észrevesszük, hogy egy nyilt sír 
szélén tökéletes csontváz fekszik. Bicskáinkkal elkezdtünk kaszabolni, mit 
a sírt ásó katona meglátván, fenyegetve ellenállt; de a fényes két huszas 
lecsillapítá; mi pedig a csontokat hátunkra vetve, a város felé vittük. 
N agy gondot adott az, hogy a koponyát külön részeire felosztani nem 
tudtuk; üregé-t knkoricával és vízzel töltöttem meg, remélvén, hogy a 
megdagadt mag feszítő ereje által a koponya egyes részeire szétváland. 
Regg-el a vizet hordó cselédek a koponyát a kút előtti medencében talál
ván, az egész ház népe összeszaladt s rám rontott, alig engedtek annyi időt, 
hogy máibárnat elvitethessem; a lakók egy része felmondta a bérletet. 
A háztulajdonos keresetet indíthatott volna ellenem, s minthogy a kopo
nyán még a bőnyék is rajta voltak, úgy lehet, hogy én mint sírbontó az 
iskolából is kizáratom." 

Hogy abban az időben az anatómiát tanulók a hóhérhoz fordultak 
vagy a temetőkből lopták az emberi hullát; ez, ha nem is menthető, de 
érthető, mert száz .év előtt még a bonctan tanárának is jóformán csak 
elméleti ismeretei voltak a saját szakmájábóL Lenhossék (i. h.) írja, hogy 
1815-ben a pesti orvosnövendék csupán száraz leírásokat kapott az egyes 
anatómiai rendszerekről s évenként csak néhány készítményt runtattak be, 
melyeket csak a prosektortól ismert s mély titokban tartott műfogásokkal 
állítottak elő. A hulla melletti kiképzés alkalma teljeseu hiányzott, mert 
évenként 2-3 hullánál több nem jött a boncterembe s a hallgatóknak 
ezekhez sem volt szabad hozzá nyulniok, hanem csak arra szolgáltak, hogy 
a zsigerek fekvését nagyjában bemutassák. Így volt ez akkoriban a bécsi 
egyetemen is. Még a negyvenes években is olyanok voltak az állapotok, 
hogy a bonctan tanára (Csausz) mindennapi gyakorlatáról szaladt be az 
intézetébe, mikor az előadás ideje közeledett, megmagyaráztatta magának 
a tanársegédtől készített preparátumot, azután Hempel anatómiája nyo
mán megtartotta az előadást, pálcikával s gyakran kez!yüs kézzel de
monstrálva a készítmény részeit, amint azt a régi hollandi képeken is lát
hatjuk." Mondanom sem kell, hogy Nag-yszombatban még kezdetlegeseb
bek voltak a viszonyok; maga a város kicsinységénél fogva sem láthatta 
el az egyetemet kellő számú hullával, ezért is Pozsony és Nyitra vár
megyének (1771) meghagyták, hogy a kivégzettek hullái az egyetem ca
mera anatomicája számára Nagyszombatba szállítsák, úgy ·azonban, hogy 
a szállítás költségeit az egyetem pénztára fedezi. Mindazáltal egy, a 
királynőhöz intézett (1773 május 14-én kelt) panaszos feliratból kitűnik, 
hogy ez a két vármegye sem szállított elegendő hullát, mert a bonctan és 
a sebészet tanárának állítása szerint egy álló esztendeig egyetlen hullát 
sem kaphattak. Erre aztán azt felelték Bécsből, hogy mivel Nagyszombat
ban előreláthatólag sohasem lesz kellő számú hulla kapható, ennélfogva 
legjobb lesz, ha a tanárok az állatokon való boncolást veszik segítségül: 
nam sic docuit antiquitas, sic docent boni in arte/41 

, 
40 Mihalkovics: Emlékbeszéd Lenhossék József fölött, 6. - A 18. század elején 

meg a leydeni egyetemen is csak egyetlen hullát boncoltak egy tanévben. 
41 Linzbauer: II. 581. 637. - A háziállatok boncolása a külföldi egyeteme

ken, mé~ a legelsökön is, nagyban divatozott. Rayger Károly (1641-1707), a jeles 
pozsonyi orvos, ki gyakorlata közben is nagy előszeretettel végezte a kórbonco
lást, hosszasan írja le azt a boncolást, melyet a párisi egyetemen egy kutya hullá
ján végzett. (V. ö. Der röm.-kaiserlichen A~ademie ... Abhandlungen V. Theil 
375.) - Balsaráti Vitus páduai boncolásairól (,,inter amicos") lásd Szikszai Fabri~ 
eius B.-nak Oratio Funebris-ében, 1576., fol. DS. 
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1\Hndebből megérthetjük, hogy a bonctanhoz értő orvos nálunk a 
19. század elején még ritkaságszámba ment; de ezzel nem is igen törőd
tek, mert kint az életben a hullák felbontása úgyis a borbélyok feladata 
volt s azonkívül a közhangulat sem igen kedvezett a bonctani tanulmá
nyoknak: az emberi testet - legalább a halál után - noli me tangerenek 
tekintették s azt a fiatal orvost, ki az akadémiákról hazatérve ilyenféle 
studiuruOkba fogott, szentségtörőnek mondták s megbotránkoztak rajta. 
Egy 17. századbeli g'Únyvers azt írja egy ilyen tanulni és a hullán 
okulni vágyó fiatal doktorról (Enyedi Sámuelről, meg h. 1671): 

Samuel Enyedi mi közöttünk exlex, 
Indactus medicus, optimus carnifex, 
N ám ő is olyan lett, mint a zavaros fex, 
Az vérontók között minállunk egyik grex. 
Angliábul hozott orvosdoctorságot, 
Magyar nemzet közzé merö hóhérságot, 
Mondják, oda fel is sok embert felboncolt, 
Mint nállunk is immár ahhoz hozzáfogott.42 

Ami a pesti egyetemi hallgatók fegyelmezettségét illeti, ez abban az 
időben, melyről szó van, éppen nem mondható kifogástalannak. Az orvos
tanhallgatók könnyebben kezelhetők voltak ugyan, mint a jogászok, de 
azért néha őket is megdorgálta az egyetemi hatóság, mely olykor az ártat
lanabb természetű mulatságokat is rossz szemmel nézte. Így például számos 
rendeletet adtak ki, melyben eltiltják az egyetemi hallgatóknak a szín
házak látogatását, pedig akkor még nem tartozott hozzá a színműírás 
esztétikájához az a "modernség", mely egy elnyűtt idegzetű közönség 
tetszését mindenféle útszéli perverzitások mixed-pickles-ével nyeri meg. 
J ám bor Kotzebue-darabok járták! 

Sokszor megrójja az egyetemi tanács a jogászokat és orvostan
hallgatókat azért, hogy az istentiszteleteket elhanyagolják. Továbbá, hogy 
az egyetemi hallg-atók a szánkázást nagy zajjal gyakorolják (1777.), ho~'Y 
a budakeszi erdőkbe tett kirándulásaik alkalmával tüzet raknak és kárt 
okoznak (1779.), farsangkor az utcán, csapszékekben és kávéházakban tivor
nyáznak és játszanak (1780.), s megfenyeg-eti őket, hogy szükség eselén a 
budai Yárparancsnok katonai segítségét is kész igénybe verini. Ilyen 
nagyobb zavargás, melyben a katonai közbelépés is szükséges volt, 1780 
telén fordult elő. Később a nyilvános táncmulatságok és a színházak láto
gatását (a szülők társaságában) megengedték, de kötelezték a hatóságot, 
hogy külön biztosokkal kellő felügyeletet g-yakoroljanak. Ugyanezen idő
ben a kardok viselését újból megtiltották, szintúgy az utcán való dohány
zást és a tanuló ifjúság távozását a farsangi és húsvéti szünet alatt. 
1785-ben azt rendeli a császár, hogy az ösztöndíjas egyetemi hallgatóknak 
tiltsák meg a kávéházak és korcsmák látogatását; az egyetemi tauács 
pedig azt jayasolja, hogy a színházak látogatását csak jóviseletü, szorgal
mas ifjaknak engedhesse meg a dékán, de sohasem iskolanapokon és csakis 
a színház előkelőbb helyén, az úgynevezett "nobelparterre"-en. 

Az egyetem perlellusa és kurátorai (felügyelői) szorgalmasan látogat
ták a kocsmákat, kávéházakat és a városnak nem kis szám ú gyanus vagy 
ross:Z hírű helyeit s hogy az ellenőrzés sikeresebb legyen, a hallgatók 
kötelesek voltak lakásukat a dékánnál bejelenteni. A redutbeli és az úgy
nevezett nemesbálokon csak éjfélig volt szabad tartózkodniok és csakis 

42 Magyar Prot. Egyházi és Iskolai Figyelmező, 1870, 594. 
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a~kor,, ha más.~ap ne~ vo~ t előadás. Az ez ellen vétők büntetése elég 
sz1goru volt; tobbek kozt haron1 napi elzárás az egyetemi börtönbe .sőt 
esetleg végleges kizárás is. ' 

II .. József halála után még jobban szigorították a fegyelmi szabál _ 
z~tot. ÚJr_a megtiltották a nyilvános helyeken való dohányzást és a káv~
hazak, tancmulatságok, nemkülönben az "állatheccek" (am p hitheatrum 
vulgo Hetz) látogatását." ' 

Az ifjúságnak télen esti 9-kor, nyáron 10 órakor otthon kellett Jennie 
A ~~':éházak, és a hazár?-játékok sokat rontottak az ifjúság szellemén merÍ 
a fo~aros mar a 18. szazad végén is a kávéházak városa volt. Kfilönö
sen fenyes volt a Kemnitzer kávéház a Dunaparton két hatalmas b'll' • d
teremmel, három társalkodó-teremmel, hol ebédet ls lehetett kap ·

1 
Elar 

a hel , . d , - nr. zen 
, ye? a varas mrn en retege találkozott, a puderoskabátos fodrász 
eppeu ugy, ~i~~- a li~ő:öző mágnások. Az egyetemi hallgatóságnak nem 
l~het nagy buneul felronr, hogy ezekben a fényes és kevésbbé fényes hel vi
segekben a hazárdjátékoknak áldozott, mert a kártyázás már akko • · 
~atalmas szenvedélye volt a főváros lakosságának. Mária Teréziának e r ·

1
: 

tiltó :e:r:?-~_le~éből tudjuk, hogy a hatósági személyek még a városi ül~~;k 
alatt IS utottek a vingt-et-un-t, vagyis a huszonegyet De azonkívül f' .. 
ferbl' . d' . j' ( l . a arao, 
.. ~· qum ICI, mo me ma om), trente-et-quarante, landsknecht durák 

b1n~Is, drumadam, a viganójáték, a lutri, az olla fortuna (s~m·encse~ 
kerek~, .a mariandli is vígan járta. Az exotikus nevek e sorozata is eléggé 
~~n~sitJa, hogy IDennyire kedveltek voltak a régi Pesten a szerencse
Jatekok. 

E~y ízben az orvosi kar folyamodott, hogy hallgatóinak enged· 'k 
n:eg a tancmulatság-ok és színházak látogatását mert azok érettebb k ·Jek 
reszben " .. k . b d ' orua ' noso , resz en pe ig oly tartományokból valók hol O' -

enged ff 'l t· . . , me~ van . . :e ~z _e e e; az es 1 9 oran túl való kimaradás engedélyezése már 
azert IS kivanatos volna, mert az orvosnövendékek a kórházakban vannak 
elf~!l'lalva. A helytartótanács azonban hajthatatlan maradt (1792) "t 
kesobb a nyilvános táncmulatságok és színházak látogatását a jo·O'"·-

8? 
o;·:osta~hall~a:óknak feltétlenül megtiltotta (1802.). A legmagasabb hat~~ 
sag e r1degseget nem szabad mai szemmel nézve elítélni. ]\félyebb oka is 
volt~ annak. Abban az időben a mi ifjúságunk valósággal lángolt a sok 
~e;1ezséggel küzdő magyar színészetért. A színész-ujoncok és kezdő dráma
IrOk ~ya~ran az egyetemi hallgatók sorából került ki, ami persze a t 11laj
d~~ke~e:t;I tanulmányok rovására ment. Dugonics András, ki maga is 
d1 ~mmro volt, n?~ egyszer ~ond otta előadása után: "Fiaim, nektek ugyan 
~~atrumba menn1 tilos, de mar ma csak elmehettek, mert igen szép darabot 
Jatszan~k a magyaro~u, s ily~nkor ő maga is ott volt a páholyában. 
A szegen~ebb egyetemi hallgato, ha nem volt pénze s mégis nagyon vágyó
d;>tt a teatrumba, szerepet másolt, színművet fordított vagy épen statisz
taskod?.tt. Akkoriban a magyar színtársulat személyzete rendesen nem 
;nent tobbre 15-18-nál s ezek közül is az év folytán egy-kettő odébb állott 
Igy, eg~-e~y nagyobb előadás alkalmával, nemcsak statisztákra, hanem' 
segedszmeszekre ( delektans aktorokra j is szükség volt. A rondellában és 
a Hacker-teremben 12 krajcárt fizettek a statisztáknak egy estére, a segód-

. ~s Ez a Hetztheater a mai Vörösmarty-tér helyén volt. Nagy kerek épület a 
mm Cirkuszok formájára, három sor páhollyal egymás felett. A jáÚkokat egy he~c~ 
me~ter vezett~, -~i felbőszített bikával ingerkedett, mészároslrntyák közremüködésé
vel, de ezenklvul farkasok, medvék, sőt néha tigrisek is szerepeitek a müsoron. 
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színészeknek pedig 10-12 forintot egy hónapra, ami már nem volt 
megvetendő összeg egy szegény medikusnak. llyen módon színészke
dett egyetemi hallgató korában irodalmunk egyik dicsősége, Katona 
J ó zs ef is. 44 

1806-ban megtiltják az egyetem udvarán való labdázást, nem külön
ben az egyetemi templom előtt és a kórusa alatt való álldogálást. Sőt 
mikor (1797) az úrnapi körmenet alatt több orvosnövendék lenyírott rövid 
hajjal jelent meg, az egyeterni magistratus megparancsolta a dékánoknak, 
hogy az ifjúságot ezen szokás elhagyására kényszerítsék, mert a helytartó
tanács ezt meg nem engedhető újításnak tm·tja. 

A hangos torkú, lábaival dobogó hallgató már a régi egyetemen is 
ismeretes alak volt, mit abból következtethetünk, hogy 1799-ben oly értelmü 
rendelet jelenik meg, hogy akik az előadások alatt nyugtalankodnak, ordí
toznak, lábaikkal dübörögnek ( clamorosi, pedibus strepentes, alios intes
tantes J megintessenek, esetleg kizárassanak 

A régi Pesten mindig bizonyos ellenséges feszültség volt az egye
temi hallgatóság és a katonák, illetőleg a tisztikar között s ez az ellen
séges viszony különösen a bálokon mutatkozott a legélesebben. 1806-ban 
például megesett, hogy a Hétválasztóban tartott táncmulatság alkalmával 
a 32. ezredbeli tisztek egy álarcos orvosnövendéket brevi manu kidobtak 
a táncteremből, mi azután nagy háborúságra adott okot, úgy hogy végre 
is a vármegye, a város, az egyetem és a katonaság vegyes bizottsága 
intézte el a sérelmet. 

Az álarcosbálok általában a leggyakoribb oka és alkalma volt az 
efféle összeütközéseknek, mert a régi Pesten igen kedveltek voltak s más
részt ezeken a mulatságokon tombolt legféktelenebbül a vigadni vágyók 
jókedve. A 18. század második felében már oly mérveket öltött a pesti 
maskaradüh, hog,f "érdemes és tekéutetes szeméileket sem átallottak mas
karafigurába bémutatni", s végre is :Mária Terézia elrendelte, hogy papo
kat, apácákat s a rendnek őreit maskaraformában kifigurázni nem szabad, 
az utóbbiakat annál kevésbbé, mert az ilyen bálokat a zsebmetsző polgár
társak is (kiket Lopándi uraknak nevezett el a néphumor) mindenkor 
megtisztelték jelenlétükkel s a "drága, iszontató áru arany brászlétokat, 
nyakravalókat, nemkülönben láncon lógó nájmódis aranyórákat" rövid 
úton eltüntették Még a 19. század elején is nyolc-tíz helyen tartották az 
akkori főváros farsangi mulatságait, ezek közt legismertebb volt a Hét 
Választó Hercegeknek tő redulti szállája, azután következett a Hakkér 
apró redutt-ja, a Fekete vagy Kormos redutt, "ahol sokan táskájoka.t s 
lelkeket is béfeketítik"," a Nagypipa, a Két törökök, a Fiakkerek szállája, 
a Favágók szállúja stb. Egyik legelőkelőbb pesti kávéház belsejét, a har
mincas évek elején, a mellékelt kép tünteti feL Mindezeket, az elsőtől az 
utolsó spelunca mortis-ig (ahogy Herman Ottó az apró füstös kávéházakat 
találóan nevezte), látogatta az egyetemi ifjúság aszerint, hogy mennyi 
aprópénze volt a tarsolyában. Leginkább persze az előkelő H ét K urtürst
beli mulatságokat, ahol Pelesk ei Nótárius szerint, a dámák ny akai, fejek 
és kezek brilliánttal valának tele. Gróf Hoffmansegg (1793.) leírásából 
tudjuk, hogy az itt tartott farsangi mulatságokon gyakran 6--700 ember 
is részt vett s a fiatalság eleinte kardosan, sarkantyúval jelent meg úgy. 

M Gyulai- Pál: Katona József és Bánk bánja (1907.), 35. s köv. l. 
u V. ö. Gaal György: A tudós palóc. (Pest, 1803.) 
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hogy tánc közben sokszor a hölgyek ruháit is szétszaggatták a nagy tolon
gásban. Egy alkalommal olyan botrány történt, hogy a hált azonnal be 
kellett szüntetni. Egy jurátus u. i. kirántotta kardját s mindenkit leszú
rással fenyegetett, ki háborgatni merészeli. A közönség nagy rémülettel 
szétszaladt, mert a vagdalkozó jogász mellé állottak társai is. A legtöbb 
ilyen összetűzésnek az volt az oka, hogy abban a korban a budai és pesti 
német polgárság leginkább a voltzeris-t, a polkát és más hasonló "forgó 
bolondságokat" járta, míg az előkelőbbek s a jurátusok inkább a négyest 
és a magyar táncokat pártolták Ha egy "szállában" az egyetemi hallgatók 
megjelentek, első dolguk az volt, hogy a német táncot és muzsi
kát _leint.ették s a terem közepére állva, kivont karddal, sarkantyú
penges ntmusa mellett gyujtottak rá a tüzes magyar táncokra, 

13. A redoute-kávéház belseje a mult század elején. 

amiLen ,s~kszor még az öregek is segítettek nekik, mert Gaal György (i. 
h.) azt IrJa, hogy ,.A Magyar Szálában (a későbbi Magyar Király szálló 
a D~rottya-utcában) is voltam, ahol egy öreg, talán 65 esztendős Tekénte
tes Ur a magyar tántzba úgy produkálta magát, hogy a Magyar Kis 
Asszonyok szúmosan hozzája tódultak". 

Az egyetemi hallgatók a fegyelmezetlenségre v-aló hajlandóságot 
rendszerint már a vidéki középiskolákból hozták magukkal. Hogy itteni 
életük miJyen volt, arról - sajnos - riincs kellő számú adatunk, mert a 
magyar diákság történetének megírása még mindig hiába várat __ magára· 
csak néhány szórványos feljegyzésből következtethetünk. Tudjuk például: 
hogy a szegedi diákok sok szép és nemes tettük mellett (segédkezésük tűz
veszélyek s a Tisza áradásai al kalmá val, a város szénatermésének hirte
len felgyüjtése 1747-ben stb.) féktelen kihágásokban, iparoslegényekkel 
való verekedésekben, zsidóheccekben stb. is részesek voltak, azokat gyak
ran maguk kezdték és a rendőri karhatalmat sem respektálták, sőt néha 
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még a város rendőrbiztosát is hatalmasui elverték (1840.) 46 A pesti egye
tem vidéki hallgatói tudomásom szerint csak egy ízben, az 1831. évi kolera
járvány kitörése alkalmával, okoztak nagyobbszerü - bár teljesen érthető 
és menthető - zavart, melyet már zendülésnek is nevezhetünk. Ez évben 
u. i. július 14-én, hogy a rettentő járvány terjedésének elejét vegyék, a 
hatóságok Pest városát körülzárták s még a budai részekkel való közleke
dést is lÍlegszüntették. A hazatérésben gátolt vidéki ifjúság erőszakhoz 
nyúlt mit az alsóbbrendü néposztály is támogatott, úgy hogy katonai 
segít;éget kellett igénybe venni. Stáhly Ignác egyetemi tanár csak nagy
nehezen tudta életét a felbőszült néptömeg haragjától megoltalmazni s a 
fölfegyverzett és végsőre elszánt ifjúság végre is csak az orvoskari dékán 
azon igéretével volt lecsendesíthető, hogy rövid idő mulva hazabocsáttat
nak; ami meg is történt. 

Mindent összevéve azt mondhatjuk, hogy a régi magyar főiskolai 
ifjúság fegyelmezetlensége jórészt természetes okokkal nwnthető és ko
rántsem volt oly visszataszítóan szélsőséges, mü1t az, amit a külföldi 
egyetemeken tapasztalunk. Nem akarok itt bővebben is foglalkozni evvel, 
hiszen eléggé ismert dolog, hogy például a német egyetemi ifjúság. milyen 
féktelenül élt vissza kiváltságos helyzetével. Nagyon is hosszú laJstromot 
kellene egybeállítanom, ha a német diákok fegyelmi vétségeit, sőt bűneit, 
óhajtanám itt, csak félig-meddig kimerítően, felsorolni. J~ll,emzésül elé~, 
ha megemlítem, hogy a 18. században megtörté nt, hogy J enaban, melyrol 
azt mondja a régi német diákvers, hogy ,.dort weiss man trei und bu~
schikos zu leben" - egy ilyen bursikóz-nevelésű és finomságú hallgato, 
mikor az egyetem rektora kihirdette előtte a tanács ítéletét, ho~y vala,n::i 
sulyosabb természetű deliktum miatt távoznia kell az egyetemrol: az !~e
let felol vasása után hatalmasan arcul vágta a szegény magnifikuszt, azta~ 
a kapu előtt álló kocsijába ugrott és egykettőre áthajtott a szoms~e
dos német államocskába, ahol már semmiféle büntetéstől sem kellett fel
nie; és ugyanitt történt meg, hogy az egyetem féktelen po,lgárai ~ nek~~ 
ellenszenves városi filisztereket fülüknél fogva kivonszaltak a varas fo
terére, ott letérdeltették s arra kényszerítették őket, hogy a vegyes minő-

46 Reizner: Szeged története, III. 319. - Néhány más adat: Gyöngyös vár?s 
tanácsa 1769-ben elrendeli, hogy "deákok, ha zenebonát inditanak, bár nemes?k lS, 

fogattassanak meg" (Sebők László: Gyöngyös és vidéke története, 228): M1sko!c 
városának 1708-ban kelt iskolai törvényei elrendelik, hogy azok a dmkok, kik 
az iskolát részeges kurjantO'atásaikkal latrok barlangjává, kocsmává és· bordély
házzá aljasítják, az intézetből kizárassanak Szintúgy eltil:ják_ a tanuló if~úsá~ot 
a katonai fegyverek, különösen pedig a pisztolyok ha~zn~lat~t~l (Szendre_t:. Mis
kolc város története,. III. 455., 457.). A székelyudvarhelyi g1mnazmm 1714. evt sza
bályai megtiltják, hogy a deákok mentéjöket félvállra vetve hordják s_ alatta 
baltát rejtegessenek, vagy az iskolában fegyverek?t ta:tsanak fS~a_thrnar'f K;: 
A nagyenyedi Bethlen-főtanoda története, 118.). Des ':a~os d~akJa,I a v~rostol 
kapott búzát eladják s az árát megisszák, 1685-ben (Lukunch: J?es. varos. ko~é~ete 
a 18. század elején, 24.). A pesti diákok, különösen pedig a pmnsta g1mnazmm 
tanulói s a város németérzelmű polgárai közt igen gyakoriak voltak a súrlódások 
és verekedések melyek néha évekig tartó perekké fajultak, vagy pedig kicsapás
sal és az egés~ ifjúság jelenlétében kiosztott 12-14 bottal végzödtek (v. ö. Peisner: 
Budapest a 18. században, 61-62.}. A deb;:eceni di~kok. (16!8-ban) ásk.áló~na~ 
Szokolay István nevű tanárjuk ellen s midon a tanacs VIZSgalatot akar mdítam 
ellenük bezárják a kollégium kapuit s a város embereinek fegyveresen is ellent
állnak 'vérengzésre kerül a dolog, az egyik tanuló fülét, a másiknak kezét levág
ják a~ esetnek híre terjed az egész országban s a felsőbbéves hallgatók közül 
110-'en otthagyják az intézetet (M. Protestáns Egyh. és Iskolai Figyelmező: 1870. 
évf. 280.) stb. 
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ségü piaci gyülekezet előtt hangos szóval megkövessék őket és éltessék az 
akadémiai szabadságot. 

• 
A már elmondottakon kívül egyéb körűlmények is hozzájárultak 

ahhoz, hogy a magyar tanulóság abban a korszakban sem fordult nagy 
szeretettel az egyetlen hazai főiskola felé, mikor ez már teljesen kialakult 
és így az ifjúságnak médjában volt itthon végezni a magasabb tanulmá
nyokat. Érzelmi okok is közreműködtek ebben. Ugyanis ahelyett, hogy az 
egyetemi tanszékek betöltésére megfelelő magyar szakembereket nevel
tek volna, az intéző hatóság· jobbnak látta, hogy osztrák és német szárma
zású és érzelmű egyénekkel rakja meg a magyar főiskolát· sőt az alsóbb 
fokozatú iskolákban is igen sok helyütt így volt ez. Pedig, 'mint arra fön
tebb rámutattam, a külföldi előkelő iskolákorr a jeles képzettségű magyax 
tanároknak egész serege müködött. A mi vérünkből valót menni hagytuk, 
az idegent meg importáltuk. Ezek a német tanítók pedig nem mindig csak 
a kultúrát hozták, hanem sokszor a türelmetlenséget, a nacionális gy-J
lölködést, a hálátlanságot js, Már 1555-ben panaszkodik egy egykorá a 
kassai német tanítóra, azt írván róla: "Oskolánk pusztán áll, mert egy 
német mestert hozának, mely német mester kiveré az magyar deákokat 
belőle; most egy inast állottak belé. Gyermekeinket széjjel kelle bujdos
tatnunk; nincsen ki tanító".47 Ugyanaz a panaszos hang szólal meg 250 év 
mulva Révai Miklós-nak az ő pártfogójához, Somogyi-hoz intézett levelé
ben, miután már három évig volt a magyar nyelv és irodalom tanára a 
budapesti egyetemen: ,.Valamint elejéntén, úgy szeretem most is hivata
lomat s gyönyörködöm benne; noha már kezdetben láttam, azóta is hova
tovább mindinkább tapasztaltam annak szinte megvetésig való alacsony
ságát. ]\fert a magyar iskola mindenütt igen rossr.ul áll ... de legrosszab
bul az universitásnál". Ugyanitt azt mondja, hogy a mindenféle nemzetből 
összeszedett egyetemi tanárok a magyar nyelvet megvetik, lenézik és 
valósággal ellenségei a hazának (in ipsa universitat e professares ple
rosque de varia gente collatos esse linguae patriae osores, esse hastes 
patriae). 

Tudvalevő, hogy a nagyszombati egyetem tanárai, kettő kivételével, 
idegenek voltak nemcsak nyelv, hanem érzelem dolgában is. Az első ma
gyar ember, kit a már Pestre áthelyezett orvosi kar tagjává kineveztek, 
Rácz Sámuel volt. Tisztelettel kell megemlékeznünk reá, mert egész tehet
ségét s minden idejét arra fordította, hogy magyar tankönyveket írjon s 
jó német munkákat ültessen át hazai nyelven: 

Mondj reá áldást Haza bőven! s írd fel 
E nehány szókat temető kövére: 
,.A ki mert köztünk magyarul beszélni, 

E' vala Első!" 

- írja róla Váradi Balassi Pál orvosnövendék, tanítványa. 48 ö volt az, ki 
már 1790-ben hirdette, hogy az egyetemnek nem Budán, hanem Pesten van 
a helye s hogy azon magyarul kell tanítani. Erre azonban még hetven 
évig (1860-ig) kellett várni a jó magyaroknak! ... 

S hogy Révai aligha túlzott, arra az egyetem későbbi életéből is 
idézhetek támogató adatot. Az ötvenes évek elején Tognio Lajos egyetemi 

47 Régi magyar nyelvemlékek, II. 101. 
48 Pataki Jenő: Régi orvosaink a magyar nyelv és. nemzeti kultúra szolgála

tában. (Különnyomat az Erdélyi Orvosi Lap 1922. jan. l. számából.) 

Orvosi szakoktatás és egyetemi élet a régi Magyarországon 33 

orvoskari tanár javaslatára "GleichberiGhtigung der Nationalitaten" jel
szóval a német nyelvet tették meg hivatalos nyelvvé a magyar tudomá
nyos eg-,y13tem orvosi karán. Az egész orvoskari tanártestületből csupUn 
Sauer professzor volt az, ki a javaslat ellen szavazott s aki e tette miatt 
azonnal rajongó chauvinistának lőn kikiáltva bizonyos körök részéről. 
Könnyen elképzelhetjük ezek után, hogy milyen laza, sőt ellenséges ter
mészetű Volt az az erkölcsi kapcsolat, mely a magyar tanulót ta:náritboz 
fűzte, ahhoz a tanárhoz, kire ráillett az a szomorú jellemzés, hogy hostis 
patriae. Történelmi adatot is említhetek azon gyülölet megvilágitására, 
mellyel a magyar fiatalság a 
Kollouich-uralom idején a nagy
szombati egyetemre importált 
mindenféle cseh, morva, sziJéziai 
és osztrák tanárok iránt viselte
tett. Mikor a kuruc hadak ve
zére. Bercsényi Miklós, 1704 ele
jén bevonult Nagyszombatba, az 
egyetemi hallgatóságnak első 
hozzáintézett kérelme az volt, 
hogy a magyargyűlölő idegen 
tanárokat, kik még a magyar 
köntös viselését is megtiltották, 
kergesse ki az országból. Amit 
Bercsényi meg is cselekedett, az 
egyetem további vezetését kizá
rólag magyar tanárokra bíz
ván.M' 

• 
Ha tovább kutatjuk azokat 

az okokat, melyek a magyar ta
nulóknak külföldre özönlésében 
közreműködtek, akkor nem sza
bad azt sem elfelednünk, hogy 
kivált a régebbi időkben, neve
zetesen a 16--17. században, a 
törökök garázdálkodása, az örö
kös háborúskodás a középiskolai 
tanulást is megnehezítette ide- 14. R á c z s á rn u e l. 

haza. V ay Adám írja az ő "szo-
morú rabságában írott verseiben", hogy a n1agyar ifjúságnak a foly
tonos háború miatt seholsem lehetett tanulnia és ő maga is csak nagy ne
hézségek leküzdése után juthatott el Eperjesre, ahol tanulmányaiban 
kiképezbette magát. Később aztán annyira megszakták a külföldön való 
iskolázást, hogy nem is ment jóravaló orvosszárnba, ki egy csomó éYet 

49 Thaly Kálmán: Irodalom- és illÍveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi 
korból. Bpest, 1889. 40. old. - Tognio jellemzésére álljon itt még a következő adat: 
Balassát egy, a forradalom alatt írt leveléért, melyben Kossuthnak két osztrák 
tisztet ajánlott honvédekül, 1850-ben hat hónapi fogságra ítélték. Felmentését 
Tagnia megakadályozta, de több száz pesti polgár kérvényére három hónap mnlva 
mégis szabadon bocsátották, bár az év végéig felfüggesztették a tanárságtóL (Haj
nal István: Emlékbeszéd Balassa János felett, 1869. 8. old.) Lásd továbbá az Arányi 
Lajos naplóiról szóló értekezést is. 

1Iagyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 3 
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nem töltött a külföldön, lehetőleg minél több egyetemen és minél tovább. 
Huszti Szabó Istvánról (1671-1704.), Debrecen városának főorvosáról 
olvassuk, hogy mikor Kolozsvárt a hittani tanulmányokat 'elvégezte 
Frankfurt~a ment a fizika és az orvosi tanulmányok hallgatására, inne~ 
Franequeraba a bonctanban való önmívelésre, a következő évben Leidába 
hol az élettant tanulta, innen Londonba, hol a vegytanban tökéletesített~ 
magát, azután az oxfordi egyetemre megy, a következő évben Lipcsében 
végez sebészi tanulmányokat s végül a hallei egyetemen avatják doktorrá. 
. A külföldi akadémiákról nemcsak a tudományt, hanem a jó modort 
es a. csiszolt társadalmi szokásokat is magával hozta a magyar fiatalság, 
s ak1re azt mondták, hogy ex academia venis: ez azt is jelentette hogy 
"udvark~pes vagy!" A nehezen megszerzett oklevéllel miutegy a ~emesi 
rendbe lepett a fiatal ember, kit, mint diplomás orvost, nemcsak a pácien
sek, hanem ,a hatóság?k is úgy szólítottak meg, hogy "Excellentia Vestrrt!" 
A komoly es tisztessegtudó magyar ifjakat a külföld is megbecsülte sze-
retettel fogadta és más nációk elé helyezte.50 ' 

.. .. ~ 18. század n;ásodik felében már az sem elégítette ki a magyar 
kozonseget, ha valah csak a bécsi egyetemet látogatta tanulmányai alatt 
Még kevésbbé tehetős szülők is, áldozatokat nem kímélve azon igyekez~ 
t~.k, hogy a medikus fiuk bizonyos időt német, angol stb. ~gyetemen tölt
son. Mikor Incze Mihdly, később kolozsvári gyakorló orvos és az ottani 
?rvos-sebészeti tanintézet tanára, Pesten elvégezte az orvosi tanfolyamot 
es h~z.a szer~tett vo~~~ menni, az apja, ki kolozsvári református pap volt, 
azt IrJa neki (1785. Julms 24.), hogy bár igen óhajtanák látni de azért ne 
praeci])~tálja magát a ~~zaj?vetellel. Most is többnyire azt c~n'travertálják 
~;· Szoots~en (kolozsvari varosi orvos, később országos főorvos), hogy bár 
~o dokt?r e~ szorgalmas is betegei körül, csak az kár, hogy nem volt fel
Jebb Becsnel, francia vagy más országokban". Egy másik levelében 
I_If:;.ancsak azt ~írja: "Igazán sok'szor szánom dr. Szöötsöt, hogy akinek ele
Jetol kezdve szep esze volt, pénze is lett volna a gazdag apjától, miért nem 
ment a többi tudós nemzethez is experiálni". 

~ Ennek, a dr. Ircze Mihálynak hasonnevű fia szintén az orvosi pályát 
valas~t,ot:a es. mikor tanulmányait befejezte, ugyanazt a jó tanácsot kapta 
a~ apJ~tol, IDI?t amit ez a magáétól, annak idejében. "Addig haza ne ji)jj, 
rm~ B~csen tt:l neveze~es külországokat nem látsz, mert az adja meg a 
poht';'rat. ~dd:g cs:'k felszemed van és meg fogod látni, hogy a külorszá
gokro.~ valo visszaJövet~ledkor milyen más szemmel nézel minden dolgot. 
Pestrol egyenesen hazaJönni gyalázatos volna". Még azt is rossz néven 
v.e:te az a~~ori kö~vé~~mény, h~ a fiatal medikus, bár csak pár napi vaká
cr~:>ra, a szunetek IdeJen hazarandult. Ugyanis 1819. júliusában azt írja a 
fianak dr. Incze: "Tegnap délután édes anyádnál köszönteni sokan lévén s 
többek közt a protomedikusné is, feleségem kérdi, hogy fia nem vágyik-e 
haza~ Félig-meddig vágyik, felelé, de azt írja, hogy mégis sokért le nem 

, 
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Kis Já~~s-~rj,a az ö ~mlékezéseiben (138. I.), a 18. sz. végén, mikor mát' a 
nemet, egyetemi lfJusag duhaJ szel'leme is szün6ben volt: "Jénában minden szomba
ton delest, mikor különben sem tartattak leckék, kisétáltunk valamelyik szomszéd 
h~ly~ég~e s ott egy-két pohár ser me'llett lelkesedéssel zengtünk a legjobb német 
kolt~kböl vett dalokat s estve visszamenet Schiller zsiványinak ezen esmeretes 
sora,It harsogtattuk a légbe: "Ein freyes Leben führen wir" stb. Mindazáltal nem 
e~lekezem, hogy jókedvünk csak egyszer is patvarkodássá vagy illetlenséggé 
faJUlt vol~a el. _Általában a magyarok mint Göttingában, úgy itt is mind szorgal~ 
mukra, mmd tisztességes erkölcseikre nézve megkülönböztették magokat s ezért 
a közvéleményben is egyebeknek eleikbe tétettek." 
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jönne; inkább tanul ahelyett. Az ura is, folytatta beszédét, meg nem en
gedné. A Barra Imre (később Kolozsvár főorvosa), hazajövetele is mennyi 
pletykára adott alkalmat; mikor hazajött, apja nem volt honn és ő künn 
járt; megérkezvén apja, három napnál tovább nem engedte itthon mara
dását; akkor sem volt s-zabad senkihez mennie; kocsira ültette és vissza
küldte. A, tegnapi köszöntők között egy sem találkozott, ki a lejövetelt 
helybenhagyta volna. Még egyik azt mondta: A biz olyan, mint mikor 
valaki nem várná, hogy a tojást kiköltsék, hanem félidőben feltörné, hogy 
meglássa: milyen a csirke~" Efféléket ·hallva, nem merte fiának megen
gedni, hogy hazajöjjön; hogy mégis bizonyos családi ügyeket elintézhes
senek, nagy titokban Nagyváradon adtak egymásnak találkát." 

• 
Az első hazai e~yetem teljes kialakulása előtt, mikor a tanuló ifjú

ságnak még nem volt alkalma arra, hogy az orvosi tanulmányokat itthon 
végezhesse, gyakran megtörtént, hogy az orvosi pályára készülő diák 
valami ismertebb gyakorló orvos mellé szegődött~52 ki őt az orvosi tudo
mány elemeibe bevezette, sőt teljesen ki is képezte, úgy hogy a fiatal 
medikus nem egyszer az orvosi studiumok széleskörű ismeretével indult 
el a külföldi egyetemekre, inkább csak azért, hogy a diplomát is megsze· 
rezze és ilyenformán a gyakorlatra kétségbevonhatlan jogot nyerjen. 
Majdnem minden 17. századbeli előkelőbb magyar orvosnak voltak ilyen 
magántanítványai. Így például Vizaknai Bereczk Györgyöt a híres orvos 
és nyelvész, Páriz Pápai Ferenc vezette be az orvosi tudomdnyok elejébe, 
s Árkosi Thegző Benedek, Dimjén Pál, Görgei Pál, Tolnai István, Köleséri 
Sámuel, Windisch is foglalkoztak ilyen magánoktatássaL Itt említhetem 
meg azokat a magyar orvosokat is, kik a 16. és 17. században előkelőbb 
középiskoláinkon tanárokul működtek s az orvosi pályára készülő tanuió
kat már a gimnázium legfelső osztályaiban bevezették az orvosi ismeretek 
rudimentumaiba; így pl. Balsaráti Vitus János sárospataki tanár és Kyr 
Pál Brassóban, ki az ifjúság használatára 1551-ben egy Sanitatis studium 
címü könyvecskét is adott ki, mely higienikus aforizmusokat tartalma
zott. Nagyobb könyvet írt magántanítványai számára Diószegi István, 
Debrecenben.53 

A legnevezetesebb orvosi magdniskoldk a Felvidéken, Késmárkon 
és Besztercebányán voltak. Előbbi helyen Fischer Dániel, az utóbbin 
pedig a jeles Moller Károly Ottó (hosszú időn át Rákóczi Ferenc tábori 
orvosa) oktatta a maga növendékeit. Gömöri Dávid, mielőtt a jenai egye
temre ment, előbb Fischer Dániel mellett tanulta két évig az orvosi gya
korlatot, úgyhogy mikor 1731-ben, 23 éves korában Jenába ment, akkor 
már semi-medicus volt, s csakugyan két év mulva meg is szerezte az or
vosi diplomát. Mollerről tudjuk, hogy nemcsak oktatta a maga tanítvá
nyait, hanem a külföldi útra stipendiummal is ellátta őket s mikor az 
akadémiát el végezték, itthon vagy a külföldön előkelő állá~okat szerzett 

;;1 Pataki Jenő: Adatok a magyar ifjak orvos~ nevelésének történetéhez. 
(Kolozsvár, 1903.) 13. old. 

52 Külföldön jártukban is így volt ez. Paracelsus említi, hogy számos tanít~ 
ványa közt volt két magyar is, kik "jól sikerültek" (von Pannania seien zwPen 
wohlgerathen.) 

53 "Succincta morbos curandi methodus, suis au~itoribus in domesticis 
seholis dictata". (1726.) Kézirat a debreceni reform. kollégmmban. - Vámossy (57. 
I.), nem tudom milyen alapon, azt mondja, hogy Moller Károly Ottó munkája . 

•• 
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nekik. Bél Mátyás, Hermann András, K_:rrogler, Institoris, Simonides, Seve~ 
ríni, Hajnótzi, Perlitzi, I\1:adai Dávid Sámuel mind az ő iskolájából kerül· 
tek ki. Ha elgondoljuk, hogy milyen hatalmas és kiterjedt gyakorlata volt 
Mollernek, elképzelhetjük, hogy mily sokat tanulhattak ettől a Hippokra
tes Hu.ngaricus.tól (ahogy \Veszprémi nevezi) az ö körüle sereglő tanít· 
ványok. Minthogy pedig :llíollernek patikája is volt Besztercebányán, 
tanítványai közül némelyek (például Torkos Jusztusz J án os) mellesleg a 
vegytant és a gyógyszerészetet is megtanulták, mielőtt külföldre 
mentek. Hajdanában sokkal nagyobb gondot fordítottak arra, hogy a 
leendő orvos a gyógyszerészeti gyakorlatban is jártas legyen, mint Ina

napság, a specialítások korszaká~ 

ban, és ezért gyakran olvassuk, hogy 
a régi magyar orvosnövendék előbb 
gyógyszerésszé k-épezte ki magát. 
mielőtt az orvosi tanulmányokat 
megkezdte. Így például Khierr Fer
dinándról van följegyezve, hogy 
mielőtt a vittembergai egyetemre 
ment, Weber J. eperjesi gyógyszer
tárában gyakornokoskodott (1663.). 
•zintúgy Stockinger Mihály Gott
fried soproni orvos is gyógyszeré~ 
.zeti tanulmányokat végzett előbb. 
A hányatott életű Madács Péter 
~zintén képzett gyógyszerész Yolt :" 
tudjuk róla, hogy mikor 1754-ben 
Boroszlóba került és pénz dolgában 

megszorultj az ottani gyógyszertár~ 
ban való segédkezéssel kereste meg 
a kenyerét. Nyilvánvaló, hogy a 
reg1 magyar orvosnövendék, még 
mielőtt az egyetemre jutott, mans 
jórészét ismerte a farmakologiának 
és a gyógyszerészi technikáuak s 
ennek később~ mikor tanulmányait 
befejeztej kint az életben anyagi 
szempontból is nagy hasznát látta~ 

15. M o ll c r K á r o 1 y o t t ó. mert a városi orvosi (fizikus i) állá-
sok adományozásakor mindig előny

ben részesítették az olyan folyamodót, ki kézi gyógyszertárat is hozott 
magával. Ezért találkozunk oly gyakran a 17. század előtti iratokban avval 
a kifejezéssel, hogy physicus et apothecariu.s, vagy német városainkban 
azzal a másikkal, hogy Arzt-Apotheker, miről még szó lesz. 

A kiválóbb orvosok különben nemcsak a leendő medikusokat vezet
ték be a gyógyító gyakorlat elemeibe, hanem olykor tudnivágyó előkelő 
nőket is kiképeztek. A régi időben, mikor oly nagy ritkaság volt mah'ar 
földön a jó orvos, a nőkre háramlott elsősorban a családban előforduló 
testi bajok kezelése, legalább is addig, amíg az orvos, néha az ország 
másik '~égéből megérkezett. Ebből érthető, hogy például a vallásos érze
letü· és kegyes életű gróf Bethlen Kata (Teleki Józsefné) valóságos orvosi 
tanfolyamot vett a 18. század első felében az akkori híres erdélyi orvo
soktól: Köleséritől, Simoniustól és BorosnyaitóL Kivált a szemészethen 
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oly ügyességre tett szert, hogy miként Bod Péter énekli róla, még a 
hályogot is a szemről könnyen ,.eloszlatta", mert ebben a művészetben 
"egy jó okulista" tanítgatta, ki nem volt más, mint Simoni Márton. Nincs 
ugyan feljegyezve róla, hogy szemoperációkat végzett volna, sőt való
színű, hogy az okulista ügyessége csak abban állott, hogy a hibás sze
met alkalmas ,.kenők"-kel ápolgatta, már arnJut azt a régi jó időkben 
tették. Azt' is elmondja Bod Péter, hogy sok ,.szép orvoskönyvei" is valá
nak ennek a derék, de boldogtalan életű mágnásasszonynak, azonkívül 
"tudta sok jó filnek hao;znos erejét is" és az ország minden részéből sereg
lettek hozzá a betegek: 

Sokszor a betegek sereggel állottak, 
Kik hozzája mentek, megorvosoltattak, 
Messze földről néha odahozattattak, 
Könnyebbülést vévén, rá áldást mondottak. 

Különösen előnyére vált Köleséri Sámuel tanítása (t 1732), ki már 
a szülei házban bizalmasa s első házasságánál násznagya is volt. 
Kölesériről azt írja Bod Péter, hogy a két hazában "nem volt mássa az 
orvoslás mesterségében, aki oly jól a nyavalyák okait észrevehette s oly 
fundamentomosan orvosolhatta volna". A botanikára Borosnyai Márton, 
Erdély flórájának alapos ismerője tanította; de azonkívül más erdélyi 
orvosokkal (Buzinkaival. Baligával, Schuller nagyszebeni orvossal stb.) 
is folytonos érintkezésben állott.54 Könyvtárában, mint említettük, sok 
orvosi könyv is volt s ezek jegyzékét újabban 55 közzé is tették. 

Úgy, hogy Bethlen Katának méltán adhatjuk meg az első magyar 
medika nevét, ki, ha századokkal előbb születik, talán még a híres-neve
zetes salernoi orvosi iskola professzorságát is megszerzi,:m ha ugyan 
valamelyik akkori Bischoff protestálása meg nem akadályozza ebben,57 

• 
A külföldi akadémiákra készülő szegény medikusnak első gondja 

természetesen az volt, hogy valami bőkezű mecénást szerezzen magának. 
Ez sok esetben sikerült is, mert részint a városok, részint a protestáns 
hitközségek és a g·azdag magyar urak vágyva-vágytak arra, hogy meg
bízható, képzett orvosra teg·yenek szert. Mikor a főurak fiaikat külföldi 
egyetemre küldötték, rendszerint egy szegény fiút is adtak melléjük, 
teológust vagy orvosnövendéket. A magyar orvostörténet igen sok olyan 
mágnás nevét jegyezte fel, kinek anyagi támogatásával végezték egye-

54 Hegyaljai Kiss Géza: Arva Bethlen Kata. 1923, 111-116. 
55 V. ö. Magyar Könyvszemle XX. (1912), 70. 
66 Ma már tudjuk, hogy a salernoi iskolán nők is tanultak és taníto-ttak. Igy 

többek közt Sichelgaita, Gaimar salernoi herceg leánya, ki méregtani tanulmánYO· 
kat vég-.t:ett ottan s ezeket később a férjén és a fián gyakorlatilag is kipróbálta, 
továbbá egy Franciska nevü női sebész és Constanza Calenda, ki azonban csak la 
sua bellezza réven jutott be ebbe a magas orvosi iskolába s igen valószínű, hogy 
ennek az ajánlólevélnek a többi mulieres Salentitanae akadémi-ai pályafutásán is 
elsőrangú szerepe volt! 

57 Bischoff, a müncheni anatomus, nagy ellensége volt a nők orvosi kiképzé· 
sének. Egy helyen azt mondja: "Sie (t. i. a nők) besitzen die Bef8.higungen zu dieser 
naturwissenschaftlichen Vertiefung der medizinischen Studien nicht, und es hot 
unvernünftig zu glauben, dass sie sich in unserer Zeit diese Befi:ihigung erwerben 
könnten, nachdem alle vorausgegangenen Zeiten die Nichtbefahigung der weibU
cben Natur zu wissenschaftliehen Studien und Arbeiten ebenso sicher erwiesen 
haben, als ihre hohe Befahigung zur Lösung anderer Aufgaberr der ~.fenschenwelt, 
wozu nur sie, die I<'rauen, geeignet sind''. 
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terni pályájukat a hazai orvosok. Hogy csak néhánynak a nevét említsem! 
gróf Kemény János tarríttatta Bentziget, özv. Jaksies Péterné és Perényi 
Gábor Balsaráti Vitust, gróf Vass Dániel Szentpéteri Jónást, Rákóczi 
György Csanaki Mátét, gróf Teleki Pál Pataki Sámuelt, gróf Teleki 
József és Sándor Ajtai Andrást stb. Alig volt tehetősebb főúr, kinek egy
két pártfogoltja (alumnusa) ne tanult volna a külföldi főiskolákon. Még 
Teleki Mihály is, kit Cserei igen fösvény emberül jellemez, mindig tar
tott egy pár ifjút a külföldi akadémiákon. Altalában azt mondhatjuk, 
hogy különösen az erdélyi főurak tettek ki magukért áldozatkészség dol
gában; Rhédei Ferenc például egymaga húsznál jóval több ifjút tanítta· 
tott külföldön. A nagyvagyonú főmecénás mellett azonban többnyire 
számos kispénzü jóakaró, rokon és ismerős is adott a maga módja sze
rint egy-két forint útravalót; így például, mikor Pataki Sámuel 
(1720-ban) a külföldi akadémiákra indult, Teleki Pál gróf száz aranya 
mellett naplójában feljegyezve találjuk a nemzetes Szénás Ferenc uram 
egy rénus forintját és nemzetes Laki József uram 70 dénárját is.58 Rend
szerint írásos utasításokkal is ellátták a nagy útra ké~zülő fiatalokat, 
különösen arra nézve, hogy hogyan viselkedjenek a külföldiekkel szem
ben~ Szívükre kötötték, hogy a magyar név becsületét megőrizzék, itt
honi fogyatkozásainkat külföldiek előtt ne emlegessék, gúny tárgyává 
ne tegyék s inkább diplomatikusan hallgassanak el bizonyos dolgokat, 
melyek árnyékot vethetnének reánk . .,Ha meg is kellene vallani mindent". 
- írja N adányi llfihály a fiainak - "oly emberek előtt tegyétek ezt, 
akik szánakoznak inkább sorsunkon, mintsem n1egköpjenek bennünket!'' 59 

Az orvosi tanulmányait megkezdő fiatal ernbernek rendszerint köte
lező nyilatkozatot (reverzális!) kellett adni arról, hogy az egyetem elvég
zése után mecénása (az illető főúr vagy város) szolgálatába fog állni. 
Fejérvári lstván,60 mielőtt a külföldi akadémiákra indul, a következő 
kötelezvényt állítja ki: 

,,Én Fejérvári István adom tudtára mindeneknek, azkiknek illik: 
quod in anno praeseuti 1681, die vero 17. mensis julii az méltóságos úrnak, 
tekintetes és nemzetes Teleki Mihály uramnak őkegyelminek költségével 
s jóakarat.tyábul fölküldetvén az belgiumi akadémíákban az medicinának 
tanulására; kötölözöm arra magamat, hogy az őkegyelme parancsolattya 
szerint, az medicinát szargalmasan űzöm, egyéb tanulásra magamat nem 
adom, három esztendő mulva hazajövök, ott fenn semmi praetextus alatt 
nem maradok; itthon is penig illendő fizetésért őkegyelmét, feleségét, 
gyermekeit szolgálom; őkegyelmek kedve ellen s hírek nélkül magamat 
senkihez nem kötölözöm. Mindezekrül az míg az urat őkegyeimét és sze
relmes feleségit s gyermekeit keresztényi hitemmel assecurálom, sub
scriptiomrnal, pecsétemmel megerősítvén ezen levelemet, Maros Vásár
hely, anno et die supra notatis" stb.61 

58 Pataki Jenő: Pataki Sámuel naplója. (Erdélyi Orvosi Lap, 1922, 15. szám.) 
59 Császár Károly: Medgyesi Pál élete és működése, (1911), 17. 
6° Késöbb jónevű erdélyi orvos, ki 1684~ben Leidában fejezte be az orvosi t.an· 

folyamot s a skorbutról szóló értekezését is Teleki Mihálynak ajánlja. (Weszprémi, 
IV. 149.) 

61 V. ö. Pataki Jenő: Orvostörténeti adatok (Erdélyi Orvos Lap, 1921. márc. 
1.) - Hasonló hangzású az a reverzális, melyet 1688-ban Telekinek egy másik 
alumnusa, Füsi Lőrinc theológus, állít ki s melyben kötelezi magát, hogy Telekit 
ezután is hűségesen fogja szolgálni; ha valamely egyházban megválasztanák, az 
új állást csak T. beleegyezésével fogja elfoglalni, s ha azt elfoglalta is, azonnal 
otthagyja, ha jóltevője úgy kívánná, hogy továbbra is kizárólag neki szolgáljon. 
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Levéltárainkban sok olyan levelet őriznek, melyben a külföldet járó 
pártfogolt hálától áradozó kifejezésekkel ad számot jótevőjének a tanul
mányokban való haladásáról, rendszerint persze újabb segítséget kérve. 
Ezek a levelek sok tekintetben érdekesek, mert az ifjak külföldi életéről, 
szíí.kös anyagi viszonyairól, küzdelmeiről is felvilágosíta.nak. "Az mely 
pénzt Nagyságod tavaly küldött'', írja Csanaki a pártogójához, Rákóczi 
Györgyhöz (kinek később udvari orvosa lett) Leidából, 1624 március 
26-án,62 "még ez óráig sem jutott kezemhez. Ha egy régi tanuló barátom, 
ki mostan ez tartományban pap, emberségesen mástul kölcsön nem szer
zett volna pénzt, nem tudom hova 
lettem volna ezkédig. Nagy uzsorát 
kell pedig arra is adnom, elannyira, 
hogy az kétszázból talán tíz tallé
rom meg nem marad az régi és ez 
esztendei adósságnak megfizetésétül. 
Ruhám bizony igen rossz vagyon, 
elannyira, hogy emberek eleibe sem 
gyakran merek menni, hanem, mi
kor az szükség kívánja; ételern is 
vékony".63 

Ha még a hatalmas Rákóczi 
alumnnsai is ilyen nyomorúságban 
tengődtek néha, elgondolhatjuk, 
hogy milyen keserves sorsa ·volt a 
többi szegény tanulónak ll4 s esetleg 
az élete párjának is (mert nem egy
szer megesett, hogy a fele.ségüket 
is magukkal vitték). Ne felejtsük 
azonban, hogy a. 16-17. században a 
leggazdagabb magyar főurak is 
gyakran keveredtek súlyos pénz~ 
za var ba, mert a törökkel való hábo
rúskodás nagyon megcsökkentette 
a földbirtok jövedelmezőségét. Így 16. Egy magyar orvosnövendék a 17. századból. 
érthetjük meg, hogy olyan goazdag (Kovács-Tatai György, 1665 körül.) 
főúr is, mint például Révay Ferenc 
nádori helytartó, csak nagyon fogyatékosan láthatta el Olaszországban 
tanuló fiait, úgyannyira, hogy ezek ruhája állandóan kopott, sőt rongyos 
volt. Mikor egyszer (1548) a pádovai kormányzóhoz mentek tisztelgésre, 
kénytelenek voltak azt az elnyütt, foltos ruhájokat húzni fel, melyet még 
kilenc év előtt a bártfai szabó készített; az olasz tisztviselők valósággal 

Ha pedig fogadalmát nem tartaná meg, akkor a neveltetésére fordított ezer forin· 
tot köteles visszafizetni. (Homonnai B.: Veé1· Judit életrajza. 1914. 60. old. - Itt 
egy másik orvosnövendékről is van szó, kit T. M. 600 forinttal külföldi egyete· 
mekre küld s végrendeletében még száz aranyat hagy neki.) 

62 Eredetije az Orsz. Levéltárban. 
63 A lőcsei városi levéltárban is van (az index szerint) egy hasonló beszámoló 

és köszönö levél Sch w ab Krisztián J oaehim orvosnövendéktől, ki a város költségén 
külföldön tanult. 

64 Bornemissza Péterről a Dunamellék első reform. püspökéről (1535-1585.) 
írja Bod Péter, hogy 8 forinttal a zsebében indult el a külső akadémiákra; nyolc 
évig tartózkodott Olasz-, Francia· és Németországban és mikor mint kész hittudós 
hazaérkezett, akkor is csak 8 frt volt az egész vagyon a! 
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megsz~nták ~ket __ s n_:~~löjük, is panaszoson írja, hogy nagyon szégyenke
zett ,nnattuk es konyorogve keri az apjukat, hogy öltöztesse már őket tisz
tesseges ~a~itusba. P,edig -~gészen bizonyos, hogy Révay, mikor a fiai útra 
kelte_k, basegesen ellatta oket ruhafélével, csakhogy ezek az évekig tartó 
utazas, hányódás közben tönkre-rnentek,65 

Forgác~ l\1ihály., a vité-z és gazdag Simonnak fia, szintén keserve
s~n Pa;,taszo!Ja P~do':'aban (1591) levelében, hogy idegen emberek kölcsön
penze-hol tenge-h eletet, magyar barátjai cserbenhagyták.66 

Mikor azután a főiskolákra készülő fiatalember a mecénásai révén 
elegendő pénzre- tett szert. érzékeny búcsút vett itthon maradó társaitól: 

Valete itaque chari fratres, 
Cras jam ad alias tendo partes: 
Vado, sed repleor magno luctu, 
Dum privor piacido vestro vultu.67 

és elindult a nagy útra, a "bujdosásra" vagy peregrinációra ahogy haj
danában a tanulók külföldi tartózkodását nevezték. Mintb~gy a külső 
akadémiákr~ me-nő ifjak _legnagyobb része teljesen vagyontalan volt: 
elgC:ndolhatJnk, hogy a regi magyar orvosok életében a peregrináció 
k?rantsem hagyott viss~ oly kellemes emlékeket, mint -a mai, egyetemet 
vegzett fiatalemberek kulföldi tanulrnányútja. Páriz Pápai Ferenc mikor 
Boroszló~~ ér, ezt írja a naplójába: f;a "O Isten, mely nehéz és kÖltséges 
az e~edul, v~ló bujdosás!" 1674. újév napján, baseli tartózkodása idején 
meg Igy sohaJt f~l: "_Ez e_szte~dőre v~rradván, hálát adék az úrnak, ho~ 
az elmult _eszt_endobeh buJdosc;somat allandó egészséggel, békességgel, dol
gomban JO e!omenetellel megaldotta, elénekelvén a 118. zsoltárt." A követ
ke_ző év első napján szintén nem ronlasztja el ezt a hálaadást ismét a 
~-~?e~hatóhoz fordul köszönö szavával, ki őt a .,fennforgó' háborúk 
kozo~t keser;es bujdosásában megsegítette és kéri őtet: "Vígy haza béké
v?l edes hazamban, hogy kezem s elmém munkája által neved dícsértes
sek, sok n~~omoru~tak erőt vegyenek és én, édes atyámfiaival együtt, a 
~~e'; tek gyulekez;.llben ne~ed, k!t. egyedül illet az tisztesség, mondhassak 
UJ -~neket. Amen. Egy mas1k regi orvosunk. Vízaknai Bereczk (Briccius) 
Gyorgy, kjnek naplója szintén fennrnaradt,69 mikor 1693 augusztusában 
Besztercér,ől ,.ki:t;wzdul:'. hogy "idegen országokba bujdosson", szintén 
~~gy ne~e:z. fohasz~oda;ssal kezdi az útrakelést. "Uram Jézus Krisztus", 
IrJa naploJaban, ,.legy ennekern ezen utaimban kalauzom, légy vezérlő és 

~
5 

~o~y előkelő embereink milyen fejedelmi bőkezűséggel ellátták ruhanemü
vel kulfoldr ak~déi?-i~~ra i~d~~ó" fiaikat, eléggé meglátszik abból a ruhajegyzékböl, 
mely .a tanu!m_anyutJara keszulo Bethlen Péter ruhatárának 8 útikészletének rész
I~.tes felsorolasat tartalmazza. (Századok, 1912. 475.) A csauszmentétől, cselebi-süveg
to~.' e!!y bokor veres csizmától, madarászó puskáktól, lábtörlő kendőktől az aranyos
:zusto,s mosdómed~~céi~ sok -~ind~?féle drágalátos holmiról olvashatunk ebbe"u a 
Jegyzek~e~, melybol szmte klerezzuk a nagy útra induló fiút féltő anyai szeretet 
gondossagat. 

. _
60 "Quicq~lid c~msumps~mus, aes alienum est. Idque adhuc bene cecidit, quod 

repenmus, _qm n?brs pecumam crederent; nam, quam societatem ego fidelissirnam 
putabam, PrJma _fm t, quae deserere~. Ignotos et qui nunquam me viderun t, Deus obtulit, 
~uorum huma~ntate et beneficenha uteremur." (Veress András: biatricula et acta 
Hung~r?rum r~ u~iversit:. I~al~_ae stu,dentium. I. 239.) - Ugyane za Forgáeh M. 
hos~zu ertekezest nt a kulfoldon vaJo peregrináció előnyeiről: Oratio de pereari
natw1_le et ejus laudibus (Vitteb., 1587.) címmel. 

67 R~gi naenia. (Grynaeus: Phoenix Pannonius, 1859. 77. old.) 68 Lasd: Irodalomtört. Közlem. II., 394. 
69 Történeti Emlékek, II., 84. ~ 
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igazgató utiiársom, hogy elvégezvén azt az utat, hálaadó dícséretet mond
hassak Felségednek. Amen." 

Ha az akkori viszonyokat ismerjük, nem csodálkozhatunk ezen a 
sóhajtozáson. 

Az utazás hajdanában nem tartozott a rnulatságos vállalkozások 
közé. A 'magyarországi utak többnyire nagyon rossz állapotban voltak 
s ha valaki sok halnlit vitt n1agával, akkor ökrösszekérre szorult, ezzel 
pedig N agyváradtól P estig kilenc napig tartott az utazás. 7° Ezért is, ha 
csak tehették, rnore patrlo, vagyis lóháton utaztak, még a gyöngéd nern
hez tartozók is. A közbiztonság állapotát (a 17. században) legjobban jel
lemzi, hogy még az Isten szolgái is pisztolyokkal felfegyverkezve indul
tak útra. A szállók, vagyis kocsmák gyalázatosak voltak, nemcsak nálunk, 
hanem Németországban is; még a n:émet ve-ndéglőkben is legtöbbször 
csak szalmán háltak az utasok. De azért Ivíag-yarországon még elég tűr
hető volt a "bujdosás", mert a régi magyar urak igen vendégszeretők 
voltak és szívesen fogadták, minden tőlük telbetővel bőven ellátták a sze
gény vándorló diákot. Simplicissimusnak ezen korbeli leírásában azt 
olvassuk, hogy például a liptómegyei szegényebb sorsú falusi nemesek is 
mondhatni szertelenül előzékenyek és gondosak voltak, kivált idegenek 
és bujdosó tanulók iránt. Ö vándorló mendikánsként bejárta az egész vár· 
megyét, anélkül, hogy egyetlen fillért is kellett volna költenie. Páriz 
Pápai is, miután megírja, hogy útrakelésekor milyen nagy tisztességgel 
kísérték ki Enyed városából az ott tanuló diákok és más ismerősök,71 

többször említi naplójában az afféléket, hogy .,régi barátom, az miriszlai 
prédikátor adott egy tallért". "Dadai János uram őkegyelme egy tallért", 
,.érkeztem Rettegre, ahol t. Alvinczy István uram adott utamra tíz tallért" 
stb. De ez mind csak gyönge segítség volt és elégtelen vigasztalás a 
hosszú időre idegen nen1zet körébe vetődő ifjúnak. Megérthetjük Bereczk
nek mindjárt útja elején a gondviseléshez intézett sóhajtását: "Quem 
sequimur? quove ire jubes? ubi ponere sedes? 

A tudomány bujdosó adeptusának ar:ra is vigyáznia kellett, hogy 
az országot keresztül-kasul kalandozó török vagy német katonák kezébe 
ne essék, Az utóbbi sem volt sokkal kellemesebb, mint az első, mert. 
a német, ha valahol egy ilyen vándorló diákot elcsíphetett, menten 
besorozta katonának. Legalább a Montecuccoli seregében ez volt a gya~ 
korlat." Sőt ez a veszedelem háborús időkben a külföldön is elérhette a 
szegény medikust; így Madács Péter, a hétéves háború idején, a katona
fogdosás elől kénytelen volt Sziléziából Halléba menekülni. 

A szegénység és az utak rosszasága arra is rákényszer.-itette a buj
dosó diákot, hogy az apostolok lovait minél gyakrabban vegye igénybe. 
A gyaloglástól nem is irtóztak úgy a régi emberek, mint a maiak. Hiszen 
még a 19. század első felében is, mikor már elég kényelmes közlekedő
eszköz állott az utazók rendelkezésére, nem egyszer olvassuk, hogy a sze~ 
gény diák nyakába vette a világot s gyalogszerrel indulván, meg se állott 

7o Vaichl Joachim nagy-váradi szenátor, kit a város 1748-ban Bécsbe küldött, 
ezt írja a naplójában: "A mint már exponáltatott, Váradról felindulván (Pe:.;tig), 
kilenced napig ökörszekeren menvén, költöttem magam s kocsisom életére, italomra 
s ház-, vagyis szállásbért 3 rénes forint 18 krt." 

71 Sok helyen hivatalos városi emberek, tanácstagok stb. kísérik el jó darahon 
az akadéiDiákra induló fiatalembert. Igy pl. Debrecenben (1682.) a városi tanács 
István diákot küldi ki kebeléből, hogy két ottani tanulót, mikor a bujdosásra elin
dulnak, egészen Somlyóig kísérje. (Tört. Tár. 1910. 361.) 

72 Buchholtz Jakab: Historischer Geschlechtsbericht. Bpest, 1904. 89. 
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Bécsig. Így például Tamássy Károly gyógyszerész 1825-ben gyalog ment 
Debrecenből Bécsbe. Grnby doktor, a kiskéri szegény zsidó fiú 
(később Heine, az ifjabb Dumas és más francia hírességek orvosa), szin
tén gyalog ment Nagyváradról Pestre. Andrád Sámuel, az első magyar 
humorista., mikor a bécsi egyetemen elvégezte az orvosi kurzust~ isme
retei gyarapítása végett Gyarmathy Sámuel barátjával együtt (a 18. szá
zad végén) gyalog járta be Németországot "egész Holsatiáig" (Holstei
nig).73 Egykorú német leírások szerint a 17~18. században, az egyetemi 
tanév megnyitásakor és zárásakor, az országutakon csak úgy hemzsegtek 
a vándor tanulók, kik kezükben a hatalmas fütykössel, hátnkon a zsákba 
kötött ruhával és elemózsiával igyekeztek haza, vagy az alma roater kebe
lére. Sokhelyiitt azonban a gyalogolás nem is volt feltétlenül szükséges: 
különös aikotású ekhós-kocsik szállították hazafelé a diákok seregeit." 

A nyelv nemtudása alig okozott nagyobb bajt, mert a régi magyar 
diák már 15-16 éves korában egy igazi világnyelven - latinul - beszélt, 
melynek birtokában mindenütt otthon érezhette magát és fennakadás nél
kü! bejár_hatta az e~é~z '?-lágot, "Brundusiumtól Palesztináig'', ahogy a gr. 
Soocheny1 Ferenc keZirataban (1778) fennmaradt régi diákversezet mondja: 

Est ubique domi, 
Ubique acceptus, 

A quocunque cive 
Libenter receptus, 

Brun d usii, Romae, 
Aut in Palaestina; 

Transit totum mundum 
Lingua haec latina, 

Ma már szinte érthetetlen, hogy mekkora utakat jártak be csak úgy 
gyalogosan ezek a régi medikusok. Páriz Pápai például március ll-én 
indult el Nagyenyedről és teljes három hónapjába került, míg Lipcsébe 
ért (május 27-én); júliusban már Drezdában van ott vizsgát is tesz· 
októberben Strassburgba indul, útközben mindenűtt ~eglátogatja a külön: 
böző német városokban tanuló "magyar atyafiakat" és ezek viszont őtet· 
az egé~z ~tat, vagyis ötven mérföldet, az apostolok lován, gyalog tett~ 
meg tarsa1val, mert ment ugyan velük egy taliga is, de ez nem őket, 
hanem a~ ,.egyet-másukae vitte. Néha az is megtörtént, hogy a mezőn 
kellett halniok. 

Bereczk György útja kényelmesebben kezdődött. Lovat vett 50 
forintért Besztercén, meg is áldotta mielőtt útjára indult, mondván, hogy 
,.az Isten szentelje meg kezem között és adja, hogy az idegen nemzet 
között is bátorságosan járhassak véle". De bizony ennek a fohászkodás-

" Figyelő (Abafi), XIV. 70. 
• 

74 
Egressy Gábor még látott ilyen német "akadémikus-kocsit", sőt 1843-ban 

llyenen utazott Bécstől Linzig. Azt írja róla, hogy ,.ez a sajátszerü német kocsi 
olyan, min_t ,a félig fölpattant békateknö. Rendkívül hosszú, lapos és magas nyo
szolya, gyekeny fedéllel, mely annyira szük nyílású, hogy alig lehet alábújni. 
E nyoszolyákba friss szalmából ágyat vetnek s a fejek alá szalmával tömött 
v~~osokat hely?znek kilenc utazó számára, kik három sorban, tehát hármasával 
feküszne~ egymas meHett, a fuvaros látván el őket még pokróctakarókkal is. 
Helyet bereJtem ez ambulans vaczokban. Linzig négy pengőforinttal; s miután e 
repü~ö ágyra létrán felmásztam: elfoglalám fekhelyemet egy ifjú festő mellett, ki 
magat egy nagy olajfestvényű rámás képpel takarta be. Egy nap és két éjjel így, 
fekve, utaztam.. Az utak mindenütt jók lévén, rázást nem éreztem. Mióta kilenc 
napig utazárn Pestről Debrecenbe, azóta úti nyomort, mitől írtóznom lehetne nem 
ismerek." Egressy G. Gábor emléke. Pest, 1867, 57. oldal. ' 
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nak nem volt sok foganatj~ mert már a következő napon azt írja, hogy 
a keménynyakú, zabolázbatatalan ló miatt folytonos élet-halálveszedelem 
környékezi. N agynehezen mégis elérte a határt és itt első dolga volt meg
venni a "német gunyát", amely nagy pénzébe, 55 magyar forintjába került. 
Hogy rnilyen gaudiummal történt ez a német bőrbe való átvedlés, 
azt érdekesen írja meg egy másik erdélyi magyar tanulónak, Halmágyi 
Istvánnak (1752) a naplója; 75 aki a fiatal Teleki grófokkal ment a német 
egyetemekre. Mikor Bécsből tovább indultak, bajuszát leberetváltatta, 
parókát tett a fejére és német köntösbe öltözött. "Alig ismerém meg 
magam is magamat", írja, "annyira megváltozám. Az urak is csodálkoz
tak mutatiomon" és a kis Zsigó úrfi, ki'uek nevelője volt, sehogysem akart 
ráismerni; késöbb is csak félve, .,elszontyolodva" tekintgetett reá. 

Bizony rosszul eshetett a magyar fiúnak a szokatlan új ruhába való 
öltözködés, de meg kellett tennie, mert magyaros ruházatát nagyon meg
bámulták és sok helyütt valószínűleg ki is gúnyolták volna Németország
ban. Egykorúak feljegyzéseiből tudjuk, hogy a jó németek és kivált az 
osztrákok nem egyszer csúfot űztek a szép magyar ruhából. "Már az 
idegen nemzet ruhánkat is csuff gyanánt tartja", IrJa Radics András 
Teleki Mihálynak 1668-ban, "fársángol benne, az minthogy utolsó fársáng
ban Lopkovitz herceg magyar ruhát csináltatván magának, zöld bársony 
dolmányt és szűrös mentét s úgy bolondoskodott".76 

A fennmaradt diáknaplók igen érd~es olvasmányok, már azért is, 
mert a szűkkörű magyar világból a fejlettebb életű külföldre vetődött, 

kistapasztalatú ifjú pompás naivságával vannak megírva. Bereczk pl. 
öt napon át járja Hamburg városát, melynek roppantságán nem győz 
eleget álmélkodni. Azután Hollandiába indul, de minthogy a tengeren 
nem kaptak kedvező szelet, majdnem két hétig igen keveset haladtak 
előre. Unaimában részint magyar, részint deák rigmusokban szidja a nem 
magyarnak való tengeri utazást: 

Aki a föld színén kenyeret kereshet, 
Bolond, ha föld alá ás azért mély vermet. 
Igy, ki a szárazon czéljára elmehet, 
Kétséges tengerre nem tudom mért sieU 

Egyik este "meghányván a vasmacskát, midőn ülnék az hajó orrá
ban, láték egy fekete kutyát, ki kétszer a tengerből kiüté magát és engem 
megszemlélvén, aláereszkedék". Mikor végre Leidába érkezett, beiratkozott 
az "anatomicum· collegium"-ba, melyet "Bidló uram" 77 nagy foganatosan 
kezdett meg. De azért a "komédia-játszásokat" is élénk figyelemmel kíséri 
s különösen megbámul egy tudós lovat (mely úgy látszik, egyenes őse 
volt annak a jeles állatnak, mely vagy tíz év előtt oly behatóan foglal
koztatta Németország tudós és nemtudós köreit), mert "nagy maga
meghajtásával a környülálló seregnek complementomot tött; az órát a 
lábával megjelentette; a rossz pénzt a jótól megismerte; az kártyában 
amennyi szem volt, annyiszor ütötte a földhöz a lábát". De hosszasan 
megírja a táncoló kutyát, az ötlábú eleven juhot is s egy másikat, kinek 
két szája volt, az egyikkel evett, a másikkal ivott stb., úgy, hogy ez a 
leírás érdekesen világítja meg az akkori leida.i vásári életet is. A tanul-

75 Monum. Hungar. Hist.; lrók, 38. köt. 459. 
76 Teleki Mihály levelezése. IV. 272. 
7 7 Bidloo Gottfried, a kíváló anatómus (1649-1713.) és III. Vilmos angol 

király udvari orvosa, ki az Anatomia humani corporis című (sok kiadást ért) 
remek bonctani ailaszt szerkesztette. 
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mányairól és az egyetemről, sajnos, kevesebbet ír, inkább csak a neve
zetes műtétek leírására szorítkozik; így azt n10ndja többek között, hogy 
a "nagyhírű Cyprianus egész Belgiumnak hozzáfoghatatlan chirurgusa 7S 

egy belső hályogtól egészen megvakíttatott asszonyt megszabadíta; ki 
is szemünk Játtára azon szempillantásban látni kezde". Más alkalommal 
ugyanez a sebész "egy nagy calcuiussal régen nyomorgó nyolcz esztendős 

17. P á r i z (Pápai) Fe r e n c (1649-1716.) szótárának 1767. évi 
kiadásábóL 

gyermeket az halálnak torkából szabadíta meg. Kinek a szeméremtestén 
elsőben béduga egy vaspennát, annakutána megmetszvén az alfele és 
szeméremteste közt való választ, egy fogóval az hólyagából kivona egy 
nagy követ, melynek sz.élessége volt olyan, mint egy embernek két 
hüvelyke". 

78 Cyprian Abmhárn, egyidőben a franekerai (Friesland, Hollandia) egyetem 
sebésztanára. 
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Páriz Pápai naplója is tele van hasonló naiv részletekkel. Kivált a 
drezdai nagy múzeumok gazdagságáról nem győz eleget írni. A választó
fejedelem gyüjteményében levő öreg orgonát nemcsak csudálta, hanem 
"verte is emlékezetre". Hát még a sok elefántcsontból való kehely! 
Fapoharat se láttam annyit életemben! Egy szép mesterséges órán meg 
az egész, szent család ki vagyon faragva; Krisztus egy tekenőben, mel
lette ~iária; József rengeti, :.Mária danoldagál s az ökrök jászolhoz kötve 
esznek és szedelgetnek az jászolból nagy mesterséggel. 

Legjobban mégis a boncalások ragadták meg a fiatal orvosnöven
dék :figyelmét. Páriz Pápai mindig pontosan feljegyzi, mikor boncolás volt 
a baseli egyetemen. N em épen gyakran esett, mert akkoriban még elő

ítélet és hatósági rendszabályok korlátozták a hullabontást. Páriz Pápai 
naplója az 1673. évben mindössze négy boncolást említ, melyeket mind 
Glaser tanár végzett, aki nemcsak az anatómiát, hanem a növénytant és 
a vegytant is tanította. A feldolgozott hullák részint a városi kórházban 
elhalt betegeké, részint kivégzett bűnösöké voltak. Így egy gyermek
gyilkos asszonyé, akit lefejeztek s azután a boncolásra átengedtek. Mint
hogy a hullák gyéren akadtak, ezért is alaposan ki kellett azokat hasz
nálni és Páriz Pápai két ízben is említi, hogy egy-egy hullán nyolc napig 
történt a demonstráció, a reggeli órákban, míg délután ugyanezeken a 
hullákan sebészi operációkat végeztek. Ha nem volt hulla, akkor állatok 
boncolásával is megelégedtek; egyszer egy sündisznót bontottak fel a 
schaffhanseni városi kórházban Páriz és társai, máskor meg (Zürichben) 
egy vemhes juhot és annak foetusát. Boncolásokra néha egyik-másik 
laikus "magyar atyafit" is elvitték; így Baliga, Göttingában tanuló 
magyar orvosnövendék Halmágyit és a Teleki grófokat hívta meg egy 
boncolásra, melyet a "nagy" Haller végzett 1753-ban. Halmágyi erre vonat
kozó leírása oly érdekes, hogy már azért is megérdemli a rövidített alak
ban való közlést, mert kitűnik belőle, hogy a bujakóros betegekkel akkori
ban Németország·ban se bántak nagyon udvariasan. "Volt itten egy leány, 
ki franeuban esvén, végre annyira utolérte, hogy extra commereium 
omnium hominum kénteleníttetett a város rekeszteni a vár kerítése mel
lett lévő egyik toronyban. Rendelt ugyan a magistratus medikust melléje, 
ki salivatióval sokáig kínozta, de minden orvoslás füstben menvén, 
magára hagyatott és ottan két esztendeig kínlódott. Ezen személy a mult 
napokban meghalván, anatómiára vitték és ma is az ereket demonstrálta 
Haller uram belőle. N em vagyok képes leírni ennek fertelmes voltát; 
ajkát, ínyit a nyavalya kiette, orcáját egészen elváltoztatta, teste min
denütt csunya gerryedségből és fertelmes matériából állott. Irtózatos volt 
reánézni. Mégis Haller uram és a deákok kezekkel vájkáltak a testben 
és dícsérte lialler uram, hogy mivel nem húsos és nem kövér, könnyű 
rajta az ínakat demonstrálni. Kár, hogy minden ifjú, ki igen a voluptás
nak adta magát, efféle cadavert nem vizsgál, mert megtekinthetné ebből 
a buja életnek gjTÜmölcsét, mely száz oratornál is jobban persuadeálná 
a szűz és istenes életre".'10 N é ha különben az is megesett Göttingában, 
Jwgy a szegény ernberek maguk vitték be hozzátartozóik hulláját az egye
temre, hogy jópénz.ért az anatérniának átengedjék. Halmágyi ott-tartóz
kodása alatt egyszer az a furcsa "kázus" esett, hogy "egy parasztember 
béhozván gyermegágyban megholt szűz (vagyis hajadon) leányát az anató
miára, oly conditiéval akarta odaadni, ha az élő gyermekét is elveszik; 

79 Halmágyi Naplója (u. o. 560.). 
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akár feltránzsirozzák azt is, akár egyebet csináljanak vele; mely nagy 
nevetségre adott alkalmatosságot. Történt az academia erectiojakor, 
midőn a cadavereket keresték, hogy egy paraszt maga feleségének a 
piacra béhozván cadaverét, kérdezte: hol lakik az az ember, aki holt 
embereket szakott vásárolnU" Ennek is kedves felesége lehetett! - teszi 
hozzá szokott humorával a napló írója.80 

De nemcsak a boncolással, hanem a ·vfvisectio kezdetleges módjával 
is illegismerkedhetett (egyik-másik külföldi egyetemen) a fiatal növen
dék. A már említett Baliga Sámuel, ki, úgy látszik, tehetséges ember volt,'' 
a göttingai egyetemen Haller vezetésével végezte állatkísérleteit s 
ezekre néha Halmágyit és a Teleki grófokat is meghívta. Egyszer egy 
kutya "feltránzsirozására" invitálta meg őket, "melyet deszkára hanyatt 
fektetvén, mind a négy lábát erős spárgával bekötözték egy más medi
cinae studiosussal együtt, a száját is keményen egybekapcsolták, hogy 
sem nem kiálthatott, sem nem haraphatott. Azután a mellit nyúzván meg 
a bőritől, az anatómiának azon legális résZlét demonstrálta, mely szerint, 
ha a muskuluson vagy oldalcsontjai (bordái) között kisebb lyuk esik az 
aspera vena (=trachea) cavitásánál, azon seb nem lethale. Ejtvén 
ugyanis e.gy kis lyukacskát in musculo, jól néztük a tüdejét, cum respi
ratione mint nevekedett és remittált és semmi hiba respiratiójában nem 
volt. Nagyobb lyukat nyitván rajta, mintsem in vena aspera vagyon, 
kifujta rajta a tüdejét, de mivel a szíve .és a tüdőjének fele balfelül még 
intacte volt, ugyancsak élt. Felnyitván pedig az egész mellyét s abban a 
szívét s a más tüdőjét is előhúzván s arteriáját megvágván, tovább ugyan 

so A Halmágyi által mondottakat jobban meg fogjuk érteni, ha kivonatosan 
közlöm itten, amit Baas (Die geschichtl. Entwicklg. d. iirztl. Standes, 245.), a 
17~18. századbeli német egyetemeken a bonctan tanításáról mond: "Die seltenen 
Sektionen gaberr zu mehrtögigen öffentlichen Fest- und Schaugelegenheiten, zu 
denerr auch Laien Zutritt hatten, Veranlassung, ja sie wurden sogar als Reklame
mittel betrachtet, z. B. zu Heidelberg, dessen medizinische Fakultat im Februar 
1655 die kurfürstliehe Regierung um Uberlassung der Leiche eines noch hinzu
richtenden armen Sünders aus dem Grunde bat, weil die ,.neuliche anatornia 
publica corporis foeminini" (eines der interessantesten Universitö.tsschaustücke) 
"hiesiger Universitat ein ziemlichen ruf gegeben". Von regelrechten Prö.parier
übungen konnte noch keine Rede sein. Selbst in Bologna war einern Studenten 
wahrend seiner ganzen Studienzeit nur die Teilnahme an drei Sektionen gestattet 
und dafür musste er noch extra zahlen. Es gab weiter ,,grosse Anatomien", deren 
eine in Strassburg einmal 16 Tage dauerte, wozu natürlich mehrere Leichen und 
auch Tierkadaver "verwertet" wurden. Als sensationell galt es, dass zu Jena Wer
ner R.olfink i. J. 1629 zwei Sektionen und von 1631 ab sogar jeden Winter der
gJeichen veranstaltete, was allerdings nur durch Leichendiebstahl aus Grüber mög
lich gernacht ward, der so gebr3.ucblich war, dass die Bauern der Umgebung die 
f'l'ischen Gt-ü,ber bewachten. űberhaupt lieferten daruals Diebstahl und Kauf das 
notwendige Leichenmaterial, denn das von den Potentaten, die jetzt auch in 
Deutschland, wie ehemaJs in Alexandrierr und im 16. J ahrhundert in Italien die 
Anatomie als eine curieuse Sache förderten, gelieferte war trotz aller bintigen 
Strafgesetze zu gering, zurnal die Klerisei den Sektionen damals ebenso, wie hente 
den Leichenverbrennungen, entgegenarbeitete. Die Leichen wurden übrigens nach
triiglich ausset' zur Skeletierung auch zur Gewinnung von Manschenfett benutzt, 
wozu sich naturgemiiss in der Regel weibliehe am besten eigneten, so dass ein
mal ein Pharmacopoeus von einer hingerichteten (freilich .,an brüsten und hin
deru erstannlich fetten") Kindesmörderin - solebe wurden in SB.cke genüht nnd 
darin ersüuft - nicht weniger als 40 Pfund gewann!" 

st Orvosdoktori oklevelét is a göttingai egyetemen szerezte meg, 1753-ban. 
Rettegi György .azt írja róla az emlékirataiban (Hazánk, II. évf. 227.), hogy "igen 
friss ember és jó medikus" volt, de már fiatalon (úgy látszik 1761-ben vagy 
1762-ben) meghalt, Erdélyben. 
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nem rugódozott, de a szíve azután is annyira vert, hogy absaiute com
primálni nem lehetett. Ekkor láttam, mit tesz a halálozó ember vonaglása 
és annak a pulzusból való megismerése; mely sokáig remittál és mely 
inaequaliter ver akkor a pulzus". Megmutatta nekik a diaphragmát is. 
"amelyen való seb ugyan halálos, ha nem kuráltatik, de ha jól hozzá
látnak, meggyógyul. Azon alól pedig a bele is kiomolhat a hasán levő 
nagy sebe'n az embernek; de ha a belet meg nem sérti, karikacsapás meg
gyógyítani, sőt, ha a bél megsértődik is, csak hamar legyen, aki okosan 
bekösse, nem incurabilis". Baliga az ő kísérleteinek eredményét Haller
nek is meg akarta mutatni, de közben megbetegedett, a kutya pedig meg
büdösödött. Egy másik alkalommal (szintén kutyán) azt demonstrálta 
nekik Baliga, hogy ha a venába levegő jut (csövön keresztül befúva), az 
állat görcsök közt elpusztul. 

Csupán két rég! magyar orvosnövendék naplójáról kell itt még 
röviden megemlékeznem: a Pataki Sámueléről és a Hatvani Istvánéról. 
Pataki Joésőbb igen keresett erdélyi orvos lett, Hatvaniból pedig a ma is 
emlegetett legendaszerű alak, az Arany Jánostól is megénekelt mithikus 
debrece.ni orvos és professzor. Pataki Sámuel jó későn, 28 éves korában, 
indult el a külföldi akadénúákra. Naplójában, melyet egyenes leszárma
zottja, Pataki Jenő, tett közzé (i. h.), megírja, hogy 1720 szeptembeJ;ében 
inilult el Kolozsvárról s csak karácsonyra ért Gedanumba (vagyis Dan
zigba). Innen, hosszabb időzés után, tengerre kelt s mindjárt a hajón való 
út kezdetén négy napig tartó vihar gyötörte meg, mely alatt a többi utas
sal együtt úgy feküdt a szűkös kis hajószobában, "mint sózott hal a hordó
ban". Az ő naplója is csak röviden érinti itt-ott a tulajdonképeni orvosi 
tanulmányokat (megemlíti pl. egy féléves csecsemő boncolását, a spiri
tuszban bemutatott embriókat, továbbá a szívműködésnek, a belek moz
gásának, a ductus thoracicusnak élő kutyán és házinyúion való bemuta
tását), több benne az Erdélyországból messze földre szakadt öreg diák 
elcsudálkozása afféle ritka dolgokon, amilyeneket még a kincses város
ban sem láthatott: a danzingi fehér páván, egy négy ölnél hosszabb 
kemencén, a városháza tornyában levő 33 zenélő harangocskán, a drezdai 
állatkert fehér egerein, egy németországi gyermekgyilkos nőnek zsákba
varrásán és vízbe dobásán stb. Mindazáltal kétségtelen, hogy tehetséges 
ember volt, mert egy szigorlatára készülő hollandi diáknak a disszertáció· 
ját is ő írta me-g. 

Hatvani Istvánnak (1718-1786), az ördöggel cimboráló magyar 
Faustnak útinaplója (mely szintén magyarul van írva) sajnos, nag·yon 
rövid s kivált orvosi szempontból nem sokat mond,82 de azért van benne 
néhány jellemző, érdekes részlet, melyet gyönyörűséggel lehet olvasni, 

s2 Milesz Béla. tett közzé belőle mutatványokat (Vasárnapi Ujság 1872, 234.). 
Hogy Hathvani professzor, fizikai experimentumai révén, a magyar Faust 

hírébe került, abban legtöbb része van a tréfás kedvű és minden baborrát kipellen
gérező Kazinczy Sámuel hajdúkerületi főorvosnak (v. ö. Vasárnapi Ujság u. o., 
13-15. szám). Különben a róla szóló hagyományok legnagyobb része valóban a 
német Faust-maiidákból származnak (v. ö. Heinrick Gusztáv: Ungarisebe Revue, 
1886.). Hathvani maga alapos képzettségű, komoly orvos és tanár volt, ki csak 
a debreceni babonás vénasszonyok fecsegése révén jutott az ördöngösség hírébe, 
bizonyára azért, mert a kiváló fizikus meglepő kisérietei Debrecenben feltűnést 
keltettek és akkortájt ott még csodaszámba ment a "Fából csinált rezes nagy bál
vány, űvegtányérral, mint malomkő: S ha hozzá érsz, megüt a mennykő" (l. Tóth 
Béla.: Magyar ritkaságok, 1907, 88, hol Kazinczy Sámuel pasquillusa is egészében 
közölve van; továbbá Bankó Vilmos: Régi magyar tudósok és feltalálók, 12-16.). 
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meri magyar humorral és magyar józanészszel van megírva. Így például 
mikor Straubingba (Bajorországba) érkezik: "ott a vendéglősnek van egy 
feszülete, mely egy külön szobában van és meg van rakva a meggyógyul
tak ajándékaival, melyek aranyból, ezüstből, rézből vagy kőből faragtatva 
vagy öntetve, különféle figurákat, mint láb, kéz, szem vagy szív stb. ábrá
zolnak. A vendégfogadós mondotta, hogy a feszület, mely embernyi ma
gasságú, vérrel verejtékezik, de én megjegyeztem, hogy a veres festék 
firnajszos volt és a vérszivárgás csak akkor látható, ha szép idő van és 
rásüt a nap." Regensburgban a templomban szintén mutatnak neki egy 
feszületet, melynek szakálla nő; mire ő azt kérdezi, hogy mikor már na
gyon megnőtt a szakáll, akkor "elnyírják-é vagy hová teszik1" Erre azon~ 
ban senki felelni nem tudott. 1746-ban, április 13-án indult el útjára 

18. H a t v a n i I s t v a n (1718-1786). a "ma
gyar Ffmst". A debreceni ref. kollégiulll 

képe után. 

Pozsonyból és 23-án érkezik Augs
burgba, hol egy Magyarországból 
odaszakadt orgonista elvezeti egy 
olyan emberhez, ki neki az "electri
citást megmutatta," mi őt, a későbbi 
kísérletező fizikust, nagyon érde
kelte. 1748 illaJUS 16-án érkezik 
Utrechtbe, de előbb az a baj éri, 
hogy "Sane Geverben az hajósok" 
egy forintot "húznak rajta'', mert 
aki ottan "a Rhenuson [Rajnán] 
által megyen, ha a lakosok meg-· 
tudják, hogy még többször ott nem 
vólt, a nyakvasban teszik, azután 
megkeresztelik, aiDint akarja, bor
ral vagy vízzel. Hogy csúfot ne 
tegyenek belőlem, az hajósokkal 
megegyeztem, hogy ki ne adjanak." 
Másutt azt írja, hogy "minthogy 
Trajectumba [Utrechtbe] bort vagy 
égetett cseresnyevizet nem szabad 
behozni, két jó felserdült palack 
bingai rhénusi boromat az hajósok 

feltrinkolászták és egy fél palack égetett helvéciai kirschenwasseremet is 
nekik kelle hagynom." Naszályi János, debreceni "publicus professor", a 
Hatvaniról tartott halotti beszédben (1786) azt mondja róla, hogy: 

Volt a fizikában Kepler, Laibnitz, Newton, 
Kikkel az egeken járt csaknwrn eg-y úton- - . 
Orvosi kezéről sok beteg szólhatna 
S gyógyulása felől tudományt adhatna; 
Szólhatna sok szegénJ.", nemes, gróf és báró, 
Ki már az halálnak völgyében volt járó . -. 

és ha a mai toll alá is húzza azt a gyanús csalcnern..-et: mégis sajnálhatjuk, 
hogy Hatvani nem ad számot részletesebben az Ő külföldi tanulmánya]r,J.l, 
mert annyi bizonyos, hogy ifjúkorában s később is igen szorgalmas, lelki
ismeretes, komoly tudásxa törekvő ember volt. 

* 
J\iint említettem, az egyetemi tanulmányok és kiváltképen az orvo-

k · t ' kk l ko""ltse'g·esebbek voltak, mint manapság. :Már sia , regen e meg so a 
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csak azért is, mert annak az ifjúnak, aki a "bujdosásra" (peregrinációra) 
adta magát, sok országot, nagy földet kellett bejárnia, pedig a régi világ
ban a közlekedés sokkal drágább volt mint ma. Ebből érthető, hogy kint 
tanuló medikusaink igen gyakran írogatnak haza a mecénásaikhoz pénz
magért. Igy Páriz Pápai (1712.) mikor a fia Halléban tanul, kérő levéllel 
fordul gróf Teleki Sándorhoz, hogy segítse továbbra is, mert ámbár fiá
nak sikérült mások ajánlásával bejutni a "regia mensára", hol minden
nap "gratis tisztességes ebédjek vagyon, bár vacsoráért fizetni kell keve
set: egy hétre egy rhenensis forintot; amilyen alkalmatosságat másutt 
meg nem talál", de mindamellett "igen költ.E:éges a medicina' tanulása". S 
így volt ez még sokkal később, a 18. század vége felé is, mert a már emlí
tett Andrád Sámuel feljegyzéseiből kitűnik, hogy neki 3000 forintjábe. ke
rültek az orvosi tanulmányok, ami akkoriban igen nagy pénz volt.83 

Ez magyarázza meg, hogy a külföldön tanuló magyarak fennmaradt 
levelei és naplójegyzetei tele vannak szegénységük, nyomorúságuk keser
ves panaszaivaL Hiszen már itthon is többnyire a vékonypénzü legények 
sorából kerültek ki; milyen lehetett az életük a nekik idegen és drága 
Hollandiában, Németországon és Angliában! Taksonyi Péter theológus 
(1602.) azt írja egyik panaszos levelében/"" hog-y napról-napra, óráról-órára 
várják a pénzbeli segítséget otthonról, de hiába; azok közül kik haza 
akarnak menni, csak ketten kapták meg a rnult évről szóló stipendiuTI.tot, 
a többiek mind csak hitelből éldegélnek; a tél is itt van, nagy a hideg, 
úgy hogy még ha meg is kapnák a pénzt, most már nem indulhatnak 
hazafelé, hanem meg kell várniok a tavasz elejét. Természetes, hogy ily 
viszonyok közt sok szegény tanuló nagy adósaágba verte magát és ezt az 
otthoni mecenások rendesen a diákpazarlás rovására írták. Igy a keresz
túri zsinaton (1593.) azt határozták, hogy "eddig a magyar nemzetnek 
nagy becsülete volt külföldön ... de mostanában rossz hírbe kezd jönni a 
magyar név, némely akadémikusok nagy pazarlásai miatt. Ennélfogva 
intetnek a wittembergai és heidelbergai polgárok és tanárok, hogy a ma
gyar ifjaknak való kölcsönzéstől tartózkodjanak, mert nem fogják pénzli
ket visszakapni. A magyar ifjak is intetnek, hogy különösen az elszegé
nyedett hazának nyomorult sorsára tekintve, a pazarlástól tartóz
kodjanak". 

Hát bizony az akkori medikusok közt is akadtak pazarló korhelyek; 
ilyen volt például Páriz Pápai András, a Ferenc fia. Halléban jártakor 
annyit dorbézolt, hogy végre az apai vagyon nagy részét is elverte és 
hitelezői nem is eresztették haza, amíg az összes holmiját el nem licitál
ták."' De a fennmaradt emlékek eléggé bizonyítják, hogy a nagyobbik 
részük nem ebből a fajtából való volt, hanem már akkor is megvolt ben
nük a komolyság és tisztességes törekvés, mely az orvosnövendéket min
denkor jellemezte. Sőt sokszor hozzájárult még a szegény magyar ember
nek szégyenlőssége és gyámoltalansága is. Szegény sorsában nem adta 
magát a kéregetésre. Csanaki Máté a 17. század elején egy kis munkát 
írt,86 melyet a svájci városok polgármestereinek és tanácsosainak aján
lott; ebben ltosszasan magyarázza, hogy azok, akik magyar nevet hazudva 
és koldusok módjára kéregetve bejárják a külföld nagyobb városait, nem 

83 Figyelő (Abafi): XIV. 70. és Irodalomtört. Közlemények IX. 311. 
84 Dézf;i Lajos: Sz. Molnár Albert naplója, (138. old.) 
S5 Weszprémi: IV. 231. 
86 Ungarus, h. e. de natura verorum Ungarorum. eorum item, qui se Ungaros 

mentientes per diversa regna mendicando vagantur. 
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magyarok, hanem többnyire tótok,87 némely ritkább esetben pedig erdélyi 
szászok; a magyar fiú idegen földön is készebb szükséget látni, nymno
rogni, hogysem kolduljon. Felszólalására az adott okot, hogy egy Rotari 
István nevü magyarorszag1 tanuló szorultságában különböző álnevek 
alatt, kéregetve járta be Angliát, Svájcot és Hollandiát.88 Kétségtelen, 
hogy a magyar név tisztességével éS azzal a rokonszenvvel, mellyel a kül
földiek viseltettek a becsületes és önérzetes magyar diákok irant, sok más 
nációbeli tanuló visszaélt ilyen módon, mert Szepsi Csombor Márton is 
(1616-1618.) a következőket írja, mikor Londonba érkezik: "Az hol min
deneknek előtte a népnek deáktalanságán csodálkoztam,sg mert három 
egész utcán kalmitrok, szőcsök, szabók etc. között felmenvén sehul nem 
találtam egy embert, az ki velem deákul tudott volna beszélleni, hanem 
sokára találtam egy olaszra, kivel az mi kicsint tuttam olaszul veszte
gettem, ki engem igazgatOtt az olaszok ordinárius gazdájokhoz, mondván, 
hogy rnostan ott vagyon egy magyar úrfi. mely dolgon felette igen meg
örülvén, nagy szargaimatosan felkeresém, de noha magyarnak mondotta 
magát, mindazonáltal egy szót sem tuda velem magyarul szóllani, mi-vel 
hogy cseh fiú volt és csak akarta magát híresíteni messze földről jöttségé
vel s azért mondotta magát magyarnak". 

A szükös viszonyok közt élő medikusok és más egyetemi hallgatók 
akkor többnyire úgy segítettek a helyzetükön, mint manapság: órákat 
adtak, preceptorkodtak. Igy Moller Vilmos Dániel, pozsonyi fi, mikor 
Colmarban tanult, a városi bíró három fiának lett a preceptora. Más 
medikusok a tanárok gyakorlatában segédkeztek, olyanformán, mínt a 
mai asszistensek és így jutottak némi mellékkeresethez.90 Mondanom sem 
kell, hogy a szegény hallgatók még a szükséges tankönyveket sem vehet
ték meg, hanem maguknak kellett azokat leírniok, keserves fáradsággal.91 

Némelyek a medika mellett a hittan hallgatására is ráadták a fejü
ket, nem mindig a teológia iránti vonzalomból, hanem azért, mert néhol 
(így például Utrechtben) a városi tanács elég tekintélyes összeget {e vá
rosban 100 frtot) adott azon magyar tanulóknak, kik a hittant hallgatták. 

Természetes, amennyire lehetett, egymást is segítették a külföldön 
szűkölködők, kivált mikor már hazafelé indultak és fogytán volt a pénzük. 
.,Bajcsi Sán1uel uram"~ról írja Bereczk (1695.) a többször említett napló
ban, hogy "sok keserves bujdosási után Isten segedelméből indult ez so-

87 Azt hiszem, hogy az úgynevezett olejkárokra céloz, mert vannak róla 
adataim, hogy ezek a tót kuruzslók Genfben is megfordultak. 

88 "Ezt a szokást még ma is sokan csalárdul gyakorolják", teszi hozzá sok
kal későbbi időben Bod Péter. 

89 Bethlen Mikl6s is említi, hogy még az angol egyetemi tanárok is alig tud
nak latinul beszélni. 

90 Mikor Halmágyi (1753.) Göttingában megbetegedett, Segner tanár a már 
említett Baligát bízta meg a kezeléssel, ez preskribált neki "Segner uramnak 
dispositioja szerint" és ö "reportálta naponként" a tanárnak, hogy hogyan van 
a beteg. (Halmágyi naplója, 555., 553. old.). Az itt említett Segner (János András) 
tanár, a fizikából ismert Segner-féle kerék feltalálója, egy darabig Debrecen 
főorvosa volt. 

91 A m. tud. Akadémia levéltárában (Orvostud. 4-rét, 16 .szám) ma is meg
vannak Hentzhidai Mát-yásnak, II. Rákóczi Ferenc későbbi udvari orvosának, kéz
iratos egyeterni tanulókönyvei leidai hallgató korából (Boerhaave előadásai stb.). 
Az egyik ilyen könyvet (Collegium casuale clariss. Dris Frid. Deckers) maga H. M. 
másolta le s a nagy munka végeztével hhlálkodva sóhajt fel: "Gloria Deo! Per 
Matthiam Hentz-hidai Hungarum est descriptum. Ao 1705, r_.ugduni Batavorum." 
Minthogy 'Veszprémi és Szinnyei nem tudják halálozásának évét, megemlíthetem, 
hogy ez iratok tanúsága szerint H. M. 1715-ben halt meg. 
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vány földről (Hollandiából) édes hazánkba, kit Isten vezéreljen szent lel
kével, őrizze minden gonoszoktól és édes atyja örömére vigye békével, 
kívánom. Adtam útjára 12 aranyakat 12 belga forintokkal együtt". 

De nem egyszer a külföldi egyetemek hatáságai és a tanárok is 
segítették a megszorult magyarokat. Így a bécsi egyetem jegyzőkönyvei 
említik, hogy az ottani orvosi kar 1416-ban magyarort:lzági Péternek, köpö
nyege mégvételére, Isten nevében, egy forintot adott.92 Mikor Páriz Pápai
nak elfogyott a pénze, a heidelbergi rector magniflcus adott neki ("kéré
sem nélkül", jegyzi meg naplójában) egy aranyat "viaticum"-ra, hogy 
Baseibe mehessen; ugyanekkor a városi könyvkereskedő egy szép ~,sidó 
bibliát", egy német orvosnövendék pedig német grammatikát ajándékozott 
neki. Schaffhanseni tartózkodása alatt, mikor már egészen kifogyott az 
erszénye és otthonról semmi segítség sem érkezett, egy ottani előkelő 
polgár három hónapig ingyen tartotta, a városi orvosok és lelkészek 
pedig talléronként rakták össze az útravalóját, hogy tovább mehessen 
bujdosásában. Az élelmes Madács Péter (1754), kiről már szólottam, német
országi tanulmányai idején igazán sokféle módját az önsegélynek hasz
nálta fel, hogy megélhessen: Boroszlóban hittant hallgatott, amellett a 
gyógyszertárban segédkezett, majd egy gimnáziumi tanár adott neki szál
lást és ekkor diákok tanításával és az iskolában végzett szolgamunkával 
keresett egy keveset, néha-néha a könyveit adogatta el; kieszközölte, hogy 
az egyetemi tanárokat ingyen hallgathassa, egy ízben a városi tanács is 
megsegítette húsz forinttal, sőt végezetül egy jótékony özvegyasszonyt 
is csípett magának, aki anyagi szorultságából kimentette, sőt örökösévé 
is akarta tenni, ha a hittani szakon megmarad. 

A szegényebb egyetemi hallgatóknak nagy segítségére voltak még 
az úgynevezett burzák, a diákegyesületek és társházaik, milyenekkel több 
külföldi egyetemen találkozunk. Krakóban már 1492-ben burzát szervez
tek a magyar tanulók, közös épületben egyesültek, anyakönyvet vezettek, 
saját költségükön élelmezték magukat. Ezt a burzát, melynek "Jeruzsá
lemi burza" volt a neve s a mai Braczka~utcában, az egyetem közelében 
volt a háza, nemcsak a magyar főpapok és főurak, hanem a lengyel kirá
lyok is segélyezték; így 1510-ben Zsigmond király tíz mázsa sót adott 
neki, azzal a kötelezéssel, hogy a magyar tanulók ünnepnapokon mise 
alatt a "Gaude Dei Genitrix" kezdetű zsoltárt éne"kelik el a király lelki
üdvéért. A magyar tanulóknak közös kápolnájuk is volt (Capella Hunga
rorum). Ennek a krakói burzának, körülbelül ötven évi fennállása alatt, 
783 magyar tagját jegyezték fel. A burza élén egy szenior állott, kit a 
tanulók maguk választottak és akit az intézet vezetésében négy tanácsos 
(consiliarius) támogatott. 

N e felejtsük, hogy a krakói egyetemnek a középkor vége felé igen 
nagy híre volt; a külföldiek valósággal elözönlötték; számuk a 15. század
ban az összes hallgatóságnak mintegy 44%-át tette. Még finnek, angolok, 
olaszok és spanyolok is látogatták. Legtömegesebben azonban a magya
rok, kiknek száma 16%-ra rugott: 1400-tól 1589-ig körülbelül 3600 magyar 
tanuló látogatta a krakói egyetemet.93 Számuk különösen a 16. század leg
elején igen tekintélyes, de az 1520-as évektől kezdve rohamosan fogy, 

92 "Placuit etiam faeultati, quod domino Petro de Ungaria pro subsirlio ad 
unam tunicam deberet dari l ílor. propter Deum et factum est." Schrauf: .\cta 
facuit. medie. Univ. Vindob. I. kötet, 31. l. 

fl
3 Album studiosoruru universitatis Cracovienis (Krakó, 1887-1904). Továbbá: 

Divé!ry Adorján: Száz., 1909. 301. 
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részint a török időkkel járó zavaros viszonyok következtében, részint a 
reformáció térfoglalása miatt, melynek hatása alatt a magyar tanulók 
a német egyetemek felé fordultak. Érdekes, hogy a krakói egyetem főként 
a színmagyar vidékek (Debrecen, Cegléd, Eger, Pest, Pécs, Szeged, 
Szatmárnémeti, Vác stb.) tanulóit vonzotta magához, de a felvidékiek és 
az erdélyiek is tekintélyes számmal találhatók az 1433-1510 közti idő

szakban. 
A krakói magyar burza lakóinak jegyzBke is fennmaradt, még pedig 

a Regestrum bursae Ungarorum című, az ottani Jagello-könyvtárban 
található kéziratban. Ebben hosszú sorát találjuk az olyan tősgyökeres 
magyar neveknek. mint Hunyadi, Bánffy, Szegedi, Kálmáncsehi, Szent-
péteri, Erdődi, Szentgyörgyi, V eresmarthy stb. A jelenleg egyetemi 
könyvtárul szolgáló csúcsíves termekben hallgatták az egyetemi előadáso
kat Erdősi Szilveszter János, az első magyar grammatika (1539) szerzője, 
Dévai Biró Mátyás, az elsó magyar orthographia írója (1538), Telegdi 
:Miklós pécsi püspök, Gálszécsi István, a reformátor, ki az első magyar 
énekeskönyvet is Krakóban adta ki 1536-ban, Székely István, a történész, 
ki szintén több munkáját adta ki ottan, s rajtuk kívül a 16. század sok 
kíváló magyarja. Közülök számosan egyetemi fokozatokat nyertek s 
baccalaureusokká lettek. De a komoly tanulmányokon kívül tellett idejök 
szórakozásokra is s eközben nem egyszer féktelen módon nyilatkozott 
meg bennük a heves magyar temperamentum. Egykorú források írják, 
hogy a német tanulókat sehogysem szívelték, úgyannyira, hogy még 
egy tető alatt sem akartak lakni velük s a civódások napirenden voltak 
köztük." 1491-ben Váradi Mihály volt a magyar burza szeniora, ki ágról
szakadt szeg·ény ember volt, úgy, hogy "semmiházi''-nak hívták, de 
néhány év alatt úgy megszedte magát, hogy már lovakat és kocsit is tar
tott. Ekkor aztán a szé.niorságnak is búcsút mondott. Az egyetemi tanács 
erre valami Sommerfeld nevü németnek adta bérbe a magyar burzát, 
azzal a kikötéssel, hogy nemcsak a magyarokat, hanem más nemzetbeli 
tanulókat is be kell fogadnia. Mindez nagy zúgolódást okozott a magyarak 
közt, kik egy szép napon kihurcolkodtak a burzából, Váradi Mihály veze
tése alatt megrohanták a németek burzáját s ennek lakói közfil néhányat 
megvertek. A dolog vége az lett, hogy a harcias mozgalom főrendezőjét, 
Váradi Mihályt, súlyos pénzbírság (20 forint) megfizetésére ítélték s egy
úttal ünnepélyes fogadalmat kellett tennie, hogy ezentúl békésen fog visel
kedni. Az összes nációk közül a lengyelekkel voltak a legjobb viszonyban 
a krakói magyar fiúk. Osak egyszer volt köztük komolyabb összetűzés, 
ekkor sem nemzeti gyűlölségből, hanem a magyaroknak azon hagyomá
nyos szakása miatt, hogy aprószentek napján (december 28-án) a fiatalabb 
hallgatókat, a pennálisokat, vagyis gólyákat, jól elverték, hogy ez a nap 
emlékezetes maradjon előttük. A magyar ifjak Krakóba is magukkal vit
ték e szokást s 1507-ben egy Piszkowici Albert nevű lengyel hallgatőn is 
gyakorolták. Ennek panaszára a rektor maga elé citálta a magyarokat, 
kik azzal védekeztek, hogy ez régi szokás náluk. A rektor azonban barbár
nak minősítette ezt a szokást s lelkükre kötötte, hogy a krakói szokások
hoz kell alkalmazkodniok, egyúttal a három főbűnösre két-két arany forint 
bírságot rótt ki, s minthogy a magyarak ezt a kitűzött határidőre nem 
fizették le, a főcinkost, Kisvárdai Mihályt, lecsukatta, a magyar bnrza 

114 V. ö. Divéky Adorján érdekes cikkével: ,.A krakói magyar diákok életé
ből" (Plasnik János munkájának ismertetése). Vasárnapi Ujság, 1906. 174. 
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szenwra pedig parancsot kapott, hogy aprószentek napján minden évben 
be kell csukni a burza kapuját, hogy azon senki be ne mehessen ezen a 
baljóslatú napon. 

Ezektől az apró kihág·ásoktól eltekintve, az összes feljegyzések ki
emelik, hogy a krakói magyar ifjak jellemükkel és erélyükkel messze 
kimagaslanak a többi nemzetek tannlói közül. Sohasem panaszolják be 
társaikat és a vallatások alkalmával sem árulják el őket, sőt a rektor előtt 
is bátran kimondják, hogy nem szép dolog az á,rulkodás. E gavalléros 
viselkedés nagyon imponált az idegen nemzetbeli tanuló ifjúságnak.95 

Vittembergában 1546-ban alakult meg a magyar burza, melynek 
1555-ben alkotott szabályzata is fennmaradt. Ebben a társulat tagjai a val
lásos, erényes életre, kihágások kerülésére stb. nyernek utasítást és ben
nünket különösen az a pontja érdekel, mely meghagyja, hogy a tannlók 
komoly, hosszú, magyar ruhát viseljenek; feltűnő szabású, aranyzsinóros, 
drágaköves, tollakkal díszlő kalpagokat pedig ne használjanak. ,.Ha pedig 
valaki, megfeledkezve minden szeméremröl, nem pirulna magyar öltözet 
helyett más nemzetbeliek ruháját felvenni", akkor elsöizben megintik s 
ha ez sem használ, kizárják. Itt is egy szénior vezette az intézetet, ki társai 
felett hatóságat gyakorolt, viszályaikat kiegyenlítette, gyűléseiket vezette, 
malyeken részint közös érdekeikről tanácskoztak, részint pedig tudomá
nyos kérdéseken vitatkoztak. A közös pénztárból a szegény vagy beteg 
tanulókat, továbbá a hazába visszautazókat segélyezték. Olykor a tanárok 
tiszteletére lakomákat rendeztek, de olyan közös mulatságaik is voltak, 
amelyeken csak a magyar ifjak vehettek reszt. Otthonról sokszor érkeztek 
(főleg olyanoktól, kik szintén ezen az egyetemen végezték hajdanában 
tanulmányaikat) pénzküldemények, azzal az egyenes utasítással, hogy 
jóféle rajnai borra költessék ("ut in Rhenano absumeretur"), de erre nem 
is nagyon kellett biztatni a szegény bnrzásokat és a fennmaradt jegyző
könyvek illető helyén meg is írták, hogy az utasításnak derekasan meg
feleltek (quo alaerit er praestitum est). Mikor a bnrzának jól ment a sora, 
akkor különösen a tanárok tiszteletére rendezett lakomák igen fényesek 
lehettek, mert az 1562-ben adott ilyen ebédért 7% tallért fizettek a vendég-

ss A krakói burza életéből megemlíthető még, hogy az ott tanilló magyar 
fiúk szerették a jó bort s gyakori vendégei voltak Medyk János bormérésének. 
Egy ízben néhányan hosszabb ideig adósak maradtak neki, mire 6 összeírta a 
tartozók neveit s e jegyzéket különböző templomokra függesztette, a többi közt 
Szent Ferenc templomának falára is, hol a magyaroknak kápolnájuk volt. Mi.klós 
a kápolna magyar előljárója, ezt a megbélyegző hirdetményt leszakította é~ 
összetépte. Medyk bepanaszolta őt a rektornál, de elvesztette ügyét, mert a rektor 
úgy ítélt, hogy Medyknek csak a templom ajtajára volt joga ily jegyzéket föl
szegezni, de nem a falra. A krakói élet, ha_ Szepsi Csombor Márton száz évvel 
később (1618.) szerzett tapasztalataiból következtetünk, nem lehetett valami lélek· 
emelő a mi ifjainkra. Ö ugyanis egy helyen azt írja, hogy "az fertelmes élet nem 
hiszem, hogy Sodomába, Gomorrába nagyobb szabadságban volt volna mint 
Krakóban. Mindenütt, valahová eltekint az ember, az sok fajtalanságot 'láttya, 
valahova megyen, ottan utánna a tisztátalan személyeknek serege. Az schola nem 
er_k~lcsnek ~ako;ló háza, hanem latroknak barlangja, mert valami gonosságot, 
dul ast,. fosztast ok meggondolhatnak, annak bizony meg kell lenni; álgyujok, 
tarackJok vagyon; az meiy gazdára megharagusznak, reája mennek és házát 
elronty~k, minden m.arhájában zsákmánt vetnek. Nincsen semmi bű~nek fegyelme, 
szabadsagossan az piacon eggyik az másikat megöli, senki nem szólittya meg 
érette; estve, ha valamely háznál, ki ablakival az utszára szolgálna gyertya tet
sze~ék meg, e~néhányszor b~lőnének az ablakon". Hogy a német e~yetemeken is 
telJesen .h~sonlok voltak a VIszonyok, erről lásd Baas: Grundriss der Geschichte 
der Medizm (447.). 
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}ősnek, malagai borért, marcipánért és fdszerekért pedig 8 tallért. A követ
kező évben rendezett vacsora költségei meg éppen 24 tallérra rúgtak és a 
lakoma számláján ez az érdekes tétel is előfordul: pro experimento C'ibi 
unuarici tallerum unum". Egyik-másik esetben az egyetem valamelyik 
tanára vállalkozott a lakoma rendezésére, megfelelő díjazással, sőt egy 
ízben a szász fejedelem kancellárja is megjelent azon. Hogy mily hatal
mas lehetett ez a vittembergal magyar burza, azt elképzelhetjük már abból 
is, hogy csak a 16. században több mint ezer magyar ifjú ebben a városban 
nyerte az egyetemi kiképzést. A magyar tanuló ebben a kis német város
ban valósággal közéleti tényező volt, s úgy látszik, hogy volt némi alapja 
annak a legénykedő önérzetnek, mely a régi debreceni diáknótából ki
hangzik: 

Mikor Vittembergának kapuját döngetem, 
A rektor magni:fikus azt mondja énnekem: 
Hej, d~min~ spektábilis! Látszik, hogy kend magyar! 
Ugy dongeti ezt a kaput, mint a jeges zivatar! 

A bécsi egyetemen is már régen megalakult a magyar tannlók testü
lete, vagyis nációja, ahogy itten nevezték. Ezen az egyetemen az 1384-iki 
s~e~':ezés sze:rint ausztriai, rajnai, rnagyar és szász náció volt; a magyar 
nacwba ekkor a csehek, lengyelek, morvák, szlávok és görögök is be voltak 
o~ztva.96 A náció élén a prokurátor állott, akit mindegyik nemzet maga 
valasztott Ez a náció tagjain fegyelmi jogot gyakorolt, büntetést szabha
tott rájuk és a kirótt bírságot behajtotta. A magyar náció patrónusa 
Szent László volt. ennek a napját ünnepélyesen megülték, tiszteletére a 
domonkosok, majd ké•őbb Szent István templomában nagymisét szolgál
tattak, amelyet szentbeszéd követett; ezt a beszédet a náció egyik tagja 
tartotta. Az ünnepség után előadásra mentek s végül áldomást ittak. 
A náció a maga halottainak a temetéséről is gondoskodott s érettük éven
ként misét mondatott. 1453-tól 1630-ig 3296 tanulót írtak be 'a magyar náció 
anyakönyvébe; ezek közül magyar 2449, vagyis 74 százalék. 

A bécsi egyetemen medikát tanuló magyarokra vonatkozó adatokat 
8chrauf Károly fontos kutatásainak köszönhetjük. Az ő munkáiban97 
egész sora található azoknak a magyar orvosoknak, akikről se W eszprémi, 
se más hazai források nem tudnak. !gy Bécsben tanult Zeckel (Székely!) 
Préte~ (1480), Kuttner Lénárd pozsonyi származású orvosnövendék (1481), 
Magister Jacobus de Cibinio (1455), Magister Valentinus de Corona (1494), 
Caspar de Leitschovia (1474), Ladislaus Országvilág de Pozsegavár (1475), 
:1\fathias Szekeres de limatz (1490), Mag. Valentinus Pelliftcis de Corona 
továbbá Joannes Adamus Eperiensis, Jo. Bagay de Ant]quŰsolio, Paulu~ 
Chyrrer de Corona, Czibak Imre, Petr. Gaems de Pfarrkirchen Horváth 
J\1árk, Jordán Tamás, Ottmann J án os, Peremárton vagy Premá;.ton (Sar
tori~) Mibály, Sartoris Joh. de Pest, J\fich. Pannonius, Joh. Stubenrauch, 
Lad1sl. Stuff, Gregor. W eger, alias Kundtstockh de Buda stb. 

Ne g·ondoljuk azonban, hogy ezek az ő egyetemi. életüket csakis Bécs
ben végezték. J\fint már említettem, régi időben bevett swkás volt, hogy 
el.,:ryik egyetemről a másikra vándoroltak és olyanok is akadtak, kiknek 

• ~6 I_l;venformán volt ez a prágai egyetemen is, csakhogy itt (az egyetem alapí-
tasa 1deJeben) a magyarok a cseh nációhoz voltak beosztva, melynek tagjai: a 
csehek,_ ~agyru:?k, ~orvák és .:ótok. Az itt közölt régi kép valószínűleg ezt a négy 
n~mzehseget tunteh fel, az oket oktató professzorral együtt. (Balról a második 
rumdenesetre a magyar tanuló.) 

97 Acta fac11ltatis medicae universitatis Vindobonensis (Bécs, 1894-1904). 
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tanulmányútJa évtizedekre nyult. Zsámboky János (Sambucus) például 
1545-ben iratkozott be a vittembergai egyetemre; 1550-ben Strassburgban 
találjuk; 1552-ben Párisban; 1555-ben Páduában; 1562-ben harmadízben 
látogatja meg Olaszországot s itt Genuában, Nápolyban és Ferrarában tölt 
hosszabb időt; csak 1564-ben telepszik le Bécsben." Róla is el lehet mondani, 
amit a világot látott és nagyműveltségű Kölesériről írt Páriz Pápai: 
Magyaror'szág ültette; Anglia, Belgium és Németország öntözgette: 

Hunnia plantavit, Brito, Belga et Teuto rigavit. 
Ez az egyetemjárás mé-g a 18. század közepé-n is divatozott; például 

Weszprémi, a magyar orvostörténelem első nagyemlékű művelője, először 
Zürichben tanult másfél évig, azután a belga egyetemeket látogatta, innen 
Oxfordba és Cambridgebe ment, majd Londonban volt másfél évig, s az 
orvosi oklevelet Utrechtben szerezte 
meg; mielőtt azonban itthon a gya
korlatot megkezdhette volna, Po
zsonyban a helytartótanács fel
hatalmazott orvosa (Perbegg) előtt 
újra szigorlatot kellett tennie s így 
habilitáltatnia a diplomáját. Úgy 
látszik, hogy régebbi időben a ná
dor is adhatott engedélyt a kül
földi oklevéllel bíráknak, hogy 
Magyarországon gyakorolhassanak; 
legalább egy Trotelli Mária János 
nevü, Körmöcbányán letelepedett 
orvosdoktorról (1614) az van mondva, 
hogy "IIustr. Dnus Palatinus ipsi 
concessit facultatem in toto Hegno 
Hungariae rnedicam exercendi.99 

• 
Még csak arról kell nehány 

szóval megemlékezn em, hogy mi
lyen volt az orvosi tanulmányok 
befejezése hajdanában~ 

Páriz Pápai naplójegyzetei 
erről is kellő felvilágosítást adnak. 

19. A prágai egyetem tanulói ::-.Jagy Lajos 
idejében. (Balról a második a magyar.) 

1674. év szeptember 6-án elment a baseli templomba, .hogy Isten segít
ségét kérje a szigorlatokon való szerenesés átesésre; azután Bauhinnál, az 
akkori dékánnál jelentkezett s a szigorlatokért járó összeget (17 tallért és 
két arany forintot) lefizette. Egy hét mulva volt az első szigorlata az egye-

fiB Lásd: Adatok Zsámboky János életéhez c. közleményemet. (Irodalomtört. 
Közlemények, XVIII. 363. és ezen kötetben.) 

99 Ernyey József: A bányavárosok orvosai a 16-17. században. (Gyógyászat, 
1905.) A külföldi egyetemeken való peregri~ációról ~egje~yzem még, ,?-ogy 1592-ig 
a magyar protestáns ifjúság leginkább VIttembergat latogatta; ettol kezdve a 
reformátusok onnan való kiűzetésük után, inkább Heidelbergába mentek s csak 
1622 után (m'ikor Tilly seregei a heidelbergi egyetemet feldúlták) kezdték a kál
vinisták a holland és angol egyetemeket járni. 1725-töl fogva csak útlevéllel lehetett 
a protestáns ifjaknak külföldre menni s a kormány mindenképen megnehezítette az 
útlevelek adását. Ez vetette végét a külföldi akadémiák látogatásának. De azért 
(Molnár Aladár szerint) még 1742----ü1 között is csupán Magyarországról 700 ifjú 
ment a külföldi akadémiákra, Erdélyből pedig még többen." 
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terni bizottság előtt, mely alkalommal két órán át feleltették az "uni
versa mediciná"-ból. Egyszersmind egy elméleti és egy gyakorlati tételt 
tűztek ki, melyekről másnap fél órán át szabad előadást kellett tartania. 
Az előadás után következett a tulajdonképpeni szigor!at (examen rigoro
sum) és három hét mulva a "disputatio inauguralis", a tanárok, városi 
orvosok és az egyetemi hallgatóság jelenlétében. Csak két héttel ezután 
következett az ünnepélyes felavatás: korán reggel összegyűltek az egye
tem rektora és egyéb előkelőségei, s a felavatandókkal együtt a nagy tem
plomba mentek. Mindegyik jelöltnek egy-egy tanár volt a vezetője. A szer
tartás ünnepélyes egyházi szónoklattal kezdődött, melynek végén a pap és 
a hívők a doctorandusok üdvéért imádkoztak. Innen ugyanolyan rendben 
az egyetemre mentek vissza, hol a promoveálást végző tanár elmondotta 
a jelöltek életrajzát és személyi adataikat, azután egyenként felszólította 
őket, hogy a doktori beszédjüket mondják el, melynek befejeztével a jelölt 
barátai és némelyik tanára olvasta fel azokat az üdvözlő verseket. melye
ket a jelölthöz intéztek. Majd az egyetem perlellusa a vice-cancellariushoz 
vezette le őket, ki előtt letették az orvosi esküt. (A vice-kancellár szép 
beszédet intézett hozzájuk s "medicinae licentiatus'' -okká avatta őket.) 
Csak most következett a doktorrá avatás, melyre ismét a pedellus vezeté
sével mentek az akadémiára. zenekíséretteL 

Mindez pedig nagy költséggel járt. Páriz fel is jegyzi, hogy mi min
den kiadása volt. A pedellusnak négy tallért kellett fizetnie, a jegyzőnek 
szintén annyit, a zene ve·zetőjének egy tallért, a promotornak tízet, a sze
gény diákoknak fél tallért, a selyemtalárra egy tallért stb., de legtöbbe 
(húsz tallérba) a convivium doctorale került. Ez a convivium, vagy ahogy 
még nevezték: disputációi vendégség, rendszerint erősen megfogyasztotta 
a szegény fiatal doktor erszényét, mert nemcsak a külföldi ismerősök, ha
nem az alkalommal élő "magyar atyafiak" is megkívánták, hogy az való
ban "prandium splendidum" legyen, minden földi jóval, ami szájnak és 
gyomornak kívánatos. Nagyon rossz néven vették, ha szegényes volt az 
áldomás. Mikor Bereczk elvégezte a tanulmányait, a disputációra mind
össze ll forintot, a vendégségre pedig majdnem felét, 5 forintot költött. 
.~égis egy becsületes fecsegő atyámfia megszólott, hogy mind ki nem 
adtam költségemet a lakodalomra; hála Istennek, hogy egészen meg nem 
mezitelenített égő torka a jóbarátomnak!" Pedig a disputáció vendégség·· 
gel még nem volt vége a hiábavaló költekezésnek, mert mikor a fiatal 
orvos hazafelé, vagy más egyetemi városba indult, még egy conviviumot 
kellett adnia, búcsúzásképpen. Induló-pohárnak, vagy deákosan transitum
nalr, nevezték ezt a régiségben.100 Ezzel szemben megvolt az a gyönge 
vigasztalása, hogy a doktori cím megszerzésével tanári funkciók végzésére 
ls joga volt, s ezúton is juthatott némi mellékjövedelemhez. Bereczk 
György írja a naplójában, hogy mikor Frankfurtban időzött, "Albinus 
doktor101 denunciálván két tanítványát közönséges (= a szokásos) solem
nitással doktorságra, ültem én is professzorok közt, négy garas jövedel
mern lévén innen". 

Az orvosi disszertáció nyomatása is igen sokba került abban az idő
ben, kivált a gazdagabb hallgatóknak, kik gyakran díszes formában, rajzo
latos címlappal stb. állíttatták ki, sőt némelyik (pl. Facetius Illés: Diss. 

too Igy találom egy 1557-ből való levélben. (Orsz. Levéltár; Nádasdy Tamáshoz 
intézett levelek közt.) 

101 Albinus Bernát. (A híres anatomus apja.) 

! 

Orvosi szakoktatás és egyetemi élet a régi Magyarországon 57 

inaug. de febre Hungarica; Lipsiae, 1668) még a diplomája másolatát is 
közölte benne.102 De a szegényebbje se sajnálta rá a pénzt, mert örök emlék 
volt ez a gyakorlatára induló fiatal Hippokratesnek: külföldi és hazai ba
rátai, tanárai és iskolatársai is írtak belé egy-két emléksort, rendszerint 
disztichonokat, de olykor hosszú magyar verseket is.103 Néha ezek az üd
vözlő versek elmés és tréfás hangulatúak. így pl. Komároroy J án os érte
kezéséhez; "De vino Hungarico", Zwinger bázeli tanár írt egy elmés latin 
epigrammát, melynek az a csattanója, hogy ő nem hiszi, hogy az értekező 
kolléga a saját gyakorlatából ismerné a magyar bor hatását, mert akkor 
nem volna ily kiváió judiciuma; ha pedig neki magának sincsen tapasz
talata ebben a dologban, akkor ugyan hiába beszél nekünk a jó magyar 
bornak mineműségérőUM Természetes, hogy német versekben sem volt 
hiány. Liebe.zeit György sopronyi fi dissertációjában (1713) például a 
következő madrigált olvassuk: 

Weil nun dein Fleiss sich hier belohnet schaut, 
So rufet Ungarn schon: 
Komm mein belehrter Sohn! 
Komm, denn du sol1st bei mir 
In grössern Glücke leben: 
Ich will sammt aller Ehre Dir 
Noch eine schöne Tochter geben stb. 

Némely külföldi egyetemen, különösen Vittembergában, nagy divat
juk volt az ú. n. propemptikáknak (Carmina propemptica) vagy baráti 
búcsúzóverseknek is, melyek rendszerint néhány oldalas apró nyomtatvá
nyok voltak, dícsérettel és baráti jókívánságokkal halmozva el a más 
t:~gyetemre, vagy haza távozó rnost már diplomás és új életet kezdő baj
társat.1u3 

Már föntebb említettem, hogy a külföldi tanulmányok befejezése 
után sokan nem jöttek mindjárt haza, hanem még néha 5-6 évig és tovább 
is orvosi gyakorlatot folytattak Németország, Olaszország nagyobb váro
saiban, sőt egyik-másik végleg ott telepedett meg. Ezen hosszú külföldi 
tartózkodás magyarázza meg, hogy a régi magyar orvos valóban nagy 
műveltségű, nagy nyelvismeretű és a s:z;ó szoros értelmében európai szín
vonalú ember volt, aki nemcsak itthon, hanem a külföldön is sok előkelő 

102 Két a padovai egyetemtől kiállított orvosi diploma teljes szövegét közli 
Veress (Mat;icula et acta Hungarorum stb. 216., 276. old.). Az egyik, melynek igen 
fényes kiállítású eredetije ma is megvan Padovában, a szebeni Schirmer Györgyé 
1579-ből, a másik a kolozsvári Pétsi Andrásé 1659-böl. Mint már említettem, a 
padovai egyetemet egyrészt azért látogatták oly sűrűn a magyar tanulók, mert 
ottan a nem-katholikusokat is doktorrá avatták, bár a felavatás szertartásában ltt 
is lényeges különbséget tettek, mert a katholikusokat a székesegyházban avatták 
fel a püspöki helyettes és kíséretének jelenlétében, míg a nem-katholikusokat csak 
"in collegio Veneto" vagy a palatinus előtt. Orvosnövendékeink a 19. század els6 
felében pesti vagy bécsi tanulmányaikat igen gyakran ezen az egyetemen fejezték 
be, s 1837-ben feltűnik egy magyarországi zsidó orvosnövendék is. Azontúl pedig, s 
kivált 1849 után, a zsidók száma mindinkább növekszik Padovában, annak jeiéül, 
hogy a szabadságharc utáni nehéz gazdasági viszonyokat kereskedő szüleik 
kevésbbé érezték s a súlyos politikai helyzet nyomását is könnyebben elviselték, 
mint az államfenntartó politikai magyar nemzet tagjai, kik őket még alighogy 
recipiálták (Veress, u. o. XIV.). 

103 Lásd f{eszler .Mihály: De marbis hyemalibus c. értekezésében (1744.) Szo-
boszlay A. J. hosszú versezetét. 

104 Lásd Weszprémynél, u. o. II. (l.) 115. 
10r. Efféle búcsúztató versek példáit lásd Szabó-Hellebrant: Régi mag;)-'81' 

könyvtár, III. (l.) No. 491., 502., 520., 521., 528., 565., 578., 594, 595. stb. 
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barátra tett szert. Külföldi ismerőseikkel hazatértük után is megszakítat
lanul fenntartják a baráti jó.viszonyt, amikor lehet, üdvözletet küldenek 
nekik, sőt itthon a hatalmas magyar mágnásoknál pártfogolják is öket. 
lgy a Nádasdy Tamás nádor udvari orvosa, Kőrös (Fraxinus) Gáspár 
egyik levelében106 melegen ajánlja a nádornak li...,racantianus Antalnak, a 
páduai egyetem akkori leghíresebb tanárának kérelmét, kinek Gáspár 
doktor még olaszországi tartózkodása idejéből jóbarátja, sőt komája is 

20. A budai egyetem 
orvosi karának pecsétje. 
A címerpajzs felső ré
szében, a kereszt mel
lett Mária Terézia ne
vének kezdőbetűi, alsó 
részében a régi budai 
főiskola címere (kezé
ben könyvet tartó ki
nyujtott kar, alatta a 
Duna folyam). A pajzs 
mellett balról hosszú ősz 
szakállas Aeskulap, a 
bottal és rácsavaradó 
kígyóval; jobbról a gyó-

gyulás {convale-
s c e n t i a) képzelt 

alakja: fehér tógába és 
palliumba öltözött férfi, 
fején fehér papi sapká-

val. 

volt. Egy másik alkalommal, mikor Tamás presbiter 
Itáliába utazik, lelkére köti, hogy olasz barátait 
szívesen üdvözölje nevében. 

• 
Kétségtelenül hiányos a kép, mit a fönteb

biekben a régi magyar orvosnövendék egyetemi 
pályafutásáról adtam; de hiszen ez érthető, mert 
kultúréletünk legtöbb történeti bizonyítéka még ott 
hever a hazai levéltárak iratcsomóiban. Vázlatom
ban nem is terjeszkedhettem ki minden adatra, 
amit jegyzeteimben a régi medikusról találok; de 
talán ez a hiányos jellemzés is elegendő arra, hogy 
némi fogalmunk legyen arról, milyen volt az egye
temi élet itthon és külföldön. Ebben a rövid jellem
zésben különben csak a legszerencsésebb esetre, 
tudniillik arra voltam tekintettel, hogy a magyar 
tanuló sikeresen elvégezve a súlyos megpróbál
tatásokkal Jaro orvosi tanfolyarnot, becsülettel 
végzett nehéz munka után, tapasztalatokkal bőven 
megrakodva és vágyódó szívvel tért a régen 
elhagyott, szegénységgel megvert, hatalmas ellen
ségektől sanyargatott hazai földre: patriae intelici 
fidelis. 

De hányan voltak, akik nem láthatták viszont az itthoni családi és 
baráti kört, hanem ott a nagy idegenben, névtelenül, nyomorúságban pusz
tultak ell Akiknek sírhalmára a szomorkodó külföldi "magyar atyafiak" 
ráírták a bánatos filozófiával teljes halotti verset, hogy ime: sem az ifjú
ság ereje, sem az orvosi tudományok oltárán való áldozás nem oltalmaz 
meg a halál kíméletlen erőszaka ellen: 

liic juvenis, fortis, medicus, jacet; ergo nec aetas$ 
Nec vis, nec medicus, vincere fata queunt.101 

1o6 Levele az Országos Levéltárban található. 
101 Kökösi István, Páduában tanult magyar medikus (1649) sírirafa, ugyanott. 

Az orvos helyzete 
a régi magyar társadalomban. 

Bármennyi váddal illessük is a régi, arisztokratikus berendezésű 
magyar társadalmat: mégis bizonyos, hogy egységesebb és bensőségesebb 
volt, mint a mai. Abban a felületes nézéskor zárkózottnak látszó társada
lomban több volt a megértés, a kölcsönös megbecsülés, az őszinteség és a 
testvéri érzület, mint a mai sai-disant demokráciában. Bátran mondhatjuk 
(s ezt mindjárt bizonyítani is fogjuk), hogy azokban a régeumült időkben 
jobban megbecsülték a tudományos pályán levő embert, ha a sajnálkozá•
nak bizonyos nemével tekintettek is rá. Ennek a csöndes lesajnálásnak is 
elég okszerű alapja volt: úgy vélték, hogy quoad vitam et valetudinem 
mégis csak okosabb dolog az Isten szabad ege alatti független foglalko
zást keresni, mint egy egész életen át könyvek közé szorulva, betegekkel 
vesződve, hálátlan klienseknek bókolva, pergetni le egyik napot a másik 
után. Különösen ez az utolsó foglalkozás, a régtől fogva híres orvosi puk
kedli, állott mindenkor merev ellentétben a magyar ember természetével. 
Még a 17. században hazánkat Jaro utazó Simplicissimus, igazi nevén 
Grimmelshausen J án os J aka b (pedig német volt és sokszor a rosszindulat 
tentájába mártotta a tollát, mikor rólunk írt), még ő is kiemeli, hogy a 
magyarok szakásaikban udvariasak ugyan, de az üres bókolást lelkükből 
útálják. Ez az ősi soron reánk maradt jellemvonás szólal meg (jóízű dunán
túli dialektusában) Babóchai József zalamegyei főorvos előttem fekvő ki
adatlan munkájában ("Az hosszú és rövid életrülvaló tudósítás", 1796, 93. o.) 
is, mikor az orvosi hivatásról következőleg elmélkedik: "Nagy hivatal a7. 
orvosi hivatal; nem elég arra, hogy csak receptet írni tudgyan (!) valaki, 
hanem, hogy a természet titkaiba is jól bé lássan (!). Bezzeg, ez a munka, 
ez a dolog! Azért jól meg kell különböztetni a tudós orvost a szines orvos
tól. A tudós és igaz orvos a nyavalyát gondjára, a nyavalyást pedig lelki 
esméretére fel venni szokta. Ha a komédiás beszédekben, ha a kéz tsókulá
sokban, ha a térd hajulásokban és nem tudom más miben állna az orvot:.i 
tudomány, akkor a lelki esméretnek helye nem volna" stb. 

A régi magyar társadalom bókolgatás és "szineskedés" nélkül is szí
vesen befogadta és megbecsülte orvosainkat. Közéletünk legelőkelőbbjei, 
hatalmas vagyonnal és befolyással bíró, országot vezető és császár udva
rában forgolódó magyarok valósággal benső baráti viszonyban voltak a 
művelt medicinae doctorraL Kőrös Gáspár dr., kitől sok érdekes, Nádasdy 
Tamás nádorhoz intézett levél maradt fenn1 s kiről más helyen még rész
letesebben fogunk szólani, nem egyszer a palatinus hű fiának (filius fidelis) 

1 Orsz. levéltár; Nádasdy levéltár. 
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mondja magát, s amikor a beteg nagyurat a bécsi orvosprofesszorok meg
környékezték, figyelmezteti, hogy régi hűséges barátját el ne hagyja az 
újak kedvéért,2 sőt egyik levelében megfenyegeti, hogy ha nem válaszol, 
sose fog többé írni neki. Más alkalommal megkéri, hogy ha levelét Po
zsonyban kezéhez kapja, szerezzen neki ottan jó lakást és tisztességes el
látást. Viszont a nádor ,.Excellentia vestra" és ,,frater nobis honorande" 
címmel szokta megtisztelni Gáspár doktort, ki különben a váradi püspököt 
is "régi barátja"-ként említi. 

Számos más előkelőség egykorú írása is bizonyítja, hogy eleink 
mennyire megtisztelték és társaságnkba fogadták az orvost. Így például 
Bocskay fejedelemnek Capriani doktorhoz intézett leveleiben (1606) egy
mást érik az efféle kifejezések. hogy "Excellentissime et Magnifice Domine, 
amice mihi honorandissime'', "salutem et sincerae affectionis amorem" stb. 
Nádasdy Tamást egy bécsi olasz orvos (Antonio Manio) is bizalmasan szó
lítja, komájának nevezi. Széchy Mária, a doktarkadó murányi Vénus, 
Wesselényi nádor felesége, szintén kornám uramnak szólítja a tragikus
végű eperjesi orvost és gyógyszerészt, W eber Jánost, a feleségét pedig 
kornám asszonyomnak (1669). Gróf Esterházy egyik gyermekének dr. 
Slauig (!) nevű orvos volt a keresztapja, felesége pedig a keresztanyja 
(1676). Gróf Károlyi Sándor és háziorvosa, Köleséri Sámuel, bizalmas 
barátságát nagyszámú fennmaradt bensőséges hangú levelük bizonyítja. 
Belchych János egyik levelében (1559) a "nagyságos" címmel tiszteli meg 
az orvost,3 de ennél is sokkal imponálóbb volt a német városainkban hasz
nálatos "edler, ehrenfester und hochgelehrter Herr Doctor".4 Hogy kirá
lyaink és előkelőink udvarában az orvos gyakran "aulae familiaris" (belső 
ember) volt, arra szintén több példát tudnék idézni. Persze kevésbé hí
zelgő, tréfás-bizalmas titulusok is akadtak; így például gróf Teleki úgy 
szólítgatta Felfalusi Mihály doktort, kinek "discursussa többnyire szeme
tes volt" és a köntöse is "esak úgy fokkal s éllel" állott rajta, hogy "Lelkem 
doktor lepcsesem!"' 

Az orvosi rend megbecsülésének egyik sokatmondó jele, hogy már a 
16. és 17. században egész sora a kíválóbb magyar orvosoknak lett kitün
tetve a nemességgel. Hogy csak néhányat említsek ezek közül: Augustini 
ab HorUs, Spilenberger Sámuel, Debitz Boldizsár, Moller Károly, Lang J. 
Ambrus, Perliczy, Rayger Vilmos, Ruland J. Dávid, Gömöri Dávid, Zeber 
János Jakab, Zágrábi Dabi Mihály sebész, Seuler Lukács stb. (Ezek ne
mesi diplomái közül heraldikai szempontból legérdekesebb a Zeberé: Hip
pokrates képe, kezében orvosságos üveggel és a kígyóval, továbbá a Dabi 
Mihály chirurgusé, aki címerül saját kérelmére három emberfogat kapott.) 

2 Feliciter vale et veterem amicum fidelem ne pro novis contempnas (1554. 
okt. l:Í.) 

3 .,Nagyságos Propereius doctor megvette az patikába az kis úrnak való 
orvosságot." (Orsz. Levéltár.) 

4 Instruction, wessen skh der Edle, Ehrenveste und Rochgelehrte Herr Rein
riens Johannes Fridericus, Philos. et Medic. Doctor, derzeit hiesig besteiter Ordi
narius Medicus, in seineu Ihme aufgetragnen Ambt und Dienst zu verhalten." 
(Sopron város levéltára.) - Hogy Pozsonyban mily nagy tekintélyük és tisztessé
gük volt az orvosoknak, arról l. Vámossy J:: Adatok stb., 20-21. l. (Többek közt a 
város tanácsa 1590-ben díszlakomát ad s az Ungnad-ok és Lichtensteinok stb. társa
ságában ott ül az asztalnál dr. Pistalocius orvos is.) 

5 Pataki J en5: Orvostörténeti marzsák (Erdélyi Orvosi Lap, 1922. ll. szám.) -
A lepcses szó ma is járja a székelyeknél s annyit tesz, hogy "locsogó, trágár be
szédű", továbbá "hanyagul öltözködö, lompos". (M. Tájszótár, I. 1324.) 
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A régi magyar nemesi rend és nemesi titulus sokban különbözött az 
újabb keletűtől. A nemesi címet régente úgy tekintették, mint laurea vir
tutis-t, mint az igazi kiválóságnak, jelességnek, maga vérén és vagyonán 
hozott áldozatnak jutalmát, királyi elismerését. N em volt az puszta cím, 
hanem fölemelő kötelesség is: a hazának védelme. A háború veszedelmei 
elöl való "bujkálás" nemcsak ismeretlen, hanem a közfelfogás és a társa
dalom moráüs nyomása következtében szinte lehetetlen is volt. Ha mégis 
akadt volna ilyen gyáva fickó, az menten megkapta volna a maga dísz
nevét, például azt, hogy ,.Zimmermann kutyája".6 

A régi nemesi rend össze volt forrva a nemzet fogalmával s amint 
valaki nemessé lett, ipso facta a "szent korona tagjává" (membrum sacrae 
regni coronae) is lett, a kiváltságon és nemesi szabadságon kívül súlyos 
kötelességvállalással is. A "noblesse de Lyon", vagyis a talmi-nemesség7 

akkor még ismeretlen fogalom volt. J ól használható kortesek, hadsereg
szállítók, ügyes börzematadorok, rnindenkor és mindenre felhasználható 
pártemeberek akkor még hiába sóvárogtak a nemesi ármális után. Még 
nem volt általános Juvenalis mondásának utálatos cinizmusa: "Hogy hol 
szedted, senki se keresi; az a fő, hogy megvan!" (Unde habeas, quaerit 
nemo; sed o portet habere.) Mária Terézia koráig nem akad példája a wert
heimszekrény-nemességnek Csak az ő uralkodása idejében esik meg az a 
szószerint is véres igazságtalanság, hogy a zabern-i ütközetben súlyosan 
megsebesült Laudon (a későbbi tábornagy) egyszerű nemessége!, afféle 
hitvány "noblesse de tournistre"-t kap, amilyenhez minden katonaember 
hozzájuthatott, aki a lege artis történő felfelé mászás közben nem hibázta 
el a létra fokát; míg Fries, a bankár, grófiá lesz. 

Orvosaink nem hoztak szégyent a nemesi rendre, sőt inkább a huma
nus műveltség díszét és előkelőségét adták hozzá. Vagyonosságuknál fogva 
nemesi voltukhoz méltóan élhettek is, nem úgy, mint a szegény hétszilva
fás, kinek csak "fakó szekér, kenderhám" jutott. Nem kellett félniök, hogy 
az akkoriban járatos gúnyszávai illetik majd őket: azzal, hogy "nemes 
ember volna, de a fazekasok elhordották a fundusát", vagy azzal a másik
kal, hogy "nobilis est, sed non valde", ahogy a jóízű öreg táblabíró, Szir
may Antal, feljegyzései szerint a 18. század második felében a vékony
pénzü nemes embert csipkedték. 

Régi kollégáink jómódjáról számtalan bizonyító adatunk van. Róluk 
csakugyan el lehetett mondani, hogy "Dat Galenus opes, fert lustinianus 
honores", csak az a szomorú, hogy ennek az ismert distichonnak a második 
fele ("Pauper Aristoteles cogitur ire pedes") szintén teljes realitásában 
ráillett a régi, sőt nem is régi, magyar viszonyokra: Aristoteles fiai, a 
szegény tanítók, rektorok, ludimagisterek bizony csak úgy koldusmódra, 
az apostolok lován, kullogtak Galenus és Justinianus fölkentjei után. De 
azért az orvosok közt is akadunk szegénysorban tengődőkre. 1506-ban pél
dául az egyik nagyszebeni orvos (Doctor Felicius) oly nagy nyomorusag
ban hal meg, hogy a városi tanács közköltségen kénytelen eltemettetni.8 

a A 18. században járta ez a gúnynév, mely onnan vette eredetét, hogy valami 
Zimmermann nevű felvidéki úriembernek a kúriájára berontottak a farkasok, fel
koncolták a juhait, sok hatalmas, jól táplált komondora pedig ijedtében beszaladt 
a ház pitvarába s onnan belülről, a kemence mögül ugattak kifelé a félelmes látó
gatókra. 

7 Lyoni ezüst volt a 18. században a hamis ezüst neve; így nevezték különö
sen az ezüsttel bevont rézdrótból készített paszomántot s egyéb fonadékokat. 

s Archiv des Vereines f. siebenbürg. Landeskunde, N. F. XX. 7. 
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Vízaknai Bereczk (deákosan Briccius) György is panaszosan ll'Ja az ö 
rendkívül érdekes naplójában,11 hogy "ezen esztendőben (1712), aprószentek 
napjá~ választattam Kolozsvár városának királybírájává; ugyanezen 
nap ispotály-mesternek is tétettem. Immár káptalan, doktor, királybíró, 
ispotály-mester, ecclesia kurátora lévén, semmi jövedelem nincs, tituli 
sine vitulis!" Gyarmathy Sárnuel, kit sokoldalúságánál és éles eszénél 
fogva bátran sorozhatunk az igazán zseniális magyarok közé/0 1784-ben 
(már mint diplomás orvos) a pesti és budai színháznál mint súgó kereste 
kenyerét. Ezek azonban csak ritka kivételek; szemben áll velük a vagyo
nos, sőt nagy vagyonú orvosok hosszú sora.11 

Néhány példa: Perectoldus (Berchtold) olasz orvos 1332-ben az 
esztergomi olasz városrészben házat akar venni; ugyanő 1327-ben egy 
pozsonymegyei falunak az ura.12 Szilágyi. Péter doktor, a 16. század első 

felében, IPorgáeh Zsigmonddal együtt az ugróci vár tulajdonosa.is Marti
nus Gramelius orvos, a 17. század elején, messze földön híres a gazdag
ságáról; 1610-ben az ugyancsak dúsgazdag Thurzó Szaniszlót 1000 forint 
kölcsönnel segíti ki pénzzavarából.14 Kőrös Gáspárnak, Nádasdy Tamás 
háziorvosának, Pozsonyban szőlője volt; házat is akar venni, pénzét pedig 
kölcsön adja és panaszkodik a nádornak, hogy adósai nem akarnak 
fizetni.11' A pozsonyi Rayger orvosdinasztia szintén igen gazdag volt; Ray
ger Károlynak, a tüdőúszó-próba feltalálójának örököseire 335 frt adót 
vetnek ki.i6 A gazdag pozsonyi orvosok közül felemlíthetern még Spindler 
Pált és Silabiust. kinek Bakay Benedek felesége még a "rubintos bokrétá
ját" is zálogba adtaY A lőcsei Spielenbergek vagyonassága országszerte 
ismeretes volt.18 A jeles soproni orvos, Gensel Adám, a berlini akadémia 
tagja, halálakor 6000 forintot hagyományozott a németországi Societas 

9 Történelmi emlékek II. (Pest, 1860), 115, old. 
10 Gabelentz az -összehasonlító nyelvészet apjának nevezi. Gyarmathy írta a 

magyar-finn nyelvrokonságat megalapító híres munkát: "Affinitas linguae Hun
garieae cum linguis Fennicae originis grammatice demonstrata" (1799). ö volt az, 
ki először bocsátott fel Magyarországon léggömböt. Erről a nevezetes esetről azt 
írja az 1784.-i Magyar Hírmondó: "Doktor Gyarmathy Ur felbotsáta ezen hólnapnak 
(május) 11-dik napján egY repülő Golyóbist itt Posonban, a' Kardinális Primás 
ö Eminentiája, és sok értelmes Nézők jelen létibe. Ezen Golyóbisnak nehézsége vala 
1000 árpa szem (=egy granum) nyomó; fért beléje 4000 cubicus ujnyi levegő." Azt 
is megtudjuk a leírásból, hogy a csudálatos golyó'bis ötven ölnyi magasságra emel
kedett föl a "levegő-égbe". 

11 Sobó Jenő értekezésében (Selmecbánya sz. kir. város társadalma, ipara és 
keresk. a 16. században, 1910. 109.) olvasom, hogy Selmecbányán abban az időben 
nem egyszer orvosok is folyamodtak -az igen jól fizető borkimérési engedélyért, 
(bár ez rendesen csak néhány hétre vagy hónapra szólt). Ez bizonyára csak a fel
vidéki, szegényebb viszonyok közt élő orvosainknál volt így, 

12 \Veszprémi II. 171. és III. 461. 
iS W eszprémi IV, 119. 
14 Ugyanott, 6. old, 
15 1556 május 3. és 1561 nov. 15-én kelt levele szerint. (Orsz. Levéltár, Ná

dasdy lev.) 
10 V. ö, Szigeti H. értekezése: Gyógyászat 1896, 304. 
17 Szerérni: Emlékek a Majthényi bárák és urak családi levéltárábóL Buda· 

pest 1897, 211, 
18 Spi.elenberg (Spillenberger) Dávid 1693-ban 3000 frtot kölcsönöz Lőcse váro

sának (Lőcsevárosi levéltár, VI. oszt., V. csomag, 166. szám)· 1700-ban újab b 600 
frtot (u. o. 183. sz.); 1706-ban a városi biztos megvádolja SpÍelenbergnét, hogy a 
leánya lakodalmát túlságos fényesen rendezte (u. o. XX. oszt., I, 25); 1715-ben a 
város elzálogosítja Ulozsa nevű birtokát Spielenberger Dávid özvegyének, Sehu
berth Zsuzsánnának, 4000 frtért (u. o., VI. oszt., B-szekrény, 220 a,); 1716-ban ú,iabb 
2000 frtot vesz kölcsön a város Spielenberg Dávidnétól (u. o. VI. oszt., IX, 274). 
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Naturae Curiosorumnak és míg élt, sokszor segítette soproni ismerőseit 
kisebb-nagyobb kölcsönökkel.'" Pest városának 17. és 18. századbeli ház
tulajdonosai közt szép számmal akadnak orvosok, német és magyar sebé
szek ("ungrischer Chyrurg").20 Wallaszkai János pesti orvos (1767) szép 
könyvtárat és több mint 
százezer forintot hagy a 
fiskusra.21 ' Benkő Sámuel, 
Borsodrnegye föorvosa, a 
sajátjából 600 forint jutal
mat tűz ki annak, aki a 
marhavész eUen sikeres 
gyógyszert fedez föl.22 

Perbegg József Károly po
zsOOlYi orvos szintén több 
mint százezer forintot 
gyűjtött életében, ami ak
kor, a 18. században, ter
mészetesen sokkal tekin
télyesebb összegnek felelt 
meg, mint manapság.23 

21. \V e b e r .T ú n o 8 doktort Epcrje.s első bírójti_yá 
vála.sztják (1662.). Egyk-orú nwtszet. 

Régi orvosaink vagyo
nosságát kűlönben leg
jobban bizonyitja az a kö
rülmény, hogy sokan kö
zülök városbírók vo'itak. 
(Tulajdonképen ősrégi ha
gyomány ez; Salernobau 
már a 12. században 
gyakran választottak vá
rosbíróvá, judex Salerni, 
orvosokat.) Erre a tiszt
ségre csakis jómódban le
vő embereket választot~ 
tak. A dúsgazdag orvos és 
gyógyszerész, W eber J á
nos (Kossuth Lajos egyik 
őse), Eperjes városának 
judex primarius-a volt s 
1662-ben másodszor is 
megválasztották erre a 
tisztségre; mint a mel
lékelt igen ritka egykorú metszet bizonyítja, ez a választás a templomban, 
a legnagyobb ünnepséggel ment végbe. Körmöchányáll már 1528-ban mint 
főbíró, városi szenátor és praefectus silvarunt szerepel Hans Arzt és egy 

ill Lásd: Sopron város levéltára, Jad. II, fasc. I, num 13. 
20 Lásd őket névszerint is felsorolva: Ró1ner Flóri.s: A régi Pest (1873), 132. 

Továbbá Várnai Sándor értekezésében: Gyógyszerészeti Hetilap, 45. évf., 838. 

21 Weszprérni.: I, 197. 
22 Lásd: Magyary-Kossa, Magyar áHatorvosi könyvészet, 21. 
23 A pozsonyi orvosok vagyonosságáról lásd még Várnossy könyvében, 22. old, 
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másik, András nevü, orvos.24 Spielenberger Dávíd (1670) Lőcse városának 
volt a bírája, Reull János és Moller Ottó Besztercebányának. Seuler Lu
kács előbb brassói városkapitány (stadthann), később (1733) városbíró." 
Egy közelebbről nem ismert "Doctor Andreas medicus" már a 16. század 
legelején mint nagyszebeni királybíró említtetik,26 Sopron városának 
bírája (praetor) 1701-ben dr. Beck János Vilmos volt," ki rangban mind
járt a polgármester után következett. N agyszebenben a 16. században rang 
szerint kilenc~ osztályba volt sorozva a polgárság: az első osztályban vol
tak a kormánytanácsosok és a prokonzulok, a másodikban a szolgabírák 
szenátorok, a harmadikban a papok, a negyedikben a nemesek, patriciu~ 
sok és a 1JáTosi orvos. Lőcsén és Besztercebányán csak három osztály volt 
s a városi orvosok az első osztályba voltak sorozva. Német városainkban 
az orvosok társadalmi helyzetének megszabásánál mindenesetre hatása 
volt az 1500. évi németbirodalmi és az 1552. évi bécsi "Ordo politiae"-nek is, 
mely utóbbi a legelőkelőbb helyre teszi a városi orvosokat s még a lán
cok, gyűrűk és egyéb ékszerek viselését is megengedi nekik és feleségük
nek, pedig ez az alsóbbrendűeknek szigorúan tiltva volt, nehogy "dardurch 
die Leüt wider Gott zu Hochfart vnnd anderm sünndtlichen nachtayl ge
rá.itzt und sonderlich die unvermüglichen ... besonder gemaine Lanndt
schafften an jrem vermügen höchlich erschöpfft werden und erarmen".28 

Ezzel a törvényes cifrálkodási szabadalommal régi orvosaink bőségesen 
éltek is; ünnepélyes alkalmakkor ékszereikkel díszítve, skarlátpiros kalap
ban és köpönyeg-ben, karddal az oldalukon és a doktorpálcával kezükben 
jelentek meg.'' Ha a híres-neves kereséri Köleséri Sámuelnek (1663-1732) 
gyüjteményemben levő, valószínűleg a 18. század elejéről való, képét meg
nézzük, bizony nem találjuk meg benne a debreceni tógátus és légátus 
utódját; sírnára beretvált arcával, puderes fodros parókájával és redökbe 
csapott tógájával inkább valami XIV. Lajos korabeli grandseigneurre, 
Voltaire-re, vagy éppen Szavojai Jenőre emlékeztet. Pedig ő volt az az 
ízig-vérig magyar orvos, akiről gróf Károlyi Sándor felesége, Barkóczy 
Krisztina azt írta, hogy "én bizony ezer német doktorért sem adnám". 
Persze akkor, Rákóczi Ferenc szabadságharcának leverése után, kikezdett 
már bennünket a bécsi levegő, elhagyogattuk a szép magyar viseletet s 
az erdélyi bányák főfeliigydője, az erdélyi főkormányszék tanácsosa stb. 
szintén húzódozás nélkül öltötte magára a Roi Soleil udvaroncainak hival
kodó köntösét. E külsőségek dolgában a mi orvosaink egy része (kivált a 
német városokban) egészen a németországi (és ausztriai) divatnak hódolt 
és így rájuk is illett Paracelsus szatirája a négyszögű orvosi barettről, 
gyűrűről és a tulipiros talárról: "Warumb RoU gefalt den Bawren wol, 
und das Har fein gestrelet und ein rotts Pareth drauff, Ring an die Fin
ger ... so mag der krank ein g lauben an dich haben, o du ni ein Herr Doc
tor. Ist das Physical ist das Jusjurandum HippocratisL. das heisst pro 
forma gangen, pro Doctore". 

Az elmondottakból látjuk, hogy orvosainknak vezető szerepük volt 
a városok belső életében és igazgatásában. Akkor még Justinianus és 

sza t, 

24 Lásd Ernyey: A bányavárosok orvosai a 16-17. században. (Gyógyá-
1905.) 
25 Századok, 12. köt. 956. 
26 Herbert értekezésében 7. old. 
27 Sopron sz. kir. város monographiája (1890), I., 244. 
28 Linzbauer I, 162, 163. 
29 V ámos sy i. h. 15. 
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Werbőczy adeptusai nem foglaltak le minden tért maguknak és a közigaz
gatás némely, bár csak korlátolt, területén a természettudományokkal 
megalapozott, szimpla emberi józanész is szóhoz juthatott. De nemcsak 
itt, hanem a politikában és a diplomáciában is. Müveltségüknél, tökéletes 
latinságuknál, emberismeretüknél és a társadalmi formákban való ottho
nosságuknál fogva különösen hasznavehetők voltak ezen a téren az orvo
sok. Említsem-e itt Blandratát és Gyulai Pált, kiknek oly nevezetes szere
pük volt Erdóly 16. századi történetében~ vagy a tragikus végÜ J eszenszky 
Jánost, kit a csehek több ízben is 
küldtek követül Bethlen Gáborhoztoo 
vagy Hunyady Ferenc erdélyi or
vost, kiknek jelentős része volt a 
Báthory Zsigmond és Rudolf császár 
közt 1594-ben folyt alkudozásoknáU" 
Úgylátszik, hogy már sokkal régebbi 
fejedelmeink is kedvelték az orvos
diplomatákat és politikusokat. Nagy 
Lajos az udvari orvosát, Radlicza 
Jánost, Lengyelország főkancellár
Java nevezte ki; Colstein Simon 
(némely forrás szerint), mint a budai 
egyetem képviselője vett részt a 
konstanci zsinaton; Mátyás király 
az udvarában tartózkodó olasz orvo
sokat, Francesco Fontanát, Florio 
Ro'Verellát, Francesco da Bressát. 
gyakran bízza meg diplomáciai kül
detésekkel, hasonlóképp Bethlen 
Gábor is az ő német .szárma
zasu udvari orvosát, Scultetust 
(= Schultz), ki később a fejedelem 
feleségével, Brandenburgi Katalin
nal, állítólag bizalmas viszonyt kez
dett s ezért Csáky István megölette. 

Azt hiszem, nem végzek haszon- 22. K o 1 es é r i s ú m u e L 

talan munkát, ha még néhány adatot 
közlök itten, lehető rövidséggel, régi orvosaink politikai szerepléséről. 

Tiborcz mester, IV. Béla háziorvosa, fontos politikai küldetésben járt 

30 Lásd Gindely-nek "Okmánytár Bethlen Gábor uralkodása történetflhp,z" 
című munkájában. 

31 Hogy ez a "Ferentz doktor", a ki "doktor is, de egyébiránt jó politikus, tré
fás és belső embernek (aulae familiaris) is nevezetes vólt", miJyen bizalmas vi
szonyban volt magával a fejedelemmel, arról Kemény .János életírásában olvasunk 
néhány érdekes adatot. Többek között, mikor Báthory Zsigmond a török (Szinán 
basa) ellen indult s ez a kirándulás úgylátszik nem igen tetszett a környezetében 
lévő doktornak, akkor ez annak a hírét terjesztette, hogy "olly orvosságot tudna, 
hogy "Semmiféle fegyver és lövő szerszám is meg nem sértené", s mikor a fejedelem 
faggatni kezdte, hogy hát mi legyen az a nevezetes orvosság, akkor azt felelte, 
hogy eressze vissza Brassóba, mert ott felejtette a hozzávalót a "tentás ládájában". 
Brassóba visszaszabadulván, azt írta Báthorynak, hogy megtalálta az orvosságot 
s annak az a receptája, hogy legjobb, ha az ember Brassóban marad, mert nincsen 
olyan lövő szerszámja Szinán hasának, akármily öreg légyen is, melylyel HavaB
alföldéből meglőhetné. (Rumy: Monumenta Hungarica, II. 18, 19). 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 5 
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részint Rómában, részint Konrád német királynál. 32 Ugyancsak IV. Bélá
nak egy másik udvari orvosa, Bernold, mint királyi képviselö szerepelt 
Pertlin comesnek birtokába való avatásakor.33 Ferenc mester, Nagy Lajos 
udvari orvosa (1358), választott bíró minőségében fungál.34 Tamás mester 
(1374) a Nacgy Lajos leánya és Valois Lajos közt tervezett házasság alkal
mából Párisba küldetik." Zsigmond király orvosát, Szirmai Antalt (An
tonius Sirmensis) követül küldi XII. Gergely pápához," Fülöp orvost 
pedig II. Ulászló küldi követségbe a pápához,37 ugyanő egy másik orvosát, 
dr. Branche-t, 1490-ben V el eneébe küldi, hogy baráti viszonyt teremtsen a 
két állam közt és ha lehet, segélyt eszközöljön ki számára." András nagy
szebeni orvos és városi fizikus gyakran jár fontos politikai küldetésben 
a havasalföldi vajdánál és a királyi udvarban, a 16. század első tizedében.3íl 
J acobinus Bernát kolozsvári orvos részt vesz Kovacsóczi Farkas krakkói 
küldetésében.40 Pietro da Cartaoine, spanyol származású orvos, Zápolyai 
szolgálatában állott rnint diplomata." 1535-ben Hadrianus orvos királyi kül
detésben (2000 forint felvétele végett) jár a brassóiaknál." Teatander József 
Izabella királyné titkára, levélírója és főorvosa (scribendarum secretiorum 
epistolarum magister et archiater). János Zsigmondra udvari orvosai poli
tikai szempontból is nagy befolyással vannak s hogy ezt a befolyást meg
tartsák, mindenkit távol tartanak a fejedelemtől." 1599-ben Brassó városa 
Kerzius (Kerzer) Pál doctort küldi Mihály oláh vajdához, hogy a város 
iránti jóindulatra bírja."' Forgách Imre, mikor nősülni akar. Ekkard Kris
tóf nevü udvari orvosát küldi Németországba, hogy Szidónia szász her
cegnő kezét megkérje." Az erdélyi fejedelem 1687-ben Páriz Pápait küldi 
követségbe a külföldi udvarokhoz, 4.6 Kolozsvár városa pedig dr. Bereezket 
Rákóczi fejedelemhez, Rabutinhoz stb." Hellenbach János Gottfried dr. 
mint Rákóczi Ferenc kereskedelmi és pénzügyminisztere kíváló szolgála
tokat tett a dicső emlékü fejedelemnek. Az 1760-as években hat orvos ült az 
erdélyi gubernium tanácsában! stb. 

Látjuk tehát, hogy az orvosi pálya a régi Magyarországon a legjob
ban megbecsültek közé tartozott s ez magyarázza meg, hogy nálunk a leg
régibb nemesi családok sarjai is, ha szegényebb sorra jutottak, gyakran 
választották az orvosi foglalkozást életpályáuL Weszprémi nagybecsű mun
kájában az egyes orvosok életrajzában gyakran ott találjuk azt a megjegy-

32 Hazai Okmánytár, VII, 64. 
33 Wenzel: Árpádkori új okmánytár, VII, 444. 
M Fejér: Codex diplom., IX, 2, 693. 
35 Anjoukori Dipl. Eml., III, 84. 
36 Weszprémi: II/2, l. 
37 Soltész: Az 1494---95. évi kir. számadáskönyvek mív. tört. vonatk., 64. old. 
38 Velencei levéltár. Delib. secret. Senat. I. Ro 34. - Ez a Fülöp nem más, 

mint Valori Fülöp, kit 1489-ben Marsilius Ficinus küldött maga helyett Mátyás 
udvarába. IDászló 1495-ben küldte Rómába, a Beatrix-féle házasság dolgában. 
(Engel: Gesch. d. ungr. Reichs, I. 179.) 1514-ben a Leó nevü "heremita physicus"-t 
is a pápai udvarhoz küldi a király bizonyos ügyekben. 

39 Herbert: i. h. 
40 Monum Hung. Hist. (Irók}, XXXI, 273. 
41 Verancsics Antal olasz sonettet írt hozzá. Lásd: Szalai L.: Adalékok a ma-

gyar nemzet történetéhez, 159. 
42 Quellen z. Gesch. d. Stadt Kronstadt. II, 854. 
43 B. Szabó László: Forgách Ferenc váradi püspök évkönyvei. 144. old. 
u Szinnyei: Magyar írók élete. VI. 150. 
45 Turul, VII. 73. 77. 
46 Irodalomtört. Közlemények. II, 514. 
~ 7 Tört. Emlékek. 98. 99, 101. 
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zést. hogy "parentibus honoratioribus" vagy "ex antiqua et nobili prosapia 
natus". Tekintélyük évszázadokon keresztül csorbítatlan volt. Magánembe
rek és hatóságok megbecsülték őket." Ha valahol segítséget nyujtottak, 
tisztességgel megadták fáradozásuk jutalmát. 

Az orvosokkal szemben való hálátlanság eredendő bűne az emberi
ségnek. Univerzális, közös emberi vonás, mely ellen talán legjobb gyógy
szer a DU:puytren tanácsa: "Faítes-vous payer pendant que le bistouri 
saigne". Ugylátszik, hogy erre a sietségre nem igen volt szüksége régi or
vosainknak, mert a garasoskodás nem magyar vonás. Nádasdy palatinus 
még Bécsből is figyelmezteti a feleségét, hogy ha a doktor eljárt a dolgá
ban, becsülettel adják meg neki "tikját-ludját" (persze, nem szószerint 
értve). özvegy Losonczy Istvánné, Pekry Anna egyízben kölcsön kéri 
Nádasdy Tamásnétól az ő háziorvosát (valószínűleg dr. Pistalotiust) s mi
kor visszabocsátja, következőket írja411 az özvegy nádornénak: "Hogy te 
Kegyelmed doktor uramat az én szerelmes leányomhoz ennyi földre 
elbocsáttá és neki ennyi ideig való szabatságot adott volt, te Kegyelmed
nek megszolgálom, mint én bizodalmas asszdhyomnak. Mi es, a.~mint 
illett eztéle rendbeli embert tartani, nagy tisztességben és böcsületben 
tartottuk, és immáron ti Kegyelmetekhez hazabocsátjuk." A nagy honorá
riumok nem voltak ritkák. Gróf Pálffy Pál (1641) száz aranyat fizet az 
orvosának egy sikeres kúra befejeztével;" Teleki Mihály hat lovat küld a 
doktorért és 50 aranyat előre. Hogy árpádházi királyainktól kisebb
nagyobb birtokot kaptak jutalmul, az egészen közönséges dolog volt." 

Minthogy többnyire jól ment a soruk, Hymen láncait sem vették csak 
úgy olcsó szetrel a nyakukba. Az orvos mindenkor az Úgynevezett jó par
thie-k közé tartozott Magyarországon. Feleségüket többnyire jómódú és 
előkelő családokból választották, a lakodalmat pedig nagy fénnyel ülték 
meg." Persze, akadtak köztük olyan naivul meggondolatlan lelkek is, akik 
már külföldi diákéveik ("bujdosásuk") sanyarú periódusában beleszerettek 
valami ottani leányzába s úgy jártak vele, mint az a kálvinista teológus, 
kiről azt mondja a régi anekdota, hogy mikor szépséges fiatal élete párját 
hazavitte s a hollandi tisztasághoz. és jómódhoz szokott asszonyka, az ekhós 
szekérből kitekintve, megpillantotta a szomorú őszi csatakban úszó bihar
országi pátriát, ellenben nem tudta felfedezni a ravasz fondorlattal jóeleve 
beigért nagy palotákat, keserves csalódással felsóhajtott: "Pista, Pista, 
promisisti mihi magna palatia, et nunc sumus in ... Ér-Semjén!" 

• 
A fentebbiekben vázlatos képét igyekeztem adni az orvos helyzetének 

a régi társadalomban. Mindenesetre olyan e kép, mely sokkal vígasztalább 
a maináL Ne felejtsük azonban, hogy a régi világban az orvosok száma is 
hasonlíthatlanul kisebb volt, mint ma s így a képzett orvosok gyér volta 
is jelentékenyen hozzájárult ahhoz, hogy értékük emelkedjék sa társadalom 
jobban megbecsülje őket. Ez a megbecsülés sem volt kivétel nélküli; hiszen 

48 Hogy milyen tekintélyük volt a városi hatóságok előtt is, bizonyítja Rayger 
Károly esete (1692), ki egy ízben a pozsonyi városkapitányt is jól összeszidta. l.Jo
londnak stb. nevezte. (Lásd Gyógyászat, 1896. 304.) 

~s 1568. aug. 26. Terebesen kelt levelében (O. L.) 
w Jedlicska: Eredeti részl. a gr. Pálffy-család okmánytárához, 295. old. 
51 Gerhard orvos nagy birtokot kap IV. Lászlótól; János orvos V. Istvántól; 

Bertold doctor egy falut Róbert Károlytól (1325); Péter nevű orvost a szőlőadó alól 
mentik fel (1303) stb. 

52 V. ö. Adatok Spilenberger Dávid életéhez c. értekezésemmeL 

5' 
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lépten-nyomon szemünkbe ötlik, hogy az emberi szellem legelső képviselői 
közt is szép számmal akadnak, akik félreismerhetlen gyönyörűséggel 
csúfondároskednak mindennel, ami orvosi, s ha Homeros ismert mondása 
("iatros gar anér pollón antaxios allón") azt tartja, hogy az orvos többet
érő legény mint sok más: ezzel szemben áll a Scarron szatirája ("Les doctes 
assassins que nous appelons médecins") és a gonoszul szellemeskedő német 
bel-esprit, aki a hippokratikusok axiomáját ("Ars longa, vita brevis") úgy 
találta lefordítani, hogy "Die lange Kunst, das Leben kurz zu machen". Az 
efféle csipkedések nálunk is gyakoriak voltak, hiszen már NádasdyTamás is 
(1556) azt mondotta a doktorokról, hogy "nihil nisi cacare facere sciunt" (de 
azér~, mikor kornyadozni kezdett, öt-hat orvost is hívott a betegágyához!). 
Legerdekesebb e nemben a Faludi Ferenc szatirája,53 ki egyik munkájában 
tréfásan írja le, hogy és miként tartanak "tanácstalan consilium"-ot a 
nagyképű orvosok a beteg ágya mellett, hogyan "spékelik meg" nagypom
p,ájú beszédjüket '\\Tillis-szel, Galenus-szal, Aristoteles-szel, hogyan dobá
lo,znak a haldokló páciens mellett a görög és deák aforizmusokkal, míg 
Yegre, re bene gesta, a szegény "házi doctor"-t tanácstalanul magára hagy
ják, csak ez töri a fejét tovább az exitus szomorú perceiben. ~fert hát a 
doktorok éppen olyanok, mint a bírák: "kiadják a sententiát, de nem szok
tak jelen lenni az executión"! 

53 Faludi Ferenc minden munkái. 1853, I, 314. 

Orvosi gyakorlat a régi Magyarországon. 

Ha az orvosi gyakorlat természetét a régi Magyarországon meg 
akarjuk ismerni és meg akarjuk érteni, akkor először is tudnunk kell, 
hogy abban a korszakban, melyről itt leginkább szó lesz, t. i. a 16. és 17. 
században, aránylag nagyon kev-és volt hazánkban az akadémiát végzett 
diplomás orvos. Ennek részben az volt az oka, hogy (rnint azt már más 
helyen is említettem) az orvosi pályára leginkább a szegényebb sorban 
levő fiatalság adta magát, mely a hosszU és költséges külföldi stúdiumo
kat csak előkelő, gazdag emberek vagy egyes városok stipendiumával 
végezhette, ilyen mecénás pedig nem mindig akadt; másrészt pedig az, 
hogy az ország nagy területei török megszállás alatt voltak, mi a gond
talan, nyugodalmas orvosi gyakorlatra nem volt előnyös. Iga~ hogy 
például Pozsonyban ebben a korszakban is volt olyan idő, hogy egyszerre 
négy diplomás orvosdoktor és négy patika működött, ez azonban egyedül 
álló kivétel, mely megérthető, ha ennek a városnak a török hatástól 
egészen távoleső, védett helyzetét számbavesszük. A legtöbb magyar 
városnak csak egy orvosa volt: az, kit stipendiumrnal kitaníttattak s a 
maguk számára lefoglaltak; de még sokkal később is megtörlén t, hogy 
egyes szegényebb vármegyék egész területén sem akadt diplomás orvos, 
sőt Nadányi János, a Florus Hungaricus szerzője, 1669-}J_,n azt mondja, 
hogy "az mi országunkban (t. i. Erdélyben) orvosdoktorok s patikák nem 
igen vadnak." Máramaros megye hatóságai még száz évvel később, 
1760-ban, a pestis idején, is arról panaszkodnak, hogy náluk az Úristeneu 
kívül más orvos nem található ("hic in Marmatia praeter Deum neminem 
habemus medicuml"). Talán ez indította rá a helytartó tanácsot, hogy 
végre 1768·ban Kötelezze a vármegyéket képzett, rendes fizetésű orvosok 
tartására (ami ellen a megyék kézzel-lábbal tiltakoztak!). ilyen járványok 
idején a hatóságok rendszerint valamelyik közelebb eső város jónevű 
orvosától kértek véleményt és utasítást az epidemia leküzdésére/ ezt 
rendszerint (de nem mindig) meg is kapták, ha jól megfizették. Mert 
bizony az ilyen, rendszerint igen terjedelmes és alapos véleménynek nagy 
ára volt, tekintve, hogy járványok alkalmával a rendelkezésre álló kevés 
orvost majd széts·zedték a betegek. Hiszen fel van jegyezve, hogy még a 
n1ult századi első kolerajárvány idején is Csausz és Schordann, a pesti 
egyetemen a bonctan, illetőleg az élettan tanárai, naponkint t.öbb mint 
80 látogatást tettek a betegeiknél.' 

1 Besztercebánya tanácsa az 1683. évi pestis alkalmával a híres lőcsei orvoshoz, 
Spilenberger Dávid-hoz fordult jótanácsért, melyért (előre) 6 darab aranyat i.s kül
denek neki. (Jurkovich F.: Besztercebánya multjából, 86. oldal) stb. 

2 Lenhossék J.: Emlékbeszéd Csausz Márton felett. 9. oldal. 
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A.z orvosok csekély száma miatt a 16. és 17. században csak a leg
előkelŐbb és leggazdagabb főurak engedhették meg. ~agu~nak azt ,a 
drága f~nyü.zést, hogy házi orvost tartsanak s :rolta~ r ;I ok,, m1ko; I?aga~ 
ban a királyi udvarban is hiányzott az orvo sr segitseg; rgy peldaul a 
Mátyás király halálát követő szomorú periodusban. A Nemzeti Múzeum 
levéltárában megtalálható Anna királynénak egy levele 1506-ból, mely
ben felszólítja a körmöcbányai városbírót, hogy az ottani olasz orvost 
(Philippus Venetus) azonnal küldjék Budára. II. Ulászló idejében több 
(jobbára szintén olasz) orvos akadt a királyi udvarban, de a szarencsét
len végű II. Lajos udvarában már csak egy orvos volt s mikor ez a beteg 
kalocsai érsek gyógyítására elutazott, egész Buda orvos nélkül maradt 
s a beteg velencei követ se orvost, se gyógyszert nem kaphatott. 

Közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy az olasz orvosokkal végig 
az egész középkoron, sőt még azután, egész a 18. század közepéig, igen 
gyakran találkozunk IV!agyarországon. A sort Könyves Kálmán orvosa, 
Draco (talán az olasz Dragone nemzetségbőH) nyitja meg, kiről még szó 
lesz. Ö utána hosszú sora az olaszoknak következik, kiknek egyrészét 
Weszprémi (IV. 1-15.) felsorolja; de bizonyos, hogy ez az elég tekin
télyes lajstrom még sokkal hosszabbra fog nyúlni, ha majd levéltáraink 
adatai bőségesebben jutnak napvilágra. Saját feljegyzéseimből - Wesz
prémi kiegészítésére és pótlására - (időrendben) a következő adatokat 
jegyzem még ide a rni olasz orvosa.inkról, kiket W. némi elfogultsággal 
l\iagyarország piócáinak (sanguisugae Hungariae) nevez: Philippus, 
II. Endre olasz orvosa, ki a király harmadik feleségével, estei Beatrix
szal jött l\{agyarországra s itt bizonyos politikai funkciókat 3 is végzett; 
Gerhardus (Latinus), "artis medicinae professor", IV. Béla, V. István és 
IV. László házi orvosa, kinek az utóbbi a tornovai és karalicsai jószágo
kat (Zágráb mellett) ajándékozta;' Bertold, Róbert Károly sebésze, kiről 
Weszprémi (II. 172.) megemlíti, hogy Esztergomban házat akart venni, 
de csakis az olaszok városrészében (in civitate Latinarum sive Italorum, 
non alibi), mi vagy azt jelenti, hogy ez a városrész volt a legjobb fek· 
vésű és legelőkelőbb része Esztergomnak, vagy azt, hogy nem igen akart 
a magyarok közé keveredni, csakúgy, mint Manardus (l. alább); 5 Jacobus 
de Place'l'ttia (piacenzaj) vagy Jac. Lon_qobardus, pozsonyi prépost és 
physicus, R.óbert Károly háziorvosa,6 Eugubiói András, esztergomi kano
nok és orvos (az 1330-as évek elején). továbbá Cellinus, Róbert Károly 
sebésze.7 A 15 századból, rnikor is kiválóbb orvosaink, főleg Mátyás király 
olasz feleségének befolyása következtében, majdnem mind olaszok vol
tak, felemlíthetjük a következőket: magister Bartholomaeus ltalus, 
l 448f49-ben pozsonyi városi orvos; 8 trevisói Tádé (Thaddaeus) mester. 
Hunyadi János és IV. Jenő pápa orvosa; 9 aquilejai Angelo (1474) és a 
többi l\látyás-korabeli olaszok hosszú sora, kik közül itt még csak ezeket 
említem: urbinói Dominicus de Propheta (sebész, 1478.), Fontana Ferenc, 
Roverella Florio, Franceschina vagy Francesco da Bressa (Brescia) 

3 (L. erről Száz. 1893. 600. 
4 E jószágok további sorsáról és egyéb G.-ra vonatkozó adatokról 1. Száz. 1893. 

602. és U ngarisches Revue 1890, (Schwarz Ignác.) 
5 Bertoldról I. még Száz. 1893. 605. (\Vertner.) 
e Vámossy, 5. és W. II. 178, III. 217. 
7 Buday Károly: A m. mívelődés a 14. század első felében, (188, 189.) 
8 Orf'L'ay: Pozsony város tört. II. (2.) 46. és Vámossy, 24. 
11 V. ö. Fraknói: Vitéz János élete 31. és W. IV. 
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sebész, Canano Baptista, Milio vagy Julius Aemilius; 10 Egano da Floreno; 
egy névtelen orvos és sebész, kiket Eleonóra olasz hercegnő küld Beatrix
nak; 11 utóbbinak hű embere és pártfogoltja egy Bentio Agoston nevű 
olasz orvos is: "lo eximio Maestro Augustino Bentio medico", kit a 
királyné Estei Hippolit esztergomi érsek jóindulatába ajánl, kérve őt, 
hogy bizonyos szabaddá vált javakba iktassa be, hála és jutalom fejé· 
ben." Reszint Mátyás, részint utódja, II. Ulászló udvarában szolgáltak 
még a következők: Milio, István mester, dr. Branche, Valori Fülöp, 
udinei Leonardo de M asseTi, ki 1503-ban érkezett Ulászló udvarába s a 
kÖvetkező év elején a királyt gyógyította, mikor ezt szélütés érte; Hiero
nymus ltalus udvari orvos (1510.); Gazius Antal, a vándorhumauista; 
lffanardus, Brissiai Lőrinc (sebész, 1510.), Fülöp (1506.); a királynénak 
külön orvosai voltak, többnyire szintén olaszok, sőt gyermekágya mel
lett is Armel-ino, velencei bába, szorgoskodott.13 A velencei orvosoknak, 
sebészeknek és bábáknak nagy hírük volt abban az időben s a mi nagy~ 
uraink igen sokszor fordultak oda, mikor udvari orvosra volt szükségük. 

A 16. század olasz orvosai közül, kik nálunk működtek, álljanak itt 
a következők nevei: Delphio Cézár, ki 1542-ben Nádasdy Tamást kezelte 
Sárvárott;14 Joannes Donatus Adriaticus, nagyszombati orvos 1576-ban; 15 

Pistalotius (Pestalotius) Miklós, a 16. század 60-as 70-es éveinek egyik leg
keresettebb orvosa, különösen a dunántúli arisztokraták körében;16 

Pipereilus (Peverella) Ezékiel kassai fizikus 1597-ben s a következő évek
ben; 17 Mezentius, Báthori Zsigmond udvari orvosa 1598-ban.16 Végül a 
17-18. században: Vexius (Vexio) Kristóf, ki 1601-ben Seirnecbánya 
tanácsával és a körmöcbányai főbíróval tárgyal a bányavárosokban való 
orvosi alkalmazásáról; 19 Trotellius János Mária; 20 de Castelmaro János 

10 Mindezekről l. Berzeviczy: Beatrix királyné, 397. stb. és Száz. 1883. 557. éE> 
köv. (Csánki Dezső a Mátyás udvarabeli olasz orvosokról.) 

11 Monum., (4. osztály), III. 297. és 303. 
12 Berzeviczy: Beatrix királyné életére vonatk. okiratok. (Monum., Diplomat., 

39. kötet, 127.) 
13 J.nndezekről L Fógel: II. Ulászló udvara c. értekezését. - Kétségtelen, hogy 

az itt említett Hieronymus Italus-ra vonatkozik az a Cazan János budai fizikustól 
1505, máj. 20~án Stekh Boldizsár seirnecbányai notáriushoz intézett levél is, melyben 
egy .,egregius ac peritus doctor Jeronimus Italus .. ·rÓ'l van szó. (Nemz. Múz. le· 
vél tára.) 

14 L. Malatesta Frigyesnek hozzá intézett levelét, Pozsony, 1542. november 26. 
(O. L.) 

15 "Anno dnj 1576 die 2. Martij facta est conventio cum dno Doctore Ioanne 
Donato Adriatico in flor. 50. et uno matone triticj." (Nagyszombati városi levéltár.) 

16 Némelyek (Takáts Sándor) azon gyanújoknak adnak kifejezést, hogy Pi.sta. 
lotius talán magyar volt. Erről szó sincsen. Pestalozzi volt a családi neve, (talán a 
híres paedagogus őse-1} Más helyen részletesebben fogok szálani magyarországi mű· 
ködéséről. 

17 úgylátszik, hogy ebben az időben valami pénzbeli követelése is volt Kassa 
városán s érdekében Basta közbenjárt Miksa főhercegnéL Veress Endre: Basta 
György levelezése és iratai. (Monum. I. oszt. Okmnytrk, 34. köt.) I. 212. További 
adatok róla: Acta Vindob. IV. (a tárgymutatóban), hol Piperella, Biverellus néven 
is szerepel· azt hiszem, hogy az a ,.doctor Bibiellus", ki Báthori Zsigmond udvari 
orvosai kö~t említtetik (v. ö. Erdélyi Múzeum, XVIII. 117.), szintén ő volt. A nagy
szeberrick 1607·ben egy Piperella Cézár nevű olaszországi orvost hívnak meg városi 
orvosnak, ki a meghívá.."t el is fogadja és az állást elfoglalja. 

18 Szamosközi. IV. 77. 
Hl Gyógyászat, 1905. (Ernyey cikkében.) 
:!O 1613 körül folyamodik Körmöchányára városi orvosnak. Thurzó György 

nádor is ajánlja. (Körmöcbán·yai levéltár, tom. II. 33. l. 40.) 
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sebész, 1648; 2i don F'rancesco Parisi, 1710-ben Rákóczi Ferenc egyik 
orvosa; 22 Boccino, temesvári olasz orvos az 1720-as években. 

Mint említettem, ez a hosszú és száraz lajstrom kétségkívül csak 
kis töredékét adja a hazánkban járt vagy itt megtelepedett olasz orvosok
nak. Nem egy közülök \'"égleg ittmaradt s törzsőse lett a Dernéndy, Tal
lián, Olasz nevű családok nemzetségének, avval a sok más olasz gyógy
szerésszel, kereskedővel, iparossal együtt, kik évszázadok folyamán 
keresztül-kasul járták Magyarország vagyonos városait, előkelőink udva
rait. Hogy sokan itt ragadtak a jó magyar földön, azt már az az olasz 
szólás-mondás is bizonyítja, mely úgy hangzik, hogy andar a Buda, ami 
annyit jelent, hogy egy olyan helyre távozni, ahonnan soha többé vissza 
nem tér az ember. 

Ha föntebb azt mondtam, hogy volt idő, Illikor II. Lajos udvará
ban nem akadt több orvos egynél; ez természetesen egyedülálló kivétel, 
rnert királyaink udvarában rendszerint elegendő számmal voltak kiváló 
orvosok, kiket szívesen bocsátottak segélyre szoruló híveik rendelkezé
sére. !gy volt ez az előkelők udvarában alkalmazott orvosokkal is, kik
nek igen gyakran a "kornyadozó" (betegeskedő, aegrotans) rokonok és 
jóbarátok gondozására is vállalkozniok kellett, szintúgy a városi orvo
sokkal (fizikusokkal), kiket azonban előzetesen a városi hatóságtól kellett 
elkérni, mert a fizikusnak rendesen csak egy-két napra volt szabad 
eltávozilia a városból.28 Ilyen kirándulásokra sokszor a városi gyógy
szerészt is magával vitte az orvos, nemkülönben a kezeléshez szükséges 
orvosságokat. Olykor nem is a városi tanács vagy a polgármester, hanem 
maga a fizikus tagadta meg az előkelő beteg kérelmét, bármily fényes 
volt is az igért honorárium, mert ha meggondoljuk, hogy egy ízben Drágfy 
Bertalan erdélyi vajda a kassaiak orvosát, Péter doktort kéreti magá
hoz Brassó ba, egy más alkalommal meg az erdélyi fejedelernné ( Apafiné) 
hívja a lőcsei orvost; érthető, hogy ez nem vállalkozik a fárasztó útra, 
bár Wesselényi nádor a saját hintaján akarja bevinni Erdélybe.24 Az 
orvoshiányra jellemző, hogy még jóval később is, mikor Rákóczi Ferenc 
Szegeden váltólázba esik, a bányavárosokból (hat-hét napi járóföldről) 
kénytelen orvost hozatni.26 

Szegényebb betegek, kiknek kevesebb jutott a földi javakból, rnint 
Rákóczinak, nem tehettek mást, mint hogy mcssze földről útnak indultak 
s maguk keresték fel a távol vidéken lakó orvost; néha megesett, hogy 
" testet-lelke.t elgyötrő utazás közben nyomorultan kellett elpusztulniok." 

21 Levele Teuffel Kristóf lőcsei jegyzőhöz, 1648. május 14. (Lőcsevárosi lvltr, 
XII. 103/3.) 

22 Száz. 1888, 53. és Hadtörtén. Közlem. IX. 145. 
23 Molnár István értekezése a debreceni orvosokra vonatkozólag (Gyógyá:o;zat, 

1884, 10. szám); továbbá a nagyszebeni polgármesteri számadásköny-vben 1529. év 
(35. oldal), 1545. év (51. o-ldal), 1550. (38. oldal), 1553. (46. oldal) stb.; soproni városi 
levéltár: Lad. XX. et U., fasc. I., num. 10. (1646~ból) stb. 

2~ Történelmi Tár 1895, 758. Teleki Mihály levelezése, III. 585, 595. 
25 Rákóczi F. emlékiratai, V. kiadás, 100. 
26 Gr. Rhédey László (1661) Husztról viszi beteg feleségét Kézsmárkra, az 

ottani "igen híres tudós doktor"-hoz (Paterson-Hain-hoz), az asszony azonban Eper
jes tájékán meghal. Az utazás 2000 forintnál többe került s ehhez még az a nagy 
baj is hozzájárult, hogy az eperjesi luteránusok nem akarták megengedni, hogy az 
asszonyt a ref. ritus szerint temessék. (M. Tört. Tár XVII., 145, 151, 154, 162.) Ugyan
ezen évben Bánffy Dénes Meggyesről (!) akarja Paterson-hoz vinni beteg feleségét 
(Teleki lJfihály levelezése, I. 221). Némelykor a beteg és az orvos abban állapodott 
meg, hogy valahol fele-úton találkoznak, például az Érsekújvár környékén lakó 
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Az ilyen betegekre nézve valóságos áldás volt, hogy később akadtak 
egyes hírnevesebb orvosok, kik időnkint egész kórutakat tettek az ország
ban 8 jótanáccsal látták el a szenvedőket. Ezek közül csak Moller Ottót, 
a Hippokrates Hungaricus"-t, említem itten, ki évenkint kétszer (tavasz
sz:! és ősszel) végigjárta egész Felsőmagyarországot, Pestmegyét és a 
Tiszántúlt, gyóg'Yítva és hatalmas vagyonát gyarapítva.27 Ez azonban 
csak a 11. század vége felé volt lehetséges, mikor már a török hadak 
visszavonultak az ország területéről. 

Emiatt a nagy orvoshiány miatt nem kell felette szégyenkeznünk; 
biszen a sokkal műveltebb Németországban is nagyon kevés volt a 
diplomás orvos. Például Münchenben (a 17. század közepén) nem volt 
több ötnél; a vidéken meg alig egy-kettő. 

A közvetlen orvosi segély megszerzésének nehézsége okozta, hogy 
ebben a korszakban egészen általánossá vált egy áldatlan, könnyelmű 
szokás, t. L a levelezés útján, látatlanból való gyógykezelés, úgy mint azt 
még nemrégiben, vagy talán még ma is megteszik az apróhirdetések 
kuruzslói. Akkoriban a legelőkelőbb orvosok és a leggazdagabb pácien
sek is széltében éltek evvel a kétélű fegyverrel s még a murányi Vénusz, 
Szécsi Mária is 1653-ban, mikor már ő is csak afféle ,.kornyadozó" Vénusz 
volt, levélben kéri az eperjesi doktorokat, hogy valami olyan italt küld
jenek neki, ami "meg ne vesztegesse a gyomrát", mert nem jól tűri a 
belső orvosságot, meg egy kis jóféle tedéket is egy köpöczével (ez volt a 
régi jó magyar szó a "tégely"-re), no meg a kedves urának, Wesselényi
nek is egy kis .,,szalszaparilás decoktom"-ot,28 (amiből azonban nem sza
bad mindjárt luesre gondolni, mert hajdanában a sarsaparillát, mint 
izzasztót mindenféle csú-zos, meghüléses bajok ellen is szokták volt adni). 
A rende~ szokás különben az volt, hogy az orvos nemcsak tanáccsal és 
kezelési utasítással látta el a látatlan beteget, hanern rnindjárt a meg
felelő gyógyszereket is elküldötte neki, biztositva őt, hogy maga is jelen 
volt mikor a gyógyszerész azokat készítette, hogy minden alkotórész, 
mit 'a recipére irt, benne van az elkészített gyógyszerekben, sőt, hogy ő 
maga végigkóstolta azokat s meggyőződött róla, hogy azok emberileg 
bevehetők s bízvást lehet velük élni." 

Arisztokratáink olykor a leghíresebb külföldi orvosokat, például 
Boerhaave-t,30 vagy a királyi udvar orvosait is megkérték, hogy levél
beli véleményt és tanácsot adjanak. Ezek a tanácsok vagy utasítások 
(pro memoriá-k) néha igen terjedelmes orvosi disszertációk, melyek, elég 
nag'Y számmal találhatók levéltárainkban, sőt egy részük nyomtatasban 
is megjelent; így például azok, rnelyeket IL Ulászló és II. Lajos híres 
olasz orvosa, M anardus (Manardi) adott különbözö magyar uraknak, 

beteg a pozsonyi orvossal Nagyszombatban. Hogy gr. Teleki Józsefné (~ethlen Kata) 
milyen furfangos úton-roódon csalogatja magához és b~!eg rokonahoz ~ch-u~le; 
János György nagyszebeni és a (meg nem nevezett) brass01 orvost, arról lasd Sza-
deczky: Bethlen_Kata írásai és lev. (1922.) 432, 353 és 428. . 

21 Csak bányavállalatokba több mint 60.000 forintja volt befektetve, m1 akko
riban óriási összeg volt. 

'" T. T. 1880, 605. .. . 
2~t Lásd: Mednyáns:zky levelét Rákóczi Zsigmond herceghez, 1649-béíl (Tort. Tar, 

1882, 105); Ceyl János dr. levelét Rákóczi György-höz 1622-ből (M. Tört. Tár. XIX. 
54.); Görgei Pál levelét Teleki Mihály-hoz (T. M. levelezése, .III:: 424). . .. 

ao Lásd Boerhaave sajátkezű írásos véleményét és recnpéJet (szamarteJ Ivása 
stb.) gróf Teleki Sándor feleségének tüdővésze alkalmából (1721, 1722.) Közzétette 
Pataki Jenő (Erdélyi Orvosi Lap, 1921. dec. 15, 24. szám.) 
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például az aranyérrel vesződő Frangepán 1.1:átyásnak. Hosszú, érdekes 
Iras ez, melyet csak az tesz kissé csömörletessé, hogy a hizelkedő olasz a 
bevezetésben nagyon is messzire (egészen a trójaiakig) vezeti vissza Fran
gepán családfáját s ősei közé sorolja Gergely pápát, Aquinói sz. Tamást 
stb. is. Manardus a váci püspökhöz is intézett egy hasonló pro memoriá-t 
a szem- és fogápolásról; ez is igen hosszú, sok recipe van benne s a végén 
akképen datálja, hogy "ex aedibus nostris, Budae, l, augusti, 1514;" (talán 
egy házat ajándékozott neki Ulászló~ vagy vett magának egyeU) Thurzó 
Elekhez (ad Alexium Turzum) intézett hosszú levelében a pestis elhárí
tásáról, és gyógyításáról beszél; egy bácsi kanonoknak pedig, ki fejfájás
ban, vervizelésben és izületi bajokban szenved, hosszú diéta-rendelést 
tesz s különösen a zsíros magyar koszt kerülését ajánlja figyelmébe. N em 
érdektelen egy másik levele sem, melyben elmondja, hogy van a Tiszában 
egy nagy hal, rnelyet a rnagyarok acchiá-nak (=harcsa) neveznek ennek 
a beleiben nem egyszer aranygyűrűs emberi kezet is találtak már.' (Erről 
a Manardus-féle acchiá-ról l. még: Magyar Nyelv, 1918, 61.) Még több 

levele is van ugyan itten,31 melyeket Budáról, 
Győrből stb. keltezett, de ezek már nem hazai, 
hanem külföldi betegekhez vannak intézve. Köny
nyen e[gondolható, hogy a híres ferrarainak szép 
jövedelme lehetett a magyar uraktól a budai királyi 
udvarban, bár hivatalos fizetése dolgában ne'ki is 
meggyült a baja II. Ulászlóval, a magyar történe
lem ko'ldusávalY Más tekintetben azonban elég 
rosszul érezh,ette magát, mert C~elius Calcagni
nushoz intézett levele végén a következőket írja: 
"Vale et me quasi vetern o (álomkór~ lethargia) 
obsitum inter hosce Scythas, aliquando ~imilibus 
quaestioni<bus evigila" (Budáróil, 1518 január). 
Végre is, néhány év mul va, itthagyta a bárdolatlan 

23. l\Ianardus. szittyákat, visszatért hazájába, hol 74 éves korában 
egy fiatal hölgyet vezetett az oltár elé: saját vesztére, 

mert a menyegzm éjszakán, vagy nemsokára utána, megütötte a guta. 
Erre vonatkozik a humanista poétának az az epigrammja, mely szerint 
igaza volt annak a haruspexnek, ki már M. gyermekkorában megjósolta, 
hogy egy árok fogja a jeles tudós vesztét okozni ("In fovea te periturum 
qui dixit haruspex, Non est mentitus: conjugis illa fuit"); mire Bayle 
azt jegyzi meg, hogy még jobban lehetne az öreg doktort a méhecskék
hez hasonlítani, kik Vergilius szerint a saját szúrásuk után elpusztulnak 
("animas in vulnere ponunt"). 

J ól esik olvasnunk, hogy már akkor is akadtak orvosaink közt olya
nok, kik a levélbeli tanácsért hozzájuk forduló igen előkelő uraknak is 
megtagadták ezt, mondván, hogy ők csak akkor írnak recipét, ha a bete
get is látják.33 Ezzel szemben áll az a hét előkelő bécsi orvos (a császár 
orvosai és egyetemi tanárok), kik 1554-ben két egész napig tartó con
siliumban tárgyalták Nádasdy Tamás betegségét, anélkül, hogy a nádort 

31 Me~licinales epistol ae (Argentorati, 1529.) 35, D; továbbá pag. 73, 117 stb. és 
az 1531. évi bolognai kiadásban (l. Apponyi: Hungarica, III. 129.) 

32 Erről és Manardi tudományos méltatásáról l. Herczeg Árpád cikkeit az 
Orvosi Hetilap 1927. évi folyamában. 

33 Görgei Pál eperjesi orvos Lónyai Annához, 1664. (T. M. III. 176.} 
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látták volna.'1~ Pár évvel később azonban, mikor Nádasdy a fistulája gyó
gyítása végett maga is Bécsbe ment, bőven pótolták ezt a mulasztást, 
mert akkor meg egyszerre 14 doktor és négy "sebgyógyétó" gyűlt össze 
a "comes magnus" beteg·ágya mellett, bíztatva őt, hogy csak igya szar
galmasan a "francusok vizét" ami szintén sarsaparilla- vagy guajacfőzet 
lehetett. "1\tl:integy hóhérok, Úgy voltanak körülem", írja a súlyos beteg
ségében ls kedélyes nádor a feleségének. Általában azt látjuk, hogy a 
Habsburgok szívesen boc-Sátották előkelő beteg híveik rendelkezésére az 
ő udvari orvosaikat. Így többek közt Horváth-Stansith Márk, a török
verő vitéz is, mikor 1561-hen nagybeteg lett, Bécsbe vitette magát és ott 
kezelték 1\.iiksa császár és a császárné orvosai, egyszerre öten is. A hato
dik volt a "füves"~ vagyis az ő saját külön házi kuruzslója, kiről otthon 
sokat tartott, de az udvari orvosokkal összehasonlítva, mégis csak fel
fedezi köztük a tudománybeli differenciát s azt írja levelében a szegény 
Hivesről, hogy "a mint látom, nem a többi közibé való".35 

Ezekről a füvesekről mellesleg megjegyzem, hogy a régi magyarok 
házi kezelésében nevezetes szerepük volt. Füesek-nek, vagy füjesek-nek is 
hívták őket s tökéletesen ugyanaz volt a foglalkozásuk, mint az ősrégi gö
rög rhizotomusok-nak és a római herbariusok-nak; a betegek gyógyításá
hoz és a varázsláshoz használatos gyökereket és orvosi növényeket gyüj
tögették. jlféliusz Herbariumának címlapján is látható egy ilyen füves 
asszonynak a képe. Takáts Sándor helytelenül mondja egyik értekezésé
ben, hogy a füvesek az orvosoknak külön speciese volt a régi magyarok
nút Ez a kifejezés ma is megtalálható népünk nyelvében s ugyanazt je
lenti, mint a ,.tudós asszony", vagyis javasasszonyt, varázslót, kuruzslót; 
sőt már Decsi János 1598-ban megjelent magyar közmondás-gyüjteményé
ben is az van mondva, hogy valakit magához füvezni annyit jelentett. 
mint elbűvölni-bájolni, elvarázsolni, meghódítani. A füvesek tehát nem 
külön orvosok, hanem egyszerű knruzslók és laikus medicasterek voltak, 
úgy nők, mint férfmk. 

Hogy a gazdag betegek négyszáz év előtt is szívesen bízták magu
kat egyszerre több orvos gondjaiba és hogy már akkor is rendesen maga 
a háziorvos ajánlotta nehéz esetekben a consilium összehívását: erre szá
mos példát lehetne idézni,36 szintúgy arra is, hogy ezek az orvosi tanács
kozások nem egyszer csúnya veszekedésbe fúltak. Ismeretes,' hogy a 
Bethlen Gábor utolsó betegségén tanácskozó három orvos, kik között sze
rencsére egy magyar sem volt, hanem egy német, egy morva és egy 
spanyolzsidó, mily kiméletlenü! egymás hajába kapott a tudós vita 
közben. Erre a nagyemlékű fejedelmünkre igazán szó szerint ráillik az a 
tréfás mondás, melyet egy régi magyar levélben olvastam, hogy 11inter 
du os litigantes tertius - maritur !" 

Általában feltünő, hogy a hazánkba került külföldi orvosok, különö
sen pedig az olaszok, milyen féltékeny, irigy és inkollégialis viszonyban 
voltak egymással. Már Mátyás idejéből fel van jegyezve, hogy udvari or-

34 Nádasdy-levéltár. (0. L. C. csomag, 1554 október 1.) 
35 Közlemények Szepes vm. multjából, 1918, 137. 
36 Weszpr, IV. 120 (hat orvos tanácskozik Veraucsies betegségéről 1558)· 

Apponyi: Hungarica I. 124 (Frangepánt haemorrhoidalis bajában egyszerr~ nég; 
budai orvos gyógyítja, 1516; v. ö. a föntebb Manardusról mondottakkal); Nádasdy 
levéltár (1554 március 8. Gáspár doktor ajánlja N ádasdynak, hogy még két bécsi or
vost is hozzon magával a feleségéről való consiliurnra, roert "hat szem többet lát, 
mint kettő"); T. T. 1878. 90. (súlyos sebesülteknél a se bészek kötelesek összegyiHni 
és tanácskozni} stb. 
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vosa, Milio, szándékosan elhanyagolta a nagy király kezelését, azon való 
bosszankodásában, hogy a király egy másik olasz orvost is fogadott udva
rába. Báthory István lengyel királyt is két olasz orvos ( Buccella Miklós és 
Simonius Simon) gyógyította utolsó betegségében s ezek a király halála 
után mérges, becsmérlő hangú vitairatokban vádolják egymást a király 
hibás kezelésével és halála siettetésével, azonkívül hitehagyással, csalás
sal, mindenféle becstelenítő bűnökkel, Pozsgai Zsigmond hibás kezelésével. 
[Buccella epilepsiának minősíti Báthory betegségét, Simonius pedig súlyos 
asthmának; az utóbbi, Buccella távollétében, bort rendelt a királynak s ez 
okozta B. szerint elsősorban Báthory halálát: "Rex noster restitutus fuis
set, nisi vinum bibisset!u]37 A magyar orvosok multjából nem tudok példát 
mondani az efféle mérges, de egyúttal tudományos. Hippokratesszel és Gale
nusszal bőven megspékelt vitára; annál gyakrabban előfordult ez a prae
sente cadavere való vádaskodás és kölcsönös leszólás a társadalmi állás és 
orvosi müveltség szempontjából is sokkal alsóbbrendű sebészek között.38 

A most tárgyalt korszakban az orvosi gyakorlat lényegesen külön
bözött a maitól. Éppen a nagy orvoshiány következtében az akkori gya
korló orvosnak nagyon sok laikus konkurrense akadt. Nemcsak a már em
lített füvesekben, hanem a sokféle, másnevü kuruzslóban is. Ezeknek 
mindenesetre előnyösebb volt a helyzetük, mint az orvosoknak, mert az 
ú. n. szenvedő emberiségnek hagyományos jellemvonása, hogy sok min
dent megbocsát a kuruzslónak, amit nem bocsát meg az ars medica hiva
talos képviselőinek. A jus impune occidendi mindig a kuruzslók külön 
joga volt. Pedig nálunk már a 16. század végén kemény törvényt hoztak 
ellenük. 39 

Az akkori kuruzslók két osztályba sorozhatók. Az egyikbe tartoztak 
a városról-városra vándorló. kurittoló vagy kurittyoló orvosok (circum
foranei), vagyis a vásárokat látogató kuruzslók; [érdekes, hogy a phar
macopoia circumforaneus kifejezés már Cicerónál is előfordul;] a 
kurittyoló egészen megfelel a circumforaneusnak, mert a régi magyar
ban annyit je.Jentett, hog'Y vándorolni, barangolni, csavarogni:to Ilyenek 

37 Az egész vitát és a Báthory halálára vonatkQzó irodalmat bőven ismerteti 
Apponyi: Hungarica I. 368, 363 ( Chiakor epistolája); lásd továbbá Szádeczky: Nem
zet, 1888. évf. (291. szám.) Buccella egyik írata (Confutatio responsi Simonii Lucen
sis stb.) azért is érdekes, mert több nagyhírű akkori erdélyi orvosról is megemlé
kezik, így Pál brassói orvosról és Dionysius A valus-ról (spanyol'), kik mindketten 
az erdélyi fejedelem udvari orvosai, Petrus Stupanus sebészről -stb. - A hányatott 
életű luccai Simoniusról, ki előzőleg lipcsei tanár és Rudolf császár orvosa is volt, 
részletesebben szól Stübler: Gesch. d. mediz. Fakulffit d. Univers. Heidelberg, (1926. 56.) 

38 Vesd össze "Adatok a magyarországi sebészet történetéhez" címü értekezé
semmel (Orvosi Hetilap, 1917. évf.) 

39 Az 1595.-i medgyesi zsinat a bűbájosokra és jövendőmondó kuruz.slókra vo
natkozólag elrendeli, hogy "Quicunque se conferunt ad magos et veridicos, auxilium 
et levamen morbi alicujus ab ipsis petentes debent privari usu coenae dominicae. 
Si autem pastores id taciant. amoveantur ab officio per mensem et a capitulo digna 
afficiantur poena". Miből kiderü1. hogy még a papok is gyakran fordultak a tálto~ 
sokhoz gyógyíttatásuk végett. 

<~.o Lehetségesnek tartom -azonban, hogy a kurittyolni annyit is jelentett, hogy 
"kurjongatni, nagy hangon beszélni", mert népünk ma is használja némelyhol 
ebben az értelemben. E szerint a "kurittyoló orvos" kifejezés a német markt
scTweier-nek és a francia charlatan-nak is megfelel. (Utóbbi az olasz ciarlatano·ból; 
ciarlare: fecsegni, locsogni, szószátyárkodni.) Megjegyzem .azonban, hogy újabban 
némelyek az olasz ciarlatano-t nem a ciarlare-ból származtatják, hanem a ce1·retano 
(Cerreto umbriai város lakosa) torzított alakjának tartják; (ebben az olasz város
ban igen sok ilyen kuruzsló lakott hajdanában). V. ö. Corsini: Medici ciarlatani e 
ciarlatani medici. (Bologna, 1922. 112.) 
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voltak a Felvidék hírhedt olejkárjai (olearii), vag-yis a mindenféle illó
olajokat, de különösen a Pinus cembrából lepárolt kárpáti balzsamot 
(Balsamum Carpathicum) árusító vándortótok, kik egész Európát, Svéd
országtól a török birodalomig s az Atlanti Oceántól az Uralhegységig 
végigjárták és a mai muzsikus cigányok módjára cifra huszáruniformist 
öltve, kalandozták be a külföldet, mindenütt kuruzsolva is. Csatangolá
saik köiben a kárpáti balzsamnak olyan hírt szereztek, hogy majdnem 
minden európai vezető állam nyelvébe átment a neve: a franciáknál mint 
.,baume de Hongrie'', az angoloknál mint .,Hungarian balsam". Weszprémi 
és Csaplo?_:ics a magyar királyné vizének (Aqua reginae Hungariae), 
ennek a hajdan híres orvosságnak a gyártását és terjesztését is nekik 
tulajdonítja, bár, mint azt máshol kimutattam," alaptalanul. 1786 előtt 
évenként körülbelül 3000 efféle olajos tót árasztotta el Európát, míg 
végre is mindenii.nnen kitiltották őket, ami nem ment könnyen, sőt sok
szor csak egy kis argumentunt haculinum alkalmazásával.42 

24. Az olejkár. (St e r i o akvarell,ie az 50-es évek ből.) 

A vándorkuruzslók közt elsőrangú hely illeti meg a sérvmetszö spe
cialistákat: a herniotomusokat és lithotomusokat. 

Tudvalevő, hogy régente az orvosdoktorok nem szívesen foglalkoz
tak a sebészet körébe vágó bajokkal. N agyo bb műtétet nem is igen végez
tek; leginkább csak abban állt a szerepük, hogy a chirurgust ellenőriz
ték. Sőt a 18. század második felében, 1770-ben (a nagyszombati orvosi 
fakultás megalakulása évében!), törvénybe foglalták, hogy valamint a 
sebésznek és a gyógyszerésznek tilos a belső bajok kezelése, éppúgy az 
orvosdoktornak sem szabad olyan betegség·ek kezelését elvállalni, melyek 
a sebészet körébe tartoznak.43 A sebészek képzettsége, ügyessége és orvosi 
tudása azonban az ország legtöbb helyén igen fogyatékos volt s így nem 

41 A Sudhoff-féle Festschrift~ben, 1913, 250. old. (Archív für die Geschichte der 
Naturwissenschaften und der Technik, VT. köt.) 

42 L. erről bővebben a Magyar Gyógyszerész-Társaság Értesítőjében (1927. évf. 
3. szám) megjelent értekezésemet. 

43 Prout chirurgis et pharmacopoeis internam corporum curarn susclpere 
interdictum est, ita medico non licet chirurgiae subjecta maia mederi. (N ormativuru 
Sanitatis, I, 8. pont.) 
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csodálható, hogy a köznép a maga erejéből segített, úgy ahogy, 
a baján. Nem akarok ehelyütt régi sebészeink tudásának és társadalmi 
tekintélyének bővebb jellemzésébe bocsátkozni, csak egész röviden említek 
néhány példát, mely jellemző világot vet rájuk. 1779-ben a helytartó tanács 
kérdést intéz Lőcse városának tanácsához, hogy vajjon igaz-e az, hogy a 
város két sebésze (Roth és Paleisz) közül az utóbbi jóformán csak a haj
nyíráshoz ért, s ha mégis .érvágásra vállalkozik, akkor rendszerint egy 
inat és egy csontot is megvagdal? az első pedig piszkos, részeges ember, ki 
a feleségére bízta egész gyakorlatát, ez vág· eret, ez köpölyöz, sebeket kezel 
és a várost végigjárja a sebészi és borbélyi mesterséghez való műszerek
kelf""' A pestmegy-ei sebészek 1766--67.-i összeírásában azt olvassuk, hogy 
Pécel orvosa "judaeus Isacus Lehel" műkedvelő laikus volt, ki évek során 
át sebészkedett már s mikor hivatalos úton kérdőre vonták, sebészakleve
let ugyan nem tudott felmutatni, de annál több hangzatos elismerő bizo
nyítványt olyanoktól, kiket a legveszedelmesebb bajokban sikeresen gyó
gyított;'"-5 mindez azonban nem segített rajta, mert Pestre idézték, hog'Y 
Zach orvos előtt tegyen vizsgát, s minthogy ez nem sikerül!, eltiltották 
a további gyakorlattóL Ugyanekkor Boroksáron két sebész müködött s 
egyiknek sem volt oklevele; az egyik (Kuminich József Fülöp) azelőtt a 
Totleben-ezred hadnagya volt, s mikor kérdőre vonták, az oklevél helyett 
szintén csak az elismerő nyilatkozatok tömegével állott elő. 

Ez magyarázza meg, hogy urak, parasztok szívesen fordultak ava
tatlan kuruzslókhoz, sőt gyakran a maguk módja szerint kezelték sebészi 
bajaikat. Benkő Sámuel, Borsodrnegye jeles főorvosa említi (1794-ben), 
hogy a magyar földmívesek, kulcscsonttörés esetén, nem mennek a 
sebészhez, hanem szakértő vénasszonyokhoz, kik az akkoriban használatos 
bonyolult sebészműszerek gúnyára, rövid úton, lege artis, meggyógyít
ják őket." Ugyancsak a 18. század második felében {eljegyezték, hogy 
hazánk oláh népe ügyesen végezte a tonsillotomiát: a háton fekvő beteget 
lábaival a nap felé fordították, cigányoktól készített durva horgot akasz
tottak a mandolába és ezt éles késsel Ügyesen, bár sokszor nagy vérzést 
okozva, kivágták. Erős vérzés esetén káposztalevet adtak, az operáció árát 
pedig 17 krajcárra szabták. (Kisebb csontok törésekor, különösen állato
kon, a tiszántúli magyarság ma is alkalmazza a tengerikórókötést, Liszt 
Nándor szerint aképpen, hogy a csont vastagságának megfelelőleg egy-két 
vagy több tengerikóródarabot, 10-15 centiméter hosszút, vesznek, ezeket 
hosszukban behasítják és szétnyitják, azután még néhány hosszmetszést 
ejtenek a bélállományban is. Kisebb csontok már egy, vastagabbak két
három ilyen könyvszerűleg szétnyitott kóréval igen jól körülvehetők, végre 
az egészet zsineggel csavarják körül, illetőleg rögzítik. A kóró bele elég 
puha és rugalmas s jól helyettesíti a vattát, külső kemény héja pedig, 
szilárd hüvelyként, elég jól biztosítja a csontok adaptacióját.) 

u Lőcse város levéltára, X. 139/2. 
45 Diversas fide dignas testimoniales ab iis, quos curavit, et ex periculosissi

mis morbis ad sanitatem reduxit, emanatas. (Pestmegyei levéltár, fasc. 13. 1767. 45. 
sz.) Az íratból az is kitűnik, hogy Lébel az érvágásért és a köpölyözésért 15 dénárt. 
nyirásért és borotválásért pedig l polturát szedett. 

46 In Hungaria apod agrestes frequentissima est fractura claviculae, neque 
ad chirurgos accursus; at ipsae vetulae ossa fracta brachium elevando et scapuJam 
postrorsum trahendo, et absque pi1a axillae supposita, pulpa rad. consolidae majoris 
(a mai Symphytum ofl'icinale, orvosi nadálytő) stringunt, et ·Sic absque ponderoso et 
complicato Desaultii, Duboisii, Brasdorii, Eversii, BelJii, Brunnghausenii apparatu, 
absque abreviatione artus, brevi sanant. (Benkő: Ephemerides, V. 14.) 
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Az igazi "nagy" sebészetet, a legveszedelmesebb műtéteket azonban 
nem az ország népe, nem is a rendes városi sebészek, hanem leginkább a 
külföldről iddátogató s hazánkban szerte kóborló specialisták végezték. 
Ilyenek v9ltak a herniotomusok, a lithotomusok és az oculisták. 

A sérvek kezelése sok gondot okozott hajdanában. Kisebbszerű her 
niákra megvolt ugyan a kenő és flastrom az előkelők patikaládájában, 
vagy ha ott nem volt, hát valami jó ismerős távoli vidékről is megküldötte 
annak a receptáját. Így mikor a kis Rákóczi Sámuelnek 1621-ben sérve 
keletkezett, Czeg·lédi uram küldött az anyjának, Lorántffy Zsuzsannának 
valami kenetet sérésről, mellyel mindennap kenegették.47 Az is kétségtele~ 
hogy a herniotonúát a jelesebb m-agyar sebészek már a 16. században is 
végezték, 48 de komolyabb esetben mégis csak legszívesebben azokhoz a 
sérvmetszö-specialistákhoz fordultak, kik ·- úgylátszik - elég gyakran 
látogattak el hozzánk a Balkán-félszigetről és akik nemcsak sérvmetszés
sel foglalkoztak, hanem másféle sebészi bajokat (nyúlajk, álképletek ki
irtását, szemműtéteket) is vállaltak mellesleg; főfoglalkozásuk után mégis 
herélő doktoroknak vagy görög herélő doktoroknak nevezték őket. 

Hogy ezek a kóborló sebészek nemcsak herniotomiával foglalkoztak, 
az többek közt egy 1751.-i halasi boszorkánypör vallomásaiból is kitlinik; 
ezen időben ugyanis Halason járt egy "görög herélő doktor", ki egy asz
szony! a lába bajából gyógyított ki." Bartholomaeides Lászlót, a 18. század
beli jeles magyar tudóst, szintén egy görög herniotomus operálta meg 
gyermekkorában, hólyagkőbetegsége miatt, 1759-ben. Bartholomaeides 
életrajzának írója következőleg mondja el az orvostörténetünk szempont
jából is érdekes esetet: "Ezen időben két görög nemzetbeli testvérorvos, a 
hatóság engedelmével az országban ide s tova utazott és sebészi műtéteket 
vitt véghez. Ezek Rimaszombatba jövén s ott Gerber Mihály polgártól 
hallván, hogy a klenóczi lelkésznek fia hólyagkőben szenved, Klenócz felé 
vevék útjokat s ott csakugyan megjelentek, a gyermeken a műtétet meg
kísérlendők. A beteg gyermek apja a műtétbe beleegyezni sokáig nem 
akart, míg végre a sok kérésnek, leginkább Kubinyi Dániel, a gyermek 
keresztapja kérésének engedve, beleegyezését adta, s a műtét a gyermeken 
1759. év december 26-án nem minden veszély nélkül ugyan, de mégis sze
rencsésen vóghezvitetett. Atyja a műtétnél jelen lenni nem merészelt, csak 
a kegyes anya és Frölich J án os ottani tanító nyujtottak az orvosoknak 
segédkezet. A seb, mely a jobb lágyékon vágatott, s melyen a kő kivéte
tett, néhány hét alatt begyógyult ugyan, de az utóbajok egész életfogytáig 
Inegmaradtak".50 

Ebből az adatból kiderül, hogy a görög herélő doktorok lithotomiát 
is végeztek, még pedig igen fogyatékos segédkezés mellett is. Azt is bizo-

47 Deák Farkas: Magyar hölgyek levelei (223.) 
48 Baftltiányi Ferenc azt írja (újvárról, 1561. JUU. 8.) Nádasdy Tamásnak: 

"Denique iuvenis ille Mathiszy, qui rupturam habuit, quem Mag(nificen)cia V(est)ra 
huc ad Mag(ist)rum Christophorum ad perscindendum miserat, ex ruptura illa iam 
est sanatus, Invaserunt eum autern multae aliae graves infirmitates, quae eum hic 
dintius retinuerunt, ita quod etiam ipse Mag(iste)r de vita sua dubitabat. Labora
hat enim incredibili do1ore capitis, praeterea etiam spasmo in gutture et mandihulis 
(tetanus?), quibus infirmitatibus nec ipse Mag(iste)r Christophorus prodesse potuit. 
sed Dna consors mea praeparavit olea et unguenta quibus se unxit, quae sibi ut 
intelligo non modicum profuerunt stb. (Orsz. Levéltár). 

49 Fekete Lajos: A jászkúnok története. Debrecen, 1861. 163. l. 
50 Bartholomaeides L. életrajza Lucze István-tól. (A m. orvosok és term.-vizs

gálók XII. nagygyűlésének munkálatai, 1868. l. lap.) Bartholomaeides 71 éves korá
han halt meg. 
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nyítja ez az adat, hogy e kóborló művészek nemcsak Délmagyarországot 
járták, hanem a felvidékre is elvetődtek, ahol különben inkább a Német
országból ~s Ausztriából hozzánk kerülő herniotomusok világa volt. 

E vandorsébészekről, nemkülönben a szemoperálókról ( oculorum 
OJ?era~o~es) é~ a. ~oghúzókr~l ( dentifrangibuli)~ kik hajdanában végig jár
tak vasarak rdeJen az orszagot, szó van a Mária Terézia idejében (1755 
aug 19.) keletkezett s a közegészségügy szabályozására vonatkozó tervezet
ben is, rnely megszabja, hogy vásárok idején a sérvmetszők és társaik 
mekkora _taxát fizessenek, azonkívül javasolja, hogy ha valamely város
ban "meg_Jelenn~k, ~ ,h~t?ságnál való jelentkezésre köteleztessenek, hogy 
belso baJok gyogyltasatol tiltassanak el s a hatóságok csak kivételesen 
adJanak nekik bizonyítványt végzett műtételeikről és ha adnak jelentsék 
be ezt is a helytartó tanácsnak." Egy 1756-ban kelt belytartótO:nácsi ren
delet (!. ugyanott, 348. l.) meghagyja a batóságoknak, hogy bizonyos 
hthotomusokat ne korlátozzanak és háborgassanak in artis suae 
exercitio", mert a vizsgáló orvos kérdéseire elég jól me~feleltek sikeres 
műtételeikről sok, hitelt érdemlő bizonyítványt mutattak sőt a~ emberi 
testből kivett köveket is. ' 

Az a két görög sérvmetsző, ki Bartholomaeidest megoperálta 
alkalmasint ugyanaz a Stankovics Kyrkov János és Stanko alias Stathi 
Miklós volt, ki 1759-ben a hatóságok akadékoskarlása miatt panaszos 
levéllel fordult a királynéhoz. E levelüket, nagy önérzettel, úgy kezdik, 
hogy tevére való súlya (onus cameli) volna annak a sok bizonyítványnak, 
melyet sikeres operatioikról és Isten ő szent felségétől nyert sebészi ügyes
ségükről mellékelhetnének. Panaszolják, hogy különösen azokon a helye
ken, hol sebész-céhek vannak, a helyi chirurgusok féltékenysége miatt 
rnindenféle zaklatásnak vannak kitéve; pedig a szegény adózó nép nincsen 
abban a helyzetben, hogy a sebészek mindenféle drága recipéjét (kőbaj 
ellen) megcsináltassa, nagyon kevés is a gyógyszertár az orsz.ágban; a 
sérves bajok ellen pedig ugyan keveset használ a sebészek mindenféle 
kötése. Térden állva kérik ő felségét, rendelje el, hogy a hatóságok tekin
tettel legyenek az ő (1756-ban nyert) szabadságlevelükre, vagy pedig 
legyen kegyes a királynő rájuk is kiterjeszteni azt a privilegiumot, 
melyet néhai Nicsevik János berniotomus kapott III. Károlytól; egyszer
smind kérik, hogy nyúlajkat és húskinövéseket (álképletek'l is szabadjon 
operálniok, mert ezekhez úgy sem mernek késsel nyulni a hazai sebészek; 
továbbá, hogy a szabadalom családjuk tagjaira (segédjeikre) is 
kiterjesztessék Aláírás: "graeci rítus l\facedones, vulgo Bruch- und 
Steinschneider".52 

Ú gy látszik, hogy a görög herniotomusok magyarországi szereplése 
nem sokkal ezután megszűnt, mert 1778-ban Magyarországra is kiterjesz
tették annak az osztrák rendeletnek az érvényességét, mely szerint ,~alle 
Marktschreyer, Quacksalber, Afterarzte, herumschweifende Operateurs 
und Zahnbrecher, Theriac- .und Arzneykriimer" eltiltandák a gyakorlattóL 

Honnan kerültek hozzánk ezek a "herélő doktorok~" Erre nézve 
Pouqueville francia consui egyik munkájában 53 találunk felvilágosítást. 
E leírás szerint a Micsikeli-hegység keleti oldalán, az ú. n. Zagorjéban, 
tizenegy olyan falu, nevezetesen pedig Liaskovo és Calota, volt akkori-

5i Lfnzbauer, II. 307. 
52 Lfnzbauer: u. o. 361. l. 
53 Pouqu.eville: Voyage dans la Gr€ce, Paris, 1820, I. 153. 
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ban, honnan a "jó orvosok" (kaloiatri) világgá mentek. Törökországban 
az ú. n. kephaloniai doktorokkal egyetemben mindenfelé lehetett talál
kozni velük; csakhogy míg ezek a kephaloniai orvosok tanult emberek 
voltak, addig a zagoriták családbeli elődjeiktől hagyomány útján öröklik 
a tudományukat. Pouqueville szerint minden anatomiai ismeret nélkül, 
de azért bámulatos ügyességgel operálják meg a kizárt vagy súlya miatt 
kényeimétlenné vált sérvet. Erdekes, hogy a sérvtömlőt maguknak tartják 
meg s azt felfújva, póznára akasztva, mint valami · trophaeumot é::; bolti 
címert magukkal viszik mindenfelé s minél több ilyen hírverő jelvény 
van birtokukban, annál jobban virágzik a keresetük Pouqueville olyano
kat is ismert köztük, kik hályogot operáltak (depressioval) és a kőmetszést 
is igen ügyesen, de a virilitás rovására végezték; ha más nem volt, akkor 
borotváltak is. 

Ezek a herniotomusok ma is megvannak még Görögországhan s 
Manghinas tanár azt írja róluk, hogy a ki nem zárt herniákat a sérv
esatorna megnyitásával operál
ják, mely azután sarjadékkal te
lődrk meg s ilyen módon gyak
ran radikális gyógyulás is köL 
vetkezik be. Rigler Lőrinc is 
említi, M hogy Macedoniában, 
Epiruszban, Thessaloniában stb. 
még az ö idejében is gyakoriak 
voltak a lithotomusok (tascsi), 
továbbá a sérvmetszők (kasik
csi). Gyorgyevity Vladán sze
rint e2l€k (1829 előtt) gyakran 
ellátogattak Szerbiába is, hol 
úgy látszik "iskolát" is hagytak 
maguk után, mert még 1883-ban 
is nagy híre volt egy sz-erb her
niotomusnak, ki nemcsak kizárt 
sér~eiket operált si'keresen (ered
ménytelen taxis után), hanem 

25. Könyves Kálmán easiráitatja és megvakít. 
tatja Almost és fiát, Bélát. (A Képes Króni

kábóL) 

szabad herniákon is végzett műtételeket. Ugyanő említ egy népies 
szemészt is, ki 40 év folyamán a hályogreclinatióknak nagy számát 
végezte, legjobb eredménnyel,55 

A herniotomusoknak a magyar történelem feljegyzéseiben is akad 
nyomuk. Kálmán királyról olvassuk, hogy 1099-ben meghagyta "orvosá
nak", kit a forrás magicus minister-nek nevez, hogy fivérét Almost s ennek 
kis fiát Bélát (a későbbi Vak Bélát) előbb herélje ki, azután szeme világá
tól fossza meg. Az "orvos'' Almoson végre is hajtotta a parancsot, m.íg a 
kis gyermeket csak megvakította, de nem. herél te ki, hanem ehelyett egy 
kutyakölyöknek a heréjét mutatta be a királynak. Hogy ki volt ez a ma
gicus minister, arra nincs további adatunk. Nem merném állítani, hogy ez 
is valami Balkánról ideszármazott herniotomus volt; sőt valószínűbbnek 
tartom, hogy olasz ember lehetett, tekintve, hogy a király első feleségével, 
sziciliai Buzillával, sok olasz (többek közt udvari orvosa, Draco, is) került 

M L. Riegler.· Die Türkei und deren Bewohner. Wien, 1852, I. köt. 354. 
55 Gyorgyevitu V.: Die Entwicklung d. öffentl. Gesundheitspflege im serb. 

Königreiche. (1883.) 10. és köv. l. 

Magyary-Kossa: l\Iagyar orvosi emlékek. I. 6 
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hazánkba.56 A görög eredetű déli olaszokról pedig tudjuk, hogy már a 
hippokrateszi időktől fogva nagyban foglalkoztak a herniotomiával a kő
metszéssel és szemoperálássaL Sokat közülök fejedelmi udvarokban' is al
kalmaztak s még a 18. században is voltak hivatalos állású olasz lithoto
musok és okulisták Grácban, Innsbruckban és Olaszország különböző 
városaiban. 5' 

A felvidék és a szászföld herniotomusai és lithotomusai inkább nyu
gatról, a német nyelvű tartományokból származtak el hozzánk. Nagy
szebeni források58 említik például Schartl Péter ottani sérv- és kőmetszőt 
( steinschneider ), ki nemcsak operált, hanem tanítványokat is elfogadott 
és magister volt a címe. 1549-ben Danzigban tartózkodott s az ottani ta
~ácstól "ne~;rszerű bizonyítványt hozott az ő sebészi ügyességéről, melyet 
1gen elokelo urak (hohe Potentate) is igénybe vettek. Irataiból kiderül, 
hogy 1543---1549 közt bejárta a következő városokat: Münster, Herford 
Halberstadt, Gröningen, Herzogenbusch, Dordrecht, Brüssel Rotterdam' 
végül Brünnbe és Bécsbe került, s itt az alsóausztriai rége~s (báró Her~ 
berstein) bizonyítványt adott neki, hogy őt drága olajokkal és kenőcsök
kel kerregette s ilyen módon, anélkül hogy fájdalmat okozott volna het
ven darab kisebb-nagyobb követ távoztatott el tőle. Ezntán Nagyszeb~nben 
városi sebészi állást nyert (55 frt fizetéssel és szabad lakással) s e városban 
több beteget (többek közt egy papot és két kis fiút) sikeresen kigyógyított 
a luesből, mi eléggé bizonyítja, hogy mennyire el volt nálunk akkori
ban terjedve ez a betegség.59 A német herniotomusoknak egyebütt is 
nyoma akad hazánkban. Bártfán már 1436-ban volt egy "medicus testi-

56 
Wertner Mór: Középkori magyar orvosok és gyógyszerészek. Százatlok, 

1893. 600. 

, M Haeser: Geschichte, I. 786. és Fossel cikke (Janus, 1901, 638.) Utóbbi a 12. 
s~azadban (tehát ~em sokkal Kön_:vves Kálmán uralkodása után) akad az olasz her
motomusok nyomara s azt mondJa, hogy különösen híresek voltak a Norcia- és 
Preci-beli családok (Perugia tartományból, Umbriában) kik nemzedékről-nemze
d~k:e örö.költé~ sebé~zi ü~ességüket ("nursini.'). nemkÜlönben a Nápoly környé
keral valok, __ kik ~PP.?-gy, mmt a magyarországiak. ki is herélték a beteget, mert 
ezt okv~tle~ul szuksegesnek tartották a műtét sikeréhez. Az egyikről följegyezték, 
hogy mmd1g mellette volt a kutyája, ki operáció közben mohón bekapta a neki 
dob?,tt h_er~t .. . -: A külö~ös magict~;s minister kifejezésről megjegyzem, hogy Pethő 
az ?-, kromkaJaban bóhernak ford1tja, továbbá azt mondja, hogy "(a hóhér) nem 
herele meg a gyermeket, hanem egy (kutyav)kölket heréle~meg helette és annak a 
két golyóbissát vivé meg a királynak és azt mutatá~bé neki". Pethő itt majdnem 
szószerint Heltai Magyar Krónikájának szövegét vette át, hol az van mondva: "de 
a hengér (= henker, hóhér) meg keserülé a szép gyermeket és egy kölket heréle 
helyébe, és annak a monyát hozá, Kálmán királnak''. A Jordánszky-korlex is hóhér
nak fordítja a minister-t, ("az byro aggyon teghedet az hohernek" = judex tradat 
te ministro). Semmiesetre sem állhat meg Demkó azon föltevése, hogy a mag. rninis
ter a király háziorvosa volt, mert az eredeti szövegben az áll, hogy "magicus mi
nister, quem sibi Colomannus delegerat", tehát erre az alkalomra külön kiválasz
totta. De az orvosoknak különben sem volt szabad abban az időben sebészi műtétek
kel foglalkozniok. Megjegyzem még, hogy a magicus szó a középkorban méregkeve
rőt is jelentett, a minister pedig általában szolgát, famulust. (V. ö. ForcelUni: 
Lexicon totius latinitatis, IV. 14.) Annyi bizonyos, hogy a kasztrálás a hóhérnak 
hivatalos feladatai közé tartozott (l. alább). 

58 Nagyszebeni Nationalarchiv Nr. 572, 573, 574/1549, továbbá 588/1550, 
609/1551 és 629/1552 és H er ber t cikkében. A magyarországi német herniotomusok1·ól, 
lithotomusokról és okulistákról lásd még 8 Baas 70. születése napjára 1908-ban ki
adott Festschrift-ben közzétett értekezésemet. 

59 Megjegyzendő, hogy régente a lues kezelése a sebészek feladata volt. (L. 
Haeser II. 146.) 
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culorum", ki 2 forint adót fizetett." Nádasdy Tamás nádor 1554-ben két 
forint honoráriumot adott "az németnek, az ki az embereket heréli".ei 
Ezek a felvidéki német sebészek rendesen hályogoperálással is foglalkoz
tak s ezért többnyire úgy nevezik magukat, hogy "Stein- und Brucharzt, 
Oculist". Hajdanában nagy becsülete volt ezeknek a külföldi vándorszemé
szeknek, kik közül egyik-másik, például Daviel (169&---1762) és Jung-Stil
ling (174o."-1817) a szemészeti műtéttanban is halhatatlanná tette a nevét. 
,.A tanulatlan sebészeknek és borbélyoknak köszönhető a sebészet és a 
gyakorlati szemészet újraalapítása" - mondja Hirschberg. Paré és 
Franco, a zseniális hályog és sérvmütő, is ezek sorából került ki és ilyen 
vándorló sebész-okulista volt Toggenburg, Mátyás király orvosa is, kiről 
később még szó lesz. Nálunk különösen hálás volt az okulisták működési 
tere, mert a mi népünk hosszú évszazadokon át inkább csak kuruzsló mód
szereket, ráol vasásokat, imádságot, mindenféle furcsa kenőcsöket, vizeket 
stb. használt a szembajok ellen. Sokszor a papok és apácák is felcsaptak 
okulistáknak. Egy 1514-ből származó hazai pálosrendi missale egyik lapján, 
a "Benedictio in:firmancium oculorum" cím mellett ezen egykorú bejegy
zés (rubrica) olvasható: "Lege super infirm um et da ei de semine B odo g 
azzon theye novem grana comedere."62 Tehát a pap nemcsak a benedikciót 
mondotta el, hanem mindjárt gyógyszert is adott a betegnek. De sokkal 
régebben (1455-ben) is megtörtént, hogy Bánffy László egri püspök egyik 
rokonát elküldi a hazánkat járó Kapisztránhoz, hogy ráimádkozzon, bene
dikciót mondjon ennek hályogos szemeire.63 1729-ben egy pesti klarissza
apácáról (Paulovics Ágnesről) írják, hogy kitünő szemorvos, ki "a hállyo
gos és mero eppen [talán merőképpen~] megvakult gyermekeknek oly 
derék orvossa, hogy messze földekrűl is idejárnak hozzá gyógyításért, 
melyben való nagy tudományán a derék orvosok is csodálkoznak".M· Két
ségtelen, hogy ennek a "nagytudományú" apácának gyógyító eljárása 
szintén főleg egyházi szertartásokban, áldásokban, a szemgyógyító 
szentekhez való fohászkodásban stb. állott, s csak másodsorban gyógy
szerek alkalmazásában. Ilyen szembajok elleni benedikciók (bene
dictio oculorum) nagy számmal maradtak fenn. Formulájuk rend
szerint ilyenformán kezdődött: .,Domine Jesu Christe, sana oculos 
hominis istius per virtutem sanctae crucis tue, sicut sanasti oculos 
sancti tui Thobiae" . . . stb. Az imádság elmondása után a pap a 
földre köpött, nyálát (Jézus módjára) elkeverte a porral és a beteg 
szemére, illetőleg szemehéjára kente, vagy kereszt alakjában érintette vele. 
(,,Et expuens in terram facias lutum et linias super oculos ei dicens: Lu
tum fecit Dominus ex sputo et linivit oculos meos et vidi et lavi et vidi 
et eredidi Deo", - mondja a befejező utasítás.) Ennek az ősrégi szertar
tásnak egy része máig is fennmaradt abban a népies szokásban, hogy aki
nek a szemébe esik valami, annak ki kell köpnie. Leggyakrabban (és per-

6° Fejérpataky: Magyarországi városok régi számadáskönyvei, 437. 
61 Kétségtelen, hogy a nádornak herniája volt, mert egy 1556-ban kelt leve

lében, melyet feleségéhez intézett, szokott kedélyességével úgy írja alá magát, hogy: 
"az te tökös palatinusod". (Lásd: Károlyi-Szalay, N. T. nádor családi levelezése, 16. 
l.) Egyéb adatok is megerősítik ezt· (l. Horváth Mihály: gr. Nádasdy Tamás 
élete. 113.) • 

62 Magyar könyvszemle, VIII. 137. Ezen "boldogasszonyteje" állítólag a régi 
Corduus lacteus volt. 

63 T. T. 1901. 181. 
6~ KathoL Szemle, 1894. 184. (Takáts S.J 

ö* 
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sze legtöbb eredménnyel is) akkor alkalmazták ezeket a benedikciókat, 
mikor valami idegen test hullott a szembe. 

Egyik-másik előkelő asszonyság is valóságos szemorvosi prakszist 
folytatott. Így Lorántffy Zsuzsánna vagy a kegyes életű Bethlen Kata, 
gTóf Teleki József felesége, ki fiatal korában rendszeres oktatást nyert a 
doktorkodásról, még pedig három híres erdélyi orvostól (Köleséri, Simo
nius és Borosnyai) s kinek koporsója felett énekelte Bod Péter: 

Kivált szem fájdalmát böltsen orvoslotta, 
Hályogot a szemről könnyen el oszlatta, 
E' hasznos tudományt nekj tanitotta 
Más Doktorok között edgy jó Oculista. 

Ezek a vándorló okulisták, kiket már Bartisch ("Augendienst", 1586) 
gúnyosan "leichtfertige und lose Gesellen" jelzőkkel emleget, sokszor na
gyon is heroikus kúrákat alkalmaztak és, faute de mieux, szembajok ellen 
is szívesen adták a megszakott hashajtó panaceákat. A szemével bajlódó 
gróf Bethlen JJfiklóson (1670 körül) olyan szörnyü purgálást vitt véghez 
"egy híres és bizonyos tudós doktor", hogy (mint ő maga mondja magá
ról) "majd három holnapig férfiságomat nem érzet.tem, és soha azután mai 
napig az ujjam hegyei, úgy mint azelőtt, meg nem töltek. A szemern ugyan 
nem folyt osztán akkor, de nem adom senkinek tanácsul, szemfájásban, 
hogy úgy curáltassa magát - a feneke bajával!"65 Ennél azonban sokkal 
nagyobb bajok is történtek. 1469-ben Rozgonyi Rajnáld írja a bártfaiak
nak, hogy az az okulista, kit hozzáküldtek, merész vagdalkozásával (per 
,{juas scissuras) teljesen megvakította a varannói plébánost;66 1558-ban 
Adám deák írja Nádasdynak, hogy valami semmiházi (nebulo) járt ott 
(Sopronban és vidékén), ki sokak szemét tönkretette s azután, mikor a 
betegek pénzét zsebrevágta, megugTott.67 Ki tudná ma már megmondani, 
hány hasonló szélbárnos pusztította az emberek szemevilágát a régi 
Magyarországon f 

S a közönség mégis kapva-kapott ezeken a külföldi (többnyíre né· 
met) okulistákon, kik az operáló késhez is hozzá mertek nyúlni. Bizo
nyítja ezt ghimesi Forgách Simonnak, a híres vitéznek, egy 1572 augusztus 
17-én Léváról a körmöcbányai városbíróhoz intézett levele, melyet ezen 
érdekes multú város levéltárában68 találtam. "Es ist uns glaubwürdig an
zaigt worden" - írja Forgách - "das Neulicher Zeit in Eur Statt ain 
ersamer Auuen Arzt ankhomen war, weleber vielen Leutten, so feel über 
die Augen gehabt, soll geholffen haben, dieweil wir aber auch aines sol~ 
chen Arcztes sehr bedirfftig sein, Ist an Euch hiemit unser vleissig freund
lich hitt, Ir wollet unnss bei Zaiger diss unsernt Dienst, allen hericht zu 
thuen" stb. Azután elmondja, hogy a feleségének van valami szembaja s 
ha az orvost hozzábocsátják, becsületesen meg fogja fizetni ("aller seiner 
gehahten müe erbarlich hezalt werden"). 

Valószínű, hogy ezen okulista ugyanaz a frankensteini (sziléziai 
város a boroszlói kerületben) Schwabe Kristóf volt, kinek sikeres hólyag
és sérvműtéteiről maga a körmöcbányai tanács két évvel később 1574-ben 
a következő, igen érdekes bizonyítványt állította ki: 69 

65 Gróf Bethlen M. Önéletírása, I. 209. 
66 Iványi B.: Bártfa sz. kir. város levéltára (1910), 270. 
67 O. L. (Nádasdyhoz intézett levelek, A. I. csomag.) 
6s Tom. I., fons 33, fasc. l. 8. szám. 
69 Körmöcbányai levéltár: 1574. 33. l. 10. szám. 
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"Wir Richter und Rath der khun. Freien Bergstadt Crembnitz, 
Bekhenrren und thuen Khundt mit disem nnsern Brieff für Jedermehnigk
lich, das für uns in versambletem Rath khommen und erschienen sind, 
Erstlich, der Ersam Fursichtig und weis Herr Clement Bauer, unser 
Aidtsbrueder vnd Rathsverwandter, vnd hat für vns freiwillig bethont 
vnd ausgesagt, das der Erbar Kunstreiche vnd wolerfahrne Christoff 
Schwabe von Franckstein, in Schlesien, der hochloeblichen freien Khunst 
Stain vnd bruch Schneider, Oculist, Wund vnd Leibartzt, Zaiger disz 
brieffs, seiner Hausfrauen, Katherina, des Alters im sechzigisten Jar, den 
Stahr, welchen Sie an Iren augen eine Zeitlang gehabt, vnd dadurch an 
Irem gesichte verhindert worden, den Sibenden Tag Julij, das ist 
Mittwoch vo r 1\iargarethae, dises Vier vnd Sibenzigisten J ares, in beisein 
vnd Gegenwurtt der Ehrnuesten Ersamen vnd Weisen Herrn, Valter 
Leiner, Ro. Kay... . von Wardein, Peter Foith Rathsgeschwornen vnd 
Obristen Scheutmeister bey der Kaysorlichen muntz vnd Lienharten 
Schneiders, vnsers mittwohners, khunstlich, glücklich vnd wol gestochen, 
vnd Sie dermasseo curirt, das Sie nunmehr nicht aliein des Tages schein 
Wíeder mit freuden anschauen, Sonder auch die Personen vnd ander 
einzehlich Ding deutlich vnterscheiden, vnd one leittung der Hende iren 
weg fortgehen, vnd Irer Hanshaltung selbst ahwartten khan. Zum Andern, 
der Erbar Heinrich Krupert unser vntersass im Windischendorft' ein 
Muelarbeiter, welcher bethont, das gedachter Christoff Schwabe, von 
seinem Sohn, auch Heinrich genant, des Alters anderthalb Jahr, einen 
erschrecklichen waidt bruch vnd schaden an der lineken seitten, den es 
von iugent auff gehabt, daran auch Vater und Mutter gros Hertzenieid 
gesehn, Montags nach Johannis Baptistae dieses Vier vnd Siebenzigisten 
Jars, in beisein der Erbarn vnd Fursichtigen Menner: Ste:ffan Hanusch, 
Steffan Barti, vnd George W einzirls, unserer mittwohner, item Mathessen 
Schmid, vnd Andressen Mitke, voseres vntersassen, im Windischendorff, 
meisterlich vnd kuenstlich aus dem leibe geschnitten, auch solches Kneb
lein wiederumb dermasseo verheilet, das es frisch vnd gesundt herumber 
geben khan, vnd kheinen schmertzen in seinem leib mer fühlet, ciarumben 
baide angeregte Partteien zuvorderst Gott dem Allmechtigen, als der 
seine göttliche Hül:ff verlihen, nachmain vorangeregten Leibarzt 
Christofferr Schwabe, der seineu vleis in der Cur nicht gespahr, vnd seine 
Khunst, die im von Gott verlichen worclen, an Irem Geweib und jungen 
Söhnlein beweisen, zum höchsterr Danck gesagt, Ime auch dafür gebürliche 
hezahiung gethan.... Ist derwagen an iedermehnigklich, denen diser 
unser Brieff furkhombt vnd gelesen wirt, vnser dienstlich freuntlich bit
ten, die wollen vjelgemelten Christoffen Schwabe hierinnen volkhumlichen 
gianben geben, Ime gunst, furderung vnd allen genaigten Willen erzaigen, 
und seiner Khunst vnd geschickligkeit, auch diese unser Khuntsschafft 
und furbitt frnchtbarlich geniessen Iassen" stb. 

A körmöcbányai levéltárban (tom. II. 33. l. 81.) még egy hasonló 
bizonyítvány van, melyet egyik körmöci (illetőleg Hey-beli) polgár adott 
Hans Schneider (,;von Cameny", tehát valószínűleg Kamen poroszországi 
városból való) okulistának, abból az alkalomból, hogy a felesége hályogos 
szemét n1egoperálta. Az érdekes bizonyítvány, mely 1640-ből való, követ
kezőleg hangzik: 

"Ich Steffan Sehauorschey, der Herschafft Crembniz Vntterthan ausz 
dem Miete Hey, Bekenne hiemit, das Mir der Ehrnueste vnd fürnembe 
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Herr Hannsz Schneider~ seiner Khunst Ein Oceulist, Leub vnd Wund Arzt, 
auf mein frl. Verlangen Vnd bitten meinem Weib, Welches~~.nzer filnff 
J ah r Starr Plind gewesen, Ir das linkhe Auckh wiederumben zurecht 
gebracht Vnd das Fell an démselbigen geschnittn, also das sie nun mehr 
an besagtem linkchen Auckh (Gott sey Lob.) wiederumben ganz guet vnd 
woll sehen thuet, vnd weille Ich vmh Verhindernus willen selbiges rnein 
Weib nicht selbste vor herr Stadtrichter habe fürstellen khönnen, also 
habe Ich auf begehren obgedachten herrn Artz dieses Zengnusz schrifft
liche in Bey sein vnd gegenwarth des Caspari Tiindl, fleischhacker alhier, 
Ihme ErthaHlen wöllen'' stb.70 

A hazánkba szakadt külföldi okulisták közt megemlíthetern még 
Dauchberuk János dán szemgyógyítót, kinek sikeres müködéséről a 
seirnecbányai tanács 156il-ban bizonyítványt állít ki,71 továbbá Guttmann 
Eberkardot (1615.), kinek úgy látszik előkelő helyzete volt a brassói társa
ságban.72 

Mindezeknél sokkal veszedelmesebb, mert nagyobb nyilváno~sággal 
dolgozó, volt az a jóval később (1753) Budán felbukkanó kóbor szemész, 
Kern Tóbiás, "ihro Römisch-Kays. Königi. Mayestats oculist und opera
teur", ki nagy hangon hirdeti magát az akkori ujságokban és külön meg
jelent reklámlapokon. Sziléziai ember, ki sorra járja a monarchia városait, 
de egyszersmind nagy önérzettel hangsúlyozza hirdetéseiben, hogy ő nem 
olyan közönséges fajta szemész, aki egyik vásárról a n1ásikra hordja a 
müvészetét: "ein soleher ist er nicht, dann wer seiner benöthiget, rnuss 
ihne expresse beruffen lassen". Minthogy nehány előkelő magyar úr Bécs
ből ide hivatta, szívesen bocsátja a közönség rendelkezésére seine von Gott 
verlyhene Scienz und Wissenschafft. Kern uram a Vizivárosban, a Fekete 
Elefánt-hoz címzett vendéglő tulajdonosa házában szállott meg és hirde
tésében, miután nevezetesebb bécsi kúráit elmondja, végül a keresztyéni 
szeretet nevében arra kéri az olvasót, hogy a reklámos céduláját, ha 
elolvasta, adja tovább a szomszédjának. Hirdetéséből különben nyilván
valóan kiderül, hogy ő nem annyira operatör, mint inkább arkánumokkal 
kuruzsló szélhámos volt, ki szemészeti tudományának főbb pontjait követ
kezőleg ismerteti: "So Curirt er: 

l-lich Alle CurabZe augenmiingel, wie selbe ihmer mögn Benambset 
werden, sofern die Pupilla oder aug Apfel ohnveriezt ist, und Curirt 
solche auf ein besondere Manier, welches ihm, ohne sondererr ruhm, \venig 
dergleichen nachthuen werden; anbey störket er das Blödde und dunkle 
Gesicht mit kostbarer Medicin bey alten Persohnen, welche sich ihre 
augen totaliter destruiret, durch vili Studireu, nachtlesen, und schreiben, 
oder rauch, wind, und feuer. 

70 Ugyanez a Schneider Liebmann Mátyás serfőző özvegyének is visszaadta a 
szemevilágát. (Körmöcbányai lvltr. Protocoll. curiale, 1636. pag. 367.) Hetven évvel 
(1702) később egy Schott nevű német okulistát hívtak meg a körmöcbányai polgá
rok; de már ennek a működése eDen nagyon felhorkantak a város fürdősei és bor
bélyai, mert nemcsak szemet operált, hanem fogat is húzott, purgált, izzasztott, 
fontanellát alkalmazott. Kérik a tanácsot, hogy tiltsa el őt ezektől a funkcióktól, 
melyekre nincs jogosultsága. (U. o. 1702 szept. 15., pag. 179.) [Ernyey József adata.] 

• 71 Demkó, 285. - Ugyanebben az évben özvegy Bodó Ferencné, Harmaty Kata
lm, "megnyomorodott szegény világtalan üzvegy asszonyállat.. kéri Nádasdy 
Tamásnét, engedje meg, hogy az ő rác foglyával, ki "az Uristen után már sok sze
gény megnyomorultaknak segitett", gyógyíttathassa magát. Ugyanezt kéri Bodóné 
számára (1562. febr.) Szluny Anna, ki azonban nem rácról, hanem törökről beszél. 
[Országos Levéltár.] 

72 Quellen: V. 538. 
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2-tens Hilfft er derren jenigen, welebe mit innerlichen Staar, Fellen, 
Suffusionen oder Catharacten behafftet sind, als nemlich den Blauen und 
Weissen Staar, in zwey oder 3 Vatterunserlang, ohne einigen schmerzen 
das die :11enschen widerum zeith ihres Lebens das völlige gesicht erhalten. 

3-tens Vertreibt er auch den gefiihrlichen, schwarz- grüngelben 
ansezenden Staar, das sie zu ihre:r zeitigung nicht gelangen und worin 
solches überhand nehmen, dass sie ihrer zeitigung nicht gelangen, wann 
solches überhand nehmen, den jenigen Menschen auf keine mögliche weiss 
zu helffen seyn. 

4-tens Allerhand Arthen, und Beschwiirnussen deren augen, als hi
zige, rothe, Rinnende, tlisende, und schwiirende aus dem Fundament, und 
so sich auf rlem augen, fleisch- Brand- und Berlfelle aufgesezt, oder auf 
gewachsen, heylet und verdreibet er dergleichen in kurzer Zeith ohne 
einige Make! und fehler." 

V alóban csodálatos, hogy a helytartótanács ennek a szédelgő nek, 
azzal a feltétellel, hogy belső bajok gyógyításától óvakodni fog, meg
engedte a gyakorlatot!" 

Körülbelül ebben az időben (1767) Boroksáron is volt egy okulista, 
állandó városi sebész minöségében; neve: Granner Gáspár. Valószínű, 
hogy ez a herniotorniához is értett, mert az van mondva róla, hogy "in 
Germania, Civitate Electorali Najspurgh (!) per Seb. Jos. Scholer chyrur
gum oculistarn et rupturarum scissorem, ac Jo. 1\tielch. Camer, aeque ocu
listarn chyrurgun1 examinatus et approbatus est.'"74 

Jóval később (1791) jelenik meg Pesten az első szemész-specialista, 
ki egyszersmind orvosdoktor is volt. Ré.z József Imre, gyöngyösi szárma
zású orvos ez, kinek a ~fagyar Kurirban (1791 február 8.) megjelent hir
detését annál kevésbbé mellőzhetem e helyütt, mert valószínűleg ez a leg
első magyar nyelvű specialista-reklám, mely ujságban jelent meg (azóta 
jócskán megszaporodott a számukl). Réz dr. következőleg ajánlgatja az ő 
okulista-ügyességét: 

"Réz József r. valóságos ~1agyar, Heves Vármegyéből, Gyöngyös 
városában születeH; a' ki ifjuságától fogva magát az Orvosi tudományok
ban gyakorlotta, különösen pedig a' Szemnek mindenféle nyavallyáiban. 
mellyeket rész-szerint külső és belső szerekkel, rész-szerint oyenge Operá
tlók által gyógyítani szokott; melly Nemes Mesterségeknek már több esz
tendők előtt nem tsak a' Pesti Királlyj Universitásnál, hanem külső
országi Akadémiákon is számos próbáit mutatta: erre nézve adja tudtára 
a' Közönségnek, hogy ha valaki akárminemű Szem-nyavallyában, úgy
mint külsö, vagy belső Hályogba szenvedne, tehát minden bizodalommal 
nálla magát jelentheti. ö' peniglen, mindeneknek kész swlgálatát ajánlja, 
sőt a' szegényeket Istenért orvosolja. Többnyire lehet nálla kapni bizo
nyos áron azon hires Angliai Balzsamot és ugyan ollyan Szem vizet; a' 
meliyek által őszült öregségig a látások tisztasága minden hiba nélkül 
meg-maradhat. Lakása a' jövő Pünkösdig lészen Pesten az Hatvani Kapun 
kivül harmadik házban." 

• 
Az ide-oda vándorló, nagy földet bejáró herniotomusokkal, lithoto

musokkal és okulistákkal szembenállott az állandó lakhellyel bíró, meg
telepedett kuruzslók népes osztálya, mely lukrativ szempontból még na-

73 Linzbauer II. 283. 
74 Pestmegyei levéltár, u. o. 
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gyobb ártalmára volt az or~osi gy~~~a-~nak. Ilye~ek voltak a ma~eria
listák, drogisták, gyógyszereszek, f~u~js?.k, a J?a~n ;endh~z . t~rtozok, a 
veszett doktorok" (a veszettség speCiahstal), a babak es segedJeik a "com-

;ók", a patkoló kovácsok, a nagyszámú zsidó ku§luzslók, az anabaptisták, 
a "disznó'l-'erők" (miskárolók), s végül a - hóhér. 

1\findezen kuruzsló felekezetek közt nevezetesebb szerepük volt az 
anabaptistáknak, (új keresztényeknek, vagy visszakereszte]kedőknek, 
ahogy Pázmány Péter nevezi őket). 

Sokat hányatott felekezet volt ez, mely Svájcból, N érnetalföldről és 
Németországból való kiüzeté-se után, 1525 táján tünik fel az osztrák tarto
mányokban, nevezetesen pedig Morvaországban. Hozzánk, ahol anabaptis
ták, habának és új-keresztények nevén voltak ismeretesek, 1546 óta kezdtek 
átvándorolni Ausztriából; nagyobb tömegben azonban a 17. század első 
felében jöttek s a nyugati és északi vármegyékben, különösen pedig Kosz
tolna, Csejte és Vittenc környékén telepedtek le. 1621-ben, mikor Bethlen 
Gábor hadai ezen a vidéken jártak, 183 anabaptista család ment innen 
Erdélybe, később pedig (1645-ben), Rákóczi György fejedelern hivására 
Sárospatakon telepedett le több habán család." Az 1622-28 közötti években 
is sok anabaptista jött át hozzánk Morvából, velük együtt cseh exulansok, 
huszita-utódok is, kikkel gyakran össze is tévesztik őket; pedig a habánok 
németnyelvű anabaptisták, a cseh menekültek pedig evangélikusok vol
tak. Az utóbbiak rövid idő mulva teljesen beolvadtak a tótságba, míg az 
anabaptisták több mint 200 évet éltek, önálló felekezetként, Magyarorszá
gon, egészen 1763-ig, mikor katholizálniok kelleit Megjegyzendő, hogy a 
hazai okiratokban még más neveken is szerepeinek az anabaptisták; 
így Bethlen Gábor, mikor 1622-ben Alvincen (Erdélyben) letelepiti őket, 
kiválts:ág~levelében morva testvérek, "fratres Moravici" néven említi 
az anabaptistákat; 76 más okiratokban pedig "clancularii" és ,,menonitae" 
a nevük. Meglehetősen lenézett felekezet volt, melyet (az ariánu,okkal 
egyetemben) mint sordidissima secta-t emlegetnek forrásaink. 77 

Az anabaptisták nemcsak ügyes iparosok voltak, hanem előszeretet
tel foglalkeztak a doktorkodással is. Csehországban több helyen fürdőket 
tartottak fenn, melyeket az előkelők szívesen látogattak.78 Morvaország
ban egyidőben annyira megszaporodtak, hogy hetvenezerre rugott a 
számuk és sokan foglalkoztak közülök orvoslással is. Ezek a medicasterek 
sok esetben meggazdagodtak és kivetkőzve a hagyományos felekezeti 
egyszerűségből, drága szőnyegekkel, butorokkal rendezték be lakásaikat 
és egészen rabjai lettek a könnyelmű fényűzésnek.79 

Számos olyan adatunk van, mely azt bizonyítja, hogy az ana
baptista orvosok, borbélyok és sebészek hozzánk is átszármaztak. Annál 
könn:vebben történhetett ez, mert a török háborúk idején (már a 16. szá
zadb~n) a hazánkban megforduló német hadaknál sok anabaptista Rebész 
volt alkalmazva. A német hadi sebészekről nem sok jót mondanak az 
egykoru orvosi írók. Langius (1542) szerint többen pusztultak el a sebé-

75 Lásd erről bővebben: Ernyey József: A habán majolika és az exulans cseh 
testvérek Magyarországon. (A m. n. múzeum néprajzi osztályának Ertesítőjében, 
VII. 307.) 

" T. T. 1892. 368. 
77 Quellen z. Gesch. d. Stadt Brassó. (V. 309.) 
78 Aldásy Antal közlése. 
79 Leurs appartements étoient ornez de tapisseries, souvent rehaussées d'or, 

et le reste de lenrs meubles étoit magnifi.que. F. Catrou: Histoire des Anabaptistes 
(Páris, 1706). 302. 
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szek tudatlansága, mint az ellenség kardja által.8° Coberus söpredéknek 
nevezi e tábori sebészeket, kik nem az emberek gyógyítására, hanem 
irtására jöttek 1\iagyarországba, s ezen züllött emberek (perditi homines) 
és tábori kuruzslók ( medicastri castrenses) közt is utolsó helyre az ana
baptista sebészeket és fürdősöket teszi. Hogy a magyar hadak sebészei 
sem lehettek különbek abban az időben, az könnyen elképzelhető. Mind
azáltal, l:Ía. megengedjük is, hogy az anabaptista "orvosok" nagyobb része 
csak aff,éle medicaster volt, még sincs elég okunk tagadni, hogy voltak 
köztük ügyes empirikusok is. Másképp nem tudnánk megérteni azt, hogy 
pl az 1607-iki császári követséget anabaptista orvos kísérte Konstanti
nápolyba, szintúgy azt sem, hogy a 17. század első felében az el?kelő 
magyar urak, sőt a nemzeti fejedelmek is, előszeretettel alkalmaztak a 
habán sebészeket, kik ezen a réven vagyonra, sőt politikai befolyásra 
tettek szert.81 Mikor 1610-ben a bányavárosok orvost kerestek, báró 
Balassa Zsigmond egy anabaptistát, Han Györgyöt, ajánlja nekik. 1610 
febr. 26-án Kékkő várában kelt érdekes levelében, mely a körmöcbán;vai 
levéltárban található, elmondja, hogy mivel a körülmények mostohasaga 
miatt Magyarországon nagyon kevés az orvos, azon a vidéken meg éppen 
nincs ennélfogva legjobb volna, ha a hét bányaváros tanácsa anabaptista 
orvos't vagy sebészt fogadna meg, kiknek ügyességét és szorgalmát nem
csak ő, hanem az ország előkelői közül mások is jól ismerik. Ú gylátszik, 
hogy ezen anabaptista orvos egészen 1622-ben bekövetkezett erőszakos 
haláláig Körmöcbányán müködött; legalább ez derül ki gróf Nádasdy 
Pálnak Szklabina várában 1622. évi július hó 18-án kelt leveléből, melyben 
arra kéri a körmöcbányai városi tanácsot, hogy a zendülés alkalmával 
elpusztult anabaptista orvos ingóságait adják át az ő házi orvosának, ki 
szintén anabaptista és "artis medicae professor" volt.83 

Ugyanezen időben a Majthényiek szolgálatában is volt egy ~na

baptista sebész, amint ez Majthényi László szeréi?-i püspökn:k" 162:1 .. a~r. 
13-án Keseleőkő várában kelt és bátyjához intezett leveleboi kltumk, 
melyben megköszöni neki, hogy beteg állapotában az "új ker~sztény 
borbélyt" elküldötte hozzá." A levélből nem tünik ki egész vilagosan, 
csak nagy valószínűséggel, hogy ezt a sebészt Purchrad-nak (Burchard1) 
hívták. 

Még később, 1646-47-ben, a Rákócziak udvarában akadunk egy a_na
baptista sebészre. Mikor a kis (I.) Rákóczi Ferencnek "inai megmarJ~l
tak" három orvos is kezelte; egy német, egy váradi és egy "új keresztyen 
borbély". A kórisme azonban nem volt helyes, mert nem "marjulá8", volt 
az hanem kulcscsont-törés; legalább (egy hónapi kezelés után!) a nemet 
or~os kijelenti, hogy "az gyermeknek a-z ke~e t~rt meg az ~ókcs~?"tban" 
(így nevezték a régi magyar nyelvben a claviCulat). Nagyon ertheto, hogy 

81J L. Gy őry: Száz. 1900, 543. , 
st v. ö. Thu1·zó Ilona levelét (Tört. Tár., 1900. évf. 503), 1625-ből; Cz?b?r Erzse

bet levelét (u. o. 509), 1626-ból; gróf Esterházy Pál nádor 1645-~en azt HJa, h~gy 
"Megnehezedvén . atyám uram, egy ui-k?rös~ténv_ _qoktor: valam1 aurum potr:btlét 
adott be neki sőt a császár doktora is Becsből alaJott, klt doktor Pnchonak hittak, 
de mindezek is nem használhattanak". (Merényi-Bubics: gróf Esterházy Pál nádor 
[Magyar tört. életrajzok] 72. oldal.) Zwickelberger. János. sz~botisti, ~na baptista 
sebész, Ráday Ferenc bizalmas embere, negyven hitsorsosat klszabadltJa Bocskay 
hajdúinak fogságából, 1605-ben. (Kathol. Szemle, VII. [1893],, 813.) , , 

83 A levél eredetijét 1. E'rnyey József érdekes dolgozataban: A banyavarosok 
orvosai a 16-17. században. (Gyógyászat: 1905.) 

" T. T., 1897. 92. 
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az apja (ifi Rákóczi György) most már az újabb diagnosisban is kételke
dik és a három felcserhez még egy negyediket is kér az anyjától, 
Lorántffy Zsuzsánnától, "ha volna odafent valami alkalmas borbély".sr; 
Sárospatakon is volt ez időben a Rákócziaknak egy anabaptista orvosuk 
s az öreg Rákóczi György, mikor egyik kedvelt híve hagymázban fekszik, 
külön meghagyja a fiának, hogy "az új keresztyén borbélylyal is hozzá 
1áttass!" 86 

Mindezek a felsorolt habán sebészek kétségkívül csak afféle empi
rikus tudású borbélyok voltak, amilyenek nemcsak nálunk, hanem a kül
földön is bőven akadtak a rnult századokban. Egészen más megítélés alá 
esik az az anabaptista orvos, aki Báthori István lengyel király udvari 
orvosa volt s aki hozzánk is gyakran ellátogatott a főurak, például a For
gách grófok és hozzátartozóik gyógykezelésére. Ez a már föntebb is emlí
tett Bucella (vagy helyesebben Buccella) Miklós." páduai származasu 
olasz doctor medicinae et chirurgiae, ki csak ké"söbb szegődött az anabap
tisták felekezetéhez. Hogy a maga idejében híres orvos volt, az kitünik 
Bacatius kassai tanítónak és híres latin poétának dícsérő verséből is, ki 
úgy szól hozzá, hogy "tempore nostro non habet tibi parern medicum 
Sarmatis ora". Ez a Bucella, mint sok más régi orvos (tempora mutan-· 
tur!), politikai téren is nevezetes szerepet játswtt, mert az erdélyi fejede
lem tudtával, Báthori Endrével és Gyulali Lestárral szövetkezve, a lengyel 
királyi trónt igyekezett megszerezni Báthori Zsigmond részére. Nem 
csoda, hogy az utóbbi nagy kegyben tartotta, "apjaként tisztelte",88 sőt, 

hogy a nemzeti érzését is legyezgesse, olasz kifejezéseket is kevert a hozzá 
intézett leveleibe, mint erről Buccella nagy hálálkodva emlékezik.89 

Az anabaptistáknak "in arte medica" való serénykedése nem tartott 
sokáig. Amint a 17. század második felében az orvosi oktatás fejlődni, az 
okleveles, egyetemi képesítésű orvosok száma szaporodni kezdett s a török 
uralom megszüntével hazánkban is bekövetkezett a nyugodalmasabb fej
lődés korszaka: a habán doktorok csillaga is letünt. Orvosi működésüknek 
a kegyelemdöfést III. Ferdinándnak 1644 május 8-án kelt rendelete adta 
meg. Ebben ki mondva, hogy a gyógyszerésznek nem szabad elkészíteni az 
olyan recipét, mely "von denen Juden, Wiedertauffern, Theriac- und Wurt
zel-Kramern, Zahnbrechern, Marckschreyern, Winck;el-Aertzten, Land
fahrern, W ei bern und dergleichen Personen" származik. 9° E rendelet 
hangja is elárulja, hogy akkoriban a hozzáértök milyen alantas szín
vonalunak ítélték az anabapti'3ták orvosi szerepét. Az anabaptisták azon
ban még ezután is próbálkoztak itt-ott az országban kisebb sebészi beavat
kozásokkal (köpölyözéssel stb.) szolgálni a közönségnek; így Nagyszom
batban, hol (1656. és 1698-ban) külön királyi rendelettel kellett megvédel-

85 A két R-ákóczi György fejedelem levelezése. 1875. (363, 365.) 
86 u. o. 380. 
87 Nevét így is írta: Nicolaus it Buc(c)ellis, vagy de Bucellis. (Monum. Irók, 

31. k., 71. és 89. l.) Weszprémi is megemlékezik róla. Báthori udvarában való fize
téséről és egyéb járandóságairól lásd Veress Endre: Fontes stb., III. (a névmutató
ban.) Egyizben Gyula:fi húszezer forintot igér Buccellának, ha a lengyel uraknál 
kieszközli, hogy Báthori Endre püspökséget kapjon. 

88 Quem [medicum] ::rrinceps noster [Báthory Zsigmond fejedelem] patris loco 
coluit, -· írja Gyula.fl Lestár. (Monum., i. h. 71.) 

89 Quod Serenitas V cstra digna ta sit propria manu lingua Italica aliquot 
verba ad me scribere, plurimas illi ago gratias, plurimumque letatus sum. (U. o. 
89. l.) 

9a Linzb. I. 252. 
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mezni a városi fürdős köpölyözési jogát az anabaptista fürdösökkel és 
scarificatorokkal szemben.91 Ezek azonban már csak afféle gyönge próbál
kozások voltak; a vége mégis csak az lett, hogy - a sutor megtért a 
crepidá-hoz. 

Régi kuruzslóink közt a hóhér is külön fejezetet érdemel, mert igen 
sokáig vezető szerepe volt azok világában. A mi népünk, csakúgy mint 
más nemzetek köznépe is, elejétől fogva kíváló gyógyító képességet kötött 
a hóhér személyéhez. Ösi soron leszármazó habonás hit ez, a kezdetleges 
népek kultusztherapiájának maradványa..., mely szerint a véres áldozatok
kal foglalkozó egyének rejtélyes gyógyító erővel bírnak. A német hóhér
nak, a "Meister Hans"-nak és a "1\ieister Peter"-nek éppúgy megvolt és 
megvan a maga misztikus orvosi képessége, mint a magyar "mester"-nek, 
ahogy még ma is nevezi népünk némely vidéken (a Kunságban, a Székely
földön stb.) a hóhért.92 úgy látszik, hogy ez a mester (magister) cím, a 
sebészeknek és hóhérnak közös címe, abból az időből származik, mikor 
még a hóhérság nem tartozott a becstelen foglalkozások közé." A régibb 
középkorban t. i. a hóhér még nem volt megbélyegzett ember, sőt rang 
tekintetében egyenlő volt a törvényszéki bírákkal. Akkor még a lenyaka
zást nem tekintették megszégyenítö foglalkozásnak, mert ennél az ítélet 
végrehajtójának nem kellett kertével érintenie a bűnöst; csak az akasztás, 
kerékbetörés, felnégyelés, égetés, kínzás tette bélyegzett emberré az ilyen 
ítéletek végrehajtóját; ezeket a megbecstelenítő ítéleteket azonban nem 
maga a hóhér, hanem alantasai, a poroszlók, hajtották végre, kik már a 
megvetettek ( infámisokJ rendjébe· tartoztak. Csak később, mikor a hóhér 
átvette a kutyákat fogdosó és hullákat, dögöket eltávolító sintér szere
pét, akkor jutott a becstelen, megvetett emberek sorába. Ez a megvetés 
némelyhol (a külföldön) oly nagy volt, hogy még azt is becstelennek nyil
vánították, ki a vízbefúláshoz közel elfogadta a hóhér segítségét. Ekkor 
(a 16-17. században) kezdte a különben is legmegvetettebb néposztály, a 
cigányság, átvenni a hóhér funkcióit.94 

A hóhérnak bőséges alkalma nyílt bizonyos irányokban belekontár
kodni az orvosi funkciókba. Ugyanis azok a szerencsétlenek, kik a hóhér 
kezére jutottak és valami módon megkínoztattak, maguk is becstelenekké 
váltak, kiknek a tortura utáni gyógyítását orvosoknak nem volt szabad 
vállalniok; ezt maga a h6hér végezte, ki ilyen módon különösen a csont
törések és fi.camodások sebészi kezelésében tett szert bizonyos gyakorlatra. 
Erre hivatkozva a pozsonyi hóhér már 1582-ben kéri az ottani városi 
tanácsot, hogy engedjék meg neki a sebészi gyakorlatot és vegyék fel a 
sebészek céhébe,95 sőt mikor a nagyszombati egyetemen megkezdődött a 
rendszeres orvosi tanítás, az ottani hóhér fia, ki maga is gyakorolta az 
apja mesterségét, szorgalmasan látogatta a bonctani és sebészeti előadáso-

91 Linzb. II. 45, 46. 
92 A kunság nyelvét jól ismerő Petőfi is azt írja a versében (Hunyadi László): 

"Estében negyedszer sújt hozzá a mester és fejét levágja". 
93 Egy 1388-iki okirat szerint "Petrus ftlius nachrichter", tehát a hóhér fia," 

Pozsony városának tanácsosa volt. (Ortvay: Pozsony története, II. 2. 47.) 
o.t. V. ö. Zei.ler Márton: Neue Beschreibung des Königreichs Ungarn. (Lipcse, 

1664. 262.) -H ain Gáspár lőcsei krónikájában (III. 473.) olvassuk, hogy ID.ikor ottan 
1680-ban az öreg (volt) városi hóhért, kit már évek előtt a nádor fölmentett az in
famia alól, a kath. nagytemplomba temették a papok: ez oly nagy felháborodást 
okozott a becsü.letes polgárok között, hogy elhatározták, többé nem temetkeznek 
abba a templomba. 

95 Vámossy: Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban, 87. 
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kat, rnígnern az egyetern felírt a helytartótanácshoz, hogy tiltsák cl ettől, 
mert a hallgatóság irtózik tőle.'16 

Hóhéraink a herniotomiával is szívesen foglalkoztak, a kasztrálás 
pedig hivatalos feladataik közé tartozott, rnelynek szabott ára volt. Ba
ran_yamegye 1721. évi statuturnai szerint lefejezésért és akasztásért 6 
forint, kiherélésért 3 forint, a sokkal körülményesebb megégetésért 10 
forint, s a legkomplikáltabb kerékbetörésért 12 forint járt a hóhérnak." 
Később már nem elégedtek meg tisztán sebészi funkció kkal, hanem a belgyó
gyászat tágas mezejére is átcsaptak. Kivált az epilepsia gyógyítása terén 
volt nagy hírük, mert nálunk is sok híve volt annak az ősrégi babon{mak, 
hogy a friss ember- és állatvér ivása gyógyító hatású a nehéz betegség
ben, de más testi bajokban is. Az ú. n. transplantációs hit-nek a marad
ványa ez, mely már a görögöknél és rómaiaknál is megvolt, s mely ké
sőbb a legkiválóbb antik orvosírók meggyőződésébe is átment, sőt a 16. 
és 17. században lábrakapott "medicina magnetica" és "m. sympathica" 
elméletének eredő forPása is ez az egész földkerekségén elterjedt népies 
felfogás volt. Ezen felfogás szerint az erő és az egészség erős és egészsé
ges emberekről gyöngékre és betegekre átvihető, transzplantálható. Ez a 
magyarázata a Pliniusból ismert adatnak, hogy mikor a római arénában 
a gladiátor elesett, a nézőközönség betegei (nemcsak epilepsiások, hanem 
más elgyöngültek, tüdővészesek stb. is) a pororrdra siettek és a még erő
sen vérző sebekből felszürcsölték a vért, vagy pedig esészékben, belémár
tott ruhadarabokban fogták fel azt és hazavitték. Ugyanez a jelenet még 
1859-ben is megismétlődött Németországban (Göttingában), egy méreg
keverő nő lefejezése alkalmával.98 

Az egészségnek és a betegségnek a transzplantálása azonban nem 
csupán a vérrel történhetik, hanem bizonyos tárgyakkal is, melyek az 
egészséges vagy beteg ember testével érintkeztek és innen ered az akasz
tott ernber kötelének gyógyító hatásában való hit, rnely már a rómaiak 
korában megvolt s a mi népünknél ma is általános. 

A hóhér bizonyos gyógyszerek elkészítéséhez is értett, mert adataink 
vannak arra nézve, hogy a keze alá kerülő bűnösöket a megkínzás 
(kerékbetörés stb.) előtt jópénzért narkotizálta. Rendesen ópiurnot, 

96 Linzb .. II. 581. 
D7 Vajna Károly: Hazai Tég-i büntetések. Budapest, 1907. II. 220. 
Ds Hovarka és Kronfeld: Vergleichende Volksmedicin, I. 86. Későbbi időkben 

az embervér antiepileptikus gyógyÍtó erejét az állatok vérére is átvitték; ezért írja 
Komlóssy Tamás Nádasdynak (1558 dec. 15.; O. L.), hogy "Nagyságod az mi nemő 
orvosságokat kü.ldött, meg kentük mind az olajjal, és mind penig az gilicének az 
vérét meg adtuk innya ... még sem szólhat és immár annál is nehezebben vagyon 
mint előbb volt. mert thonnapi (!) napon felüté az nehézség és sokáig erősen törte". 
Az epilepsiának embervérrel való transzplantációs gyógyításának egyik módját 
találom még egy 17. századbeli kéziratban is, mely így hangzik: "A nehéz nyava
lyát sympatiaval gyógyíttatni: Amelly még a nyavalást soha sem látta, hogy a 
nyavalya törte volna, azon ember vegyen egy gombos tüt, szurja által a füle gomb
ját mind a két felől. Ha vér jön ki belőle, vegye az ujjára és törülje a szájára, 
hogy a patiens had nyalja le, s azon gombos tüt Illindgyárt szu-rja a földbe az ágy 
alá, ahol a patiens szakott fekünni, és ezen cselekedetekkel is sokan meg gyógyul
tak". (Brdekes itt a gombostűnek a földbe szúrása vagyis a betegség transzplantá
lása a földbe; ez a népies felfogás szintén ősrégi eredetű s már a római orvosok 
munkáiban megtalálható.) A transzplantációról szóló másik 17. századheli kéziratot 
TVeszprémi (III. 135) említ, mint lepidus tractatus-t, mely egy 1679. évi debreceni 
kalendáriumhoz volt fűzve s ezt a cimet viselte: "Rövid tanítás, miképpen némely 
betegségeke-t, vagy állatokban, vagy fákban, vagy füvekben be olflwtni, hogy a beteg 
meg gyógyuljon." 
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mandragorát, hyoscyamuskivonatot használtak erre a célra. A hóhérnak, 
mint orvosi funkciónáriusnak, különösen tág tere nyílt a pestisjárványok 
idején, mikor a betegek óriási számát a hivatalos orvosok (pestilentiarii) 
nem voltak képesek ellátni, nem is szívesen kezelték őket és néha bizony 
meg is szöktek a veszedelmes ragály elől. Ez nem is volt olyan szégyen
letes dolog, mint ma gondolnánk, hiszen maga Sydenham, a világhírű angol 
orvos is' megcselekedte; sőt az orvosok gyakran már szerződésük alkal
mával kikötötték, hogy járvány esetén szabadságukban áll otthagyni a 
várost. Igy esett meg, hogy az 1713.-i pestis alkalmával Pozsonyban az 
egész orvosi szolgálat egyetlen felcser vállaira nehezedett. Az orvosok 
szökését különben nemcsak a járványok veszedelmessége magyarázza, 
hanem az a bizalmatlanság és ellenséges indulat is, mellyel a nép a pestis
orvosokat fogadta. Ennek természetes okai is voltak, mert az orvo~ok 
vizsgálata és véleménye alapján rendelték el a vesztegzárat, mely a né
pet mindig súlyos intézkedésekkel zaklatta. Amint a kontumáciát kimon
dották, az élelmiszerek ára rnegdrágult, úgy hogy igen sok helyen éhin
ség következett be, a közlekedést betiltották, a kereskedés, ipar jóformán 
megszünt, a nép földjét sem mívelhette, sőt még az érett termés begyűj
tését és a szüretelést sem engedték meg. Hozzájárult ehhez az is, hogy a 
nép azt tartotta, hogy maguk az orvosok terjesztik a pestist. A köznépnek 
ez a babonája majdnem minden pestisjárvány idején, úgy nálunk, mint 
a külföldön, lehet rnondani általános volt. Az 1739.-i budai pestis alkalmá
val a nép festett akasztófát függesztett Meiszner sebész lakása elé, azzal 
a felírással, hogy "Ez csinálja a pestist és a karbunkulusti már régen 
megérdemelte volna az akasztófát!" Végre is agyonverték egy lázadás 
alkalmával. Szeged környékén is oly ellenséges indulattal volt a nép a 
pestisorvos iránt, hogy a hatóság öt huszárt adott melléje kiséretül és 
védelmül, rnikor egy közeli szálláson egészségügyi vizsgálatot akart tar
tani (1738). Debrecenben a pestis betegek inkább a saját körmeikkel szag
gatták fel a tályogjaikat, csakhogy ne kelljen a gyűlölt és gyanuval foga
dott orvos kezére jutniok.99 Ily körülmények közt érthető, hogy pestisjár
ványok alkalmával az orvosok feladatait gyakran borbélyok, gyepmeste
rek, hóhérok és egyéb kuruzslók végezték.100 

Ezek után nem csodálkozhatunk azon sem, hogy egyik-másik ma
gyarországi hóhérnak tekintélyes "orvosi" gyakorlata és messze földre 
terjedő híre volt és megérthetjük, hogy a hazai történelemnek oly kima
gasló alakja is, mint Bethlen Gábor, ez a vezető lángész politikusaink és 
hadvezéreink között, mikor már se a német, se a morva, se a zsidó nem 
tudott segíteni a baján, a halálra szánt ember terminális vergődésében 
még egy kísérletet tesz: elhozatja fejedelmi ágya mellé a lőcsei hóhért, 
"ki doktoros ernber is volt" és ki a fejedelem vízkóros lábait megvag
dosta, hogy a "rossz nedvesség kiszivárkozzék"; de - "hijában lőn", 
ahogy KeTnény János mondja az emlékirataiban. Hiszen még Deák Fe-

{lg Lásd részletesebben "A pestisorvos" c. értekezésben. 
100 Debrecen városa Frey János Gáspár hóhért a pestis alkalmával (1739) vég

zett sikeres orvoslásaiért Károly király kiváltság-levele alapján, a tisztes polgárok 
sorába iktatja. Pedig száz évvel előbb (1638) a debrecenie-k még annyira utálták a 
hóhért, hogy revcrzálisba foglalták azt az igéretét, hogy "ennek utánna az piacon 
semmifélo eledelhez ne-m nyuJ"; 1639-ben pedig új reverzálist vettek tőle, melyben 
a hóhér kijelenti, hogy "Bn Lengyel J án os, debreceni perdó, az piaczon sem ke
Il~7érhcz, sem a mészárszékben húshoz, sem akarmi eledelhez nem nyúlok". (Vajna, 
i. m. II. 216.) 
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renecel is megtörtént gyermekkorában, hogy mikor a nyaka megrándult, 
a dunántúli sebészkedő hóhérhoz fordultak vele, ki segített is rajta, de 
a kezelés után, a nagyjövőjű gyermek arcát megveregetve, azt a jótaná
csot adta neki: nehogy még egyszer a keze alá kerüljön "nyakigazítás" 
végett, mert az esetleg sokkal kellemetlenebb lesz!101 

Szomorú emlékek ezek, de némi solamen miserum-ot meríthetünk 
abból, hogy a sokkal fejlettebb kultúrviszonyok közt élő Poroszországban 
1744-ben megengedték az ügyesebb hóhéroknak a sebészi gyakorlatot, sőt 
I. Frigyes porosz király udvarában élt egy hóhér (Koblentz nevü), kinek 
"Leib- und Hofmedikus" volt a neve.102 

Az eddig elmondottakkal még mindig nincs kimerítve az empirikus 
gyógyítók és kuruzslók hosszú sora, kik az orvosok csekély száma miatt 
az orvosi gyakorlat jórészét a maguk számára foglalták le. Még csak 
most következnek a papok, a zsidók (kikről más helyen majd részleteseb
ben szólók) és a nők, kiknek mondhatni domináló szerepük volt ezen a 
téren. Ennek a szerepnek a magyarázata szintén az ősi korba vezethető 
vissza, mert majdnem minden nép mythológiájában megtaláljuk annak a 
népies felfogásnak a nyomát, hogy a papok, a samánok és a nők jsteni 
forrásból nyerték gyógyító tudományukat. Messzire vezetne, ha arról 
szólnék most, hogy az orvosi gyakorlat terén mily hatalmas szerepük volt 
nálunk a papságnak; itt csupán a női empirikusokról szeretnék rövidesen 
megemlékezni. 

Ez a kifejezés: "tudós asszony" vagy "tudományos vagy tudákos 
asszony" a magyar népnyelvben annyit jelentett, hogy kuruzsló, javas
asszony, varázsló, boszorkány és szószerint megfelel a németek mytholó
giájából előfoduló "weise W eiber"-nek és ,,kluge Frau"-nak, nemkülönben 
a délszlávok bahoricájának, kiktől esetleg elsődkézből is vehettük, bár 
meg kell jegyeznem, hogy a tudós a vogulban is varázslót, bűbájost je
lent102* s Róheim az uralaltáji samánizmus maradványának tekinti, mint 
a táltos, synonymját, mely megfelel a primitiv orvosi ismeretek kanni
balisztikus-orális fejlődési fokozatának.102** A magyar "tudomány" szó 
tehát eredetileg nem ,,scientia"-t, hanem "ars magica"-t, a felsőbb hatal
maktól szerzett gyógyítóképességet és bűbájosságot jelent/oa A rómaiak 
sa ga mulier-je (bűbájosa) is, azt hiszem, egyazon forrásból ered a sanax
szal és a sagacitas-szal. A klasszikusokból tudjuk, hogy ezeknek a sagák
nak, a medicák mellett, milyen jelentős szerepük volt a római kuruzslók 

101 A régi magyar hóhérok orvosi gyakorlatára vonatkozólag megemlíthetern 
még Rennestor_ffer Lőrinc 1675-ben kelt végrendeletének következő szakaszát: "Loci 
huius (t. i. Pozsony) carnifici, qui me etiam medicamentis sustentavit, lego unum 
par pistoletarum cum duplicatis fistulis". (Szerémi: Emlékek a :Majthényi bárók és 
urak családi levéltárából, 274. oldal.) 

102 Deichert: Gesch. d. Medizinalwesens im Gebiet des ehem. Königr. Hannover 
(154. oldal). Mikor a porosz sebészek azzal a kéréssel fordultak a királyhoz, hogy 
a hóhérokat tiltsa el a sebészi gyakorlattá!, Nagy Frigyes megtagadta ezt a kérel
müket, azzal az indokolással, hogy valószínűleg nem a hóhérokban. hanem a sebé
szekben van a baj! - Még furcsábbak voltak a viszonyok Dániában, hol négyszáz 
éven át sebészkedtek a hóhérok s még a 19. században is mélyen belenyult ez a mű
ködésük_ IV. Keresztély fiának, a trónörökösnek, beteg lábát is egy holsteini hóhér 
kezelte. (Janus, II. 1897, 309.) 

1024 V. ö. a M. Nyelv. c. folyóirat 1922. évf. (210. L) közzétett cikkemmeL 
102u Róheim Géza: M. Nyelvőr 1926. 70. 
103 A Kolozsvárt 1565-ben elégetett Boczi Klám nevű bába is, saját vallomása 

szerint, egy váradi tudományos embertől tanulta el a boszorkánymesterséget. (Er
délyi Múzeum, 1901, 190.) 
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világában, különösen pedig az aquae amatrices készítésében és árusításá
ban. A magyar tudós asszony egyik fajtája volt a néző asszony, vagy 
röviden néző~ nézős, nézőke (v. ö. francia voyeur ). Azért nevezték (és ne
vezik) így, mert nemcsak gyógyító ereje volt, hanem ha akarta, meg is 
verte szemmel azt, akire ránézett, tehát a rontás is hatalmában állott. 
A néző asszonyt jóformán a földkerekség minden népe ismeri. A régi gö
rögöknél' az ophthalmos ponéros, a németeknél a böser Blick vagy schlim
mcs A.uge, az angoloknál az evil eye, az olaszoknál az occhio cattivo mind 
idevág és amint manapság a magyar asszonyok, mikor a kis gyermekek 
szépségét, egészségét, szemrevalóságát dicsérik, hozzáteszik sietve, "hogy 
meg ne szóljam" vagy hogy "Jo órában legyen mondva", "igézet ne 
fogja" stb. és ahogy a németek használják azt a pesti dialektu:-;ban is 
meggyökerezett és valószínűleg örökéletű "unberufen"-t vagy "unbe
schrieen"-t: épp úgy mondották már a görög asszonyok is a csecsemő 
nézésekor azt, hogy xpot;xuvéw -r~v v2p.Eatv és a rómaiak azt, hogy absit 
invidia ver bo! Megjegyzem még, hogy a nézőnek jövendőmondó ( phito
nissa) jelentése is volt; Pázmány Péter is ilyen értelemben használja.tot 

A tudós asszonyok orvosi működésének (előttem ismert) legrégibb 
nyoma abban az 1547-ből való, Batthyány Ferencnétől Nádasdy 'ramás
hoz intézett levélben van, melyben az áll, hogy "az gróf a Salme [Salm 
Mikl6s? j uram anyja az is sokat járt [jártas] tudós [thwdos/", aki meg 
tudná gyógyítani Nádasdy beteg feleségét.'" Egy későbbi adatot Reöty 
Orbánnak Rima y J án oshoz intézett levelében találunk, melyben Reöty 
leírja a felesége betegségét (ischiadicus-bénulás~) s többek közt ezt is 
mondja: "Aféle tudós emberek elmélkednek úgy felőle, hogy valami go
nosz tétemény vagy kötés volna rajta. Ott az Kegyelmetek falujában 
Sztregován dicsérnek e-gy tudós asszonyi állatot; Kegyelmedet édes ko
mám uram felette igen kérném, hívassa magához és levelem megadó jám
bor szolgámmal együtt küldje be mingyárást".H16 

A tudós asszony sokféle speciese közül kiemelem a kenőasszonyokat 
vagy kentefitélőket (masszálókat), a hagymázmérőket, a kötőket és a 
kantaireseket. 

A hagymázmérők furcsa szektájáról a Ny. Sz.-ban (L 1247.) talá
lunk egy régi adatot: "Nem az Istenhez folyamodnak, hanem a varásló
hoz, rostahányóhoz, hagymázmérők-höz". Egy 1693.-i debreceni boszor
kánypörben kétszer is említik, hogy az egyik vádlott hagymázt mért és 
csömört kent (Komáromy Andor: Magyarországi boszorkányperek levél
tára, 151). Hogy miben állott ez a hagymázmérés, az sejthető abból, hogy 
Nyitramegye némely vidékén a magyarok még ma is mérik a beteget, 
vagyis madzagot vesznek s azt a beteg fejétől a lábáig s az egyik középső 
ujjától a másikig kifeszítik, miközben a beteg kiterjeszti a karjait s 
ekkor következik a ráolvasás (Ethnographia, 1909. 315.). Ha a két hosszú
ság egyforma vagy csak kissé tér el egymástól, akkor a beteg helyes mé-
1·etű, vagyis még lehet rajta segíteni; ha ellenben nagy a különbség, 
akkor nincs többé remény. A betegségnek ilyen módon való mérése rend
kívül elterjedt és őseredetű babona, mely a svédeknél épp úgy megtalál-

1o4 L. Figyelő (Abafi) XXII. 249. - A néző már az 14~5-37. évekből való ok
iratokban is előfordul, még pedig a proskribált (levelesUett) gonosztevők sorában. 
(L. erről Jakubovics Emil érdekes cikkét aM. Nyelv 1923. évfolyamának 96. oldalán.) 

1o;; Levéltári Közlemények, 1928, 93. 
1oo lpúlyi Arnold: Rimay János államiratai és levelezése (297) és Ardnyi E.: 

Fertőző betegségek Magyarországon 1600-1650. (5. old.) 
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ható, mint a délszlávoknál, s a legkülönfélébb betegségek alkalmával 
használatos (phthisis, fejfájás stb.). [Megjegyzem, hogy a hagymáz szót 
nem kell szükségkép a typhusra vonatkoztatni, mert a régi magyarok 
nyelvében mindenféle erős fejfájással, lázzal, deliriumokkal kapcsolatos 
betegséget jelentett az.] Pázmány Péter is említi egy helyen a cérnával 
mérőket (Abafi.féle Figyelő, XXII. 249.). A kath. egyházi szertartásokban 
pedig hosszú évszázadokon át szokásos volt a beteg testrészeknek vagy a 
betegek egész testének megmérése, nemcsak hossz-, hanem súlymértékkel 
( mensuratio) is. Az olasz ritualiákban (talán a magyarokban is~) több 
olyan előírás (officium ad ponderandum hom inem) olvasható, mely részle
tesen tárgyalja ezt a sajátságos szertartást; (v. ö. Franz: Die kirchlichen 
Benediktionen, II. 457-467.) Rendszerint úgy jártak el, hogy a pap meg
mérte a beteg hosszát (vagy a beteg testrészt) egy fonállal, azután e 
hosszúságnak megfelelő áldozati gyertyát rendeltek meg, melynek bele 
a méréshez használt fonál volt. Nehéz szülések alkalmával a hasnak a 
kerületét mérték le s az elkészített vetiv-gyertyát a szülőnők védőszent
jének, Szt. Margitnak, ajánlották fel, jelképeül annak, hogy a beteg 
mintegy a saját testét vagy beteg testrészét ajánlja fel Istennek. 

A kötők a bűbájosok egyik fajtája, kik csomókra kötött madzagok
kal megkötik~ vagyis megbüvölik az embert {v. ö. latin fascino). Tarcal 
város törvénykönyve (1606·ból) kimondja, hogy "valaki bíbájosokkal, 
kötőkkel, varázslókkal orvosoltatja magát, mint ördögnek tagját kiátkoz
zák és ha holtok történik is, nekiek sem nem harangoztatnak, sem az 
deákek utánna nem mennek, sem pedig az temetőkertben temetni nem 
hagyják, hanem az akasztófa alá lófarkon vontatják ki az testét".107 

A kantairesek neve az elavult kanta-szóval függ össze, mely a székelyek 
nyelvjárásában kuruzslót jelent s Hunfalvy szerint a finn kant {igézni) 
és a vogul klint szóval közel rokonságban van. 

Ezek mellett különösen a bábáknak volt évszázadok hosszú során 
át vezérszerepük a mi női kuruzslóink között. Ez érthető is, mert végig 
az egész középkaron az orvosi gyakorlatnak igen jelentékeny terréuumát, 
nevezetesen a szülészeteet, a nőgyógyászatot és a gyermekbetegségek 
gyógyítását egészen a maguk számá1·a foglalták le. Annál könnyebben 
tehették ezt, mert az orvosok jórésze még a 16. században is méltósága és 
tekintélye sérelmének vélte a szülészettel való foglalkozást és még arra 
sem vállalkozott, hogy a holt magzatot extrahálja. 1522-ben egy ham
burgi (V eit nevű) orvost megégetésre ítéltek, mert arra vetemedett, hogy 
bábaruhát vett magára és Így próbált segíteni szülő nőkön.108 Mikor 
Nádasdy Tamás felesége (1554-ben) megbetegszik és arról is kell dönteni, 
hogy nincs-e teherben, a nádor házi orvosa csak két előkelő udvarhölgy 
jelenlétében meri megejteni az egyszerű külső vjzsgálatot s a legszüksé
gesebb adatokra nézve sem mer kérdést intézni Nádasdyného.'l.109 Nálunk 
még a mult század elején sem szívesen fogadták a szülőnők az orvost és 

107 Adalékok Zemplén vm. tört., IX. 146. 
108 Baas: Grundr. d. Gesch. d. Medizin, 371. 
109 "Ipse fideliter. diligenter et studiose rem Magnifieae Dominae coram 

:M:agnca Dna Anna et Dna Ursula Senn.e.i ita tractavi, ut nihil est relictum quod ad 
explorationern conceptionis attinet, praeter ea, quae nulla modo fieri possunt Vobis 
absentibtts". Másnap ugyanezek jelenlétében ismét megvizsgálja a nádor feleségét, 
és úgy találja, hogy "satis ad propasitum omues meae explorationes uno consensu 
Tcsponderunt, de caeteris signis nolui absente Mag. V(estra) interrogare". (Kőrös 
Gáspár dr. levele Nádasdy Tamáshoz, Sárvár, 1554 március 6. Orsz. Levéltár). 
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egy akkori írónk arra a kérdésre, hogy ,.miért bábáskodnak a mi orszá
gunkban leginkább az asszonyemberek~" azzal felel, hogy egyrészt a ma
gyar asszonyok szemérme nem engedi, hogy a férfiak bábáskodjanak, 
másrészt pedig az együgyű köznép a bábákat, kivált pedig a nem hivata
los, vagyis az ú. n. lógós bábákat tudákosok-nak tartja, "mintha az Ur 
Isten nékiEik valami különös tudományt adott volna a természet rendin 
kívül." P:. bábák nemcsak éltek, hanem vissza is éltek az ő kivételes hely
zetükkel és a szülő asszonyokat, még ha orvoshoz akartak is fordulni, 
mindenképen lebeszélték erről, s a doktort a háta mögött ócsárolták, le
szólták, megrágalm.azták/10 csakúgy, mint nem nagy magasságban felet
tük álló elvtársaik, a borbélysebészek. 

Mindezen alsórendű kuruzslókkal azonban még nincsen kimerítve 
a női empirikusok népes világa. Abban a korban, melyről szó van, minden 
úri háztartásnak megvolt a maga orvosa a háziasszony személyében. 
A diplomás orvosok hiánya, a városok fejletlensége, a kózlekedés hiá
nyossága és az jzolált élet szinte kikényszerítette, hogy az, aki a család 
belső életét vezeti, hirtelen szükség esetén segíteni tudjon az urán, a 
gyermekein és a cselédjein. Ez a kényszer vitte rá a vagyonosabb csalá
dok nőtagjait, hogy néha valóságos kurzusokat vettek a szomszédságuk
ban élő hírnevesebb orvosoktól. Bethlen Katát, kiről más helyen már bő
vebben írtam, három orvos, köztük a nagyhírű Köleséri~ vezette be a 
doktori tudományba s mint szemésznek messzire terjedő híre volt. 
Lorántffy Zsu.zsánna is nagyban foglalatoskodott a szembajok és a csont
törések kezelésével. Zrinyi Ilona (Tökőliné), Vay Adámné (Zay Anna), 
II. Rákóczi Ferenc udvari fömarsalljának felesége,111 V ér Judit~ Derssfy 
Potenczia, Wesselényi Anna (Csáky Istvánné), Thurzó Judit, Petrőczi 
Anna, Széchy Mária, Révay Kata Szidónia, Csóron Ilona, Czobor Erzsé
bet, Máriássy Kata, Poppel Éva (Zrinyi Miklós, a költő, nevelőanyja, 
Batthiánui Ferencné, Pálffy Istvánné. Károlyi Sándorné stb. mind messze
földön híres medikák voltak. Egyiknek·másiknak az udvarában külön 
patikaház is volt~ ahol ők maguk is fizetett gyógyszerészeik készítették 
a szegények vagy ismerősök számára . való orvosságokat. Azonkívül min~ 
den valamjrevaló úri háznál a patikaláda is ott volt, megrakva a leg~ 
szükségesebb gyógyszerekkel; ezt hosszabb utakra mindig magnkkal vit
ték. A gazdag családok patikaládái rendszerint igen becsesek, arannyal
ezüsttel bevontak voltak m és hosszú sorát tartalmazták a legjáratosabb 
gyógyszereknek s a. ma már teljesen obszolét csodaszereknek, hogy csak 
a Bornemissza Anna fejedelemasszony patikaládájában található klá
risport~ emberkoponyát, szarvas szívének a csontját, sárkányport, már-

110 Nicht genug ist es, dass Apatheker und Chirurgi, auch sogar Hebammen 
denen herrn Medicis, auch Physicis Ordinariis den gebührenden Respect entziehen, 
sondern wol auch bald von diesen, bald von jenen, wie es ihnen beliebig, übel spre
chen, sie suchen verhasst zu machcn. und auf solehe Art bey denen Lenten in elle 
unwiderrufliche B1ame zu bringen stb. (Degenhardt és Stockinger orvosok panaszos 
beadványa Sopron város tanácsához, a 18. század első feléből, Sopron város levél
tárában.) 

111 Vay Ádámné Matthiolus hires munkáját (vagy legalább egy részét) is 
magyarra fordította. Erről a kéziratról azt hiszi Szinnyei, hogy 1849~ben, mikor ali 
oláhok NagJrenyedet fölégették, elpusztult. Ez nincsen így, mert az érdekes kéz
iratot a Nemzeti Múzeum 1910~ben megszerezte s most is ott található. 

112 Pálffy Istvánné úti patikalúdját 1200 forintra becsülték, ami akkor (1621) 
igen nagy összeg volt. Szintúgy fennmaradt a híre Thurzó Borbála nagyértékii 
patikaládájának 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 7 
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ciusi nyúlszemet, kígyószarvat és az Abel vérét (sangius draconis-t.l em
lítseiD.113 Minden ·gondos, jóravaló háziasszonynak megvolt a maga kezé
vel írott vagy elődjeitől öröklött orvosságos könyve, valóságos családi 
kincs, melyben a mindenféle betegségek elleni "kipróbált recepták" vol
tak följegyezve. Az ilyen orvosságos könyveket még a legközelebbi ro
konoknak sem szívesen adták oda lemásolás végett,114 egyrészt mert fél
tették őket, másrészt mert rninden családnak megvoltak a saját "secre
tum"-jai és ,,arcanum"-jai, melyek mint familiária nagy titkok nemze
dékről-nemzedékre szállottak. Régi kéziratokban nem egyszer olvassuk, 
hogy például az Illésházy-családnak secretuma volt a litbiasis ellen, a 
Pálffy-családnak pestis ellen, a Latinovits-oknak arrthrax ellen stb. 

Kissé talán kelleténél is hosszasabban tárgyaltam a régi magyar 
világban szerte felburjánzó és virágzó kuruzslást, de szükséges volt ez 
annak az orvosi gyakorlatra káros circulus vitiosusnak a magyarázatá
hoz, hogy az orvosok csekély száma a kuruzsló empirikusok elszaporodá
sához, s viszont a kuruzslók számának növekedése a meglevő kevés orvos 
b"Yakorlatának anyagi és morális megrontásához vezetett, ha nem is 
mindenütt, de mindenesetre sok helyütt. A kuruzslókkal való konkur
rencia, mint minden más verseny, amely méltatlan, mindenkor nehéz 
feladat volt az önérzetes orvosnak. A beteg ember psychéjére rendsze
rint nagy hatással van a reménykeltés és a misztikus jellegű kezelés, s a 
beteg ember lelkéből vett örök igazság az, amit Goethe mond, hogy 
"Laesst sich die Krankheit nicht kurieren, Muss man sie eben mit Hoff
nung schmieren. Die Kranken sind wie Schwamm und Zunder; Ein neuer 
Arzt tut immer Wunder". Ezekkel a fegyverekkel mindig bőven éltek az 
elmult idők medicasterjei, de egyéb, és sokkal hatalmasabb fegyvereknek 
sem voltak híjján. A nagy urak protekcióját értem itten. Erre vonatko
zólag most csak egy példát akarok említeni. Van a mi orvosi irodal
munkban egy nyelvészeti szempontból igen érdekes munka, melynek 
címe: "Házi orvos szótárocska"; szerzője, nedeliczi Váli Mihály, rnm-ben 
írta. Ez a Váli (vagy Vályi) Mihály orvosi értelemben teljesen tudatlan 
ember és hirhedt kuruzsló volt a maga idejében, ki, úgy látszik, a felvi
déki olejkárokkal végigjárta egész Keleteurópát és Ázsia egy részét s 
útjából visszatérve azt kezdte hirdetni, hogy az epilepsiát tudja gyógyí
tani. Emiatt az exorcista papok nagyon megharagudtak rá, mert az epi
lepsia az ő reszortjukba tartozott. l\iár-már a milanói inquiziciós tör
vényszék elé került, mert azzal vádolták, hogy az ördöggel cimborál, de 
a Szapáry, Károlyi és Erdődy grófok megmentették, sőt az utóbbi udvari 
orvosává tette, később pedig az ő révén Zala vármegye fizikusává lett! 
IV[unkájáról csak később derült ki, hogy az nem más, mint Méliusz és 
Beythe Herbáriumának szószerinti másolata.115 Erdődy György ország-

113 Radvánszky: Magyar családélet és háztartás, I. 24, 265. 
114 "Az minémő köny-vet te Ngod én tőlem kéretett, im te Ngodnak megkildet

tem. Könyörgek te Kegyelmednek, hogy te Kgyd iratná igen hamar le, mert tudja 
te Ngod, hogy az Kgyd szalgájának Dersffy Istvánnak két kecsin fia vagyon; ha 
valamelliknek mi nyavalája történik, avagy házam népének is, tudja te N god, hogy 
egyéb doktort nem keresek, hanem csak ez könyvet ve8zem elő és minden doktor~ 
ságot csak ebből ké..-.értek Bizony sok orvosságot belőle megpróbáltam, hogy Isten 
után mind nagynak s mind kecsinnek használtam vele". ( Ayt:zingerné Dersffy Po
tentia levele Nádasdy Tamáshoz, 1555. O.rsz. Levéltár.) 

u 5 V. ö. TVeszpr. I. 109. és IV. 283. - Megjegyzem, hogy Váli egy nagyobb 
munkát (,,Házi különös orvosságok") is írt, melynek az érvágásról (phlebotoinia) 
szóló függeléke is volt. E munka Kresznerics Ferenc másolatában fennmaradt s a 
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bíró és aranygyapjas vitéz, anD.yira meg volt győződve Váli Mihály 
kivételes orvosi tudományáról, hogy még a királynak is beajánlotta, 
mert mint egyik levelében említi,116 Váli uram egyik sikeres kúrájával 
az egész bécsi medica fakultáson "szégyent tett".1 j_7 

A felsorolt laikus kuruzslókon kívül még a hazánkban megforduló 
katonaorvosok, illetőleg· sebészek koilkurrenciája is sok helyütt rontott a 
magyar Órvosdoktorok gyakorlatán, legalább is oly városokban, hol nem 
volt nekik megtiltva a polgári betegek gyógyítása."' Érthető tehát, hogy 
orvosaink néme-ly vidéken sanyarú viswnyok közt voltak s hogy vagyoni 
helyzetükön javítsanak, sokszor kénytelenek voltak mindenféle, az orvosi 
gyakorlattal alig összeegyeztethető mellékfoglalkozást is vállalni. Külö
nösen protestáns orvosainkról igen gyakran olvassuk, hogy egyszersmind 
papok, tanárok, városbírák és gyógyszerészek voltak. Bereczk György 
erdélyi orvos írja bánatos hangon az ő naplójában, hogy "ezen esztendő
ben (1712), aprószentek napján, választtattam Kolozsvár városának király
bírájává; ugyanezen nap ispotálymesternek is tétettem. Immár káptalan, 
doctor, királybíró, ispotálymester, eklézsia kurátora lévén, semmi jöve
delem nincs. Tituli si ne vitulis l" ti9 A híres tudós Monavius, ki a hazai 
botanika és archaeologia terén is nagy érdemeket szerzett s később greifs
waldi egyetemi tanár lett, körmöcbányai orvos korában az ottani iskola 
rektorságát is elvállalta, csak azt kötötte ki, hogy a kántori teendők alól 
mentsék fel és a temetésekre ne kelljen eljárnia.j_20 

Ezek a szegényebb orvosok voltak azok, kik "pour e-orriger la for
tune" mindenféle secretumokat kezdtek gyártani és betegeiknek jópénzért 
a nyakába varrni. A pénzszerzésnek ez a nem legszebb formája azonban 
csakhamar általánossá lett az orvosok közt s a 17. és 18. században már 
majdnem minden híres kollégánknak megvolt a maga jól fizető titkos 

m. tud. akadémia levéltárában (Orvostudom. Ivrét, 6.) található. E kézirat végéhez 
Váli életére vonatkozó érdekes levelek másolatai vannak csátolva, melyeknek else
jéből (1759) kiderül, hogy Váli ezt a munkáját egy csornai szerzetessel lemásoltatta, 
ki többek közt azt írja neki (Válinak), hogy "a bar-bélyokat illető érvágásokrttl írtt 
részét az úr könyVének munkába, mint szerzetes és egyházi ember, nem vehetem. 
úgyis ölé g szennyességeket köllött az első két részben moderálnom és sokat ollyast, 
amelyeket a szemérmetes fülek hallani irtóznak, más terminusokkal magyaráznom". 
[Ez a szerzetes talán ugyanaz a Juhász Máté, kinek a nyomtatásban is megjelent a 
Házi különös orvosságok" szerzőségét tulajdonítjuk~ KönyVem már sajtó alatt 

i'évén, nem jutottam hozzá, hogy ezt a kérdést tisztázzam.j - Az Akadémia iratai 
közt találjuk még egy másik hirhedt kuruzsló, Medgyessi Gábor, két Válihoz inté
zett érdekes levelét is, ki naturalis doctor-nak és médecfn de toute l'universe (sic!) 
nevezgeti magát. Az egyik levélben azt írja, hogy "az Universalis Theophrastica 
tingáló medicináknak nagyon elröjtött árcánumát sok iparkodásim és nyughatat
lanságíro után kitanulván, magyar nyelvre foTdítottam és ime vele uram bát-yám
nak udvarlok". Ajánlja, hogy Váli is próbálja ki ezt az universalis fineturát (és 
a vörös sulphurt is), de tartsa a legnagyobb titokban és ha jól megy a dolog -
a haszonnak egyharmadát juttassa neki! Par nobile fratrum! 

ae Akadémia levéltára, u. o. 
li7 Váli Míhály később (1769) hg Esterházy Miklós udvari orvosa volt s a 

herceget párisi útjára is elkísérte {Akad. levéltára, u. o.), sőt hatalmas pártfogói 
még azt is kicsinálták, hogy a már hanyatló páduai egyetem (bár soha egyetemi 
kurzust nem végzett!) orvosdoktori oklevelet állított ki számára. E diploma másod
lata az O. L. helytartótanáesi iratai közt található. (V. ö.ETnyey: Pótfüzetek a 
Term. tud. Közlönyhöz, 1921, 44.) 

us Budán 1691-ben megtiltják a katonai sebészeknek az orvosi gyakorlatot, 
szintúgy a polgárokra is ráparancsolnak, hogy ne merjenek ezektől gyógyszereket 
elfogadnL (Lásd Magyar Gazdaságtört. Szemle. 1900. évf., 374.) 

uD Történelmi emlékek, II. (Pest, 1860), 115. old. 
1.20 Et·nyey J.: Gyógyászat, 1905. évf. 
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gyógyszere. Ilyen volt Rayger Vilmosnak! a híres pozsonyi orvosnak. 
tojáshéjból, rákszemből és csigák héjából készített secretuma, a Pulvis 
contra arenam et calculum renum, melynek ké$zítési módját az ő halála 
után még több mint száz- évig titokban tartotta a Rayger-család s mely 
még a 18. század végén is kedvelt gyógyszere volt a német és olasz udvar
nak; ilyen volt a morbus Hungaricus ellen használt s állítólag Spindler 
Pál, szintén pozsonyi orvostól származó messze földön ismert Pulvis pan
nonicus ruber, egy igazán fejedelmi orvosság, melynek alkotórészei közt 
korál, igazgyöngy, smaragd, rubin és szafu is akad; Fischer Dániel. kés
már ki orvos, valósággal elárasztotta a Felvidéket az ö secretumaival 
(Pulvis bezoardicus Kesmarkiensis, Essentia Carpathica, Elixir anti
venereum stb.); Cseh-Osuzy Jánosnak három titkos szere is volt a kösz
vényes bajok ellen és mikor I. József király himlőbe esik (lffi), Stack
hammer dr. a maga készítette secretummal akarja gyógyítani.121 III. Fer
dinándnak azon rendelete, hogy az orvosok titkos gyógyszereket készít
hetnek és betegeiknek adhatnak ugyan, de azokkal kereskedniök tilos. 
nem sokat változtatott ezeken a visszaéléseken. A gazdagodás vágya, a 
sacra auri fames~ egyike azoknak az örökletes emberi szenvedélyeknek, 
melyeket egyszerű hatósági rendeletekkel nem sikerül számbavehetőleg 
korlátozill éS a régi magyar orvosokról is gyakran olvassuk, hogy nem 
mindig elégedtek meg a vagyonosodásnak biztos, de lassú menetével, 
hanem, ha módjukban állt, a titkos gyógyszereken kívül a financiális 
törtetésnek egyéb útjait is próbára tették, hogy gyorsabb tempóban gaz
dagodjanak. A·z egyik 122 papírgyárat alapít, érchányákat nyit s ezen 
a réven rendkívüli vagyont hagy utódaira, a másik 123 vagyonának jórészét 
arra költi, hogy az isatis tinetariából (festő csüllengből) indigót állít elő, 
a harmadik m: szódagyártáshoz fog s erre a palicsi tó vizét használja fel, 
a negyedik 125 a szőnyi ikerpárt, ezt a híres pygopagust, olcsó pénzen 
megveszi a szülöktöl, bejárja velük egész Európát, meggazdagszik s mikor 
már megelégelte az impresszárió tisztét, itthon tisztességes áron eladja 
őket az esztergomi érseknek, ki nemes bőkezűséggel gondoskodik a sze
gény ikrek további sorsáról. Végül nagyon sokszor olvassuk azt is, hogy 
orvosaink pénzt adnak ki jó kamatra. 

Itt kell megemlékeznünk a reklámorvosok genusáról is. Mert ne 
gondoljuk, hogy abban a régi, kezdetleges világban hiányzott a reklám 
iránti érzék. N agyon jól tudták ők, hogy a nyomtatott betűvel való hír
verés milyen nagy hatással van még azokra is, kik azt hiszik, hogy immu-

:1.2:1. Madai. Sámuel (1709-1780) titkos szereinek szintén fennmaradt a hire. De 
már a II. IDászló udvarában élt Manardusnak is megvolt a maga secretuma Iues 
ellen (a Decoctum ebeni indici), mellyel többek közt a krakói püspököt is, ki az 
orvosok majdnem elpusztítottak az eiéiyes higanykúráikkal, sikeresen gyógyította 
(JVeszprémi, i. m.). Szintúgy Nádasdy Tamás többször említett kedvenc orvosá
nak, Gáspár doktornak, is volt titkos szere a pestis ellen, mert Draskovich György 
püspök egyik levelében (Prága, 1554 augusztus 24) azt írja a nádornak, hogy ebben 
a városban oly borzalmasan pusztít a pestis, hogy azalatt, míg ö kocsiján a szállá
sára ment, három pestisben elhalt ember hulláját vitték el mellette s nagyon kéri 
Gdspár dr.-t, hogy abból az ö füvéből, mely oly hatásos a pestis ellen (de illa sua 
herba, quae pesti inimiea est), küldjön neki egy keveset. (Orsz. Levéltár.) 

122 Spilenberger {l. Weszprémi, I., 170, 172). 
123 Pfeiffer Mihály késmárki orvos (l. Genersich: Merkwürdigkeiten der kön. 

Freyst. Kesmark, TI., 53). 
124 Liebetraut Gottfried (1. Linzbauer: Codex sanit.-medic. Hung. Ill., [l] 437). 
125 Cseh-Csuzy János. (ErrlH bővebben l. a Budapesti Orvosi Ujság 1918. évf. 

3. számában közzétett értekezésemet.) 
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nisak vele szemben. Ismerve a papirosnak és a nyomdának akkori drá
gaságát, szinte csodálkoznunk kell azon, hogy nálunk már 1545-ben meg
jelenik a reklámorvos első képviselője egy kassai orvos (Stein Kristóf} 
személyében, ki jóformán minden földi baj ellen melegen ajánlja az ő 

juniperus-olaját, a második pedig egy sebész és okulista (Hoffmann Illés) 
az 1600-as évek elejéről.'" Minthogy akkor még a mai értelemben vett újsá
gak nem 'voltak, rendesen reklámcédulákat használtak erre a célra, 
melyekre nagyobb nyomaték kedvéért a kétfejű sast is rán:yomták, míg 
végre ezt (1787-ben) a helytartótanács meg nem tiltotta, mert az már 
mégsem járta, hogy a fogfájás, tyúkszem, egerek és poloskák ellen való 
arkánumokat is a császar1 sassal hitelesítsenek.127 A magyarorszag1 
reklámorvosok vezéralakja különben Buckisch Károly József pozsonyi 
orvos, ki sympathikus metallotherapiás és magnetikus kúráival előkelő 
gyakorlatra tett szert a felföldi mágnások körében, de mint nagyhangú 
és tudományos mázzal bevont röpirataiban panaszolja, a többi orvosok 
mindenütt üldözőbe vették, Pozsonyban se sokáig volt maradása, átment 
Ausztriába, innen Csehországba, majd Lotharingiába, Elzászba, Francia
országba, mindenütt verve a dobot az ars sympathetica, a spirítus magne
ticus és a saját tarsolya érdekében. Reklámirataiban hangsúlyozza, hogy 
a betegnek nem szükséges hozzá fáradnia, elég, ha a vizeletét küldi hozzá, 
ő abból sok mindent kiderít, többek közt azt is, hogy a teherben lévő 
asszonynak fia lesz-e vagy leánya és az se nagy baj, ha az utóbbi eshető
ség fenyeget, mert ő az ars sympathetica segítségével a leánynak induló 
foetusból is fiút csinál, in majorem Dei gloriam.128 

Régi orvosi rendünknek ilyen méltatlan képviselőivel azonban csak 
igen kivételesen találkozunk. A mindennapi praktikusnak nem volt szük
sége az efféle eszközökre, mert a gyakorlat, általában véve, a legtöbb 
helyen jól jövedelmező és nyereséges volt. Az orvosi honorárium elég 
tekintélyes volt arra, hogy régi kollégáink társadalmi állásuknak meg
felelően élhessenek, ami pedig az előkelő körök orvosait illeti, azt hiszem, 
hogy ezek sehol máshol nem találkoztak oly bőséges anyagi elismeréssel, 
millt nálunk. Már a középkorban egész sorát ismerjük azoknak az orvo
soknak, kiknek királyaink dominiumokat, falvakat, szőlőket stb. adomá
nyoztak.1211 Az újkor elején, a ruaháCsi csatával, persze ennek is tökéle-

126 L. Magyar Könyvszemle, 1878. é·vf., 293. old. 
121 Linzbauer i. m. III (1), 332. 
128 Mondanom sem kell, hogy az egykorú orvosok is jól látták Buckisck szél· 

hámosságait. A nürnbergi orvosi ujság (Commercium litterati~ 1744. évf., l. és 
2. sz.), mely hosszan tárgyalja Buckisch munkáit, a nagyhangú szólamok végire 
gúnyosan hozzáteszi: Hem quantus Apollal (aut si mavis, Thraso). Itt Buckischnak 
egy olyan munkája is említve van, melyet Szinnyei nem ismer és amelynek barbár 
latinságát a német orvosi hetilap erősen megrójja, Kétségtelennek vélem, hogy 
Buckisch nem volt magyar, hanem német vagy osztrák ember, ki csak üzleti érde
kek révén vett'Sdött Pozsonyba. Ezt a várost, merész füllentése szerint, éppúgy meg
mentette az 1739.-i pestis veszedelmét61, mint 27 évvel azelőtt Franciaországot. 

:tl!IJ IV. László király 1274-ben udvari orvosának, Gellértnek (Gerardus) adomá
nyozza a zágrábi várhoz tartozó Tornava földet és Karalicha falut (Wenzel: Árpád
kori új okmánytár, XII., 113); Jdnos orvos V. Istvántól kap birtokot; Bertold, 
Robert Károly házi sebésze szőlőt kap a királytól (Wertner: Századok. 1893, 605); 
Deméndi Lászlót több faluval, többek közt a trencsénmegyei Pravotával, ajándékozza 
meg Zsigmond király, mert "circa curarn nostri corporis in arte sua physica stn
duit et adhuc anhelat intrepide complacere" (Weszprémi, III, 67); stb. Az utóbb em
lített Deméndiről meg megjegyezhetem, hogy nagy hatással volt Nagy Lajos 
leányának, Máriának, testi és lelki nevelésére is. Lajos király özvegye végrendele
tének egyik végrehajtójául is t5t nevezte ki. (Márki Sándor: Mária, Magyarország 
királynéja, 13. old.) 
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tesen vége szakad, mert a Habsburgok udvarában 400 éven át híre sem 
volt a magyar orvosnak; de Erdélyben, a nemzeti fejedelmek körében élő 
orvosnak toYábbra is része volt a fényes dotációkban. Így azt olvassuk, 
hogy Báthori István három jelentékeny kolozsmegyei birtokot (Tiburc. 
Kajántó és Bogártelke) adományoz háziorvosának, Blandratának, Bocskay 
István egy hegyaljai szőlőt Macsi Andrásnak, az ő archiaterjének130 és 
így tovább. Régebbi királyaink, kivált pedig az Anjou-házból származot· 
tak, gyakran adományoztak udvari orvosaiknak kanonoki és püspöki 
javadalmakat és magas egyházi állásokat, akkor ugyanis a papi rend
hez nem tartozó laikusok is (kivételesen) teljes egyházi jurisdictionalis 
hatalmat és dotációt élvezhettek, mindaddig, míg a konstanzi zsinat (1418) 
ki nem mondta, hogy kanonokság csak olyan orvosoknak adományozható, 
kik tanulmányaik elvógzése után még bizonyos ideig teológiát is hallgat
tak. A 16. (és még inkább a 17.) századbeli orvosi honoráriumok meg
ítélésekor figyelembe keÚ vennünk, hogy ez volt az az időszak, mikor 
nálunk éppúgy mint Európa más országaiban a naturálgazdálkodásról a 
pénzgazdálkodásra tértek át s evvel velejárt a váltópénz hiánya. A kész
pénzjövedelem nem állott arányban azokkal a- kiadásokkal, melyeket kész· 
pénzben kellett fizetni. Leggazdagabb mágnásaink is kénytelenek voltak 
arany- és ezüsttárgyaikat Bécsbe vinni s az ottani gazdag tőzséreknél 
zálogba tenni. Az adósságok törlesztése is csak a legritkább esetben tör
tént készpénzzel, hanem kiváltképen borral, búzával s más nyerstermék
kel avagy ingatlanokkal. Főurainkat az óriási földbirtok sem menté meg 
az eladósodástól, me ly néme]yiknél, mint gróf W esselényi Ferenc nádor
nál, kinek pedig hárommilliónyi ingatlana volt (ami legalább is hatvan· 
millió koronának felel meg, a békebeli koronát értve), egészen a tönkre· 
jutásig fokozódott.'" A készpénz hiánya s fekvő birtoknak a folytonos 
politikai zavarok következtében való csekély jövedelmezősége magyarázza 
meg, hogy még leggazdagabb mágnásaink (például Révay Ferenc nádori 
helytartó) gyermekei is külföldi iskoláztatásuk ("bujdosásuk") idején 
folytonosan kínos anyagi zavarokkal küzdenek, rongyos ruhákban jár
nak és egyetemi társaik szánakozását vonják magukra.132 Ez teszi ért
hetővé, hogy abban a korban orvosainkat is lehetőleg nem pénzzel~ 
hanem naturaliákkal (borral, gabonával, sörrel, sóval, posztóval) fizet
ték, a gazdagok természetesen ezenkívül pénzzel, arany- és ezüstneműek
kel (ékszerekkel, kelyhekkel stb) is. Ha azt olvassuk, hogy nálunk a 
mohácsi vész idején egy vidéki város fizikusának évi fizetése 150 forint~ 
évi lakáspénze pedig 10 forint volt: ezen nem szabad megütköznünk, 
mert akkoriban egy száz dénáros forintért 130-150 font húst lehetett 
kapni.133 A 16. század közepétől kezdve az orvosi honoráriuinra nézve 
II. Ferdinándnak 1552·ben kibocsátott rendőri szabályzata (Ordo politiae) 
volt irányadó, melynek értelmében jobbmódú betegek egy látogatásért 

130 Weszprémi, I. 21 és IV, 372. Rákóczi György és Zsigmond 1612-ben egy 
zemplénmegyei telket ajándékoz Mm·cy Andrds kassai orvosnak, ki néhány ,éven 
át híven· és hasznosan szo1gálta "sok rendbéli nehéz betegségiben" Rákóczi Lajost 
(Tört. Tár. 1893, 580). Hasonlóképpen II. Apafi fejedelem Huszti Istvdnnak, ki nejét 
kigyógyította, adományoz egy mármarosszigeti telket. Bethlen Gábor 100 aranyat 
és egy nagy ezüstkelyhet hagyományoz Czeglédi J án osnak stb. 

'
131 V. ö. Acsddi: Magyarország Budavár visszafoglalása korában, 143-144. 
132 Frankl.· Révay Ferenc fiainak hazai és külföldi iskoláztatása, 33. 
133 Ezen adatok J oh. Maria Italus (1525-1526) és Pauschner Mdtyás nagy

szebeni orvosokra vonatkoznak. (Lásd Herbert értekezését az Arch. d. Vereins f. 
Siebenbürger Landeskunde, N. F. XX, 5.) 
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20 krajcárt, kevésbbé tehetősek 10 krajcárt voltak kötelesek fizetni az 
orvosnak. Hogy ha a környékre hívták, akkor a fuvaron és ellátáson kívül 
mérföldenként 20 krajcár járt neki s ha egész napra ment, ezért egy 
(60 krajcáros) rénes forintot kapott. Ha tehát az orvos naponta tíz !áto· 
g-atást tett s minden látogatást 15 krajcárral számítunk, akkor (Demkó 
megállapítása szerint) egy év alatt körülbelül 547 forintot szerezhetett, 
vagyis körülbelül 11.000 (békebeli) koronát. Ehhez hozzászámítva a külön 
díjazásokat (pestis alkalmával stb.), a gazdagok honoráriumjait és a 
várostól esetleg húzott rendes évi fizetést és a mindenféle naturaliákat, 
azt mondbatjuk, hogy a 16. és 17. századbeli orvosaink minden tekintet
ben jól el voltak látva földi javakkal."' 

Annál inkább rnondhatjuk ezt, mert abban a korban az orvosok félig
meddig gyógyszerészek is voltak, igen gyakran magnk készítették el a 
betegnek rendelt orvosságokat s ez lényegesen növelte jövedelmüket. 
Nem egy"er olvassuk, hogy a leendő doktor, mielőtt külföldi egyetemi 
tanulmányait megkezdi, előbb itthon gyakornokoskodik valamely városi 
gyógyszertárban s orvosnövendék korában már szószerinti értelemben is 
a kisujjában volt a gyógyszerészi technika és a gyógyszertani ismere
tek jórésze. Német városainkban többször találkozunk azzal a kifejezéssel, 
hogy "Arzt-Aptiker"; így például Körmöcbányán 1528-40 közt működik 
egy Hans nevű orvos-gyógyszerész. Lőcse város gyógyszertárát 1596-ban 
Aranda Ágoston orvos veszi kezelésbe.135 Egy Miklós nevű orvos-gyógy
szerészről már a budai jogkönyv megemlékezik, szintúgy 1303-ban is szó 
van egy Péter nevű budai physicus et apothecariusról. I. Lipót, a pozsonyi 
városi tanács ellenére, gyógyszertárnyitási engedélyt ad Rauchenfeldt 
György János nagyszombati fizikusnak, később udvari orvosnak, azzal a 
megokolással, hogy a bécsi pestisjárvány idején hasznos szelgálatokat 
tett.'"' Moller Károly Ottó és Erzl Ignác besztercebányai orvosok egyúttal 
az ottani patika tulajdonosai stb. Városi orvosi állások adományozásakor 
rnindig előnyben részesítették az olyan folyamodókat, kik kézi gyógyszer
tárukat is magukkal hozták. Hogy a magánorvosok is, kivált jól fizető, 
előkelő betegeik számára, kik az expeditio elegantissimától sem ijedtek 

131! Néhány más példa: Bártfa kórházi orvosa 1436~ban 3 arany forintot (nagy 
összeg!) kap egy évre; Andrds nagyszebeni orvos évi fizetése- 1503-ban 20 forint,1506· 
ban 75 forint; Ulászló idejében Julius udvari orvosnak (l.{ilio) egy ízben 300 forintot, 
máskor egy vég posztót utalnak ki; LauTentius lőcsei doktornak 1535-ben évi 12 
forint járt a várostól, a szegény barátoktól pedig évi 10 forint; Chrysaeus Berta· 
lan, Seirnecbánya orvosa 1568-1585 közt, évi négy arany forint :fizetést kap, olyan 
nagy össeget, minőt ebben a korban a város első tisztviselője is alig kapott (v. ö. 
Sobó Jenő: Selmecbánya, 93); Kőrös Gáspár dr. 1556-ban Erdődy Péter és Ádám 
deák gyóg'yításáért két hordó bort kap; Nádasdy Tamás feleségétől pedig (1557) 
egy aranyos kelyhet, melynek értéke legalább kilenc forint azért, hogy ko~sin kis 
fiának megtekintésére indul; Dénes gyulai borbély (1561) a foglyok gyógyltásáért 
két köböl búzát kap; Sámboki János értesíti a nagyszombati tanácsot, hogy szerez 
nekik orvost, ha a város és a káptalan évi 100-100 forint fizetést biztosít neki (1581); 
Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem udvari orvosának, Squarcialupusnak, évi fize
tése eleinte 400 forint, később 500. Mindezen összegek mai értéke könnyen ki
számítható, ha Acsádi számítását vesszük alapul, mely szerint egy magyar forint 
1522-30 közt 30 koronának, 1530-46 közt 24, 1546-1600 közt 20 koronának felel meg 
(mindig a háború előtti koronát értve). V. ö. Harkó Gyula: A pénz története Ma
gyarországon (1912), 59-60. - 17. és 18. századbeli honoráriumok részletesebb tár
gyalásáról ez alkalommal le kell mondanom. 

135 Lőcse város levéltára, XII. osztály, I. csomag, 36. szám. 
136 Kodtsánszky O. adata (Gyógyszerészeti Hetilap, 1907, 227). 
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meg, igen gyakran maguk készítették el a gyógyszereket, arra számos 
példát lehetne idéznem; elég, ha itt csupán egy, a viszonyokat legjobban 
jellemző adatot hozok fel: azt, mikor 1615-ben Tarnowsky Miklós, a 
körmöcbányai orvos (V o_qler János dr.) őexcellenciáját kéreti magához, 
ez azonban nem megy, "mert a gyógyszerek készítésével nagyon el van 
foglalva".'" Látjuk tehát, hogy III. Ferdinándnak az a rendelete, mely 
szerint az orvosoknak nem szabad gyógyszertárt tartaniok és szereket 
készítniök, mert az orvosi gyakorlat egész embert kíván, csak afféle 
papirosrendelet volt, mellyel a gyakorlati élet nem sokat törődött és nem 
is törődhetett, tekintettel a gyógyszertárak csekély számára és a gyógy
szerhiányra. Hiszen a debreceni városi tanács még 1814-ben is ráparan~ 
csol a városi tiszti orvosra, hogy a maga-készítette orvosságokat ne árú
sítsa a betegeinek.138-

Szegény betegek kezelését ingyen kellett vállalniok a városi orvosok
nak. U dv ari emberek, apródok gyógyítási költségeit rendszerint a király 
fedezte, szintúgy a nagyobb csatákban, ostromok aikalmá val megsebesült 
vitézek orvosi költségeit is. Ez néha igen tekintélyes összegre rúgott. 
V árasaink gyakran nagyon is szűkmarkúak voltak az orvosokkal szem
ben és ha csak lehetett, a mrnrmumra szorították a közegészségügyet 
illető kiadásokat. Az igen gazdag hét bányaváros 1566-ban egyetlen orvost 
tart és azt közösen fizeti,139 sőt még az 1600-as évek elején is csak egy közös 
orvosa van a három főbányavárosnak (Körmöcbányának, Seirnecnek és 
Besztercebányának), kinek évenkint 150 tallért fizettek. Ugyanez a három 
város 1666-ban Fabricius Konstantin dr.-t választja meg fizikusnak (medi
cus ordinari.usnak), csakhamar azonban módosítják ezt az elhatározásu
kat és csupán egy évre fogadják meg Fabriciust. Ez felháborodásában 
goromba hangú levelet intéz a városok tanácsához, melyben többek közt 
azt mondja, hogy "Habe anitzo theilss auss Ihrem an diese Stadt (Selmec
bányát érti) abgefertigten Schreiben, theils für wenig wochen zu Neusohl 
vernehmen müssen, dass Sie mich nur auff ein Jahr angenommen, wel
ches mir der.n sehr laecherlich fürkommen, und hatte nicht vermeinet, 
das l\feine HochgeEhrte Herren, al ss W eise, Verstaendige und Belehrte 
Leute, so schlechter Dinges einen Medicum solten consideriret haben, in 
dem Sie wol wissen, dass man keine Ampts Persohn, worunter die Medici 
auch gehören, auff ein Jahr dinget oder mietet, wie man die Haussboten, 
Knecht und Maegde pfleget zu dingen, dass wenn Sie lhnen nicht mehr 
gefallen, wieder nach lhrem belieben tortschicken können. Ein solches kan 
von einern l\fedico nicht praesummirt werden, denn es würde ja kein 
Medicus ohne nachtheil Seiner Ehr so naerrisch sein, und sich an eine 
gewisse Zeit hinden lassen" .140 V árosaink: általában rendkívül elővigyá
zattal és köriiltekintéssel jártak el, mikor új városi orvos alkalmazásá
ról volt szó. Néha évekbe telt, míg az alkalmas embert végre megtalál
ták,'" s a szerződésben rendszerint kikötötték, hogy feddhetlen életet fog 

137 Körmöcbányai vát·osi levéltár, anno 1615, tom. II., 33, l, 55. 
138 Rotschnek: A debreceni gyógyszertárak története, 26. 
13° Körmöcbányai városi levéltái-, anno 1566, tom. I., 33, l, 7. 
140 U. o. anno 1667, 18. julij. (Tom. II. 33. 1. 94.} A levél hátán egykorú kézzel 

csak ánnyi van írva, hogy "A medico indacto libera nos Domine!" (első és utolsó 
sora a tanulatlan orvosokról szóló középkori versnek: .,A medico indocto, A cibo bis. 
cocto, A maia muliere Libera nos Domine!") 

141 Nagyszombat városának még a kitünő Dudics András sem kellett (1577). 
V. ö. Tört. Tár, 1878, 364. 
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folytatni, hogy betegeit nem fogja megzsarolni, sőt olykor még azt is, 
hogy a feleségével békességben fÜg élni.142 

A város m.edi.cus ordinarius kötelességeiről az a szerződés világosít 
fel legjobban, melyet Sopron városa 1646-ban J ohannes Fridericus doktor
ral kötött"' s mely tipikusnak tekinthető az efféle szerződések átlagára. 
Ennek pontjai a következők: l. a városi tanács iránt míndig kellő tisz
telettel ~s engedelmességgel fog viseltetni s a polgármester tudta és enge
delme nélki:i.l nem távozik a városból; 2. a gyógyszertár állapotát minden 
évben legalább egyszer gondosan megvizsgálja s a romlott gyógyszereket, 
úg-y a s·impli.ciákat, mint a composf.tákat eltávolíttatja; a compositumok 
elkészítésekor mindig személyesen jelen lesz s meggyőződik róla, hogy a 
gyógyszerész csakugyan úgy készíti-e el azokat, ahogy az orvos ren
delte; 3. szegényt, gazdagot mindenkor, még veszedelmes járványok idején 
is, szargalmasan és méltányos díjért fog látogatni; 4. fizetése évenkint 
100 tallér (30 garasos), szabad lakás, 15 mérö gabona, 10 akó bor, 10 öl fa; 
5. ha n.em akar tovább szolgálni, félévvel előbb fel kell mondania. A városi 
orvosoknak, csak úgy, mint a fejedelmek udvari orvosainak hivatalba 
lépésük alkalmával esküt kellett tenni és reverzálist adni."' 

Ha a városokban új orvos akart letelepedni és gyakorlatot kezdeni, 
akkor előbb oklevelét kellett bemutatnia és két városi polgár ajánlatá
val polgárjogért folyamodnia. Legalább is az ország nyugati részeiben 
ez volt a szokás, tekintettel Miksa császár 1576.-i rendeletére, melynek 
értelmében orvosi gyakorlatot csak az kezdhet, kinek valamelyik egye
temtől kiállított hiteles orvosi oklevele van. 

• 
Az orvosi gyakorlat külső formájáról, vagy jobban mondva mecha

nizmusáról, óhajtanék még rövid jellemzést adni 
A régi magyar orvosok mindennapi gyakorlata nem mondható va

lami kellemesnek. l\!indenekelött az akkori utak rosszasága és a közleke
dési eszközök hiányossága okozta ezt. Magyarországon még a 17. század 
végén is oly kezdetleg-sek voltak a kőutak, hogy alig emelkedtek a ter
mészetes ösvények fölé. Használhatóságlik a talaj minőségétől és az idő
járástól függött. Emberi kéz nem igen járult ja vításukhoz, s a csinált út 
nevére ott sem igen tarthattak számot, ahol népes helyeket kapcsoltak 
össze. Christovits csanádi püspök egyik tréfás versében (a 18. század vé~ 
gén!) azt írja, hogy Makó városa a természeti szépségek dolgában méltó 
vetélytársa V eleneén ek, mert Makó is, éppúgy mint az Adria királynője, 
tenger (de persze sártenger) közepéből emelkedik ki: 

Aemula Venetiis est urbs celeberrima Makó, 
Haec jaeet in medio stercoris, illa maris.145 

Még a felvidék nagy részében is így volt ez. Az utak javítása dol
gában számtalan törvénycikket hoztak ugyan, melyek a megyék hanyag 
alispánjaira kemény büntetést róttak; de eredményük még sem volt. 

142 A bányavárosok szerződése Trotella orvossal, 1615. (Évi fizetése 100 magyar 
forint). Körmöcbányai városi levéltár. 

143 Soproni levéltár, Lad. XX. et U, fasc. I., num. 10. 
1u Lang Ambrus drnak, II. Rákóczi Ferenc udvari orvosának latin eskümintá

ját 1. T. T. 1881, 172. (Többek közt az is benne van, hogy ismeretlen hatású gyógy· 
szereket nem fog beadni a fejedelemnek.) - A Kanizsayak udvari orvosának rever
zálisát lásd O. L., Diplom. 26312; (a 16. sz. huszas éveib61.) 

m Reizner: Makó története, 57. 
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Nem csuda, ha ebben az időben még a nők is gyakran jártak lovon; a 
férfiak pedig rendesen így, hivatalos küldetésben lS. Mikor Apafi. 
1fihály erdélyi fejedelem nővére lakodalmára meghívta a debreceni vá
rosi tanácsot, ez a~t határozta, hogy "Kápolnási János s Gyárfás István 
uraimék menjenek paripán".H6 

Érthető tehát, hogy a 16-17. században, sőt még sokkal későbben is,'" 
orvosaink lovon ülve bonyolították le gyakorlatuk jórészét. Ebben semmi 
meglepő nincsen, ha meggondoljuk, hogy az akkori magyarok, még az 
intelligencia elejéhez tartozók is, rendkívül edzettek, fáradságot és nélkü
lözést bírók voltak. Soranzo Mihály olasz követ 1557-ben azt írja, hogy 
"míg meg nem házasodnak, nem is szoktak ágyban hálni; az éjjeli nyugo
dalomhoz elég nekik egy lóca, egy szőnyeg vagy pokróc, mely alá legföl
lebb egy kis szalmát is tesznek s úgy alszanak, nemcsak a7.: alsóbh:cendü 
népek, hanem a főnemesek is". Tököly Imre folytonos utazásai közben, ha 
csak tehette, nem tért be éjszakára az útjába eső városokba, hanem (nyári 
időben) mindig kint hált, sátor alatt, a mezőn.Hs A hosszabb útra induló 
doktornak is így kellett tennie, mert a városokban tisztességes vendéglő 
alig akadt s éjjeli szállásnak polgári családoknál előre való lefoglalása 
sokszor igen körülményes volt. Annyi bizonyos, hogy a vendégszerető és 
gazdag régi Magyarországon az utazás sokkal olcsóbb volt, mint a mai 
nyomorúságban. Bethlen Miklós (a 17. század közepén) azt írja egy francia 
hölgynek, hogy Magyarországot és Erdélyt az ember egy pénz nélkül 
végig utazhatja s mindenütt, még a köznépnél is terített asztal vár reája, 
s Apor Péter is azt mondja, hogy 1687 előtt, míg a német bé nem jött 
Erdélybe, olyan emberséges ország vala ez, hogy egy pénz nélkül keresztül 
mehettél rajta, mégis mind magad, mind lovad jól élt volna; vendég
fogadónak hire sem volt ottan, s Kolozsváratt (a középutcában) csudájára 
jártak az első erdélyi fogadó címertáblájának, melyre egy szakács volt 
ráföstve s csak hírből hallották, hogy Miriszlóban is van egy rongyos ház, 
melyről azt mondják, hogy "vendégfogadó", de hogy valaki odaszállt 
volna, azt ugyan sekise látta! Kocsin utazásra csak végső szükségben, ha 
családostul mentek, betegek szállításakor stb. szánták magukat. Hogy 
mHyen baJokkal járt az ilyen utazás akkoriban, azt egy tréfás levelében 
meguJa Szegedi Kőrös (Fraxinus) G-áspár, Nádasdy Tamás nádornak 
híres udvari orvosa, ki azzal volt megbízva, hogy a beteg nádornét egész
ségesebb helyre szállítsa s eközben megfeneklettek a Fertő tavában és az 
utak sarában. "Három napja már, hogy ezen az átkozott mocsáron (a Fer
tőn) át akarunk vergődni". írja 1554 március 19. kelt latin levelében, mely 
az orsz. levéltárban található, "óriási szél és folytonos eső köz!. Minthogy 
a falusi há7.akban rettentő bűz van (domicilia plusquam hircum olentia), 
a Nagyságos Asszony kénytelen volt a kocsiban (in koczy) virrasztani, mi 
pedig a lovak farkára vigyázni, nehogy éjjel az egerek elrágják. Az utak 
büdös sárral vannak beborítva" stb. A jó doktor folytonosan azzal vigasz
talta a nádorné!, hogy a zsidók még sokkal többet szenvedtek, mikor a 
pusztában bujdostak és ez a solamen miserum meg is nyugtatta egy 
kissé.1.49 

146 Debrecen város jegyzőkönyvei, 1669 máj. 13. 
H 7 Téry Ödön megboldogult barátOm említette, hogy Schaller dr. fehérvári 

orvos még a 60~as és 70~es években is mindig lovon járt a betegeihez. 
148 Salamon Ferenc Kisebb tört. dolgozatai, 339, 388. 
1M1 Ghimesi Forgách Ferenc is érdekesen megírta, hogy hogyan történt nálunk 

az utazás a 16. században. (Lásd Bártfai Szabó László értekezésében, 147-148.) 
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De nemcsak az utak rosszasága, hanem a szertecsatangoló törökök 
és útszéli lesipuskások miatt is ajánlatosabb volt a lovonjárás, mint a 
kocsin való utazás. Hogy némely vidéken rnennyi veszedelemrnel járt az 
orvosi gyakorlat a törökök közelsége miatt, az ugyancsak Kőrösnek egy 
másik leveléből derül ki. Ebben a levélben:L50 azt írja a nádornak Pozsony
ból, hog-y őt és Paxy urat azon az éjjel, mikor Megyert és Keresztúrt el
pusztították a törökök, majdnem foglyul ejtették; szerencsére nem vették 
észre, hogy ők ketten Paxynak egyik tanyáján rejtőzködnek. Ö maga más
nap visszasietett Pozsonyba, de még most is remegve gondol az akkori 
éjjeli kalandra. Egy más alkalommal, mikor Balassa Zsigmond beteg fele
ségének gyógyítására hívják, azt írja vissza, hogy ő majd elkészíti és meg
küldi nekik a szükséges gyógyszereket, de maga bizony nem megy, mert 
olyan hoss1.ú és veszedelmes utat nem mer megtenni. Egyszer meg, mikor 
a "püspök úr" (valószínűleg a veszprémi püspök) hívatja, azt írja Nádasdy
nak, hogy nem bánja, elmegy a püspököt gyógyítani, de csak akkor, ha ez 
előbb kezeslevelet (literas assecuratorias) küld neki és abban az esetben, 
ha a törökök valahol elfogják és fogságra vetik, a püspök egy hónap alatt 
saját költség~én kiszabadítja a török rabságból." "Alioquin in Semig15:L ca
stello me Reverendissimus Duns Episcopus videbit nunquam!" Ha a püspök 
beleegyezik, akkor a kezeslevelét küldje meg a nádornak, kit nagyon kér, 
hogy elfogatása eselén egész tekintélyét vesse latba, hogy régi barátja 
életét és szabadságát visszaadja.u2 

A törökön kívül a rendkívül elszaporodott útonállók is állandóan 
veszélyeztették abban az időben a közbiztonságot. ,,Kard és puska nélkül 
még a szornszéd faluba se mehetni!" mondja egy 17. századbeli író, Flaemi
tzer. Zemplénmegye rendjei is azt írják 1637-ben, hogy "senki, akinek kő
vára s száz lovasa nincsen, házából ki nem léphet". Ungmegye 1678~ban 
hatvan gyalogost és negyven lovast kér, hogy megvédhesse magát a sze
génylegények ellenP3 Természetes, hogy ily viszonyok közt a 16. és 17. szá
zadban az orvosi gyakorlat nem tartozott a legkellemesebb foglalkozások 
közé, s ebből azt is megértjük, hogy a nevesebb városi orvosok csak akkor 
vállalkoztak távolabb lakó beteg látogatására, ha ez hatalmas tisztelet
díjat fizetett és kellő számú fegyveres embert is adott melléjük. Ugy lát
l::lzik, hogy ezt szó nélkül meg is adták a tehetősebb páciensek. Sopron 
város levéltárában (fasc. XIII. 886., 1630 aug. 10.) ma is megvan a vesz
prémi püspök levele, melyben a városi orvost, kit excellentissimusnak és 
amicus noMs observandissimusnak szólít, Sümeghre hívja gyógyítása vé
gett. Azt írja benne a püspök, hogy megint kiújult az a baja, mely miatt 
az (ismeretlen nevü) orvos már egyszer Sopronban acidulával (savanyú
víz-kúrával) kezelte, azért is kocsit küld érte udvari főemberével és meg
felelő számú katonával, hogy őt meglátogassa és "isten után" meggyó
gyítsa. Nagyon kéri, hogy hozza el a betegség ellen való antidotnmjait; 
ő majd tisztességesen megfizeti és katonákkal kísérteti vissza. 

Sokkal később, a 18. század közepén is, nagyon elszaporodtak némely 
vidéken a rablók. Kivált a pestisjárványok alkalmával volt ez így, mikor 

100 Kőrös Gáspár levele 1557 szeptember 10. (Orsz. Levéltár.) Sparr generális is 
csak úgy hajlandó Teleki Mihály~nak rendelkezésére bocsátani az orvosát, ha Teleki 
lovat és megfelelő számú fegyveres kíséretet kü1d a doktornak. (Gergely: T. M. le
velezése, IV. 280.) 

1r.1 Igy; kétségtelenül tollhiba Simeg (Sümeg) helyett. 
1.r.2 Tentanda enim est omnis fortuna pro arnici veteris vita. 
153 Acsádi, i. h. 323. 
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a vesztegzárak miatt a főbb köztekedési utakon is majdnem teljesen meg
szünt a forgalom. !gy az 1738-42. közti pestis idején az ország számos 
helyén panaszkodnak a megyék, hogy a szegénylegényekkel úgyszólván 
folytonos harcban kell állaniok .. Az országos levéltárban levő pestis-iratok
ban sok adat található erre vonatkozólag. Egyik 1738-ból való hivatalos 
iratban az olvasható, hogy "die ausgesetzte Medici und Ohirurgi wegen 
znnehmenden Raubereyen von denen angesteckhten örtern sicher nicht 
mehr ab- und zue reisen können". Ugyanez évben Temesvárról is írják, 
hogy a csatangoló szegénylegények három puskalövésnyire közeledtek a 
veszteglőházhoz, azzal a szándékkal, hogy kirabolják, s csak akkor for
dultak vissza, mikor fegyverrel fogadták őket az őrök. Nógrád vármegyé
ben (1740) a pestis alatt úgy elszaporodtak a rablók, hogy az alispán 60 
puskás embert (sclopetarü) fogadott az üldözésükre. A békésmegyei al
ispán meg azt jelenti (1739 nov. 5.), hogy húsz rabló, mindegyikük öt puská
val, betört Kétegyházára, négy házat kirabolt és mintegy ezer forintot el
vitt; a község lakosai egészen Ottlaka helységig üldözték őket, de ered
ménytelenül. 

Az elmondottakból megértjük, hogy a régi magyar orvosok miért 
bonyolították le lóháton a "vidéki" gyakorlatot. A hivatalos orvosokat 
maguk a hatóságok látták el jó lovakkal és útravaló elemózsiával. így 
Brassó város jegyzőkönyveiben (1534 máj. 31.) azt olvassuk, hogy a városi 
sebésznek három lovat adtak, mikor Sárkányba indult, hogy a kincstárnok 
egyik emberének sebeit ellássa.'" Az 1739-40. évi pestis idején is lóháton 
közlekedtek a szegedi orvosok és sebészek, s a paripát és a nyerget a város 
adta nekik. 

Az orvosok természetesen igyekeztek minél jobb lovakat tartani, 
nemcsak azért, hogy a jó társaság lovas szórakozásaiban, vadászataiban 
stb. részt vehessenek, henem azért is, mert a szép ló azt is jelentette, hogy 
jól "megy'" a prakszis. Az akkori magyar közönség különben se né-zte jó 
szemmel a hibás, formátlan lovat. Ezért írja kissé gúnyosan a feleségének 
gróf Esterházy Miklós (1636), hogy "ma regge] akarván Hefflánba kimen· 
nem a fiam élésének látására, a mi doktorunkat találám elő egy rossz 
lovon". Ellenben a jó ló ajánlólevélként szerepelt. "Egy híres doktor va
gyon Kapos n8vü falnban, Gergei István-e vagy kicsoda", írja Bornemissza 
Anna (1664) a fiának, Teleki Mihálynak, "ugyan prédikátor abban az hely
ben. Nekem, fiam, az tetszenék, hogy az mit imide-amoda költesz, jobb 
volna o!yra költeni, az kihez bizhatnék ember, hogy Isten után meg tudná 
gyógyítani. Azután pedig nem kellene szekér, mert maga is igen jó paripá
kat tart s azon is szokott járni, iffiu legény",155 

ú gy látszik, hogy még a mult a század elején is gyakran lovagoltak 
a magyar orvosok; a katonasebészek mindenesetre. Kitünik ez Fazekas 
"Ludas Matyi"-jának abból a helyéből, ahol azt írja le, hogy miként cse· 
rélt ruhát Matyi a gazdájával, doktor Scorbuntiusszal, aki valamikor fel
cser volt egy külföldi seregnél: 

,,Elkéré ekkor doktor Beorhuntius urtól 
Ocska parókáját, spádéját, vén paripdjdt. 
Bőr bugyogóját és a tábori régi kabátját, 

iM Quelle n: II. 354. Ugyanők 1536-ban a város orvosát gyógyszerekkel a vaj
dáné gyógyítására küldik s útravalóul bort, kenyeret, -süteményt és egy szárított 
potykát adnak neki. (U. itt, 457.) 

155 Ez az orvos, kiről Telekiné itten emlékezik, Gőrgei Pál volt. Lásd Weszpr. 
I. kötet. 
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... Doktori módon 
Kezdi viselni magát; illett rá tászli, paróka, 
Koszperd156 és bugyogó; ugy hogy Scorbuntius ur is 
Megfogván a hasát, majmát majd holtra nevette.'' 
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Különben nemcsak nálunk, hanem a külföldön is általánosan 
el volt terjedve a .,lovagolva praktizálás", mert hiszen az utak 
és a közbiztonság dolgában ott se voltak sokkal különben a \'iszo· 
nyok, mint nálunk. Ulrich württembergi gróf orvosa 1457-ben 171 márka 
rendes fizetésen kívül még hat akó bort és 30 malter zabot is kapott, az 
utóbbit a "praxislovak" etetésére. Franciaországban szintén lovagoltak 
az orvosok, de ha más nem volt, az öszvérrel is megelégedtek; _sőt ez volt 
a gyakoribb eset. A francia orvos bizony egy csöppet se rösteUte "sza
márra kapni'\ ha arra került a sor; amit a magyar doktor, ősi soron 
lovagló nemzetség sarja, aligha cselekedett volna meg, mert egész bizo
nyosan veszett hire kerekedett volna ebből. A párizsi orvosegyetem udva· 
rán 1505-ben két hatalmas, garádicsos követ helyeztek el, hogy a jövő· 
menő doktoroknak megkönnyítsék az öszvérről való le- és fölszállást. Egy 
akkori francia írásban az áll, hogy a jó doktornak négy dologgal kell bir
nia, s ezek elseje a jó öszvér, de az ne legyen valami makrancos bolondos
kodó állat, hanem jámborabb fajta, aki nem fordítja bele a sárba a gazdá· 
ját.167 Doktor Guérin még 89 éves korában is lovon járta az utca sorát és 
sarát, a párizsi tanár, Guy Patin is mindig azon. 

N em is lehetett olyan kellemetlen az a "more patrio" való praktizá
lás! Egy üveg bor, egy darab szalonna az iszákba, s napmultáig a harma
dik határt is meg-járta a hajdani kolléga; még (salvo respectul) a polus 
aboralis se bánta, mert hát akkoriban az is más anyagból volt gyúrva, 
mint a mai karosszékes, kanapés világban. A jó öreg Gvadányi el is 
mondja, hogy milyen kevés előkészületre volt szüksége a régi magyar 
orvosnak, mikor "vidéki" beteghöz hívták: 

Nyergem zsu!a-fakó lovamnak hátára 
Feltettem, s kulaesom az első kápára; 
Iszákom kötöttem a hermee szijára, 
U gy hogy ne okozzon túrt ez a hátára. 
Mennyi költségem telt, erszényembe tettem, 
Szalonnát is vinni el nem felejtettem. 
Sót és vörös hagymát iszákba vetettem, 
Szathmári jó borral kulacsom töltöttem. 
Abrakos tanyiaztrám egy szép fehér czipó 
Megtöltötte: kefe és a lóvakaró, 
Efféléket vinni magával igen jó, 
Az útban jól esik egy kis provisió. 

Lássuk már most, hogy milyen volt a régi magyar orvos viszonya a 
beteg höz. 

Számos jeiét látjuk annak, hogy ez a viszony a legbensőségesebb, 
legbizalmasabb volt. Elég, ha arra a szinte családias intimitásra utalok, 
mely Nádasdy Tamást Kőrös Gáspárhoz, Bethlen Gábort az udvari sebé· 
széhez és Schultz (Scultetus) nevű udvari orvosához, Báthori Zsigmondat 
Hunyadi Ferenchez, Wesselényi nádor családját W eber Jánoshoz, Károlyi 
Sándor családját Köleséri Sámuelhez fűzte, kiről egy helyütt azt írja 

156 Koszperd vagy koezperd: rövid kard, gyiklesö. Tászli vagy táczli: csipkés, 
hímes manzsetta, amilyet a régiek viseltek. 

157 Une bonne mule, qui ne soit point fantasque et qui ne le renverse point 
dans. la bone. 
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Károlyiné (Barkóczy Katalin), hogy ő bizony ezer német doktorért sem 
adnái158 

A magánérintkezésben sem voltak fukarok az orvosok iránti tiszte
letadással és megbecsüléssel. Ma már kissé furcsán hangzik, pedig való
ság, hogy a magyar orvos címe a 16. század elejétől (sőt valószínűleg már 
régebben is) egészen a 18. század második feléig az excellenciás titulus 
volt, ezt a címezés! használták, mikor orvoshoz írtak vagy beszéltek. Hogy 
a sok közül csak néhány példát említsek. Egy levélben, mely a 16. század 
második feléből való, Schlick P. arra kéri nagy könyörögve Hunyadi 
Ferencet, a híres magyar orvost, hogy legyen olyan kegyes ő exellenciája, 
vizsgálja meg a fia karját, mi baja lehet, mert már négy év óta sinylődik: 
vele. Bocsánatát kéri, hogy ismeretlen létére ő exellenciájához mer for
dulni; de hát nincs más menedéke, úgy folyamodik hozzá, mint a remény
ség szent horgonyához.159 Decsi János, a történetíró is exellenciásnak szó
lítja ezt az orvost hozzáintézett levelében, 1596-ban."" Izabella kiralyné, 
rnikor az udvari orvosa 1559-ben Lengyelországba utazik, oltalomlevelet 
ad neki, melyben azt írja, hogy "Quoniam hic Excellens Ioannes Evange
lista Doctor Physicus, in regnum Poloniae proficiscitur" stb!" 1615-ben Tar
nowsky Miklós kéri a Körmöcbányán tartózkodó Vogler J án os dr.-t, hogy 
legyen szíves ő exellenciája, menjen ki hozzá a legközelebbi vasárnap, a 
sebésszel együtt (kit a levél egyszerűen "dominus Rupertus"-nak nevez) 
Jezernicére, a beteg leányához.162 A doktor azonban azt feleli, hogy annyira 
el van foglalva a gyógyszerek készítésével, hogy semmiképpen se tehet 
eleget a meghívásnak, hanem majd egy másik orvost fog küldeni maga 
helyett. 1664-ben az eperjesi városi tanács Schönlin doktornak bizonyít
ványt állít ki, melynek a borítékán egykorú írással az áll, hogy: "Testi
moniales pro Excellentissimo Dornino Io. Phil. Schönlin, phil. & med. Doc
tore?" 1694-ben Thököly Imre, a szegény bujdosó kuruckirály, török
orszagi tartózkodása idején megköszöni a drinápolyi orvosnak a küldött 
gyógyszereket s egyszersmind arra kéri ő exellenciáját, hogy küldjön neki 
valami francia doktort, mert az ő magyar sebészei oly ostobák, hogy még 
az érvágást sem meri rájuk bíznH1M 

De még a 18. századba is jócskán átnyult ez az excellenciás címezése 
az orvosoknak. Így egy 1710-ből való lőcsei okiratban azt olvassuk, hogy 

158 Jellemző azonb~n, hogy mikor az asszony vagy a gyermekek gyógyításáról 
van szó, akkor oly felvilágosodott emberek is, mint amilyen Károlyi S. volt, inkább 
fordulnak az öreg tudós asszonyok-ho-z, kik az efféle bajok kezelésében egészen a 19. 
század elejéig elsőrangú szakértök voltak. .Mikor a Károlyi kis fia Perene 1715-ben 
megbeteg·szik, azt az utasítást adja, ho.gy hivassák hozzá Tolvdy Gábo;né vagy 
Balogh Györo_yné as~zon~omat, ellenben "doctori orvosságokkal ne vesztegessék, 
mert az felesegemet lS alig hogy meg nem ölték: hanem házi orvosságokkal gyó~ 
gyítsák, Ú:",""Ymint gyöngy kláris pornak italával, lencse vizével etc." (Éble: Károlyi 
Ferene gróf és kora, 119.) 

159 Quod ignotus Excellentiam Vestram, absterso pudore, requirere cogor ... 
ad Excellentiam V estram tamquam ad sacram anchoram confugio ... habeo :fili um, 
quem ad Excellentiam V estram misi ... Excellentiam V estram oro lmpense ... spes 
omnis in Excellentia Vestra fixa est stb. (T. T. 1881,) 

160 Haec si ab Ecellentia Tua írnpetravero.. Haec libuit in sinus ExceJientiae 
Tuae effundere ... Valeat feliciter Excellenlia Tua stb. 

161 Weszprémi: III. 8. 
162 M~llem ut. ~xcellentia Sua dnus. Vogler una cum dno Ruperto ad prime 

futurum diem Domm1eum, huc ad me excurreret (Körmöcbányai vár. levéltár: 1615. 
tom. II. 88. I. 55.) 

162 Lőcsei vár. levéltár, XII. 92/16. 
161 Monnm. Irók, XXIII. 128. 
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a pestisbetegek gyóg;yítására megfogadott sebész köteles a városi orvos 
ő excellenciájának eng·edelmeskedni s utasítása szerint látogatni a betege
ket,165 ]735-ben Trangus Illés "excellens medicinae doctor uram" intéz kér
vényt Miskolc város tanácsához az iránt, hogy ott a maga fundusán pati
kát erigálhasson és ebben a patikában mindenféle nádmézzel (cukorral) ké· 
szült reggeli üdítő italokat és rozsolist is árulhasson/66 amit a város ta
nácsa'_ hosszabb fejtörés után - meg is enged. Még sokkal később, 1768-
ban is, divatos volt ez a titulus; mert ez évben K rajszel János Zsigmond 
megyei fizikus özvegye, Kolbenhajer Mária segélyért folyamodik a lőcsei 
tanácshoz s ebben az iratban az előbbi fizikus (Placzinger Mihály) mint 
"Excellentiss.imus Dominus" van említve.167 

Az ország német nyelvű lakossága szintén nem sajnálta ezt a fényes 
cimet a doktoroktóL A Kézsmárkon 1559-ben elhunyt Preining nevü orvos 
végreudeletét a város íródiákja következőleg iktatja be: Des ehrsamen 
und weisen Herrn Doctor Heinrichs seiner Excellenz GottseHger Gedacht
niss Testament.168 A körmöcbányai városi levéltárban (Tom. II, 33. l. 21.) 
szintén van egy 1601-ből származó irat, illetőleg fogalmazványmásolat, 
me ly Burckhard J án os városi orvos halála után készült s melynek értel
mében a hét bányaváros közösen meghív valami orvost, kinek neve nincs 
kitéve az iratban, csupán a címzése, mely mindig: ,,Ehren-V ester und 
Excellentz". Eg-y 1614-ből való bártfai levél is "seine Exce!lens"-nek mondja 
a doktort. Hasonló szép, bár némileg eltérő formájú címmel tiszteli meg 
a városi orvost az az utasítás, melyet 1646-ban a soproni vár. tanács adott 
ki: "Instruction, wessen sich der Edle, Ehrenveste und Hochuelehrte Herr 
H einricus J ohannes Fridericus, Ph'ilos. et Medic. Doktor, derzeit hiesig 
besteiter Ordinarius Medicus, in seineu Ihme aufgetragen Ambt und 
Dienst zu verhalten.16

{1 

Természetes, hogy ez a régi exellenciás cím nem födi teljesen a mai 
miniszteri, titkos tanácsosi stb. "kegyelmes ú.r"-at. De hogy mindenkor a 
legelőkelőbb emberek és közhivatalnokok címe volt, az kétségtelenül meg
állapítható. Hogy csak néhány bizonyságot erniítsek: Bercsényi Miklós 
(1709) exellenciádnak szólítja Golowkin orosz főkancellár!; egy másik leve· 
Iében Jahnus tábornokot nevezi így; Apafi erdélyi fejedelem (1670) egy 
főúrnak és Spark generálisnak adja a címet, majd egy másik alkalommal 
(1685, 1687) a nagyvezérnek: így szólítják ez időben az erdélyi rendek 
Caraffa tábornokot, szintúgy valamivel később Tököly Imre a portai 
angol követet: Co b tábornok (1664) a nádor!, más helyt pedig- De Souches 
generálist tiszteli :így, sőt úgy látom, hogy a középkorban a magyar kirá
lyok is exellenciások voltak; legalább a 13. században így szólítja meg- a 
Zala vármegye közönsége és a székesfehérvári káptalan IV. Bélát és 
IV. LászlótP0 

Hogy mikor kezdődött ez az érdekes szokás, mely az orvosoknak a 
kegyelmes (vagy tán helyesebben kíváló, kitünő) címet osztogatta: erre 
vonatkozólag nincsenek még- döntő adataim kultúrtörténetünk multjából. 

165 Lőcsei vár. levéltár. XX. 26/5. 
166 Szendrei I.: Miskolc város tört., II. 650 
167 U. o. XII. 188/17. 
16S Vámosay István: Adatok stb. 21. 
1611 Soproni városi lvltr. Lad, XX. et U. fasc. I. 
170 Arch. Rák. III. 825. és 51., Erd. Orszgy. Eml. XV. 144., 146; Alvinczy P. 

Qkmnyt. III. 41., 165; Tököly I. Napl. V. 488; Teleki M. level. ID. 70., l17; Kubinyi: 
Magyar tört. emlékek, I. 58; Hazai Okmtr. VI. 163, 190, 290, 297. Különben a régi 
francia királyoknak is ez volt a címe. 
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A legrégibb erre vonatkozó adat, melyet ismerek, 1539-ből való és egy 
W ernher György eperjesi orvoshoz intézett levélben fordul elő,171 W esz
prérni az ehhez fűzött megjegyzésben azt mondja, hogy abban az időben 
az "Excellenciád" címezést csak az orvosoknak adták. Okom van kételkedni 
W. ezen állításában. Legalább későbbi és külföldi adatok azt bizonyítják, 
hogy az excellenciás titulust nemcsak orvosoknak, hanem más tudomány~ 
nyal foglalkozóknak is megadták. Még a józan .Hollandiában és N érnet
országban is, honnan a sok okos dolgon kívül jó csomó bolondság is került 
hozzánk. Mencken 1716-ban érdekes könyvet írt a tudósok nyegleségeiről 
(De charlataneria eruditorum. Amstelod.) s ebben (15., 16. lapon) cs1pos 
gúnnyal ostorozza az akkori tanárok és tudósok "címkórságát". Mostaná
han - úgymond - excellentissimus-nak szólítgatják azokat is, a kiknek a 
tudománya annyit sem ér, mint egy iskolás :fiúé. A ki pedig nem fogadja 
el az; excellenciás címezést, arra azt mondják, hogy megbolondult. Így járt 
Boullaud, aki lengyelországi útjában tiltakozni próbált a folytonos éXCel
lenciázás ellen. Sose haragudjék, mondották neki: ezt a címet mindenki 
megkapja Lengyelországban (en Pologne on le don ne á tout le monde)! 
Érdekes latin verset is közöl ugyanott, melyet egy tanárember írt bizal
masan egy másikhoz, jóízűen gúnyolva benne a tudósok excellenciáskodó 
mániáját. Vígan osztogatják ezt a fényes titulust a szegény szurkoló stu
densek: at mendax sine rebus est imago, csak tartalom nélküli, hazug lát
szat az efféle dicsőség! Végül még külön is nekimegy a cimhajhászó. de 
amellett nagypipájú-kevésdohányú doktoroknak, kiknek a tudománya leg. 
jobban ebbe a versbe szedhető össze: 

Si vis sanari de morbo nescio quali, 
Accipias herbam, sed quam vel nescio qualem, 
Ponas nescio quo, sanabere nescio quando. 

Bizonyos tehát, hogy az orvosok excellenciás címe külföldről kerülf. 
hozzánk, éppúgy, mint a illindjárt említendő magnifícus (nagyságos) cím 
is, mellyel szintén gyakran találkozunk a 16. századi magyar levelekben. 
A középkori magyar orvosok címe (egészen a 15. század végéig) többnyire 
csak a magister vagy magister in physica volt; de ez a látszólag szerény 
titulus is a legelőkelőbbek közé tartozott akkoriban. IV. Béla udvari orvosa 
Bernaldus mester nevén van említve; egy másik orvosa Tiborcz mester, 
kinek (hűsége jutalmául) három fundust adományoz. Mikor IV. László 
1275-ben valami súlyos lázas bajba esik és udvari orvosa, Gellért mester172 

távol van, négy másik orvost hivatnak hozzá, mégpedig Tivadar ferenc
rendi szerzetest, Garcianus mestert (1_\~Ioys mester orvosát), János mestert 
(Joachim mester orvosát) és Bertalan mestert. 1339-ben Pál mester, pataki 
plébános és a király fizikusa egyik szőllejét János testvérének ajándé
kozza.173 Mátyás király egyik orvosa Magister Sebastianus,174 két másiknak 
neve: Magister Julius (Milion és Magister Stephanus."' Ebben az időben 
a szegedi hospitium orvosai is magisterek voltak. E címet a gyógyszeré
szeknek is megadták néha; így egy 1335-ből való okirat "discretns vir et 

171 Egregiae Vestre Excellentiae humiles 24. parochialium Ecclesiarum Recto~ 
res. (Weszprémi I. 200.) 

172 Ezen Gellértről 1. részletesebben "Békefi Remig: Orvosok, betegségek és 
gyógyÍtás az Árpádok korában (1912), 3. 

173 Zichy okmánytdr: I. 564. 
174 L. róla részletesebben: Weszpr. II. 62. 
175 Ezekről l. óváry: A m. tud. akad. oklevél-másolatai (1890.) 164, 178. 
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honestus Magister Mannus dispensator" néven említi a gyógyszerészt; 
(lehet, hogy orvosi képesítése volt). Később, a céhek korában, a sebészeket 
is megillette a mester cím; így egy 1528-ból való brassói okirat is "mais~ 
ter"-nek mondja a gyógyító sebészt, egy másik helyen pedig azt olvassuk 
benne, hogy "Gabriel mester, dem barbierer" egy forintot adtak; ennek a 
mester címnek azonban természetesen egészen más értéke volt. mint a 
középkorfuak.176 

Régi orvosainknak még egyéb címeik is voltak, melyek valószínü
leg aszerint változtak, hogy volt-e az illetőnek papi rangja, vagy egyéb 
hasonló képesítése. !gy pl. Mátyás király mindig magnifícus-nak címezi 
a-z ő híres udvari orvosát és gyakori követét, Fontana Ferencet. Ugyanígy 
szólították az orvost még későbbi időben is az előkelők; pl. Verancsics 
(1573) dr. Menabena Apolloniust magnilica tua dominatio-nak címezi, 
ugyanúgy, mint gróf Salmis Gyulát egy másik helyen. Ugyanő Zsámboky 
(Sambucus) János doktort állandóan úgy szólítja, hogy magnifíce domine 
et frater charissime. Mindenesetre nagyon megtisztelő cím egy olyan elő
kelő ember résZéről! Ugyancsak Zsámbokyt, a kiváló orvost és világhírű 
polyhistort, egregius-nak nevezi egy 1557-iki okiratában I. Ferdinánd 
király, melyben elrendeli, hogy a magyar kamara egész életén át 50 
magyari forintot fizessen neki évdíjul; ellenben a kamara tanácsának ez 
ügyben kelt irata már Excellens Dominusnak mondja Zsámbokyt.177 

A 18. század végén, talán a nagy francia forradalom dicső, de éppen 
nem hosszú életű jelszavainak hatása miatt, megszünt a doktorok excet 
lenciázása is: elkövetkezett az égalité, vagyis a tekintetes urak világa. 
1815-ben a derék Cseh Szombati József doktort, pedig ő országos főorvos 
is volt, már csak spectabilis dominusként parentálja el a halálát sirató 
versezet.178 Ne gondoljuk azonban, hogy a spectabilisnak rosszabbul ment 
a sora, mint az excellentissimus-nak; sőt úgy látszik, ez a szegény excellen
ciás nem egyszer érezte keserűséggel, hogy ha ád is Galenus opes-t~ de 
nem mindig ad mellé kellő quantum honores-t. Ezt látom legalább a jó 
Winner1711 Ferenc doktor esetéből, aki 16. század végén, vagy a következő~ 
nek elején (dátuma hiányzik), nagy méltatlankodással panaszolja a nagy
szombati városi tanácsnak, hogy míg őneki, aki pedig personalis medi
cus-a az esztergomi érseknek, pénZiért sem adnak tisztességes lakást a vá
rosban, addig a városi hóhérnak pompás ingyen-lakást juttatnak. Ha a 
város bírája és tanácsa annyi jót tesz a hóhérral, akkor tán a szegény dok~ 
tor is megérdemelne egy kis jóindulatot1 

No de ezek csak kivételek voltak s mindent összevéve, bátran elmond
hatjuk, hogy abban a régi, arisztokratikusnak mondott magyar világban 
sokkal több becsülete, tisztessége, tekintélye volt az orvosnak (hogy az 
opes-ről ne is beszéljünk), mint a mai sai-disant egyenlőség világában. 

Az orvosi rend társadahni megbecsülését mindenesetre nagyon elő
mozdította a már említett 1552. évi Ordo politiae, mely a városi orvosokat 
rang dolgában a legelőkelőbb helyre teszi s az ékszerek viselését is meg-

176 Wenzel VII. 444; Hazai Okmtár VII. 64; Reizner: Szeged tört. III. 187; M. 
Tört. Tár IV. 179; Quell. z. Gesch. d. Stadt Brassó II. 113, 117. 

177 Fraknói: Mátyás kir. levelei, II., kül. helyeken. Verancsics munk. XI. 217., 
218., IX. 222. stb. 

178 Néhai orvos doktor, tekintetes nemes és nemzetes Cs. Sz. J. úr sírhalma. 
1815. Címkép. 

1 79 Vagy Wiener1 Az aláírás nem jól olvasható. A nagyszombati városi levél~ 
tár ira t ai közt. 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 8 
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engedi nekik és feleségüknek, pedig ez az alsóbbrendűeknek szigorúan 
tiltva van. Orvosaink ünnepélyes alkalmakkor bíborvörös talárban és 
kalapban, ékszereikkel díszítve, karddal az oldalukon vagy a díszes, gom
bosvégű doktorpálcával (baculus nodosus) kezükben jelentek meg. Minél 
többet tartott róluk a város közönsége s minél többre taksálták önmagu
kat, annál fényesebb volt ilyenkor a díszrubájuk. Mikor az 1739. évi pestis 
alkalmával a budavárosi tanács elrendelte, hogy a járványorvosok a ru
hájukon és pedig elől a mellkason, arasznyi széles és hosszú, vörös és kék 
posztóból való keresztet viseljenek, továbbá jó nagy, messziről is meglát
ható, felső végükön keresztben végződő botokat hordjanak a kezükben, 
az orVosok minden erővel tiltakoztak ez ellen, azt mondván, hogy a nép ki
neveti őket. V égre is erőszakkal kellett őket az előírt signum viselésére 
kényszeríteni. Pestisjárványok alkalmával a hatóságok általában, még az · 
orvosokkal szemben sem ismerték a tréfát. Ugyanezen évi pestis alkalmá
val megtörtént, hogy Nicoletti budai orvos néhány pestisbeteget nem je
lentett be, továbbá az utcán egészséges emberekkel beszédbe ereszkedett: 
ezért kétheti szabafogságra és 24 arany fizetésére ítélték. Égy másik budai 
orvos ugyanekkor kiment a hetivásárra és ott, esküje ellenére, állítólag 
másokkal szóba állott, e?Jért a városi hatóság Elrendelte, hogy ha csak
ugyan igaznak bizonyulna a dolog, verjék vasra a doktor úr ö excellenciá~ 
ját, büntetésből helyezzék át a pestises betegek kórházába, abol további 
rendelkezésig, állandóan megbilincselve, lássa el a betegeket.1so 

Messzire vezetne, ha a régi magyar orvosok gyakorlatát minden 
irányban jellemezni akarnám. Csupán egyről szeretnék még megemlé
kezni: arról a pietisztikus hangulatról. mely régi orvosaink egész műkö
désén végighúzódik. 

A régiek hite szerint a testi bajok és az egészség, a gyógyulás és a 
halál Istentől van. Nem speciális magyar néphit ez, hanem általáno~ naiv 
meggyőződés, melyet a kezdetleges népek vallásos felfogásában is meg
találunk, olyan egyetemességgel, mint ahogy az anyának a neve, a mater, 
már a történelem előtti időktől fogva megvan minden árja nyelvben. 
A betegség mint büntetés már a biblia több helyén is előfordul, így például 
János evangéliumában (IX. 2.), ahol a Krisztus elé lépő vakembert látva, 
azt kérdik a tanítványok, hogy "Mester, mit ~étett ez, vagy ennek a szülei, 
hogy vakon született!" Minthogy pedig a beteg ember nem tudott magán 
segíteni s az orvos is csak hiányos mértékben, ezért mondották a régi ma
gyarok, hogy a beteg ember Isten markában vagyon, mert csak ö segíthet 
rajta. Ez az érdekes kifejezés gyakran előfordul azokban a régi levelek
ben, melyeket betegségben sínylődők írtak az orvosukhoz vagy ismerőseik 
hez. Egy 1563-ban kelt levelében Bagody Márta arról panaszkodik Nádasdy 
Tamásnénak, hogy a nénje beteg, .,vagyon csak az Istennek markában"; 
egészen "eldagadozott", az urinája megállott, semmiképen el nem indul
hat; azt hiszi, b ogy "az kő" bántja. 1565-ben Szele J aka b írja ugyanannak, 
hogy a felesége "az sok külömb külömbféle nyavalya után" halálán van; 
,.higyje el Kegyelmed, hogy csak az Uristen markában vagyon". 1558-ban 
Komlóssy Tamás írja Nádasdy Tamásnak, hogy valami rokonát "felüté az 
nehésség és el'ősen törte ... és immár csak az Uristennek vagyon kezében.H"-

Népies mitológiánkban is sokszor találjuk annak nyomát, hogy a 
régi magyarak hitében igen nagy szerepet játszottak az egészséget adó és 

iSO Orsz. levéltár: "Pestilentialia." 
181 Mindhárom levél az O. L.-ban, a Nádasdyakhoz intézett levelek közt. 
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azt megrontó felsőbb hatalmak. Kétségtelen, hogy ezek részben pogány
kori eredetűek. Nagyboldogasszony volt az ős vallási meggyőződés szerint 
a teherben levők pártfogója s hozzá folyamodtak a magtalan nők is segít
ségért. ö volt az életet adó istenasszony, a vajúdók segítője, kit ezért Szülő 
Boldogasszony-nak is nevez némely vidéken a nép. A Boldogasszonnyal 
szemben már századok óta ártalmas szellemnek tartják a Szépasszonyt, ki 
a gyermeliágyas nők megrontására törekszik s kit némely folkloristák a 
régi magyar V enusnak, a szerelern istenasszonyának tartanak, mit az is 
támogatui látszik, hogy a genitalis bajokban sínylődőkről Szeged vidékén 
azt mondják, hogy a "Szépasszony ágyát fekszi".182 

Hogy ősi mitológiánkban milyen nagy· szerepet játszottak az egész
ség-fenntartó és egészségrontó istenségek, jó és rossz szellemek, akiket 
aztán később a keresztény szentekkel personüikáltak: arról sokat lehetne 
még mondanom, de legyen elég, ha most csak a népies botanikai nevekre 
utalok, melyek közt nagy számmal szerepeinek az ilyenek, mint: Boldog
asszony ága (sabina); Boldogasszony haja (aranka); B. asszony csipkéje 
(málna, szeder); B. mentája, B. palástja (alchemilla); B. tenyere (tanace
tum); B. rózsája (sempervivum tectorum); B. tövise (carduus); B. teje 
(ugyanaz): B. cipőkéje (cypripedium); Istenfa (üröm); szent Antal, szent 
Iván füve (galium); szent György virága (gyöngyvirág és kankalin); szent 
Ilona-asszony füve (zsálya stb.); sz. Jakab füve (erigeron); sz. János füye 
(fekete üröm); sz. László füve (gentiana cruciata); Mária Magdolna füve, 
szent Simon füve és még sok más. 

A nép hitéből aztán a közfelfogásba is teljesen átszivárgott az a meg
győződés, hogy az egészség az istenség jutalma, a betegség pedig a bün
tetése. Különösen a járványos, pusztító bajokat mindig, már bibliai kor
szakok óta úgy tekintették, mint az Isten büntető kezének megnyilatkozá
sát. Ezért is járványok idején különös szigorral büntették az istenká
romló, céda, tivornyázó, templomkerülő népet. Hazánk orvostörténeti 
emlékei között sok ilyen értelmű adatot találunk. 1633-ban, a pestis idején, 
elrendelte a debreceni városi tanács, hogy "a citera. mindenféle zene, 
istentelen danolás és tánc megszüntettessék". 1741-ben, ugyancsak a pestis 
dúlása idején, hasonló rendelést tesz a sárospataki tanács: .,Felséges 
Istenünktől bűneinkért méltán megérdemlett sok és külömb-külömb láto
gatási és csapási közt nem hogy Istenhez, rossza a népnek, megtért volna, 
de naprul-napra némellyik gonoszságában úgy és olly nagyon elmerült, 
hogy edgy-edgy-némellyike alig várják vasárnapot, és nem a végTe, hogy 
azon nap a n1unkátul megszünvén, annak valameily részetskéjét Istennek 
felszentelnék, hanem hogy hova elébb és hamarabb az hasokat megtöltvén 
és eszeket kortsmákon megiván, egész napot dobzódásban, korhelységben 
töltsenek ... ~Hndezeknek megzaboláztatása kedvéBrt" szarosan megpa
rancsolják a magistratusi személyeknek, hogy "az eféle korhelyeket, 
korcsmás istenteleneket jóra hozni példás büntetésekkel el ne mulasszák" 
és hogy a hegyeken kóborló inasokat a kerülők "azonnal fogják és kalo
dázzák, mert nem illik vasárnap és egyéb jeles ünnepi napokon Istenszol
gálat előtt hegyekben járni". A kocsmai záróórát ök nagyon röviden és 
hatásosan oldották meg: elrendelték, hogy "kortsmákon estveli tiz óra 
után senkinek se legyen szabad dorbézolni. annálinkább muzsikát tar
tani, húsz páltza büntetés alatt".183 Ez ugyan nem volt valami liberális 

1s2 Ethnographia: IV. 236. 
183 Adalékok Zemplén vm. tört. VI. 92. 

8* 



vrvosi gyakorlat a régi Magyarországon 

roegoldás. de "egy csöpp" a zsarnokságból rendszerint eredményesebb 
volt a köznép maralitásának és tisztességérzetének fejlesztésében, mint 
bizonyos nagyhangú jelszavak. 

Ugyanezen emlékezetes pestis idején a sz;egedí magistratus is el
rendelte, hogy a káromkodók és egyéb bűnösöknek a szakottnál szigorúbb 
büntetésben legye.n részük; söt, hogy az Isten haragját még biztosabhan 
elhárítsák, megparancsolták egy Harmos Anna nevezetű asszonyállatnak, 
ki talán az egyetlen kálvinista volt a jó szögediek közt, hogy vagy azon 
nal távozzon a városból, vagy térjen át a katholikus vallásra, nehogy to
vább is botránkoztassa jelenlétével az égi hatalmakat.184 

Az a pietizmus) mely a pestis-járványoknak mondhatnám természe
tes mellékvonásaként fejlődött ki az egész ország területén, az orvosokra 
is átragadt; ök maguk is, sokszor talán csak okos alkalmazkodásból a 
megriadt közönség hangnlatához, de tán azért is, mert jól tudták, hogy a 
népnek csak hasznára -van, ha ilyen fertőzetes időben józanul és istenes 
módra él: ők is hirdetik a "prophylaxis theologicá"-t, az istenhöz való 
megtérés szükségét. "W ei! en die Pest eine besondere Züchtignng und 
Straffe Gottes ist", mondja a 18. század leghíresebb magyar orvosa, a 
"Hippocrates Hungaricus" (ahogy Weszprémi nevezi), Moller Károly Ottó, 
kinek minden szavát órákulumnak vették abban az időben, ,,so musz man 
zuförderst in wahrer Busse und Gianben sieh mit dem Herrn seineu Gott 
versöhnen, seineu Zorn mít Sűnden nicht reitzen, und also seineu V er
trau en auf Gottes Allmaeehtigen Schutz und vetterliebe Vorsehnng set
zen" ... "Einbildung ist aerger, als Pestilenz; dargegen aber ein andaech
tiges Gebet, und Ergebung in Gottes Willen wohl das beste Jl{ittel ist". 
Gömöri Dániel, a győri orvos. is melegen ajánlja a ,.prophyla.xis theolo
gicát", "midön az Istentül reánk ütött haragját szivbéli fohászkodásaink
kal meg-engesztellyük". Folklorisztikus szempontból is érdekes, hogy 
ugyanő egy helyen azt írja, hogy a pestis pusztításait a haragvó úristen
nek ~,repülő nyílai~' okozzák, mely felfogást egy másik régi orvosunk, 
Madai Dávid Sámuel, írásában is megf;alálom, mert egy helyen azt mondja, 
hogy "áldassék az életnek Fejedelme, ho:zy az ő súlyos látogatásai között 
irgalmasságot is hagy tapasztalnunk, és oly orvosságokat is mutat, 
mellyek által az ö halálos nyilaival megsebhetelt emberek ismét meggyó
gyíttatbatnak".1Sfi 

Régi orvosaink vallásossága, mint az minden egyéb erős meggyőző
déssel is oly gyakran megesik, néha-néha túlzásba is csapongott. Csap6 
József. a jeles botanikus-orvos, például, mikor a Csába-ire-fűről (pimpi
nella saxifraga) beszél, hangsúlyozza, hogy vétek azt "istenszakálla
fűnek" nevezni, (ezzel a szóval jelölte t. i. a profanum vulgus azt a. nö
vényt). De másrészt szinte megható, mikor a régi levelekben olvassuk, 
hogy milyen szerénységgel nyilatkoznak ezek az emberek a legsikeresebb 
kúráikról is, milyen önzetlenül hárítják el maguktól a gyógyítás érdemét, 
azt :mondván, hogy mindez nem az ő munkájuk, hanem az isten jóindula
tának és atyai szBretetének a megnyilatkozása. ök c.sak "lsten. 11Ján" 
gyógyítottak. Ez a szép kifejezés igen gyakran előfordul a régi doktorok 
és az ő segítségüket kérő betegek írásaiban. A veszprém; püspök 1630-ban 
levelet küld a soproni városi orvos ,.ő excellentiájának~', melyben kérve-

184 Reizner: Szeged tört. III. 173, 177. 
18li Moller: Consilium medicum stb. 4. és a bevezetésben. Madai: Szüks. oktatás 
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kéri, hogy legyen szíves ellátogatui hozzá és Isten után segiteni rajta.lM 
1555-ben Dersffy Potenlia visszakéri Nádasdi Tamástól az odakölesönzött 
orvosságos könyvét, melyröl azt írja, hogy ,.bizony sok orvosságot belőle 
megpróbáltam, hogy- Isten után mind nagynak s mind kecsinnek 
használtam vele". 1569-ben Sámboky (Sambucns) János dr. írja Nyílas Ist
\7ánnak, b ogy ,.ha P oson ban nehány napot űzhettem~ megvizitálom kegy-el
medet, Isten akarat jából". (A nagyszombati levéltárban található levelében.) 
1666-ban Bornemissza Anna írja Teleki Mihálynak, hogy "Tolnai u-ramat 
(az orvost) majd három h~tig itt tartám s isten után használt!" Mikor 
pedig 'l~elekiné megbetegszik, egy ,~orvosasszony"-t ajánl neki, aki isten 
után talán őkegyeimének is használna. De nemcsak az emberorvosok, ha
nem a lócloktorok is ·isten után gyógyítottak a régi időkben, mert l-éter 
kovács, Nádasdy Tamás "szegény- jobbágya", azt írja az urának 1552-ben, 
hogy ,.amely fíí lova Nagyságodnak itt maradt vala, nagy szolgalmatos· 
ságval (l) bántam vele; istennek utána azért megjógyutt minden nya
va!iájából". (Orsz. Levéltár, i. h.) 

A régi magyarok, még a 17. században is, azt tartották, hogy a jóra
való orvos a tudományát és ügyességél Istentől nyerte. Miutha sejtelmük 
lett volna arról, hogy a nagy orvosok tulajdonképen virtuózok, kiknek 
g·enialitása éppúgy külön adománya az úristennek, mint egy jeles festőé 
vagy zenészé. Azért írja gr. Nádasdy Ferenc (1602. d ee. 12.) egyik levelé
ben,188 melyben egy ismeretlen nevű orvost ajánl Sopron városa tanácsá
nak, aki "azminemü tudománynyal lstenünk megajándékozta", azzal sze
retne a város lakóinak szolgálni, s köztük letelepedni. ,,Isten ád erőt az 
orvosságnak"', írja Teleki Mihálynak is az egyik ismerőse (1667), és 
ugyancsak neki egy más alkalommal (1668) azt kívánja a felesége, hogy 
.,az Uristen gyógyítsa meg keg~y .. elmedet, mert csa.k ő felsége az igazi jQ 
orvos". Ez a felfogás, hogy a gyógyítás tudománya Istentől van, azután 
maguknak az orvosoknak a hitébe is átment; ezért írja (1556) Szegedi 
Kőrös Gáspár Nádasdy Tamásnak, hogy "az úristen a legnehezebb bajo
kat is meggyógyítja; az orvos csak az ő eszköze. Bizony jól mondta Nagy
ságodnak az én Sárkány komán1, ho&ry én eddigelé soha senkit se gyógyí
tottam meg, sőt ezután sem, mert csak az Isten képes a betegséget eltávoz
tatui; én csak azért állok itt, hogy -orvosságokat nyujtsak. de azok hatása 
az Istentől függ." (Deus enim aegritudines magnas curat, medícus minis
ter Dei est. Recte itaque a meo chariss. compatre Sarkano dictum fuit, a 
me neminem fuJsse unquam sanatum. neque deinceps unquam quisque 
secundae valetudini reddetur a me medico, q_uum solus Deus morbo~ 
aufet·at; iamen ipse adsto, 1·emedia pon·igo, dies et noctes ministerio 
fungor, Deo effectum committo. Országos levéltá'r.) Régi orvosainknak 
ezen vallásos hangulatát látva, azt is könnyü megértenünk, hogy egyik· 
másik közülök nagy szenvedéllyel űzte a térítgetést is. Pestalotius, vagy 
Pistalotius) a 16. század második felében élt híres orvosunk (kiről se 
Weszprémi. se má8 orVostörténeH forrásaink nem beszélnek, s kiről talán 
még alkalmam lesz bövebben is megemlékezni), volt az, ki gyógyításai 
közben a Balthiányi-családot a protestáns hitre térítette. 

Nagyon érdekes megfigyehli, hogy a 16. században élt szélhámos 
kuruz;slók is mennyire törik magukat, hogy a közönség előtt vallásos 

186 Soproni várO&i levéltár, fasc. XIII. 886. 
187 T. M. III. 579. stb. 
:tsa Soproni városi levéltár. Missiles. 
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megoldás. de "egy csöpp" a zsarnokságból rendszerint eredményesebb 
volt a köznép moralitásának és tisztességérzetének fejlesztésében, mint 
bizonyos nagyhangú jelszavak. 

Ugyanezen emlékezetes pestis idején a szegedi magistratus is el
rendelte, hogy a káromkodók és egyéb bűnösöknek a szokottnál szigorúbb 
büntetésben legyen részük; sőt, hogy az Isten haragját még biztosabban 
elhárítsák, megparancsolták egy Harmos Anna nevezetű asszonyállatnak, 
ki talán az egyetlen kálvinista volt a jó szögediek közt, hogy vagy azon· 
nal távozzon a városból, vagy térjen át a katholikus vallásra, nehogy to
vább is botránkoztassa jelenlétével az égi hatalmakat.184 

Az a pietizmus, mely a pestis-járványoknak mondhatnám természe
tes mellékvonásaként fejlődött ki az egész ország területén, az orvosokra 
is átragadt; ők maguk is, sokszor talán csak okos alkalmazkodásból a 
megriadt közönség hangulatához, de tán azért is, mert jól tudták, hogy a 
népnek csak hasznára van, ha ilyen fertözetes időben józanul és istenes 
módra él: ök is hirdetik a "prophylaxis theologicá"-t, az istenhöz való 
megtérés szükségét. "W eilen die Pest eine besondere Züchtignng und 
Straffe Gottes ist", rnondja a 18. század leghíresebb magyar orvosa, a 
"Hippocrates Hungaricus" (ahogy Weszprémi nevezi), Moller Károly Ottó, 
kinek minden szavát órákulumnak vették abban az időben, "so rnusz man 
zuförderst in wahrer Busse und Gianben sich mit dem Herrn seineu Gott 
versöhnen, seineu Zorn mit Sünden nicht reitzen, und also seineu Ver
trauerr auf Gottes Allmaechtigen Schutz und vetterliebe Yorsehung set
zen" ... "Einbildung ist aerger, als Pestilenz; dargegen aber ein andaech
tiges Gebet, und Ergebung in Gottes Willen wohl das beste Mittel ist". 
Gömöri Dániel, a győri orvos, is melegen ajánlja a "prophylaxis theolo
gicát", "midőn az Istentül reánk ütött haragját szivbéli fohászkodásaink
kal meg-engesztellyük". Folklorisztikus szempontból is érdekes, hogy 
ugyanő egy helyen azt írja, hogy a pestis pusztításait a haragvó úristen
nek "repülő nyílai" okozzák, mely felfogást egy másik regr orvosunk, 
Madai Dávid Sámuel, írásában is megtalálom, mert egy helyen azt mondja, 
hogy "áldassék az életnek Fejedelme, hogy az ő súlyos látogatásai között 
irgalmasságot is hagy tapasztalnunk, és oly orvosságokat is rontat, 
mellyek által az ő halálos nyilaival megsebbetett emberek ismét meggyó
gyíttathatnak".18:; 

Régi orvosaink vallásossága, mint az rninden egyéb erős meggyőző
déssel is oly gyakran megesik, néha-néha túlzásba -is csapongott. Csapó 
József. a jeles botanikus-orvos, például, mikor a Csába-ire-fűről (pimpi
nella saxifraga) heszél, hangsúlyozza, hogy vétek azt "istenszakálla
fűnek" nevezni, (ezzel a szóval jelölte t. i. a profanum vulgus azt a nö
vényt). De másrészt szinte megható, mikor a régi levelekben olvassuk, 
hogy milyen szerénységgel nyilatkoznak ezek az emberek a legsikeresebb 
kúráikról is, milyen önzetlenül hárítják el maguktól a gyógyítás érdemét, 
azt mondván, hogy mindez nem az ő munkájuk, hanem az isten jóindula
tának és atyai szeretetének a megnyilatkozása. Ok csak ~lsten. után'~ 
gyógyítottak. Ez a szép kifejezés igen gyakran előfordul a régi doktorok 
és az ő segítségüket kérő betegek írásaiban. A veszprémi püspök 1630-ban 
levelet küld a soproni városi orvos "ö excellentiájának", melyben kérve-

184 Reizner: Szeged tört. III. 173, 177. 
181l Moller: Consilium medicum stb. 4. és a bevezetésben. Madai: Szüks. oktatás 
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kéri, hogy legyen szíves ellátogatui hozzá és Isten után segíteni rajta.188 

1555-ben Dersffy Potentia visszakéri Nádasdi Tamástól az odakölcsönzött 
orvosságos könyvét, melyről azt írja, hog~r "bizony sok orvosságot belőle 
megpróbáltam, hogy Isten után mind nagynak s mind kecsinnek 
használtam vele". 1569-ben Sámboky (Sambucus) János dr. írja Nyilas Ist
\'ánnak, b.ogy "ha Fosonban nehány napot űzhettem, megvizitálom kegyel
medet, I st en akamtjából". (A nagyszombati levéltárban található levelében.) 
1666-ban Bornemissza Anna írja Teleki Mihálynak, hogy "Tolnai uramat 
(az orvost) majd három hétig itt tartám s isten után használt.187 Mikor 
pedig rrelekiné megbetegszik, egy "orvosasszony~'-t ajánl neki, aki isten 
után talán őkegyeimének is használna. De nemcsak az emberorvosok, ha
nem a lócloktorok is isten után gyógyítottak a régi időkben, mert l-éter 
kovács, Nádasdy Tamás "szegény jobbágya", azt írja az urának 1552-ben, 
hogy ,,amely fű lova Nagyságodnak itt maradt vala, nagy szolgalmatos
ságval (l) bántam vele; istennek utána azért megjógyult minden nya
va!iájából". (Orsz. Levéltár, i. h.) 

A régi magyarok, még a 17. században is, azt tartották, hogy a jóra
való orvos a tudományát és ügyességét Istentől nyerte. Mintha sejtelmük 
lett volna arról, hogy a nagy orvosok tulajdonképen virtuózok, kiknek 
genialítása éppúgy külön adománya az úristennek, rnint egy jeles festőé 
vagy zenészé. Azért írja gr. Nádasdy Ferenc (1602. dec. 12.) egyik levelé
ben/88 melyben egy ismeretlen nevű orvost ajánl Sopron városa tanácsá
nak, aki "azrninemü tudománynyal Istenünk megajándékozta", azzal sze· 
l'etne a város lakóinak szolgálni, s köztük letelepedni. • .Isten ád erőt az 
orvosságnak"', ll'Ja Teleki Miháiynak is az egyik ismerőse (1667), és 
ugyancsak neki egy más alkalommal (1668) azt kívánja a felesége, hogy 
.,az Uristen gyógyítsa meg kegyelmedet, rnert csak ő felsége az igazi jó 
orvos". Ez a felfogás, hogy a gyógyítás tudománya Istentől van, azután 
maguknak az orvosoknak a hitébe is átment; ezért írja (1556) Szegedi 
Kőrös Gáspár Nádasdy Tamásnak, hogy "az úristen a legnehezebb bajo
kat is meggyógyítja; az orvos csak az ő eszköze. Bizony jól mondta Nagy
ságodnak az én Sárkány komám, hogy én eddigelé soha senkit se gyógyí
tottam meg, sőt ezután sem, mert csak az Isten képes a betegséget eltávoz
tatui; én csak azért állok itt, hogy -orvosságokat nyujtsak, de azok hatása 
az Istentől függ." (Deus enim aegTitudines magnas curat. medicus minis
ter Dei est. Recte itaque a meo chariss. compatre Sarkano dictum fuit, a 
me neminem fuisse unquam sanatum, neque deinceps unquam quisque 
secundae valetudini reddetur a me medico, quum salus Deus marhoP 
uuferat; tamen ipse adsto, remedia porrigo, dies et noctes ministerio 
fungor, Deo effectum committo. Országos levéltár.) Régi orvosainknak 
ezen vallásos hangulatát látva, azt is könnyü megértenünk, hogy egyik· 
másik közülök nagy szenvedéllyel űzte a térítgetést is. Pestalotius, vagy 
Pistalotius) a 16. század második felében élt híres orvosunk (kiről se 
W eszprémi, se máE! orVostörténeti forrásaink nem beszélnek, s kiről talán 
még alkalmam lesz bővebben is megemlékezni), volt az, ki gyógyításai 
közben a Batthiányi-családot a protestáns hitre térítette. 

N agyon érdekes megfigyelni, hogy a 16. században élt szélhámos 
kuruzslók is mennyire törik magukat, hogy a közönség előtt vallásos 

186 Soproni városi levéltár, fasc. XIII. 886. 
"' T. M. III. 579. stb. 
1.88 Soproni városi levéltár. Missiles. 
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színbe burkolódzanak s gyógyító tudományukat szintén az Isten jóvoltá
ból eredőnek tüntessék föl. Szigeti Frankovitit Gergely például fennma
radt írásában (Hasznos és fölötte sziksíges könyv stb. Monyorókerék, 
1588.) lépten-nyomon azzal kérkedik, hogy az ő tudománya és több hasz
nos orvosi "találmánya" az "úristen ajándéka által" vagyon, ő is csak olyan 
"isten által való doktor" mint a többi, s a betegeknek természetét és "álla
pattyát" ő is isten által ösmerte meg. 

De hát melyik emberi int<>zmény volt az, melyiknek a területén több 
szédelgő és szemeforgató akadt, mint a vallásos hit nagy birodalmában 1 

A hippokratikusok mondották, hogy ők a természet szolgái, "" a 16. 
század magyar orvosa pedig azt mondja, hogy ő a gyógyító istenség 
szolgája (minister Dei), éppúgy, mint ugyanebben a korszakban a nagy 
francia sebész, Paré Ambrus, azt választja jeligének: Je le pansay et 
Dieu le guarist", (én bekötöztem, isten meggyógyította), és ezt a jelszót 
katedrája fölé is nagy betükkel odairatja. Mikor a régi magyar orvo
rSOk leveleit olvassuk, szinte meghat bennünket, hogy ezek az emberek 
milyen szerénységgel nyilatkoznak legsikeresebb kúráikról is, milyen 
lemondással és önzetlensé.ggel hárítják el maguktól a gyógyítás érde
mét, azt mon_dván, hogy rnindez nem az ő munkájuk, rnert ők csak Isten 
után (post Deum) gyógyítanak. 

Oly gyakran találkozunk írásaikban evvel az érdekes kifejezéssel, 
hogy kezdünk kételkedni annak a régi közmondásnak az igazságában, 
mely úgy szólt, hogy "Ubi tres medici, duo athei". 

Mi, a 20. század modern, sőt néha ultramodern gyermekei. kik 
napról-napra minden oldalról csak materialista életnézeteket veszün:k fel 
magunkba és akik szinte logikusnak találjuk~ hogy a természet és az 
anyag ismerete alapjaiban rendíti meg a vallást, talán meg is mosolyog
juk régi kollegáink mesterkéletlen pietizmusát; de bármilyen szemmel 
nézzük is azt, mégsem zárkózhatunk el attól a valószínűségtől, hogy azok 
a régi emberek körülményeikkel elégedettebbek, lemondásokra képeseb
bek és kevesebbre vágyók voltak, mint mi, vagyis más szóval jobban 
megközelítették az élet első célját: a boldogságot. 

189 io:-::p6::; @cr-::~v Wx'l)p€-:'lj::; ,~·::; <pÚcrEw::;. (Hippokr., De humoribus. Ed Kühn, XVI. 35.) 

A pestisorvos. 
1\1:anapság, mikor a hírterjesztésnek százféle eszköze röpíti világgá 

az ujságok újabb és legújabb értesüléseit: negyvennyolc óra alatt hírét 
vesszük, ha a földgolyó másik felén valami veszedelmes járvány üti fel 
a fejét. Bőséges idő van a védekezésre. Régen ez nem így volt; egyrészt, 
mert nagyon nehézkesen mozogtak a hírhordás szárnyai, másrészt meg 
azért is, mert nemcsak a hatóságok, hanem maga a nép is, még ~okkal 
inkább mint ma, minden módon titkolta a járvány megjelenését. Ennek 
aztán az volt a_ természetes következése, hogy az ország határa közelében 
levő városok, mikor a pestis közelségének gyanúja származott, kémeket 
küldöttek a szomszéd tartományokba, hogy a dolog mibenlétéről meg
győződést szerezzenek. Így például a circumspektus nagyszebeni szá
szok gyakran küldtek ki ilyen pestiskémeket Oláhországba, hogy meg· 
tudják, nincs-e már ott a veszedelmes betegség, mely annyiszor fenye
gette Erdélyt abból a tartományból. A sopronvárosi tanács is (1679 
júniusában) Pozsonyba küldi egyik bizalmas emberét, hogy megtuda
kolja, de maga is meggyőződjék róla, hogy nincs-e már ott a Bécsből 
fenyegető járvány7 A pozsonyi tanács tiltakozik a gyanusítás ellen és 
azt írja vissza, hogy csak a nyári időben rendesen megjelenő "allerhandt 
hüt:z;ige Fieber undt Petetsche, meistens unter den gemeinen Leythen in 
Schwung gebe'\ pedig akkor már javában pusztított köztük a járvány, 
mely rövid idő alatt jóval több mint tizenkétezer pozsonyi polgárt vitt a 
sírba. Sőt mellékelik a pozsonyi városi borbély bizonyítványát is, mely 
szerint a városban legfölebb négy ember hal meg naponkint, néha egy 
sem.1 Néha maga a helytartótanács is utasította a határszéli megyé
ket. hogy a szomszéd tartományokba pestiskémeket küldjenek. !gy pél
dául 1739-ben Sárosmegye hatóságát utasította. hogy a szomszédos len
gyelországi területen kémkedjenek arra nézve, hogy ott van-e pestis~ 
Gróf Szirmay Tamás jelenti is,' hogy alkalmas embereket küldött a szom
szédba kutatás végett. 

Erre a kémkedő rendszerre valóban szükség is volt, mert ahol a 
pestis megjelent, ott a népnek, sőt oly kor a hatóságnak is első dolga nem 
a védekezés, a közegészségügyi intézkedések, vagy nem csak azok vol
tak, hanem a járvány megjelenésének lehető titkolása is. Mert arnint 
egyszer a járvány megjelenését valahol megállapították és az nyilvá~ 
nossá lett, a felsőbb hatóságok, vagy a közelben levő városok, megyék 

1 Soproni városi levéltár, fasc. XV. 1035. 
2 1739 jan. l. Tarcán kelt jelentésében. Az 1738--42-diki pestisre vonatkozó 

adatok mind az országos levéltárban található egykorú pestisiratokból vannak 
véve. ]..finthogy e levéltár adatait lépten~nyomon idéznem kellene, helykimélés 
végett kénytelen vagyok ezt mellőzni. 
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kimondották a zárlatot, s ennek a következése majdnem mindig nagy 
drágaság, inség, a kereskedés és ipar tökéletes pangása volt. A kontu
mácia csapásait természetesen elsősorban a szegény köznép érezte meg. 
azért maga a nép is tőle telhetőleg titkolta a betegség első eseteit. Kaj
dács tolnamegyei községben például már 1739 január havában megjelent 
d fekete halál, s nap-nap után szedte áldozatait; a nép azonban titokban. 
éjjelente elásta a halottakat, a községi előljárók és a pap tudtával, úgy 
hogy a megye alispánja csak július havában szerzett tudomást arról. 
hogy ott van a pestis, s a nép ekkor is kijelentette, hogy inkább az 
akasztófát választja, semhogy a betegek elkülönítésébe beleegyezzék, aki 
pedig ezt megpróbálja, azt agyonverik. Baranyamegye alispánja, Hor
váth Dániel (1740 márc. 22.) szintén azt jelenti a helytartótanácsnak, hogy 
az ő kerületében se hatalmasodott volna el annyira a járvány, ha a nép, 
a zárlattól való félelmében, el nem tagadta volna a betegség eseteit. 
Budán már 1738 november 24-ike előtt dühöngött a járvány, de maga a 
városi hatóság titkolta, s mikor a Nikolics-féle házakban rövid idő alatt 
tizenöten haltak meg, s a sebészek erről jelentést tettek, a polgármeser. 
a bíró és egyéb tanácsbeli urak rájuk támadtak, leszidták és keményen 
megfenyegették őket, úgy hogy írásos jelentést nem is mertek beküldeni 
a hatóságnak. 

Mikor végre annyira elhatalmasodott a járvány, hogy lehetetlen 
volt tovább is titkolni, akkor aztán megalakult az ú. n. egészsegugyi 
bizottság (commissio sanitatis). Ez rendesen az illető város előkelő pol
gáraiból, hatósági személyekből stb. állott, kik közt természetesen az 
orvosoknak vezető :szerepük volt. Budán például a már említett járvány 
alkalmával a következők voltak a commissia sanitatis tagjai: Nothhelffer 
ezredes és vicekommandáns, Pleyern József a jezsuiták rektora, dr. Nico
letti Antal törzsorvos (stabalis medicus), Röcklin Mihály katonasebész 
(stabalis chyrurgus), Cetto Jakab és Ecker Mihály budai szenátorok s 
végül Horányi Gábor. Ezen bizottságnak számos alárendelt közege volt 
a városban; így négy "tisztasági felügyelő" (mundationis commissarius}, 
három medicus expositus és tíz chyrurgus expositus ("kitétetett orvos" és 
sebész, ahogy hivatalos magyarsággal nevezték őket); ezek voltak a tulaj
donképpeni pestis orvosok ( pestilentiari i) és pestis se bészek (pest-barbie
rer, chyrurgus contagionis), akik a lazarétumhoz és a kontumácia-házhoz 
voltak kirendelve s ezért nevezték őket expositus-oknak. Budán azon
kívül még öt esküdt ügyelt föl a fertőzött házakra és hét "sacerdos expo
situsn is működött (egy a Várban, három a Vizivárosban, egy-egy a Rác
városban, Ujlakon és az Országút nevű városrészben). 

Ezzel azonban még koránt sincs vége az egészségügyi viszonyok 
ellenőrzésével megbízott személyzet tagjai sorának. Hátra vannak még 
az alsóbbrendű közegek. Így a járványszolgák (németül siechknecht, lat. 
vespillones), kiknek ismét külön felügyelőjük, főnökük ("espillonum 
observator, vesp. commissarius, v. decurio) volt; a tisztogatók és füstölők 
(visitatores~ németül beschauer, reiniger); a veszteglőház felügJ:relője 
lcommissarius contunzaciae); a temetők vagy halotthordók, németesen 
trágerok (portitores vagy tragerones, kiket egy 1789-i nagyszombati jelen
tés trageri i néven nevez); az istrázsák (hajduk), kik a lineán, vagyis az 
elzárt terület határvonalán őrködtek s nem mindig csak gyaloghajduk. 
hanem olykor lovas szolgák, vagy amint Debrecenben nevezték: patalé
roz6k ("patroulírozók") voltak. 
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Végül némely helyen, nevezetesen ahol a zsidóság nagyobb töme
gekben lakott, így a Felvidéken, még egy furcsán hangzó nevű hivatalos 
személy is volt: a judaeorum visitator. Ennek a névnek a megértésére 
tudnunk kell, hogy a zsidóság a nagy pestis-járványok korában mé~ 
majdnem kizárólag faluról falura vándorló, cserekereskedéssel foglalkozo 
s a tisztasággal már foglalkozásánál fogva se valami kifogástalan lábon 
álló népréteg volt. Ezért is az egykorú források, még a 18. században is, 
majdnem unisono hangsúlyozzák az alsórendű zsidóság veszedelmességát 
a pestis széthurcolása dolgában. Az 1738-iki középpanti pestisbizottság, 
az erdélyi járvány terjedéséről elmélkedve,3 azt mondja, hogy "alvorhin 
geweste Pesten haben in varigen Zeiten unter Walachen und Juden 
angefangen'\ s így történt ez szerintök az akkori járvány alkahná~al 
Temesvárott és az egész Bánátban is. Hasonlóan hangzik Dobay Zsig
mond, sárosmegyei alispán, jelentése is az udvari kancelláriához (1739 
jún. ll.) melyben azt mondja, hogy ő különös figyelmet fordít a szerte 
kóborló 'görögökre, rácokra, zsidókra, koldusokra, cigányokra és a sáfrá
nyos tótokra (crocarii), de egészségügyi szempontból kiváltképen a három 
első kóbornépre kell vigyázni, .,nam hi non roaventur dilectione proximi, 
nec sunt multum solliciti de animarum sainte, ast unice privati lucri 
cupidi, velut per diversas Regni partes divagantes, facillime inficere pos
sunt", s a határos Lengyelországba is ezek vitték be a fertőzés ragályát. 
Ezért a helytartótanács (1739) el is rendelte, hogy zsidókat, cigányokat, 
aut alios ejusmodi vagabundos", a hatóságok ne eresszenek át a temesi 

és aradi helyekről más vármegyékbe. A tót lakosságú megyékben az 
úgynevezett olejkárok és csipkés tótok is széjjelhurcolták a bajt, s ezért 
Zólyommegye univerzitása (1739 júl. 7.) elrendeli, hogy a megyének azon 
Lakosai, kiket tótul kapsiarii, cipkarii et platenici néven neveznek ~ ~ik 
most valahol a külföldön tartózkodnak, bármikor jönnek is vissza s bar
roilyen passzuslevelük van is, fogják 42 napi veszteglésre. 

Vágújhelyen egy Creitz János nevü sebész volt a "judaeorum VISI

tator" aki mint jelentésében mondja, házról házra sorba vizsgálta a vág
újÍ:tel;i zsidókat, hogy nincs-e valami gyanus testi bajuk (1739). Ugyan
ezen évben 76 galgóci zsidót tizenhárom hétig tartottak a Szaros hegye 
alatti vesztegzárban, ez idő leteltével egyenkint megvizsgáltatta őket a 
megyei hatóság s hogy milyen túlzó lelkiismeretességgel történt ez a vizsgá
lat, arról a judaeorum visitator-nak alábbi hivatalos jelentése ad számot:3 

"Ich endes unter schriebener bekbene hiemit ... das die gesambte Jud ten, so 
schon vor 12 Wochen von Freystattl (Galgóc) herausz gegangen, undt ihre Con
temaz (l) in den Gebierg gehalten, visítirt werden solte, weliches auch also den 
25-ten August geschehen, und einen nach dem Andern, völlig nakent, so wokl 
Mann alsz Wei-bs Personnen, und auch Kinter, aufE das genaneazte betrachtet 
habe ... b ey weliche ich da to nicht das geringste von einner Contagion oder Pest 
gefunden; es seindt wohl einige darunter, so die s. v:t Kreze oder Auszlag (!) 
haben, welches bey denen Judten ohne deme gemein ist; habe darausz judicirt, 
weillen sie die Baeder undt Schropfen gewohnt seindt, und soliches nicht abwart
ten kenen. So viell kan ich mit gutten Gewiszen atestiren stb. Fornosek, d. 
25. Aug. 1739. Sebastian Ant. Koberer, 

examinirt Felt Chyrurg." 
• 

A pestis-bizottságokban természetesen elsőrendű szerep jutott a 
pestis-orvosnak. N e gondoljuk azonban, hogy ez mindig egyetemet vég-

s Az Orsz. Levéltár iratai közt. 
4 A. m. salva venia (a magyar .,megkövetem"). 
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zett, diplomás medicinae doctor volt; mert régente (még a 18. század 
közepén is!) oly ritka volt az okleveles orvosdoktor Magyarországon, 
hogy a helyét igen gyakran a sebészek (akkori kifejezés szerint borbé
lyok) töltötték be. A képzett orvosok hiánya okozta, hogy a pestisjárvá
nyok idejében sokszor a legelőkelőbbek is kuruzslókhoz fordultak óvó
szerekért. !gy Zrinyi Ilona, a nagylelkű fejedelemasszony, mikor 1679 
nyarán a pestis erősen tizedelte az országot, bízott emberét, Lajos pátert 
egy hordó finom tokaji borral kiküldte Lengyelországba, a varici csoda
tevő hírében álló plébánoshoz orvosságért. Lajos pap, mikor odajutott, 
azt írja vissza asszonyának, hogy .,a páter, valamint eddig, egy misét 
sem mond. kiben Nagyságodat, az úrfiat (t. i. Rákóczi Ferencet) és a kis
asszonyt ő nagyságokat kiváltképpen Istennek ne rekommendálná, úgy 
ezután is szüntelen Istent imád Nagyságtokért. Jm valami orvosságokat 
is írt maga kezével és küldött Nagyságtoknak."'5 

Az 1710-iki nagy pestis alkalmával, mely elsősorban volt oka az 
akkori szabadságharc szomorú végének, Rákóczi hadseregében oly kevés 
volt az orvos. hogy a fejedelem a maga háziorvosát küldözgette a hívei
hez; sőt egy időben magának se volt doktora. ,,Az pestis engem is meg
környékezett". írja Bercsényibez, "rnind az városon, mind az falukon hal
nak: mihent valakinek az feje fáj, csak odaszánjuk (lemondanak róla), 
mert nü1cs doktorunk". Pedig, hogy milyen borzalmas erejű volt az 
akkori járvány géniusza, azt eléggé bizonyítja egy másik levelének jófor
mán kétségbeesett hangja: "Az pestis kegyetlenségéről, az mely (itt) az 
pusztán is irtóztat, nincs mit írjak, sem mit tanácsolj ak. hanem: Deu.~ 
misereatur nostri!"6 Még a 18. század közepén sem voltak sokkal vígasz
talóbbak a viszonyok. Hiteles adatunk van arról, hogy az 1760-iki pestis 
idején egész vármegyék voltak, amelyek területén egyetlen orvos vagy 
sebész sem találkozott. "Az úristeneu kívül nincs más orvosunk", írják 
a helytartótanácsnak a máramarosi hatóságok. 

Az orvosok hiánya okozta, hogy pestises időkben az előkelők messze 
földön lakó orvosokat is fölkerestek tancícsért; így Rákóczi György, a 
későbbi fejedelem, Ceyl János doktorhoz fordul az 1622. évi pestis alkal
mával. Az Ecserlen lakó orvos rnindenféle jótanácsot küld a Sárospata
kon tartózkodó Rákóczinak, többek közt azt írván, hogy "asszonyom 
Ö nagysága regula gyanánt eszében tartsa, hogy mostan eledele fűképen 
ecetes legyen, .sült legyen, és savanyú legyen, az minernű az egreses ... 
Az gyümölcsfül igen kell magát oltalmazni, és ha valami dögös (fertő
zött) helyen menne (Nagyságod), egy kicsiny spongyiát vagy ruhát márt
sanak ecetbe és azt szagolja; ha száját, orrát, orcáját megkenik is vele 
gyengén, igen jó lészen." Orvosságokat is küld neki és hangsúlyozza, 
hogy mint a lelkHsmeretes doktorhoz illik, ő azokat mind sorra meg is 
kóstolta és a maga számára semmit el nem vett belőlük. Nagyon ajánlja 
neki az Aqua theriacalis-t, mely "nem semmi orvosság", továbbá a terjé
ket, mellyel ő maga is szokott élni ebben a dögös időben, még pedig úgy, 
hogy lefr kvés előtt egy babnyit megeszik belőle, "azután jól betakartatom 
magama\, s igen-igen megizzadok utána, melyet Isten után én igen szere
tek". J ó szívve1 ajánlja még a Rotulae laetiticantes Haleni-t, meg azt is, 
hogy ,,ha narancsot vagy száraz Hmonlát találhatna Nagyságod, olasz 
módon a sültre facsarni vagy együtt vele enni, igen igen jó volna~'." 

~ Tlwly K.: II. Rákóczi F. fejedelem ifjúsága. (23. o.) 
6 Archiv. Rákóczian. III. 119., 132., 509. 
7 Magyar Történ. Tár, II. folyam, VII. 54. 
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Különben a gazdagabb városok sen1 elégecitek meg azzal, hogy 
állandó pestisorvost fogadtak, hanem azonkívül még egyik-másik orszá
gos hírű orvostól is tanácsot kértek a járvány dolgában. Így például 
Körmöcbánya tanácsa az 1710. évi nagy pestis alkalmával a "magyar 
Hippokratest", Moller Károly Ottó besztercebányai orvost kérte meg, 
hogy 'illő honoráriumért véleményt mondjon. Moller hosszú véleménye. 
és a pestisorvoshoz, Kochlatsch-boz intézett utasítása ma is megvan a 
körmöcbányai levéltárban (fons 43., 1., 11.). Ebben sok mindenféle prae
servativumot és különlegességet ajánl a pestis ellen; többek közt az Ace
tum bezoardicumot, az Essentia alexipharmaca praeservanst, Electua
rium bezoardicumot, Pulvis bezoardicus rubert. Pulv. praeservans 
alexiteriust, Elixirium proprietatist (melynek a recipéjét nem adja, mert 
azt mondja, hogy úgyis mindenki ösmeri); Pillulae aloeticae-t (Pest
pillen), Bals. contra pestem (Gifftbalsam) és a T1·ochisci sublinguales-t 
(Praeservirende Zelth), "das man öffters des Tags, absondm·lich wan man 
ans- und mit leithen umbgehen muess, aines in Mundt nimbt undt zer
geben Jaesset", de a nyálat nem mindig nyeli le az ember, hanem inkább 
kiköpi; kivált akkor, ha éppen beszél valakivel. Kétségkívül azért, mert 
az ő idejében még úgy tekintették a pestist, mint miazmás fertőzetet. 
melJ-et az emberek kigőzölgése, lehellete stb. terjeszt tovább. 

Erdélyben is hasonlóan cselekedett (1709) Rabutin generális, Cserei 
.1\fihály tanusága szerint. Ez a mindenha.tó katona egyszerűen össze
hivatta a szebeni doktorokat s megparancsolta nekik, hogy a "nagy 
himlő" ellen, amint akkoriban a pestist nevezték, orvosságokat "írjanak 
ki" s ezeket aztán szétküldözték az egész országban. A doktorok azt taná
csolták, hogy "minden reggel a házakat fenyőtövissel füstöljék, a házak 
falait minden héten fehérítsék, éhomra senki házából ki ne menjen. 
Kivált a fenyőmagot (vagyis a borókát), égett bort (vagyis pálinkát), 
vagy a nyers boritalt, fenyőmagos ételt, mézet, diót, fokhagymát, mán
dolát, a dohányszívást igen javallják". Steinville hadparancsnok is min
den reggel olyan pálinkával itatta a katonáit, melybe fenyőmagot és 
rutaleveleket áztattak; ,,nem is döglöttenek meg", vagyis nem fertőzöd
tek meg a pestissel, írja Oserei. 

A magyarországi orvoshiányból magyarázható az is, hogy az itteni 
pestisek alkalmával a kormány gyakran Bécsből küldött (különösen ka
tonaorvosokat) a járványos vidékekre. Igy az 1710-iki pestiskor dr. Ben
zát Pozsonyba, 1708-ban Ausfeldt Kristóf híres katonaorvost Sze
gedre stb. 

Ilyen körűlmények közt nem csodálható, hogy a pestilenciárius fel
adatát gyakran sebészek végezték. A nép nagyobb bizalommal is volt ezek, 
mint az orvosfioktorok iránt; egyrészt azért, mert a feleserek rendesen 
maguk is a nép fiai voltak, jobban tudtak a néppel bánni és veszedelmes 
járványok alkalmával is hűségesen végezték megszabott szo!gálatukat. 
Ellenben az orvosok igen sokszor idegenből jött emberek voltak, kik jár
ványok idején nem egyszer megszöktek. Ez nem is volt olyan megalázó 
rlolog, mint hinnénk, hiszen maga Sydenham is megcselekedte, sőt az or
vosok gyakran már szerződésük alkalmával kikötötték, hogy járvány ese
lén távozhatnak a városból.' Igy esett, hogy az 1713-iki járvány alkalmá
val Pozsonyban az egész szolgálat egyetlen felcser vállaira nehezedett s 
minthogy a város további sebészeket nem kaphatott, kénytelen volt egy 

s Haeser: Lehrb. der Gesch. d. Medicin, IT. 146. és Vdmossy: 20. és 184. 
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Oettl Oenophorus nevű svaJCl "orvost" fogadni. Pedig az ottani sebésze
ket avval is csalogatták, hogy 1negigérték nekik, hogy a járvány elmul
tával két üzlet nyitására adnak nekik engedélyt. 

Az orvosok szökését különben nemcsak a járványok veszedelmes
sége magyarázza, hanem az a bizalmatlanság és rosszindulat is, mellyel 
a nép a pestisorvost fogadta. Mikor dr. Knogler Mártont (1739. júl.) 
Árvamegye egyik helységébe küldötték, hogy ott a judlium (szolgabíró) 
és a sebész kíséretében néhány pestisre gyanús egyént vizsgáljon meg, a 
pestis borzalmai és a népesség fenyegető magatartása olyan hatással volR 
tak rájuk, hogy mindnyájokat páni félelem (Pannicus terror) fogta el, s 
úgy a szolgabíró, mint a felcser nem is írták alá a hivatalos jelentést/1 

hanem a bőrüket féltve első sorban, megugrottak. 
Azt lehet mondani, hogy a nép mindenütt ilyen ellenséges indulat

tal fogadta a szegény pestisorvost. 1738. július 3-án például a szegedi pes
tilentillrius, dr.ll1ay (vagy Meyr) azt jelenti fölöttes hatóságának, hogy 
mikor pár nap előtt az ottani halottvivő vagy tráger egy hullát akart 
elszállítani a szegedi Városból, két haragos magyar legény "in gröszter 
Furie" útját állotta s az egyik egy fütykössel, a másik hosszú póznáva1 ha
donászva, azt mondták neki, hogy ha még egyszer mer mutatkozni azon 
a tájon, akkor a felcserrel egyetemben agyonverik. .,Das Volk ist sehr 
schwierig", írja a megrémült német (osztrák) doktor és kéri, hogy bo
~sássák el a szolgálatból, mert a katonai hatóság megigérte ugyan, hogy 
karhatalmat bocsát a rendelkezésére, de még így sem biztos az élete. "Er 
wolte lieber unter denen wilden Thieren in österreich. als darunten unter 
denen wilden Manschen leben". A szegedi legények annyira ráijesztettek 
r:~zegényre, hogy nem is várta be a helytartótanács fölmentését, haneni 
július 17-én kelt újabb beadványában azt írja, hogy az emberek folytono
san agyonlövéssel fenyegetik, napról-napra életveszély környékezi, ezért 
hát ő nem vár tovább, hanem ott hagyja Szeged városát és (hogy lege 
artis történjék a megugrása), elégeti a ruháit és további rendelkezésig 
valami közeli mezőn vagy erdőben kontumáciára veti magát, hogy hol, azt 
maga se tudja még. A későbbi iratokból azonban kiderül, hogy eszében 
sem volt a kontumácia; rövid úton megszökött a városból és Pest felé 
vette az útját. A hatóság mindenfelé köröztette s elrendelte, hogy ahol 
elcsípik, arrestálják. Hosszú üldözés után Esztergom közelében el is fog
ták és börtönbe vetették; a testi büntetést elengedték ugyan, de másrészt 
azonnal visszaSzállították Temesvárra, hol szintén nagyban pusztított a 
pestis és az ottani lazarétumba, tehát a legveszedelmesebb helyre, osztot
ták be szolgálattételre. 

A hatóságok általában rendkívüli szigorral bántak el az olyan or
vosokkal és sebészekkel, akik elvállalták a pestilenciárius tisztét, de 
azután szabadulni igyekeztek tőle. Így az 1739. évi pestis alkalmával meg· 
esett, hogy az expositus sebész nem akart Nagyszombatba menni, mire a 
helytartótanács elrendelte, hogy ha máskép nem lehetne rábírni az oda
menetelre. akkor bilincsekbe verve szállítsák a rendeltetése helyére.10 Igen 
szigorúan büntették azokat a pestilentiariusokat is, kík feladataikat ha
nyagul vagy könnyelműen végezték. Az ugyanazon évi pestis alkalmáv~l 
megtörtént, hogy Nicoletti budai orvos a Haszlinger ezredesnél levő pes
tisbetegeket nem jelentette be, továbbá az utcán egészséges egyénekkel 

9 Eredetije az Orsz. Levéltárban. 
10 Linzbauer, II. 155. 
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állott szóba; ezért két heti szobafogságra és 24 arany fizetésére ítélték. 
Egy másik budai orvos, dr. Schuster, az egyik sebész feleségével kiment a 
hetivásárra és ott, esküje ellenére, másokkal is összeállott beszélgetni. 
Ezért a pestis-biwttság elrendelte, hogy ha csakugyan igaznak bizonynina 
a dolog, verjék vasra és a Rácvárosból helyezzék át büntetésül a lövő
házba (in jaculatoria domo) és a Bösenbacher-féle telken levő lazarétu
mokba, ahol további rendelkezésig, állandóan megbilincselve, lássa el a 
betegeket. Ugyancsak az 1739. júl. 14. tartott ülésében azt határozza a pes
tisbizottság, hogy Tmtter sebészt, kí a lazarétumbeli betegek kötözését 
két napon át elmulasztotta és dr. Sch10ester felszólításának nem engedel
meskedett, ha ez a hanyag és engedetlen viselkedése ismétlődnék, vasra 
fogja veretni. 

• 
A köznép, mint említettem, majdnem mindenütt az országban gya

nakodással és rosszindulattal fogadta a pestisorvost és segédszemélyze
tét. Ennek azonban meg voltak a természetes okai is. Az orvosok vizsgá
lata és véleménye alapján rendelték el a vesztegzárat, mely a népet min~ 
dig súlyos intézkedésekkel zaklatta. Amint a kontumáciát kimondották, 
az élelmiszerek ára megdrágult, ú""o-y hogy igen sok helyen nagy éhinség 
következett be. A kereskedés, ipar jóformán megszünt, a közlekedést be
tiltották, a nép a földjét sem mívelhette, sőt még az érett termés begyűj
tését és a sziiretelést sem engedték meg; hogy ez milyen kárt okozott a 
népnek, azt könnyü elképzelni. Máshol a pestisben elhaltak temetésének, 
helyesebben elföldelesének brutális módja, az egyházi szertartások teljes 
eltiltá"a haragította fel az embereket. Mindez közreműködött abban, hogy 
a pestises vidékek legtöbbjén forrongott, sőt nyilt lázadásban tört ki a 
nép elégedetlen hangulata. Igy 1739. szept. 23-án a békésmegyei alispán 
azt jelenti az udvari kancelláriának, hogy nyilt lázadásban van a nép; a 
nótáriust meg akarják verni; a betegeket nem engedik a pestiskórházba 
vinni és a hatósági tilalom ellenére, minden halottat 300-400 ember kísérj 
ki a temetőbe. Végre is kénytelen volt a hatóság szept. 18-ikán a megyé
nek fegyveres embereivel és katonaság·gal körülkeríteni Békés városát, s 
néhány embert more patrio megbotoztatván, a főfelbujtót börtönre vetet
ték. Még nagyobb volt a nép forrongása Kecskeméten, honnan a városi 
tanács a következőket írja a pestmegyei alispánhoz, Mágocsy Mihályhoz: 
A contumáciában lévő Krebner Gáspár:11 nevű chyrurgusnak a bécsi 

Sanitatis Consiliunltól jött parancsolattya, melynek tenorában adatik 
elejében: trans.ferállya magát a városban és itten a visitátiot mind ele
venek, mind holtak körül végben vigye, és a rendelt sequestrátiot is elkö
vesse. Mely parancsolatot mai napon velünk communicálván, éppen ( egé
szen) megrémültünk, mert csak az elmult Szent György napján is, midőn 
a parancsolatokhoz képest az ágyaknak és lepleknek megégetésére embe
reinket kiküldöttük volna, olly tumultus lett a nép között, alég várták 
embereink, hogy onnénd eljöhessenek. Nemkülönben a cemeteriumnak 
excisioja.kor 12 mind férfiak, mind az asszonyi állatok is seregestül men
tek a convent elejében; Isten tudgya, mint jártak volna a barátok, ha 
kivül kaphatták volna! Másként is az utcákon szíllyel nagy zúgolódással 

ti Orebner J á nos Gáspár volt az igazi neve, mert az egyik okmányon is így 
írja magát; a titulusát pedig úgy, hogy "Kayserlicher Contumaz Chyrurgius"(~) 

12 l)gy látszik, hogy a pestisben elhaltak számára egy félreeső területet brun
tottak ki a temetőből s emiatt zúgolódott a nép. 
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csak azt mondották: eők készebbek meghalni, hogysem a cselédgyekkal 
(t. i. a családjukbeliekkelj aképpen engedgyenek bánni. A nép feles lévén 
a városban, tartunk attul, nemcsak a borbélyt, hanem magunkat is meg
fosztnák életünktő!; melynek eltávoztatására alázatosan kérjük a tekin
tetes Urat, méltóztassék oly módot föltalálni, mely szeréut az előbbenyi 
illyen üdőben a minemü praxisban voltunk, most is abban maradhas
sunk. A mezei szolgák is a jövő héten beszármaznak, akik másként is 
merő vad emberek, s mikor illyen üdőben nem voltunk is minémü alkal
matlanságokat vittek végben, hosszas volna papírosra tenni; valamely 
rossz ember felinditya őket, azok miatt is veszedelmünk történhetik". 

U gy arrekkor a kecskeméti commissm·ius sanitatis, Muraközy Sá
muel is "reszkető kézzel" ír az alispánhoz, hogy a nép nagyon lázong a 
temetések rideg módja és a temető miatt. "Az utzákon széllyel hintegetik, 
hogy ők készebbek meghalni, hogy sem a rendelések szeréut megenged
gyék cselédgyekkel bánni. Máris tumultusok történtek, s bizony úgy elré
mültem, ha lehetne kocsimra ülnék s északa is kimennék a városból, csak 
tudnék hová. Én az Isten szent fiáért is alázatosan kérem a tekintetes 
Urat, méltóztassék oly módot föltalálni, mely szeréut lehessen békessé
günk a városban, s consequenter ha Istennek eő szent fölségének úgy tet
szik, ez á1·nyékvilágból való csendes kimulásunk A contumáciában lévő 
borbély sem mer megindulni a visitatioban, tartván a tabányi casustól, 
hogy eő rajta is illegtörténik aképpen, mint ottan." 

A tabáni ca~us, melyre a levél írója céloz, s melynek története szin~ 
tén megtalálható az országos levéltár egykorú iratai közt, még 1739 már
ciusában esett meg. Ezen a napon ugyanis egy Zuannek Mihály nevű 
budai polgár pestisben megbetegedett s még aznap a lazarétumba is szál
lították. Késő este a járványszolgák, Urban nevű káplárjuk vezetésével. 
visszamentek Z. lakására, hogy ruháit megégetés végett elvigyék. A be
teg felesége azonban segítségért kezdett kiabálni, azt állítván, hogy a 
szolgák mindenétől ki akarják fosztani, mire mintegy ötven személyből 
álló tömeg csoportosult a ház körül és három férfi az ajtón be akart ha
tolni, hogy meglássák: mit akarnak a trágerek elvinni. Urban káplár 
azonban rájuk lőtt s az egyik embert az arcán megsebezte; ugyancsak ő 
egy Feyerabend nevű egyént is megvágott a kardjával, továbbá két szú
rást is ejtett rajta, minek következtében nemsokára meg is halt az illető. 
A nép magatartása mind fenyegetőbb lett, s a halottvivők, kik a káplár· 
ral voltak, életüket féltve, hátul kiszöktek a házból. A zendülés csakha· 
mar szétterjedt az egész városrészben, s este felé a katolikus bíró az 
esküdtekkel s a szerbek bírájával együtt a lakásuk ablakából csillapítot
ták a népet. Egyszerre azonban úgy a katolikus, mint a szerb templom 
tornyából vészjelet adott valaki s a nép puskával, vasvillával, botokkal 
fölfegyverkezve, mindenfelől összeszaladt, betörtek Meiszner Ferenc pes~ 
tis-sebész lakására s a szegény pestilentiariust jól megverték, úgyhogy 
mikor a bíró odasietett, akkor már bekötött és megdagadt fejjel találta. 
Az utóbbi kérte a népet, hogy ne bántsák, hanem eresszék szabadon; de 
nemcsak hogy nem hallgattak rá, hanem még őt is, a kisbíróval együtt, 
megverték. A tömeg azután a Sárosfürdőhöz ment, hol a többi pestis
orvosok és a két expositus lelkész lakása volt; az utóbbiak a ház padlá· 
sán elbújtak, a két doktor pedig a földekre menekült: ellenben a járvány· 
szolgák közül hármat elfogtak s ott helyben agyonütötték őket, szintúgy 
Meiszner szakácsnéját is, a sebészt pedig újra erősen megverték és egy 
nagy nehéz követ is rátettek. 
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Meisznerre és a többi orvosokra azért haragudott a nép, mert azt 
tartotta, hogy ezek terjesztik a pestist. A népnek ez a babonája majdnem 
minden pestisjárvány idején, úgy nálunk, mint a külföldön, lehet mon~ 
dani, általános volt. Különösen Meisznert gyanúsították, s már a járvány 
kezdetén festett akasztófát függesztettek ki a lakása elé, azzal a fölírás· 
sal, hogy "ez csinálja a pestist és a. karbunkulust, s már régen megérde
melte volna az akasztófát!" A tanács részéről kiküldött két szenátor 
(Schulcz János Lőrinc és Hörger Antal) pedig nem hogy felvilágosították 
volna a népet, hanem még megerősítették babonás és rosszindulatú gya
nakodásában. 

Meiszner pestilentiarius nemsokára meg is halt a sebeiben. Vég
rendelete, melyet halálos ágyán szerkesztett, megvan az orsz. levéltár
ban. "Erstlichen empfehle Gott dem allmaechtigen und seiner Barm~ 
herzigen Mutter meine arme Seel", így kezdi utolsó rendelkezését, mely~ 
ben megmaradt kis vagyonáról, 235 rénes forintról intézkedik kenetes 
hangon. Többek közt két forintot hagy viaszgyertyára az ú. n. kémény
seprő~kápolnának, hol évenkint tizenkét misét is tartsanak a lelki üdvös~ 
ségeért; hat aranyat a városi szegényeknek; három misét elhalt ápoló
néja, hármat megboldogult szolgája, J ohannes és tizenkettőt a volt 
gazdasszonya lelki üdvéért. A végrendeletből az is kitűnik, hogy német~ 
országi ember volt, mert egyik rokonát bambergi tanácsosként említi. 

A halotthordó trágerok embertelen viselkedése az ország legtöbb 
helyén felszította a nép ellenszenvét. Brassóban az 1756-iki pestis alkal· 
mával azt rendelte a tanács, hogy mindenki köteles betegét kórházba 
szállítás végett átadni a járványszolgáknak; a nép azonban ellenszegült. 
házába zárkózott s az ápolókat megkövezte_ Nem csoda; mert ez utóbbiak. 
szekér vagy más megfelelő eszköz hiányában, ráncigálva cipelték végig 
a város utcáin a fél-halott betegeket. Végre is csak az jutott kórházba, 
akit az ápolóknak sikerült orozva elcipelniök.U 

A halotthordóknak és járványszolgáknak embertelen bánása szinte 
hagyományos doJog volt. Már Veraucsies is azt írja az 1541. évi budai pes
tis idején szerepelt trágerokról (kiket ő "taligások"-nak nevez), hogy 
"megtiltsák az terekek, hogy senkit Budában ne temetninek, hanem ki
hordanák. Mlkoron megveradott., az taligások házankint jártanak, úgy 
hánták a sok hót testet, csak az Ur Isten tudja megmondani, mint az 
ebeket; az hót desznót, az hót embert mind együtt hortták az taligán ki 
mezőre''.j_4 

A trágerok (vagy "testtemetők") kíméletlenségéről Cserei Mihály is 
megemlékezik az ő históriájában/5 A R.ákóczi~szabadságharc idejében 
dúló erdélyi pestisről többek közt azt írja, hogy "a generál (Rabutin) 
minden helyekre, ahol még pestis nincsen, strázsákot rendele, hogy meg
vizsgálják, ki honnan jő s hová megyen, s nagy bajjal tud most akárki 
csak a szomszéd faluig is menni; amellett pátenst bocsáta ki, hogy a pes
tises helyekről senki a falu vagy város határán kívül ne járjon, mert 
meg van parancsolva, az olyan embereket minden kedvezés nélkül meg~ 
öljék, és ha a strázsák meg nem ölnék, a strázsákot magokat a generál 
megöleti; és hogy minden városokon, falukon kívül a mezőre házakot 
csináljanak, és ha valaki megbetegszik, akár úr akár szegény legény le~ 

n Filep Gy.: Az 1755-56-iki pestis története. (Orv. Hetilap, 1900.) 
H_ Monum. 1rók, IIL 83. 
1_5 Újabb Nemz. Könyvtár (1852), L évf. 430. 
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gyen, kivigyék mingyárt azokban a házakban, s oda pedig ne legyen sza
bad senkinek menni, hanem az ennivalót tegyék le közhelyen, a betegek 
hordják el magoknak; s ha meghalnak is, se apjának, anyjának, gyerme
kinek oda ne legyen szabad menni a holttestet csókolni vagy siratni, ha
rangozni, prédikállani, kisérni, hanem a mezőn ássanak nagy vermeket 
s arra rendeljenek minden városokon, falukon két három embert, azok 
vigyék ki éczaka a holttesteket, s minden coeremania nélkül temessék el. 
Ha pedig otthon a maga házánál valaki meg talál halni, a házat minden 
benne levő egyetmásokkal együtt a földig égessék, s a ház cselédit ."az 
erdőkre csapják ki, s negyven napig ott legyenek. A illint már sok helye
ken meg is történt ez a haláloál nehezebb s terhesebb parancsolatnak vég
hez vitele, melyet csak hallani is rettenetes irtóztató dolog, s épen el
fonnyasztott már csak arról való gondolat is, s nem tudunk mit csinálni. 
Mert ha itt maradunk a városban (Segesvárott), s az Isten szent fiáért 
őrizzen, a pestisben valamelyikünk meg talál halni, bepecsétlik a házakot 
az életben maradtakra, s ott kell éhe! is meghalni; ha kimenyünk falukra, 
kivált majd ha az idő tavaszodik, a pestis nélkül is megölnek a tolvajok. 
Sőt Segesvárott történt is ilyen dolog: a testtemető szászok majd nyolc
van embert megöltenek, kivált a kiknél valamit érzettenek, ha beteg nem 
volt is megfojtották, koporsóban tették s eltemették. Egy leányt is már a 
koporsóban betették vala, a száját ruhával bedugván, s a bátyja szintén 
akkor ment vala a háztól a más házhoz, a mig vissza rnegyen, hát már 
viszik a hugát koporsóban; a polgármesterre felmegyen, birt ád, utánok 
küldenek, felszakasztják a koporsót, s hát még a leány életben vagyon; 
azokat a gyilkosokat megfogják, s megvallják mennyi embert temette
nek már el úgy elevenen, őket is úgy öleté meg a polgármester. Az Isten 
oltalmazzon bennünköt is, mert már nem tudunk mit mívelni, hanem a 
kegyes Josafáttal együtt szemeinket csak az égre forditjuk". 

Az ország másik végéből, Pozsonyból, hasonló panaszok hallatsza
nak a halotthordók visszataszító viselkedése dolgában. Az 1679-iki pestis 
alkalmával ehelyiitt is részint gyalog kísérték a betegeket a lazarétumba, 
részint kocsin, taligán, kétfogatú szekéren vitték be, de sokszor oly gya
lázatosan, hogy a szerencsétlenek feje-lába lelógott, míg végre a tanács, 
megunva ezt a pecérszerű bánásmódot, egy zöld takaróval fedett kétfo
gatú taligát vett a betegek számára, melyen a szállítás nem hatott oly 
borzalmasan a járókelő kedélyére. A halottakat eleinte szintén kárén, 
koporsó nélkül vitték ki a temetőbe és dobták közös sírgödörbe; de ké
Bőbb már tjsztességesen, sőt fényes temetéseket is :rendeztek különösen a 
katolikusok, akik szorongásukban még az evangélikusok szokásos zso~ 
lozsmáját ("Nun lasst uns den Leib begraben") is elénekelték ilyenkor, bár 
ezt a papok megtiltották." 

A "taligások" legtöbb helyen a legalsóbb népsöpredékből kerültek 
ki, s ezért érthető, hogy más tekintetben, lopás-rablás stb. dolgában is sok 
panasz esett róluk. Graffius J án os beszéli német émlékezésében,17 hogy mi
kor (1660.) Nagyszebenben szünni kezdett a "hagymás-betegség" (die Hagy
másch, oder ungarisebe Krankheit), ahogy akkor a kiütéses tifuszt nevez
ték/8 egyszerre csak megjelent a pestis, minden borzalmával. Két hónap 
alatt nemc-sak a város lakóinak nagy része, hanem a taligások is mind 

16 V ámossy. 151., 153. 
17 Kemény J.: Deutsche Fundgruben, II. 230. 
18 De a pestisre is használták ezt a szót; lásd a reg1 magyar betegségnevek

ről szóló közleményemet. (Orv. Hetil., 1907. 34. szám.) 
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elpusztul tak, úgy hogy végre is a polgárok szánták rá magukat a halott~ 
hordásra és sírásásra. Később már annyira felhalmozódtak a hullák, 
hogy 3--4 napig is temetetlen ül hevertek; a környékről pedig beözönlött a 
magát taligásnak színlelő nép, mely a temetések körül való segédkezésben 
sokat segített, de a kihalt házakban sokat is lopott. "Es sind viele unge
sungen und ungelentet hinausgetragen, und nur schlecht begraben 
worden", 'panaszolja a krónikás. 

A városi hatóság legtöbb helyütt kénytelen volt szemet hunyni a 
taligások viselkedéséTI és örültek, ha kaphattak embert erre a szomorú 
foglalkozásra. Az is megesett, hogy erőszakkal fogdosták össze a halott
hordókat, mint péld. Kézsmárkon 1645-ben. Ezt a járványt katonák hur
colták be a Szepességre s már júniusban csupán Lőcsén 2214 ember halt 
meg. Kézsmárkra csak szeptemberben érkezett s a lakók a Rókus
hegyre, Lengyelországba és egyebüvé IDenekültek előle. Mindazáltal 
rövid idő alatt itt is 572-en haltak meg, kik közül csak 212-őt temettek el 
a szokásos egyházi szertartással, ezzel a szomorú énekkel kérlelve a 
haragvó istenséget: 

O Jesu Christe, Schutz und Heil 
Der Armen und Elenden, 
Nimmt doch die Bogen und die Pfeil 
Aus deines Vaters Haenden stb. 

A járvány idejére négy halotthordót, két inspektort s egy-egy laza
rétumbeli és pestisfürdöst alkalmaztak a kézsn1árkiak; a járvány azon
ban csakhamar annyira elhatalmasodott, hogy erőszakkal kellett 24 
embert fogni a hullák eltemetésére. A pestis oly borzasztó erővel pusztí
tott, hogy októberben már a következő megható siralommal panaszkodik 
a város bírája, Trompler János: "O du liebe Stadt Kesmark, wie jam
merlich siehest du aus, dass Gott erbarme! Wo ist deine schöne 
Bürgerschaft hingekommen? Wo ist deine schöne Jugend~ w~ 
sind die Jünglinge und Jungfrauen, welebe sonst Partheyen-weis auf 
dein_en Stadtgraeben spatziren gingen~ Wo die Versammiung bei der 
Schlossstellung~ O Gott, für welebe Zeiten hast du uns aufbewahrt!" .. !' 

Pozsonyban is (1713) nagyon kevés ember jelentkezett a Jarvány
szolgai állásra, bár a városi tanács igen előzékenyen bánt velük. Egy 
ízben péld. bepanaszolták a taligásokat, hogy a pestisben elhalt evangé
likus polgárokat "lutherkutya" s más efféle szidalommal illették, de a 
tanács nem merte megbüntetni őket, hanem csak enyhe megintésben része
sültek.20 Sok helyen meg adóelengedést és más kedvezményeket oszto
gattak J!ekik; így Vácott (1743) Kraupner Jakab trágert fölmentették az 
adófizetéstől, egy másik, a járvány alatt elhalt, halottvivő özvegyének 
pedig az ,,Aranyhordó"-hoz címzett kocsma jogát engedték át; egy har
madiknak özvegyét hét évi adóhátraléka fizetésétől mentették föl." 

• 
A pestisorvosok iránti ellenszenv másik, már érintett, oka az volt, 

hogy a nép körében, úgy, mint a külföldön, meggyökeresedett az a csodá
latos előítélet, hogy a veszedelmes járvány mérgét maguk az orvosok, 
továbbá az urak, no meg természetesen a - zsidók hintegetik szét a nép 

19 Weber: Zipser Geschichts- u. Zeitbilder, 315. s köv. 
20 V ámos sy, 194. 
21 Karcsú: Vác város története, I. 89. 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. J. 9 
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közt. Ezért a lakosság már eleve gyanakodással fogadta a megjelenő 
pestilenciariust, nem engedelmeskedett neki, a felajánlott gyógyszert 
visszautasította és mint láttuk, sokszo?' az orvos éJetére is tört. 

Ezért írja Békés vármegye közönsége az udvari kancelláriának -(1739 
ápr. 29.), hogy a Gyulára kirendelt orvost és a sebészeket tegyék el más
hová, mert Békés vármegyében az emberek nincsenek hozzászokva a 
gyógyszerek bevételéhez, jobb lesz hát, ha a doktorokat olyan helyre kül
dik, ahol a nép orvosságot is szakott néha bevenni. Némelyhol a pestises 
betegek még a tályogjaikat is inkább a maguk kezével szabdalták fel, 
semhogy az orvos vagy a sebész segítségéhez fordultak volna. Bentzig 
Mátyás dr., a debreceni "medieus pestilentialis" azt írja (1739 aug. ll.) a 
városi tanácsnak, hogy egy oda való szabómesternek a 19 éves fia pestis be 
esvén, hubókat kapott az ágyékában, melyekre a sebész Empl. attrac
tivumotn tett, másnap azonban a beteg lehúzta a flastromot és a baloldali 
bubót, mely még egészen kemény és éretlen volt, késsel fölvágta; mind
össze néhány csepp vér ömlött belőle, de a negyedik napon a bubó elkülö
niilt a környezetétől s ekkor a fiú apja szabóollóval kivágta a "gyökerét" 
és a kivágott mirigyet elásta. A páciens hamarosan meg is gyógyult. 
Hasonló esetet jelentenek Temesvárról is (1738), ahol egy zsidó pálinka
égető operálta "ki" a megduzzadt mirigyeit. 

"Az itteni nép éppenséggel nem akarja a gyógyszereket .bevenni". 
mondja jelentésében (1738) a szegedi komendáns; inkább a maguk házi
szereihöz fordulnak, mint az orvosokhoz, ezért is az utóbbiak inkább ter
hére, mint hasznára vannak az államkincstárnak. Hasonló panaszt küld 
gróf Berényi Tamás, ki 1743-ban a tiszáninneni kerület egészségügyi fel
ügyelője volt: "Chirurgus contagionis Deval panaszkodik, hogy az ő 
orvosságaival senki sem akar élni, mert a nép azt mondja, hogy aki az ö 
orvosságait beveszi, az biztosan meghal." A következő évben Kecskemét~ 
ről is azt jelenti Muraközy Sámuel, hogy az odavalók nem fogadják el a 
gyógyszereket, mert -~,meghallották, hogy akiknek Szegeden grasszáló 
pestiskor a borbélyok italt adtak, azok nagyobb részről azután csak
hamar e világból kimultak; ehhez accedált itt való Posta Mester úr deák
jának oly formán lett rneghalása, a ki minek utánna a lazaretumban, 
mint infectus, vitetett volna, addig is míglen a borbély italt nem adott 
néki, szépen beszéllett; de mihelyt azt béadta, azután egy óráig sem élt; 
mellyekre nézve, irtózván tőlük a község, a tts Tanács éppen reá nem 
veheti őket, hogy házaikhoz admittálják a borbélyokat." Spazierer Antal 
"bürgerlicher Wundtarzt und Baader" viszont Budáról jelenti dr. Nico
letti pestisorvosnak (1739 ápr. 29.), hogy a városban újra kezdődik a jár
vány s immár tíz új betegre akadt, kik "in deru Bobonem, in denen 
schwarzen Petteschen, und in Carfunckel" sinylődnek, s eddig nem merte 
ezt megjelenteni a fölöttes hatóságának, mert félt a nép bosszújától; de 
n1ost már mégis rnegteszi, kérve a nagytekintetű egészségügyi bizottsá
gat, hogy oltalmazzák n1eg őt, nehogy ismét úgy legyen, mint a pestis 
első megjelenése alkalmával; (lásd föntebb a tabáni lázadás leírását). 
"D amit ich nicht wiederum en mit mein W e ib und Kindtern in das v or
riche Elendt, durch falsebe Leidt und falschen Zungen, durch die Bürger
schafft geraten möchte, a lsz hatte ich die Pest anff das N eu e auf 
gebracht." 

n Ebben a flastromban (cujus vires non possum satis laudarel írja róla 
Bentzig), rendesen resi?w pini vagy terpentin volt a főalkotórész. 
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Néme!ybol, rnint például Szegeden, oly ellenszenvvel fogadta a nép 
a pestisorvost, hogy az egészségügyi bizottság öt huszárt adott kíséretül 
és védelmül a pestilentiariusnak, mikor egy közeli szálláson egészségügyi 
vizsgálatot akart tartani (1738). A nép haragja azonban továbbra is engesz
telhetetlen maradt s ha másként nem lehetett, alattomos módon is meg
nyilatkozott; így Temesvárott (1738) a rácok felgyújtották a pestiskórház 
szon1szédságában levő házakat, csakhogy megszabaduljanak ettől a gyü
lölt épülettől. 

Nem csuda különben, hogy a járványkórházaktól irtózott a nép, 
mert azok a legtöbb helyen igen fogyatékoSan voltak fölszerelve és a be
tegek, sőt orvosok, ellátása tekintetében is sok kivánnivalót hagytak. 
Leschier, szegedi pestis-sebész írja (1738 nov. 17.) az egészségügyi orsz. 
bizottságnak, hogy ne csudálkozzék azon, hogy Szegeden oly sok orvos és 
sebész pusztul el a járvány alatt, mikor oly szánalmas ellátásban van ré~ 
szük, s hozzá még olyan sötét lakásban kell meghúzódniok, hogy nappal 
is állandóan világítaniok kell. Ugyanekkor a temesvári pestiskórházban 
sem voltak kielégitőbbek az állapotok, miről dr. Steinberger, odarendelt 
pestilenciariusnak július havában kelt jelentéséből győződhetünk meg. 
Mikor ő {jún. 10-én) átvette a temesvári lazarétum vezetését, a betegek 
ágy és ágybeli néllcül, a puszta téglapadlón hevertek, saját ruháikba bur
kolózva, ahogy lehetett. Megesett, hogy a betegek 2-3 napon át se kaptak 
egy kanál levest vagy egy szelet fehér kenyeret, "viel weniger einen guten 
Tropffen \Vasser, (massen der Brunn unsauber und nicht gereiniget ist)". 
Az orvosok és sebészek a betegekkel egy szabába vannak lezárva, úgyhogy 
friss levegőt sem kaphatnak, az udvarra se mehetnek ki, hogy legalább a 
ruhájokat kiszellőzzék és egy kissé felfrissüljenek. A páciensek eledele 
félig rothadt és tele van pondróval, ápolókat nem kaphatnak, mert rosszul 
fizetik, ezért is "mithin lauffeten die Inficierte in der febriliseben Furie 
bald halb, bald ganz nackend herum". A mellé beosztott sebészek már mind 
pestissei fertőzöttek és úgy ezek, mint ő maga is, néha három napig se kap 
húst és kenyeret. Végül bejelenti, hogy ha a legörvidebb idő alatt nem segí
tenek e bajokon, ő kénytelen lesz megszökni. Ez különben az ápolók közt 
gyakran megtörtént, kik még a napi egy forintot is keveselték veszedelmes 
feladatuk jutalmáuL 

Máshol sem voltak kellenlesebbek a lazarétumbéli viszonyok, s az oda 
bezárt orvosok, papok és ápolók, kik különben is nap-nap után szemben 
álltak a halállal, úgy vigasztalódtak, ahogy tudtak, azaz hogy - a begy 
levéveL Az ország több részéből maradtak fenn bizonyítékok arról, hogy 
bizony a kórházakban ittak, ha lehetett. Közölhetem például az alábbi ki
rnutatást," me! y arról szól, hogy a pestis alatt (az 1739. év második felében) 
milyen gyógyszereket szállított Zechner Antal, az ottani "Fekete Medvé"
hez címzett patika (pharmacopoea ad Niarum Ursum) tulajdonosa a laza
réturoba; az egész összeg 592 frt 9 krajcárra rugott, ami bizony szép összeg 
volt abban az időben. A ~zámlát csak kivonatosan közlöm, de ez is ele-
gendő lesz arra, hogy meglá!:lsuk, milyen szorgalmatosan itták a kórházba 
zárt lelkiatyák, doktorok és trágerok- a rozsolist és egyéb jókat, melyek 
közt a vágott dohány,2~ sőt a f.etűzsír is s7...erepel; az utóbbi persze nem 
orvos urarnék ő excellenciája, hanem a taligások diszkrét használatára. 

23 Nagyszombati városi levéltárbóL 
:M Úgylátszik tehát, hogy akkor még nálunk, úgy mint a külföldön, patikák

ban is árulták a dohányt és tubákot, sok egyébbel együtt, miről majd alkalom
adtán bővebben is megemlékezem. 

9* 
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Az érdekes gyógyszerszámla, melyben az akkor használatos pestis-prezer
vativumok is felsorován, következőleg hangzik: 

Június 9. Pro occlusis sub turri: Suffitus pestilentiaUs . . . 36 
Június 17. Pro patre exposito (a papnak) 20 puJveres praeservativi L-
Június 17. Pro patre exposito Essentia praeservativa 49 
Június 18. Pro patre exposito Eaeeae juniperi 24 
Június 23. Pro patre exposito Rosalium . . . . . 39 
Június 24. Pro duobus commissariis. Rosolium, 6 
Június 27. Pro Dno. Dekan commissario Rosalium . 3 
Július l. Pro Tragerone 10 pulveres praeservativi 30 
Július 3. Pro patre exposito Acetum pestilentiale 39 
Július 8. Pro Tragerone oleuru pro inunctione . 5 
Július 12. Pro Balneatore Rosalium . . . . . . 1.42 
Július 12. Pro Balneatore Essentia praeservativa 4.49 
JúUus 12. Pro Trageronibus Radix Angelieae . . 6 
Július 13. Pro Dno Perzy (sebész?) Theriaca . . 58 
Július 14. Pro Dno Perzy Spir. vini camphor . . 55 
Július 16. Pro Trageronibus Spir. Anthos . . . . . 7 
Július 20. Pro Trageronibus 20 pulveres praeservativi 1.-
Július 23. Pro Dno Perszy Tabaca scissa 24 
Aug. 12. Pro Trageron. oleuru pro inunctione . . ilO 
Aug. 12. Pro Trageron. Ungu. pedicularum . . . . . 13 
Aug. 20. Pro chyrurgo Setele Caffe . . . . . . . . . . 45 
Dec. 18. Pro Francisco domorum purgatore Spir. v. camph. 10 

Szeged városának szintén igen nagy költségébe került az 1738~39.-i 
járvány. Csak gyógysz.erekre költöttek 950 frtot, de azonkívül a lazaré
tumban elfogyasztott bor is igen tekintélyes összegű volt. Itt és a vesz
teglő állomás mellett felállított "traktéros"-nál óriás mennyiségű ital 
fogyott. 25 

A régi magyarok, éppúgy mint a külföldi nemzetségek, abban az l.dő
ben hozzá voltak szokva az állandó boritalhoz. Ennek részben higienikus 
oka is volt, mert a legtöbb helyen rossz, sőt ihatatlan volt a víz; azért is 
nagyobb járványok és általában beteges állapotuk idején egészen felhagy
tak a vízivással, vagy végső esetben forralt vizet ittak, mely szokás el
terjedtségéről sok százados adataim vannak. Talán a régi hagyományból 
származott át napjainkra, hogy mikor a kolera első esetei megjelennek 
valahol a nemes hazában, mindjárt kiadják a "remedium cardinale", a 
borivás, jelszavát. De más testi bajok alkalmával is ez volt a terápiának 
legfontosabb fegyyere; bizonyíték rá a peleskei nótárius, aki mikor a 
hurut és hideglelés leverte a lábáról, azt mondja, hogy 

"A doktor gyó-gyított spanyiol chinával, 
N em állított helyre mégis sok porával; 
De jól lettem élvén én magyar kúrával: 
Szőllőmnek tizenöt esztendős borával. 

Nincsen a magyarnak jobb málvdzsiája,26 

Nincs jobb balzsamomja, jobb magnézsiája, 
Mint ha tele pince az ő patikája, 
Másé legyen Perll szaszaparillája. 

Legény vagyok újra: a kállai kettőt 
Immár eljárbatom vagy guggó tótlejtőt" stb. 

Egyik-másik pestiskórházban is vígan járta a "magyar kúra", pél
dául Selmecbányán, hol az 1710-iki járvány idején a lazarétumban működő 

25 Reizner: Szeged tört. III., 174., 179. 
2'6 Málvázsia (olaszul rnalvaggia): a jóféle déleurópai (s különösen a görög) 

édes borok neve. 
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orvosok, sebészek, ápolók, halotthordók, sírásók éjjel-nappal részegek vol
tak s mivel a fizetésüket sem kapták meg rendesen, irtózatos botrányokat 
csaptak. Egy napon, feldühödött részeg állapotukban a kórház összes abla
kait, kályháit s minden egyebet, ami törhető volt, összetörtek. Más alkalom
mal a részeg feleserek és a többi alkalmazottak nemcsak, hogy összevere
kedtek, hanem Palenik sírásó felesége azt az átkot is kiabálta, hogy addig 
ne legyen Vége a pestisnek, míg a hivatalos kiküldöttek meg nem döglenek 
("nicht crepiren"). A tanács azonnal intézkedett, hogS'~ a két német felcser, 
Seidl és Geyer, elbocsáttassanak; Paleniknét pedig a pellengérre kötötték, 
megvesszőzték és az átkot ünnepélyesen vissza kellett vonnia: "class der 
Allerhöchste durell dergleiche bosheiten nicht mehr erzürnet, undt zur 
laengerer Straff beweget werde".27 

A ré:gi feleserek közt általában nem voltak ritkák a részeges, izgága 
természetű emberek s ez a körülmény okozta részben, hogy a doktorokkal 
nem mindig állottak jóbarátságban. Így a nagyszombati tanács (1739 okt. 
21.) azt jelenti az udvari kancelláriának, hogy az expositus sebész, Setele, 
folytonosan veszekszik a városi orvossal és mindazokkal, kik a pestis el
fojtásával vannak megbízva, ex temulentia vini.. A betegeknek lépten-nyo
mon azt tanácsolja, hogy a fizikus orvosságait ne vegyék be, sőt az orvost 
az utcán gyalázó szókkal megtámudván, párbajra hívta; pisztolyait is 
állandóan magánál hordja. A sebészt kérdőre vonta a fölöttes hatóság, 
de hogy egyéb baja lett-e, arról nem szólnak az egykorú iratok. 

Pozsonyban (1710) a pestissebésznek esküt kellett tennie arra, hogy 
mindig józan és mértékletes lesz. Itten egészségügyi felvigyázóknak (visi
tatores ordinarii) is nevezték őket, s havi fizetésüket 24 forint és napi egy 
pint bor volt; csakhamar azonban annyira szaporodott a dolguk, hogy a 
városi tanács méltányosságból 30 frtra emelte föl a fizetésüket. 28 

Lőcsén (1679) Dumbar András, "feldschaerer von der Löbl. Graff 
Gavalionischen Compagnie", volt a pestissebész (pestilentz balbierer), 
kinek következő volt a járandósága: minden héten két birodalmi tallér, 
naponkint 6 dénár ára kenyér, két font hús, 3 pint sör, világítás és fa szük
ség szerint, rrlinden nap két font só, havonkint 2 font bors, egy font gyöm
bér, hetenkint egy font vaj, havonkint egy köböl búzaliszt és feleannyi 
árpakása, szabad lakás és minden pénteken, szombaton egy itce bor. 
A szegényeket jngyen, a vagyonosabbakat mérsékelt áron volt köteles 
gyógyítani.29 

A sebészek és orvosok fizetése dolgában az 1738---42.-i pestis idejében 
(országos levéltári okmányok alapján) még a következő adatokat sorolha
tom fel: Temesvárott az egyik kirendelt sebész (W eber) havi fizetése 25 frt, 
a másiké (König Józsefé) pedig 20 frt volt; Tolnamegyében Eltz György 
sebész évi fizetése 300 frt (az alispán panaszosan említi, hogy olcsóbbat 
nem kaphatott a megyében!); Kecskeméten (1739) Gr ebner sebész havi 50 
frtért szegődött be- a járvány idejére, de kikötötte, hogy a fizetését mindig 
előre fizesse a város; Schuster József orvosdoktor, tekintettel arra, hogy 
a gyógyszerészethez is ért és sokáig gyakorolt Rómában is. havi 75 frt 
fizetésben részesül (1738). Az ezen évi budai pestis idejéből különben fenn-

27 Richter E.: Kuruc idők, 239., 249. 
zs Vámossy, i. h. 182., 183. - A Mária Terézia idejében a pestisorvosok és 

sebészek részére előírt hivatalos eskü szövegét 1756-ból és 1770-böl láSú: Linzbatwr 
II. 530. és 565. 

29 Lőcsevárosi levéltár, XX. 22/5. 
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maradt egy részletes kimutatás, mely az alkalmazandó egészségügyi sze
mélyzet járandóságait következőleg tünteti fel: 

"Connotation deren jenigen Persohnen, so zur Zeit einer Contagion (welche 
Gott allergnaedigst verhüette), alhier nöthig seyn, 

l. Auf 10 auszgesezte Catholische Geistliebe die Unterhaltung; 
2. l Altglaubischen; 
8. l Feldscherer in dem Lazaret; 
4. 1 Feldscherer in 'l'aban; 
5. l Feldscherer in der Wasserstatt; 
6. l Feldscherer in der Neusti:fft; 
7. l Feldscherer in der Vöstung; jeden manatlich 50 fl.; macht 250 fl.; ein 

jederr Feldscherer die Kost a parte mit -2:5 fl., thuet 125 fl.; 
8. Doctor manatlich 100 fl.; die Kost a parte 25 fl.; 
9. 6 Siech-Knecht, jederr manatlich 12 fl., thuet 72 fl.; 

10. Ein Corporal, monatlich 14 fl.; 
11. Lazaret-Vatter 12 fl.; 
12. l Köchin 4 fl.; 
13. 3 Wascherin a 6 fl., thuet 18 fl.; ohne der Kost und Kranckhen Wartterin; 
14. Zuschrader (!) 2 a 6 fl., thuet 12 fl.; 
15. 5 Commissarien, jeden 8 fl., thuet 40 fl.; 
16. 2 Störer, j eden 20 fl., thuet 40 fl.; 
17. 4 Bucben vor die Geistlichen, manatlich jeden l fl., thuet 4 fl.; 
18. Hebam ohne der Kost 6 fl. 

Hasonló kimutatás maradt Kolozsvárról is, hol az 1720. évi pestis 
al_kalmával a kórházbeli borbély fizetése 8 frt és négy véka búza volt; a 
trágerok (vagy ahogy ottan nevezték: "temettető emberek") mindegyike 
26 r. forintot és 12 véka búzát kapott havonkint, de akinek halottja volt, 
az maga is fizetett nekik minden halott után egy frtot; a pestisfelügyelő 
(dr. Vizaknai György) fizetése 20 frt; végül rninden városnegyedben 15 
betegvizsgálót is alkalmaztak, kik rnindegyikének havi 2 frt járt." A város 
összes kiadása ezen pestis idején 3249 frtra rúgott, s ez összeg megtérítését 
a járvány megszünte után hiába sürgette a tanács a kir. kormányszéknéL 

Általában igen gyakran olvassuk, hogy a pestisorvosok nem kap
ták meg a fizetésüket, vagy csak hosszas szorgalmazás után. Egy W ieller 
Fülöp nevű sebésznek (1745) nyolc vármegye L'1aradt adósa a járvány után, 
úgy hogy végre is a helytartótanácsnak köllöt-t.- figyelmeztetni a megyéket 
kötelezettségük kiegyelítésére.31 

Hogy mennyire rnéltányosság nélkül való volt ez a szűkmarkúság 
éppen az orvosokkal szemben, nem szükséges külön hangsúlyoznom. Hiszen 
csak Pozsony városában (1712-13) nyolc hónap alatt hat sebész, két 
ápolónő, több pap e•ett a járvány áldozatául; Baján egy év alatt (1739) 
két orvos és négy sebész stb. 

• 
Hogy mik voltak a pestisorvosok feladatai, arról sok írott emlékünk 

maradt. Győr városában például, mikor az 1620. évi pestis közeledésének 
hirét vették, először is elrendelték, hogy a "szijártók, vargák, timárok, 
szűcsök., szappanfőzők, gyertya.csinálók és minden egyéb hasonló lugzó 
mesterek, kiknek nehéz büdös íllatjokkal az levegőég megvesztege
tődik", az ő "1ugossokat"' haladék nélkül vigyék ki a városból és ottan 
gyakorolják a mesterségüket. A borbélyok közül pedig egy mester" válasz
tassék, "ki az választott német mcsterrel együtt az betegeket látogassa és 

so Jakab Elek: Kolozsvár tört. III. 163. 
s1 Linzbauer: II. 219. 
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· ha afféle dögleletes betegségben fekszik-e avagy nem T és h~ ~ellY.~ 
nffe~zlee-'t tala' Inak azt mingyárt az várason kivül bizonyos helyre klvltessde" • 
a e - • _ , b k t""l ·tt benn meg ne o
holott feküdjék és gyógylttassek, hogy, e_gye e- u~ l , t b 't l'ék" 

t- "d- k) haza t pemg mmgyar epecse e J . 
göljenek (vagyis:bfetr azokJenei ' :lzyik családbeli és a gazda eltitkolná, 
Ha valahol meg e egszl va am , . t, zt 
akkor a szomszédjai jelentsék meg az esetet; az ily~n g~zda.t; szln b ::-~e:.k 
is, ki a házra vet~tt pecsétet le mer~é . sza.k~s~ta~l, . ~~g~~~:n h~~ el~Ú 
V , -- 1 t 1·, me~hagyJ'ák hogy a nyan forrosag l.deJe 'k egu az ~ ~ ' b h lladás esne 

d · kb n vizet tartsanak, hogy abban az eset en, a "gyu 
e enye e ·t , " 
az várasban", kéznél legyen a segl seg. .. 

!\_ pestises házakra tett jeleket természetesen ~zívesen ;;t~r:t~t-i~-~ 
-. E t·· t· t többek közt Pozsonyban, boi feher keresz e Je o e 

la.kossag. z or en , 'kk l 
a fertőzött lakásokat (1713); Debrecenben cedula a, 

36. Járványszolga_ az 
1720. évi ma.rseille-J yes. 
tis ii!cjé-ből. k.e:reben 
füstölő szerszammal. 

(N o h l után.) 

27 Olasz -pestisDrv~s 
k~-pe. . (B ~r t o ll· 
11 u s: ,.H1stonae a.~~
tomicae" c. munl~aJa· 

ból, 1661.) 

. kat a járvány roppant ragályossága 
A pesüsorvosok, hogy magu. , b b" b"] készült jól tisztít-

, k Ol ' Franmaorszag an or o • , 
ellen oltalulazza ' , . asz- es k' "l fe'ükre hosszú csőrben végzöd b 
ható köpönyegbe buJtak, de_ azon lV~l t ~ek J kezükre keztyűt húztak, úgy 
álarcot, szemük elé nagy papaszehmett '; k'k' u""lhette őket Az álarc csőr-

, , ··"l 'szreve e e es 1 er · 
hog-r a nep ~1ar_ me'3SZI_Iod e f'l ·natos fűvek voltak, hogy a pestisbetegek 
szerű nyulvanyaban m;n en e e ~ .. . t) me,Q' ne ártson nekik. A 16-
káros kigőzölgése és lel~gzete (hl!~~: sz~~~n k meí'yek a pestilentiariust az 
18. századból mara~~~k IS ?.lytant_ka r~zoN:~ 'csuda hogy a nép mindenütt 
ő furcsa egyenruhaJaban tun e l o . ' 

ki figurázta őket., . . okásban ez a szertelen, bár alapjá-
Minál unk, ugy latszik, ~em volt ,sz 18 század közepe előttről nem 

ban véve é~zszer~ r"?-házk?das. L~galab~ ra en~ek bizonyságául szolgálna. 
ismer~k olyan tortenelmi ad~.to .', ;ne :\ . d t el szerint az 
Csak az lí39. évi budai pestis IdeJeboi n1aradt egy a a ' m Y 

s~ s.závay Gy.: Győr monografiája, 184. 
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ottani pestis-bizottság elrendelte, hogy a járványorvosok, sebészek, a bete~ 
gekkel foglalkozó papok és szolgák messziről felismerhető jeleket hordja
nak a ruhájukon. A budavárosi tanács eleget is tett ennek a rendeletnek, 
amennyiben meghagyta, hogy a betegekkel érintkező említett személyek 
a ruhájukon, és pedig elől a mellkason, arasznyi széles és hosszú, vörös és 
kék posztóból való keresztet viseljenek; a vespillók {járványszolgák) azon
kívül vastag fehér szövetből készült kabátot kaptak, még pedig olyat, 
amelyiknek nem volt zsebe, hogy a betegek lakásán zsebre ne vágha8sanak 
egyet-mást (ne longiore manu. uti et furto sibi prospicere queant); azon~ 
kívül a jobb karukon S, a balon pedig K betű ("Seuch-Knecht") volt oda
varrva, kék posztóból. Mindezen egyéneknek továbbá jó nagy botokat is 
kellett hordaniok, melyek felső végén kereszt volt. Nem szívesen vették 
ugyan, sőt mindannyian tiltakoztak is ellene; az orvosok azt mondták, 
hogy a nép kineveti őket, szintúgy a sebészek és a papok is; a vespillók 
meg arra hivatkoztak, hogy a pálcát nem tarthatják a kezükben, mert sok~ 

28. Emlékérem az aradi pes
ths emlékez.etérc. (A Nemzeti 
lllúzeum Cren}J:;·yüj.t.eményé-

ből.) 

szor van szükségük mind a két kezükre, mikor 
vizet, bútorokat stb. hordoznak. V égre meg1s 
csak rákényszerítették őket az előírt "signum"~ok 
viselésére, mert augusztus 27-ről az áll a budai 
pestis~jegyzőkönyvben, hogy Hoffmann vizitátor 
jelentése szerint most már se a papok, se az or~ 
vosok nem húzódoznak a pálca hordásátóL 

A közönség különben az előírt signumok 
nélkül is jól ismerte a pestisorvost, és óva
kodott attól, hogy vele érintkezzék. Az 1679. évi 
pestis alkalmával Andrássy Miklós, Gömör~ 

megye főispánja, gyapjút akart szállíttatni 
Lőcse városába s megkérte az ottani orvost, Spi~ 
lenberger · Dávidot, hogy eszközölje ki az erre 
való engedeimet a lőcsei komendánsnál, Tily 
nevezetűnéL Ez azonban nemcsak hogy a maga 
közelébe nem engedte a doktort, hanem még 

azt is rnegtiltotta, hogy a szolgáival beszéljen. "Pedig, írja Spilen~ 
berger, én mindig csak messziről beszélek a betegekkel és úgy adom 
nekik a tanácsaimat is".33 Az akkori felfogás szerint főleg a betegek 
lehellete és kigőzölg·ése terjeszti a pestist, s ezért a Kollonics-féle "Ordo 
pestis" 1692-ből,S4 mely a pestisorvosok teendőit részletesen meghatározza, 
lelkére köti az orvosnak, hogy a betegek lélegzetét ne szívja be és csak a 
nyitott ajtón át szólitsa meg a kórházban fekvő betegeket. A lazarétumnak 
minden ablaka alatt egy csengetyű lógott, s a beteg azt húzta meg, mikor 
valamire szüksége volt. A betegek eleségét se vitték be a szobákba~ hanem 
a kórház udvarán helyezték el s innen vitte be az ápoló a betegszobába. 
A pestisgyanús egyéneket is csak "tisztes távolból" nézte a pestis-bizott
ság mialatt az expozitus borbély sorra vizsgálta őket, mint ez N agy 
Ish:á11 törökszentmiklósi sanitatis commissarius jelentéséből (1743 máj. ll. 
orsz. levéltár) kiderül. E helyen "a víz közzé" (valószínűleg valami tiszai 
szjgetkére) szállították a pestisre g3-Tanú~ embereket s mikor híre szárma~ 
zott, hogy egyilrök megbeteg·edett, "ennek megtekintésére magam is a vizen 
átgázoltam", ÍTja a komiszfixius, "és azon beteget, kihivattam; ki is maga 

s3 T. T., 1885. 376. 
34 Lásd Linzbauer, I. 342. 

A pestisorvos 137 

lábán a szél ellenében circa ad passus 300 előmben jüvén, az borbéllyal visi
táltattam, aki a legkisebb támadást sem vehette észre rajta; melybül a 
borbély lellee szerint nen1 ítél semmi infectiót". 

Az enllitett Kollonics-féle rendelet különben nemcsak az orvosoknak, 
hanern a lazaré-tumban alkalmazott lelkipásztoroknak is ad jó tanácsokat 
a pestistől való maga~megóvás dolgában; azt ajánlja nekik, hogy regge
lire foghagymalevest egyenek, dohányozzanak vagy bagózzanak, napköz~ 
ben foghagymát rágjanak; friss vajjal, rutával és ecettel kenjék be a szá
jukat, orrukat, füleiket (mert ennek a nyílásán is bemehet a ragály 
mérge!), narancsot, ángyélikát rágjanak s a híres Di-a.scordium Fracas
torii~val éljenek. A szegény "pater expositus"-nak valóban szüksége volt 
az orvosi jótanácsra, mert őt fenyegette legközelebbről az életveszély; 
hiszen tudjuk, hogy a 14. századbeli járványok idején csak magában Német~ 
országban s csak a franciskánusok közül több mint százezeren estek a 
pestis áldozatául. 

Bár részletesebb adataink nincsenek, mégis kétségtelen, hogy a ma
gyar papok, sebészek és orvosok közül is bőségg·el szedte áldozatait a 
veszedelmes járvány, annál inkább, me:t·t a7. utóbbiak: egynémelyikéről 
írott emléke is fennmaradt annak, hogy valóságos halálmegvetéssel for
gott betegei között. Csak hogy a már említett debreceni orvost, Bentziget, 
hozzam fel, kiről azt rnondja Weszprémi, hogy "inter mille mortes phar~ 
maca distribuendo versabatur intrepidus". 

Ezek voltak a magyar orvostörténelem névtelen hősei, kik méltán 
megérdemlik, hogy emlékük örökké éljen az utódok kegyeletében. 
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Közegészségiigy a régi magyaroknál. 
Egykorú források a régi magyarokat rendkívül edzett, minden testi 

fáradságot zúgolódás nélkül tűrő, kemény szervezetü embereknek mond
ják, kik még komolyabb testi bajaikban sem szívesen fordultak orvoshoz és 
gyógyszerészhez. Lubenau Reinhold német gyógyszerész (a 16. század 
végén) egy esztendeig gyakornokoskodott a pozsonyi gyógyszertárakban, 
ele ahogy a königsbergi városi könyvtárban megőrzött emlékirataiban 
panaszolja, egyik pozsonyi patikában sem tanulhatott valami sokat, mert 
.• a magyarok éppúgy, mint a törökök, nem sokra becsülik a gyógyszereket 
s mindenféle betegségre a foghagyma az összes orvosságuk". A német 
szerző nem igen vádolható azzal, hogy túlságosan elvetette a sulykot, mert 
a régi magyar orvosok írásaiban is sokszor találkozhatunk hasonló pana
szokkal: ezek is szemére vetik a magyar köznépnek, hogy hacsak teheti. 
elkerüli az orvost, a hagymát pedig csakugyan sok minden földi baj 
arcanumának tartották, kezdve a pestisen és a morbus hunoaricus-on 
(kiütéses hagymázon) s végezve a morbus csömör-ön.1 

Az orvosoktól való idegenkedés rendszerint együtt jár a misztikus 
gyógyításnak és a kuruzslásoknak térfoglalásával s miuálunk is azt látjuk, 
hogy abban a korszakban, melyről itt szó lesz (a 16-18. században), a 
babonás therápia nemcsak a népesség alsó rétegeiben, hanem a magasab
bakban is, az észszerű orvosi kezelés rovására, nagy mértékben el volt 
terjedve. A kuruzsló pap és arisztokrata alakja nagyon sokszor elébünk 
akad a magyar családi és közélet multjában. Már a 16. század elejének 
nyelvemlékei közt szemünkbe ötlik egy magyarnyelvű papi ráolvasás a 

1 A foghagyma és a vöröshagyma még Páriz~Pápai idejében is kedvelt speci
fiku-ma volt a pestisnek. Az előbbit magyar terjék~nek, az utóbbit pedig magyar
mithridatium-nak nevezi P. P. s Pax Corporisában egy foghagyma~elixirium~nak a. 
recipéjét is adja pestis ellen. Jacobi (Diss. inaug. de lue Pannonica, 1687, 33. l.) vi~ 
szont a marbus hungariens gyógyításáról be-szélve említi, hogy az ö idejében is 
nagyon divatban volt a foghagymás kezelés, de nem ajánlja, mert az érzékenyebb 
betegek igen heves gyomorfájást és kólikát kapnak tőle. A 18. század elején a ma
gyar köznép foghagymás ecettel gyógyitotta a csömört (Jllilleter: Diss. inaug. da 
morbo tsömör. Lugd. Batav. 1717, 10. l.). Egy 17. századbeli német író (Zeiller) is 
azt mondja, hogy a magyar nép éppúgy szereti a foghagymát,. mint a spanyolok a 
retket, s egy magyar szerző, Veszelszky Antal még 1798-ban is azt írja, hogy "a 
zsidók, törökök és rátzok még mai napig is sok magyarokkal együtt annyira ked~ 
velik, hogy egész testek a foghagymától gőzölögnek". Az. első nagy kolerajárvány 
idején nagy szerepe volt a foghagymás gyógyításnak, sőt még a legutóbbi kole
rás időkben is. egy nevesebb egyetemi tanárunk ajánlatára fölelevenítették a 
hagymakivonattal való kezelésmódot. A törökök és a balkáni népek igen régen 
használják a hagymát a pestis ellenszeréül, úgyhogy mindent összevéve közeleső 
az a föltevés, hogy a hagymát nemcsak mint fűszert, hanem mint a legkülönbözőbb 
fertőző bajok e-lleni panaceát is már ősrégi időben, még a keleten való tartózkodás 
korszakaiban kedvelte meg a magyar nép. 
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hideglelés ellen' s ugyancsak a hideglelés babonás gyógyítása szólal meg 
gróf Esterházy Ferenc (167Q-1740) érdekes följegyzéseiben' és hiába írja 
a derék, tudós Kramer doktor, hogy a magyarságnak annyi bajt é~ vesz
teséget okozó váltóláz ellen legjobb, ha az ember reggel-este a perui kéreg 
(vagyis chinakéreg) szeszes kivonatát issza," a nép, sőt igen sokszor az 
intelligencia és legmagasabbnak nevezett körök, főuraink és királyaink is~ 
előszeretettel fordultak a misztikus formaságokkal dolgozó kuruzslók felé. 
Így aztán megérthetjük, hogy a malária (csakhogy .erre az egy betegségre 
hivatkozzam), évszázadokon át megmaradt a speciális magyar betegség 
hírében ("Hungaria febris infamis est", mondja rólunk Tollius a 17. szá
zadban).' A Jagellók korában nálunk Jaro külföldi követek folyton 
panaszkodnak az őket gyötrő láz miatt. M assaro egyik levelében elmondja, 
hogy egy előkelő magyar főúrnál voltak vendégségben, ki macsaraktól 
körülvett kastélyban lakott; a dögleletes levegő - il pestifero aere - any
nyira megártott nekik, hogy a tizenkétnapi ottlétet négyen életükkel fizet
ték meg; őt magát a láz egész télen át gyötörte. Bon követ is három hónapig 
gyötrődött a maláriával, mert az ország fővárosában, Budán, minthogy 
II. Ulászló orvosa éppen távol volt, sem orvost, sem orvosságot nem lehe
tett kapni. Szinte csodálkoznunk kell azon, hogy régi forrásaink 130 éves 
és még magasabb korú magyarokról is megemlékeznek.6 

Még jogosultabb ezen csodálkozás akkor, ha meggondoljuk, hogy a 
török időkben, az úgyszólván állandósult tábori élet korszakában, a szinte 
megszakHatlan háborús zűrzavarban, a közegészségügy kíván~lmainak 
még a leggondosabb jóakarat kifejtésével is mily hiárryos mértékben lehe
tett eleget tenni. Gyakran olvassuk, hogy a magyar történelemnek ebben 
a szomorú periódusában nemcsak a hadviselő közrendű nép, hanem a leg
előkelőbb nagyurak is megrühesedtek, megtetvesedtek (csakúgy, mint a 
most lezajlott világháború első éveiben). Nádasdy Tamás, a gazdag főúr 
és lVIagyarország nádora, azt írja a feleségének, 7 hogy igen gyötri a seny
nyedék (vagyis a rüh), komló vizében fürdik, azután pedig lóromgyökér
ből készített kenővel kenegeti magát, de azért nincs nyugta a nagy visz
ketéstől s kéri a feleségét, az ő "szerelmes Orsikáját", hogy ha tudna 
valami jó receptát a rühösségről, írja meg neki, hadd próbálja meg azt is. 
Levelét is úgy írja alá, az ő tréfás módja szerint, hogy ,p,z te rühös pala
tinusod". Kemény János, később Erdélyország fejedelme, érdekesen írja 
le, hogyan tetvesedett meg a morvaországi táborozás közben s hogyan 
szabadult meg nagynehezen a ,,szürke marhától".8 

2 ,.Contra febres. Krisztus országol, Krisztus parancsol, Krisztus győz. Orosz. 
lán Juda nemzetéből szabadojcsad meg Simont mendennemő gonosztul és ez hideg. 
leléstől" stb. (A Peer~codexben, Nyelvemléktár II. 88.) 

s Esterházy Ferenc a régi hires "abracadabrá"-s papírszeletet kötteti mala
riás betegek hóna alá, mégpedig ha férfi, akkor a jobb hóna alá, ha pedig "nüs~ 
tény", akkor a bal hónaljába. "Ezzel sok száznak használtam hideglölís ellen", 
teszi hozzá, bizonyságául annak, hogy igen "kiterjedt" lehetett az orvosi gyakor
lata (Századok, 1883. 365.) Arisztokrata kuruzslóinkról különben más helyen már 
részletesebben szóiOttam. 

4 Commereium Litterarium, 1740. 24. 
ö A malaria délmagyarországi pusztításait érdekesen írja le többek közt báró 

Born 1770~ben (L. Orvosi Hetilap, 1891. 627.) 
6 Kramer értekezésében (i. h. 21.) 
7 1556. aug. 26. (Orsz. levéltár: Nádasdy lvltr.) 
" Ru.rny: 1\fonum. Hungarica, II. 50. Boldog Margit tetvességéről és tetvekkel 

való önsanyargatásáról l. Siklóssy: A m. középkor erkölcse, 55. ~ Szenczi Molnár 
Albert rühösségéről lúsd Naplójában. (Dézsi L. kiadv., 107.) Az itt közölt levélből 
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Pedig az ezen korbeli magyarokról általában azt lehet mondani, 
hogy testük tisztántartására nagy súlyt fektettek. Még a középreudüek 
házában is mindig megtaláljuk a mosdómedencéket, korsókat és törülköző
kendőket. Gazdag urainknál ezüstből való mosdómedencék is bőven akad
nak; így péld. Thurzó Györgynek (1612.) huszonegy darab ékes mívü ara
nyos és aranyozatlan ezüst mosdómedencéje volt. A törülközőkendők 
használata nagyon el volt terjedve s gyakran olvassuk, hogy külön orca
törlő keszkenőjük, fejtörlő keszkenőjük, kéztörülni való kendőjük volt, 
ebéd után mosakodtak, szivacsot használtak s a szappanfőzés szeltében 
divatozott; (hogy a magyar szappannak milyen jó híre volt, az is bizo
nyítja, hogy alföldi városaink gyakran szappant adtak a törőknek, részint 
adóba, részint ajándékul). Persze akkor is, csakúgy mint manapság 
akadtak olyanok, még főuraink közt is, kik víziszonyban szenvedtek; ilyen 
volt például Bethlen Miklós, ki maga bevallja életírásában, hogy a száját 

minden étkezés után kiöblítette ugyan, a kezét 
is gyakran mosta, de már a lábait csak minden 
két hétben mosatta meg, az arcát pedig úgyszól
ván sohasem érintette víz, legföljebb borotválko
záskor. Viszont megvolt a másik véglet: a piperés 
arszlánok serege, sőt ennek a fajtának már 300~ 
400 évvel előbb is nyoma akad, n1ert már az ak
kori előkelő magyar urakról olvassuk, hogy gyön
gyöt és gyémántot fontak a szakállukba. s Tamás 
főespereS megírta, hogy a Mohi pusztán táborozó 
ifjúság örökösen a haját rendezgette, bőrét ápol
gatta, egyik karperecet a másik után csatolgatta 
fel és szünet nélkül mosakodott.e ~iintha nem is 
sejtette volna, hogy neki is, hazájának is utolsó 
órája ütött! 

29. Vencel királyt két für
dősleány mosdatja. A Ven
eel-bibliából, mely Erzsé· 
bet magyar kiralyné tulaj
dona volt. (N ék ám Lajos 

értekezéséb )l.) 

Számos adatunk van arról, hogy mesterséges 
fürdők használata, fürdőszobák és fürdőházak 
építése, történelmünk legrégibb korszakaiban 

is divatos volt eleinknéL A bőrmedencés magyar türd;6kádról már bibor
ban született Konstantin n1egemlékezik és II. Endré az ő leányának (a 
későbbi szt Erzsébetnek), mikor ez thüringiai Lajos felesége lett, egy ezüst 
fürdőkárlat iR adott a nagyértékű hozomány egyik darabjáuUo úgylátszik 
azonban hogy elsősorban a bencésrendű papok, kik különben is betegápolás
sal fogla,lkoztak, voltak azok, kik hazánkban a mesterséges fürd ők használa-

kiderül, hogy abban az időben Németországban, is, igen gyakori volt a rühösség ~ 
jobbmódúak között is, Franciaországban has?nlok~pen. _(~ersze_ ner;n ~zabad ~e~ed~l· 
hog-y régen a scabies szó sok mindenféle viszketessel Jaró bőrbaJt es syphihs~ lS 
jel:ntett!) A tetvességre vonatkozólag fölemlíthetern még Coberus meg~egyzesét, 
ki egy helyen azt írja, hogy a magyarországi táborokban a __ tetv,ek ann:sn,a elsza~ 
porodtak, hogy folytonos ingváltoztatással sem" lehetett ellen?-k ved_ekezm; 1gy volt 
az a legyekkel és a szúnyogokkal is (lásd: Gyory: ~L Orvosi Arch1-:nm, "~900. 329.). 
Ma- már tudjuk, hogy ezek a kellemetlen élősdi ek, ~rnly hatalmas terJeSztm a legve
szedelmesebb fertőző betegségeknek, régi ko1legamk azonban nem sokat tudtak 
erről, sőt akadt olyan pozsonyi orvos is, ki gyógyító célból a scab~es beoltá~ót 
javasolta. (A Vossiselle Zeitung írja [1769, 100. sz~mában]: "Bald wnd es kemo 
Krankheit mehr geben, die man nicht wird inocuhren wollen. Aus P1·esburg ver
sichert man, dass ein dasig·er Arzt einen Milesüchtigen durch Einpfropfung der 
Kriitze glücklich gebeilet habe.") 

» J:lárki S.: Magyar középkor, 195. 
Hl Sihlóssy; i. h. 166, 167. 
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tát általánosabban megkedveltették és terjesztették;" ezt bizonyítjaSzt Ist
vánnak 1015-iki adománylevele is, me ly többek köz-ött a pécsváradi bencések 
hat fürdőszolgájáról ("quos a stuba stubarios vocare possumus") is lnegeru
lékezik. Természetes, hogy ebben az időben a fürd ők még igen kezdetlege
sek Yoltak s legföljebb két szabából állottak (stubae, stuffae, stuphae), 
melyckben a fürdés a nap bizonyos óráiban történt. Ezen idő kezdetét 
némely helyen a kürt, máshol a fürdőserpenyők hangja jelezte. A vizet 
kazánokban melegítették, vagy pedig, ahol meleg források voltak a közel~ 
ben. ezeknek vizét csöveken vezették be a fürdőházba. A fürdőszolgák 
egyik feladata a bőrnek dörzsölése, frottálása volt, mit gyakran nyírfa
vagy tölgyfalombokból készített kötegekkel végeztek. A szolgaszemélyzet 
legtöbb" helyen nőkből állott, kiknek élén egy férfifürdős volt." 

Egyes helységeknek városi rangra való emelésével többnyire a fürdő
építés és birtoklás joga is velejárt s az ebből származó jövedelem a yárosi 
pénztárba folyt. Győrött és Esztergomban már 1238-ban voltak fürdök", 
Podolin városa 1292-ben kapja meg a fürdőépítés jogát, Nagybánya 
1376-ban; egy 1373-iki okirat pedig egy nagyváradi fürdöről tesz említést. v• 
Sok helyütt az is szokásban volt, hogy . a nagy betegek, haldoklók lelki 
üdvösségeért fürdőalapítványokat tettek (engesztelő fürdök, lelki fürdök. 
vagy lélekfürdők, balnea animarum, Seelbiider) s ezt oly engesztelő csele
kedetnek tekintették, mint Szent István korában s azután a rabszolgák 
felszabadítását. A végrendelkezők rendszerint bizonyos összeget hagyo
mányoztak arra a célra, hogy a városi szegények évenkint az ő haláluk 
évfordulóján (vagy néha csak egyszer haláluk után) megfürödhessenek ~ 
a fürdőben kenyér és sör is jusson nekik.15 Pozsony város végrendeletei
nek protokollurnában 1248-tól kezdve 1529-ig majdnem minden bejegyzett 
végrendeletben előfordulnak az ilyen engesztelőfürdő-hagyományok: 

ezután mind ritkábbak lesznek s 1600 után, kétségkívül a protestantizmus 
terjedésének hatása alatt, végleg megszünnek.16 Hogy régi koronázó váro 
sunkban milyen kedvelt és felkapott dolog volt a fürdőbejárás, legjobban 
bizonyítja az is, hogy mesterembereknek a munka elvégzése után borra 

11 V. ö. Schwarz Ignác: A fürd ők történetéhez. (Századok, 1891. 279.) 
12 Csepregen (Sopronm.) még 1631-ben is így volt ez. Ez évben a csepregi vá

rosi tanács "állandó és örökös förödős"-nek fogadja meg Pirchner Egyed "böcsö
letes mcster embert", azzal a kikötéssel, hogy ha városi ernbér kádban fürdik egy
maga, akkor 3 garast fizet, ha másodmagával fürdik egy kádban, akkor ezért ket
ten 4 garast fizetnek és "az vízhordónak is ketten egy -egy pénzt adnak"; aki pedig 
"padon förödik", az két garast fizet s azonkívül a vízhordónak egy pénzt, de ennek 
fejében tartozik a vendégeit megköpölyözni. 1636-ban a csepregi bennszülött, ha 
,.padon ült'', 8 dénárt fizetett "szolgáló vagy fördős leány-nyal egyött", ellenben a 
vidéki ember ugyanezért 10 dénárt fizetett s a ,.mosó leány-nak" is köteles volt 
egy denárt adni. (Farkas Sándor: Csepreg mezőváros története [1887.], 140.) A für
dős leányok tehát Csepregen (s valószínűleg máshol is) még a 16. század elején, 
csak úgy,· mint a középkorban, megvoltak. 

1s Történelmi Tár 1911., 371. 
14 Schwarz: i. h. 286. - A gyulai plébániához 1518-ban egy fürdőház is tar

tozott s a gyulai várban is volt egy külön fürdőszoba. (Karácsonyi: Békés vm. tör
ténete, I. 248.) 

15 .Ártándi Balázs, ki Grittit, Zápolyai János emberét, meg akarta buktatni s 
ezért halálra ítéltetett (1531), a siralomházban kelt végrendeletében bizonyos ösz
szeget hagyott a nagyváradi Szt. László-fürdőben gyógyulást kereső szegényeknek 
és nyomorékoknak. 

16 Vámossy: 63. A lelki fürdökről részletesebben 1. Martin: Deutsches Ba-dewe
sen (1906). 188. és köv. 
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való helyett fürdőre való pénzt (balneales) adtak, sőt olykor a szellemi 
munkásoknak is. Így volt ez különben sok más helyen is.17· 

A gőzfürdök használata nálunk az egész középkorban igen el volt 
terjedve (Pozsonyban már 1309-ben megvolt) s valószínű, hogy ezek divatja 
hazánkban csak úgy, mint a tőlünk nyugatra eső államokban, a keresztes 
hadjáratok révén honosult meg; a keresztes vitézek tették népszerüvé a 
keleti hadjárataik alatt megismert arab és török fürdőket. Elterjedésüket 
valószínűleg az is előmozdította, hogy a középkor orvosai a bélpoklosság 
(lepra) gyógyítására, s e veszedelmes és ugyancsak a keresztes hadak ide· 
jén hozzánk behurcolt betegség megelőzésére is, hatásos eljárásként aján~ 
lották a gőzfürdőkkel való gyakori élést. Galeotti szerint még Mátyás 
király idejében is az volt a szokás, hogy a magyar urak a hozzájuk szállá 
vendégnek először is befűtötték a gőzfürdőt, úgy mint ahogy a flnuek és 
ázsiai rokonaink némelyike ma is teszi és vannak, kik azt a most már nem 
jó értelmű kifejezést, hogy ~,befűtöttek neki" őseinknek erre az udvarias 
és hygienikus szempontból is okos szokására vezetik vissza. Mátyás király
ról különben azt is följegyezték, hogy mikor 1476-ban 700 hajóval a törö
kök ellen indult, ezekre fürdőszobákat (batstuben) építtetett." 

A gőzfürdök és a közös fürdésre szánt (álló vizes) fürdőházak hasz
nálatának alkonya nálunk a bujakór terjedésével esik egybe, mikor orvosi 
ajánlatra a közös medencékben való fürdőzést szigorú hatósági rendeletekkel 
is megtiltották, hogy a vérbaj és a pestis terjedését lehetőleg korlátozzák.i9 

A mesterséges fürdök mellett a természetes fürdők használata is 
hozzátartozott a régi magyarak testápolási programmjához. Az akkori 
felfogás szerint az emberi szervezetnek éppúgy szüksége van a tavasszal 
a megújhodásra, mint ahogy a természet is új életre kap téli álma után. 
Ezért volt hajdanában olyan nagy divatja a tavaszi vagy májusi (majá
lis) kúrának~ a tavaszi purgatiónak, vérbocsátásnak. hashajtók szedésének. 
friss főzelékek fogyasztásának. 

Munkák gyakorlási, ide s tova mozgás, 
Hasmenéssei együtt veríték, izzadás, 
Gyakran megferedés, doctori purgálás, 
Ezekkel lessz testnek tavasszal újulás, 

mondja a salernoi Regimen sanitafis első magyar fordítója, Felvinczi 
György (1694). 

11 Igy péld. Bártfán 1432-ben: Item notaria balneales den. 24. (Fejérpata~y: 
Magyarországi városok régi számadáskönyv-ei, 303.) A városi fürdök rendszermt 
úgy voltak b0.rendezve, hogy a szegényebb néposztály a tükörfürdőben végezte a 
fürdést, míg a vagyonosabbak kádakban fürödtek. Pozsonyban a 14. és 15. század· 
ban férfiak és nők együtt fürödtek (úgy mint Németországban), de a 16. század ele· 
jén már külön fürdöosztályok voltak a két nem számára, bár ezek az osztályok 
még 1517-ben is meglehetős kezdetlegesek ;roltak s a nők ~s f~rflak hel~ségeit, i~ 
csak egyszerű deszkafal választotta el. A v1zet kerékkel haJtottak fel a V1zmeleg1to 
szabába hol egy nagy rézüst állott; innen azután csöveken és csurgókan jutott el 
a fürdŐhelyiségekbe. A caldariusok (kazánlegények) tűzveszedelmek alkalmával 
tűzoltókként is szerepeltek. (Ortvay: Pozsony város története, II. (3.) 119.) 

1s Speyeri krónika és 'Martin: i. h. 175. (Nékám L. után idézem.) 
i9 v. ö. Ferdinánd főherceg rendeletével 1521-ből (.,Ein nutzliche ordnnng 

und regiment wider die pestilentz"), továbbá az 1562-iki .,Infections--ordnung"-gal. 
Az előbbi pestisjárványok alkalmával inkább az illatos, tehát némileg fertőtlenítő 
hatású füvekből [kamillából, fehér ürömbő1, méntából, rutából stb.] készített egyes 
fürdőket ajánlja s ezek a pestises időkben nálunk is közkedveltek voltak ... (.,Hodie. 
Deo adjuvante balneis herbaceis Magnifica Domina lotura est; precandus est Deus 
per Jesum Ch~istum ut prosint et futura re_me~~a, ut hact_enus obl~t3; profuere", 
írja Gáspár doktor Nádasdy Tamásnak, 1554 apr1lls 23. Orszagos Leveltar.) 
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A főzelékek és illatos orvosi füveku• fogyasztásának abban a reg1 
világban, mikor a skorbutszerű betegségek s a télen át való folytonos 
szalonna- és húsevés következtében a gyomor- s bélbajok (,,morbus csö
mör!") oly gyakoriak voltak, valóban megvolt a maga különös javal1ata, 
bár, mint minden emberi dologgal, evvel is sokan visszaéltek, túlzásba 
hajtották, a sok érvágástól, hashajtótól még jobban legyöngültek s 
végerediDényben az akkor sem nagyon olcsó doktor és patikus erszényét 
hizlal ták." 

l\1:indez megmagyarázza, hogy már a 17. században nem egy olyan 
n1agyar ember (nem is orvos. hanem laikus) akad, aki elítéli a rnajÍilis 
kúra divatját. Ilyen volt például Bethlen Miklós. ki azt irja," hog)' "első 
feleségem idejében a majalis purgacióval és érvágással én is minden szük· 
ség nélkül bolondoskodtam", de mikor másodszor is megházasodott, akkor 
már sokkal okosabb lett, mert "mostani feleségern idejében majalis kúra, 
purgatio, érvágás, köpöly nem volt körülöttem, hanem csak egyszer, forró 
hidegben, vágattam eret s vettem purgatiot, azután sós káposzta volt a 
kúral"23 

A májusi kúrát a tehetősebbek rendszerint valamelyik közeleső 
fürdőhelyen végezték.2

!j_ Ez a szokás mindenesetre nagy mértékben hozzá~ 
járult a régen oly élénk magyar fürdőélet kifejlesztéséhez. A mi eleink 
általában nagyon kedvelték a szabad természetben való tartózkodást, 
(Thököly Imréről följegyezték, hogy hosszas vándorlásai közben, hacsak 
tehette, nem szállott meg az útjába eső városokban, hanem a városon 
kívül, sátorban töltötte az éjszakát), s az a ,,camping-out-life"', vagyis az 
erdőn-mezőn nomád módra, sátorokban való nyaralás, melyet az amet·i
kaiak újabban annyira fölkaptak, nálunk nem volt újság, sőt a reg1 
magyar orvosok egyik kezelésmódja volt az akkoriban oly gyakori kösz
vény és más rögzött bajok (neurasthenia stb.) gyógyítására.25 A köszvé~ 

20 .,Specialis majalis cura: Három bimbó rutát, három bimbó sállyát, három 
bimhó ürmöt, három -bimbóját a rozmaringnak 24 óráig egy pohár jó fehér borban 
kell áztatni, s azzal élni. Igen egészséges, gyomrot tisztít és vért." Orvosságok 
Könyve, 17. oldal. (Kézirat a Természettud. Társulat könyvtárában.) Ezeken kívül 
a szagos mügét ( Asperula odoratát} is gyakran használták a májusi vértisztító 
italok (mai-trank) készítéséhez, 

21 Ezért énekli bánatosan a régi német-latin fűzfapoéta (v. Strele): ,.Haec 
cura majalis Est mihi lethalis: Nam vires proaternit Dum Recipe cernit, Purgare, 
cacare, Me facit sudare, Globos, potiones Para coctiones. Inspisso extracta: Me tor
quent haec acta, Nam dormio parum, Nec finis est harum; Pyxis vacuatur Et labor 
causatur. Sic cura majalis Est fructus lethalis, Hac ventres purgantur, Non tamen 
sanantur." 

22 önéletírásában, I. 109, 210. 
23 Érdekes, hogy a népünk higienikus felfogásába évszázadok során beszívár

gott és meggyökeresedett hitet a májusi kúra tekintetében még ma is sok helyütt 
megtalál juk. N erncsak itt, a főváros öreg asszonyai közt, hanem a Tiszántúl is, 
hol a májusi kúra alkalmával borral leöntött cickóró, üröm, torma, petrezselyem 
levét isszák, a savanyú, s6s ételektől R a zRiros húsféléktől pedig tartózkodnak. 
(Liszt Nándor: Népies gyógyító módok és babonák Hajdu vármegyében (1906.) 21.) 
Az Ausztriában és Németors7.ágban még ma is kedvelt népies Maikurthee nem 
egyéb, mint a minden patikában kapható hashajtó tenkeverék (Species laxantes St. 
Germain.) 

24 1704. áprilisában Bercsényi generális azt iizeni a seirnecbányai tanácsnak. 
hogy a felesége, Forgách és Csáky grófnők társaságában, a májusi kúra ("umb 
der May Cur") a városba, illetőleg a közeli Vichnyére fog érkezni. Richter Ede: 
A kuruc idők, 1903. 21.) 

25 "A mi nemes Borsod vármegyénkbcn", írja a vármegye főorvosa, Benkő 
Sámuel, 1791-ben, "a sok huzamos, de kivált köszvényes betegeinknek fundamento· 
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nyesek persze elsősorban a hévvizelcet keresték föl, ,melyeket régen 
bányáknak vagy feredő-bányáknak is neveztek (a szalontavidéki és sárréti 
magyar a nagyváradi meleg forrásokat még ma is Püspökhányának és 
Félixhányának hívja). Ezek télen-nyáron nyitva voltak a vendég-eknek. 
Edward Brown csodálkozva említi útleírásában/6 hogy egy igen hideg 
márciusi napon, mikor Pöstyénben járt, az emberek egész szabadon füröd
tek a V ág folyó meleg forrásaiban. Wesselényi nádor januárban is föl
kereste a stubnyai hévvizet s udvari költője, Gyöngyösi István szintén 
télen (1664) írja meg ugyanitt a Márssal társalkodó Murányi Vénuszhoz 
való ajánlását. 

Nem szándékozam itt részletesebben foglalkozni a magyar fürdök 
multjával; mások feladata volna ez.27 Csak néhány olyan adatot említek 
jegyzeteimből, melyek fürdőink régi használatára és kedveltségére 
utalnak. 

A balfi fürdőt már a rómaiak ismerték (Marcus Aurelius idejében); 
a hazai okiratok 1199-ben mint fürdőt említik; 1278-ban a Csák-nemzetség 
birtokában volt; 1325-ben Károly Róbert a fürdő egy részét Sopron váro
sának adományozta. Orvosi értékét a magyar nyomdászat egyik régi ter
méke, Scholtz Jerémiás munkája, méltatja.28 Az ősidőktől fogva a 
Batthiányak birtokában volt másik dunántúli fürdő: Tarcsa látogatottsá
gáról egy 1621-ben megjelent könyvecske (Mühlberger: Scaturigo salutis) 
szalgáltatja a legelső adatot; ezidőtájban igen sok dunántúli mágnás
család látogatta ezt a szépmultú fürdőnket, pedig a hozzávezető utak oly 
gyalázatos állapotban voltak, hogy Esterházy Miklósnak (1627) három 
lova is megdöglött, míg odáig juthatott." A tiszántúli fürdőtelepek közül 
Nagyvárad fürdőit már Janus Pannonius megénekelte az ő latin versei
ben, (különösen e fürdök szemgyógyító hatását dicsérve) s Váradi Péter 
kalocsai érsek említi, hogy ő gyermekkorában, tehát a 15. század közepe 
táján, gyakran fürdött az ottani Szent László-fürdőben (in balnea Sancti 
Ladislai}.30 A 16-17. században előkelő embereink legkedveltebb szórakozó 
helyei közé tartozott ez a fürdő; Báthori Gábor erdélyi fejedelem is évek 
során át fölkereste és 1613-ban, mikor ellenségei Várad-Velencén rneg'ölték, 
szintén odautaZóban volt. Ebben az időben már négy tükörfürdője volt, 

mos meggyógyíttatásokra nincsen egészségesebb ID:enekedő h~lyek, ;mint a, mag~s 
Bük hegyben az üveg-fábrika körül, májustól fogva september1g vala mulatasok es 
ottan tiszta levegővel, savóval, friss füvekkel, vizi tormával, gyenge állatok _húsá· 
val való élések sétálással, vadászattal, üvegöntésnek nézésével elmulatott es el
felejtett idej ek.' Méltán is dicsekedhetem azokkal a betegeimmel, kiket a patika 
meg nem orvosolhatván, ennek a hegy kerületinek kiessége kigyógyított." 

20 Durch Niederland, Teutschland, Hungarn etc. gethane gantz sonderbara 
Reisen. Nürnberg, 1711. 

n "A magyar (történelmi) fürdőirodalom rendkivül, ga~dag s a. magyar 
balneologiai egyesületnek valóban kötelessége ~oln~ a szetszorva h_~ve:ő é~ r_end· 
kívül érdekes irodalmi kincset összegyűjteni, k1adm, s a magyar furdok tortenel· 
mét megiratni" - mondotta Nékám Lajos éppen most húsz éve! 

M Scholtz Je1·émiás: A sopranyi birodalomban lévő balffi feredő mértékletes 
állapotu természetinek, munkálódó erején~~ é~ használatoss.ágának n;a~arázó 
megírása". (Csepreg, 1631.) S.zabó (R. M. Konyvtar I. 266.) szermt egy peldanyban 
sem ismeretes. , 

29 Történelmi Tár 1900. 41. - Faludy Ferenc 1775-ben a tarcsai kutak felálh· 
tásának szúzadik évfo~dulójára ünnepi verset írt ("A tarcsai savanyó vizrül"). 
A föntebb közölt adatokból nyilvánvaló, hogy a tarcsai vizet és fürdőt már 1675-nél 
sokkal előbbi időkben is használták, ha talán nem is volt ott akkor még állandó 
kútépítmény. . . . 

so Petri de Warda epistolae. (Wagner-fele k1adas, 185.) 
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melyeknek oldala és feneke gerendákból épült s köröskörül szobácskák 
állottak, melyekből egyenesen a fürdőbe lehetett jutni. Egyik legrégibb 
adat szerint (1405) VII. Ince pápa mindazoknak, kik a Püspökfürdő kápol
nájában imádkoztak, búcsút engedett s az erre vonatkozó okiratból kide
rül, hogy akkor már szegények kórháza is állott a fürdőben. A Nagy
várad közelében levő Félixfürdőt szintén már a középkorban hasz:nálták 
eleink s Szalárdi adata szerint "Szent Márton fürdőjének" nevezték. ZeUer 
Márt on, a 17. század közepén, azt írja, hogy "pompás'' hévvíz (ein herrlich 
warm Bad) volt itt, külön férfi és női fürdőkkel, de másrészt nem voltak 
orvosok és a törökök közelsége miatt nem is volt valauli bátorságos az 
ottani fürdőzés.31 A budai hévvizeknek, mint tudjuk, nagy n1ultjuk 
van.32 Már egy 13. századbeH zsidó író (Izsák, Mózes fia) emlegeti a budai 
és esztergomi meleg forrásokat.33 Zsigmond király idejében (1433), Ber~ 
traudon de la BrocquH~re leírása szerint, több igen szép meleg fürdő állott 
a Duna partján, melyek közt a legdíszesebb valószínűleg a mai Rácfürdő 
helyén feküdt." II. Ulászló és fivére, Zsigmond herceg (1498) a legelőke
lőbb budai fürdőt, a Szent János-vitézek felhévízi szentháromságról neve
zett kórházának meleg forrásait látogatta (a Császárfürdő helyén). Zsig
mond herceg minden szombaton ellátogatott ide, udvari borbélya és 
néhány hű szolgája kiséretében. A fürdő nem lehetett valami jóillatú, 
rnert a herceg mindig vitt magával szagosító és füstölő szereket, rózsa
csokrot stb., azonkívül útközben a közeli boltba is betértek s néhány 
dénárért szögeket vettek, melyek a lepedők kifeszítésére szolgáltak, mert 
a herceg nem akarta, hogy kiváncsi szemek zavarják a fürdésben. Egy 
fürdőért elég sokat: egy forintot (kb. 12 békebeli koronát) fizetett."' 
A török uralom alatt összesen kilenc fürdője volt Budának Ezek közül 
egyik fent a Várban, a kalocsai érsek házában, hová mesterség·ese-n haj
tották fel a vizet. Az akkori Gellértfürdő az jdegenek és szegények für
dője volt, a törökök nem igen látogatták, mert a gyaurok "a francia 
betegség és még hétféle baj ellen" használták. A Gellérthegy alatti hév
vizek Istvánfi idejében még oly melegek voltak, hogy bennük az egér és 
a patkány szőre levált s mégis tenyérnagyságú fehér halacskák úszkál
tak bennük, melyek a Duna vizébe dobva azonnal megdöglöttek, annyira 
hozzánevelődtek a források meleg vizéhez.36 A mai Rudasfiirdő, (a f,zöld
oszlopos fürdő") az előkelők fürdője volt; eg·y renegát magyar, Szokoli 
Musztafa basa építtette s a törökök kiűzése után is jó állapotban maradt 
fenn. Nők és férfiak közösen fürödtek benne, mi a mult század negyve-

31 Zeiler Jfárton: Newe Beschreibung das Königreichs Ungarn. (Lipcse., 
1664.) 262. 

32 Ezekről részletesebben 1. Linzbauernek két alapvető értekezését: Conspec
tus thermarum Budensium (1832) és Die warmen Heilquellen der Hauptstadt Ofen 
(1837), továbbá Nékám Lajos: A magyar bőrgyógyászat emlékeiből (1908.) 4.; Sik· 
lóssy László: A középkor erkölcse (166), A régi Budapest erkölcse (89.) és Török 
fürdőzés Budavárában c. értekezését. 

33 Hunfalvy: :M:agyarorsz. ethnogra:fi.ája, 522, (jegyzet). A régi budai fürdök 
szépségéről lásd még Szmnosközi, II. 184. (elega.ntibus aedUiciis exculta.e thennae), 
továbbá EvHa Cselebi (II. 56. 217.) és Auer naplóját, 1664, (Lukinich kiadású· 
ban, 150.) 

34- 11farczinkó Ferenc: Rertrandon do la Br. utazása Magyarországon (1909), 48. 
35 Rendszerint a herceg udvari bolondja is résztvett a tisztálkodásban, kit 

különben nem sokra becsülhettek, mert megtörtént, hogy a herceg kedvenc kutyá. 
jával, a "canis Byelyczek"~kel együtt fürösztötték meg. (Divéky: Száz. 1914, 564.) 

36 lstvá11fi: Historia regni Hungariae, l. XIV. 142. 

]l[agyury-Kossa: 2o1agyar orvosi emlékek. L 10 
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nes éveiből fennmaradt leírás szerint37 nem volt nagy baj, mert senki se 
törődött a másikkal; nagyobb baj volt, hogy még az 1800-as évek elején is 
a sok érvágás, köpölyözés, piócázás egészen bevérezte a szép márvány 
padlózatát s ez utálatossá tette. A legkedveltebb budai fürdő a Baruth
k_ane Ilidzse, a lőpormalom fürdője volt, melyet főleg a török nők láto
g·attak, mert az volt a híre, hogy aki benne negyvenszer megfürdik, biz
tosan kap férjet. Az előkelőbb fürdőkben öltözködőcsarnokok voltak, hol 
(Evlia Cselehi szerint) szolgák segédkeztek az öltözködésnél: átvették a 
levetett ruhát s viszont lepedőt és kötényt adtak a fürdőzőknek; (a für
dés t. i. kötényben történt, úgy mint ma a gőzfürdőkben). Aki szőrtele
níteni kivánta magát (a hónaljban, fantájon, sőt az anus körül), annak 
psilothrumot adtak.38 Ebben az időben Pest városának két gőzfürdője 
(törökök fürdője, hamamja) is volt s 1573-ban Ungnad és Gerlach is látott 
Pesten vörös márványból épiilt szép fürdőt, melyet fütöttek, hogy a fal-

30. A Rudasfürdő régi képe. 

ból kiömlő víz jó meleg legyen. A mult század harmincas éveiben a mai 
Lukácsfürdő (helyesebben Lukerbad vagy BleicheTbad) még oly jelentékte
len volt, hogy a vizét inkább csak ruhamosásra használták Az első dunai 
uszodát Pesten, tudomásom szerint, Spatzierer sebész alapította 1781-ben.39 

37 V. ö. Siklóssy, i. h. 
38 A psilothrum vagy 1·hu.sma turcarum nem volt más, mint auripigmentből 

és oltott mészből álló depilatorium, melyet már a régi görögök is használtak 
(innen a név: psilóthron) s ma is használnak a keleti népek s az orthodox zsidók, 
kiknek nem szabad borotvát használni, (ök aw·um-nak nevezik). Különben sokkal 
jobban leszedi a szőrt, mint a borotva; tükörsíma lesz utána a bőr. 

39 Erről a következőt írja az Augspurgische Ordinari Postzeitung (1782. Nr. 
155.): "Ein sehr einsichtsvoller und geübter V\Tundarzt. Herr Spatzierer~ hat sich 
um die hiesige Stadt (t. i. Pcsth) dadureh sehr veTdient gemacht, dass er, beson· 
ders auf Aurathen des vartrefflichen Komitatsphysicus Dr. Glos schon im varigen 
Jahre den ersten Versneh in Ungarn gewagt, an der Donau kalte Biider zu errich· 
ten, únd, da diese Austalt guten Beyfall fand, sie gegenwiirtig erneuert und er· 
weitert hat. Es war also irrig, dass in der varigen Brünner-Zeitung diese hiesige 
Einrichiuno- den Herrn Doktor Ferro, dem Stifter der V\'iener kalten B>ader, zuge. 
sehricben ~Yurde. Es sind die hiesigen Biider aueh in manehen Stücken von 
den Ferroischen untersehiedcn; übrigens in allem einfaeh, bequem, reinlich und, 
was ihren Gebrauch am meisten befördert, sehr wohlfeil". 
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Felvidéki fürdőink közül Pöstyént már a 16. század közepén látog·at
ták őseink." Wernher György az ő 1551-ben megjelent munkájában (De 
admirandis Hungariae aquis) bővebben is ösmerteti. Akkor még a pös
tyéni források a Vág balpartján voltak s a betegek fűzfaágakkal kibélelt 
gödrökben fürödtek. N emsokára azonban már hevenyészett fürdőház is 
készült, melyet külföldi vendégek is sürün látogattak, mint anól kraft
heimi Cráto (1571.) és Eaeeius (1622.), V. Sixtus udvari orvosa, beszámol. 
1642-ben Trajanus Beneschovianus ,$aluberrimae Pistinenses Thermae" 
címmel ódát énekel róla. 1730 körül teljesen eltüntek a pöstyéni források 
s állítólag Torkos Jusztusz János fedezte fel őket újra." Ugyanő írta 
meg e fontos fürdőnek első orvosi monografi.áját ("Schediasma de ther
mis Pöstheniensibus."). A trencsénteplici hévvizet kétségkívül már a 
római időkben használták a betegek. A legrégibb adat, mely róla, mint 
gyógyfürdőről szól, az 1488. évből való s az Illésházyak levéltárában talál
ható, kik 1594-től 1835-ig, tehát 241 évig voltak e fürdőnk tulajdonosai és 
sokat tettek felvirágoztatása 
érdekében." Bél Mátyás föl
jegyzéseiből tudjuk, hogy 
hajdanában Besztercebánya 
körül is híres hévvizek vol~ 

tak, de ezek már az ő idejé
ben elpusztultak." A lublói 
fürdőről nem tudok sokat 
mondani, pedig már egy régi 
zipser poéta megénekelte, 
kissé tréfás rigmusban: "Das 
lublauer Bad ist für die 
Frauen das beste, was das 
Wasser nicht macht, das ma~ 
chen die löblichen Gaste!" A 
bártfai fürdö emlékei a 15. 31. Császárfürdő és a tornyos Császármalom (a mai 
századba követhetők vissza; Lukácsfürdő) a negyvenes években. 

annyi bizonyos, hogy már 
1505-ben bérbe adta a város évi három forintért.44 Korytnicza történetét 
egészen a 14. század elejéig képesek vagyunk vissza vezetni. 

A nagy mult ellenére fürdőink berendezése és lakásviszonyai, kevés 
kivétellel, még a 18. században is fölötte kezdetlegesek voltak. Érthető és 
menthető tehát, hogy gazdag uraink, kik a határszéleken laktak, szíve
sebben keresték fel az osztrák fürdőket, melyekben kulturáltabb viszo-

.ut Sárkány Antal írja Nádasdy Tamásnak (1551. jún. 6. O. L.): "Asszonyom 
Jo egészségbe vagyon; azt mongya, hogy sem az pestyéni. sem az hambm·ki hévízbe 
nem megyen, mig kegyelmed meg nem jő." l\festerházi András pedig már 1546-ban 
(ugyancsak Nádasdyhoz intézett levelében szent víznek nevezi a pöstyéni forrást, 
olyan jó hatású a köszvény gyógyításában. (O. L.) 

u V. ö. Lichfenstein László: Dr. I. I. Torkos, der \Viederentdecker der einst 
verschwundenen Pistyaner Heilquellen. (\Viener mediz. Wsehr. 1924. 1192.) 

42 A trencsénteplici fürdő történetéről, a régebbi irodalom adataira való uta· 
lással, legjobban -informál Carl (Alajos): Die Schwefelquellen in Töplitz nachst 
Trentschin (Pozsony, 1826.) cimű munkája. 

4" V. ö. Commereium Litterarium, 1739, 87. - A vihnyei és szklenói hévvízről 
Moller K. Ottó egyik értekezése (Descríptio stb.) ad felvilágosítást. 

44 Csaplovics: Das bartfelder Bad. (1817.) 3. - A fürdő érdekes képe Kitaibel· 
nél: Előtudósítás a bártfai ásványos vízről (Kassa, 1801.) 
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nyokat és több szórakozást találtak. !gy tett többek közt Mátyás király 
is, mikor (1488 nyarán), azt hiszem a bécsi tanárok befolyására, feleségé
vel, Beatrix-szal együtt Badenben fürdőzött: "Cum alegreza contento et 
consolatione'\ ahogy a ferrarai hercegné írja egyik levelében.45 De hogy 
is ne mikor olyan előkelő füdőhelyen is, mint Trencsénteplic, még 
1726-ban is alig volt egy-két, gerendából összetákolt faház, az is állan
dóan összedűléssei fenyegetett és át meg át járta a hideg északi szél, 
úgyhogy a betegek napról-napra ki voltak téve a meghűlés veszedelmé
nek. A leggazdagabb főurak is csak sátorokban vagy nedves paraszt
házakban laktak ottan, a szegényebb nép pedig szőlővesszőből és gaU~:a~
ból készített vityillókban. Az egész telep egy hadi tábor benyomasat 
tette, melyben a koldusok és tolvajok seregei is folyton zaklatták a für-

32. Pesti Dunafürdő a mult század harmineSs éveiben (gr. Vasqnez 
Károly egykorú rajza). 

dőzőket.46 Borszéken is csak maguk csinálta kalibákban laktak 1767-ben, 
az ennivaló pedig főleg csak rákból és pisztrángból állott.4

,
7 Herkule~

fürdőn még a n1ult század harmincas éveiben is csak lombsatorokban e:; 

deszkakunyhókban laktak a szegényebb betegek s esténkint nagy má~ly~
tüzek mellett sütkéreztek, úgyhogy ez a fürdőnek egyik n?ve~etes latv~
nyossága volt. Vendéglő a legtöbb helyen nem volt, ezert lS a forras 
körül táborozók gyakran a környéken lakó ismerősök vagy rokonok ven-

45 Berzeviczy: Beatrix királyné életére vonatkozó okiratok. (~onum., Diplo-
mat. XXXIX., 127.) . . . ) lO 11 1 

46 Hermann András: De thermis Trcnchmiensih?s ~1726. , ., .. ap. , . 
" H l · · I t ·n naplo·,·a 316 410 - HalmagYl Istvan azt 1s megemhh, a magyt s va , , · . . · .. . , 

hogy a borszéki utazás sok pénzbe (neki 60 forintJaba) kerul~, hozza meg ~agyon 
is legyöngült, mert annyi borszéki vízet ivott, hogy n_apo.nki.~t nyolcszor 1s ~,olt 
széke. ("Utoljára alig ülhettünk a fen ek ünkre, de ahg IS J ar hattunk, ann J: na 
csípte.") 
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dégszeretetére voltak utalva. I\:t:ég az aránylag elegáns Pöstyénben (a 19. 
század elején is) inkább a szomszédos falvakban vettek lakást az oda 
sereglő betegek. Erről a következőket írja a jó öreg Gvadányi az ő 
"Pöstényi Förödés" című tréfás poémájában: 

V ág partyán deszkákbúl áll hosszú épület, 
Különös kamarák ebbe, 's jó készület, 
Semmiben a' vendég itt meg nem szükülhet, 
V é gezvén fördését, nyoszolyán hevülhet. 

Két köz fördők vannak ez előtt munkálva, 
All az kerületek deszkákhul tsinálva, 
Ezekbe bé-ülhet minden szegény, s'árva, 
Heverhet fenekén a' fekete sárba. 

Förödik itt Papság, fördik Katonaság, 
Városok' lakosi, és számos Uraság, 
Mossa rühét zsidó, szennyét a' czigányság, 
Förödik Tóth, Németh, és Magyar Polgárság. 

Egy hagyításnyira van itt Teplicz falva, 
Ki tsak förödni jön, ebbe vagyon szálva, 
Ebbül mégyen ki ki, a' vízig sétálva. 
Egyedül ezigányság campiroz el-válva. 

Állandó fürdőorvosról ebben a korban természete~en szó sem volt. 
A vagyonosabb betegek vagy magukkal vitték oda házi orvosukat, vagy 
pedig a fürdőhöz közel eső valamelyik városból hivattak orvost, ha rászo
rultak. \V esselényi Anna (1642) nagy örömmel írja fiának, Csáky István~ 
nak Tarcsáról, hogy "Itt most a savanyú víznél jó dokt.orra találtunk; 
Győrött lakik; Ht a savanyú víznél váltig próbáltatja az orvosságokat 
Yelünk." M:ikor Rákóczi Ferenc brigadérosának és főudvarmesterének, 
Ottlyk Györgynek, a keze kificamodott, a trencsénteplici hévvízbe sietett, 
abban a reményben, hogy ott majd valami ügyes sebészre bízhatja a ba
ját, de biz ott ilyennek híre sem volt; beteg kezét végre is egy paraszt
speciálistára bízta, ki azután alaposan megkínozta.'1,s A 18. század elején 
aztán megjelenik az első magyar vándor-fürdőorvos alakja, Moller Ká
roly Ottónak, a Rákóczi-korabeli arisztokraták kedvelt orvosának szemé
lyében, ki évenkint kétszer, május-júniusban és szeptember-októberben, 
bejárta a felvidék és Borsod-, Pest-, Billarrnegye fürdőit s nagy tudásá
Yal segítségére volt a fürdök betegeinek 

A középkorban nálunk úgy, mint a külföldön, férfiak és nők együtt 
fürödtek. A 16. század elején már több helyen (péld. Pozsonyban) külön 
férfi- és nőosztályok is voltak ugyan, de ez inkább kivételszámba ment. 
Stubnyán még 1658-ban is közös medencében fürödtek a nők és férfiak, 
s a szemérmesebb vendégek kénytelenek voltak külön kádfürdőket hasz
nálni.'" Brown Edvárd is említi az ő útleírásában (1668-1673), hogy 
Szklenón sok férfi és nő fürdött együtt a nagy teremben, sőt a férfiak azt 
a tréfát is megtették, hogy egy nagy eleven kígyót bocsátottak a nők 
közé, nem kis rémületére a gyöngébb nemnek. Tollius (1700) a Nyitra mel
lett sétálva, nőkkel találkozott, kik sans gene levetkőztek és megfürödtek 

48 Monum. Hung. Histor., Irók, 27. köt., 119. - Ezzel szemben a stubnyai für
dőnek már 1568-ban két állandó sebésze volt. (Körmöebányai városi lvltr., 1568., 
1573., tom. I. 33, l. 9.) 

49 L. Révai Kata Szidónia levelét: Tört. Tár, 1889. 160. 
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az ő szemeláttára/';0 A törökök ezzel szemben nem engedték meg a nők és 
férfiak közös fürdését. Budán a Sárosfürdő volt a "Jungfe-rnbad", a Ru
das pedig a férfiaké. Buda visszafoglalása után azonban csakhamar újra 
felkapták a közös fürdés szokását s Townson még 1793-ban is némi meg
botránkozással írja, hogy a budai fürdőkben mezitelen és majdnem-mezi
telen fiatal emberek és leányok együtt fürödnek, nagy haneurazás közt 
úgy csapkodva a vizet, mint a halak ívás idején. Zsidóknak nem volt 
szabad a közös fürdőket látogatni," Nagyobb fürdőinkben külön osztá
lyuk volt, melynek német városainkban Judenkammerl volt a neve. Ez a 

33. A Császár- és Lukácsfürdő (a régi Felhéviz) környéke Buda visszafoglalá3a 
(1686) korában. F o n t a n a (Grundriss und Prospectio der König l. Residenz 
Stadt Of en stb. Bécs, 1687.) és L i n z b a u e r (Die Warmcn Heilquellen der 
Hauptstadt Ofen-Pest, 1837 .) után. - l. Gülbaba moséja. 2. Derviskolostor 
romjai. 3. Fogház és istállók. 4. Császármalom, négy sarkán a kerl:lk tornyok
kal (a mai Lukácsfürd ő, L uk e r b a d vagy B l e i c h e r b a d). 5. V e l i 
b é g kupo1ás fürdője (a mai Császárfürdő). 6. út a halastó és a mai Lukács
fürdő közt. 7. A melegvízű halastó (melybe lútaibel a mult század elején 
a nagyváradi N y m p h a e a t h c r ma l i s~t átültette). 8. Duna. 9. Dunai 

hajókikötő. 10. Körülbelül a mai irgalmasrend kórházának helye. 

rendelkezés igen fájdalmasan érintette a jobbmódú és intelligensebb 
zsidóságot," de Csaplovics még 1821-ben is lelkére köti a bártfaiaknak, 
hogy a szélrózsa minden irányából odasereglő lengyel és másfajta zsidó
kat ne bocsássák be a közös fürdőbe és az ivókúthoz. Ezt az ő jellegzetes, 
erőteljes nyelvén a következő körmondattai indokolja: ,.Die ganze 

5o Tollius: Epistolae itinerariae. Amstelod., 1700., 154, 190, 195. (Nékám i. m. 

után idézve). 
5:1 Sopronban már 1524~ben így rendeli a városi fürdőszabályzat. 
s2 V. ö. Linzbauer: III. (1). 323. (A balatonfüredi hévvízre vonatkozó rendelet 

1787-ből.) 
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ChristenweH tritt zu den Gesundheitswaessern nicht anders, als mit 
einer Art von Ehrfurcht und Anstand; der Israelit schleppt sich dahin 
in seinem langen zerfetzten, zerlurnpten, seit Jahr und Tag nicht ausge
klopften, von allerhand Reptilien bewohnten Koscherpeltz; seine Kopf
borsten theils zerzaust, theils durch Weichselzöpfe zusammengeleimt~ 
sind voll Stroh und Federn; die Haende mit vorjaehrigen Schmutz und 
Mist belegt. und nach Umstaenden auch mit Scalsiositaet garniert; das 
Maul voll Geifer und ein soleher Kerl biegt sich über den Brunneu mit 
aller Hast, taucht mit dem Glase nicht seiten auch seine Fauste ein, er
wischt ein andersmal den kupfernen Löffel und schlürft das Wasser 
daraus; - wer hat nun noch Appetit nach einern solchen schmutzigen 
Bipes aus dem Brunneu zu schöpfen1 Das Wasser wascht zwar alles weg, 
aliein schon der Gedanke der Unsicherheit, dass man vielleicht dort sitzt, 
wo der Jude seineu leprösen Buckel kratzte, ist nichts weniger als appe~ 
titlich, Im Wirtshaus und im Himmeireich sind sich die Menschen alle 
gleich, sagt zwa.r eine altes Sprichwort, allein, wenn sich jemand auch 
das Wirtshaus gefallen laesst, so ist darin vom Bade keine Rede, 
und im Himmeireich - das wollen wir erst sehen."53 

A hiányos lakásviszonyok folytán nem egyszer megtörtént, hogy 
hírnevesebb fürdőinket egy-egy hatalmaskodó főúr erőszakkal foglalta 
el a maga és kísérete számára, legalább is arra az időre, rníg a fősaison 
tartott. Igy tett Révay Ferenc turóci főispán, ki fegyveres zsoldosaival 
rajtaütött a stubnyai fürdőn s erőszakkal lefoglalta azt, majd később 

Kéry János és Bakoss István zólyomi várnagy 1627-ben. sőt olykor még 
harciasabb szellemű mágnáshölgyeink sem respektálták azt az oltalom
levelet, melyet még Mátyás király adott a stubnyai fürdőnek, illetőleg 
Körmöcbánya városának, így pl. Nyáry grófnő, ki 1634-ben fegyveres 
szolgáival betörette a fürdőbeli "kőház" kapúját, szintúgy Rákóczi Pálné, 
ki 120 lovassal érkezett Stubnyára s minden előzetes bejelentés nélkül a 
fürdő összes helyiségeit lefoglalta. Ezzel szemben áll Esterházy Miklósnak 
és Wesselényi Ferencnek, a két hatalmas nádornak udvariassága, kik 
minden alkalommal külön kérték ki Körmöcbánya városának engedel
mét, hogy a stubnyai fürdőt használhassák. Mindazáltal ebben sem volt 
sok köszönet, mert ezek a nagy urak rendszerint oly töméntelen kiséret
tel jelentek meg s oly sok gondot, bajt okoztak a fürdőnek, hogy egy 
ízben, Wesselényi és kíséretének eltávozása után a fürdő felügyelője 
Körmöchányához intézett levelében így fohászkodik fel: "A nádor úr nem 
kíván ez évben visszatérni a fürdőbe; az Uristen tartsa meg ezt a jó~ 

szándékát a jövőre is. Amen !"54 

A fürdéssei s az ásványvizek ivásával igen gyakran visszaéltek 
fürdőző eleink. Bethlen Gábort közvetlenül halála előtt (1629), mikor már 
"az g:yomráig ment fel az dagadás" (vagyis az ascites), Somborra küldik 
forráslátni-. 55 1\Iikor Kemény János Sáros vára alatt szemben áll az 
osztrák császár (és magyar király) hadaival, az ellenséges tábor vezére, 
a palutinus, arra kéri, engedje meg, hogy emberei az ő (Kemény) birto
kában levő savanyúvíz~forrásról vizet hozhassanak, mit Kemény meg is 
engedett, tudván, hogy "az palatinus oly ]gen szokott vala élni affélével, 
hogy az nélkül lenni egész nyavalyának tartja vala.56 Pethő Gáspár 

53 Csap1ovics: Topogr.-statjst, Archiv d. Königr. Ungarn, I. 22. 
H Szőts Pál: Stubnya-fürdő. Bpe-st, 1892. 74. és köv. 
55 T. T. 1895, 309. 
56 Kemény J án os önéle-tírása, (1856), 355. 
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(1622) napjában harminc meszely taresai vizet iszik, mindaddig, míg meg 
nem csömörlik tőle; Esterházy Miklós is addig issza, míg fejfájást nem 
kap, de azért nem hagyja abba akkor sem, mert a többi tapasztalt fürdő
vendég azt tanácsolja neki, hogy folytassa bátran, mert "csak most kezd 
a víz a főben is munkálkodni";57 sőt még haza is visz belőle egy-két hor
dóval. A jó öreg Nyulas Ferenc doktor hosszan és érdekesen tárgyalja 
könyvében,55 hogy milyen mértéktelenül itták a radnai borvizet az ő ide
jében. Volt egy ismerőse, ki minden 24 órában hat veder savanyúvizet 
ivott, "egyik tseberből itta, másikba mingyárt kihányta, és ezt egy jó da
rab ideig, míg meghólt, rnind így folytatta; halálakor úgy elfogyott vólt 
testében, hogy tsontjait tsak a vékony aszszu bőr takarta bé, s hanyottan 
fektében láthatóképpen kiült hasából hátagerintce," Sok meggondolatlan 
ember "zsebébe dugván eszét, vízözönnel akarja megvenni az egészség 
várát!" Dessewffy József is említi a harmadik bártfai levelében, hogy ezt 
a fürdőt egy idősebb úriember látogatta, ki idejét és pénzét óhajtván ki
nlélni, este beült a fürdőbe s csak másnap reggel ment ki belőle; a meleg 
vízben vacsorált, abban töltötte az egész éjszakát, hol bor, hol álom kö
zött. A n1ár említett Brown Edvárd is szemére veti a stubnyaiaknak, hogy 
a fürdőben esznek, isznak és alusznak. A trencsén-teplici fürdőben még 
asztalo.k is voltak a víz fölött a bassinekben s azokon fogyasztották el 
reggelijöket a vendégek, azokon vetették a kockát, kártyáztak és kvater
káztak; kiilönösen zsidókról említik a régi följegyzések, hogy botrányo
san hosszú ideig bentmaradtak a fürdőben, csakhogy az ezért fizetett 
ezüstpénz árát alaposan "lefürödjék'". Különben az orvosok maguk sem 
kifogásolták, hogy aki jól bírja, 3-4 óra hosszáig is bennmaradjon a víz
ben. 511 Az az jdő, mit a vízen kívül töltöttek a fürdőzők, vidám mulatozás-

Dumque salutifera fervens immergeris unda 
Pertingant fauces nulla alimcnta tua. 

ban, kockavetésben,00 táncban, a 18. század vége felé pedig theátrorn
nézésben mult el. Már korán reggel n1uzsikaszó ébresztette fel a vendég
sereget: 

Madarak zengését musica követi, 
Melynek majd éjfélig soha sincs szüneti; 
Némelly a mint szemét álmából fölveti, 
Már nyugott lábait tánchoz egyengeti; 

HJa Fejér Antal Balatonfüredről 1777-ben, hol még akkor csak három 
"szála" és a fürdöház állott (a mainál sokkal jutányosabb árszabással),61 

" T. T, 1901, 489., 488., 484. 
58 Nyulas F._- A radnavidéki vasas borvizeknek orvosi erejéről stb. (Kolozs

vár, 1800.) 3. darab, 114 s köv. 
59 V á mass y Zoltán: A fürdőügy fejlődése és a régi fürdőélet Magyarországon. 

Egészség, 1897. évf. 133. és Orvosi Hetilap 1897. 28. sz. - A fürdőben való evés-ivás 
szokása még a 18. század második felében is nagyon divatos lehetett nálunk, mert. 
Conrad András soproni Qfvos is azt tanácsolja a betegeinek, hogy 

Különben Németországban teljesen hasonló divat járta, amint ezt a régi 
fürdőéletről ránk maradt német képek, metszetek, és az 1588-ból való német ver·· 
sezet: "Aussig 'Vasser, inne V\Tein, Lasst uns alle fröhlich sein" bizonyítja. 

60 Esterházy Miklós (1627) sürgeti a feleségét, hogy a kockajátékot és Rz 
ostáblát hamarosan küldje utána a tarcsai fürdőbe, mert nagyon csunya, sáros 
idő van, unatkoznak. (T. T., 1900. 37.) 

61 1786-ban a balatonfüredi fővendéglöbcn következő árak voltak: egy hat fo
gásos ebéd 18 krajcár, egy nyolc fogásos 30 kr., a vacsora ára (,,ha sokan vacsorál
nak"): 12 kr., egy stiJt csirke salátával 15 kr., egy sült liba 30 kr., asztali bor 2-4 
kr., a legnagyobb és legszebb (festett) szoba 30 kr., egy földszinti szoba 18 kr. stb. 

l 
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úgyhogy jóelőre meg kellett rendelni a kvártélyt, mert különben köny
nven megesett, hogy már nem jutott szállás, legföljebb a vendégszerető 
fÜredi polgároknáL Gróf Fekete János, ki 1792-ben fordult meg Balaton
füreden, szintén versben örökítette meg a füredi víg· életet: 

Délután a sok táncz, theáir01n, menyecske 
Mulatták az ifjat, vént egy pikétecske. 

},.fikor aztán a válás szomorú napja elérkezett, a tekintélyesebb ven
dégeket hangos trombitaszóval vagy cigányzenével búcsúztatták, csak
Ú!"•·y mint érkezéskor. Természetesen - nem ingyen! 

• 

34. Balatonfüredi csendélet a hatvanas évek elején. (Egy
korú aquarell után.) 

Az egyéni tisztálkodás módja és eszközei után lássuk most már 
Jlogy rnilyen volt ebben a korszakban (16--18. század) a köztisztaság álla
pota Magyarországon ~ 

A dolog természetében rejlik, hogy ebben a tekintetben nagy kü
lönbségekre akadunk az egyes vidékek, a talaj minősége, az éghajlat stb. 
szerint. Az alföldi városokról nagyjában elmondhatjuk, hogy az esős év
szakokban sártengerben úsztak. A német hadakkal hazánkba vetődött 
Coberus a magyarországi sár és piszok óceánjáról beszél, mely elől nincs 
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menekülése senki emberfiának.62 A városi hatóságok sok helyütt elrendel
ték, hogy az utca a házak előtt megpádimentomoztassék s ahol szükséges, 
kövezett átjárók is készíttessenek, de a kivitellel nem mindenütt törődtek 
és sokszor a hozzávaló pénz is hiányzott. Igy Győrött esős időben fene
ketlen sár borította az utcákat. Szatmáron pedig a kamara tisztjei 1676-
ban egyenesen bevádolták a városi tanácsot, hogy az utcák tisztaságával 
nem törődik; a sár miatt a lakásokból ki sem !ebet mozdulni, mert hat 
ökör is elakad - még pedig üres szekérrel - az utcán. A felvidéki váro
sokat e részben kevesebb mulasztás terheli, de ne felejtsük el, hogy azok
nak nem kellett az alföld porával, homokjával küzködni, továbbá ipar
üzők voltak s így anyagi helyzetük is kedvezőbb volt, a városi jövedel
mek elég bőségesen folytak s a tanács a legnagyobb pontossággal behajt
hatta őket, anélkül, hogy a sokféle adó a különben is tehetős német pol
gárságat nagyon megterhelte volna. De azért még oly előkelő, német la
kosságú városban is, mint Pozsony, ahol a jámbor városi polgárok már 
igen régen, hűségesen fizették évenkint a pflastergeld-et, még ott is sok
szor oly nagy sár borította az uccákat s oly hepe-hupás volt a kövezet, 
hogy a kocsiban utazók állandóan a felfordulás veszedelmének, a lovak 
lábtörésnek voltak kitéve." 

Ha még a koronázó városban, a 18. század első felében is, ilyenek 
voltak a viszonyok, képzelhető, hogy a török megszállás alatt levő terüle
teken milyenek voltak az állapotok. A másfél százados török uralom volt 
a mi megsemmisítő csapásunk nemcsak politikai és művelődési, hanem 
közegészségügyi és népesedési tekintetben is. V alahányszor a Balkán 
látogatóba jött hozzánk - szerencsére nem sokszor - Dlindig vele jött a 
balkáni erkölcs és a piszok is. Bocatius említi, hogy 1605-ben a tiszta né
met lakosságú fövárosban, Budán is akkora volt a tisztátlanság és szenny, 
mint egy vérbeli török városban. A holttestek szabadon hevertek az utcá
kon; a vizet lóháton hordták a várba s ott drága pénzen árulták, mert a 
felső városban nem voltak kutak. "Pestet is inkább pestisnek kellene ne
vezni", teszi hozzá kiérezhetö keserűséggel s hogy nem túloz, azt Busbek 
hasonló értelmű leírása is bizonyítja. 

Pedig városaink már a 15. században is nagy súlyt fektettek a 
higienikus szempontokra s fennmaradt emlékeink a mellett szólnak, 
hogy ebben a korszakban nem állottak hátrább a németországi városok
nál. Kassa statntnmai elrendelik, hogy háza előtt mindenki, bírság terhe 
alatt, tisztítsa el a sarat s a kövezetet úgy kell rakni, hogy az esővíz 
lefolyhasson róla. Kassa városának efféle rendelkezései később is gyak
ran ismétlődnek. 1668-ban az ottani "nemzetes fürmender és a nemes 
község" kéri "nemzetes bíró urarnot és az nemes tanácsot", hogy mivel 
az uccákon sok sár és "egyéb féle- ocsmányság vagyon, melyek tapló gya
nánt vadnak, honnét külömb külömb féle nyavalyák és dögleletesség szár
mazik": ennélfogva utasítsa a háztulajdonosokat a sárnak és egyéb rút
ságnak eltakarítására. 1692-ben megismétlik ezt s különösen a mészá
rosoknak, kik "télben és kikeletre undok bűzzel dögleletességet szerez-

62 Nemo quicunque tandem sit et quoseunque tandem labores et molestias 
pertulerit ta~tum sibi persuadeat, ut ex Oceano sordium Pannonicarum se salvum 
enataturu~ speret. (Observat, castrens. Ungar. 3. decad., 3., p. ;LS.) 

oa Linzbauer: II. 8. (1727-ből való adat.) Pécs városában még ötven évvel ké~ 
sőbb is hasonló lehetett az uccák kövezete, mert 1780-ban elrendelik, hogy a k6-
flastrom (vagyis a mai ,.flaszter") "amennyire lehet" jó karban tartassék s a 
,.héjában való gödrök megtöltessenek és elteríttessenek." 
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nek", parancsolják meg, hogy a városon kívül vágják le a marhát. 
Kolozsvárt 1585-ben elrendelik, hogy minden tizedes-nek gondja legyen 
rá, hogy az ö tizedében a régi kutakat kijavítsák, a szemetet és ganéjt az 
necára ki ne hordják s erre a kapitánok [t. i. az úgynevezett uccakapi
tányok] erős büntetéssel gondot viseljenek. A háromszéki constitúciók 
(1717.) meghagyják, hogy ha "az falu közönséges élő vizit a festők rútít
ják vagy' a mészárosok a folyó vízben mosnák a marhák beleit", akkor 
40 dénár büntetést fizessenek. Fogarasban (1690.) egy, két és ismétlés 
esetén még több forint büntetéssel sujtották azokat, kik a városon, falun 
végig menő folyóvízben bőröket, állati beleket mostak, dögöt vagy ember
vérrel szennyezett ruhákat (borbélyok!) dobtak bele. A büntetés dolgában 
még irgalmatlanabb volt Mármarossziget, melynek tanácsa 1652-ben ki
mondja, hogy "látván azt is, mely rút és illetlen dolog az rusnya sze
metet, ganét és vargák cserit az város utcájára hordani: végeztük azért, 
hogy akinek háza előtt afféle sordities vagyon, a publicatione praesentium 
quindenáig horgya el onnét, sub poena fl. 12. . .. Ezután penig valaki 
szemetjét az utcára hordaná, toties quoties fl. 6 legyen az büntetése; 
hanem hordja kiki maga udvarára". Győrött (1692.) elrendelik, hogy ha 
valaki ganéjt vagy piszkos vizet stb. önt az utcára vagy a kutakba, azt 
a városi profósz (profosius), ha tetten éri, azonnal tartóztassa le s csak 
egy forint lefizetésa után bocsássa szabadon, melynek fele a profószé, 
másik fele pedig az (esetleges) följelentő része legyen. Száz évvel 
később (1797-ben), mikor már az égalité-fraternité jelszava járta, Bereg 
vármegye még mindig szükségét látta, hogy huszonnégy botot utalvá
nyozzon ki a nem-nemesnek, ha szemetjét az necára dobta. Végezetül 
még csak két 15. századbeli adatot szeretnék itt megemlíteni, érdekesebb 
volta miatt: azt t. i., hogy Nagybánya utcáit 1472-ben kőből rakott jár· 
dákkal látták el s a város kövezeti adó fejében minden szekértől egy 
denárt szedett." Bártfán 1432-ben többször fizettek 6-10 napszámost, kik 
az utcai szemetet összegyüjtötték s vásárok után a piacot kitisztították; 
1436-ban a szemeteseknek (schewfler, mistlader, qui forum mundaverunt) 
ll denárt fizettek a munkájukért; 1434-ben pedig Krakkói Mihállyal szer
ződik a város, kinek a ciszternák karbantartásáért ez évben 125 denárt 
fizetnek.65 Azt lehet mondani, hogy a 15. században már valamennyi fel
vidéki városunkban volt vízvezeték.66 Besztercehányáll (1436.) MiklOs 
~,rohrmeister" egy malom bére fejében a városi ciszternákba bevezeti a 
vizet. Körmöcbánya 1446-ban vízműveinek készítésére 2673 kamarai és 
2062 arany forintot ad ki. Eperjesen és Kassán szintén már a 14. század 
elején bevezetik a Hernád és Tarca folyók vizét. Ugyanezt teszik a ko
lozsváriak a Szamos vizével 1558-ban. Buda várába szekereken vitték fel 
a Duna vizét.67 

Gt M. Tört.én. Tár, X. 239. - Demkó: 165. 
65 Grossmann M.: Bártfa város számadáskönyvei (1911), 44., 46. 
66 Demkó: A felsőmagyarországi városok életéről a 15-17. században. Buda~ 

pest, (1890) 99. 
61 "Etliche schöne lange Pliitz (Buda várában), so auf beedt Seitten mit laut

ter Kauffmansladen, so shön anzusehen besetzet, undt in der ~Htten grosse Zis
tern, oder \Vasserkasten von Marmelstein, kleinen Kappellen gleih gemacht, worin 
das Tonau-wasser zum offentlichen Gebrauch Uiglichen mit grossen Ludern von 
den Saum-Pferden getragerr wirdt, stehen". (Auer napló}a, ed. Lukinich, 148.) -
A középkori Buda wassertrager-jeiről lásd: Linzbauer I. 54-----55; (a budai jogkönyv 
rendelkezései.) 
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A csatornázásra úgylátszik már a város alapításakor vagy legalább 
is a városi élet legkezdetén gondoltak városaink polgárai.68 

A legrégibb, előttem ismert adatok közül megemlítem még a 
Pozsony városában 1430-40. években életbe léptetett köztisztasági rendel
kezéseket, melyek bizonyítják, hogy az utcákat s tereket rendszeresen 
söpörtették s erre a szernétgróf (mistgraf) ügyelt fel, kinek heti 600 denár 
volt a fizetése. 69 V á rosi fogat és két ló állott rendelkezésére, hogy a. 
házak elé kirakott szemetet összeszedje és a külvárosokban lerakja. 
Az árnyékszékeket a városi gyepmester, a sárkirály (kotkünig) tartotta 
rendben, ki a gazdátlan kutyákat is összefogdosta, a döglött állatokat az 
utakról eltávolította s ezen tevékenységeért heti 45 bécsi dénárt kapott.68* 

Az árnyékszékekkel sok baj volt hajdanában. Schams még 1820-ban 
is megbotránkozva effilíti a pesti Dunaparton, különösen vásárok alkal
mával, felhalmozódó emberi és állati ganajtömeget, melyet a város díj
talanul ajánlott fel a kertészeknek, csakhogy olcsó szerrel szabaduljon 
~ő le, de nem sok eredménnyel. 70 A középkorban rendesen a várárok 
volt az egész város közös hulladékrezervoárja, képzelhető, hogy micsoda 
bűzt terjesztett az, micsoda járványfészek volt! Az egyes házakon er
kélyszerű nyílások szalgáltak az árok vagy patak fölé, onnan hullott le 
a bélsár és ment tovább (ha ugyan ment) városkörüli útjára. Még a 
tisztaságukról híres szász városokban is így volt ez.71 Kivételek csak 
nagy ritkán akadnak; ezek közé tartozik a régi Buda. hol a budai jog
könyv idejében voltak megfelelő árnyékszékek ( sprachhaus, lewbel, 
schimpfhaus) és elvezető csatornák, amelyeket a föld alatt vagy a fölött 
vezettek. A síkságon lakó magyar lakosság nyilván később ismerkedett 
meg az ülőkés árnyékszékek kényelmével. Erre nézve érdekes adattal 
szolgál a Magyar Oklevélszótár egyik 1429-ből való feljegyzése, illetőleg 
gúnyneve: "Georgius Polczonzaro dictus". A 15. század magyarjai nyil
ván nagyon megcsudáiták György urat. ki úgylátszik saját úri kényel
mére ülőkés árnyékszéket csináltatott magának; jót nevethettek rajta, 
mert hiszen az ősmagyar harcos, ha némi kényelmet akart szerezni magá
nak, a földbe ütötte dárdáját és abba kapaszkodott. Később a ház mögött 
két karót vertek a földbe, - ez volt a non plus utra,72 s ez mindenesetre 
sokkal jutányosabb kommoditás volt, mint az, melyről Kazinczy 
(1811-ben öccsénél Nagyváradon jártában) tréfás büszkeséggel írja egyik 

, . [l" barátjának: "Ich nahm Platz an dem 100 flor. gekosteten Le1bstuh . 
Föntebb a gazdátlan, kóbor kutyákról történt említés. Kivált 

alföldi városainkra valóságos istencsapása volt ezeknek a garázdálko
dása mely néhol szinte endémikus gyakoriságúvá tette a legborzasztóbb 
bete~ségek egyikét, a veszettséget. Az a sok babonás gyógyításmód, n1it 
a nép használt ellene, nem ért többet, mint az ősi "kutyaharapást szőri
vel".73 Vácott 1770-ben annyira elszaporodtak a veszett ebek, hogy nüat-

68 A lőcsei és bártfai csatornázási viszonyokról l. Demkó és Grossmann id. 
munkáit. . 

69 A budai jogkönyv (350. szakasz, 187. lapon) szintén említi a mtsfgt·of-ot. 
6&* Ortvay, i. m. 198-200. 
70 SHrlóssy: A régi Bpest erkölcse, 92. 
n Például Nagyszebenben (egészen 1836-igl} Lásd: Sige1·us: Vom alten Her· 

mannstadt (1923.) II, 84. 
72 V. ö. Trócsónyi Z.: Magyar régiségek, I. 35. , . , 
73 Ne gondoljuk, hogy ez az eljárás magyar speeialitás. Az egesz vilagon, 

Spanyolországtól Chináig, Oroszországtól Délafrikáig, el van terj~d:e~ tel~át n~~ 
lehet aJTói szó, hogy e babonás gyógyítás vándorolt, hanem a pnmü1v nepek os1 
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tuk az utcára lépni is veszedelemmel járt; ezért is l\iigazzi bíboros elren
delte, hogy a mészárosok csak két, a házas gazdák csak egy kutyát tart
hatnak s ezeket is csak megkötve. Az olyan kutyatartót, ki ennek a ren
deletnek nem tett eleget, 14 napi börtönre vetették s ha ez sem használt, 
kényszermunkára ítélték/4 Más városainkban, megyéinkben is sok 
hasonló szigorú intézkedésre akadunk, derüre-borúra rendelkeztek a 
veszett ebek irtása felől, de mindez nem sokat lendített a veszettség elleni 
küzdelem ügyén, részben azért, mert ebbe a kutyadologba is belejátszott 
az ősi magyar átok: a protekció, 75 részben azért, mert azt hitték, hogy ha 
megszületett a "rendelet", akkor el van intézve a veszettség dolga is. 
A legnagyobb baj különben az volt, hogy régen a veszett ebek, a kornak 
babonás előítélete következtében, már apriori bizonyos fokú in1munitást 
élveztek: az, aki az ilyen állatot agyonverte, megbecstelenítő (dehonesz
táló) cselekedet bűnébe esett, mely rá nézve legtöbbször keserves követ
kezményekkel járt. Kassán 1641-ben egy kőmíves megölt egy kutyát s 
ezért a céhbeliek n1eg akarják fosztani a mestersége gyakorlásától; sze
gény Kőmíves Jakabnak nincs más menedéke, mint hogy avval védeke
zik: ő csak "történet szerint (történetesell, véletlenül) ölte meg a kutyács
kát"." Hasonló eset történt 1712-ben Sopronban, hol egy Lakics István 
nevű csizmarliát fosztottak meg céhbeli jogaitól és nyilvánítottak becs
telennek, mert egy veszett kutyát, mikor az rátámadott, agyonvert, úgy
hogy végre is csak királyi kegyelem adta vissza a becsületét s a mester
sége további űzésére való jogot.77 

Járványok idején különös gondot fordítottak a városok köztiszta
sagl viszonyaira. E részben elegendőnek vélem, ha Sopron városának 
1523-ból és 1537-ből való jegyzőkönyveire utalok, melyekben mondhatni 
modern elvek szerint szabályozzák az utcatisztogatás ügyét.78 Általában 
a járványok s első sorban az oly gyakran megismétlődő pestisjárványok 
idején tett hatósági intézkedések tanulmányozása a legjobban felvilágosít 
bennünket arról, hogy milyenek voltak a közegészségügy "\:iszonyai a 
régi Magyarországon ~ Célszerű lesz tehát, ha e kis értekezés során 
néhány jellemző adattal világot vetek a magyarországi pestisjárványok 
történetére is.79 

felfogása és eljárása volt minden időkben. V. ö. Engle1·t és Bozte (Zschr. d. Vereius 
f. Volkskunde, 29. évf. (1919), 44.); Marzell (Mitteilgn z. Gesch. d. Medizin, 19. köt 
(1920), 99. és 20. köt. (1922), 285.) 

74 KaTcsú A.: Vác város története (1880), II. 92. 
75 Pest városában 1842-ben elrendelték, hogy a befogott kutyák "a hóhér laká

sán" 48 óráig életben tartatnak; ez idő alatt a tulajdonos 48 pengőkrajcár lefizeté
sével kiválthatja ebét. Azokban a városrészekben pedig, hol veszettségre gyanús 
kutya kóborolt, "az utcán találandó kutyák minden tekintet és kivétel nélkül be
fogatnak és rögtön megöletnek". Pap Ignác pesti állatorvos kiváncsi volt rá. hogy 
hogyan hajtják végre a nagyhangú Tendeltet1 A Hatvani-kaputól a báró Sándor
utcáig kísérte a "hóhérsuhancoka t" kutyafogás közben s e rövid úton négyszer hal
lotta tőlük, hogy "Ne bántsd azt, hiszen tegnap váltották ki tőlünk!" (Sebészi 
Almanach, 1843, 180.) 

76 T. T., 1909, 315. 
77 Soproni városi levéltár. Lad. X. Fasc. 2., No 36. (1712). Arról, hogy szabad-e 

a veszett kutyát agyonverni, lásd még Lindner: Az .AJtenberger-féle kódex nagy
szebeni kézirata (1885), 131-133. 

78 Sopron sz. kir. város monografiája (1890), I., 4. és 16. 
79 Ez adatok legnagyobb része az 1739-43. évi pestisre vonatkozik s az Orsz. 

Levéltárban található "Acta pestilentialia"-ból van véve. Ha tehát a következőkben 
más forrásra nem utalok, akkor legtöbbször az Orsz. Levéltár pestisaktái értendők. 
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A reg1 rnagyarok nagyon jól tudták, hogy a járványos betegségek 
és a pestis ellen különösen, legbiztosabb óvószer az elkülönítés, az izolá
lás. Ezért is a járvány közeledésének hírére egészséges vagy nem fertő
zött vidéken levő várakba, erdőkbe stb. menekültek. Heltai krónikája sze· 
rint így tett Mátyás király is az 1479. évi pestis idején, mikor feleségével 
együtt "erdőkben és kies vizek mellett bujdosódik vala", szintúgy az 
utódja, II. Ulászló is, ki az 1508. évi budai pestis elől egész családjával 
Pozsonyba menekül, az 1510-iki mirig-yhalál alkalmával pedig Heltai föl
jegyzése szerint "kjméne az erdőkbe és mind oda vadásza; onnét méne 
Szegeddé, Szegedről Csanáddá, és a Dráván által menvén, Babocsára 
méne"", mindig tovább menekülve a fenyegető veszély elől. Bujdosásnak 
nevezték ezt régi íróink. Az 1710. évi pestis alkalmával gróf Károlyi 
Sándorné Olcsváról Egerbe menekül gyermekeivel, majd mikor itt is fel
üti fejét a ragály, tovább a Hernád és Tisza közt levő mezőségre, hol 
ekkor már számos felvidéki úri család tábort ütött s elég kedélyesen töl
tötték idejüket mindaddig, míg az esős évszak be nem köszöntött; ekkor 
bizony jobb szerettek volna a fákra mászni. 8° N émely pestisjárvány még 
a téli fagyok idején is oly erővel dühöngött, hogy a városok lakossága, 
legalább is a tehetősebb polgárok, kénytelenek voltak az erdőkbe mene
külni előle.81 

Az egyes ember lehető izolálása céljából a tömeges gyülekezés, a 
kocsmák, iskolák látogatása pestises időkben tiltva volt, sőt sok helyen 
még az istentiszteletet is a szabad ég alatt tartották.82 Az orvosok a 
pestises betegek lakásába nem léptek be, hanem sokszor csak a házak 
udvarára s onnan, messziről kiabálva, kérdezték ki a beteget vagy hozzá
tartozóit; csak a hivatalos, külön erre a célra kirendelt pestisorvosnak 
( pestilentiarius expositus) volt joga és kötelessége közvetlen ül megejteni 
a betegvizsgálatot. Még a vesztegházakban elkülönített betegeknek is csak 
egy árkon keresztül, hosszú póznán nyújtották át a papok az ostyát és a 
bort.83 A gyanús házakat ,,kurta cédulá"-val, a fertőzötteket "hosszú cé
dulá"-val jelölték meg, mely utóbbira halálfej is volt rajzolva." A köznép 
tudatlansága, babonás elfogultsága, Végzethivése és nyomorult lakásvi
szonyai, a tanult orvosok nagy hiánya azonban a legjobb törekvés eredmé
nyét is kétségessé tette, sőt egyenesen meghiusította. Szamosközi abban 
a megdöbbentő leírásban, melyet az 1586-iki magyarországi pestisről ad, 
többek közt megemlíti, hogy az akkori nép nevetséggel és gúnnyal 
fogadta a legokosabb intőszót is, és minden figyelmeztetés ellenére össze
vissza fogdosta, tapogatta a betegek rendkívül fertőző természetű tályog-

8o &b le Gábor: Károlyi Ferenc gróf és kora, 63--65. 
81 Eötvös József szatmármegyei alispán írja a kancelláriának Endrédről (1742 

dec. 17.), hogy a vármegyében oly heves a járvány, hogy az összes hatósági szemé· 
lyek kénytelenek voltak az erdőkbe menekülni, mi különösen a gyermekes csalá
dokra nézve nagy veszedelmekkel járt. Szirmay András is azt írja a naplójában 
(1710): ,.Az pestis ez idén igen grassálván hazánkban, annak dögi miá Eperjesről 
gyermekimmel júniusban Topolljókára, onnan septemberbe Mislinára. és onnan 
decemberben Hrnbóra recipiáltam magamat." (Adalékok Zemplén várm. történeté
hez, VIII. 271.) 

82 Például az 1710. évi járvány alkalmával Szegeden. (Reizner: Szeged törté
nete, III. 171.) 

83 Békés vm. régészeti és tört. társ. évk., X. 44. (1738-ból.) 
8~ Debrecenben, 1739. (Allamorvos, 1885, 57.) 
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jait, kelevényeit.85 lgy volt ez még a 18. század közepén is, mint mindjárt 
látni fogjuk. 

Hogy egyes városok, helységek miként igyekeztek megoltalmazni 
magukat a járvány közeledtekor, arról érdekes felvilágosítást a Nemzeti 
1\fúzeum levéltárának egy magyar nyelvű irata 1739-ből, mely Szöllős 

nyitramegyei községre vonatkozik.86 Ebben először is, a kor va1lásos han
gulatának megfelelőleg, utasítások foglaltatnak arra nézve, hogy mindenki 
bensőséges imádsággal forduljon ~'fagyarország patronájához és a pestis 
ellen óvó védőszentekhez: szent Sebestyénhez, szent Rókushoz, xaveri 
szent Ferenchez, szűz szent Rózáliához, azonkívül hajnali harangozáskor 
mindenki mondjon el három angyali üdvözletet, és ahhoz még öt 1\Hatyán
kot, öt üdvözletet "és egy Hiszekegyistent térdepölve". Ezt napjában több
ször is, minden harangozáskor, meg kellett ismételnie a jámbor keresz
tény hívőnek, ha testi üdvösségének sikeres megóvására számot tartott. 
.,Az korcsmákra való járás, főképpen muzsiká val és tánccal, úgy más 
~kármiféle játékokra való gyülekezet is, melyben az úr Isten könnyebben 
megbántódhatnék", tilalmas volt. Az ünnepszegöknek és káromkodóknak, 
tobzódóknak és részegeskedőknek, egyéb "rosztévőknek és vétekkövetők
nek" 12 forint, vagy (ha fizetni nem tudott) kaloda és csapás volt a bün
tetése. Elrendelik továbbá, hogy az egész falut körül kell árkoltatni, kerí
téssel vagy tövises gátakkal körülvenni. ,,M"eg ne merészelje senki azt 
megkezdenyi, megsérteni vagy megbolygatni, hanem inkább kiki maga 
darabját igazítani és épségben tartani és vigyázni köteles lészen, hogy 
azon se szekér, se marha, se gyalog ember vagy gyermek által ne bújhas
son". Aki ezt megpróbálja, annak megint 12 frt, vagy kaloda és csapás lesz 
a járandósága. Ha valakinek valami fontos okból ki kell mennie a falu
ból, ezt csakis a falu két végén hagyott strázsás kapukon át teheti, melyek 
mindegyikénél éjjel nappal két-két "igaz, józan, gondos és hiteles" fegy
veres strázsa áll őrt, kiket minél gyakrabban figyelmeztetni kell arra, 
hogy "rájuk bizattatott és tőlük is függ, az úr Isten kegyes akaratja mel
lett, az egész helységben lakozó számos embereknek élete vagy halála, meg
tartása vagy veszedelme". Azonkívül még kint a' község határában, az 
országúton is állott két flókstrázsa, az egyik a községerr felül "az Akasztófa 
nevű fánál", a másik pedig a vízen túl, ahol elágazik az út, s ezek már 
messziről rákiáltották a közeledő utasokra, hogy a faluba nem szabad 
betérniök, tehát másfelé menjenek. Akinek nem volt kielégitő friss pasz
szus-levele, azt, ha kell, fegyveres kézzel is kergessék vissza. Ha pedig az 
utas azt mondaná, hogy megfelelő passzusa van, akkor "a strázsa tegye 
ki, a kapu tetején által, a hosszúnyelű csiptetőfát, és kiáltsa, hogy azon 
passzust (az utas) hozza közelebb és tegye be a csiptetőbe, és onnét a 
kaputul, azon külső ember térjen megint vissza előbbeni állására, úgy 
mint egy hagyításnyira. Azomban [azonnal] a strázsa bevonván a passust, 
ugyanazon csiptetőfával a tüzelő füstön forgassa és füstölje jól ki, előbb 

85 Szamosközi István tört. maradványai I. 227. (Monum., Irók, 28. köt.) Az 
akkori orvoshiányról s evvel kapcsolatban a kuruzsló-uralomról a köv. jellemzést 
adja Szamosközi: "Medicorum siquidem ingens penuria. Vix unus et alter vel 
mediocri doctrina praeditus, in universo Ungariae regno reperitur, ad quem si non 
pro certa sainte, saltem pro sola spe, confugi possit. Anus duntaxat Circes vene
fieia edoctae, vel fabri veterinariam medicinam professi, ac stolidi quique chirurgi, 
fomenta potionesque moribundis ministrant, quae enecent potius quam sanent". 

86 V. ö. még a hegyaljai kontumácia-rendszabályokkal (szintén magyarul) 
1740-ből: Abafi-féle Hazánk, IV. 718. 
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hogysem mint kezibe venné", s aztán az így fertőtlenített levelet meg
bírálás végett följebbvalóinak adja tovább. "Az füstöt penig ilyen nyava
lyás üdőkben szakták javallani holmi csontokból, marhakörmökből, 
~zarvakból, bőrhulladékokból,87 sőt száraz marhaganéjból is csinálni, ahol 
fenyüfaágak nem találtatnak." Az olyan embert, ki (az előljárók passzu
sával) kiment a községből, de nemcsak a megengedett helyre, hanem más
hová is elcsatangolt, visszatértekor szigorúan megbüntették, sőt 42 napra 
kizárták a kbzségböl, mi annál keservesebb büntetés volt, mert az ilyent 
azután más faluba sem eresztették be. "Az marha legelésére éjszakákon 
kijáró ifjabb cseléddel, mindenkor egy gondosabb, hiteles gazdaember sor 
szerint járjon rnind ki, mind be, akinek nlindnyájan szavát fogadják, ő 
penig egész éjszakán, jó vigyázásban és rendben tartsa alattYalóit, hogy 
a határhul ki ne menjenek és idegenekkel vagy a szomszéd helységbeliek
kel öszve ne akadjanak, közel se essenek, hanem inkább kerüljék, távoztas
sák őket, vagy ha máskép nem lehetne, el iskergessék megoktul... Ha vala
mely szőlősi lakos emberünk, az följebb írt rendet n1eg nem tartja, annyi
szor 12 frt bírságlása, azonkívül penig, férfinak lánczon, asszonynak pedig 
kalodába lévő büntetése, gyermekeknek penig őket illető verettetése fog 
lenni, sőt ha félelmesebb dolog bizonyosodik valakire, az olyan a faluból 
is kirekesztetik és 42 napig be nem bocsáttatik.'' 

Egyebütt is nagyjában hasonló elvek szerint történt a falvak izolá
lása. A városoké természetesen n1ár sokkal körülményesebb volt és kato
nai erőt is kivánt. Pest városát például az 1739. évi pestis alkalmával kö
vetkezőleg zárták el: egy katonai őrség, mely egy tizedesből és öt huszár
ból állott, a Váci-úton, a Rákos-palak mellett, helyezkedett el; egy másik 
őrség (négy huszár és négy gyalogos) a cinkotai országúton, a rákosi 
vendéglő rnellett,88 úgyhogy a szomszédos keresztúri útra is vigyázhatott; 
a harmadik őrséget (öt huszárral) az üllői-út végén állították fel, a negye
diket pedig (két lovassal és három gyalogossal) a Duna mellett, a Sorok
sári-úton, a gubaesi határban. Mindezen őrségeknek egy superintendens 
commissarius parancsolt. A közeli Szentendrén, mikor 1739 őszén az első 
pestisesetek 1negjelentek, a fertőzött három ház lakóit és mindazokat, kik 
e házakban megfordultak, átvitték a szentendrei szigetre s 42 napig ott 
tartották öket. Ugyanekkor Budán már négy veszteglőház ( contumaciae 
dornus) állott, még pedig kettő a Rácvárosban, egy a Gellérthegy tetején 
és egy újlakon; a Gellérthegy alatt, a Duna mellett, már 1738 őszén be
rendeztek egy pestiskórházat (lazaretum-ot) s mikor következő tavasszal 
a járvány erősbödött, a bécsi kapunál is felállítottak egy másikat, 
mikor pedig ez sem volt elég, a lövölde mellett (in loco jaculatorio) még 
egyet építettek, sőt ezenkívül a Gellérthegy alatt is egy másikat, a rácok 
és zsidók számára. A hetegek ruháit, bútorait stb. a budai Dunaparton 
égették el: a commissia sanitatis azonban nem egyszer panaszkodik, hogy 
ez az elégetés nem történik kellő gonddal, hogy csak félig elégett bútor
darabokat dobnak a Dunába, az ágyneműek tollát széjjelfújja a szél s a 
folyó vize magával viszi azt a délebbre eső községekbe. A budai szőlős
gazdáknak meg volt engedve, hogy hetenkint kétszer kinézhessenek a sző
lejükbe, de csak akkor, ha a város kapujában székelő városi írnoktól pasz
szust kaptak, n1elye.t, rnikor dolguk végeztével visszajöttek, ismét átadtak 

st Egészen észszerű rendelkezés, mert ma már tudjuk, hogy ezen állati hulla
dékok füstjében karbolszárma7,ékoknak jelentékeny mennyisége foglaltatik. 

88 Perres diversorlum Rákosiense. (O. L., Acta pestil., 1739 május 26. IX. 
csomag.) 
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az írnoknak. Ez az engedély azonban csak reggeltől délig tartott; aki dél
ben nem érkezett vissza, azt többé nem eresztették be a városba. Munkáso
kat, kapásokat stb. semmi körülmények közt sem engedtek ki a városból. 
Mondanom sem kell, hogy a passzusadással akkor is sok visszaélés tör
tént. "Miolta a pestis elkezdődött, mert passus nélkül a szomszéd faluig is 
nehezen mehet az ember, a német commendánsok jól járának, mert sok 
ezer forilltokat gyűjtének magoknak a passusadásból. Ennek a szegény 
magyar nemzetnek nem eshetik olyan nyomorúsága, melyből mingyárt a 
német magának hasznot nem tud hajtani; az ország népe döglik89 a pes
tisben, az ö erszénye pedig telik pénzzel", mondja Cserei Mihály az ö his
tóriájában,90 az 1711. évi pestis alkalmábóVl1 Ezzel szemben sok helyt na
gyon is irgalmatlanul bántak el a kontumácia-szabályokat nem respektá
lókkal, még ha orvosok voltak is.92 Kétségtelen azonban, hogy ez a szigor 
nagyon is indokolt volt, mert sokhelyt maguk a hatósági személyek sein 
sokat törödtek a vesztegzár-rendeletekkel, magánügyeikben vígan utaztak 
jobbra-balra s ezzel a népnek is rossz példát adtak. Ez mindenesetre egyik 
oka volt annak, hogy a köznép gyakran nem mutatott kellő respektus! az 
elkülönít.ésre vonatkozó hatóság-i rendeletek iránt, sőt nem egyszer agyon
veréssel fenyegették a pestisorvosokat, kik e rendelekezése-ket foganatosi
tani kívánták.03 

Pedig az efféle ellenszegülést igen szigorúan büntették s kivált az 
országhatárok közelében azokat, kik a vesztegzár-szabályokat kijátszották, 
sokszor rövid úton akasztófára húzták,M vagy legalább is súlyos pénz
bírsággal és börtönnel büntették. Egy ízben megtörtént, hogy négy debre
ceni polgár passzus nélkül, titokban kiszökött a már fertőzött városból; el
fogták öket és a városi tanács a következő ítéletet hozta ügyükben: "Jól
lehet ugyan mentségek, hogy oda jártokban mindenütt erdőn és mezön 

89 Vagyis: fertőződik, járványos betegségben megbetegszik. (V. ö. dögletet: 
contagium, 1\,Iátyus Istvánnál; dögletes hideglelés: febris pestilentialis, Weber 
Amuletumjában stb.) 

uo 1852-iki kiadás, 477. 
91 Perczel .r ózsef tolnamegyei alispán is arról panaszkodik, hogy a Duna 

mellé rendelt strázsák pénzért (um 1-3 Siebenzelmer~ zuweilen auch ein Gulden) 
áteresztik az embereket a folyó tulsó oldalára, sőt az asszonyok ezüst hajtűjét is 
erőszakkal elszedik ráadásul. A bűnös strázsát halálra ítélik. (Orsz. Lvltr, Acta 
pest., fasc. III.; 1738 nov. 21-24.) 

02 Dr. Persa (') budai orvost, mikor egy ízben (1738) valami sürgős dolgában 
a már fertőzött Pestre ment át, visszatértekor nem engedték be Buda várába, ha
nem hat hétig a margitszigeti veszteglőben kellett vezekelnie könnyelműségeért. 
(Schraud: Gesch. d. Pest in Sirmien. 3. l.) Ugyanezen évben ro.egtörtént, hogy gróf 
'J.1eleki Adám tábornok felesége, anélkül, hogy passzust váltott vagy a veszteglésen 
átesett volna, Erdélyből Ajnácskőre utazott, mely az ő birtoka volt. Erre a grófnőt 
kíséretével együtt arra ítélik, hogy legalább is hat hétig be kell zárni öket Aj
nácskő várába, azonkívül 1000 frt pénzbírságot vetnek a grófnőre, mely összeg a 
szegénysorsú pestisbetegek segélyezésére fordíttatik. (Orsz. Lvltr; Acta pestil., 1738 
okt. 16-iki protokollum.) 

93 Cathrini pestisorvos jelentése (173R június 20.) az aradi viszonyokról (Orsz. 
Lvltr.). Az aradiakat végre is katonai erővel kényszerítették a járványszabályok 
tiszteletbentartására. Ez iratokból az is kitűnik, hogy a katonai és polgári ható
ságokhoz már ebben az idő"ben nyomtatott "Reinigungs-Ordnung"-ot küldött a köz
ponti járványbizottság Budáról. Hatl)sági személyeknek a kontumácia-rendeleteket 
semmibevevő viselkedéséről és önkénykedéséről lásd még Linzbauer: II. 336. (a már
marosi pestis alkalmából, 1756). 

94 "Es wurden an dem Ufer der Donau (Belgráddal szemben) mehrere Schnell
Gal.Qen errichtet". (Orsz. Lvltr; az 1738 aug. 4-iki protokollumban.) Az oláh határon 
átszökő embereket is agyonlőtték vagy felakasztották. (Linzbauer: II. 37.) 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 11 



162 Közegészségügy a régi magyaroknál 

utazván, semmi helységben nem voltak, sem pedig semmi emberrel nem 
társalkodtak, sőt még egy Háló János nevü diószegi emberrel is, akinek 
az inculpatusok marhái között a jankafalvai földön 18 söréje volt, távo
lyént beszélletten ek, és tőlök azon Háló J án os egy levelet is füstölve vett 
el, hasított kóró szálon nyúlván hozzá és sehol ahol átmentek pestis nem 
létezett.: m.indazonáltal ezen vakmerő cselekedetekért az inculpatusok, az 
eddig szenvedett 35 napi tömlötzön kívül, in seorsivo homagio, száz fo
rintra convincáltatnak, mely convictiók fele a bezárt miserabilisek szük
ségére, fele pedig a rnost épült lazaretumra fordíttassék".m> 

A nép fegyelmetlenségének és szökéseinek egyik főoka különben az 
volt, hogy a határzárak következtében munkáját nem végezhette, szőlejé
nek, földjeinek termését nem értékesíthette, sőt sok helyen még földjei 
megmunkálására sem távozhatott a faluból és városból, minek következ
tében, ba a kontumácia hosszabb ideig tartott, valóságos éhinség ütötte 
fel fejét. A veszteglőházakba zárt emberek igen gyakran panaszkodtak 
arról, hogy nincs mit enniök. Az Országos Levéltárban levő pestisiratok
ban sok jellemző adatot találunk erre nézve. Egy alkalommal (1739 nov. 
9.) g1;óf Balassa Pál pestisbiztos jelenti a budai (központi) járványbizott
ságnak, hogy egy Matula András nevü katapos kiszökött Nagyszombat 
városából az erdőkbe, ott felmászott egy magas fára s messziről lekiáltott 
a környékbeli emberekre, hogy adjanak neki kenyeret, mert különben 
éhen kell vesznie. N agyszeben ből, Déváról és Gyulafehérvárról is azt 
jelentik (1738 nov. 28-iki protoc.), hogy a szegény éhező nép, az élelmezés 
ellenállhatatlan kényszerétől hajtva, unas-untalan kiszökik a környező, 
pestissei fertőzött falvakba. Az 1740 márc. 16-iki protocollumban azt olvas
suk, hogy egy Czucke (Czuka ~) László nevü szegény ember élelemszerzés 
végett kiszökött Budáról s mi volt a remedi um T - hét hétig tartó B and 
und Eiseni 

Mindebből megérthetjük, hogy némelyhol a nép nyomorúsága és 
haragja valóságos fegyveres zendülésben, lázadásban tört ki Csicseri 
Orosz Boldizsár, Zemplén vm. alispánja jelenti (1739 május 10.), hogy a 
pestissei inficiált Tállya városából négyszáz kapás ember fegyverrel, ásó
val, kapával fölkészülve áttörte a húsz hajdúból álló őrséget, halálra 
kereste a pestisbíztost (aki megugrott) s azután élelemszerzés végett a 
környező falvakba széledtek el, szerte hurcolva a pestis fertőzetét. Még a 
felvidék szelíd tót lakossága is fegyveres lázadásra kapott néhol (esak 
úgy, mint az első nagy kolerajárvány idején) s természetes, hogy haragjuk 
először is az "urak" ellen fordult, hisz ők hozták a szigorú járványrende
leteket, miattuk volt éhezésük, minden nyomorúságuk, ők akarják kipusz
títani a misera plebs-et: így mondták a demagógok, kik minden nép
mozgalom alkalmával garmadával szaktak kinőni a közelégületlenség 
talajából." 

95 Orsz. Lvltr; Acta pestil., 1739 okt. 5. 
96 Erről a felvidéki lázadásról a következöket jelenti Berthóty .A.dám (Siroka, 

1739 június 29.) Dobay Zsigmond sárosmegyei alispánnak: "Bizodalmas nagy jó 
uram, kegyes viceispány uram! Kivántam az úrnak alázatossan relatiot tennem, 
hogy mai napon nemes Szepes vármegyébül, signanter Ollysznava és Szlaczvina 
nevű hellységekbül, nemkülönben Olaszibul is, valami ötven szekérrel parasztok, 
Hrabhaj helységbe elérkeztenek, az mindis hrabhai istrására, nernkülömben egész 
lakósokra, feJl támadván, ugy annyira, hogy ottan általam rendelt hajdút lakósok
kal edgyütt öldözni akartanak. Az mindis erőszakosan passusson által szekerestül 
Sóbányára mentenek, nagy átokkal fenyegetésekkel fenyegetőzvén ellenem és ns. 
vármegye tiszti ellen, mondván: "Ha azon négy ökrömet, mindenemet is eladom, 
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Talán mondanorn sem kell, hogy az ilyen nagy járványok alkalmá
val a tertőtlenítésre is nagy gondot fordítottak s ennek kíméletlensége 
szintén gyakori forrása volt a szegény nép lázadozásának. Hogyan történt 
akkoriban a hatósági fertőtlenítés! A legközönségesebb és legradikálisabb 
módja az elégetés volt, mely nemcsak a fertőzött vagy gyanus egyének 
ruháira és bútoraira, hanem egész lakóházakra is vonatkozott.97 A szegé
nyebb enibereknek egyetlen valamirevaló ruhája forgott ilyenkor vesze
delemben, érthető tehát, hogy ezek mindenféle fondorlatossággal, sőt néha 
erőszakos ellenszegüléssei is menteni igyekeztek, ami menthető volt. Így 
tett többek közt egy budai sebész (Steiner Miksa nevü), kit mikor a jár
ványnak vége volt, a veszteglőházba csuktak s mielőtt onnan kibocsátot
ták volna, a ruháit is el akarták égetni, de a harcias chirurgus nem adta; 
erőszakkal szedték le a ruháját s utasították, hogy annak megtérítéseért 
forduljon a városi tanácshoz. 

A fertőtlenítés másik járatos módja az volt, hogy a lakott helyisé
gekben mindenféle illatos füvekből és külön elkészített illatszerekböl füs
töt fejlesztettek. A mi őseink túlságos mértékben bíztak az ilyen füstölé
sek (fumigációk) fertőtlenítő erejében,98 melyekről ma már tudjuk, hogy 
csak elleplezik a lakások rossz szagát, de a fertőző csirákat nem :Semmi
sítik meg, bár kétségtelen, hogy ilyen módon némi hidrogensuperoxid is 
fejlődik. Bethlen Gábor udvarában gyakran használták szobák kifüstölé
sére a pézsmát, a "spanyol füstölőt", a "füstölni való franciskit", a storax
balzsamot (lachrymae storacis), a ,.profumus in granis"-t, a jóféle ambrát. 
Ezek némelyikéért hihetetlen összegeket fizettek; így a valódi pézsma 
unciájáért Bethlen idejében 18 aranyat (dukátot) is megadtak Úgylátszik, 
hogy a szobafüstölésre használt illatos szereknek használata keletről szár
mazott át hozzánk s főleg a török uralom korában terjedt el széltében a 
mi úri köreinkben. A törökök voltak ez illatszerek hivatásos szállítói.99 

A keleti népek ősidőktől fogva használják pestisjárványok alkalmával 
házaik füstölésére ezeket a parfumöket; nekik már régi tapasztalataik 
vagy legalább is sejtelmeik vannak arról, hogy a lakások repülő és ugráló 
parasitái, a pestis legveszedelmesebb terjesztői, nem kedvelik a jó ]Hato
kat. A 16. század viaszköpönyeges, bőrkeztyüs és csőrös álarccal föl
!!lZerelt pestisorvosai (Doctor Schnabel, kinek képét már a pestisorvosról 
szóló értekezésemben adtam) szintén illatos füvekkel töltötték meg az Ö 
madárforma maszkjuk csőrét s úgy az orvosok, mint a laikusok, mielőtt 
pestises házba léptek vagy efféle beteggel szóba álltak, előbb jól meg-

kurucza leszek, megtanitarn ide való földös urakat és ns. vármegye tiszteit ... Ké
rem nagy jó viceispány uramot, méltóztassék engemet tudósitani, mitévü legyek, 
mivelhogy holnap éezakán azok a rosz emberek visszatérnek" stb. (A lázadókat, 
mikor harmadnapra visszafelé jöttek, mind elfogták, a vezetőket lezárták, a többie
ket pedig [voltak vagy százan!], propter incutiendum aliis terrorem, instantanee 
megbüntették, még pedig pe1· inflictionem baculorum, a propartione delicti. (Orsz. 
Lvltr; Acta pestil,. fasc. IV.) 

97 A nógrádmegyei alispán jelenti (1740 okt. 11.), hogy azt a házat Miksiben, 
melyben pestiseset fordult elő, kiüríttette s azután az egész házat leégettettel (Orsz. 
Levéltá1·.) 

98 ,.Fornax domus sit calefacta et pulcherrimis odoribus aer domus alterata•' 
tanácsolja Gáspár doktor Nádasdy Tamásnak 1553-ban. (Orsz. Levéltár.) 

99 I. Rákóczi György azt írja (1642) Rácz István kapitihának Konstanti
nápolyba: "Az minemü füsttel szaktuk házainkat füstöltetni, az megkezdett szü
külni inasinknál; azért küldjön kegyelmed vagy húsz tallér árát ... olyan füstölőt, 
az minemüvel az vezér házát szakták füstölni". (Szilágyi Sándor: Levelek és ok
iratok stb. 657.) 

11* 
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füstöltették magukat.100 Nagyon érdekes azonban, hogy nálunk már a 
17. század közepén akadtak felvilágosodott magyarok, kik az ilyenféle 
füstölések hiábavalóságáról meg voltak győződve.101 

Pestises időkben nagyon kedvelt fertőtlenítő szer volt még a teny6 
és a boróka (juniperus), melynek ágaiból az utcákon s a házak udvarán 
nagy máglyákat raktak egybe s azokat meggyújtották. "Mivel a fenyőág 
füsti egészséges, nem köll azt elmulatni, hanem mennél többnek szerit 
teheti (hozasson a hegyekről) s minden estve s reggel, és ha szükséges 
kívánná ebédkor is, ollyan fenyőágat égettessen a kapu közt", rendeli 
Esterházy Miklós nádor az ö semptei várnagyának, 1640-ben. Képzelhető,. 
hogy milyen volt a levegő az ilyen szűk határok közé szorított váracská
ban, mikor még a felvidék fővárosáról, Kassáról, is azt írja az egykorú 
levélíró az 1709. évi pestis alkalmával, hogy "rettenetes bűz az sok füst
tül".102 Pedig Kassa városa levegőjének - s általában közegészségügyi 
viszonyainak - még normális időkben sem volt valami jó híre a régi 
magyaroknáL Raymann Ádám is azt mondja egyik értekezésében,t03 hogy 
Kassa levegője nagyon egészségtelen, nemcsak az igen piszkos, elhanya
golt uccák miatt, hanem azért is, mert a Kárpátok felől jövő szelet az Ú~ 
n. kassai hegy felfogja; ezért is szerenesésnek mondhatja magát az~ ki 
Bártfán meg nem nősült, Kassán meg nem betegedett, kit Szebenyben "" 
meg nem vertek, Lőcsén be nem csuktak és Eperjesen föl nem akasztottak. 
Kassa lakosai (főleg pedig a nők) rendszerint halványak, vérfogyottak, 
"kassai színiíek" (color Caschoviensis), s dicsérje az urat, ki Kass án leg
alább annyit ért el, hogy vörös orral távozhatik ebből az elátkozott város
ból (ahogy az egykorú vers is mondotta: Felix quem rubeo mittit Caseho
via naso),10" Különösen veszedelmes volt Kassa levegője és bora az ott 
megforduló idegenekre, kik a váltóláz és egyéb lázzal járó bajok ártalmá
nak is ki voltak téve.106 

Pestises időkben a fertőzött vidékekről vagy házakból származó 
váltópénzt is fertőtlenítették, még pedig úgy, hogy az átvétel előtt a keres
kedők stb. ecetbe tették. Ennek azután az volt a következménye, hogy ily 
járványok alkalmával az ecetnek az ára az országban erősen felszökött .... 07 

A levelek fertőtlenítésére külön commissariusokat neveztek ki s részletes 
utasításokat adtak nekik arra nézve, hogy hogyan végezzék feladatukat.10s 

1oo ,.En minek előtte szembe lettem velek, eléggé fistelém magamat:' (Sárkány 
Antal levelében. 1552. Tört. Tár, 1910, 531.) - Röcklin János Mihály katonasebész és 
Zagler Márk polgári sebész 1739 július ll-én bizonyítványt adnak arról, hogy a 
budai császári. főmagaziomban tartózkodó hivatalnokokat és szolgákat, a szabad 
levegőn, megvizsgálták: ,.wo zwischen uns und denen zu visitirenden die gehörige 
Raeucherung observiert". (Orsz. Levéltár; Acta pestilent.) 

1°1 V. ö. Szcpsi Andrds: Döghalál ellen való orvosság (1662), 68. 
102 Archivuru Rákóczianum, VI., 448. 
1o:s Acta phys.-medic., IV., 53. 
1M Zebeno (Eperjes közelében). 
1.m; Kassa borának és sörének is igen rossz híre volt, de azért derekasan itták 

(v. ö. Ungarisch-dacianischer Simplicissimus, 119.) 
106 Verus quoque est rumor de Cassovia teste Mollero. Raygero, peregrinos 

paulllium commarantes illic, febribus non solum intermittentibus, sed et continuis 
acutis, a quibus semel ve-l bis liberati dein immnnes vivunt, cansam prior aeri jugi
ter nebuloso et crasso adscribit cum crebro usu vinorum generosorum. (Milleter: 
Diss. med. inaug. de morbo tsömör. Lugd. Batav., 1717, 43.) 

1°7 V. ö. Orsz. Levéltár, Acta pestil., 1738 aug, 6-iki protokollum. 
108 "Instruction vor einen Brief-Raucherungs-Commissarium", az Országos 

Levéltár pestisiratai közt (1740 szept. 13-iki protokollumban). 
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A fertőtlenítés lényegében abból állott, hogy a leveleket szitára tették ez 
.alatt borókabogyók vagy fa és puskapor keverékének elégetésével n~gy 
füstöt fejlesztettek s a szita erőteljes rnozgatása közben a leveleket jól 
meg-füstölték. A levelek borítékát előzetesen levették vagy pedig borí
tékjukkal együtt alkalmas villákkal átszurkáltak azokat, hogy a keletke
zett lyukakon a füst a levél belsejébe is behatolhasson. (Az Orsz. Levéltár 
pestisaktái közt ma is nagy számmal találhatók ilyen megfüstölt és 
átlikgatott iratok.) Azután a felnyitott leveleket még forró ecet gőzei 
fölött is jól átfüstölték, újra lezárták őket s a fertőtlenítés IDegtörténté
nek bizonyságául a sigillum sanitatis-szal is lepecsételték. 

Pestisjárványok alkalmával nagyon sok gondot és bajt okozott a 
halottaknak tisztességes, emberi módon való eltemetése. Ha meggondoljuk, 
hogy olyan kisebb városban is, mint Kecskemét, 1739 június 3-án 72, 4-én 

5;í. Egy me~;fü:;lölt és átszurkúlt levél borítékja az 173!1. 
évi pestis idejéből. 

64, 5-én 80, 6-án 61 ember halt 1neg pestisben,109 könnyen elképzelhetjük, 
hogy a halottak eltakarítása nem történhetett kellő körültekintéssel és meg
felelő módon, már csak azért sem, rnert a temetők vagy halotthordók (por
titores, inhumatores, tragerones vagy trogerii, "trágerok") száma is arány
talanul csekély volt. Erre a szomorú hivatalra csak a legalsóbbrendű nép
söpredék vállalkozott, ezek közül is csak azok, kik leszámoltak az életük· 
kel. A hatóságok sokszor nagy jutalmakat, adóelengedést stb. igértek a 
halott- és beteghordásra jelentkezőknek s mégis néhol csak a halálraítélt 
fegyencek közül tudtak ilyeneket fogni, úgyhogy előzetesen IDegkegyel· 
meztek nekik.Ho Ezzel a nagy előzékenységgel sem tudták megakadályozni, 
hogy a trágerek, amint szerét ejthették, meg ne szökjenek. A halottvívők 
nagy hiányának az volt a következménye, hogy néhol, ha erősebb volt a 

:toll Muraközi Sámuel levele az alispánhoz. (0. L. u. o.) 
110 "Die des Todtes schuldige Arrestanten so in dem Lazareth als Siech Knecht 

und Todtengraeber gebraucht, waeren durch die Wachten alle eschappiret". (Jelen
tés a temesvári pestis állásáról; O. L .• Acta pestil., 1738 július 11-iki protokollum). 
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járvány, 4-5, sőt 10 napig is temetetlenül hevertek a hullák.111 A nép 
majdnem mindenütt gyülölettel fogadta a halottvívőket és a járvány
szaigákat ( vespillone sJ, mert visszataszító kíméletlenséggel bántak a be
tegekkel és az elhaltak hulláival; gyakran ugyanazon a kocsin szállították 
ki a lazaretumba a közönséges és a pestises betegeket, sőt velük együtt a 
hullákat is."' De talán még jobban elkeserítette a lakosságot, hogy a pes
tisben elhaltakat hatósági karhatalommal s a hagyományos egyházi szer
tartások nélkül temették el, minek az volt a következménye, hogy a nép, 
hacsak tehette, eltitkolta hozzátartozóinak megbetegedését s ha ezek a jár
ványban elpusztultak, otthon, a családi háznak udvarán, titokban elföl
delte őket.113 Debrecenben véres kimenetelű zendülésre vezetett a lázongó 
nép haragja: erőszakkal berontottak a pestises házakba, a halottakat ki
vitték s a maguk módja szerint temették el, a házakra ragasztott járvány
cédulákat pedig letépték.'" 

Az 1738-1742. évi pestisjárvány, melyről itt legtöbb szó esett, ember
életben igen nagy pusztulást okozott ~iagyarországon; magában Debrecen 
városában majdnem 9000 embert, Budán 6000-en felül s még oly kis város
ban is, lllint Kisújszálláson, melynek létszáma alig rúgott ötezerre, 1200 
embert ölt meg, az egész országban pedig, régi statisztikák szerint, melyek 
bizonyosan hiányosak, 310.000 volt az áldozatok száma. Ha meggondoljuk, 
hogy az alig húsz évvel előbb (1719-ben) pusztító pestis csak a székelyek 
közül több mint 100.000 embert, az 1709-től 1713-ig uralkodó járvány pedig 
több rnint 300.000 emberéletet söpört el, vagyis többet, mint az akkori 
Rákóczi-féle szabadságharc, akkor némi fogalmat alkothatunk arról, hogy 
az évszázadok folyamán annyiszor megismétlődő mirígyhalál mily rend
kívüli pusztítást vitt véghez hazánk népességében. Evvel a pusztulással 

u1 Consul civitatis in aHodio Sautermeisteriano in platea Scti Joannis habito 
unam mulierem ch·ca initium maji in quintum diem insepultam reliquerit, nec 
idem cadaver prius sepeUri fecerit, pl'iusquam non possessor allodii Sautermeister 
eidem consuli 4 florenos deposuisset, debuissetque adhuc sex deponere (Budán, 1739). 
Ugyanekkor a szt Rókus-utca egyik házában is négy napig hevert egy hulla teme
tetlenül, a Kramer-féle majarságban két halott öt napig, egy másik házban (in 
domo Nigrae Aquilae ad V iam Regiam existente) egy apa és gyermeke négy napig, 
a vizi városban (in Civitate Aquatica) két hajóban két egyén hullája tíz napig 
hevert. A budai hatósági közegeket ugyanitt azzal is megvádolják, hogy a hullákat 
nem hintették be oltott mésszel és a halottvívők (portitores vulgo Trager) a hullá
kat nem az erre a célra rendelt kocsin, hanem a rendes használatra való szent
mihály-lován (in sandapila.) szállították ki. Ugyane járvány alkalmával Lobkowitz 
herceg Hunyadmegyéből jelenti, hogy ott a pestis ellen semmi óvóintézkedést sem 
tesznek a hatóságok, a hullák a szabadban eltemetetlenül hevernek, ezeket aztán 
a kutyák szétmarcangolják s ilyen módon szertehurcolják a veszedelmet. A temes
vári kerületben 1738-ban oly rettenetes módon pusztított a pestis, hogy némely 500-
600 lelket számláló falu lakosságából alig maradt meg 4---5 ember, a mezőn és 
szántóföldeken szabadon hevertek a hullák, mert senki se merte öket eltemetni. 
(O. L.; 1738 nov. 21~24-iki protokollum.) 

112 Gr. Nesselrode jelentése Temesvárról, 1738 július 12. 
113 lgy tett Ujfalusi András debreceni polgár (1739), ki két gyermekét temette 

el, lopva, kis házának udvarán (in m·ea domunculae suae) s azután világgá bujdo
sott a várható büntetés előL 

114 A debreceni tumultus részletes leírása megtalálható Éble Gábor munkájá
han (i. h. 470.). L. továbbá a pestisorvosokról szóló értekezésemben: Orvosi Hetilap 
(1910A évf., 46-48. szám). A köznép fegyelmetlenségének hason1ó példáit külföldön 
is éppúgy megtaláljuk, mint nálunk. Elég, ha Senfelder-nek értekezésére utalok 
(Das niederösterr. Sanitatswesen und die Pest stb. Bl.atter d. Vereins f. Landes
kunde, 1899, 48,), hol részletesen le van írva Bécs városának szomorú közegészségi 
állapota, az ottani orvosok lelkiismeretlensége, a lakosság közönyössége a sokféle 
•. Infections-Ordnung" iránt stb. 
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csak egy másik nagy járvány, a himlő okozta veszteségek mérhetők össze, 
mely Ramazzini statisztikája szerint évenkint fBlmilliónyi emberáldozatot 
kívánt Európában, nem kímélve se urat, se szolgát. Wernher tizenöt feje
delmi személyt sorol fel, kik himlőben pusztultak el; ezek közül megemiít
hetem I. Józsefet (1701), Lajos francia trónörököst (1711), a svéd királynét 
(1741), XV. Lajost (1774), ki már azelőtt 46 évvel szerencsésen átesett egy 
könnyebb' fertőzésen. ötven év alatt a Habsburg-háznak tizenegy tagja 
halt meg himlőben. Mária Terézia arcán még későbbi éveiben is erősen 
meglátszottak a himlő nyomai, s ő volt az, ki Ininekutána röviddel előbb két 
gyermekét vesztette el a himlőragály következtében, 1768-ban a holland 
lngenhouss-t hívta meg, hogy az akkori IDonarchiában meghonosítsa a 
himlőoltást, kiváló bécsi orvosok (köztük de Haen) ellenvéleményével sem 
törődve. Magában Berlinben az 175B-1770 közt meghalt 81.133 ember közül 
6705 (tehát több mint 8%) volt a himlőben elhaltak száma; Londonban 
(1728-1757) hasonlóképpen 8%; Németország keleti és északi feleben pedíg 
három év alatt (1794--1796) majdnem 200.000 ember halt meg ebben az 
akkor még igen veszedelmes betegségben. Hogy hazánkban milyen volt a 
martalitás aránya, arra nem tudnék hamarjában az egész országra érvé
nyes adatokat idézni, legföljebb annyit említhetek itten, hogy az 1795-iki 
ugocsamegyei járvány alkalmával a fertőzött gyermekeknek % része el
pusztult, sőt még az 1861-62-ben Pesten uralkodó epidemia alatt is a kór
házakban kezelt 316 beteg közül 190 (több mint 60%!) meghalt; de hogy a 
himlő mi]yen közönséges volt, arra nézve utalhatok Neuhold sopr~ni orvos 
megjegyzésére :115 "Az himlő oly közönséges betegség, hogy attól igen ke
vesen, sőt majd senki meg nem menekedik, akarmelly szorgalmatossággal 
onzze magát'\ s ötven évvel előbb a jó öreg Páriz Pápai Ferenc isi16 ha
sonlókép nyilatkozik, azt mondván, hogy a "himlözés közönséges nya
valya; úgyhogy ezer ember közül alig vagyon egy, ki valaha meg nem 
himlőzött vólna".117 Egy másik erdélyi ember, Halmágyi, említi, hogy1767-
ben oly hatalmas járvány pusztított túl a Királyhágón, hogy például 
Brassóban és Háromszéken .,ritka ház volt, honnan egy, kettő és három is 
meg nem hólt, 50--60 esztendős emberekbe is beléjek akadott"."' A himlő
járvány Mária Terézia férjét, Lotharing·iai Ferencet is elvitte s maga a 
királyné is megkapta a betegséget, rniről következőleg szól Halmágyi: 
"Nagy rémülésben volt a bécsi nép; a zsidók is nagy szomorúságban; de 
az udvariak sírása béhallott Ö felsége szobájába, melyet tudakoztatván, 
miért cselekszenek így~ felelték: hogyne sirnánk, ugymond, midőn az ő 
kedves anyjoknak élete veszedelemben forog, a ki nekik kenyeret adott és 
hog-y élhetnének a néikül. Monda ő felsége: ne sirjanak, mert nem vesztik 
el kenyereket. J o bban lévén pedig ő felsége, a kenyérnek fontját 8 lóttal 
szaporíttatta". Kigyógyulása érdekében "publica devotlók tartattak" és 
"rneggyógyulván, Te Deum laudamus celebráltatott minden religioknál". 
Sőt ennek emlékezetére "veretett a császár monétákat, egyik rendbélit 
tallér nagyságút, mást peták, 3-ikat garas mértékre; külde ő felsége min
den consiliáriusának egy nagy és két kisebbet, secretariusoknak egy na-

:US Neuhold: Fundamentomos oktatás stb. az himlőről és kanyaróról (1736) I. 
ua Pax Corporis, 1701. kiad., 256. (1687-ben írta). ' 
1.1

7 Megjegyzendő azonban, hogy P. Pápai a kanyarót is himlőnek nevezi· 
m_ég pedig apr6 veres himlőnek, ellentétben az igazi variolával, az öreg hólyago; 
h!mlővel. (Egyszerű másolata a régi arab orvosok felfogásának, kik a kanyarót a 
himlő egyszerű varietásának, egész közel rokonának tekintették.) 

118 Halmágyi Naplójában, 312 . 
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gyot, a többinek a cancellistáig 4, 3, etc. apróbb darabot". Ezen emlék
érmeknek leírását is adja Halmágyi: "Egy felöl volt ö felségének ábrá
zatja fél derekáig igen vastagon kiütve, igen szép mesterséggel, circum
ferentialiter ezen szók: M. THERESIA D. G. ROM. IJ\fP. GER. HUNG. et 
BOR. RE. A. A.; alól a seulptornak neve: A. Wideman. Másfelől egy 
oltár, melyen egy asszony a temjénezőből füstöt bocsát térden állva. Cir
cumferentialiter ezen szók: DEO CONSERVATORI A VGVSTAE, alól 
pedig: OB REDDITAM PATRIAE MATREM 22. Julii MDCCLXVII. 
Oldalfélt A. W." Mária Terézia különben hálaadó szívvel Mária-Zelibe is 
zarándokolt (1769) és "ott devotizált és oszlopokat is emeltetett.'"' 

Hogy a himlő ilyen általános, a társadalom minden rétegét átfogó 
betegség volt, az érthető, hiszen egészen a 18. század végéig tehetetlenül 
állott vele szemben (legalább nálunk) orvos és beteg. Népies szereink 
ugyan szép számmal voltak himlő ellen is, olykor igen furcsák és költsé
gesek/20 de ezek többnyire csak afféle céltalan therápiai játékok voltak. 
Páriz Pápai, említett munkájában, többek között azt ajánlja, hogy a beteg 
fűszeres ételt ne egyék, bort ne igyék. mert ezek a vért ,.annál jobban fel
forralják"; inkább lencsével, árpával sóskagyökérrel főtt víz legyen az 
itala, mert ezek a himlő kiütéset elősegítik; igen jó erre a célra a karórépa 
magja is. A kiütést nem tanác.sos einyornni gyógyszeres kezeléssel/!!1_ Végül 
még azt is ajánlja, hogy a beteg "veres lepellel lepedgyék" (takaródzék), 
hogy a vörös szín folyton a szen1e előtt lévén, a vére "felinduljon" és 
könnyebben kiüssön a himlő. Ha pedig a szeme-i erős gyulladásban volná
nak, akkor arannyal vagy ónnal kell, hivesítésnek okáért, a szemeket dör
zsölni. Kétségtelen, hogy Páriz Pápainak ezen orvosi tanácsai, legalább 
részben, magyar népi eredetűek, mert már fél századdal ő előtte (1625) 
ugyanezeket a tanácsokat megtaláljuk a jeles Inedikának, Czobor Erzsé
betnek, levelében is, aki, mjkor a kis Thurzó Erzsicske bimlőre gyanus 
betegségbe esik, először is azt tanácsolja a gondozóinak, hogy a beteget a 
többi gyermektől különítsék el, továbbá "ne adjanak neki bort innya, ha
nem lencsevizet égessenek és tegyenek abban egy darab édes fát (édes
gyökeret), ennehány szem répaszemet s azt igya. Semminemő borsos és 
sós ítelt ne adjanak enni; széltűl is őrizzék a gyermeket';. (A széltől való 
óvást P. P. is ajánlja i. h.) Végül egy asszonyi postscriptumban azt 
ajánlja, hogy a vénasszony (ez volt a régi _magyaroknál a gouvernantenak 
és az ápolónőnek a neve) szilvát is főzzön a kis betegnek, hogy "az hasa 
n1eg ne keményedjék, mert ha megkeményik (!) az hasa, annál nagyobb 
hűség (láz) lessz rajta". (Kórházaink rettegett eledele, az aszalt szilva, ős
régi múlttal bír!) A répamagot, mint himlő elleni gyógyszert, Esterházy 
Miklós egyik 1637. évben kelt levelében122 is megtaláljuk, az aranylemezek 
használatát pedig J:\.iikes Kelemen Törökországi leveleinek egyik érdekes 
helyén, hol azt rnondja, hogy mikor Bercsényiné meghimlőzött, az orrát 

uo Halmágyi Naplója 418; .Yatskássy értekezése, 44. 
:12o "Milyen hasznos légyen a feredés nem tsak a készület [vagyis a prodTo

mális stádiumában]. hanem a himlőzés alatt is, azt a magyaroknak gyógyításának 
módgya eléggé bizonyittya. Nézd Fischer Dánielnek Commentatio de remedio rus
ticano variolas per halneum primo aquae dulcis, post vero seri lactis feliciter eu
randi, in Comitatu Arvensi cum optimo successu adhibito." (Báti János: Az bója
gos és veres himlőnek gyógyítására való útmutatás. Ko)oz~várt, 1785, 135.) 

:121_ Telekiné Veér Judit is azt írja az urának 1668-ban, mikor a kis leánya 
beteg lett: "Annis ez éjjel igen megbetegedék, nagy forróságban vagyon, félek 
meghimlőzik; nem merem kenni". 

1_22 T. T., 1901, 511. 
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és az orcáját aranylevelekkel borították be, ez aztán nagyon is odatapadt, 
úgyhogy végre is tűvel kellett leszedegetni, az orra pedig aztán is fekete 
maradt. 

Páriz Pápai regulái közt legérdekesebb az utolsó, az t. i., hogy a 
bimlős beteg "veres lepellel lepedgyék". A himlőnek ez a gyógyításmódja 
úgy látszik már igen régen megvolt az északi népeknél, mert Ros en Miklós 
svéd orvós munkájában, melyet Domby Sámuel a mi nyelvünkre is lefor
dított.j_23 azt olvasom, hogy "egy férjhez rnent asszony egynéhány eszten
dőkkel ezelőtt Fiulandiából Stockholmban jött, azon okból, hogy az ő 

általa találtatott s próbáltatott egy eszközt kinyilatkoztatná, mellynek az 
a haszna vólna, hogy a hímlőknek a számát rneg·-kevesítené, melly abból 
állott, hogy beteg a fejér ruha helyett skarlátot visellyen, és ugyan azzal 
az ábrázattyát befedezze. Dicsértem az ő jó vélekedését, de az eszközét 
mint haszontalant, úgy tartottam. Annak utánna azt találtam, hogy Doc
tor Mieg Basi1iában, abból a reménységből, hogy az ábrázattyát meg
őrizze, egy gyermeket, kinek bé-oltotta az himlőket, a hideg-lelésnek kez-

36. Erüm Mária Türéziának a himlőből való felgyógyu
lása emlékére. (A. Wiedemann munkája, 1767-ből.) Fa· 

l u d y G é z a dr. gyűjteményéből. 

detitől fogva, skárlát strümp!likben, tzipők nélkül feküdni parantsolt. úgy 
gondolkozott, hogy az a kis dörgölés vagy viszketegség, mellyet azok a 
bőrben támasztanak. a ki-gőzölgésnek meg-tartóztatásával együtt az him
lőket a lábakra huzzák. Mihelyt az az idő béérkezett, mellyben az hímlők
nek ki kellene ütődni. azonnal a strümpfliket levonatta, abban a remény
ségben lévén, hogy a lábakon sok himlőket tapasztalna. De nem kissebb 
vólt az ő tsudálkozása, Inidön azokon tsak egy pár himlőket látott". Nem 
tudom és nem is keresen1 most, hogy Páriz Pápai honnan vette az ő piros 
lepedővel való gyógyítása módját, és azt sem kutatom, hogy a dán Finsen
nek volt-e tudomása erről a finn asszonyról. mikor az ő phototherapiás el
járásával kísérletezni kezdett: annyi azonban bizonyos, hogy Fiusen és az 
ő tanítványai éppen a hímlőn kezdték meg a vörös fénnyel való kezelést~ 
úgyhogy a beteget egészen a himlőhólyagok teljes beszáradásáig sötét
vörös ablakos szebában tartották (ilyen módon kizárva az irritáló hatású 
,,egyi sugarakat), s az eredmény kiváló volt, nemcsak a himlőnél, hanem 
a vörhenyegnél -és a kanyarónál is.j_24 . 

j_!!S Orvosi tanítás a gyermekek nyavalyáinak megesmerésekről és orvoslások
róL (Pest, 1794) 213. 

:124 E sorok megírása után ötlik szemembe orvostörténeti jegyzeteimnek egy 
másik adata, melynek bizonysága szerint a Finsen-féle vörösfény-kezelés gondolata 
és eredete még sokkal régebbre. egészen a 14. századba nyúlik vissza (EurópRban). 
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A himlőoltás terén, mint tndjuk, halhatatlan érdemei vannak egy 
nagy intelligenciájú és férfias lelkű angol asszonynak, Lady W orthl~y 
Montague-nak, ki a konstantinápolyi görögöknél s általában a keleten mar 
régen ismert és gyakorolt természetes oltást a saját gyermekén próbálta 
meg s azután Angliában is sok hívet toborzott az oltásnak. 1721-ben Lady 
Montague sebésze, Maitland, elítélt foglyokon is sikeresen kísérletezett a 
természetes oltással, mire csakhamar az angol trónörökös és a királyi 
hercegnők is beoitatták magukat. W eszprémi az ő halhatatlan munkájá
nak125 egyik helyén azt mondja, hogy kár az angoloknak avval hivalkodni, 
hogy ők tanították meg a többi európai nemzetet a himlőoltás mester
ségére, mert nálunk már 1721 előtt gyakorolta azt Raymann Adám eperjesi 
híres orvo&, ki a hazánkban régente oly gyakran megforduló örmény és 
görög kereskedőktől (vagy herniotomusoktól~) tanulta el a természetes 
oltás módját. Nem tudom, hogy Raymann ID.ikor végezte az ő első kísér
leteit s így a prioritás dolgában sincs biztos ítéletem, de nem hallgatha
tom el, hogy Lady Montague már 1717-ben, tehát négy évvel a Weszprémi 
említette időpont előtt, beoltatta az ő fiát Konstantinápolyban. Azt azon
ban bizonyosra vehetjük, hogy hazánk déli lakói, kik a görögökkel, törökök
kel s a balkáni szlávokkal gyakrabban érintkeztek, már jóval Jenner előtt 
nemcsak ismerték, hanem gyakorolták is a himlőoltást, a maguk módja 
szerint. Csaplovicsnak egy adata is megerősíti eztP6 

A J enner-féle tehénhimlős-oltás híre és alkalmazása elég gyorsan 
eljutott hozzánk is, mert J. az ő első oltását 1796-ban végezte, s három 
évvel később, 1799-ben, már nálunk is meghonosította Heil János sopron
megyei és Riegler békésmegyei főorvos; ők voltak ezen áldásthozó 
kis műtétnek legelső propagálói. A hazai orvosok mindjárt kezdetben 
nagy odaadással karolták fel a védhimlőoltást s buzgalmukért különös 
dicsérettel emlitik Tormássy Lajos békésmegyei főorvost, ki ötven év alatt 
37.000 gyermeket és Bertalan József baranyai járási sebészt, ki ugyancsak 
ötven év alatt 40.000 gyermeket oltott be s kit sebésztársai 1847-ben arany 
oltótűvel tiszteltek meg. A mult század huszas éveiben sok helyen már az 
evangelikus papok is mag1.1k végezték az oltást, bár a nép gyakran bizal
matlansággal fogadta az új eljárást s Csaplovics (i. h.) említi, hogy pél
dául a rutén asszonyok, ha neszét vették~ hogy a megyei orvos oltás céljá
ból látogatni jön, gyermekeikkel elbujdostak a közeli erdőkbe. Magyar
országon csak 1829-ben tették kötelezővé a védhimlőoltást s ugyanekkor 
kimondták, hogy az oltó orvosok díjazása a közpénztárakra háramlik. 

A himlőoltás népszerűvé tétele körül kiváló érdemei vannak Bene 
Ferenc tanárnak, ki 1802-ben érdekes kis munkában ("Rövid oktatás a 
mentő himlőnek eredetéről, természetéről és beoltásáról") foglalta össze 

Ugyanis Johannes Gaddesden az ő Rosa Anglica c. munkájában (1320) azt mondja, 
hogy "Capiatur scarletum et involvatur variolasus totaliter, sicut ego feci de (!) 
filio nobilissimi R.egis Angliae et feci omnia circa leetum esse rubea ... est et Dona 
cura". (Lásd Freund: Hist. med. 362., továbbá Withington: Medical History, 400., 
ki egy másik változatot közöl.) Különben Sprengel (Pragm. Geschichte der Arzneik., 
I. 262.) szerint ez a kezelés már a régi J apánban is divatos volt. Nihil sub sole 
novum! - mondja a biblia. 

12s fVeszprémi, I. 155. 
126 Höchst auffaliend ist die in Griselini's Temesvarer Banat 1780. S. 221. 

gegeben~' Nachricht, dass die Wlachen schon dazumals, also lange vor der Be
kanntmachung des englischen Arztes Jenner (1798) die Poeken ihren Kindern 
einzuimpfen pflegten." (Csaplovics: Gemaide von Ungern, I. 236.) Az oláhok rend
szerint a homlok bőrét választották az oltás helyéül. 
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a himlőoltásra vonatkozó tudnivalókat. Ebből kiderül, hogy eleinte az oltó
anyagat tehenek tőgyéről, lovak patája felett néha támadt tályogokról 
vagy juhoktól nyerték, később pedig embertől karról-karra oltás útján.127 

Az így nyert anyagat vagy lepecsételt üvegcsövekben őrizték, vagy kivájt 
üveglemezek közt, tépésbe itatva, megszárítva és a lemezek széleit viasszal 
leragasztva tartották. Az oltólándzsák fából, csontbó!, aranyból, ritkábban 
acélból készűltek, de szükség esetén hegyesre metszett lúdtoll vagy egy 
tüske is megtette a szolgálatot. J\1:ai a$eptikus meggyőződésünk ugyan
csak megütközik rajta, mikor azt olvassuk, hogy hajdani kollégáink "mi
kor a száraz himlőnedvességgel oltottak, akkor azt előbb vagy a szájnak 
párája által, vagy egy csepp nyál vagy friss víz által" lágyították fel. 
Némelyek a szúrás elkerülése végett előbb hólyaghúzót tettek a karra s a 
lemeztelenített irhára kötötték rá a gyapotfonalat.128 Kovács Sebestény 
Endre a Bene Ferencről tartott emlékbeszédében részletesen elmondja, 
hogy milyen lelkességgel buzgólkodott e kiváló emberünk a Jenner-féle 
oltás meghonosítása dolgában, kiket oltott be legelőször (1801 augusztus
ban) s elmondja azt is, hogy tanártársai milyen közömbösséggel (talán 
féltékenységgel is~) nézték ezirányú fáradozásait, első kísérleteit, s hogy 
evvel milyen keserűséget okoztak Benének, a lelkes idealistának. 

Magyarország régi járványos betegségei közül még egy másikról is 
meg kell itt röviden emlékeznem: a lepráról vagy bélpoklosságróL Igaz, 
hogy a poklosság "fénykora" hazánkban éppúgy, mint Európa más álla
maiban, a 11-14. századba esik, de elvétve és egyes vidékeken még a 16---
18. században is fordultak elő lepra-esetek, tehát abban a korszakban, 
mellyel itt első sorban foglalkozom; különben is igen nehéz lenne meg
állapítani, hogy mikor tűnt el nálunk véglegesen.129 Hogy az előbb említett 
időszakban (a 11-14. sz.-ban) milyen gyakori volt hazánkban ez a félelme
tes és ragályos betegség, azt eléggé bizonyítják a legrégibb okiratainkban 
és kodexeinkben előforduló Lázár- és poklos összetételű helynevek, így 
Lázárfalva, Lázárföld, Lázár (Szatmár m.), számos városunk Lázár-uccája, 
Polwltalu, Poklosi, Poklosgernye, Poklostelek, Poklosberek és Poklosháza 
(1381-ből) s az előbbinek fordítása, a silva leprosorum és silvula leproso
rum.139 1265 körül Székas és Cirák sopronmegyei birtok szomszédságában, 
a Répce folyó közelében, a bélpoklosoknak egész falujok (villa leproso
rÍtm) volt, mely valószínűleg nem is közönséges értelemben vett falu volt, 
hanem külső határ nélkül egy másik helység határába volt beillesztve, 
hová a bélpoklosok talán a közelében létezett valamely gyógyító forrás 
kedvéért szállottak meg.131 Egy középkori hamisítású, szent László uralko-

127 Himlővásárlás volt ennek a neve, csak úgy, mint a régi araboknál, kiK a 
himlős betegtől mazsolaszőlőért gennyet vettek s ezt tükkel beoltották. 

128 V. ö. Liszt Nándor: Reminiscenciák a himlőoltás gyermekéveiből (Gyógyá
szat, 1910. évf., 16. sz.), hol a himlőoltásra vonatkozó egykorú magyar irodalom is 
megtalálható. 

129 Erről a kérdésről és egyebekről l. Nékám: A magyar bőrgyógyászat 
emlékeibőL (1908), 22. 

139 1181-ben Fulcumar comes, királyi kardhordó, a bakonybéli apátságnak 
adományozza többek közt Palan (ma Polány) nevű veszprémmegyei birtokát; az 
okirat határleíró részében a köv. körülírás fordult elő: "Cuius predii talis sit 
situs ... inde ascendit et descendit ad molam Surt. Dein de ad silvularn leprosm-um. 
Et inde transiens per Egrug" (Pannonhalmi Rendtörténet, VIII. 277.) V. ö. Jaku
bovich Emil: Magyar Nyelv. 17. évf., (1921), 26. 

:tsi így mondja ezt Stessel József (Száz., 1906. 250.); én azt hiszem, hogy köze
lebb járunk az igazsághoz, ha fölvesszük, hogy a poklosoknak ez a "faluja" inkább 
afféle internáló tábor volt, hol e veszedelmes ragályban szenvedő betegeket kontu-



172 Közegészségügy a régi magyaroknál 

dása idejéből, az 1082. évről datált, de már 1350-ben átirt oklevélben a kö
vetkező érdekes részlet fordul elő: "Oirca Basilicanl Sancti Michaelis 
[Veszprém városában] prima meta ... De hinc venitur ad loeuru qui dici
tur Krysttyeg; ex hinc ad magnam viam, quae adjacet protensa versus 
Albam, et descendit ad locum, qui dicitur puteus leprosorum"/32 szintúgy 
Sopronmegyében, Küllő helység határában is volt egy ilyen puteus lepro
sorum133 (mindig a vulgaris magyar név nélkül). Ezt a kifejezést minden 
eddigi közlő a bélpoklosok kútjá-nak fordítja, de már Nékáru rámutatott 
arra, hogy ennek nincs sok értelme és ·valószínűsége. Viszont úgy vélem, a 
Nékám fordításának ("a leprások sh·gödre") éppoly kevés a valószínűsége. 
J\Hnthogy a puteus-nak nemcsak kút az értelme, hanem verem, barlang, föld
alatti börtön (eine Grube, ein gegrabenes Loch, ein Schacht, ein unterir
disclws Getiingnis tür Sklaven; Georges szótárában), ennélfogva nézetem 
szerint a puteus leprosarum földalatti vermet vagy barlangot jelent, hol 
a poklosokat elkülönítve tartották. Ezt megerősíti, hogy régi okiratokban 
ismételve előfordul a poklosverem kifejezés (!. Oklevélszótár), mely telje
sen megfelel a németeknél járatos der Aussatzigen Loch kifejezésnek. 
Ilyen elkülönítő hely lehetett a poklosvölgy, pohlostelek és poklos-sziget 
is. Azoknál a keleti népeknél, hol a lepra otthonos, ma is rendes szokás, 
hogy a poklos betegeket kizárják a falvakból és félreeső helyeken, erdők
ben és szigeteken izolálják őket. 

Végül még egy kis jegyzetet fűznék N é kám Lajos értékes dolgozatá
nak egyik pontjához. ö a magyar szentek (sz. László, sz. Imre) sírjánál 
történt csodás lepra-gyógyulásokról szólva megemlíti, hogy ,.valamennyi 
legendánk között a legszebbek azok, melyek két szent királyleányunk, 
Erzsébet és Margit emléke körül fontak dicsőséges koszorút könyöriiletes
ségük, szívjóságuk, humanizmusuk miatt. l\iindkét királyleányról fel van 
jegyezve, hogy Róbert francia király példájára ők sem irtáztak a leprás 
betegek ápolásától; "die liebe sente Elyzabeth gebat [gebadet] unde 
gewaschin hatte einern armen ussetzlgen menschen unde hatte den gleit 
in ires herrn bette". Ugyanitt közli Holhein hires festményének mását, 
mely Árpádházi szent Erzsébetet a leprások ápolása közben tünteti fel. 
Erről hazai emlékünk is van: a kassai székesegyház kapuja fölötti 

máciában tartották. Az, hogy a régi okiratok mindig csak latin néven említik a 
villa leprosorum-ot, sohasem a magyar vulgo-nevén is, szintén azt látszik bizonyí
tani, hogy a v. l. csak ideiglenes tábor vagy tanya volt, mert árpádkori okmá
nyaink az állandó jellegű helységek vulgo-neveit ·mindig a legnagyobb gondossá
gal ki szokták tenni. - Itt említhetem meg, hogy Oláh Miklós az ő Hungáriájában 
(cap XVIII.) egy Simánd nevü biharmegyei helységről azt mondja, hogy ebben 
csupa sánta és vak koldusféle népség lakik, kik énekelve járják be az országot, 
könyöradományokból tartva fenn nyomorult életüket. Lehetséges, hogy ez a Simánd 
is poklosok tanyája volt valamikor; biztosan azonban nem merném állitani; mert 
amit Oláh mond, az nem szól egész világosan a lepra mellett. 

132 Lützbauer: I. 13. - Nékám (i. h. 22.) kétségkívül nem ismerve az okirat 
teljes szövegét, következőleg fordítja le ezt a helyet: ,.Szent Gellért önsanyargatásai 
között szerepel, hogy éjnek idején ágyába egy bélpoklost fektetett; szent István 
sírjának felbontásakor csodálatos illat volt érezhető, melynek beszívására a leprá
sok bőre megtisztult; szent Lászlóról fel van jegyezve~ hogy 1082 május '3-án meg
látogatta a leprások sírgödrét (descendit ad locum, qui dicitur puteus leprosorum) 
a veszprémi szt. Mihály templom mellett. (Linzbauer: Zeitschr. f. Natur u. Heil
kunde, 1850. I. 43., 115.)" Az eredetiből azonban nyilvánvaló, hogy szt László ott 
sem járt, hanem csak a notariusát s egy másik bízott ernperét küldte ki oda a 
határok megállapítására, és nem a rex descendit, hanem a magna via! 

133 Stessel i. h. 251. 
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dombormű, a 15. század elejérőU34 Maga a legenda Timár Kálmán meg
állapítása szerint/35 idegen termék sz. Erzsébet legenda-koszorújában. U. 
i. ez a legenda már a 13. században meglehetősen el volt terjedve, de nem 
szent Erzsébettel kapcsolatosan. A reinhardsbrunni szerzetes az idegen 
(francia) legendát, mely már a 13. századi Jacques de Vitry és Étienne 
de Bourbon munkáiban is előfordul, egyszerűen betoldotta magyarországi 
szt. Erzsebet életírásába. 

A leprára vonatkozó hazai följegyzések aránylag igen fogyatékosak. 
A budai jogkönyv 344-ik szakasza, mely a bélpoklosokról szólott, sajnos, 
elveszett s abból, mi e statutumok
ból megmaradt, csak annyit álla
píthatunk meg, hogy aki bélpoklos 
beteg lett, az vagyonát, rangját. 
mindenét elvesztette, mert éppúgy~ 
mint a külföldön, törvényen kívül 
állónak tekintették. A budai jog
könyv (1244-1421) szerint még a 
király is trónját vesztette, ha lep
rás lett. A Jordánszky-kodex (108.) 
azt mondja, hogy az oltárnál nem 
szabad "szolgálni" annak, aki vak, 
csonka, sánta vagy cimpa. Mi ez 
a cimpa~ A Ny. Sz. "naso torto; 
schiefnasig"-ra magyarázza; sok
kal valószínübbnek tartom, hogy 
ez a szó inkább az orrnak valami 
utálatot gerjesztő vagy vissza
taszító mineműségét jelentette, pél
dául a teljes orratlanságot (lupus
nál stb.) vagy akinek az orrát le
harapták és a N y, Sz. második pél
dája csakugyan azt mondja, hogy 
"orratlan cimpa, avagy csonka
orrú". De az is lehet, hogy olyan 
ember értendő, kinek az orra 
nyerge bujakór stb. következtében 
behorpadt; az ilyen bulldogképü 
embert ma is cimpának nevezi néhol 
a nép s viszont magam is hallottam, 

37. Ar:pádházi szeut Erzsébet bélpoklosokat 
(~) gyógyít. Dombormü a kassai dóm kapuja 
felett (a 15. sz. elejéről). D i v a l d K o r n é l 

képe után. 

hogy egy komárommegyei ember a bulldogkutyát cimpaorrúnak mon
dotta. Ilyen orratlan embert látunk Orcagna festményén (Leprások a 
Halál diadalmenetében) és ilyen bulldogképű cimpa-embert (leprást) tün
tet fel Lionarda da Vinci mellékelt vázlatos rajza. Mintha csak Gui de 
Chauliac lepra-leírását illusztrálná ez a rajz: "Poupi6res et sourcils gon
flés, chute des cils et des sourcils remplacés par des poils plus fins; ulcé
ration de la eloisan des narines, haleine fétide, voix nazonnée, épaisisse-

134 Magam részéről azt hiszem, nem lehet bizonyosra venni, hogy ezen a dom
borművön látható betegek, csakugyan leprások. Inkább skropbulások benyomását 
teszik, (a szent az egyiknek a nyakát érinti, a másik a saját nyakát fogja és jaj
gat, a hetegeken kiütések nem láthatók stb.). Talán inkább a királyi érintés gyó
gyító erejéről van itt szó, - melyről másutt bővebben. 

135 Ethnographia, XXI. 193. 
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ment et dureté des Ievres. aspect hideux" stb. Mindenesetre igen fel
tünő és visszataszító portrait, mely nálunk a középkorban igen gyakori 
lehetett, másként nem tudnánk megérteni, hogy a 13-15. században miért 
volt oly gyakori hazánkban a Cimpa gúny- és személynév: Petrus dictus 
Cympa (1288-ból), Stephanus dictus Cymba (1338-ból), Andreas dictus 
Chympa (1437-ből) stb. 

Az úgynevezett gyászmagyarok utódai: a "szent Lázár szegényei" 
szintén bélpoklosok voltak s ez egészen jól érthető, mert a régi orvosi 
nomenklaturában is Lázár betegségének (morbus Lazari) nevezték a pok
losságot, s azt hiszem, hogy a székelyeknek abban a szavában, hogy valaki 
",ellázárodik" (megnyomorodik) szintén a lepra szomorú emléke lap
pangY16 

A lepra főleg a rosszul táplálkozó, szegény néposztály idült lefo
lyású kínos bőrbaja volt, de azért sokszor átterjedt a jobbmóduakra is, 

sőt egy teljesen egykorú olasz (reggioi) krónikás, 
de la Gaza ta Péter, azt írja, hogy N agy Lajos 
királyunk halálát is hosszantartó lepra okozta 
("moritur post longarn leprae infectionem")_t37 

A poklosság főleg a keresztes hadak korában 
terjedt el széltében Európában s kétségtelen, hogy 
körülbelül ebben az időben már nálunk is külön 
kórházakat, leprosoriumokat, kezdtek építeni a 
leprás betegeknek. Franciaországban már VIII. 
Lajos idejében kétezer ilyen kórház épült. Apró kis 
ház volt eleinte ez a lepra kórház, melyet a franciák 
borde, bordeau, bordel, bourde (a késő latin boaria, 
borda, bordellum-ból) szóval jelöltek; - ebből eredett 

38. Cimpaorrú leprásbe- azután a minden európai nyelvre átment bordély, a 
teg. (Lionardo da Vinci 

rajza.) nyilvános kéjnők otthona/38 A nagyváradi káp-
talannak 1370-ben szerkesztett chartulariuma említi 

az Orbán-szőlőt, mely a leprások há.zán túl (ultra dornum leprosorum) 
fekszik;139 1390-ben olvassuk egy okmányban, hogy a kapun túl van 

136 Trócsányi Zoltán a Magyar Nyelv címü folyóirat VI. (1910) évf., 352. azt 
mondja, hogy Beöthy Zsolt vette észre először, hogy a szent Lázár szegényei tulaj
donképpen bélpoklos betegek vagy koldusok voltak. Ez tévedés. Az első, ki ezt 
észrevette, Fekete Lajos dr. volt, ki egyik munkájában (A magyarországi ragályos 
és járványos kórok történelme, 13.) már 1874-ben a következőket írja: "Valószínű
leg országos gondozás tárgyai voltak nálunk is az ily szerencsétlenek (t. i. a bél
poklosok) s ápoldákban nyerhettek elhelyezést, s tán éppen a szt István király által 
Esztergomban~ ispotályban megtelevitett sérvitézek: ,,gyászmagyarok" utódai is, 
kik ,,szent Lázár szegényeinek" neveztettek~ ily csonka, elnyomorodott bélpoklosok 
s azok családjaiból állhattak; legalább előttünk nem látszik tarthatónak az a nézet, 
hogy azon ispotályban az ágostai csatából sérülve, megcsonkítva hazabocsátott hét 
magyar harcos épkézlábú utódai nyertek volna ápolást, közköltségen való élel
mezést". 

137 Pór Antal: Száz. 1902., 209. - Pór Antal fejtegetéseire reflektálva, Győry 
Ti.bor (u. o. 579.) teljes joggal azt a megjegyzést teszi, hogy a középkori orvosok 
sokszor poklosságra tették a kórismét akkor is, mikor más rögzött bőrbajokról 
(lupus, pellagra, psoriasis, lues stb.) lehetett csak szó, ennélfogva, bár nagyon 
valószínű, hogy Nagy Lajos csakugyan leprában pusztult el, de ilyen kész diagnó
zist mondó följegyzések alapján, még sem lehet biztos véleményt mondani. 

:138 Dupouy: Le moyen áge médical, (1895), 91. 
139 Bunyitay: Váradi püspökség II. 125, 288, 489. - A magyarországi leprosa

riumokra vonatkozó adatokat, ha nincs külön utalás a forrásra. Zubriczky Aladár 
rektori beszéde ("Az európai nagy leprajárvány története" 1924.) után adom. 
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a sz. Lázár egyház, azontúl a vesztőhely, [itt a név és az elhelyezés 
poklosházra vall]; Bártfa város számadáskönyveiben kétszer is elő

fordulnak a leprások: 1431-34-ben a leprások 25 forintot kapnak; 
1439-ben valami bor után 200 dénárt kap a leprások hospitáléja. 
V. Orbán 1364 az esztergomi érseknek és az alája tartozó püspököknek 
ír a leprások és más szegények érdekében, hogy t. i. a nem 
lovag- éS szerzetesrendek alatt álló xenodochiumok, leprosoriumok, elee
mosynariumok és hospitalék nem adhatók oda ja vadalom gyanánt egy
házi, szerzetes vagy világi személyeknek, s hogy az ilyen adományozások 
érvénytelenek, záros határidőn belül érvénytelenítendők, az illető helyek 
vezetése pedig tisztességes, jóhírű emberekre bizandó, akik tudják és 
akarják őket vezetni. A szepesi szentszék (1409) a leibitzi hospitale ügyé
ben ítélkezve, kimondja, hogy az ítéletben megnyilatkozó elv (a hospitale 
a plébános alatt áll), a többi hasonló szepesi intézményre is alkalma
zandó, amelyek közt a leprásházakat is elősorolja. 1472-ben egy a bírák 
és tanácsosok kötelességeiről szóló szepesi rendelkezés azt mondja, hogy 
a tanáesnak tárgyalnia kell az özvegyek, árvák, nyomorultak és poklo
sok ügyeit. Müller a következő erdélyi leprásházakat említi: Brassó 
(1413), Feketehalom (Zerden, 1413), Beszterce (1454), Szeben (1474), Kolozs
vár (1559, sz. Jób poklosháza), Rosenau (1575), Segesvár (1575). A szász
besztercei poklosoknak már 1531-ben juttat valamit végrendeletileg özv. 
Moldner Péterné. János zágrábi püspök 1433-ban kelt végrendeletében 
27-27 frtot hagy a zágrábi sz. Péter- és a csázmai hospitale leprásainak. 
Georgius Lewdschit szepesi éneklőkanonok 1496 körül a lőcsei hospitálé
nak és a leprásoknak (ad leprosos) egy-egy félhordó bort (medium vas) 
hagy. Brassó város számadáskönyvei (1530, 1536) ismételve említik a 
pater leprosorum-ot, a leprások kórházának vezetőjét,140 1531-ben Mag
dolna asszony, kolozsvári minoritarendbéli apáea a városon kívüli Szent 
Lélek-kórházban ápolt bélpoklos szegényeknek és bujakórosoknak (mala 
scabie correptis) ötven dénárt hagyományoz.141 Ugyancsak Kolozsvárott 
Nagy Salathiel és felesége 1559-ben a Király-utcában levő sütőházát a 
város végén levő szegények és bélpoklosok azon két házának adomá
nyozza, melyek a Szent Lélek és Jób patriarcha emlékezetére lettek ala
pítva.'" Lőcsén 1530-ban még állott a bélpoklosok háza (dom us leproso
rum), melyet ugyanez évben a Kosztka zsoldosai felgyujtottak és porrá 
égettek.14s Meg vagyok győződve, hogy különösen a régi végrendeletek, 
városi számadáskönyvek stb. gondos áttanulmányozása közben még szá
mos más hazai leprosariumnak az emlékét lehetne földeríteni; én magam 
erre vonatkozólag egyáltalán nem végeztem kutatásokat, minthogy ez 
alkalommal a hazai loimologia kérdései rám nézve csak mellékes érde
kűek voltak.14~ Az itt közölt néhány adat is bizonyítja azonban, hogy a 

Hll Quellen z. Gesch. d. Stadt Kronstadt, II., 208., 459. (U. i. 641. külön emli
tik az 1539. évi számadások a domus scabiosorum-ot, vagyis a luetikusok kórházát.) 

:tu Item, pauperibus leprasis et maia scabie correptis et infectis, in Haspitali 
8anctí Spiritus extra menia huius civitatis commorantibus, lego denarias quin
quaginta, ita ut ipsis pauperibus equaliter dividantur. (Jakab Elek: Kolozsvár tört. 
Okmánytár, I., 374.) 

a_~ Pauperibus leprasis et alUs valetudinariis [luetikusok"t] in hospitalibus in 
memoriam Sancti Spirítus et beati Job patriarche fundatis. (U. o. 392. I.) 

143 Hal-n Gáspár lőcsei krónikája (Lőcse, 1910), 47. 
H4 A hazai leprosoriumok kérdését érintve Nékám (i. h.), többek közt azt 

irja, hogy boldogult Scheuthauer tanár egy ízben azt mondta előadásai közben. 
hogy a budapesti Rókuskórház is leprosarium volt eredetileg. Ez tévedés. A Rókus-
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lepra még a 16. században is elég közönséges betegség lehetett hazánk
ban. A 16. század első negyedében miudenesetre nagy volt a magyar
országi poklosok és luetikusok száma. Mikor a szerencsétlen Lajos 
király utolsó útjára, a törökök ellen indult (1526) Mohács felé, megparan
csolta a horvátok bánjának, Batthiány Ferencnek, hogy a véres kardot 
hordoztassa körül az országban és még a ragadós nyavalyákban szenve
dők (pestilentici) is szálljanak táborba, vigyázva rájuk, hogy másokat 
meg ne fertőzzen ek, (de pestilenticis eciam nobis visum est. ut leventur 
illi quoque3 sed habeant eastra sua seorsum, ne reZiquam partem infi
ciant). Kétségtelen, hogy ebben a szövegben a pestilentici szó alatt vagy 
leprások, vag·y syphilitikus betegek értendők, vagy mind a kettő/4-5 ellen
ben semmiesetre sem pestisbetegek, ahogy Mályusz Elemér1411 mondja.· Hi
szen a pestis gyors lefolyású súlyos baj, mely ágyba veri az embert. Lajos 
király levele kétségkívül azt bizonyítja, hogy a mi leprásaink és luetiku
saink 1526-ban tekintélyes sz:\muak lehettek, mert különben a hadvezető
ség nem helyezett volna súlyt arra, hogy ők is a török ellen vonuljanak. 

Melius Herbariurna ugyanezen század második felében még mele
gen ajánlja a veronikát, mint az arábiai frantzu (vagyis poklosság, 
elephantiasis s. lepra Arabum) orvosságát, sőt a szélbárnos kuruzsló, nede
lici Váli Mihály, még 1759-ben is azt írja,t-~• hogy .,ha a szőlő-tőnek gyöke
rét foenum graecum magvával együtt megtöröd, az emberi testben táma
dott poklosságra egynehányszor kenettetvén, a testnek bőréről minden 
rútságot letisztít". Ebből azonban nem szabad azt következtetni, hogy 
a poklosság a 18. század közepén is gyakori betegség volt hazánkban~ 
mert Váli uram munkájáról már W eszprémi (I., 109.) megállapította, 
hogy az nem más, mint a kétszáz év előtti Melius-féle Herbariumnak 
Rzolgai másolata. A 18. század végén élt magyar orvosi írók már mind 
csak úgy írnak a lepráról, mint régi, elfelejtett betegségről. 

• 
Alkoholizmus. prostitució és bujakór - a közegészségügynek ez a 

három atra cura-ja, szoros testvéri viszonyban van egymással. Ha az 
egyikre gondolunk, a másik kettő is eszünkbe jut, csak úgy, mint mikor 
a. görög hitrege három legellenszenvesebb alakjára, a párkákra emléke
zünk. Legjobb tehát, ha ezt a hármat, okozati associációk alapján, egy
mással kapcsolatban tárgyalom itten.H8 

Ami az elsőt, az alkoholizumust illeti, ez a régi Magyarországon is 
megvolt, de nem abban a veszedelmes alakban, mint a modern ipari álla
mokban. A lapályon lakó magyarság ugyanis, éppúgy, mint ma, az 
elmult századokban is inkább bor-, mjnt pálinkaivó nép volt. De azért 

kórházat első, ősi formájában csak a 18. század végén, 1784-ben épitették (kifejezett 
közkórházi rendeltetéssel és jelleggel), a mellé a kápolna mellé, melyet még 1711-
ben a polgárság fogadalmából szt R.ókus és szt Rózália tiszteletére emeltek. (Az 
1711. évi pestis alkalmával u. L ezen a helyen, a Kerepesi-út és a város majorja 
közti szántóföldön állottak a pestisbetegek befogadására szolgáló barakkok.) 

1.45 Tudjuk, hogy ebben a korban még gyakran összetévesztették a luest a 
leprával (Ulászló orvosa, Manardus, is említi ezt) és a leprosoriumokba sok vérbajos 
beteget is internáltak (például a budai alhévizi szt Erzsébetfürdő leprosoriumába, 
a mai Gellértfürdő helyén, is); bár a leprások, kik úgy látszik az orvosokná1 is 
jobban tudták, hogy mi a poklosság s mi a lues, nem egyszer protestáltak ez ellen. 

us Levéltári Közlemények, IV. (1926), 87. 
H 7 Házi orvos szótárocska, 1797. évi kiadás, 28. (E munka 1759-ben iródott.) 
HS Ebben a kötetben csak a két elsőnek jutott hely; a luesrőt szóló értekezést 

későbbre kell hagynom. 
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egészen téves állítás az, mit egyik kiváló hazai borszakértő történelmi 
értekezésében olvastam, hogy t. i. a magyar nép még a 19. század elején 
is csak ritkán jutott pálinkához. A pálinkát vagy égett bort (lat. cre
matum-ot) és különféle fajtáit (az alamáziát, az ákovitát, a rozsólist, a 
gugyit stb.) már sokkal régebben is jól ismerte a magyar köznép, könnyű
szerrel meg is szerezhette, de nem köllött neki, már azért sem, mert sok 
és jó bora volt, s az éghajlati viszonyokkal sem igen egyezett a nagy 
mértékben való pálinkafogyasztás."' Úgy látszik, hogy a pálinkát 
inkább a hegyes vidékeken lakó magyarok itták és gyárlották nagyban, 
valamint a sört is. Ezt a föltevésemet megerősíti, hogy mikor a bécsi 
udvari kamara a felvidéki erdőpusztítás okainak földerítésére 1652-ben 
megbizottat kűldött Besztercebányára, ez azt jelenti, hogy kűlönösen az 
ottani sörnevelőházak és a pálinkafőzők fogyasztanak igen sok fát. Ma
gában ebben az egy aránylag kis városban hetven sörfőzőház és három
száz pálinkafőző kazán volt működésben! Ezeknek a tulajdonosai min
den gabonát és zabot összevásárolnak s ezt mind felhasználják a gyártás
hoz; a sört és pálinkát azután különösen Török- és Lengyelországba szál
lítják nagyban. Ezzel az üzleti haszonnal nem állott arányban, hogy a 
gabonafélék árát a lakosság könnyebb megélhetésének rovására erősen 
fölverték."" 

Ezenkívül néhány más adat is van annak a bizonyítására, hogy a 
felvidéken és Erdélyben már a 17. században derekasan fogyasztották az 
erőteljesebb hatású alkoholikákat. Így Tököly Imre 1678-ban árendába 
adja Efráim zsidónak Munkácson levő sör- és pdlinka-kocsmáit;151 egy 
1635-ből való koesma- és mészárszék-utasítás"" azt rendeli, hogy a bor
seprőt az égettborosok-nak kell eladni; az erdélyi diétákon pedig 1678-ban, 
1695-ben és 1697-ben tiltották el szigorúan a gorolyka és dühötke nevű 

149 Az ákovita (aqua vitae) és a rozsólis nem volt más, mint mindenféle fű
szeres anyagoknak (narancs- és citromhéj~ boróka, kardamomum, ánizs, kömény~ 
koriándrom, szegfűszeg, szerecsendió, angyal-, mest.er-~ kálmos-, violagyökér, zsálya. 
fodormenta, méhfű, veronika, ezerjófű stb.) cukorral ("nádmézzel") vagy mézzel 
megédesített szeszes kivonata. Ezeket a fűszereket rendszerint 3-8 napig áztatták 
az égettborban. - Az ákovitának s általában a pálinkának különösen a csömör 
gyógyításában v.olt nagy hire eleinknél, azért mondja (többek közt) Gvadányi a 
Peleskei Nótáriusban, hogy 

U gy te~szett, csömör bánt, testembe borzadtam, 
Hol fáztam, hol pedig nagyon is izzadtam; 
Azért a csaplárost itt kiszólitottam, 
Pohár ákovitdt kérvén azt megittam. 

De azért csomor nélkül is szivesen ákovitáztak öseink, sőt még az antialkoholista 
törökök is, (Apafi Mihály 1662-ben 25 akó jó~ édes aqua vitae-t rendel meg a bras
saiaknál AJi basa számára). - A szilv6riumot vagy gugyit szintén már a 18. szá... 
zad második felében ezen a néven ismerte és itta népünk, mert Mátyus István, az 
első nagyszabású és pompás nyelvezetü magyar diétetika írója, egy helyen azt 
mondja, hogy "hallottam hiteles emberek felvetéséböl, hogy amikor ennek a gyü
mölcsnek (a szilvának) bőv termése vagyon, könnyen készülhet Erdéllybe ötven ezer 
veder szilva-égettbor, vagy a mint néhol hívják, Gugyi_ vagy a mai tisztesebb neve 
szerint Silvorium". - A rozsólist, melyet már Páriz Pápai szótárában is megtalá
lunk, rendszerint meg is festették, hogy a szemnek tetszőbb legyen, még pedig vagy 
sárgára (sáfránnyal, szantálfával), vagy zöldre (fodormentával, méhfűvel~ veroni
kával), vagy pirosra (alkannagyökérrel, vörös szentfával =lignum santali rubrum, 
áfonyabogyóval, csengőkóró virágjával). 

1511 Magyar Gazdaságtört Szemle, 1900. 381. 
ilU u. o. 1898, 216. 
152 u. o. 1899, 47. 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 12 
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pálinkafélék főzését, különös tekintettel arra, hogy ebből a szőlőmívelés
nek nagy kára és veszedelme származik.U'3 Szegeden már a 18. század 
közepén (1750-ben) 81 kocsma, 53 pálinkamérés és 16 sörmérés "virágzott" 
s ezek után a városnak 2003, illetőleg 416 és 60 frt volt a jövedelme;'" 
e számokból következtethetünk arra is, hogy az alföldi fajmagyarság 
milyen arányban fogyasztotta a három fő szeszes italt abban az időben. 

Ha tehát mindezek alapján tagadnom is kell, hogy népünk csak a 
19. század elején jutott hozzá a pálinkához: az alkoholizmus komolyabb 

formában való elterjedésének 
időpontját mégis későbbre, a 
19. század közepére kell ten
nem. A márciusi napok hyper
liberalizmusa egyszerre, má
ról-holnapra megszüntette a 
földesúri kiváltságokat s a 
vagyonának és jövedelmeinek 
nagy részétől megfosztott föl
desúr részére csupán az ital
mérés és kocsmáltatási jogot 
hagyta meg, melyet az el
szegényedő nemesség igyeke
zett, úgy ahogy tudta, a maga 
előnyére értékesíteni, vagyis 
árendába adni. Sváby Frigyes 
egy helyen érdekesen fejte
geti, hogy ez a körülmény 
mekkora tömegét a gyors meg
gazdagadásra éhező galiciai 
zsidóságnak vonzotta a ma
gyar felvidékre: minden falu
ban megszületett a kocsmáros 
Icig végzetes alakja, némelyik
ben többes számmal is, s ezek
nek az új honfitársaknak ter
mészetesen nem az volt a "ve
zető gondolata", hogy a misera 
plebs minél kevesebbet igyék. 
Hogy azután a regále meg
váltásakor, az italmérésnek 

39, Kibédi Mátyus István. (Boér M. képe 178"5-ből.) állami hatáskörbe vételekor, 
nem a nép javával, hanem 

(az italmérési engedélyek korlátozatlan kiosztása által) elsősorban az 
állam financiális érdekei vel törődtek, a saját bőrünk rovására is, ez már 
oly szomorú fejezete a magyar közigazgatásnak. melyre itt nemcsak hogy 
kiterjeszkedni nem akarok, hanem még rágondolni sem. 

A magyar liberalizmus vezérharcosa, Kossuth Lajos, előre látta az 
ilyen úton-módon népünkre szakadó veszedelmet. Majdnem száz éve, 

tt;a Mátyus (i. h. V. 377-379) erre vonatkozólag megjegyzi, hogy ebben az 
időben Erdélyben a szegény emberek kezdték a pálinkafőzést, de azután a neme
sek is rákaptak és "mikor egyszer reákaptak, úgy megszerették, hogy semmi tör
vénnyel nem lehetett ki-irtani". 

1M Rei..zner, i. h, III. 125. 
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hogy ezeket irja a zemplénmegyei állapotokról: "A megyénkben tanyát 
vert sok {galiciai) zsidó, valamint az iparkodással egybeköttetett erköl
esiségnek valóságos mételye, úgy a földmívelő népnek súlyos ostora ... 
Egész heiységeket tudok, hol a szegény földmívelő nép nem magának, de 
a kortsmáros zsidónak szánt, vet és arat, hiába igyekszik iszákcsságra 
hajlandó természetét szegénységével zabolázni, a kortsmák ajtaja előtt 
leselkedő 'zsidó biztatgatással, creditum igéretével be tudja csalni küszö
bén s ha egy lépést tett a szegény paraszt, menthetetlen oda van, a ket
tőztetett pohár közt felejti gondjait s ha holnap terhessebben érkeznék 
vissza, orvosságát kettőzteti, s jövendő aratását a tavasz nyiltával, 
jövendő szüretjét aratáskor régen megitta. Pedig magyar becsületemre 
esküszöm, festésern nagyítást nem esmér. Tudok egy derék helységet 
megyénkben, melynek lakosai még ezelőtt 20 esztendővel 30 kvadrát
mértföldnyi kerületen a legjózanabb, legigyekvőbb, legszorgalmasabb 
közönséget tették s ma már, amióta a compossesserális haszonkeresés 
minden negyedik házhoz egy korcsmát állított, - legerkölcstelenebb, leg
tunyább, legravaszabb emberekké változtak s naprul-napra szegényedve, 
végpusztulásukat várhatni. Megilletődve hallottam a helybeli lelkipász
tort, népének erkölcstelensége felett, könnyes szemmel panaszkodni s 
panasza valóságát, úgy annak indító okát is igaznak lenni magam tapasz
tal tam." 

Szószerint ugyanezeket mondotta már 1830-ban másik nagy embe
rünk, Kölcsey Ferenc, is. De ő is hiába. A pusztában elhangzott a pró
féták kiáltó szava! 

Ami a borivást illeti, ez a mult századokban rendkívül el volt ter
jedve Magyarországon. A dolog érthető; hazánk lapályos részein kevés 
volt a víz, a kőkutak pedig valósággal ritkaságszámba mentek. A ma
gyarországi víz rosszasága s az egészségre ártalmas volta messze földön 
ismeretes volt; a mi őseink is tudták ezt, mert nyáron át főtt vizet ittak, 
ha boruk nem volt.155 A falu kútjához nem igen mertek közeledni (sok 
helyen ma is Így van ez!), még a nyilt folyók vizét is többre becsülték.156 

A vízhiányra jellemző, hogy az Alföldön utazók és a mezei munkások sok
szor ökörnyomokból és pocsolyák vízéből ittak, s ezt a szokást még a 
legnagyobb magyar orvosi diaetetika írója, a 18. századvégi Mátyus István 
sem tartja valami nagy egészségellenes merényletnek, mikor azt írja, 

.155 Még inkább óvakodtak a nyers víz ivásától, ha valami lázas baj vagy 
csömör érte őket. Batthiány Ferencné írja Nádasdy Tamásnak (0. L.), mikor ennek 
a felesége lázas betegséggel kornyadozik (1552. július 27), hogy "az holnap, kiben 
vagyunk nem szolgál egésségre", továbbá .,főtt vizet jobb innya, hogy nem nyers 
-vizet"; Hi60. szept. 30-án pedig Szalay Kelernenné írja ugyancsak a nádornak, 
hogy "fejhülés" vagyon rajta és immáron "hararnod (!) eszthen napja", hogy bort 
nem ihatik (a nők is rendszeresen ittak!) és főtt vizet is csak annyit, amennyi egy 
dió héjába fér (O. L.) 1554. dec. 24. Batthiányi Ferenc írja a nádornak (u. o.), hogy 
sok halat evett, utána sok bort ivott. csömört kapott s most főtt vizet iszik julep
pel és cukorral (cucarum) keverve. L. még Bethlen Farkas leveleiben (1674): "ha 
pleuritis talál lenni; főtt vizzel éljen" és mikor a gyermek himlőben gyanús (1677), 
főtt vizzel itassa, melyben reszelt szarvasszarv. lencse, fahéj, malozsaszőllő és füge 
is van. (Irodalomtört. Közlem., 1912. 469, 470.) 

156 Sokszor volt alkalmam megfigyelni, hogy a Dunát járó hajósok, halászok 
és más vízi emberek nyáron át milyen élvezettel szürcsöUk e nagy folyó sárgás, 
zavaros és langyos vizét. Mikor csodálkozva kérdeztem, hogy miért nem visznek 
magukkal falu- vagy városbeli tiszta vizet: mindig az volt a felelet, hogy ez tel
jcsen fölösleges volna, mert a nyilt Duna vízénél egészségesebb folyadék nincs a 
világon. 

12* 
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hogy ,.megesik néha. hogy felette megszomjuhozván a mezei munkások 
és utazók az úton a marhanyomokból és kerékvágásokból is innya kén
teleníttessenek. De minthogy ezek a vizek az esővízből lettek nem régen 
gyűltek, és azokban a gödröcskékben szépen megszállottak, 8 az alatt a 
kevés idő alatt nagyon meg sem romolhattak, ha szinte békák és egyéb 
férgek láttatnak is bennek, csak valami sűrű ruhán szívják által. hogy 
a férgek a szájokba ne menjenek. az álló tó víznél jóval barátságo
sabbak". 

A jó ivóvíz hiányát borral pótolták. Ez mindenütt volt, még a leg
régibb időkben is, mert történelmi adatokkal bizonyítható, hogy már a 
ll. században alig volt Magyarországnak olyan vidéke, hol bortermelés
sei ne foglalkoztak volna, a 12-13. században pedig a magyar bor már 
tekintélyes árúcikke volt a bel- és kűlkereskedelemnek. Jó is volt, olcsó 
is volt. 

Mindez tehát megmagyarázza, hogy a régi világban a magyar 
embernek mindennapi rendes itala volt a bor. Megmagyarázza, de ter
mészetesen nem menti azt a sok visszásságot, mely azután a boritallal 
való visszaélés következtében az egyes emberre és a közre háramlott. 
Mert csak fájdalo+tJ-mal gondolhatunk rá, hogy mennyi életenergia, 
mennyi nemesebb törekvés, az életnek mennyi szépsége veszett kárba 
évszázadok hosszú folyamán a mértéktelen borral-élés miatt. · Némi ment
ség számukra, hogy akkor nem csak mi, hanem az egész világ ivott, a 
fejedelemtől a szolgáig, a püspöktől a gvárdiánig, a hadvezértől az utolsó 
talpasig. Még a műveltség élén haladó németek is, pedig se annyi rossz 
vizük, se annyi jó boruk, mint nek;ünk, nem volt: ugyancsak híresek vol
tak iszákos mivoltukról. Egy régi magyar utazó, Szepsi Csombor Már
ton, ki a 17. század elején (1616-1618), csak Úgy gyalogosan, végigjárta 
egész Németországot, Strassburgtól a cseh határig, többek közt a követ
kező jellemzést adja a németekről: "Népe gyenge természetű, fejérb 
Európában minden nemzetségnél, okos, magának való, régi azokásainak 
ótalmazója, nagy ehető, de többet iható, kiről ugyan közbeszéd is költ 
ily formán: 

Germani possunt magnos tolerare labores, 
Oh utinam possent sic tolerare sitim!" 

Egy félszázaddal előbb Mathaeus Friderich, ki 1552-ben "Wider den 
Sauffteufel" címmel egy jobb erkölcsökre buzdító könyvet adott ki, azt 
írja az ő nagyétü és nagyivó honfi.társairól, hogy: "Ich zweife! nicht~ 
wenn wir Deucischen das Fressen und Sauffen liessen, wir saltens mit 
verstande und Witze vielen andern Nation zuvor thun. Wie wir sehen, 
das viel feiner wünderlicher Ingenia unter uns (auch in solchen unmes
sigem wesen, dureh welehes alles geschwecht wird) gefunden werden.'~ 

Hotterdami Erasmus az ő Colloquia familiaria c. könyvében vaskos ecset
tel festi meg azt a visszataszító képet, melyet a 16. század elejéről való 
német kocsma nyujtott. A 17. század második felében azt írja egyik 
német szerző (Konring), hogy ott nálluk némelyhol még a csecsemők szá
jába is bort öntenek az anyatej helyett; Wagenseil pedig 1686-ban pana
szolja, hogy "wir Deutschen alle, keinen ausgenommen, sind dem 
schaendlichen Laster der Trunkheit unterworfen", s Poggius Florentinus 
már a 15. század közepén boros hordóknal~ nevezi a németeket, kik min
denben gyöngék, csak az ivásban nem. A boritalban való tobzódás volt 
abban az időben a német jellemnek legszembeötlőbb vonása, s ennek 
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éppen nem szól ellene az a furcsa adat, hogy a 15. század vegen némely 
délnémet városban, pld. Nürnbergben, a hatóság külön kocsikat tartott, 
melyek a reggelenkint az utcákon heverő részegeket összeszedték és haza
szállították, s hogy a kis Württembergben az 1540--4L közti télen 400 
ernber itta halálra magát. A különben mértékletesnek mondott V. Károly 
háromezer akó bort vitt magával a regensburgi fejedelmi gyűlésre, 

ugyanakkor egy osztrák főherceg 2000 akót, a saját és kiséretc számára. 
Az orániai hereeg és Anna szász hercegnő hat napig tartó lakodalmán 
(1561. Lipcsében) 3600 akó bort ittak meg. Ulrich württembergí herceg 
lakodalmán (1511) pedig a 736 ökör és 1800 borjú sikeres megemésztéséhez 
szükséges fehér és vörös borital éjjel-nappal folyt két, kútra illesztett 
csövön keresztül, csak úgy, mint nálunk, Budán és Visegrádon, Mátyás 
király koronázásakor 1" 7 vagy egyik-másik diadalmas hadjáratának 
örömünepén. 

Németországban éppúgy~ mint nálunk~ a sok bort elbíró kortyondi 
embernek vagy borcS{§,,t:rfu-r-nak országos híre kerekedett, s az ilyen charn
piont úgy becézték~ ni'{nt valami chevalier sans peur-t, ki nem ilyed meg 
minden emberfiá tól, ha arról kerül szó, hogy ki a legény a kocsmában 1 
Egy sziléziai német lovag, Hans von Schweinichen, mikor a liegnitzi 
herceg kíséretében (1573) Mecklenburgba érkezik, azt írja a naplójába: 
"Habe auf diesem Ritt im Reich grosse K undschatt bekommen und mir 
mit meinem Saufen einen grossen N amen gemaclitl" Majdnem minden 
jól berendezett főnemesi udvarban volt egy ilyen kvaterkahős, egy ren
des alkalmazásban levő jól fizetett lovag, kinek nem volt más feladata, 
mint a hasonló nagykaliberű vendégekkel szembenézni és a háznak 
becsületét megmenteni. Az ivóversenyek ott is, nálunk is, mindennapo
sak voltak. Az iszákosság a német nők körében is annyira el volt ter
jedve, hogy sok helyen hatósági úton küzdöttek ellene; Heilbronnban pld. 
az iszákos nők fejére cédulát akasztottak, ezzel a felírással: V er soffene 
Krugsurschel, egy hall-i tanácsjegyzőkönyvben (1640) pedig azt olvassuk, 
hogy "Erhard Geyers filia, die sich mit dem Trunk űberladen und in der 
Kirche evomiret, ward ins Hetzennest condemniret zur Abscheu, und 
dazu um B fl. gestraft." És említsem-e végezetül, hogy az általános 
emberi mívelődés nagy kárára a németeknek sok szellemileg nagyszabású 
embere is rabja volt a mértéktelen ivásnak; ezek közűl kivált kettő jut 
most hirtelen eszembe: hohenheimi Paracelsus, az orvosi tudomá.nyok 
halhatatlan reformátora. és Luther Márton, ki egyik levelében azt írja a 
feleségének: "Ich fresse wie ein Böhme. und saufe wie ein Deutscher; 
das sey Gott gedanckt!" 

Talán nem is kell mondanom, hogy az egykori francia írók bősége
sen ontották csúfondáros szellemességük csípős nyilait a németek ivó-

157 Wilwolt von Sehaumburg, mint szemtanú, következőket írja erről: ,.Auch 
wart viii renne(n)s, stechens, herricher tenz und manicherlai kurzweil getriben. 
Darzue waren drei brunneu zuegericht, die drei Tag und nacht on underlas, der 
ain Malfasier. der ander mit guetem ungarischen wein, der dritt mit bier flusen, 
das reich und armb ein iedlicher mensch nach seinem lust und notturft trinken 
mocht. Es wart auch bei denseiben prunnen uf dem markt ein köstlich credenz 
ufgericht, die a1so tag und nacht stuent, und wer trinken wolt, der gebrancht das 
silbergeschier. Der Konig was in seinem ernst also geforcht, das sich niemants ne
mens oder stellens underaton dorft. Es wurden auch die malzeit mit sonder gro
ser kostlichhait gehalten, meniklich genueg geben und alle ding mlt grosen ehrn 
verpracht1

'. (L. Schultz: Deutsches Leben, II. 312.) 
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szenvedélyére; de ezek sem maradtak adósaik. mert azzal a nem kevésbbé 
találó distichonnal feleltek, hogy 

Bacchus Germanos vexat, sed foemina Gallos. 
Dic mihi, quid gravius ... 'J 

A németek részeges természetének a mi történelmi forrásainkban 
is nem egyszer akad nyoma. Így például V erancsics 158 azt írja, hogy az 
1566. évi komáromi és győri táborban "az nagy ételben-italban több halt 
meg düggel az németben és az csehben tizenöt- vagy húszezernél''. Az 
Erdélyben megforduló előkelő német urakról pedig Cserey mond el a 
históriájában m néhány épületes dolgot; így pl d. V eterani generálisról,. 
a jeles vitézről, ki mikor jót húzott a bor levéből, "mingyárt felrúgta az 
asztalt, IDert ittas korában igen grázdás ember vólt, meg is ölt vólt egy 
grófrot ittason; azoita a felesége erősen vigyázott rá". A szász választó
fejedelem meg, mikor Caprarával és Hajszterrel bément Erdélybe, itt 
.,szörnyü italt mívelt", mindenkit leivott és az asztalnál "a nagy erős ezüst 
tángyért úgy egybenhajtogatta, mint a papirosat, az ezüst pohárt úgy 
egybenszorította, hogy a bor kiötlődött belőle. sőt a nagy erős patkókat 
egybenszaggatta, rettenetes erő lévén nála; de bár esze lett volt annyi~ 
mint ereje! Én semmi fejedelmi virtust nem láthaték benne". 

Csereynek azonban a részeges magyarokhoz is van egy szava. Sőt 

(éppúgy mint Oláh Miklós) azt mondja, hogy hazánknak török rabságba 
jutását jórészt eleinknek mértéktelen borivása okozta. ,,Addig ivék a 
szegény magyar, míg a józon életű pogány török elborítá szegény hazán· 
kat s megitatá velünk a magunk vérünköt s mi mégsem tudunk tanolni, 
hanem pohár mellett való köszönetekkel akarjuk a török császár hadát 
megverni, amint helyesen mondja egyik praedicatiojában Pázmány 
Péter: amennyi bort megivott eddig a magyar a török veszedelmiért. ha 
mind egy mély völgyben töltötték volna s a török császár táborát oda
vinnék, ki nem tudnának jönni, ott fuiadnának meg a borban . . . N em is 
tartják már véteknek a magyarok, sőt ha ebédre hívod őket s addig, nem 
töltöd borral, míg eldőljenek mint a disznók a sárban, rossz embernek. 
fösvény gazdának mondanak. Ha valaki egészségiért elköszönik rád a 
pohárt s meg nem ihatod, halálos ellenségeddé teszed: csúfolják, gyaláz
zák s még az asztaltól is kivetik, (mert azt mondják, hogy az ilyen) nem 
méltó. hogy emberséges, nyaJas emberek conservatiojában (részt 
vegyen)."iso Azután néhány adatot is ernlit a korabeli vagy nem sokkal 
előbb élt erdélyi urak tivornyázásáróL "Egyszer II, Rákóczi György feje
delem lévén Barcsai Akosnál, nagy barom italt kezdének. Az odavaló 
főbíró egy öreg fazék bort kezébe veszen, hogy megmutassa, minemü 
tehetsége legyen a boritalra; megivá ugyan mindeneknek csudájára, (de) 
alig veheti el szájától az üres fazekat, ugyanott ledöle s szörnyű halállal 
meghala. A többi részeg emberek nem hogy megrettentek vagy meg-

1M' Veraucsies összes munkái, II. 116. 
159 1852-iki kiadás. 245, 248. 
160 T. T. 1906. 535. - Hogy a részeges ember milyen közönséges alakja a régi 

(és az új) Magyarországnak: eléggé bizonyítja nyelvünk bámulatos gazdagsága a 
részegség kifejezésében. Lehr Albert több mint kétezer ilyen hasonértelmű magyar 
szót gyűjtött össze! Ebből megérthetjük azt is, hogy Jókai száz szót gyűjtött 
a verekedés kifejezésére. Ellenben a spanyolban nyolcvan szó található a 
mézre ... 
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szomorodtak volna, még nevették és csúfolták.161 ••• Ilyen részeges tob
zódó, boriszák s részegségiben jó szolgáit mocskoló, öldöklő ember' vala 
az erdélyi fejedelem is, Bátori Gábor, ki a lovászmesterit részegen 
eltapodtatá lova lábaival Szebenben, s addig fenyegeté részegen Betlen 
Gábort, szintén [szinte] meg is öli vala egyszer Fejérváratt; (végre is) Szi
lasi és Ladányi, akikkel örökké együtt ivott, táncolt, azok ölék meg a 
hintajában s heveték a Körös viziben, a maga vislája hajánál fogva 
onnan huzza ki a partras ugy temeték el minden pompa nélkül. .. Nem 
ivék Teleki Mihály, ki mindenkor józan volt, mikor a többi erdélyi urak 
ittak; csak nevette, hallgatta, ittasorr mit beszélnek, minden dolgokat 
kitanulta, ám bizony le is rántá rendre a lábakról s egyedül üle fel az 
erdélyi lóra s veszté nemzetünket."162 

Hogy ebben a korban még a legmagasabb körökben is mennyire 
elterjedt az alkohollal való visszaélés, más példák is bizonyítják, A feje
delmi alkoholisták sorában előkelő hely illeti meg a gyámoltalan Apafi 
Mihályt, kiről azt írja Apor Péter, hogy "ha innya kezdett az fejedelem, 
gyakran ivott penig, ott senkinek nem lehetett magát menteni, addig kel· 
lett innya, míg kidőlt asztaltól, maga penig egy veder bort megivutt, még 
sem részegedett soha el, csak levette fejéből az bársony kozáksüvegit, s 
mintha megfáradott volna, úgy gőzölgött ki a feje tetejin az bor ereje s 
azután még többet ivutt", Arról, hogy Thököly Imre fejedelem alaposan 
ivott s emiatt folyton-folyvást "kornyadozó" állapotban volt, bőségesen 
találunk adatokat az ő nagyérdekü naplóiban, Régibb királyaink közül 
Vak Béláról említi a Képes Krónika, hogy rögzött alkoholista volt s hogy 
a halálát is ez okozta. Történelmünk legszomorúbb korszakának vezető 
egyéniségéről, az ifjú, de léha és meggondolatlan IL Lajos királyról is 
följegyezték kortársai, hogy napjában hatszor-hétszer étkezik és egész 
éjjel táncol.163 A mohácsi veszedelem után fölkapott szófiabeszéd szerint 

161 A két Rákóczi Györgynek (különösen a másodiknak) tivornyázásáról más 
torrásból is maradtak adataink. Szinte megható, hogy a szegény jólelkű Lorántffy 
Zsuzsánna (az öreg Rákóczi felesége) milyen féltő gonddal inti hol az urát hol a 
fiát, hogy ne igyanak annyit. V. ö. T. T. 1894., 475. [Az urát kéri, hogy az ~lávaló 
Ualoktól tartóztassa magát]; Monum., Okmánytárak 24. köt .• 94. [a fiát korholja, 
hogy az sokfélel italt elkezdte]; ugyanott 243. [az öreg Rákóczi óva inti fiát a mér
téktelen ital-tól;] ugyanott 484. [II. Rákóczi György ir:ia az anyjának, hogy már 
jó ideje nem volt ittas, tehát a betegsége sem származik a boritaltól;] ugyanott 
488. [ugyanő írja ugyanannak, hogy világért sem akarja követni Battyánit a ré
szegeskedé-sben s mióta Ecsedben van, talán háromszor sem volt ittas;] ugyanott 
56. [öreg Rákóczi György írja a feleségének, hogy milyen hatalmas ivások foly
nak nála; Kassai uram annyira be volt rugva,. hogy a hokmesterrel kellett haza
vitetni; dicsekszik vele, hogy csak ő és a fia maradt józan] stb. 

162 Báthori Gábor részegeskedéséről lásd még: Pázmány P. levelezése (Frak
nói) I. 258. és Mikó Ferenc históriájában (Monum., Irók, VII.) 225., 238. - Teleki 
Mihály jellemzését oda kell módosítanom, hogy ez a nagyeszű államférfi (legalább 
fiatalabb korában) szintén a nagyivók közé tartozott. Már 27 éves korában reszke
~et.t ?' keze a, bortul; 3; sok ivástól _gyakran csömört kapott s ilyenkor főtt víz 
~ vasaval kuralta magat. Anyja és felesége többször· szemére hányják. hogy sok 
~talt cselekszik. (V. ö. Teleki M. levelezése, I. 429., II. 69., III. 588., V. 336., 479. stb.) 
Apor Péter (Metamorph. Transylv. 327.) különben szintén azt mondja, hogy későbbi 
éveibe~ Teleki ~ihály tökéletes abstinens lett, s noha az bort szerette volna~ nagy 
barátsan volt~ mzkor vagy egyszer bort ivutt s megrészegült. 

163 "Ballar tutta, la notte", írja róla Massaro Ferenc velencei követ. (1525 okt. 
5. Néhányhónappal Mohács előtt!) Sőt egy másik velencei követ (Orio Lőrinc) már 
két évvel előbb azt írja IT. Lajosról, hogy ,.vive come una bestia"! (Fraknói: II. 
Lajos és udvara, 8.) Bizonyos, hogy kiváló udvari orvosa, Wirth György kiről azt 
írják az egykorú források, hogy magnus fuit in arte sua nem nagy haf.ással volt 
a léha ifjú királyra. ' 



184 Közegészségügy a régi magyaroknál 

nem is a Csele patakba fulladt bele, hanem menekülése közben a szepesi 
gróf, Zápolyai György szúrta le azzal a kiáltással, hogy "Tu Rex, bestye 
tanchos (táncos) kiral, perdidisti Regnum Hungariae; vero et tu morie
ris!"'" János Zsigmondnak (Forgách Ferenc följegyzései értelmében) 
még betegségében is ágyába volt készítve a jeges bor, mely kora halálát 
okozta. I. Lipót császár, a "nagy", igen sokat fogyasztott a jóféle tokaji-

40. W i r t h György, II. Lajos udvari orvosa. 
(C. Winckler metszete.) 

ból s (Takáts Sándor adatai 
szerint) a Thököly-féle szabad
ságharc idején is sietve ren
delt néhány gönci fával (hor
dóval); a boros hordó t kisérő 
labancok azonban útközben 
vérszemet kaptak s mire a 
harmadik vármegyébe értek, 
az odavetődött kurucokkal 
együtt az utolsó csöppjg meg
itták a drága nedüt. 

A fejedelmi példa mindig 
hódít: ezért nem igen lep meg 
bennünket, ha a legelőkelőbb 
katonák és politikusok, a leg
felsőbb állami tisztségeket vi
selők, sőt az egyházfejedelmek 
sorában is akadunk olyanokra, 
kik nem vetették meg a 
"magyar alexipharmacum''-ot, 
ahogy a tréfás kedvű Páriz 
Pápai a boritalt nevezi. Azzal 
még csak megbékülünk vala
hogy, ha Rákóczi Ferenc leg
vitézebb tábornokairól olvas
suk, hogy mekkora áldozatokat 
hoztak Bacchusnak/65 de már 
azon megcsóváljuk a fejünket, 
hogy ha Báthori István nádor
ról olvassuk a velencei követ 
(Massaro) jelentésében, hogy 
folyton részeg, reggeltől estig 
s estétől reggeljg (e ebrio ... 
da la matina fino la sera, e da 
la sera, fino la matina),s ugyan

ezt olvassuk abban az időben (1520) Szakmáry Györgyről, az ország 
ügyeiben döntő befolyású pécsi püspökről, és valamivel később a győri 

1M Szerémi György emlékirata. (Monum., Irók, I. 133.) 
165 Bercsényi Miklós az öntöget{) jelzövei említi Esterházy Dánielt, a tőtőgető

vel pedig Andrássi Györgyöt. (Arch. Rákócz., I. 5. köt., ll.) (Az utóbbit rendesen 
kocsmai generális néven emlegették a kurucok.) Ne gondoljuk azonban, hogy Ber
csényi uram jobb volt a deákné vásznánál, mert egy helyen (u. o. VII., 4.) maga 
mondja el, hogy öt óra hosszáig ivott a lengyel királlyal s ez a torna végén any
nyira oda volt, hogy alig tudták berakni a hintajába 
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püspökről is.166 Nyári időben sokszor még az országgyűlés üléseit sem 
lehetett megtartani, olyannyira kótyagos állapotban voltak a tekintetes 
karok és rendek! 

Egy másik, kitünően látó olasz követ (Soriano Mihály), ugyanebben 
a korban, vagyis a 16. század közepén, 1555-ben, következőleg jellemzi az 
Ausztriában és Magyarországon élő nemzeteket: A németek gyanakodók, 
makacsok, kegyetlenek és kevélyek; a csehek állhatatlanok s nincs se 
hitük, se becsületük; a magyarak vitézek, merészek, de engedetlenek s 
lázongók. Egyben valamennyien megegyeznek, hogy mindegyik csak a 
maga nemzetségét becsüli, a többieket pedig gyűlöli; továbbá az iszákos
ságban. A szegénuek akkor isznak, mikor telik, a gazdagok pedig minden
kor.167 Valóban, mai megfigyelések alapján is, úgy érezzük, hogy az olasz 
követ fején találta a szöget: az ő jellemzése ma is megállja a helyét, leg
följebb még azzal lehetne kiegészíteni, hogy a kupa mellett legénykedők 
nemcsak hogy nem szégyelték, hanem még büszkék is voltak az ivóművé
szetükre. ,~Az részegség olyan dolog, kit igen ritka ember, a ki szégyen
lene", írja Zvonarics Mihály a 16. század elején, s ugyancsak ő egy másik 
helyen: ,.Sok, ha megrészegszik, úgy dicsekedik véle, mintha valami jeles 
vitézi dolgot vitt volna véghez." 

Hogy az előkelőbb magyar nők körében volt-e keletje a boritalnak, 
arról nem sokat tudunk. Apor Péter ifjúságában az volt a szokás, hogy 
vendégségek alkalmával, mikor már ettek egy keveset, vörös máz~tlan 
fazekakban beadták a férfiak asztalára az ürmöst és másféle borokat, me
lyekből rendre egymás után ittanak; .,nem vala akkor szokás, hogy az 
vendég innya kérjen; ha valaki akkor mondotta vólna, hogy: glasz wein, 
soha bizony nem tndta vólna azkitől kéri, gaz vajat kér-e vagy mit~ eleget 
adatott az gazda". A nagy vörös fazekat (a ,.Vörös Gyurkót") azután két 
kézre fogván, úgy isznak vala, mégis jóízűen esik vala. Az asswnyoknak, 
kik külön ültek a fal melletti hosszú asztalnál, rendszerint ezüst pohárban 
adták be a bort, de ők csak alig mártották meg benne az ajkakat, mert 
így hozta magával az úri tisztesség. Az alsóbbrendű osztályhoz tartozó 
nők, s különösen a dajkák közt azonban elég gyakori lehetett a borral élés, 
amint ez Tinódi egyik versezetéből ("Sokféle részögösről") is kiderül: 

Sőt ök gyakran ablakokban hogy himöt varrnak, 
Rejtökhelröl boros edént ők előrántana.k, 
Egyet-kettőt akasztanak (= öltést tesznek), ők esmég isznak. 
Utálják ('f) a jó bort az nagytömlőjü dajkák, 
Tejök jüjjön, bort ha kapnak, gyakran kortyantanak, 
Az gyermökön elalusznak, néha megfojtják. 

Ilyenféle, az alsóbbrendű sorban levő nők ivó szenvedélyét korholó 
versek elég szép számmal akadnak a magyar régiségben.1_68 

Mindennek természetesen megvolt a humoros oldala is s mikor 
könnyűvérű őseink karácsonykor megitták a szent István poharát és jócs-

1.66 Szele Jakab írja (1565) erről, hogy "én igen betegen hattam vala; nem 
halladhat messze halála, mert igen eitölt immár minden teste a nagy nedvességgel, 
vizi betegség vagyon rajta, mind éjjel, mind nappal igön issza a bort". (Orsz. Ivltr; 
Nádasdy Ivltr.) 

167 6t,áry Lipót: A M. T. Akad. történelmi bizottságának oklevélmásolatai 
(1894., II. füz., 145.) 

1 68 V. ö. Thaly: Vitézi énekek, I. 388. [Cantio de ebrietate. Hegedősének a 16. 
sz.-ból.] U. o. 272. [vers a nők ivó szenvedélyéröl, 1740-böl.] U. o. U. 5L [farsangi 
dal a részeges asszonyról.] U. o. 385. 419. (Vörös Gyurkó). 
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kán felhajtottak az ürmösböl, vagy végső szükség esetén a bozából 169 vagy 
a bisopléből/10 akkor aztán se vége, se hossza nem volt a dévaj tréfálko
zásnak (már a régi rómaiak Liber-nek nevezték Bacchust!), melynek cél
pontja soksZor maga a házigazda volt, kinek a kötekedés vastagabb formáit 
is jószívvel, neheztelés nélkül kellett elfogadnia, mert hiszen "az ő része
gei'' voltak.171 Bornemisza Péter, az első református püspök, 1578-ban meg
botránkozva említi/72 hogy minden rendűek, fejedelmek, nagyok, parasz
tok, mikor két-három poharacskával megisznak, elvesztik az eszöket, gyer
mekekké lesznek, értelem nélkül beszélnek s mindenféle bolondot játsza
nak: porbaköpősdi.t, lovagosságot, tutkosást; sőt még a tisztességes, szinte 
szemérmesnek mondható magyar táncot is kiforgatják eredeti mivoltából: 
"ki baráttáncot kezd, ki tapogatás táncot és abban mind fülét, száját, orrát, 
mejjét, csecsét mind talpig eltapogatja", még a prédikátor és a bíró is, 
"úgy izgatja a sátán sok tilalmasrao Azután sövénytáncot o o o Némelyek 
afféle ördögi mulatságot is találtak, hogy egymás kezét verjék, hegyes és 
sarkantyús gyűrűt csináltatnak, s úgy ütik a lány kezét, hogy a vér kijő 
a tetemekből". Némely (úgylátszik nem magyar) vidéken olykor azt a 
veszedelmes kísérletet is elkövették, hogy a vendégek lakodalmi ételébe 
és italába nadragulya (belladonna) bogyókat tettek, hogy az ital bódító 
erejét fokozzák és az ivók eszét még jobban elvegyéko173 

A hatóságok és az egyház mindent, vagy legalább is sokat megtettek 
arra, hogy a nép körében itt-ott erősebben lábrakapott alkoholizmust kellő 
korlátok közé szorítsáko Rég elmultak már azok az idők. mikor maguk a 
plébánosok is nyilvános kocsmákat tartottak mellékkeresetül és a hívek 
sörrel adóztak nekikP' 

169 A boza köleskásából erjesztéssei készített szeszes ital volt, melyet különö
sen a kunok és délmagyarországi lakosok, rácok, törökök ittak. Kramer szerint 
( Commereium litterar. 1733., 45.) erősebb vizelethajtó hatása volt, mint a rajnai bor~ 
nak. Gáspár doktornak több levelében is említés van róla. (Például 1-554. ápr. 4. és 
ápr. 23; Orsz. Levéltár.) 

170 A bisoplé, azt hiszem, nem volt más, mint a ,.bischoff" néven Németország 
északi vidékein néhol ma is igen kedvelt arómás vörös bor, melynek készítéséhez 
az essentia episcopalis·t használták. 

171 Chászár Miklós 1558·ban vendégü! hívja Peteő Jánost. Poharazás közben 
az utóbbi valami csunya szót mond a házigazdának, ebből majdnem párbaj kereke
dett, végül azonban mégis bocsánatkéréssel és azzal a mentő körülménnyel intézik 
el a dolgot, hogy ,.az te részeged voltam". T. T., 1911. 98.) 

172 Az Ordögi Kisértetekről szóló munkájában (900. 1.) A Bornemiszák, köztük 
szerzőnk is, a régi időben Abstemius~ra latinizálták a nevöket. Az ilyen abstemiu~ 
sok-nak, kiket a régi magyarak tréfásan hunbiráknak is neveztek, akkori időben 
országoa lúrük volt (v. ö. Bornemisza János dicséretét, 1517~ből: Magyar Könyv
szemle, 1877. 86.) Már maga az is jellemző, hogy emberek, kik bort nem ittak, ezen 
csudálatos tulajdonságuk után kapták a magyar nevüket. Dyen országos hírű bor
nemissza volt Zrinyi, a költő és hadvezér. Szelepcsényi György nyitrai püspök 
egyszer finom tokajit kapott II. Rákóczi Györgytől s ezt baráti körben itták meg, 
maga a püspök szép fölköszöntőt mondott a fejedelem egészségére, mely annyira 
tetszett a vendégeknek, hogy "még Zrinyi uramnak is, noha hornemisza szabású, 
meg kellett innia mensuram plenam et refertam, késsel kölletvén az fölit elcsapni, 
mivel mindnyájan azt cselekedtük!" (Ma is élő szokás!) V. ö. Szilágyi Sándor: 
Rajzok és tanulmányok, II. 244. 

173 Békésvármegyei régiségi és mív. társulat évk., X. 49. (Adat Békéscsabáról, 
1791-ből.) A megye 24 frt jutalmat igér annak, ki az ilyen veszedelmes tréfát űzö 
gazembert följelenti. A mi tótjaink között néhol még ma is dívik az a veszedelmes 
szokás, hogy a pálinkájukba nadragulyát tesznek a bódító hatás fokozása céljából. 

174 A méhserfőzés már Szt István idejében szokásban volt nálunk. A dömösi 
jobbágyok évenkint 175 cseber méhsörrel és, 1522 cseber sörrel .adóztak a prépost
juknak. (Márki: Magyor középkor, 201.) 

~ 
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A legrégibb ilyen értelmű adat, mely rendelkezésemre áll, a pozsonyi 
1497. évi bormérési szabályzat, mely megtiltja, hogy ünnepnapokon a kocs
mák nyitva legyenek; még titokban sem volt szabad bort vagy reggelit 
kiszolgáltatni, kivéve gye:fmekágyasoknak, betegeknek, nyomorékoknak 
és idegen utasoknak. A kocsmák kinyitása csak a székesegyházban meg
tartott nagymise úrfelmutatása után történhetstt, ekkor tűzhették ki az 
utcán a borkimérő cégért isY5 Időrendben ez után következik a sopron
városi rendelet 1523-ból, mely megparacsolja, hogy a sörharangot 8 órakor
este meg kell húzni és kilenc órán túl senkinek sem szabad a kocsmában 
ülni (das ma.n die PieTglogkh umb 8 ur laeut und in den Weinhaeusern 
iiber neun ur in naechtHcher weil nymand sein lasse). 1546-ban megismét
lik ezt a rendeletet s 1655-ben újra kimondják, hogy a kurtakocsmák télen 
8, nyáron 9 órakor bezárandók.176 Tökéletesen hasonlók a másik német 
város: Selmecbánya rendelkezései; itt is (nyáron) este kilenc órakor szólal 
meg a gyűlölt sörharang (mely egyúttal a tüzeket jelző harang is volt), 
s ekkor mindenkinek távoznia kellett a kocsmából, mert különben a kocs
márosnak összes vendégeivel együtt súlyos büntetésben volt része.177 Ez a 
sör- vagy borharang különben nem a mi német városaink találmánya, 
hanem egyszerű má'"lolata a németországi városok hasonló statutumainak, 
azzal a kiilönbséggel, hogy az utóbbiak némelyike mégis engedékenyebb 
volt a harangszó időpontja tekintetében, így például Kölnben csak éjjeli 
ll órakor húzták meg azt.178 A németországi városok viszont a középkori 
olasz városoktól Yették át ezt a szokást. 

Magyar városaink némelyike még sokkal szigorúbb volt a 16. század 
folyamán a jaYíthatatlan iszákosok kezelése tekintetében. Debrecen régi 
jegyzőkönyveinek egyik helyén170 azt olvassuk, hogy a nagy tanács hely
benhagyta azt az egyezményt, mely szerint Bursiper Boldizsár a bíró előtt 
önként belényugodott, hogy ha még egyszr megrészegszik, minden ítélet 
nélkül fölalcasztassék. 1654-ben Farkasdon azt a határozatot hozták az ott 
összegyűlt kálvinista papok, hogy az olyan embereknek, kik részegségük
ben meghalnak (!), szamártemetésük legyen, vagyis se harangszó, se ének 
ne búcsúztassa őket, a temetőben helyet ne kapjanak stb.180 Ez a szigorú 
egyházi intézkedés mindenesetre több hatással lehetett a rögzött alkoho
listára, mint az a nem nagyon kívánatos medicina, ami egy l8o századbeli 
~zegedi orvmmsszony (vagyis kuruzsló) recipéjében olvasható, hogy t. i. a 
részeges emberrel az újszülött gyermek első szaráf (vagyis a meconiumját} 
kell csak megetetui s azonnal rátér a bornemisszaság tisztfis útjaira: "el
hagyja a bort"'. 

1Iagyaróvár kálvinistái 182 bécs~csel (vagyis bécsi fillérrel; v. ö. 
.. Magyarnak pécs, németnek bécs") büntették azt a kacsmárost (1635), aki 
az istentisztelet idején bort adott vendégeinek; ha pedig a "takarodás 
után" szolgálta ki vendégét, akkor egy rénes forint volt a bírsága.181 

Szombathely városának 1611. évi rendelkezésében is azt olvassuk, hogy 
esti 9 óráig a korcsomáTos nyitva tarthatja a helyiségét, de mihelyst 
"kilence-t ütött az óra" (ahogy a nóta is mondja) "az badnagy uraim min-

1 75 Ortvay: Pozsony tört., II. 2. (378). 
1 71'1 Sopron város monogr., (1890.) 6., 29. és 100. 
177 Sobó Jenő: Seirnecbánya társadalma a 16, század második felében. (1910.) 110. 
178 Hüllmann: Staedtewesen des Mittelalters (Bonn, 1829.) IV. 17. 
179 1547. évi jegyzőkönyv, 47. old. 
1so Irodalomtört. Közlem., XI. 224. 
tst T. T., 1905., 573 .. 580. 
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g-yár ás t takarodót harangoztassanak és az korcsomáros az ajtaját betegye" 
s azután legföljebb utas embernek szabad italt kiszolgáltatnia. Győrött is 
el volt rendelve a kocsmák bezárása esti 8, illetőleg 9 óra után, szintúgy 
az is, hogy esti 9 órától fogva lámpa nélkül senkinek sem volt szabad az 
uteára kilépnie/82 Kőszeg városának tanácsa hasonlók;éppen elrendeli 
1689-ben, hogy "mi.után a városban a kártyával és kockával játszó része
geskedők" nagyon elszaporodtak s "félő, hogy Isten eő szent Fölséghe az 
olyatonakért az városra valami büntető csapást ne bocsásson": a torony
ban lévő öreg harangot 9 órakor meghúzzák egész szt Mihály-napig, ettől 
fogva pedig szt György-napig minden este 8 órakor, minek hallatára a 
kocsmabeli vendégeknek haza kell takarodniok.183 Lőcsén esti tíz 
óráig volt megengedve a kocsmabeli iddogálás (1675) s itt az illedelmes 
magaviseletet oly szigorúan vették, hogy egy városi tanácsost azért bírsá
goltak meg, mert borozás közben, mikor már a temperaturája nagyon is 
emelkedőben volt, felgyűrkőzött és a kabátját elől kissé erősebben felhaj
totta, a másikat pedig mert az asztaltól elmenve lelökött egy borral telt 
poharat.184 Ugyanitt, éppúgy mint más városainkban is, számos ízben ad
tak ki olyan rendeleteket, melyekkel a lakodalmi, keresztelői, stb, családi 
ünnepen szokásos ivásokat korlátozni igyekeztek; így például ugyancsak 
Lőcsén 1649-ben elrendelték, hogy a lakodalmak nem tarthatnak három 
napig, hanem csak kettőig és hogy legfölebb csak 4 pursch és 6---8 jungtrau 
vehet azokon részt/85 

N érne. ly városunk még a mult század harmincas-negyvenes éveiben 
is igen szigorúan büntette a szokványosan részegeskedő és garázda polgá
rokat; így pid. 1831-ben Bárány Éva munkácsi asszony bevádolja a férjét 
P. Jánost, hogy ez ismét annyira lerészegedett, hogy a lábán sem bír állni; 
mire a tanács azonnal börtönre vetteti a javíthatatrant s ID.ikor kijózano
dott, ráadásul még 25 korbácsot utalványoz neki, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a jövőben is mindig hasonlóan fog lakolni, ha berúg és a feleségével 
méltatlanul bánik.Jsu Hogy vajjon használt--e ez a kemény antialkoholikus 
kúra, arról nincsen szó a nemes és circumspectus tanács irataiban, de 
alapos kétségünk lehet benne, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a 
drákói szigorral kimért büntetések nem mindig szoktk beválni az életben, 
másrészt meg igen találóan mondja a fr3.ncia közmondás: ce qui a bu, 
boira, - aki ivott. az inni fog tovább is, bármennyit szabjon ki reá a 
corpus juris! 

182 Száva.y: Győr monographiája, 179. 
183 Chenwl Kálrnán: Kőszeg jelene és multja (1878.) 134. 
184 Demkó: Lőcse története, 438., 439. 
185 H ain Gáspár lőcsei krónikája, 241. 
186 Lehotzlíy: Munkács város monographiája, 138. 

A magyarországi prostitució multjából. 

"A mi életünk e földön olly intézkedés, mellyben a tekéiletes erköl
csökért szünetlen bajt vívunk. De sem gyakrabb, sem hosszabb, sem 
veszedelmesebb harcolásunk nincsen, mint a bujaság ellen. Vagy idején, 
vagy későn, minnyájan érezzük a testi indulatoknak sértegető esztenit 
(ösztönit). Kínozza az ifiakat, de Salamont vénségében bolondoztatta; 
megejti a bölcseket, de a tudatlan parasztot is csalogattya; háborgattya 
a gazdagokat, de az igen fogyatkozott kuldusokat sem hadgya ütetlen; 
nem-csak a párnán, de a szalmán is ujittya kisértetit." Ezzel kezdi Páz
mány Péter egyik szép vasárnapi prédikációját, bizonyára nemcsak bib
liai, hanem sokkal közelebb eső példákra is gondolva. Mert ahol a bor
italt annyira kedvelték, mint a régi Magyarországon, ott a "vénuszi 
játék"-ra való hajlandóság sem esett távol. Hiszen már Aristophanes is 
Aphrodite tejé-nek nevezte a bort és a római Vénusz is fázott sine B ace ho. 
"A boros ember", ~ mondja egy másik helyen ugyancsak Pázmány, -
,.ahány asszonyt csak lát, szemeivel vásárolja, s a részeges asszony, 
ahány csak van, k ... a is: omnis mulier quae vinolenta est, etiam meret
rix .est". Ilyenformán megértjük azt is, hogy bortermő Borsodrnegye uni
verzitása 1683-ban elrendeli, hogy "mivel a részegség minden vétkeknek 
kútfeje", mindenki (bármi renden legyen is), akárhol ("akár az pincében 
is") és akármikor ("de legkiváltképpen az úrnak napján") berúgott álla
potban találtatnék, irgalom nélkül és erősen megcsapattassék. 

Magától kínálkozik tehát a kapcsolat, hogy az alkoholizmus magyar
ország-i multja után 1 a prostituciéról is mondjak egyetmást, persze csak 
egészen vázlatosan, mert hiszen erről kötetre valót lehetne írni s az ada
tok legnagyobb része még Így is ott maradna megyéink és városaink 
levéltáraiban. 

Szinte divattá vált s jobbról is, balról is egyformán mondogatják, 
hog·y a mi eleink sexuális tekintetben sokkal romlottabbak voltak, mint 
jómagunk. Kétségtelennek tartom, hogy ez tévedés. A régi ember nem 
volt se jobb, se rosszabb, mint a mai. Efféle szenvedélyei sem voltak 
gonoszabbak, csak leplezetlenebbek, szabadabb szájúa.k, kevésbbé raffinál
tak s mondjuk talán keményebben: brutálisabbak, mint a mai apróhirde
téses, háros, rövidszoknyás, bécsirongyos korszaké, mely avval az okos 
és óvatos (francia találmányú) regulával, hogy ,.il y a des choses qui se 
font, mais ne se disent pas" - sok mindenféle cochonnerie-ra ráborítja 
a látszólagos nemláthatóság fátyolát. Egy régi magyar gúnyvers ugyan 

1 Lásd az előbbi értekezést. 
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gyár ás t takarodót harangoztassanak és az korcsomáras az ajtaját betegye" 
s azután legföljebb utas embernek szabad italt kiszolgáltatnia. Győrött is 
el volt rendelve a kocsmák bezárása esti 8, illetőleg 9 óra után, szintúgy 
az is, hogy esti 9 órától fogva lámpa nélkül senkinek sem volt szabad az 
utcára kilépnie.182 Köszeg városának tanácsa hasonló}r;éppen elrendeli 
1689-ben, -hogy .,miután a városban a kártyával és kockával játszó része
geskedők" nagyon elszaporodtak s "félő, hogy Isten eő szent Fölséghe az 
olyatonakért az városra valami büntető csapást ne bocsásson": a torony
ban lévő öreg harangot 9 órakor meghúzzák egész szt Mihály-napig, ettől 
fogva pedig szt György-napig minden este 8 órakor, minek hallatára a 
kocsmabeli vendégeknek haza kell takarodniok.183 Lőcsén esti tíz 
óráig volt megengedve a kocsmabeli iddogálás (1675) s itt az illedelmes 
magaviseletet oly szigorúan vették, hogy egy városi tanácsost azért bírsa
galtak meg, mert borozás közben, mikor már a temperaturája nagyon is 
emelkedőben volt, felgyürkőzött és a kabátját elől kissé erősebben felhaj
totta, a másikat pedig mert az asztaltól elmenve lelökött egy borral telt 
poharat.184 Ugyanitt, éppúgy mint más városainkban is, számos ízben ad
tak ki olyan rendeleteket, melyekkel a lakodalmi, keresztelői, stb, családi 
ünnepen szokásos ivásokat korlátozni igyekeztek; így például ugyancsak 
Lőcsén 1649-ben elrendelték, hogy a lakodalmak nem tarthatnak három 
napig, hanem csak kettőig és hogy legfölebb csak 4 pursch és 6-8 jungtrau 
vehet azokon részt.185 

Némely városunk még a mult század harmincas-negyvenes éveiben 
is igen szigorúan büntette a szokványosan részegeskedő és garázda polgá
rokat; így pld. 1831-ben Bárány Éva munkácsi asszony bevádolja a férjét 
P. Jánost, hogy ez ismét annyira lerészegedett, hogy a lábán sem bír állni; 
rnire a tanács azonnal börtönre vetteti a javíthatatlant s rnikor kijózano
dott, ráadásul még 25 korbácsot utalványoz neki, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a jövőben is mindig hasonlóan fog lakolni, ha berúg és a feleségével 
méltatlanul bánik.180 Hogy vajjon használt-e ez a kemény antialkoholikus 
kúra, arról Dinesen szó a nemes és circumspectus tanács irataiban, de 
alapos kétségünk lehet benne, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a 
drákói szigo:rral kimért büntetések nem mindig szoktk beválni az életben, 
másrészt meg igen találóan mondja a francia közmondás: ce qui a bu, 
boira, - aki ivott. az inni fog tovább is, bármennyit szabjön ki reá a 
corpus juris! 

182 Szávay: Győr monographiája, 179. 
183 Che1·nel Kálmán.- Kőszeg jelene és multja (1878.) 134. 
184 Demkó: Lőcse története, 438., 439. 
185 H ain Gáspár lőesei krónikája, 241. 
186 Lehot.zliy: Munkács város monographiája, 138. 

A magyarországi prostitució multjából. 

"A mi életünk e földön olly intézkedés, mellyben a tekéHetes erköl
csökért szünetlen bajt vívunk. De sem gyakrabb, sem hosszabb, sem 
veszedelmesebb harcolásunk nincsen, mint a bujaság ellen. Vagy idején, 
vagy későn, minnyájan érezzük a testi indulatoknak sértegető esztenit 
(ösztönit), Kínozza az ifiakat, de Salamont vénségében bolondoztatta; 
megejti a bölcseket, de a tudatlan parasztot is csalogattya; háborgattya 
a gazdagokat, de az igen fogyatkozott kuldusokat sem hadgya ütetlen; 
nem-csak a párnán, de a szalmán is ujittya kisértetit." Ezzel kezdi Páz
mány Péter egyik szép vasárnapi prédikációját, bizonyára nemcsak bib
liai, hanem sokkal közelebb eső példákra is gondolva. Mert ahol a bor
italt annyira kedvelték, mint a régi Magyarországon, ott a .,vénuszi 
játék"-ra való hajlandóság sem esett távol. Hiszen már Aristophanes is 
Aphrodite tejé-nek nevezte a bort és a római Vénusz is fázott sine Bacclw. 
"A boros ember", - mondja egy másik helyen ugyancsak Pázmány, -
,.ahány asszonyt csak lát, szemeivel vásárolja, s a részeges asszony, 
ahány csak van, k ... a is: omnis mulier quae vinolenta est, etiam meret· 
rix .est". Ilyenformán megértjük azt is, hogy bortermő Borsodrnegye uni
verzitása 1683-ban elrendeli, hogy "mivel a részegség minden vétkeknek 
kútfeje", mindenki (bármi renden legyen is), akárhol ("akár az pincében 
is") és akármikor ("de legkiváltképpen az úrnak napján") berúgott álla
potban találtatnék, irgalom nélkül és erősen megcsapattassék. 

Magától kínálkozik tehát a kapcsolat, hogy az alkoholizmus mag-yar
országi multja után 1 a prostitucióról is mondjak egyetn1ást, persze csak 
egészen vázlatosan, mert hiszen erről kötetre valót lehetne írni s az ada· 
tok legnagyobb része még így is ott maradna megyéink és városaink 
levéltáraiban. 

Szinte divattá vált s jobbról is, balról is egyformán mondogatják. 
hog-y a mi eleink sexuális tekintetben sokkal romlottabbak voltak, mint 
jómagunk. Kétségtelennek tartom, hogy ez tévedés. A régi ember nem 
volt se jobb, se rosszabb, mint a mai. Efféle szenvedélyei sem voltak 
gonoszabbak, csak leplezetlenebbek, szabadabb szájúak, kevésbbé raffinál
tak s mondjuk talán keményebben: brutálisabbak, mint a mai apróhirde
téses, háros, rövidszoknyás, bécsirongyos korszaké, mely avval az okos 
és óvatos (francia találmányú) regulával, hogy "il y a des choses qui se 
font, mais ne se disent pas" - sok mindenféle cochonnerie-ra ráborítja 
a látszólagos nemláthatóság fátyolát. Egy régi magyar g{myvers ugyan 

1 Lásd az előbbi értekezést. 
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azt mondja,2 hogy a német embert a nagy ivás, a magyart pedig a buja. 
ság jellemzi: "Minden erős munkát tud német szenvedni, Vajha szomjú~ 
ságot tudna úgy viselni!", mire azzal felel a német, hogy "Minket jó bor 
szédít, ti Vénusztól vesztek, Büntetésre méltók mi nem, de ti lesztek!" 
Ez awnban nem magyar találmány, hanem, mint azt már máshol is emlí~ 
tettem, annak a még régibb latin versezetnek a fordítása, mellyel a 
németek és franciák gúnyolták egymást ["Germani possunt magnos tole· 
rare labores, Oh utinam possent sic tolerare sitim!" és "Bacchus Germa~ 
nos vexat, sed foemina Gallos; Dic mihi quid gr a vius ... ~"] 

A nemzet nagy zöme, a nép, érintetlen erkölcsű volt akkor is; a faj
talanság nem tartozott alapvető jellemvonásaihoz s gúnyszóval bélye
gezte meg azokat, kik ilyen természetűek voltak.3 A rendszeres és nagy
stílű fajtalankodás csak a magasabb osztályokban volt otthon és ezeket 
is eléggé menti az a körülmény, hogy évszázados háborúkat kellett végig
szolgálniok, majdnem állandóan tábort jártak, a férj esetleg hosszú hóna
pokig nem volt otthon, az asszony el volt hagyatva, német katonák, 
Inagyar hajdúk, labancok és kurucok csatangoltak keresztül-kasul ebben 
a szegény országban s a jobbágyság feleségét, leányát semmi sem védte, 
hacsak nem (nagyritkán) egy-egy ex abrupto alkalmazott megtorló lin
cselés.4 A női ideál, a macsoktalan szer'élem, az amor castus, azonban 
történelmünk legromlottabb korszakaiban is érintetlen fényben ragyo. 
gott, hiszen még a 17. században is azt énekli a héttoronyban sínylődö 
rabmagyar: "Allj meg holló, állj meg·, hadd izenjek tőled Apámnak, 
anyán1nak, jegybéli mátkámnak. Könnyen megösmerhetd ennek háza 
táját: Piros rózsák lepik aranyalma-fáját, Gyémánt az ablakj~ üveg az 
ajtaja, Magának kék szeme, aranyszínű haja! Ha kérdik, hol vagyokt 
mond meg, hogy rab vagyok, Török udvarában talpig vasban vagyok." 

A magyar törvények mindig nagy erővel védték a női tisztességet:; 
és (talán e törvények életképességének hátrányára) hallatilan szigorral 
büntették a paráznaságot s a nemi kicsapongásnak minden más fajtáját. 
.össze sem hasonlíthatólag szigorúbban, mint manapság. Az adatok vég
telen sorával lehetne ezt bizonyítani. 1Vlár Szent István, Szent László és 
Könyves Kálmán törvényei szigorú büntetést szabtak a fajtalankodásra. 
akár stuprum volt (jóhírű hajadonon vagy özvegyen elkövetve), akár for~ 
nicatio (kéjnővel). Aki erőszakot követett el, azt Szent László törvényei 
értelmében oly keményen büntették, rnint a gyilkosokat,6 Inert a stuprum 
violentumot mint erkölcsi gyilkosságot fogták föl. Ezértis az olyan fér 
fit, aki szüzet violált, lófarkához kötve hurcolták végig a város utcáin. 

2 L. Nékárn Lajos nagyérdekű közleményében: "A magyar bőrgyógyászat 
em!ékeiből", 1908. (81. L) 

3 A Parázna mint személynév már 1422-ben, a Fajtalan (Johannes Faytalan) 
1449-bcn előfordul okmányainkban. 

4 1444-ben történt, hogy Kcndi Kis László egyik éjjel Eperjesre menvén, ott 
egy férjes nőt megbecstelenített. A nő hozzátartozói a sértőt üldözőbe vették, kit 
bizonyára agyon is vertek volna, ha idejében egy közeli klastromba, mint az egy
házi törvények által védett asylumba, nem menekül. (Századok, 1909, 292.) 

5 1740-ben történt Békésvármegyében, hogy Hegedűs István azt a hírt ter
jesztette Szabó Judit tjsztességes hajadonró!, hogy már nem szűz. A leány a vár
megyéhez fordult elégtételért s minthogy Hegedús nem tudta igazolni állftását, 
ötven botot kapott. (Bálint Nagy István sz. szóbeli értesítése.) 

6 Si quis virgini vel mulicri ... vim iutulerit, quanturu pro homocidio, tan
tundern poeniteat. (Decr. Scti Ladis\. 1092. Lib. I. cap. 32.) 
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míg a város végén levő akasztófához nem értek, ahol aztán lefejezték.• 
Ez a büntetés járt ki még annak is, ki egy publica meretrix-szel erősza
koskodott. Aki a mezőn dolgozó tisztességes asszonyt vagy özvegyet becs
telenített meg, azt szintén lófarkához kötve hurcolták ki az akasztófához 
és ott kerékbe törték. A házasságtörő nőt és férfit, egymásra fektetve, 
elevenen temették el, de előbb karót vertek át rajtuk.'" Hol van ettől a 
régi görögÖk szelid, sőt félig-n1eddig tréfás retkelése/8 A kerítőnőket 
zsákba varrva vízbe dobták. Ongi Györgytől 1629-ben "egy nőtlen lator
ral'' megszökött a felesége, mire az erdőbényei református zsinat arra biz
tatja a törvényes férjet, hogy feleségét ,,keresse és ölettesse meg"0 Sza
bolcsmegyében a pusztákon vadházasságban élő pajkosok 10 és paráznál
kodó latrok dolgában (ugyancsak az 1600-as években) elrendelik, hogy 
az ilyen nőnek az orrát vágják le, visszaesés esetén fejezzék le vagy dob
ják vízbe, a férfit pedig a hóhér verje meg. A lefejezéssei való büntetés
ről Munkács városának 1647. évi jegyzőkönyvében is olvashatunk. Itt 
arról van szó, hogy egy Szentkirályi nevű papnak a felesége valami 
disznópásztorral latorkodott. A tanács azt kívánta tőle, hogy két tanuval 
bizonyítsa, hogy mióta az urától elment, senkivel sem paráználkodott. 
Ha ez nem sikerül neki, akkor a ;,bíró üttesse le a fejét törvény szerint". 
(Ilyen ítéleteket az ottani tanács gyakran hozott és a vádló rendszerint 
Mózes II. könyve 20. rész 14. versére vagy a Tripartitum II. cín1e 105. 

7 I us civile, sive statuta... ac consuetudines mnnicip. Reg. ac Lib. civit. 
Cassoviensis (Bártfa, 1701.) tract. II. tit. 22. - Kovachich: Codex authent. iuris 
tavernicalis (Bud~.~803.) cap. 73. - V. ö. Tört. Tár, 1909. 52-87; (nagyrészt régi 
törvénykönyveink~~ kiirt adatok!) 

1• Csáky Miklos csanádi püspököt is (Tubero emlékiratai szerint) azért húz~ 
ták karóra Dózsa György emberei, mert sok fajtalanságot követett el. Bünhödé
sét maga Tubero is megérdemeltnek tartja. A mi emlékeinkben különben sokkal 
ritkábbarr esik szó papi rendű emberek paráznaságairól, mint pl. Németországban, 
hol az újkor elején a törvénytelen gyermekeket általában pfaffe1'1kinder néven em
legették. Csak elvétve (s leginkább a nagy hitviták idején, a coelibatus kérdésének 
kapcsán) akadunk afféle megjegyzésekre: "Hol parancsoilya a szent irás, hogy a 
papok, barátok, jesuiták meg ne házasodgyanak, hanem csak szép kur·vánczius 
szólgálókat, ágyasokat szabadoson tartsanak~" .(Matkó: Bányászcsákány, 1668, 239; 
Ny. Sz. II. 475.) Kara Ovejsz lmdai basától nagyon rossz néven vette a bécsi udvar, 
hogy egy magyar katolikus pap talpára huszonötöt veretett, mert pap létére fe-le~ 
ségével és gyermekeivel járt. (Takáts S.: A török hódoltság korából, 1927, 33.) 

s Athénben úgy büntették a házasságtörőket, hogy kivezették őket a város 
piacára, kitépték Valkó vidékéről a szőröket (így nevezte a régi magyarak humora 
a regio pudendát, mert Valkó vármegye - a Szerémség egy része - volt Magyar
ország legdélibb része), meleg hamuval bedörzsölték s egy jól megtermett retket 
vertek az anusba vagy máshová (raphanidoó: "megretkelui", ahogy Arany János 
fordítja Aristophanes Felhőinek illető helyét.) Egy tréfás síriratban is fennmaradt 
ennek a megretkelésnek az emléke: 'Ah~Xlou -:&rpo:; oTI";"o:;, Ov ~Y.-:cNEY ~ r.Áa;cÚ~uAAo:; "t"tjlwpO:; 
\l~t)'}~V y7j:; .&:.~yó:clJP pó:r.ptXYor:;, (Alkaiosnak a sírja ez itt, kit földnek a sarja: a retek, 
a házas bií.n boszulója megölt", P. Thewrewk Emil fordítása szerint.) 

o Történ. Tár, 1909, 195. - Már Szent László (1092) törvénybe iktatta, hogy 
a hűtelen nőt megölheti az ura. Drámaírók tollára méltó az az eset, mely a 16. 
század közepe táján N agyváradon történt (L Kőváry László: Magyar családi és 
közéleti viseletek és szokások, 1861, 76.): Szabó Pál hűtlenségen éri a felBSégét, be
vádolja s kimondják rá a halálos ítéletet; az asszony a vérpadon kegyelmet kér 
s a férj csakugyan megkegyelmez neki. Telik az idő, a férj is hasonló bűnbe esik, 
felesége bepanaszolja, a vérpadot felállítják, a férj a bakó elé lép, a nő már ott 
áll: most nála a kegyelem, a férj emlékezteti az előzményekre, de az asszony nem 
kegyelmez s Szabó Pál feje leesik. 

10 Pajkosoknak mondták régen nemcsak a csintalan, hanem a szeméremsértő 
viselkedésű embert is. A "nyiri pajkos"-nak szintén "parázna" volt a jelentése 
(L alább). 
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pontjára való hivatkozással kérték a halálbüntetést.)u Néha ritkábban 
a deressel is megelégedtek; így 1657-ben a debreceni tanács Nagy Lőrin~ 
cet és Tót Istvánnét, kik "mezei pajkosok (adulteri campestres) latrok 
módjára együtt kurválkodtak", arra ítéli, hogy deresre huzassan~k és a 
hóhér által .,magyar módon" megcsapattassanakY:! Mindazon büntetések 
közt, melyeket a paráználkodókra szabtak, s amelyekről tudomásom van 
a .. legé;de.kese?b kétségkívül az, melyet Losonczy István, szabolcsmegyei 
fo.ldesur allapitott meg 1549-ben. Ebben többek közt az áll, hogy "az mely 
hazas ember massa! latorkodik, az pelengérhez szegezzék az szerszámát 
~~ egy sarlót adjanak kezében, hadd metsze el ő maga. Annak felette tíz 
Jambor polgárokkal és tíz jámbor asszonyállatokkal térden állván ő 
maga . köv~~se meg feleségét. Ha penig asszonyállat vétkezik, azonkép
pen kiverJek a faluból. Valamely ember, ifjak, nőtelenek, az falura 
gonosz asszonyállatot hoz, kilenc marok vesszővel igen verjék meg" stb. 
Bizonyos esetekben és némely helyen azonban pénzbírsággal - bikapénz
zel, kanpénzzel vagy paráznabírsággal - is meg lehetett váltani a paráz
nálkodásért járó súlyos büntetést.13 A bikapénzt szigorúan behajtották, 

már csak azért is, mert egy jórésze az al~ 
ispánt, városbírót, vagy a földesurat 
illette; nem egyszer azonban a delinquens 
zsebében maradt az. 1557-ben történt pél
dául, hogy Nagy János deák szerelemre 
csalogatta a szolgálóját, bár jómaga fele
séges ember volt. A falu népe neszét 
vevén a dolognak, börtönbe juttatta a 
nagytudományú deákot, azután pedig 
tanácsra gyült az egész valál (község) s 
azt a határozatot hozta, hogy "János 

41. Deresre húzott nő képe 1787-ből. d 'k k " hit f l • h d (A pozsonyi városi muzeum gylijtemé- ea na az U es e esege arma ~ 
nyében.) V a J n a Károly utan. ezten-nap fejét vegye és ha az fele-

sége neki fejét nem vennéje, tehát N agy 
János az ű hites feleségének fejét vegye, mert (az asszony) jól tudta, hogy 
őkigyelme az szolgáló leánynyal latorkodott volt". Ha pedig egyikök sem 
akarná a másikat lefejezni, akkor kövessék meg alázatosan a valált s 
János deák fizessen ötven forint bírságot. Az okos bírák jól sejtették, hogy 
a férj és a feleség nem végezik ki egymást s már a zsebükben érezték az 
ötven forintot. N agy J án os azonban még okosabb volt, mert - megszökött 
a szolgálóval s ötven forint helyett a feleségét hagyta a bíráknak." 

A paráználkodásnak legenyhébb büntetése az volt, hogy a paráznál
kodó párokat megszégyenítő módon összeeskették s azután a városból 
kiutasították. Lőesén 1612-ben egy cseléd-párt néhány napig a piaeon 

11 Lehot~ky: Munkácsváros új monografiája (1907), 131. 
12 Vajna Károly: Hazai régi büntetések (1907), II. 78. 
13 Nagykőrös városának számviteli jegyzőkönyveiben elég gyakran találko

zunk evvel a sajátságos bikapénz-bírsággal, melyet a fajtalankodó latornak cin
k?s~~k, közösnek _(v. ö. közösülni) vagy bilcdnak kellett fizetnie; pl. "Hajdú 'Kata 
b1ka~a ad?tt bir~a~~t 12 ft"; •:Kor~ósné latra a~ott bikapénzt 9 ft 98 d"; "Varga 
Istvan leanya bikaJa adott bikapenzt 5 tallért ; "verzsenyi lakodalmas emberek 
adtak kanpénzt 99 dénárt" stb. (L. Cse!kó Gyula: Magyar Nyelv, 1922. XVIII. 
évf. 123.) A paráznabirsdg szóra 1594-ből találom az első adatot az Oklevél
szótárban. 

14 Takáts Sándor közlése. 
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álló vaskalickában fogva tartottak, azután a templomszolga által össze
esketve, kiutasítottak. 1624-ben egy 23 éves ifjút s egy 40 éves özvegy
asszonyt arra ítéltek, hogy "a régi szokás szerint" a fogházból .minden 
lakodalmi kíséret nélkül menjenek a templomba megesküdni, s házukat 
eladva, örökre hagy ják el a várost. Selmecbányán 1606-ban a főkapitány 
szakácsa egy kéteshírű nővel akart egybekelni, de a káplán nem akarta 
őket a templomban megesketni; a városi tanács és a plébános nagy 
zavarban volt, mert féltek a főkapitány haragjától. V égre is rábírták a káp
Ján t, hogy legalább a saját szabájában hajtsa végre az esketési szertartást.1() 

1vl:indezeknél az apróbb eseteknél sokkal visszataszítóbb az, amit a 
legfelsőbb osztályok és a királyi udvar sexuális életében tapasztalhatunk, 
(már t. i. amikor udvar is volt Magyarországon). Szerémi történeti mun
kájában nem egy épületes példát olvashatunk erről. Elég, ha egyet emlí· 
tek: 1538-ban a Buda várában lézengő nagyurak hatalmas lakomát csap
tak, melyre - családjukkal együtt - meghívták azokat a budai polgáro
kat is, kiknek szép feleségük volt (valószínííleg a rosszabb hírűeket). 
A cécó folyamán leitatták a férfiakat s a nőkkel kedvük szerint kiniulat
ták magukat. Csak egy akadt köztük, ki megmaradt in eastitatc matri
monii: Szijártó Tamásné. Ez bizony csunya eset és nem sokat érő sola
men miserum, hogy az osztrák szomszédnál is ilyenfajta - sőt még rosz
szabb - erkölcs járta.'' Altalában azt lehet mondani, hogy erészben a 
,.müvelt nyugat"-tal való érintkezésünk nem sok jót hozott ránk. Helye
sen mondja Siklóssy László/' hogy nálunk az erkölcsök leromlása soha
sem a magyarság köréből indult ki, hanem mindig idegen mérgezés 
tünete volt. Történelmünkben a női erkölcsnek két nagy tragédiája 
(Bánk bán feleségének és Záh Felicián leányának az esete) olyan időből 
való, mikor a királyi udvar zsúfolva volt "müvelt" nyugati urakkal 
(németekkel és olaszokkal) s e tragédiák közvetlen okozói: Bertold meráni 
herceg (mellesleg kalocsai érsek), a német és (a hagyomány szerint) Káz
mér herceg, a lengyel. Az olasz jövevények sem voltak különbek. Már 
legelső olaszvérü királyunkról, a Szent Istvánt követő Péterről azt 
mondja a krónika, hogy igen buja ember volt s az ő idejében "senkisem 
lehetett biztos feleségének vagy leányának szemérmetességéről vagy 
húgának szüzességéröl", a király olasz és német testőrei miatt, kik bün
tetlenül követhették el a legvérlázítóbb erőszakot. Mikor a másik olaszt, 
Róbert Károlyt királlyá avatták, a magyar rendek (hírét hallván olasz· 
országi viselt dolgainak) az ő koronázási esküjébe bevették, hogy "beéri 
a törvényes házassággal és megelégszik feleségével", rnindazáltal a 
magyar püspökök azután is többször bevádolták Rómában a csapodár
sága miatt.18 Hogy Nagy Lajos fivérének, a szerencsétlen Endrének, 

15 Demkó: A felsőmagyarországi városok életéről a XV~XVII. században 
(1890), 118. 

1 (1 Aeneas Sylvius írja a bécsiek-ről: "Szép polgárnőkhöz gyakran eljárnak a 
nemes urak; ilyenkor a férj borral kínálja meg, azután magukra hagyja őket", 
o:.Yanformán, mint azt egy 16. századbeli német kép (a "jógyomrú férj"-ről) is fel
tunteti. Hasonlókép jellemzi a bécsieket Bonfin, ki 1477-ben Mátyás királlyal Bécs
ben időzött. Schrank különben azt mondja, hogy Bonfiu egyszerüen lemásolta 
Aeneas Sylvius jellemzését. Kétségtelennek tartom, hogy Bécs m·kölcse erős hatás~ 
sal volt nyugati városaink (elsősorban Pozsony) sexuális moráljára. 

17 Siklóssy L.: A magyar középkor erkölcse. 1922. 
" 18 .. TÖ~lbek közt a Csepel-szigeten is volt egy barátnéja; ettől egy Kálmán 

nevu "torvenyt_elen gyermeke sziHetett, kit győri püspöknek tett meg. Károly Ró
bertrol a tulaJdon honfitársa, Dante, is úgy emlékezik meg, mint haszontalan, léh~ 
fia tal emberről. 

Magyal'y-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 13 
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ruilyen feleség jutott nápolyi Johannával, az közismert dolog, de már az 
kevésbé ismeretes, hogy ettől a hölgytől származik állítólag az a korabeli 
olasz társadalrnat és házasságot jellemző rendelet, rnely többek közt azt is 
meghagyja "ne quis uxorem suam cogeat plus quam sexles pro die coire" 
(.,welche :ft1linner!" - teszi hozzá a tréfás Baas; mi azonban azt a komoly 
Flourens-féle mondást is ráhúzhatnánk erre a sexies-re: "az ember nem 
hal meg, - megöli magát!") Még ha hamisítványnak tekintjük is azt a 
rendeletet, akkor is [Johanna magánéletét ismerve] rászabbatjuk az olasz 
mondást: se non e vero, e ben trovato. Egy másik olasz asszony, Mátyás 
király felesége: aragoniai Beatrix, a nápolyi király leánya, bár nagy
müveltségű, de sivárlelkű, érzéki nő volt, ki a nagy király utolsó éveit 
megkeserítette s udvarának erkölcsi színvonalát is lesüllyesztette/9 

Wer lm r n bit fd}~d} !a9rl!mnr;tn 
Unt> gilabr ba e fcin Ita U> ir p:ofuru;en/ 

Sc~ l magycllcrm•n ~nm tragen 
sacr mag. U>olj)•n "" !JÜt<n magcn, 

42. A jógyomrú férj. (Német gitnykép a 16. századból.) 

A királyi udvar immorális 
hangulata lassanként a fő
papságra is átterjedt s Gale
otto munkája (XI. fej.) sze
rint maga Mátyás is úgy nyi
latkozott egy ízben, hogy a 
magyar papok, bár kitünő 
szakácsaik vannak s jól 
esznek-isznak, de amellett 
féktelenek, vérengzők, uzso
rával és simeniával üzér
kedők, tivornyázók, kéjnők
kel s más efféle söpredékkel 
("quos honeste nominare 
non possumus") trafikál
nak.20 A főpapsággal szem
ben kifogástalan erkölcsü 
volt a hadsereg. Erről azt 
mondja Bonfini, hogy "a 
lovas katonák nagy része, 
kiknek családjuk van, még 
ha három évig kell is egy
folytában szolgálniok, soha
sem szegik meg a házas
társi hűséget; mindétig való 
becstelenséggel (perpetua 

infamia) bélye.gzik meg azt, akit fajtalauságon kapnak. A vezérükről, 
Báthory Istvánról, is köztudornású, hogy örökös tisztaságo t ( eastit as) 

1g Bonfini említi, hogy a Beatrix~a.erában sokszor igen friVol, a renaissance 
korának megfelelő társalgás folyt a királyi udvarban kéjnőkről és egyéb hasonlók
ról, Mátyás jelenlétében is. ~fagának Beatrixnak leánykori életéről, Ramiro Villa 
nevü apródja iránti szerelméről, kit egy szép napon a hercegnő hálószobájában 
ágya mellett (nel suo letto medesimo! a lantja vagy gitárja húrjával (con una 
corda de leuto) megfojtva találtak, lásd S. di Giacomo: La prostituzione in Napoli 
(1899, p. 31.) Ha ez az eset nem is törtérrt volna meg, Beatrixot mégis sok min
denre képes, szemérmetlen nőnek kell tartanunk. Mátyás halála után erőnek ere
jével a hitvány Ulászló nyakába akarja varrni magát, panaszos leveleket ir a 
pápához, melyekben elmondja, hogy nemcsak a házassági szertartás volt meg, ha
nem Ulászló el is hálta vele a nászéjt! 

20 Mátyás udvarának kimerítöbb jellemzését a Beatrix-korszakban lásd: 
Bruckner Győző: Galeotto "De egregie, sapienter et iocose dictis et factis Matthia·e 
regis" c. műve mint mívelődéstörténeti kútfő. (1901). 
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fogadott.21 :Maga 1Vfátyás király szívesen forgolódott ugyan az asszonynép 
körül, de - dicséretére legyen mondva - a tisztességes férjes asszonyok
ban sohasem tett kárt ("muliercularum quandoque obnoxius fuit amori
bus, sed matronis abstinuit"). 

Hogy milyen színezetü lehetett az a sexuális morál, melyet a később 
annyira meggyűlölt Beatrix és olasz kísérete a nagy magyar király 
udvarába' hozott, arról legjobban felvilágosít bennünket a különben 
geniális Czezmiczei János (Janus Pannonius)-nak, a későbbi pécsi 
püspöknek, erotikus költészete. Nem szándékozam bővebben foglalkozni 
vele, rnert ezt már előttem megtette Abel Jenő, Pfeiffer Antal, Hegedüs 
István és (minket legjobban érdeklőleg) Siklóssy László az ő idézett 
könyvében. De egyetmást mégis megemlíthetünk itten a magyar huma
nisták ezen legkiválóbb képviselőjéről, ki teljes mivoltában az akkori 
olasz renaissance neveltje volt, hisz életének javát, egész ifjúságát olasz 
környezetben töltötte, bár mindenekfölött magyarnak, sőt "Pannonia 
dicsőségé"-nek valJotta magát.22 Pompás versei közt, melyek Zsámboky 
(Sarnbucus) szerint szépség és latinság dolgában a régi klasszikusokkal 
versenyeznek, valóságos gyöngyei akadnak a középkorvégi erotikának. 
Egyik spigrammjában (Lib. I. 263,, a Teleki-féle 1784. évi kiadásban), rnely 
ma már azért is érdekes, mert eleven képét adja az akkori olasz b<Jrdély
háznak, elpanaszolja, hogy társai a lupanarba csalták, egy "undok nő
tanyára", hol 

Hitvány cellákkal, sűrűn pamlagokkal, 
Rajtok gubbasztva elhasznált leányok, 
Fejök tetőjén óriás frizúra, 
Nyakukról lóg le fátyolos ruhájuk 
Es mellöket mi sem szoritja össze! 
De mit'f Kezét az honnan vonta vissza 1 
Az ott ölelkezik s ez csókolódzik, 
Amaz párjával elvonul szabára ... 
Mehettek bűnösök romlásotokhat stb.23 

Egy másik (369. számú) epigrammjában elmondja, hogy Pindala 
nevű társa hogyan akarta őt hízelkedéseivel rábírni a homoszexuális élve
zetekre és hogy egy Linus nevű férfi hogyan igyekezett a fejébe verni azt 
az axiomát. hogy a paederastia az egyik módja annak, hogy az ember 
megszabaduljon a démoni hatalmaktól (315-319. sz.). A 108. sz, epigrarnm 
"Saját magáról" szól, "mikor a szüzességét elvesztette". Más verseiben 
Orsolyájáról is sokat beszél sőt a leendő pécsi püspök négy epigrammát 
áldoz annak a témának, melynek épületes címe: "De vulva Ursulae", 
viszont panaszosan említi Luciájáról (141. sz.), hogy egy bizonyos diszkrét 
élettani rnüvelet közben trombitaharsogásszerü robajt (bombum) bocsá
tott szabadjára de foedo podice. Ez a Lucia különben igen megfontolt 
hölgy lehetett, rnert nagy figyelemmel volt a férfiak orrának a méreteire. 
azon középkori versezet utasítása szerint, mely azt mondja, hogy ,!N os-

21 Hogy Mátyás katonái idegen földön is mennyire IUmélték a női tisztessé~ 
get, arról l. még Gyát·fás: Századok, 1877. 618. Ugyanezt a dicséretet mondja Zsig
mond király banderialistáiról az olmützi tanács 1426-ban (I. Tóth Zoltán: Mátyás 
király fekete serege, (1925.) 153. 

22 ö maga írja magáról: "Ille ego Pannoniae gloria prima meae". Magyar
ország történetét is megírta hexameterekben, sőt talán ő irta az első magyar 
nyelvtant is; legalább Deesy azt mondja róla, hogy ,,non erubuU Ungaricaro 
grammaticam conscriberé". 

23 Siklóssy L. fordítása. 

!B* 
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ci tur ex labiis quanturu sit virginis antrum, Noscitur ex naso, quanta sit 
basta viri". Hány versben, képben, sőt skulptúrában24 örökített.ék meg 
annak idején a renaissance-nak ezt az elfajzott erotikáját! 

Az olasz "kultúrhatás" után lássuk már most, hogy a németekkel 
való érintkezésünk milyen "előnyökkel" jáTt a sexuális morál terén~ 

Hogy sok jót nem várhattunk tőlük, az azonnal nyilvánvaló lesz, ha 
csak némileg is ösmerjük azt a hatalmas német irodalmat, mely a közép
és újabbkori német romlottságról beszél. IV. Károly német császár fia, 
Zsigmond, volt a mi első hosszabb uralkodású német eredetű királyunk, 
kinek udvara hatással lehetett a magyar felsőbb társadalom moráli" fej
lődésére. Tudjuk róla, hogy rendkívül buja természetű ember volt, 
kiről igen sok dísztelen dolgot jegyeztek föl az egykorúak. Müller J. az 
ő svájci történetében elmondja, hogy mikor Zsigmond a konstanzi 
zsinatTa utazott (1414), Bern városának tanácsa elrendelte, hogy a király 
kísérete számára díjtalanul rendelkezésére álljon a bor és a "Gii.sslin 
der schöneu Frauen". Elég költséges dolog lehetett, mert a király 

43. G i o v i o püspök érem
portraitja. (Faludy Géza dr. 

gyüjteményéből.) 

800 lóval és megfelelő számú lovassal utazott. 
Csak Garai Miklós nádor 300, Kanizsay János 
esztergomi érsek 160 lovat, sok hintót, tár
szekeret s fegyveres szolgát vitt magával. 
Zsigmond nagyon meg lehetett elégedve az el
látással, mert a városi protokollurnak egy 
másik helyén az áll, hogy "mit dem Wyn und 
Frowenhusz (Frauenhaus) rumte der König 
darnach, wo er bey Fürsten und Herren sass, 
gar hoch und hielt es für eine grosse Sache". 
l\Hkor egyszer (1434) Ulmban járt, maga is 
meglátogatta a városi bordélyt.25 A városi 
tanács ilyenkor fényesen megvilágíttatta ő és 
kísérete számára a bordélyházhoz vezető 
utcákat; más alkalommal a párizsi Louvre
ban százhúsz hölgyet vendégelt meg feje

delmi módon, értékes gyűrűkkel is megajándékozva őket 26 s mindent 
végigélvezve, amit csak lehetett. Itthon nem volt olyan igen gáláns, mert 
mikor egyszer Kismartanon átutazott s ott egy éjet töltött, a városnak 
kellett kifizetnie a futólag használt császári-királyi meretrixet. Augs
burgban még 66 éves k01·ában is résztvett a polgárság táncmulatfolágain 
és maga is táncolt. Egészen ráillik, ahogy Monstrelet prépost jellemzi 

21 Faludy Géza. t. barátom nagyszerű gyüjteményében megvan Giovio (J o
"'\""ius) Pál (1483-1552) olasz orvosnak és püspöknek itt közölt érem-portraitja 
(csupa penisből összekombinálva!) a 16. század elejéről, nemkülönben egy másik 
obscoen érem a következő felirattal: "Vulva dolet, urina docet, en elevata pede 
foramen". 

2s Ploss-Bartels: Das ·weib (1913), I. 634. és Fuchs: Geschichte d. erot. Kunst 
(1908), 163. 

20 Ez a bőkezüség mindig jellemezte a külföldön Jaro magyar királyokat. 
A Bécsben mulató Nagy I..~ajosról is a következőket írja a német krónikás: "Anno 
1347 hat der khünig von Ungern auch ein schön hoff bey den Augustinern, da hiess 
man den freydthoff allen deckhcn mit grünen Hib, man macht die tanczlauben von 
lev-nen und saillen uberge•zogen und legt laub darauf, man macht sie hoch von 
w~gen de·r wintliechter. Der khunig Jies auch roachen ein fürstengesasz, zu beyden 
seyten eius, es was mittem in sumer. man danczet ain gantze wochen, tag und 
nacht, er het geckh(1)aydet 45 dit>nst junckfrawen von gewandt und guet mit blab 
und grab." (A. Schu.lfz: Deutsehes Leben (1892), II. 312) 
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egy (VI. Károly francia királyhoz intézett) levelében: "Ez az eszelős 
öreg, bármilyen országba, bármily vidékre jöjjön is, nem ronlasztja el, 
hogy ne szeretkezék a nőcskékkel, hogy ne játsza a szerelmest. Kackiá
san, ifjú ember módjára egy, sőt két koszorút tesz ősz fejére, kíséretével 
énekszóval járja be az utcákat és ami még inkább növeli aljasságát, az 
utcasarkokon leszáll kocsijáról, a nyilvános szajhákat kezével megérinti, 
n1ég pedig oly barátságosan, mintha ezek a némberek Penelopehez, vagy 
a római Lukréciáhüz volnának hasonlók, pedig inkább minden tekintet
ben erre az aggastyánra ütnek.~'27 Hogy Zsigmondról a magyaroknak is 
meg volt a jó véleményük, azt megsejteti Tinódi Sebestyénnek az a helye 
("Zsigmond király és császárnak krónikája"), hol azt énekli róla: "Sok 
párta nélkül való leányokat, Szép menyecskéket és szép ruhásokat, Kik
nek Zsigmond megmérte köldeköket, Hosszasságokat és ő szép tőgyüket." 
Felesége - a szintén német Ozillei Borbála - sem volt különb az uránál: 
.,nyilvánosan, szeretők közt élte le dicstelen életét", mondja róla 

44. Adám és Éva kiüzetése a paradicsomból. Az almakeréki 
templom falképe a 14. századból. D i v a l d K o r n é l mun

kája után. {Magyarország miivészeti emlékei, 121.) 

Aeneas Sylvius és Bonfini. És ennek az embernek lett volna fia a dicső 
Hunyadi János~ 

Zsigmond után nem sokkal egy ifjú Habsburg került a trónra: 
V. László. Nevelője a nagybátyja, Czillei Ulrik - maledictae memoriae 
- volt. Hogy ez az uralomravágyó, becstelen ember hogyan nevefte a 
fiatal királyt, arról mü1dennél jobban felvilágosít bennünket Székely 
Bertalan gyönyörű festménye a Szépművészeti Múzeumban: az a jelenet 
van ott megörökítve, mikor a jobb sorsra érdemes éretlen ifjú nagy
bátyja ölében ülve, szinte elfásult tekintettel nézi az előtte buja táncokat 
lejtő nimfákat. Mikor 1452-ben (12 éves korában!) bevonult Bécsbe, a 
város polgármcstere és tanácsa egy sereg városi szajhát küldött fogad
tatására a Wienerbergre: "dm·nach zog er nach gen Wienn. Da ward er 
schön emphangen von Arrneu und Reichen mit Zelt aufgeschlagen, vnd 
paner an dem Wienerperg, darunter die schönen Frawen vnd all hant
werch frawen sein Warten an (ohne) J\iaentl" stb.28 Ugyanilyen fogadta
tás várta akkor is, mikor Boroszlóból visszatért. Ilyen ünnepi fogadtatá
sok alkalmával a kéjnők ("Hübscherinnen" a régi német hübschen-ből, 
a. m. "szépet tenni", kedveskedni. kurizálni, v. ö. a francia: courtisane. 

27 Siklóssy L., i. m. 113-121. 
28 L. Schmnk: Die Prostitution ín "'ien (1886), I. 93. 
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courtoisie) hosszú seregének élén a város kürtöse lépegetett, a hölgyeket 
pedig borral, jóféle ételekkel traktálták s napokig eltartott a táncos 
mulatozás, me]y alatt a nőknek "bereitschaft"-ban kellett tartaniok magu
kat a "hohe Haupter" kielégítésére. !gy volt ez más német városok
ban is. 

V. Károlyról, a későbbi német császárról, szintén azt olvassuk, hogy 
mikor 1520-ban Antverpenbe bevonult, meztelen leányok fogadták, s ha
sonlóképpen három egész csupasz "grácia" üdvözölte XI. Lajos francia 
királyt is, mikor 1461-ben Párizs városát meglátogatta. A meztelen női 
testnek ez a sivár kultusza, a női és férfl genitáliáknak ez az exhibitiója 
mindenkor szöges ellentétben volt a magyar ember erkölcsi felfogásával. 
Egyik régi (14. századbeli) műemlékünk is igazolásul szolgálhat: az alma
keréki templom egyik falképe, mely az első emberpár kiűzetését ábrá
zolja, a paradicsomban elkövetett könnyelműség után. Szinte komikusan 
hat az emberre az a nagy szemérmetesség, az a féltő gond, ahogy ezen a 
képen Ádám és Éva az ő nemzőszereiket eitakarni igyekeznek. Ezzel 
szembeállíthatjuk hosszú sorát azoknak a középkori olasz, francia, német 

45. Erótikus alakok (Adám 
és Éva) egy égeri (cseh
országi) templom oszlo:Pán. 
[Fu c h s: Geschichte d. 
erot. Kunst c. munkájából.J 

46. Ohscoen alak a 15. 
századhól egy cham
peaux-i kolostori iskola 
oszlopán. (F u c h s em-

lített munkájából.) 

és osztrák székesegyházaknak, templomoknak, melyeknek külső (sőt nem 
egyszer a belső) architektúrája núndenféle obscoen faragványokkal volt 
díszítve. Az imént említett magyar műemlék érintetlen pudorát még két
száz évvel később sem találjuk meg a németeknél, kik körülbelül száz éven 
át (egészen 1570 tájáig) valóságos kirakatot csináltak a férfi genitáliák
ból: peniszacskót (,.latz"-ot, lat. latus) szabtak a nadrágra, sőt az előkelő 
urak, fejedelmek, királyok (magyar királyok!) páncéljára is. Nékám Lajos 
az ő értekezésében már közölt egy Holbein-féle képet erről a speciális 
német phallusz-kultusz-ról: e helyen még két jellemző mintáját mntatha
tom be ennek az arcátlan divatfajtalanságnak,29 melynek száz éven át 
nem akadt megrovója Nagynémetországban. Az egyik kép a Sulkowsky
hercegek fegyvergyűjteményéből való páncélt ábrázol, a másik pedig 
II. Miksa magyar király és német császár páncélját. Az előbbi unikum 
a maga nemében, mert a penis-zacskó végére (mely vertvasból volt) egy 
bajuszos férfifej van ráétetve, aminthogy sokszor egyéb cifraságokkal is 

29 A kilt képet a következő munkából vettem: W. Boeheim: Handbuch der 
\Vaffenkunde (1890) és ugyanattól: Album hervorragcnder Gegenstünde aus der 
'\\T affensammlung de-s allerhöchst en Kaiserhauses (1894.) 

A magyarországi prostitució multjából 199 

ellátták ezeket a latz-okat az ötvösművészek és fegyvergyártók.30 Ennek 
a perverz divatnak a 16. században semmi gyakorlati jelentősége sem 
volt s a 15. században is csak annyi, hogy a svájciak ilyen módon véde
keztek a németek harcnwdora ellen (akik t. i. a védtelen nemző részeket 
igyekeztek félnyársaini szúró szerszámaikkal). De hát akkor miért hord
ták a penis-zacskót a mindennapi ruhán is~ Nem hadi védekezés, hanem 
szemérmetlen penis-exhibitio volt ez, onas méretű Zatz-okkal, melyek 
büszkén hirdették az ámuló külvilágnak: "ilyen legény vagyok én!" Ha
zánkban - amennyire én tudom - sohasem volt divatban ez a c::suuyn 
külföldi eltévelyedés. 

A Mátyás után következő két J agelio: IL Ulászló és IL Lajos sem 
volt különb erkölcsű, mint német eredetű uralkodóink.3

.1 Ulászlóhoz ké
pest Zsigmond szinte erkölcsi nagyság volt, IL Lajosról pedig megírta 
Szerémi, hogy ez a .,bestye táncos, parázna király" már gyermekkorában 
bujálkodott az udvari hölgyekkel, s a fele
:-;ége - Habsburg Mária - Szerémi (udvari 
káplánja) írása szerint a "a maga fehér
népével bordélyházzá tette a királyi udvart, 
latrocula (parázna kurafi) volt"; az udvar 
ifjúsága (Batthyány Ferenc és a többiek) 
a kárpit mögött paráználkodtak a királynő 
német udvarhölgyeiveL A kora özvegységre 
jutott királyné jelleméhez teljesen illő tör
ténelmi adat, hogy mikor az ura lV[ohácsnál 
odaveszett, első gondja nem a hitvesi bánat 
volt, hanem az, hogy a budai és visegrádi 
udvar kincseit nagy sebtiben hajókra ra
katta, Bécsbe vitette s I. Ferdinánd azokat 
részint elárvereztette (még Szent Zoroárd 
ezüstkoporsóját is, in maiaren Dei glo
riam), részjut beolvasztatta s az így nyert 
pénzzel fi_zette a szegény hazánkat ször· 
nyűséges módon dúló, pusztító német ha
dakat." 

47. Penis-zacskóval ellátott pancél 
a Sulkowsky-hercegek fegyver

gyüjteményéből (1540 körül). 
B o e h e im után. 

A következő időkről már nem kívánok szólni, bár a különböző euró
pai udvarok chronique scandaleuse-e elég anyaggal szolgálhatna. Ez 
pedig arra vezetett, hogy a polgári társadalom részint szatírával, részint. 
megbotránkozással gondolt a népek élén álló egyik-másik fejedelmi 
asszonyra: 1\.fedici Katalinra, II. Katalin orosz cárnőre, sőt Mária Teré
ziára is, aki pedig egyik előharcosa volt a prostitució elleni küzdelemnek 
s úgylátszik, inkább frigid természetű nő volt,33 mint ennek az ellenke
zője. M:ikor Mária Terézia trónra lépett és vetélytársai mindenfelől meg-

30 A lat~_-ot a mindennapi polgári ruhán is viselték a németek, természetesen 
nem vert vasból, hanem ruhaszövetből készítve. (Lásd alább, a budai német hóhér 
képét.) 

31 Ezekről bővebben l. Siklóssynál i. m. 182-186. 
3 :> Takdts S., u. o. 123. és Siklóssy L.: Műkincseink vándorútja Bécsbe. 

(1919). 67. 
33 "Bekannt ist der R.at der medi?.inischen Antaritaten an die vergebens 

einen Erben erhoffem1e Kaiscrin Maria Theresia, ~ ein Rat, der denn auch den 
Erfolg brachte: "Caeterum censemus vaginam Sacratissimae Maiestatis magis esse 
titillandam". (r:Vulffen: Der Sexualverbrecher. 4. kiadás, 1910. 61.) 
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rohanták birodalmát, egy francia gúnykép jelent meg "Erőszaktétel a 
magyar királynén" címmel. n1elyen a porosz, francia bajor spanvol é~ 
szárd király alakja látható, amint lVL Teréziát egy i~gre v'etközt~tik, ~ 
míg a bajor és a spanyol n1egelégszik annyival, hogy a fűzőjét és a ha ... 
risnyáit leszedi, addig II. Frigyes, a porosz, merényletet akar elkövetni 

48. IL 1-liksa magyar király páncélja, 
penis-zacskaval (1562 körül), a bécsi 
esászári fegyyerg~·üjtcményhől. Nürn
bergi lllŰ\"ész mnnkája. B o e h c im 

n tán. 

ellene; a képnek leggonoszabb fulánkja 
az, hogy a királynő férje nagy jámboran 
nézi az egészet s csak annyit mond rá, 
hogy: "J'ai signé la neutralité!"34 Vala
mivel szelídebb, de azért Inég mindig elég 
obscoen jellegű az a gúnyérem, melyet 
akkor bocsátottak világgá, mikor Mária 
Terézia az örökösödési háborúban meg. 
verte a bajor VII. Károlyt s ez ennek kö
vetkeztében elvesztette Csehország koro· 
náját. Az érem egyik ]apján az áll: .,A 
magyar királyné felhúzza a bajor nadrá· 
got'\ a másikon pedig: "A levetkőztetett 
magyar ki.rályné." 

• 
A paráznaság, fajtalanság tág fo

galma alá eső sokféle bűnös cselekmé· 
nyek, kihágások, még a legerkölcsösebb 
érzületű népnél sem mennek ritkaság· 
számba, írja egyik kiváló jogászunk, ab
ból azonban, hogy törvényeink a faj
talausági esetek dolgában, egyéb bünté· 
nyekhez képest, csak gyéren, de súlyos 
büntetések kiszabásával intézkednek, kö
vetkeztethetjük, hogy nálunk a parázna
ság a ritkábban előforduló, de a közer
kOlesi érzéket durván sértő bűntények 
közé tartozott s minthogy a 1514:47. t.-c. 
is "detestabile, enorme et turpe vitium"
nak nevezi, nyugodtan mondhatunk ked· 
vező ítéletet a nemzet régi erkölcsi álla· 
potáróL A magyarság ősi erkölcsi életé· 
ről, kellőszámú adat hiányában, nem igen 
alkothatunk hü képet magunknak, de 
már abból, hogy a 16. század elejétől 
fog-va minduntalan ismétlődnek a paráz
nák büntetését elrendelő statutumok, 

arra lehet következtetni, hogy ebben az időben a sexuális erkölcs 
nálunk is bomladozni kezdett. Ekkor n1ár a stuprum, a házasságtörés, a 
vérfeTtőzés mellett a sodornia is megjelenik törvényeinkben. Természe
tes, hogy az erkölcsi érzék lazulása nem mutatkozott mindenütt egy-

3 ~ E kép, mely ocsmánysága miatt itt nem közölhetö, megtalálható a köv. 
munkában: E. Fuchs: Gcschiehtc der erotil~;chen Kunst, Berlin, 1908 (231. L) Ugyan· 
ebben a könyvben (271. L) még egy másjk, Mária Teréziára és a hét éves háborúra 
vonatkozó obscocn angol kép hasonmása is közölve van, melynek felh·ata: "The 
Queen of Hungary's Whetstone". 
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forma erővel, hiszen Apor Péter 35 még a 17. század végén is azt írja, hogy 
,,kivált a székelységben, mikor valamely úrfi vagy uemes ifjú legény ví
gan volt s táncolni akart, leküldött az faluban, az falusi leányokot essze· 
gyüjtette, az házához felvitette, virradtig is tisztes~égesen eltáncoltanak. 
J\fég hogy legkisebb bujaság esett volna is, soha híre, helye sem volt". 
A nmgyar táncnak különben is minden időkben a tartózkodó szemérme· 
tesség, "a szemeket soha fel nem vető szerénység" volt a fő jellem~ője a 
nő részéről, a féTfi részérői pedig a daliás és méltóságteljes tartás, 
"ázsiai gravitás" - ahogy Csokonai mondja. "Egyenes fejállás, büszke 
mell, nyalka lépés, összehangzó bokázás, egyik kar a csípőn, másik kar a 
süveg körül, vagy a leány derekán, sarkantyúnak pengő összeverődése, 

komoly arc és kemény tekintet: ezekből áll az igazi magyar férfitánc. 
Van benne andalgó, van benne kopo gó: de mindig ott kell lenni a férfi
erőnek, fenségnek és méltóságnak. Nem könyörög és mulattat, nem ugrá1 

49. Erótikus gúnyérem Mária Teréziáról, 1742.ből. (Fa l u d i G é z a dr. gyüjteményében.) 

és ledérkerlik a mag-yar legény, amikor táncol, hanem hódít." Így jellemzi 
Eötvös Károl,y a magyar táncost, de már 1683-ban is azt írja a magyar 
Simplicissirnus, kiről még alább is szó lesz, hogy "{die Ungaren) tanzen 
recht zierlich und ordentlich, nicht wie die Deutschen oder Franzosen, 
die doch wunderlich vermeinen, was ihre Capriolen (bakugrások) sind".36 

A németek táncára vonatkozólag, mint különösen visszataszító erotiku
mot említhetjük a Nékám Lajos értekezésében is megtalálható umbstos
sen·t vagy umbwerfen-t, mely abban állott, hogy "tánc közben a táncos
nak egy barátja a nő mögött lehajolt, mire a férfi megtaszította párját, 
úgyhogy az hátra bukott és lábaival ég felé kapálózott. Még immoráli
sabb volt az a mód, mikor a férfi és a nő egy-egy lábon szembe állva, a 
másik lábukat összetették, s a lábával fordította fel, lehajlott társának 
hátán keresztül, az ebbe nyiltan belee-gyező nőt táncosa. E táncot, talán 
pietásból a n1ult idők iránt, pár év előtt felújította "Assentierung" néven 

35 Metamorphosis Transsylvaniae (Monum. Hung. Histor., Irók, Xl. 419.') 
36 R. Prikkel Marián: A magyarság táncai (1"924), 34-35. l. után idézem. 
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c~y budavidéki sváb falu fiatalsága, a szolgabíró azonban nem volt a 
nen;et knltú:a történetében járatos, és lecsukatta a hagyományukat ápoló 
leg~nye~e~"·3 ' Ezek utá~ me_g·érthetjük; hogy a magyar nép mért nevezi 
a tanckoz1 eszeveszett es faJtalan ugrandozást, bukdácsolást dájcsolásnak 
vagy kalnmajkának: 

"Hej, átkozott kalamajka, 
Ki a szűzet földhöz vágta; 
A szaknyáját felhajtotta, 
Fehér lábát kimutatta". 

mondja a reg1_ magyar népvers. 

~g,~zán nehéz megérteni, hogy mi indíthatta a különben éles meg
figyeJesu Fuchsot arra, hogy egy másik munkájában,as mindjárt a hir
~e~t. umstossen letá_rgyalása után a tarantella és a macsies (!) mellé 
alhtJa a magyar csardást: "Es gibt eine ganze Reihe National- und auch 
Modetanze, die einzig den Vollzug des Liebesaktes. und das in der denk
ba~ durehsichtigsten Weise, durch ihre Hauptpointen versinnbild1iehen. 
Wu n~nnen nur die italienisebe Tarantella. die polnisebe Cachueha, den 
ungartschen Csardas und die moderne international verbreitete Matcbi
c~e. Alle diese Tiinze sind nichts anders als das stilisierte Delirium des 
Lre~e~rausches." A jeles német kultúrtörúénetíró alighanem valamelyik 
berhur lupanarnak szesszel telített légkörében látta a magyar csárdást 1 

De térjünk vissza tárgyunkra. · 

Az a sexuális erkölcs, melyről föntebb emlékeztem csak a falu la
kosságát, a szántóvető magyar népet jellemezte, - város~inkban más volt 
az eset. A 16. század elején nálunk js fejlődésnek indul a városi élet s ez 
n;egtere~ti ~ prost~,tuciót. Al~o~oli;mus. városi élet, Iakásnyomorúság. 
ferfinak ~s none~ szűk falak kozh kenyszerű symbiosisa, a lakosság meg
s~aporodasa a varosokban s az életviszonyoknak evvel járó nebezülése a 
hazaso?ás időpontjának kitolódása. ipari (s kiváltképen nagyipari) fel
lendules: ez az igazi termőföldje a sexuális romlásnak. nem szólva a há
borúk és a katonaság hatásáról. 

N em szándékozem a középkori hadviselés és a prostituci ó szoros 
kapcsol~.tair~~ beszélni, csak néhány olyan adatot említek, mely szintén 
avval fugg osze, hogy ezen az úton is néha-néha nyugati hatások alá 
kerül.tünk. , lgy ~éldául a kereszteshadak útján, melyek nem egyszer 
m~ghszteltek hazankat avval a csürhe-erkölccsel, mely jellemezte őket. 
Mar az 1096-iki kereszteshadról, mely Magyarországon átvonult megírja 
Berth?ld barát; ~ogy sz~mtalan férfiruhába öltözött nőt hurcolt 'magával, 
az egesz hosszu uton faJtalankodva velük." Még Bouillon Gottfrid sere
gét is húszezer nő kísérte, saját zászlaik alatt s mikor Szelimán seregei 
Boémund táborát elfoglalták, a kíséretében levő hölgyek (a legelőkelőb
bek is) pompázatos ruháikba öltöztek s hogy a biztos halált elkerüljék 
odakínálkeztak a töröknek.4

() A német III. Konrád seregét is szépszám~ 
,.parvulae mulieres" (a "petites femmes"-ok ősei) kísérték útján sőt 
IX. (Szent) Lajos keresztes hadáról (1248-1254) is ugyanezt írja a' fran-

37 V. ö. még Fuchs: Gesch. d. erot. Kunst (1908), 165. 
38 Fuchs: Illustr. Sittengeschichte (1909), 465. 
39 

•:Sed ~t in.n"?-merabiles. feminas secum habere non timuerunt, quae na. tura
l em habltum lll VInlern nefane mutaverunt, cum quibus fornicati sunt" 

4
() "Hac crudelitate atracissimae mortís stupefactae tenerae pnella~ et nobi

lissimae vestibus ornare festinabant, se offerentes Turcis" stb. 
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eia krónikás (Jean de Joinville)," ki többek közt elmondja, hogy a szent 
király kénytelen volt a kíséretében levő lovagok közül számosat megbün
tetni, sőt elcsapni, mert olyan szemérmetlenek voltak, hogy alig egy 
kődobásnyira a felség sátorától végezték fajtalan szórakozásaikat: "a la 
portée d'une menue pierre, autour de son pavillon, ceux 13. tenaient leurs 
lieux de débauche [bordiaux]." Ezek a szomorú tapasztalatok indították a 
franciák 'királyát arra, hogy egy 1254-ben kelt rendeletével az összes pros
tituáltakat kitiltsa Franciaország területéről, minden ottani bordély
házat becsukassorr és a legszigorúbb büntetéssel sujtassan mindenkit, aki 
lakást ad az erkölcstelen nőknek. E rendelet volt az elsők egyike a~ok 
közt, melyek a prostitució kiirtását célozták; persze eredménytelenül. 
Ugyancsak az utolsó (13. századi) kereszteshadak idejéből való Wolfram 
von Escbenbach nevezetes Parzival-ja, melynek egyik helyén rövid 
néhány sorban, de élénk színekkel festi a költő a középkori hadak szajha
suitejét: "Auch Frauen gab es da genug: Den zwölften Gürtel manche 
trug Als Faustpland für ihr Minnen. Tra un keine Königinnen: Die Dir
neu, die hier kamen, Die hiess man Lauerdamen."42 

Hát bizony igaza lehet Siklóssynak, mikor azt mondja, hogy a 
magyar ember a kereszteshadak idején látott először igazi, comme il faut 
- meretrixet. Dicső emlékű Kálmán királyunknak meg volt a kellő 

morális mentsége ahhoz, hogy azt a semmiházi népet, melyet amiensi 
Péter vezetett, széjjelverte, hiszen ezekről is följegyezte a krónikás, hogy 
erkölcstelen női hadsereg ment velük, mely "szakadatlan delektáció szín
helyévé" tette a tábort s még evvel sem érték be, mert "a magyar leányo
kat erőszakkal fosztották meg szüzességüktől s a házasságokat becstele
nekké tették". 

Amde ne folytassuk. Eleget írtak már mások a harmincéves háború 
szomorú állapotairól, a "hurenweibel" vezénylete alatt álló meretrixsere
gekről, melyeket Beharn és J ost Ammann képeiről is jól ismerünk, vagy 
arról, hogy milyen befolyással volt a 15. század végén a syphilis ernp
tiójára és szétterjedésére a VIII. Károly seregét követő prostituáltak tö
megének szerteáramlása az olaszországi hadjárat befejeztével. Hiábavaló 
volt minden rendelkezés, mely e nőket távoltartani igyekezett a hadse
regektől: a nemi bajok miatt lassan-lassan több katona lett harcképte
lenné, mint az ellenség fegyverétől. N em szabad azonban felednünk, hogy 
a külföldi nagy badseregeket követő prostituáltak (éppúgy lllint a ,.fiúk") 

u J. de Joinville: Histoire de Saint Louis (Paris, 1874, 95). Haberling: Das 
Dirnenwesen in den Hecren (1914) után idézve. 

42 W. Hertz átírása mai németre (v. ö. Haberling, i. h. 29.) Az utolsó sor így 
bangzik az eredeti költeményben: "Die seiben trippániersen hiezen soldiersen". 
Trippdnierse a. m." tirpendiere, truppendiere, fi1le débauchée". (A német tripp 
(-trapp), trippeln eredetileg az ütemszerű katonalépést jelentette, késöbb a ritmi
kus csöpögésé-t valamely folyadéknak s ebből lett a német tripper (blennorrhoea) 
s a félig magyar tripli.) A soldiersen szó "soldatenweib"-ot, katonadámát jelent. 
A dámát v. hölgyikét "szajha, ringyó" érteimében ma iS mindenfelé használja né
pünk, Úgylátszik, hogy a dámá-nak megbélyegző jelentése az olaszból jött át hoz
zánk, mert a velencei nyelvjárásban dama o-lyan úriasszony, ki szeretöt tart (K6-
·rösi Sándor: Nyelvőr, XV. 409), bár "katonaszajha" jelentése a németeknél is (már 
a harmincéves háború idején) fölmerült; ezért ajánlja J. Laurenbera 1652-ben a 
tisztességes leányoknak azt, hogy "wenn euch einer Darne heisst, schlagt ihm an 
die Ohren!" A fenti versben olvasható .,faustpfand"-nak az az értelme, hogy a kö
zépkorban még ritka volt a pénz s a katonaféle ember záloggal (pfand) elégítette 
ki hölgyét; az a s:ok gürtel, melyről itt szó van, ilyen szeretkezési zálog volt, mely 
kiváltásra várt, - ha ugyan végJeg ott nem száradt a dárna derekán! 
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nélkülözhetetlen alkotórészei voltak a sokáig elhúzódó háborúk alatt a 
hadsereg organizmusának. Ök vitték egy jórészét a közkatona batyujá
nak (a régi képeken látható, hogy egyik-rnásik úgy meg volt rakva, mint 
a mellette baktató szamár), ők mosták a katanájuk ruháját, ők főztek 
neki, gondozták betegségében és sokszor az első segélyben is ők részesítet
ték a sebesültet. A 16. századból fennmaradt "Hm·en- und Bubenlied"-ban 
szó sincsen sexuális vonatkozásokról, hanem csak arról, hogy 

"Vi7ir Huren und Buben in den Kriegen 
Halten und warten nach Vergnügen 
Unsrer Herrn; wir Buben lauffen, 
Heymtragen was man ist kau:ffen. 

Sonst sind wir auch nützlich deru Heer, 
Kochen, fegen, waschen und wer 
Krank ist, dem warten wir d&nn ausz, 
\Vir zehren auch gern nach der pausz".43 

Nálunk, hol a hadrakelt seregek is sokkal kisebb méretüek voltak, 
mindez nem volt Így. Föntebb már idéztem Bonfinius dícséretét a magyar 
katonák sexuális tisztességéről, mely merő ellentétje volt a német, vallon, 
francia zsoldosénak. A Mátyás előtti viszonyokról nincs sok tudomásom; 
ellenben, hogy Mátyás után is szigorúan felügyeltek a magyar hadak 
erkölcsére, azt bizonyítja többek közt az 1595. évi 34. törvénycikk és más 
16. századbeli törvények és tábori rendeletek, melyek a legszigorúbbu.n 
tiltották a paráznaságot és azt, hogy asszonynép tartózkodjék a táborok
ban, szintúgy Bocskay fejedelem hadi regulái· (1606-ból), rnelyeknek 
7. pontja azt rendeli, hogy azok a katonák "az kik erővel szüzeket törnek, 
asszonyállatokat erővel, akaratjok nélkül rontanak, Iejekkel érik meg"; 
továbbá I. Rákóczi György hadi rendelete 1645-ből ("erőszak szerint való 
paráznaságot cselekedni senki ne merészeljen, mert meghal érette"),44 a. 
tornai várőrség hadi szabályzata 1636-ból, ("ha valaki erőszak-paráznasá·· 
got cselekszik, kerékben töretik; aki peniglen másféle paráznaságot pat· 
rálna és asszonyembert táborban tartana maga mellett, feje esik el") 45 

Istvánffy történelmi munkája is megvetéssei említi a német katonákat és 
az ő hölgyecskéiket, kiket szemérmetlen módon állandóan magukkal eipel
nek ("germanos et eorum mulierculas, quas pudenda consuetudine :secum 
circumferre so lent"). De nemcsak ő, hanem egy német ember- a "Hungaro
teutomachia" szerzője - is azt írja egy helyen, hogy a német katonák 
harca abban áll, hogy amit Magyarországon megenni-meginni nem bír
nak, azt fölégetik, megsemmisítik és kétszerannyi köztük a becstelen 
szajha s a csőcselék, mint az igazi katona. "Valjon látsz-e a magyar sereg
ben csak egyetlen nőszemélyt is?" kérdi az olvasótóL!!6 

A katonaság és a titkos prostitució közötti kapcsolat Buda vissza
foglalása után, a 17. század végén és 18. század elején kezd nálunk s:tembe
ötleni. Akkor kezd itten a városi élet, annyi idő multán, újra fölpezsdüini 
s akkor kezdik városainkat (főleg importált) katonasággal megrakni. 
Hozzá még hiányzott az állami rendőrség intézménye, mely féken tartotta 
volna, úgyahogy, a nyílt és titkos prostitució csapongásait Az állami 
rendőrséget városi közegek, hajdúk, darabontok helyettesítették s ezek a 

43 Fuchs: Illustderte Sittengeschichte (1909), 392. 
4~ Szilád.v A. és Szilármi S.: Török-magyarkori történ. emlékek, V. 338. 
45 Történelmi Tár, 1880. 779. 
4 6 Takdis S. (L m. 504.) 
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nemes emberrel, hivatalnokkal, katonával szemben nem mertek kellő 
eréllyel eljárni. Hiszen még 1841-ben is azt panaszolja valaki,~7 hogy ha 
Pesten egy tolvajt vagy másféle sehonnai csavargót akar valaki rendőr
kézre juttatni, akkor előbb tíz garast kell az utcasarkon állongó bajdú 
markába nyomni, különben meg se mozdítja a lábát, "kivévén, ha tekin
tetesek vagy hivatalbeliek vagyunk". 

Mát a 17. században panaszkodnak Győr városának urai, hogy a 
várban levő német katonák kétes erkölcsű hajadonokkal és házasságtörő 
asszonyokkal laknak és élnek együtt. :Meghagyják, hogy ezeket a nőket 
három nap alatt távolítsák el a várból s ha nem mennének, a hóhér bélye
gezze meg az arcukat s üsse ki őket a kapukon, a házasságtörő asszonyok 
pedig életükkel lakoljanak." 1720-ban ismét panaszolják, hogy a városban 
ugyancsak elszaporodtak a mindenféle "tisztátalan parázna személyek, 
kik különösen az újvárosi katonák és hajdúk házainál és a külső majorok
ban laknak, az hová városi uraimék be sem bocsáttatnak'', ott megfaty
tyaznak s azután - re bene gesta - fejkötöt kötnek a fejükre, mint más 
tisztességes fehérnép. Ezértis elrendelik, hogy ezeket a tisztátalan szemé
lyeket írják össze, a nemes tanács majd módját ejti, hogy elbánjon v·elük. 
"Ha pedig városi embereknél is találkoznának olyan parázna életű férfiak 
és fejérnépek, minden továbbvaló halogatás és exceptio nélkül az újvárosi 
pellengérben megvesszőztetvén, az kurvák ezen városhul és annak terri
toriumából el csapattassanak és az kurvafiakon desumál ván az szekott 
12 forint taxát, megbüntettessenek Itt az belső városban találandó olyas 
személyeket az városházához vitettetvén, tömlöczben levő rabok által pro 
parcendis expensis [hogy minél kevesebbe kerüljön a dolog!] megcsapat
tatván kiüzettessenek". 

Később, 1754-től 1770-ig Erdélyből hallatszanak olyan hangok, hogy 
feslett erkölcsű, csavargó női személyek megfertőzik s szalgálatra kép
telenné teszik, sőt sokszor szökésre csábítják a katonákat. Ezért volt oly 
gyakori abban az időben a bánáti és erdélyi oláhok közt a syphiliS.49 Az 
utóbbiakról aztán lassankint a székelyekhez is átcsapott a baj, mert 
Enyedi János seborvos 50 azt írja 1801-ben, hogy "eddig a frantzu esméret
len vólt itt Erdélyben a székellyek között, de eközt is kezd terjedni, nem 
csak a Zalathna körül levő oláh falukban, a holott is már olly közön
ségessé lett, mint a nagy és népes városokban; igyekezik is a felséges 
királyi kormány-szék, ezen eláradó nyavallyának ellent állani, mivel majd 
minden Zalathna körül levő falukban seb-orvosokat rendelt, kiknek is 
szargalmatos vigyázások által, ezen dögleletes nyavallya orvosoltatik". 

)\![ég a 19. század első felében is gyakran olvashatunk azohól a 
veszedelmekről, melyek (különösen a fővárosban állomásozó) katonaságot" 
a titkos és nemtitkos prostitució részéről fenyegették 1836-ban a helytartó 
tanács rendelete említi, hogy a pesti oldalon levő váci sorompó környékén 
levő kis kocsmákban, utcákban meghúzódó ringyók esténkint csábítgatják 
és luessel fertőzik a katonákat, ezértis minél előbb eltoloncolandók s ha 
visszalopóznának, testileg büntetendők.51 1841-ben a budai városi tanács 

47 Jelenkor, 1841. évf. 29. szám. (Siklóssy után idézem.) 
48 Szávay Gyula: Győr monografi.ája (1896), 279. 
~9 V. ö. Syphilis-endémiák Magyarországon c. értekezésemmel (Gyógyászat, 

1905. évf., 44-45. szám.) 
5o Falusi ember patikája, (1801.) 96. 
51 Linzbauer, Codex, VII. 175. 
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panaszolja, hogy a közkatonaság a tábori zene (t. i. az esti zapfenstreich) 
után is gyakran és nagy számmal mulatozik s eközben a "kéjleányok" 
által bujakórsággal inficiáltatik; a vidéki hatóságok pedig a kiutasítás 
után nem kísértetik el őket illetőségük helyére, úgyhogy ezek a fertőzött 
személyek csakhamar ismét megjelennek a budai utcákon s méginkább a 
város sormpóin kívül, a Tabánon túl, a Füll-féle major és az Okenfusz
kert tájékán, nemkülönben a Krisztinavárosban és a Városmajorban; 
végre is a hatóság kénytelen volt 5-6 emberből álló őrséget állítani oda 
s összefogdostatui a "katonasággal társalkodó kóborló személyeket''.52 

A napoleoni háborúk - mint minden nagy háború - különösen sok 
bajt okoztak a sexuális erkölcs tekintetében. A Makó városában verbuváló 
katonák annyi ribancot hoznak magukkal ezidőtájban s ezek oly botrányo
san megzavarják a közrendet és tisztességet (a luetíkus bajokat is nagy
ban terjesztve a polgárság körében), hogy a város urai kénytelenek 
lecsukatni őket. 1\.:t:egtörtént az is, hogy az egyik verhungos káplár emiatt 
nagy lármát csapott s a szíve párját erős·zakkal szabadította ki fogságá
ból. 1835-ben a temesvári parancsnokság azt kéri a vármegyétől, hogy a 
bordélyházakban való vizsgálatot a katonai sebész végezhesse (hetenként) 
s ezért a bordélyházak tulajdonosai fél forintot fizessenek. A vármegye 
nem engedi meg, mert van "rendszerénti főorvosa'', ki majd elvégzi ezt a 
vizsgálatot. 53 

Hogy a tü1·dői élet hogyan függött össze a nyilt és titkos prostitució
val, arról nem szándékozam itt hosszasabban szólni. Már más helyenM em
lítettem, hogy a középkorban sőt sokkal később is, nálunk (éppúgy, rnint a 
külföldön) férfiak és nők együtt fürödtek. A törökök dicséretére legyen 
mondva, hogy ezt a közös fürdést (legalább a budai fürdőkben) nem en
gedték meg; az ő távozásuk után azonban ismét divatba jött. A fürdőkben 
való evés-ivás színtén szokásos volt az előkelő magyaroknáL Szomorú em
lékü királyunkról, IL Lajosról, is följegyezték, hogy kedvelte a fürdőkád
ban való étkezést és iddogálás\, hiába óvta ettől Zsigmond lengyel király 
abban a nevezetes intőlevélben, melyet 1520-ban int&zett a kicsapongó életü 
fiatal uralkodóhoz.55 Gondolható, hogy nemcsak evés és ivás történt ott. 
Említettem, hogy például a Sáros (mai Gellért-) fürdőt, melyet L Lipót 
Buda visszafoglalása után (1687-ben) udvari orvosának, Illmer Frigyes 
Ferdinándnak ajándékozott, új tulajdonosa a "Szűzek Fürdőjének" (.Tung
fernbad-nak) nevezte el. Hogy ebben a szűzi fürdőben milyen neroszűzi 
élet folyhatott egy évszázadon keresztül (vagy még tovább), arra vissza
következtethetünk Schams Ferencnek 1820-ban tett megjegyzéséből. El
mondja, hogy a Sárosfürdőben két krajcárba került egy órai fürdés, ezt 
azonban éppen nem vették szígorúan, úgyhogy Pest és Buda hetairái 
amfibiumok módjára, életük javát ott aludták át, a fürdő közepén pedig 
egy nagyon is hiányos deszkafal választotta el a ké~ nemet egymástól.56 

Felvidéki hírneves fürdőinkben sem lehettek jobbak a viszonyok. Turóc 
vármegye rendjei 1678-ban elpanaszolják, hogy különösen a stubnyai hév
vízben sok botrányt okoznak a nyilvános hölgyek (publicae meretrices) 

52 Linzbauer, u. o. 440. 
53 Csanádvm. levéltára, 1835. 970. sz. (Bálint Nagy István adata.) 
54 Népegészségügy (i. h.). 
&5 "Vitet pro virili compotationes et crapulas, que nebulonibus conveniunt, 

non principi. Balnea que extenuant et eroolliunt non frequentet, neque in illis 
edat." (Fraknói: IT. Lajos és udvara. 7.) 

56 SikWssy, J. m. II. 94. 
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s elrendeHk, hogy ezeket fogdossák össze és a régi szokásoknak megfelelő
leg a vármegye pecsétjével megbélyegezzék, a hóhérral megveressék, 
visszaesőknek pedig fejüket vegyék. Egyik legelőkelőbb felvidéki für
dőnk, Trencsén-Teplic, vezetőségét még 1834-ben is megvádolja a katonaj 
hatóság, hogy nem ellenőrzi kellőképpen a fürdőbeli kéjnőket s ezek a köz
katonák közt szabadjára terjesztik a bujakórt. A szolgabíró erre azt feleli, 
hogy épp ellenkezőleg, a katonák voltak azok, kik, suttyomban egy lueti
kus kurvát hoztak magukkal Morvaországból, ő ezt néhány nap mulva le
tartóztatta, megverette és per schubales illetőségi helyére szállíttatta. Ta
lán éppen ezen esetnek volt a következménye, hogy a helytartótanács újra 
szigorúan meghagyja a megyei fizikusoknak, hogy (mint ez már 1826-27-
ben is ismételve elrendeltetett) gondosabban vizsgálják meg a kéjnőket 
és az eredményről minden negyedévben jelentést tegyenek.51 

A föntebb említett megbélyegzés mindenesetre a legősibb formája 
volt a megszégyenítő büntetéseknek. Már Szent István kereszt alakot süt
tetett a templom tüzes kulcsával a boszorkányok homlokára, mellére. 
Az L Lipót idejében gályarabságra ítélt protestáns papok hátára egy G 
betüt ( galera) sütöttek, Debrecenben pedig az volt a szokás, hogy magát 
a hamis pénzt sütötték a pénzhamisítók arcára. Ennek a régi büntetés
formának tartotta fenn az cmlékét közbeszédünkben az afféle szólás, hogy 
"megbélyegz-ett ember", kire ezt vagy azt a becstelenséget "rásütötték". 

Az orrlevágás (melyre föntebb említettem egy szabolcsmegyei példát) 
szintén igen régi büntetése a titkos prostituciónak. Már Barbarossa és 
Roger (Ruggiero) sziciliai király is így büntette, s még a 17. század végén 
is divatos volt Német- és Franciaországban.58 Kétségtelen, hogy ezek az 
embertelen, egész életre elrutító és mindenkinek feltünő bélyegek az arcon 
több morális kárral, mint haszonnal jártak, mert azután már a megbélyeg
zettnek igazán nem maradt más refugiuroa a kerek világon, mint a -
bordélyház, ha ugyan oda is befogadták volna egyiket-másikat. Hozzá 
még úgy az orr-, mint a füllevágás néhol borzasztó kegyetlenséggel tör
tént. Nagy Szabó Ferenc írja az ő memoriáléjában,'" hogy 1596-ban (Báthori 
Zsigmond idejében) a székely jobbágyok orrát az ajakkal együtt lemet
szették, úgyhogy csak a foguk maradt meg s "a fülét is akinek elmetszet
ték, a nyaka felé nyúzták alá; sokan bele is haltak; azután nagy deszka
lapátokat is készítettek, melyekkel kilencet ütöttek (a laposával) az el
ítéltek farára, de a tizediket a lapát élével; némelyiküknek "a fara csontja 
mind apróra törött miatta. Sok megholt abban is szegénYekben". Kétség
telen azonban, hogy a titkos kéjelgésnek legborzalmasabb büntetése az 
elevenen eltemetés volt, mely már az Ofner Stadtrechtben is előfordul s 
Kassán még a 17. század második felében is alkalmazták. Egy névtelen 
szerző az ő már említett ,.Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus" 
c. 1683-ban megjelent érdekes útleírásában következőleg örökítette meg: 
"Azt is láttam, amikor egy rosszéletű nőt, aki gyermekét megölte, elevenen 
eltemették és egy izzó vaskarót vertek a szívén át. Ez így történt. Sirt 
ástak, másfél rőf mélyet. Ebbe kellett a szegény bűnösnek belefeküdnie: 

57 Linzbauer VI. 680. - Megjegyzendő, hogy ezen időpontig a sebészek végez
ték a kéjnők orvosi vizsgálatát (roilyen lehetett az!) s ők még a negyvenes években 
is ismételve kérték, hogy a helytartótanács hagyja meg nekik ezt a jól fizető 
jövedelemforrást. 

58 Rabutaux: De la prostitution en Europe depuis l'antiquité jusqu'á la fin 
du XVI. sieele (Paris, 1851), VII. b. oldal. - Habermann, i. m. 28, 65, 70 

59 Gr. Mikó Imre: Erdély történ. adatok, 1855. (I. 47.). 
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kezét-lábát lecövekelték, arcára a hóhér egy töviscsomót helyezett, szívén 
pedig egy fakarót tartott mindaddig, amíg teljesen el nem földelték. 
A fejét mindazonáltal az utolsó percig szabadon hagyták, hogy a pap 
szólhasson hozzá. Amikor a kivégzés befejezésére került a sor, a hóhér 
egy fogóval megragadta az izzó vaskarót és azt a fakaró mellé állította. 
amely a szíve táján volt. A pribék pöröllyel lesújtott a karóra, két 
szaigalegény pedig egy kosár földet öntött a kivégzett arcába. Egy kiál· 

50. Prostituáltak vizbemártása \a Garonne 
folyóba] Toulouse-ban (17. század . C a b aS· 

so n metszete. 

tást lehetett hallani és borzalmas 
volt látni, amint a föld kissé föl
emelkedett felette."60 

A vízbefojtás is egyik büntetés
módja volt a nemi erkölcstelenség
nek. Már az imént említett budai 
jog'könyv6i elrendeli, hogy az olyan 
anyát, ki leányát erkölcstelenségre 
adja, zsákba kötve a Dunába dob
ják s így büntették meg azt a férfit 
is, ki házát a titkos kéjelgésnek 
megnyitotta. Sőt Küküllőmegyének 
egyik rendeletében még 300-400 év
vel később is az áll, hogy ,.a mely 
leány vagy asszonyember egyszer 
paráznaságban esvén, de azután 
abban nem él: elég lészen 12 forint
tal megbüntetni; ha pedig abban 
perseverálna, meg kell perengérez
tetni (pellengére•tetni); igy sem 
akarván megszünni, vettessék a 
vízben"." 1640~ben Munkácson ítél
tek el néhány kicsapongó nősze

mélyt gyanÚ>s életmódjuk miatt, 
de a kuruckapitány közbenjárására 
megkegyelmeztek nekik, miután 

oly értelmű reverzálist adtak, hogy a városból 12 mérföldnyire eiköltöznek 
s ha valamikor e területen belül találtatuának, úgy feljogosítják a város 
tanácsát, hogy őket további törvénylátás nélkül azonnal vízbe. fojtassa.63 

A vízbedobás, fejvesztés, hóhér vagy az utcai kapitányok általi 
kiseprűzés, tizenkét mérföldre való kiutasítás másutt is, évszázadokon át, 
divatban volt." A kiseprűzés előtt néha deresre húzták (l. föntebb) a kétes 

6o Siklóssy László újab b megállapításaszerint a Simplicissimus névtelen szerz~je 
nem volt más, mint Buchholz György, a 17. század egyik legműveltebb magyarJa. 

61 Michnay és Lichner-féle kiadás (1845), 160. 
62 Corp, statut. L 279. , . , , 
B3 Lehotzky: Munkács város új monogra:fiája (1907), 131. - A VIzbefoJtastol 

megkülönböztetendő a vízbemártás, melyet különösen Franciaországban (Tou~ouse
ban, Bordeaux-ban) gyakoroltak (v. ö. Rabutaux, i. m. VII. l.). Ez abban a11o~t, 
hogy a keritőt vagy ledér nőt szűk ketrecbe zárták (50. kép) és háromszor egyroas
után víz alá mártották ("accabussare"), de csak addig, míg fuldokolni kezdett. 
J..,ehetséges, hogy ez a barbár szokás nálunk is. szokásban volt; de Vajna munkájá
ban és egyebütt nem akadtam nyomára eddig. 

64 V. ö. Nékám i. h. 88 (Pozsony, 1636); Szendrei: Mis~~lc tör~énet~, II. 2.~6. 
(Miskolcon, 1689); Szávay: Győr monogr., 209, 180, 279; .Luktntch:, D~s va;os ~oz
élete stb. 40.· Reizner: Szeged története, III. 87, 88, [titkos paraznalkodas mwtt 
ötven bot' és kiseprűzés, 1726-ban]; Vajna Károly: Hazai régi büntetések, II. 92. stb. 
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erkölcsű nőket, s korbáccsal, bikacsökkel, csákánnyal, lapáttal, furatos
sal, 6 r> tövissel (51. kép) s a középkorban valószínűleg talpbőrrel is verték 
öket, úgy mint ezt a lőcsei plébánia templom egyik falfestményén (a 14. 
századból) látjuk, mely Szt. Dorottya legendáját ábrázolja (52. kép). A kor
bács néha többágú és csomókkal ellátott, kancsukaszerű volt (53. ábra). 
Még az aránylag legenyhébb büntetésmód, a vesszőzés és korbácsolás is, 
igen fájdálmas lehetett. A valószínűleg Korvin János által az okolicsnói 
ferenciek templomának adományozott oltárképek (54. kép) egyikén (a 
baloldalin) a megkorbácsolt Krisztus nyitott szájjal jajgat és testéről 
patakzik a vér. E képek azért is ér
dekesek, mert háromféle hóhért: 
egy magyart (kucsmában), egy 
olaszt és egy németet [fehér ruhá
ban, peniszacskóvall látunk rajtuk, 
mintegy a középkori Buda három 
nemzetiségét képviselve.66 

A 17. szám d vége felé lényege
sen enyhült a kikapós némberek 
büntetésének szigora, sőt esetleg 
pénzzel is meg lehetett váltani.67 

De azért a büntetések a mai fogal
mak szerint még mindig nagyon 
szigorúak voltak. A városoknak 
legkeresettebb látványossága még 
mindig a piac volt, ahol pénteki 
vagy szerdai napokon68 pellengér
hez (55. kép)" kötött vagy kalic
kába zárt, esetleg szégyenkőhöz bi
lincselt nőket lehetett látni. Aztán 
megjelent a mester (hóhér) s fent 51. Parázna nő megcsapása tövissel. 

az emel vény en megcsapta a leányo-
kat, amint a jegyzőkönyvek írják: "isterázsa fent állván, pendelyüket tartván 
és az pálcákat számlál ván!" Kecskeméten az 1730-as években egy J( urva
csapó Gyuri nevü pecérféle ember végezte mindezt. Az asszonynépre rend
szerint csak tizenhat botot vertek, s ha három pácára (vagyis száz bot-

65 A turatos egy középen átfúrt kerek lapát volt, hogy suhintáskor ne fogjon 
szelet s az ütés annál kiadósabb legyen. Ez a büntetés szerepel, többek közt, még 
1761-ben is egy Munkácsvárosi ítéletben: Pozso-ny Rozália nevű ottani nő egy 
invalidus katonával a mezőn csatangolva, vele egy lombos fa alá húzódott s ott 
szerelmeskedett, nem vevén észre, hogy éppen annak a fának a tetején üldögélt a 
kerülő, ki a lombos fa árnyékában lefolyt pásztorjelenetnek akaratlan szemtanuja 
volt. Feljelentésére az asszonyt tizenkét lapátütésre ítélték azzal a megjegyzéssel, 
hogy ha még egyszer kimerészkedik a munkácsi mezőkre, száz korbácsot fognak 
rámérni s a városból örök időkre kicsapják Egy másik asszony, ki 1765-ben a 
külső hídnál egy katonával csókolódzott, 24 korbácsot kapott. (Lehotzky, u. o. 136.) 

66 Divald: Magyarország művészeti emlékei, 163. 1. 
67 Takáts Sándor: A régi Magyarország jókedve. (50. 1.) 
6s A prostituáltak büntetéseit rendesen szerdára (dies Mercurii) vag~r pén· 

tekre (dies Veneris) tűzték ki a hatóságok, még pedig azért, mert Mercurius volt a 
kereskedés istene, Vénusz pedig a szerelemé. -

69 E helyütt is kifejezern hálás köszönetemet Vajna Károly min. tanács úrnak 
lekötelező szívességéért, mellyel megengedte, hogy idézett nagybecsű mU:nkájából 
ezt és még néhány más képet átvehessek jelen érfekezésembe. 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. L 
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ütésre) ítélték is, nem egyszerre, hanem három egymás után következő 
pénteken adták ki a porciót. A hölgyek néha igen szívósak voltak: 1769-ben 

52. Talpbőrrel való megverés. (Szent 
Dorottya bántalmaztatása.) A lőcsei 
plébániatemplom falfestménye a 14. 

század 2. feléből. 

53. Szent Dorottya mellét fáklyával 
égetik és csomós korbáccsal verik. 
(Lőcsei falfestmény a 14. századból.) 

Pesten újból elítéltek egy Szabó Katalin nevü asszonyt, kit paráznál
kodásért és lopásért 18 izben nem kevesebb, mint 365 korbácsütéssel büntet
tek, végre is a város pellengérjén egy egész vesszőt (száz botoU) mértek ki 

54. Krisztus veretése. Okoliesnói oltárképek 1514-ből. (D i v a l d K o r n é l képei a Szép 
művészeti Múzeum eredetijéröl.) 

neki és kicsapták 
személyek" fejére 

a városból.7° Gyakran megtörtént, hogy a ,,förtelmes 
szalmakoszorút helyeztek vagy pacalt kötöttek a 

;o Takáts (L h.); Silclóssy (II. 137.). 
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nyakukba s a hóhér így vesszőzte ki őket a városból.71 Esetleg az utca 
népe - ha nem rokonszenvezett a delinquenssel - sarat és mindenféle 
piszkos hulladékot dobált rájuk (innen maradt fenn a szólásmondás: 
valakit sárral dobálni), csakúgy, mint a külföldi civilizált nemzeteknél 
(még az angoloknál) is." 

N émely hol, például Szegeden, a közerkölcsre felügyelő utcakapitá
nyok breVi manu végeztek az utcán kódorgó gyanus személyekkel: ott 
helyben megbotozták és a hóhér kezére juttatták őket. Szeged a 18. század 
elején fontos katonai centrum volt s így érthető, hogy a város akkori 
jegyzőkönyveiben73 sűrűn fordulnak elő a kiseprű
zések és kiigazítások. !gy 1723 jún. 30-án azt írják, 
hogy: "Kiigazíttatnak e nemes városbul: Soller 
Kata váci lakos, Bihal Örzse szihalmi asszony, Anna 
!Hól pesti lakos". Néhány nap mulva "kiigazittat
nak nemes városunkból in perpetum sub poena le
gali: Szijártó Zsuzsa, Takács :Maris esztergomi, 
Anna Theresia Piriterni, Auspitz városbeli". 1725-
ben: "Dávid Örzse vásárhelyi bitang asszony az ne
mes városhul kiigazittatott"; 1728-ban egy férjeha
g'Yott nőt pusztán azért, mert a "muskatérosokkal 
conversálódott" 100 korbácsra ítéltek: 1737 márciusá
ban Ringl Katalin és egy "Dicki Médl" nevű ,.infá
mis erkölcstelen personák" kiseprűztettek. s ugyan
azon év júliusában Danis Máris tapolcsányi és Za
vatka Anna jablonkai asszonyok, szintén a "muska
térosokkal" való enyelgésük Iniatt 30-30 botot kap
tak. Olykor az elítéltek haját is levágták. Ösrégi 
szokás ez, mely már az Árpádok korában is divato

55. A pinkafői pellengér 
(a pallosjogot jelképez 3, 
egyenes kardot tartó 
karral). V a j n a K. 

után. 

zott s népünk tudatában máig fennmaradt az emléke. Egyik népballadánk
ban azt énekli a megesett leányzó: 

Istenem, Istenem! 
Ugyan mi lelt engem~ 
Három rőf pántlika, 
Körül nem ér engem. 

Megszenvedtcm érted, 
N em gondol tam volna, 
A fő szolgabíró 
Hajam levágatta. 

Levágták a hajam, 
Még sem vagyok szajha: 
N agyon szerettelek, 
Az Isten is tudja! 

Fáy András említi egy helyen,74 hogy még az ő gyermekkorában oly 
tiszta volt a magyar falu erkölcse, hogy ha valahol egy hajadon vag'Y 

71 A pacalvetés Kecskeméten még a 18. század végén is használt büntetés 
volt. E város jegyzőkönyve u. L azt írja (1780 szept. 15.), hogy "Cziráki Kata győri 
termés Simon Ferenc passaportos katonával éppen a fertelmeskedésben kapatta
tott; igen terhes volta tekéutethe vevődvén, mint egy prostibula (kéjnő) a város
ru! kipaczaloztatott". (Vajna, L m. 99.) 

72 Paulus Cypraeus írja egyik munkájában, hogy az angol köznép santt es 
ganéjt (pletum et stercus) dobált menetközben a kéjnőkre. 

73 Reizner: Szeged története, III. 88. 
74 Az elszegényedések. Pest, 1862. 98. 

14* 
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özvegy nőszemély megesett, több mérföldnyi körben terjedt el gyalázatá
nak híre, s .,a személynek haját elvágták, fejét bekötötték, vele ecclésiát 
követtettek,7

ó a templom cintermében ült szégyenszéken, csak huzamos 
poenitentiatartás után vegyülhetett az egyház gyülekezetébe"', 

A toll- vagy szalmakoszorúval való megbélyegzés szintén igen régi 
büntetésmódja a feslett életü nőknek, úgy nálunk, mint a külföldön, mely 
sok helyütt egész a 19. század közepéig fennmaradt. Kolozsvár tanácsa 
még 1804-ben is azt határozta, hogy az efféle személyek, mivel félős, hogy 
a katonaságot, m'int a polgárságat "buja- és szerelemnyavalyával eltöltik", 

~6. A bazini pel
lengérsisak. 

(Vajna Ká
r o l y képe.) 

fogassanak egy szekérbe, a fejükre tegyenek tollkoszorút 
s a hóhér úgy kísérje őket esetleg dob- vagy hegedűszó 

mellett ("meghurcolni valakit", ahogy ma is mondjuk), 
végig a városon, ki a határba.76 Ez a kikísérés néha hatal
mas gyászmenet képét mutatta, mert a félváros kísérte -
hangos síránkozással és búcsúzkodással - a városból szám
üzött (és bujálkodásait rendszerint a legközelebbi városban 
folytató) leányzót vagy asszonyságot, kinek újabb időkben 
megengedték, hogy pénzzel váltsa meg büntetését. .,Kövesse 
meg a tanácsot és akkor az dolognak száz forint legyen az 
csöki (bírsága) !" - ilyenféle ítéleteket hoztak, s a pénzt 
azután templomépítésre, toronyjavításra, vagy más egy
házi vagy humanitárius célra fordították, ha ugyan nem 
vándorolt in toto a bírák uraimék zsebébe.77 Mária Terézia 
tudvalevőleg igen szigorú rendeleteket hozott a titkos 

prostitució megfékezésére s ezen rendeletekben is mindig szerepel a város
ból való ki vesszőzés vagy kikorbácsolás · ( auspe-itschen), minden hozzá-

75 Az eklézsiakövetés már a 16. század harmincas éveiben, tehát a reformáció 
kezdetén, meghonosodott némely helyen (péld. Nagykőrösön) a hazai reformátusok
nál (később az evangélikusoknál is). lilrdekes szertartásának részletes leírá:,;át lásd 
Vajna i. m. 145-160. L (A szertartás azzal kezdődött, hogy a bűnöst az istentisztelet 
alkalmával egy fekete padra külön ültették vagy a szószék mellé állították, háttal 
a nép felé és fekete posztóval letakarták. Igy kellett egy hétig a templomba járnia. 
Ezért írja Hain Gáspár lőcsei krónikája (Lőcse, 1911. II. 295.) 1662-ben egy bukott 
leány ilynemű vezekléséről, hogy "in der Kirche hatt sie zwar nicht auff den 
Banckelchen, sondern darueben gestanden, hatt aber müssen ein gantz neüesz 
Kirchenfenster macheu lassen" s azonfelül még 200 forint bírságot is fizetett.) 

76 Pataki Jenő: Adatok a prostitució történetéhez Kolozsvárt. (Különnyomat, 
1925. 5. lap.) - A kocsihúzás Komáromban (és kétségkívül másutt) is divatban 
volt. (V. ö. Takáts S.: Lapok egy kisváros multjából (1886, 141.) A tollkoszot·út ren
desen kakastollakból, a bujaság jelvényéból készítették s néhol, például Bazinban, 
a pellengér-sisakokra is. kakastollakat illesztettek, ha feslett életű személyeket 
állítottak a pellengérre. (56. kép.) 

77 Gyulafehérvár városi tanácsának egyik statutumában olvasható a követ
kezd: "Ennek előtte való időkben is, de nevezetesen e mostan még folyó 1745-dik 
esztendőben, mindenünnen összegyűlt, másunnan kitsapatott becstelen kurva 
személyeknek ~záma · terhesen meg nevekedett volt városunkon, kik által városi 
házakban, korcsomákon, mezeinken, gabonáink, szőllőink és egyéb receptaculumok 
között irtóztató paráznaságot vittenek végben, sok szegény cíviseket tökéletlen
ségekkel, tolvajlásokkal meg károsítottanak, de nem csak az, hanem az illyeten 
nyilvánságos kurvák Felsége.s Fejedelem Asszonyunk katonáit szöktetni kiván~ 
ták, sok verekedéseket inditottanak, mellyből véletlen halálozás következett, 
mellyért városunkra a nagy nyomorúság, határunkra, szőllőinkre a nagyátok szent 
Istenünktől adattatott, nagy könyhullatásokra. Azért lrno Minthogy eddig városunk 
bírái az illyetén kurvák által erszényeket töltötték, s a gonoszság annál inkább 
szaporodott; nem lészen ennek utána szabad, egy birónak is kurváva,z megedgyezni, 
hanem hol percipiallya, hogy a féle akár városi, akár idegen becstelen személy 
latitálna, csak suspiciora is incaptivaltassa hite szerint s a magistratusnak 

.i 
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valóval (tortúrával, zsákbavarrással, sárral dobálással, leköpdöséssel, a 
lenyírt fej beszurkolásával) egyetemben. Sőt Bécsben és más osztrák váro
sokban ezek az embertelenségek még a 19. század huszas éveiben is divat
ban voltak/8 Mária Terézia idejében még egy külön, "szűzességi bizottság" 
(keuschheits-commission) is felügyelt a bécsi erkölcsre. Teljesen célt
tévesztett intézmény volt, mely a gyanúba vett egyének családi életében 
szaglálódó rendőri kopákkal dolgozott. Ha valakit, nőt vagy férfit, név
ielen levéllel följelentettek, a komisszió emberei behatoltak a magánosok 
lakásába, felkutattak mindent, feldúlták a családi életet, esetleg évekre 
kolostorba zárták az inkább szánakozásra, mint büntetésre méltó meggon
dolatlan asszonyokat, leányokat/9 Az is megtörtént, hogy a rendőri köze
gek és a könnyűvérű nők összejátszottak, megzsarolták a botránytól félő 
családapákat, a válópörök megszaporodtak, anélkül hogy a titkos prosti
tució méretei kisebbedtek volna. A szűzességi komisszió működésének 
gúnyára egész Ausztriában megnőtt a kitartott táncosnők, szinésznők és 
maitresszek száma, kik olykor alaposan megkoppasztották a legelőkelőbb 
körökből toborzott lovagjaikat, mint például a híres spanyol táncosnő: 
Iliedina Mária, Salvatore Vigana balletmester felesége, kiről azt a bizo
nyos idegcsiklandó kurtaszoknyát is elnevezték.80 A bécsi olasz operának 
e nagyszerű prima hallerínáját többek közt Kisfaludy Sándorhoz is gyön
géd kötelékek fűzték. Bécs városának előkelői eleget bosszankodtak rajta, 
hogy a ballet csillaga evvel a "csekély hadnaggya.l", adta össze magát. 
A magyar költő, régi írások szava szerint, "szenvedelmes kedvellője és 
pcirtossa" volt a már öregedő Medinának, ki őt .,a földön idvezítette", míg
nem Somsich Lázár, a "szerelmében részeg és már lankadozó" ifjú lelkére 
nem beszélt. A "pompás" bujálkodó Bécs"-nek e híres kurtizánja volt az, 
ki még a keserű lelkű Beethovent is annyira elragadta, hogy egy menüet
tet írt .,á la Vigano". A lángeszű muzsikus, az emberiség nagy és nemes 
vigasztalója, bizonyára más címet adott volna ennek a menüettnek, ha 
tudta volna, hogy ugyanez a hölgy egy gazdag bécsi urat hatvanezer forint 
erejéig megkoppasztott azon a réven, hogy egy meggondolatlan házassági 
igéret törvény előtti firtatásáról lemondott. 1.\findez azonban nem vetett 
árnyat a kiváló művésznő népszerűségére, sőt mikor teherbe esett, a bécsi 
delnők még utánozták is egyben-másban, mert Stendhal azt írja róla De 
l'amour c. könyvében: "A Vienne en 1788 Madame Vigano danseuse, la 
femrne a la mode, était grosse, et les dames porterent bientot des pe.tits 
ventres á la Vigano" !81 A keuschheits-kommission közerkölcsi hatásának 
pedig az volt a vége, hogy működése alatt a bécsi nyilvános prostituáltak 
száma több mint tízezerre, a kevésbbé nyilvánosoké és előkelőbbeké pedig 
négyezerre emelkedett. 

aperiállya, külömben ha el halgatná, annál is inkább ha az ollyatén személyekkel 
megbékélnék, az olyatén bírót maga a magistrátus a bíró mellett lévő subofficia
lisokkal mint eonsentiensekkel :fiscalis director általi evocaltattya és véllek annak 
poenáját supportaltatván s mint hite szegetteket ab officio deponaltattya". 

78 V. ö. Schrank: Die Prostitution in \Vien (1886), I. 163. 
79 Dufour: Geschichte der Prostitution. (5. kiadás.) 3. kötet, 56. 
80 Mikszáth Kálmán írja egyik regényében ("A demokrácia"): "Szerencsv 

akkori bálján jelen volt egy híres olasz táncosnő, bizonyos Viganó Mari, akié;t 
lázban volt akkoriban egész Pozsony, ahogy azt Sze-ntiványi György az ő diáriumá
ban följegyzé. A szép Viganó Mari a vendégek mulattatására szólótáncot járt el, 
az ő módos ingerlő knrta szoknyájában; azóta nevezik az ilyen kurta ~zoknvát 
vig-anónak". · 

81 Tolnai Vilmos (M. Nyelv, III. 455.) után idézem. 
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A királynő aképperr igyekezett gátat vetni ennek a túlprodukciónak, 
hogy a császárváros fertőzött kéjnőit és egyéb hulladékát részint haza
toloncoltatta, részint betegápolókul a kórházakba internálta, a legnagyobb 
részüket azonban a dunai hajókkal {per wasserschub) évenkint kétszer -
tizennyolc éven át! - a jó magyarok országába (Győrbe, Komáromba, a 
kaproncai és wartbergi várba [Pozsony mellett] s különösen a Bánátba, 
Temesvárra) liferáltatta, honnan azután ez a szemétrevaló népség a vásá
rok alkalmával beszivárgott Pestre-Budára, itt folytatva tovább leromlott 
életét. 82 Valószínűnek tartom, hogy a 18. század végén Délmagyarországon 
(a Bánátban) és Erdélyben elharapózott endérrdaszerű lues keletkezésé
ben nevezetes szerepük volt ezeknek a Bécsből wasserschub útján a mi 
nyakunkra küldött egész és félmeretrixeknek. 

1\iint látjuk, a titkos prostitució megfékezésére nálunk is, éppúgy 
mint külföldön, a büntetések legváltozatosabb nemeit találták ki. A mon
dottakkal nem is merítettem ki még ezt a tárgyat, sokat lehetne még róla 

57. A lőcsei kalicka (.,grünes 
Hausel, Ketter l"). V a j n a 

Károly képe. 

beszélni, ha terem engedné. Itt csak még né
hány sajátszerű hazai büntetésmódot kívá
nok, inkább csak érintve, megemlíteni a tel
jesség kedvéért. Az egyik az volt, hogy a fes
lett életű nőket néhány napra a város piacán 
vagy a bíró háza közelében álló kalickába 
vagy szégyenketrecbe (57. kép.) zárták, világ 
csúfjára. Ennek az eljárásnak Kolozsvárott 
már 1585-ben nyomát találjuk," Lőcsén 1612-
ben,84 Munkácson 1622-ben,85 sőt Egerben még 
a 18. században is a piacon felállított vas
kalitkába tették ki a hetivásárok alkalmával 
néhány órára az olyan leányt, ki este tíz óra 
után házon kívül járt.86 A másik volt a fa
szamáron, falavon vagy tabakon való lova
goltatás. Ez a büntetés nemcsak nálunk, ha
nem jóformán egész Európában régi időktől 
fogva el volt terjedve, mint a házasságtörők, 

feslett személyek, kerítők, katonák (sőt iskolakerülő diákok) megszégyení
tése. Franciaországban ekevalet volt a neve ennek a fabaknak, melyre úgy 
ültették fel a delinquenst, hogy arcával a faló vagy fabak farka fele néz
z-en/'7 Elég keserves lovaglás lehetett, mert a fabak stb. rendesen hárorn.élü 
volt, nem pedig sírnára gömbölyített, s az elítéltnek órákig, sőt esetleg 
egész nap lovagolnia kellett rajta. N agyon valószínű, hogy egy ilyen 
büntetést örökít meg a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár egyik 1377-ből 
való hártyakéziratának (Missale Strigoniense) 25. a. lapján látható képe 
(58. kép.). Egy gótikus nagy E-betű, melynek középső szárán meztelen 
nőalak ül, előrehajlott felső testtel." 

82 Erről bővebben L Schrank: Die Prostit, in Wien (1886), I. 160. Néká-m i. m. 
89 .• Schreiber Emil: A prostitució (Bpest, 1917), 34. 

83 Lásd Pataki Jenő (i. m.) továbbá Jakab E.: Kolozsvár története, II. 279. 
és 114. 

M Demkó K.: Lőcse története, 424. 
85 Lehotzky, i. m. 128. 
ss Ereznay bnre: Eger multjából (1926), 164. 
87 Rabutaux, i. m. VI. lap. 
88 V. ö. Varjú Elemér: A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár. (162. L) 
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Ha valamelyik városból vagy községből kicsaptak egy könnyű er
kölcsű nőt, az természetesen igyekezett valamelyik közelébe eső másik 
városban letelepedni, mert hiszen élnie kellett. A városok azonban nagyon 
vigyáztak az ilyen jövevényre és súlyos büntetést szabtak arra polgárra, 
ki házába fogadta őket. :hl[agyaróvárt már 1635-ben érvényben volt egy 
ilyen statutum, de valószínű, hogy másutt még sokkal régebben is nyo
mára lehétne akadni. Sopron városa 1672-ben és 1687-ben szigorú büntetés
sel fenyegeti n1eg a városban elszaporodott titkos prostituáltakat ("die 
:h{enscher") és azokat, kik az ilyeneket föl nem jelentik, mert hiszen a vá
ros vezetőitől nem kívánható, hogy szakadatlanul utánuk szimatoljanak, 
("das Stadtgericht kann nicht in allen Huren Winkeln herumkriechen"). 
1691-ben is fölmerül a panasz, hogy különösen a soproni várbeli cselédek 
és szövőasszonyok közt sokan titkos kéjelgést űznek, fattyaikat kiteszik 
az uccára stb., tehát awk1 kik az ilyen nőknek szállást adnak, szigorúan 
büntetendők, nehogy az Úristen haragja sújtsa a 
várost. 8° Kolozsvárt még 1819-ben is 12 forint vag;y 
(ha nem tud fizetni) 24 bot járt annak, ki a "rossz 
erkölcsű és cégéres vétkeket követő fejér népek
nek, uratlan s dologtalan czellengő személyek
nek" szállást adni merészelt.90 

Mindezek a lakhatási engedély megtagadá
sára irányuló rendelkezések természetesen távol
ról sem érték el tulajdonképeni céljukat: a tit
kos prostitució terjedésének meggátolását, de 
másrészt nagy jelentőségük volt arészben, hogy 
éppen ezek, a feslett személyek kitagadására és 
földönfutóvá tételére szánt intézkedések nagy-
mértékben siettették a bordélyházak alapítását 58. kép. 

és elszaporodását és evvel együtt a titkos 
prostituciót üző női személyek nyilvántartását és hivatalos ellen
őrzését. 

• 
Ez a szó kéjnő nem volt ismeretes a régi magyar nyelvben. Csinált 

szó, n1eJyuek mindössze száz éves multja van s eleinte leginkább kéjleány 
Yagy kéjhölgy alakjában járta. Bizonyos, hogy a fogalomnak közönséges, 
paraszti szó-alakját azoktól n ószlávoktól kaptuk, kik a honfoglaláskor 
Délmagyarországot bírták (v. ö. ószláv kurva, rumén kurvu, sőt 1nég az 
újgörögben is ovp@o: ; A:radmegyében még ma is azt mondják: kurvu
ság ~ meretricium). E szónak legrégibb irott emléke 1479-ből az Oklevél
szóbír ~.zerint a dubnitzi krónikának az a helye, ahol Nagy Lajo:OJ kirá
lyunknak J355. evi Zürich melletti nagy győzelme van leírva. Ekknr tör
tént, hogy a király né-gyszáz magyar nyílas vitézt küldött az osztrák her
ceg segítségére, a svévek ellen. A magyarak borzasztó pusztítást vittek 
véghez a németek közt, kik végre is könyörögni kezdtek: "O lyeber her, 
foh mych nycht, thewt.h nych", de a magyarak nem irgalmaztak: "Wezteg 
kurwaneufya zaros nemeth, iwtt.atok werenkewth, ma yzzyuk thy wer
theketh !"ül ~Hndenesetre későbbi eredetű a személy, mint a meretrix egy-

89 Sopron sz. kir. város monographiája, I. 131, 1i1, 204. 
IHJ Pataki Jenő, i. h. 5. 
91 Vagyis: "Vesztegj k .... nőfia (kurafi, filius merei1'icis), sz .. os német, 

ittátok vérenköt, ma iszjuk ti vérteket". 
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értékese, s annak összetételei: szabadszemély (mely meg·felel a latin libera 
personá-nak), ti~ztátalan (fajtalan) személy.92 A hazai németeknek szintén 
többféle szavuk volt a kéjnők jelölésére így treietöchter (a budai jog
könyvben), freie töchterlein,93 gerneine töchter, freie weiber, liberae per
sonae 94 stb. A különös nyelvi analogia kedvéért említem 1nég, hogy a fran
ciáknál a középkorban tolles temmes (bolondos, pajkos nők) volt a me
retrixek JJeve, a mennyekzői éjszakának pedig ma is la tolle nuit a kép
letes francia kifejezése, s ez teljesen egyezik avval, amit a bevezetésben a 
"pajkos" és a "fajtalan" közti összefüggésről mondtunk s avval is, hogy a 
mi népünk a "bolond", "eszelős" fogalmára a "baszka, toszka, b ... odi" 
kifejezéseket használja.95 

Hogy a kéjnőket a régi magyar felfogás a társadalom söpredékéhez 
sorozta, annak legbeszédesebb bizonysága az a sok régi statutum, mely a 
legsúlyosabb büntetésekkel sújtotta mindazokat, kik mások sértegetésére 
a kéjnő-szónak köznapi, parasztos alakját használták. Ez volt a legsúlyo
sabb szidalom. Ez a szó már magában állva is igen dehonesztáló volt, hátha 
még jelzőkkel is cifrázták, például a bestyével, mely kétségkívül a vulgá
ris latin bestiá-nak torzalakja,'" a karattiával (k .... fia), vagy néha
néha a "pretium affectionis"-t is kifejező epHhetonnal, például: quadran
taria rneretrix.rn Komárom városában, 1586-ban, azt határozták a bírák, 
hogy annak "ki jámbor asszonyt nyilván való személynek mond, az álla 
alól az nyelvét hányják ki neki'', sőt az is megesett, hogy néha "a nyaka 
csigáján át" tépték ki a nyelvét.98 Munkács várának 1622. évi statuturnai 
pedig azt rendelik, hogy "az asszonyi állati rend, hogyha utcákon kurvál
kodnának és egymást kurváznák, avagy akikkel szitkozódnának, kedvezés 
nélkül megfogattassanak és a kalitkába tétessenek" (ez a vaskalitka a 
vár piacán, a kath. templom előtt állott).99 Még egy brassói szász ember
nek a krónikájában is azt olvassuk, hogy aki ottan "Hagel und Donner"
rel vagy .,mit dern lélek kurva" káromkodott, azt szigorúan büntették;100 a 
legérdekesebb azonban egy 1596-ból való mármarosszigeti rendelet, mely 
szerint ha valaki bárminő teremtett állatot "kurvának szidna, először:- az 
biró vegyen den(árt) 33. rajta; ha másodszor elmondja, den. 66. vegyenek 
rajta; ha harmadszor elmondja, frt. l. vegyen az biró rajta; ha negyedszer 
is elnwndja, az kélikalodában vigyék érette, hogy testiben megsany-argat
tassék". 

A kéjnők társadalmi helyzetét mindenesetre súlyosbította az a nem
csak nálunk, hanem sok más nép közt is elt.erjedt felfogás, mely közeli 

92 Egy gonosz életű leányt küldének hozzá, de ő kiveré a szömélt a házból" 
(Debreceni Codex, 1519 körül); tisztátalan személy: meretrix (Molnár Albert bibliá
jában, 1610); ,.roszféle személyeket senki házába be ne fogadjon 10 frt büntetés 
alatt'' (1579-ből; Jakab E.: Kolozsvár tört. II. 279.). Itt említhetök az efféle csúfon
dáros kifejezések is, mint húr, besti, kanali stb. (a 18. századból). 

93 Pozsonyban (Ortvay: Pozsonyváros története, II. 3. rész. 127. - Megtiltják 
a pékse-gédeknek, hogy ilyen leányokat a malomba vigyenek s ott velük fajtalan
kodjanak). 

94 Lőcsén, 1518. (Közlemények Szepes várm. multjából, II. 21.) 
ll5 M. Nyelvőr 36:358, 362. 
ge A latin bestia nemcsak vadállatot (s különösen nőstény farkast, lupá-t) 

jelentett, hanem meretrix-et is; ma.la bestia (gonosz bestia) mondták a középkar
ban az elvetemült nőkről, éppúgy, mint manapság is. 

ll7 "Négyfil1éres kurva" (Páriz Pápai szótárában). 
Ils Takáts S.: A régi Magyarország jókedve, 45. 
go r~ehotzky: Mnnkács város új monografiája (1907), 128. 
100 Quellen z. Gesch. d. Stadt Brassó IV. 236. 
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kapcsolatba hozza a meretrixet és a boszorkányt, a bűvölőt, varázslót, a 
betegségokozó szépasszonyt. A svédek és más északi népek azt tartják, 
hogy a kéjnők (szemmelverés útján vagy másképen) scrophulosist és 
egyéb testi bajokat okozhatnak; hasonlót mond a mi néphitünk a szép
asszonyról, ifi,asszonyról, vagy cifraasszonyról; kissé különös ugyan, hogy· 
népünk így nevezi a boszorkányt, de ne felejtsük, hogy ezt nem mindig és 
mindenűtt képzelik vénasszony formájában; ellenkezőleg: a mi boszor
kányainkat a magyar nép eredetileg inkább ifjú hölgyeknek képzelte.101 

A boszorkány fogalmában benne volt a fajtalankodásnak, a kéjnőnek a 
fogalma is, hiszen mindenii.tt azt tartották, hogy a boszorkányok az ördög
gel fajtalankodnak, akár a Gellérthegyen, akár máshol, sőt Ottó freisin
geni püspök (a 12. században) megírta, hogy maguk a magyarak is incu
bus-ördögök és kéjnők copulatiójából származtak.102 Szent László törvénye 
h.; egy sorba helyezi és egymás mellett említi a kéjnőket és a strigákat, 
kiket JYiarczali valóságos boszorkányoknak tart, ne1n pedig a Tóth Béla 
felfogása szerinti vampiroknak vagy állatokká átváltoz-ó lényeknek.103 

A külföldön korántsem volt részük a kéjnőknek olyan mély megve
tésben, mint nálunk. Csak így ~thetjük meg azt a gyakran idézett adatot, 
hogy pl. a konstanci zsinaton (1414) Illilyen rengeteg számban állottak a 
nyilvános és titkos prostituáitak az ott egybegyült fejedelmek, egyh<izi és 
világi főemberek rendelkezésére. Legalább ezerőtszázra tehető a számuk s 
némelyikük 800 aranyat keresett a zsinat tartama alatt.104 Volt olyan ház, 
amelyikben harminc kéjnő ütötte fel a tanyáját, s a zsinatra érkező urak 
első dolga az volt, hogy bízott embereiket szétküldték a városba ezeknek, s 
még inkább a titkosoknak, a felkutatására. Dacher Eberhard, ki maga is 
ott volt, a következőket írja erről: "Also ritten wir von einer Frawn Hauss 
zu dem andern, die solch Frawen enthielten, und funden in einern Hauss 
etwa 30, in einern minder, in dem andern mehr, ohne die in Stallen lagen 
und Badestuben, und funderr also gemeiner Frawen bei 700. Da wollt ich 
ihr nicht mehr suchen. Da wir die Zahl für' unsern Herren brachten, so 
sprach er, wir soHten ihm die heimliche Frawen auch erfahren. Da ant
wortete ich ihm, das seine Gnade das thete, ich were es nicht mechtig zu 
thun, ich würde vielleicht um die Sach ertödtet und möchte auch finden, 

1°1 V. ö. Solymossy Sándor cikkét a vasorrú bábáró:l (Ethnographia, 192S. 221.). 
102 Ezt a kérdést bőven tárgyalja Seligmann: Der böse Blick, I. (93, 300, 359.) 

és II. (207.), továbbá Komáromy: Boszorkányperek (előszó, XI. lap) és Siklóssy (I. 
22. és TI. 62.). Utóbbi szerint a Gellérthegynek az a bíre, hogy boszorkányok talál
kozóhelye, egymagában is azt bizonyítja (n, hogy a régi budai prostitució a 
Gellérthegy oldalán húzódott meg. Valószínűbbnek tartom, hogy a Gellérthegy 
(Blocksberg) azért jutott az ő bo-szorkányos híréhez, mert a német (szászországi) 
Blocksberg-ről régesrégtől fogva azt tartották, hogy ott a boszorkányok éjnek 
idején összegyűlnek s dőzsölnek, fajtalankodnak az ördögökkel. (Lásd erről a 
magyar származású Joel Ferenc greifswaldi orvostanár értekezését (1580): "De 
ludis lamiarum in monte Bructerorum quem Blocksberg vocant". (Ujra kiadva 
Kobert: Einiges aus dem zweiten Jahrbundert des Bestebens der med. Fakultat zu 
Rostock, 1907, 58.) A magyar népi felfogásról (boszorkány + kéjnő) megemlíthetern 
még, hogy a somlóvidéki nép szerint a boszorkányok mind fehér májuak (Ethno
graphia, 1928. évf., 95.). A közlő (Relkovics Davorka) nem érti, hogy miért fehér 
májúak? A dolog egészen világos: fehér májú férfi vagy nő a. m. parázna, fajtalan, 
nymphomaniás vagy satyr; megerősíti ezt az is, hogy pár sorral utóbb (i. h.) azt 
olvassuk, hogy egy odavaló boszorkányhírű asszonynak hét férje volt s ezek mind
egyikét kéthavi házasság után annyira megrontotta, hogy belehaltak:. 

103 Marczali: A m. nemzet történe-te, II. 222. - Tóth B.: Szájrul-szájra {10. 
és köv.). 

H~t Hüllmann: Stadtewesen des Mittelalters. 1829. 
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des ich nicht gerne hette. Da sprach mein Herr, ich hette Recht, und das 
be~:;tund also''.105 Mikor l\1átyás király nagy politikai ellenfele, III. Frigyes 
császár, 1471-ben Nürnbergben járt, az a furcsa eset történt vele, hogy a 
város évkönyveinek szava szerint 106 "da er vom Kornhaus ging, da fierr
gen ihn Z\"\"U Huren mit einer dreiklafteren silberneu Ketten und sprachen: 
"Eur Gnaden musz gefangen sein!"; er sprach: Wir sind nit gern gefan
gen, \Vir wollen uns ansiösen und er gab ihnen einen Gulden; item reitet 
er fürbasz (tovább) vors Frauenhaus, da fiengen ihn andere vier, gab er 
aber ein Gulden". Ö római felsége tehát nem állott kötélnek, inkább leti
zette a maga fprintját, de azért nem átallotta, hogy awkon az uccákon át 
Yegye útját, h(:ll a nürnbergi vörös lámpás díszlett és elég· kedélyesen, 
minden megbotránkozás nélkül fogta fel a "Stadthuren" enyelgéseit, mi 
a magyarország-i "kezdetleges" viszonyok közt elképzelhetetlen. 

• 
J\Iinden hazai adat megerősíti, hogy a prostitució nálunk nem volt 

olyan nagyméretű, rnint a külföldi iparosállamokban (Németországban 
stb.), hol a céhszabályok egyenesen meggátolták a segédek korai nősülé
sét Ezekben az államokban a nyilt prost.itució a házasság tisztességének 
oltalmára volt rendelve, mint (az akkori téves felfogás szerint) egyetlen 
eszköz, mellyel elhárítható annak a veszedelme, hogy az iparosfiatalság 
illegális úton a családos ember feleségének hajlandóságát keresse. A mi 
népünk, melynek zöme különben is szétszórt, földjét mívelő népség volt, 
tetszése szerint, néha már a sexuális érés legkezdetén feleséget kereshe
tett mag-ának s csak a modern idők általános hadkötelezettsége akadá
lyozta meg ebben a parasztot. 

Az eleő hazai adat, mely kifejezetten kéjnőkről (meretrices) szól, Szt. 
Lászlónak 1092-ből való ismert rendeletében található, mely szerint "me
retrices et strigae secundum quod episcopo justun1 vhmm fuerit, tali modo 
dijudicentur", tehát a püspökre bízza az ítélkezés jogát. A második leg
régibb adat a buda\ jogkönyvben olvasható, mely, mint említettük, igen 
keményen bánik el a kerítőkkel (zsákbavarrás és Dunába dobás), ellenben 
fölötte humánusan a kéjnőkkel. Ezen, már mások által bővebben ismerte
tett adatokhoz a magam gyűjtéséből sem tudok még régebbieket hozzá
adni. Iparűző német városainkban mindenesetre jóval előbb megjelennek 
a hivatásos meretrixek, mint a magyar városokban. Siklós sy 101 szerint 
Budán már 1279-ben (Kun László idejében) "intézményszerűvé vált" a 
prostitució, ellenben bordélyház még nem volt ottan. Azt hiszem azonban, 
hogy az azon évben tartott budai zsinat cikkelyei alapján mindezt még 
nem lehet oly határozottsággal állítani, mint ahogy ezt S. teszi. Ezen cik
kelyek lényege csupán annak a tilalmazása, hogy valamely község vagy 
magánszemély a lakását, házát, birtokát hitvány erkölcsű nőknek vagy 
nyilvános szajháknak bérbeadja vagy odaajándékozza. 

E régi időkben még nem volt ismeretes a hungara- vagy vengerka
tipus. Budán és Pesten még a 17-18. században sem akad magyar leány a 
nyilvános kéjnők sorában. Németek, lengyelek, csehek, rácok és (különö
sen nag-y számban) c,gany leányok voltak. Az utóbbiak erkölcs
telenségéről és szemérmetlen tolakodásairól sok adat maradt; elég ha itt 

10s W. Sorge: Geschichte der Prostitution. Berlin, (é. n.) 312. 
1oa Fuchs: Geschichte der erotischen Kunst (1908), 163. 
1n1 A magyar középkor erkölcse, I. 36. és A régi Budapest erkölcse (II. 85. 

és köv.). 
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csupán arra a bizonyos (igen régi) "Cigány Laci nótájára" hivatkozom, 
melyet Gvadányi is említ egyik versében ("Laczkó fiúnak is elhúzzák ke
servét, Annyával megtörtént szerelmes esetét" stb.) Schönholz Frigyes föl
jegyzései (1843) szerint még a mult század első felében szerteszéjjel lehe
tett nálunk látni az erdők árnyas helyein anyaszűz-meztelen heverésző 

cigányleányokat, s "amint a kun nők voltak a magyar ősidőkben az első 
maitressé-ek, úgy a cigányleányok voltak az első Phrynék", akiket később 
ettől a rájuk nézve éppen nem közömbös ipartól csak a többi népfajok ver
senye szorított vissza. :M1ndez megmagyarázza, hogy Makó városában 
1757-ben mért rendelték el, hogy besötétedés után a cigánynőknek nem 
szabad elhagyni a cigányfertályt,108 

A hivatásos kéjnők könnyű felismerésére elmult időkben nagy súlyt 
fektettek külföldön is és néhány fenmaradt adat szerint hazánk egyik
másik városában is. Részint a megbélyegzés, 
az infamia kedvéért tették, részint azért, hogy 
így a tisztességes nőktől könnyen meg le
hessen őket különböztetni és természetesen 
azért is, hogy akinek kedve kerekedett hozzá
juk szegődni, már messziről észrevegye, merre 
kereskedjen ~ Ezért is a meretrixek ruházatá
nak milyenségét a legtöbb európai államban, 
szigorftan megszabták. Bizonyos ruhadarabok 
(csipkék, ékszerek, aranyos övek, fátyolok, kö
penyek, hosszú uszályok stb.) viselését meg
tiltották s viszont bizonyos külső jelek viselé
sét előírták. Rómában a (16. század második 
felében) III. Gyula, IV. Pál és IV. Pius pápák 
bocsátottak ki olyan rendeleteket, melyek a 
kéjnők ruháZiatát részletesen megszab ták. Man
tuáhan és Bergamóban kis csengetyűket vagy 
csörgőket kellett viselniök a vörös sapkájukon, 
Milanóban fekete köpönyegbe bujtatták őket,"' 
V elencéherr gallér és kereplő (mint a bél
poklosoknak) volt előírva, Strassburgban 

59. Velelicei kéjnő a kereplővel 
(16. századbeli olasz metszet). 

(1400 körül) hosszú csúcsos. cukorsüveg-forma sapkát kellett hordaniok, 
úgy mint a zsidóknak, és ugyanebben az időben a meráni jogkönyv ren
delése szerint a bukott nőknek a cipellőjükön sárga szalagat kellett alkal
mazniok, s ha ezt elmulasztották, bírságot fizettek. A sárga és vörös szín. 
nemkülönben a szalagok viselése és a bírság nálunk is elő volt írva, a mi 
német városainkban. melyek a német jogszokásokat másolták. s amelyek
nek ősiakosai az intézményes prostitúciót régi hazájukból átplántálták 

HlS Bálint Nagy István dr. adata. - 1750-ben a helytartótanács elrendeli a 
cigányok összeírását és felvilágosítást kér azok öltözködéséről,. foglalkozásáról is. 
Csanád vármegye többek közt azt feleli, hogy még a 14--15 éves cigány sihederek 
is meztelen járnak, pedig már nemi életet folytatnak egymás közt. 

109 Ez valószínűleg régi ró:r;nai hagyománY. Náluk a ruha fehér színe a szüzes
séget jelképezte, a vörös és fekete a romlott erkölcsöt. A római kéjnőnek vörös 
fátyolt kellett viselnie, ha pedig egy Vestaszűz megtörte szüzességi fogadalmát, 
akkor fekete fátyollal takarták le (úgy mint nálunk az ,.eklézsiakövetés" alkalmá
val), azután elevenen eltemették (csak úgy, mint nálunk a házasságtöröket; l. fön
tebb). A külföldi kéjnők hivatalosan előírt ruházatáról terjedelmesen értekezik 
Rabutaux, i. m. XXIV. és köv. lapjain. 
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hozzánk. A budai jogkönyv statuturnai szerint110 a városi kurváknak 
legalább is arasznyi széles sárga szalagot kellett viselniök a fejkendőjü

kön, ellenkező esetben 6 pfennig bírságot róttak ki rájuk. Ide írom eredeti
ben is ezt a szakaszt. mert azt is olvashatjuk benne, hogy a budai hatóság 
milyén humánusan nyilatkozik az elbukott szerencsétlenekről, a remény
vesztett népségről, melyet nem szabad kegyetlenséggel és igazságtalanság
gal zaklatni: "Dy freyen tó ch ter seyn ein armes, petruhtesz vnd vorczag
tes gesinde. nach sol man sy pehuten vor gewalt und vor vnrecht. Dy 
arrneu vnd durfftigen suilen eyn gelbs techil zum mynsten eyner handt 
prait tragen auf iren haüp tuchern. Vnd wen man sy vindet an (ohn) das 
selb zaichen, so mag der seibige scherig maister von yn als ofte nemen 
6 pfennig." Kétségtelen, hogy a felsőmagyarországi német városokban is 
különbözött a kéjnők ruhája a tisztességes polgári asszonyok ruhá1.atától. 
Bizonyítja ezt egy 1514-ből való bártfai adat,'" mely elmondja, hogy a 
városból kiutasított meretrixek néhány nap mulva a tisztességes leány
zók viseletébe (habitu virginum) öltözködve visszaszállingóztak Bártfára: 
a plébános megfenyegeti őket, hogy ha azonnal fel nem öltik a régi ruhá
jukat, megbírságolja őket is, meg a lak4-sarlóikat is, az így behajtott pénzt 
pedig beszolgáltatja az egri káptalannak. (A prostituáltak dolgában tehát 
ekkor még az egyházi hatóság is ítélkezett; úgy mint Szent László idejé
ben.) Egy másik adatból azonban az is kiderül, hogy nemcsak a hivatá
sos kéjnőket bélyegezték meg különféle ruházati jelekkel, hanem a titkosan 
kéjelgő nőket is, ha in flagranti rajtakapták őket: ugyanis 1697-ben 
Nagyszeben városának tanácsa elrendeli, hogy ilyen esetben a fajtalan
kodó nőnek nem szabad többé fátyolt és fehér főkötöt viselni, hanem vörö
set, (úgy mint Németországban) s ha ezt megszegik, minden alkalommal 
tekintélyes bírsággal (20 forinttal) kell őket büntetni."' A 17. századból 
két színes kép is maradt, mely a Nemzeti Múzeum egyik kódexében (Cos
lume Bilder aus Siebenbürgen. Tabulae pictae et coloratae. Oct. Germ. 198.) 
található. Az egyiken egy szász meretrixet látunk, nyaka köré csavart 
vászon fejkendővel, hegyesorrú, harmonikaszerü, rámás csizmával. Er
kölcstelen voltát a festő avval is jelezni akarta, hogy két kezével a szak
nyáját elől jó magasra felhúzza, úgyhogy magas csizmaszára fölött még 
meztelen ·lábszárai is kilátszanak, (a lábakból azonban távolról sem lát
hatunk annyit, mint amennyit a mai napi chic nemcsak megenged, hanem 
meg is követel!) Ezt a szoknyaemelést különben a velencei grande put
tana előbb közölt képén is láthatjuk, de persze sokkal kecsesebb, diszkré
tebb formában. A másik képen szintén csak egy afféle quadrantaria 
meretrix-nek nem igen biztató kosztümjét látjuk: erdélyi oláh szajha, téli 
öltözetben, kékszínű övvel, mely (úgy mint a haja) aranyozott gyöngy
füzérrel is ékesített; egész öltönyét durva szürke posztóból készült. hosszú 
férfikabát takarja. 

110 Linz bauer, I. 56. 
111 Közlemények Szepesvármegye multjából, II. 21. (Iványi Béla.) 
112 Es hat ein Ampl. Senatus in Betrachtung desz von Tag zu Tag 

zunehmenden Lasters der schandlichen Hurerey beschlossen, dasz von Dato ins 
künfi'tige alle, die aisz Huren ertapt und angegeben werden, zum Unterscheid der 
chrlichen Weiber-Tracht, den Kopf mitt keinern Schliger, noch weiszen Haupt
Tuch bedecken, sondern rothe Tücher tragen, worauff die H. Nachbar-Hanneu 
Achtnng geben, und faUs sie nicht die S. v. Ruhr, welche diesem Schlusz sich 
nicht genügerr hatt, zeitlich angeben umb fl 20 toties quoties bestra:Eft werden 
s'ollen, Nec secus :Ilet. (Corp. statut. I. 577.) 
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Az alsóbbrendű magyar meretrixek külső signumaihoz tartozott a 
kurta szoknya (viganó) és a cifra pántlika.' Az utóbbinak Franciaország
ban is nagy. volt a divatja és vanriak, kik a magyar ribanc szót is a fran
cia rubans-ból származtatják; ezt azonban bajos elhinni.113 A viganót 
MagyaTországon nem igen viselte tisztességes leány vagy asszony; kika
pós menyecskék, züllött erkölcsű némberek ruhatárába tartozott ez á ren

. desen feltünő színű (zöld, sárga, lila) kurta szoknyácska11
"- A lábikrák 

60. Szász paraszti kéjnő a 17. századból. 61. Erdélyi oláh kéjnő a 17. századból. 

mutogatása - hajdanában - hozzátartozott a meretricium jellemző kül
sőségeihez. Ezért mondja a régi magyar nóta: 

Vagy: 

A sinfalvi híd alatt, 
A viganám ott maradt. 
Kértem vissz.a, nem adták, 
Száz forinton tartották. 

N em való bokréta gyürött süveg mellé, 
N em való a szép lány szegény legény mellé. 
Mért is jár utána, ha nines neki módja, 
Selyem keszkenőre, puccos viganórar 

Ha Jeles nyelvészünk, Melich János, azt írja nekem erről a szóról: .,Jegyze
teimben semro.it sem találtam a ribanc szó eredetére vonatkozólag. Annyi az 
adatokból megállapítható, hogy újabb keletü szó (a Nyelvtörténeti Szótárban az 
első adat reá a 18. századból van). Bizonyos, hogy jelentése elsősorban "rongyos, 
toprongyos" s csak másodsorban ebből fejlődötterr .,hitvány, feslett erkölcsű" 
(feslik-ből). Én hangfestő eredetűnek tartom s talán a ribál, ripacsos szavakkal 
van rokonságban". A ribanc tehát analógiája a cafatnak és a ringyónak (me1y a 
rongy-ból származott; v. ö. "rongyos kurva", német fetzen). 

m V. ö. Tolnai Vilmos (i. h.). 
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A bordélyházakról kell még néhány szót mondanunk. 
A bordély szó már legrégibb kódexeinkben is előfordul, sőt később 

1ges alakba is átment ("a cseréken, a bokrok közt, a processziójárásban 
éktelenül bordélyoznak", mondja Geleji Katona J. 1645-ben). Kétségkívül 
az olaszoktól kaptuk ezt a szót (ol. bordello), kik viszont az ófrancia bor
del-t vették át. Kevésbbé finom régi magyar neve a kurvakáz vagy för
telmes ház volt. Ezenkívül természetesen sok más populáris, tréfás elneve
zés is járta, a "sárga barack"-tól egészen a debreceni "triskaidekapolis"-ig, 
ami némileg emlékeztet a francia "numero treize"-re, de egészen más 
eredetű.115 

Míg a külföldön már a 13-14. században számos bordélyházról olvas
hatunk a nagyobb városokban, addig nálunk legtöbb helyen csak 2-400 
évvel később jelennek meg azok s ekkor is csak német városainkban. 
Párizsban már a ll. században. Bécsben a 13. században nagy számmal 
voltak lupanarok, sőt Berlinben is már 1410-ben megvan a privilegizált 
bordély, és Colmar városa a nevét is a középkori latin columbarium-tól 
(a "galambok háza") nyerte. A rouen-i bordélyház felügyelője IL Henrik 
korában (a 12. században) egy udvari marsall volt! A bordélyházak nagy 
számát (a külföldön) elsősorban az magyarázza, hogy ottan a meretrix az 
állam és az egyház szempontjából a legbusásabban fizető adóalany volt. 
Az avignoni pápák nagy adókat szedtek a város bordélyházaitól s IV. 
Sixtusról írják, hogy egyetlen lupanar után (évek során) húszezer dukát 
jövedelmet húzott. Németországban sem voltak sokkal épületesebb álla
potok/16 Ami a hazai viszonyokat illeti, Pozsony városa, mely elsőrlkéz
ből kapta a bécsi erkölcsöt. valószínűleg már a 14. század végén bírt egy 
nyilvános bordélyházzal, de a városi számadókönyvekbn csak 1434-ből 
találjuk írott nyomát. Frauenhof, frauenhaus, frauenf/,etz vagy tréfásan 
weissenbura (fehérvár, mert a fehér az ártatlans-ág színe) v"olt a neve.U7 

Eperjesen és Löcsén valószínűleg már az 1400-as évek második felében 
volt nyilvános bordélyház. Az eperjesi levéltár 1478. évi zsellér-ö~szeírá
sában már szerepel egy Glatz nevű libera persona. Lőcsén "haus der freien 
weiber" volt a nyilvános háznak a neve.us Brassóban 1522-ben említik elő-

115 Mint Debrecen történetének alapos ismerője, Ecsedi István úr, értesít, az 
ottani bordélyházak uecáját a ,.Tizenháromvá:ros~uccát.. (ma Szepességi-u.) azért 
keresztelték el így, mert itt árulták, régi jogon, a szepesi 13 város kereskedői 
a gyolcsot, faeszközöket, ruhát, edényeket stb. Ez az ucca hajdanában a város kerí
tésén (árkán) kívül esett, csak úgy, mint a régi Rómában s végig az egész közép
Koron, a városok falain kívül. Az erkölcsös Debrecenben különben (régi időkben) 
nem is lehetett prostitucióról beszélni, mert ezt igen szigoruan büntették, mint azt 
a városi levéltárban található "Protocollum nigrum" bizonyítja, vagy az 1799. évi 
nagy jegyzőkönyV utolsó lapján olvasható két rubrika ("Kurvák: és latrok'' cím
mel), mely számon tartja a városban lakó rossz személyeket. - Makón (J775) a 
""árosi bíró felügyeletére volt bízva az ottani három bordélyház, ki ezért házan
kint és évenkint tíz forint "tiszteletdíjat" kapott. (Bálint N. István dr. adata.) 

116 V. ö. Fuchs: Illustrierte Sittengeschichte (1909), 393. és RüHmann (i. m. 
IV. 267.), ki azt is megemlíti, hogy Avignonban a bordélyház közvetlenül az augus
tinusok kolostora mellett volt, a kéjnők főnöke a főapáca vagy fejedelemasszony 
( abbatissa) címet viselte. 

117 Ortvay: Pozsony város története (1895), II. 3. rész, 123. [A pozsonyi bor
délyházak bő leírása.] 

118 Közlemények Szepes vármegye multjából, IL 22. A lőcsei nyilvános ház
ban 1518-ban az a furcsa eset történt, hog-y egy Haske nevű aranyműves betért 
oda és egy fillért (pfennig-et) előre lefizetett egy ott lakozó kéjnőnek, kivel a 
"leypliche wnreynykeyt"-ot el akarta követni; a hölgy azonban visszaadta a fil-
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ször a prostibulum-ot,119 melyre lakatot (sera) csináltatnak. Sopronban 
1672-ben elrendeli a városi tanács, hogy a bordélyházak (die heimlichen 
Örter ), különösen pedig a kis utcában (das kleine Gassl) levők s azok kör
nyéke tisztán tartassanak.120 Budán is sokkal később jelenik meg az első 
bordélyház, mint a német városokban; IV. László idejében (1279-ben), Sik
lóssy szerint, még nem volt ottan lupanar, és ha volt, akkor is igen kez
detleges Iehetett, hiszen még a 16. század végén is ilyen volt a testvér
város bordélyháza.121 A török időkben Budán főleg a rácok közt, a rrabán
ban. huzódtak meg a kéjnők; a leánykereskedők pedig zsidó és örmény 
kufárok voltak, kik ezen a réven nagy vagyonra tettek szert. A törökök 
nem sokat törődtek az ország fővárosában megtelepedett prostitucióval. 
Ahol pedig nem volt nyilvános bordély, ott annál több volt a titkos lupa
nar (vendégfogadók, forrókák stb.). Udvarhelyszék 1727. évi constituciói
nak 4. pontja azt mondja; "Mivelhogy éjtzakákon a falusi ifjúságnak, legé
nyeknek és leányoknak guzsalyosF22 titulus alatt való confluxussok alkal
matosságával sokaknak panaszából ta
pasztaltatik sok gonoszságnak, ledér
ségeknek és ..... fajtalan buja életnek 
exercitiuma," ennélfogva az ilyen 
guzsalyost tartó egyének 3 forint bír
sággal büntetendők, az ott talált mu
\ató ifjak pedig kalodába tétessenek, 
(mely a templom előtt állott). és mind
addig ott tartassanak, míg a hívők 
gyülekezete a templomból ki nem jön. 
1765-ben a pestvárosi bíróság 30 botra, 
illetőleg vesszőcsapásra ítélt egy férfit 
és egy leányt, mert egy fogadóban 
férj és feleségnek adták ki magukat 
és egy ágyban aludtak. Hogy titkos 
bordélyok keletkezését meggátolják, 

62. Pesti bordélyház a 16. század végén. 
S e h w e i g g e r: Ein neue Reyssbe
schreibung, 1G13. e. könyvéből. (N ék ám 

L a j os értekezéséből.) 

legtöbb városunkban szigorúan tiltották, hogy a kéjnőknek külön engedély 
nélkül lakást adjanak; aki ezt mégis megtette, azt kivesszőzték a városból. 
(Debrecen 1629, Kecskemét 1777.) Ezt az ügyet néhol (Máramarossziget 
1596) az ú. n. tizedesek (10-10 háznak a felügyelői) szigorúan ellenőrizték. 

Elég gyakran olvassuk, hogy az öreg diákok és a főiskolák hallgatói 
szorgalmas látogatói voltak a bordélyházaknak bár emiatt kemény bün
tetés fenyegette őket. A mezőtúri ref. főgimnázium régi törvényeiben 
(1734-ből), melyek egyszerű másolatai a debreceni kollégium még régibb 
törvényeinek, az áll, hogy az olyan tanulót, akit "gyanus helyenu fogtak 

lért, azzal a kijelentéssel, hogy ő, az asszony, Haske uramnak a tulajdon édes
anyja, tehát a fiával "sulche dyng"-et, tehát vérfertőzést, mint szigorú büntetés 
alá eső cselekményt, el nem követhet. Az eset további fejleményeit (egykorú 
okmány kapcsán) részletesen ismerieti Iványi Béla (u. o.). 

1.19 Quellen zur Gesch. d. Stadt Kronstadt, I. 418. - A prostibulu.m (bordély) 
szó, mely összefügg a prostitucióval (prosto, prostatuo, ill. prostituo), onnan ered, 
hogy Rómában kétféle kéjnőt különböztettek meg: a proseda-t és a prosti.bu
lum-ot; az előbbiek a lupanarjuk vagy cellájuk előtt ültek, az utóbbiak pedig 
kiálltak eléje s úgy hivogatták be az arramenő férfiakat. 

120 Sopron monogr. I. 131. 
121 Lásd Schwei-ger S. egykorú rajzát ezen cikk végén. 
122 Guzsalyos a. m. fonóka; guzsalyoskodás: szerelmeskedni; guzsal'!}'J.s: sze

rető. (M. Tájszótár.) 
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el, azonnal ki kell csapni_1::!s 1836-ban a pozsonyi akadémia hallgatói, kik
nek viselt dolgairól különben is sok épületest olvashatunk Ortvav mun
kájában,m a Stadtkoch és Szarvas nevü rosszhírű házakat megrohanták, 
mindent elpusztítottak bennük, s még a bútorokat is elburcolták, Nem 
engedi szűkreszabott terem, hogy szaporítsam az idevágó adatokat, csak 
arra a megjegyzésre szorítkozom, hogy erészben a külföldi áUapotok még 
sokkal visszataszítóbbak voltak. Hiszen meg van írva, hogy péld. 
Párizsban (a ll, században) a főiskola első emeletén a tanárok praelegál
tak, a földszinten pedig bordély volt,"• melyben vígan dőzsöltek a főiskola 
tanulói és Lipcsében is, az ottani egyetem alapítása évében (1409) a kéjnők 
felcifrázott ruhában, teljes szemérmetlenséggel és csoportosan álldogál
tak az egyetem közelében, nyiltan csalogatva magnkhoz az egyetem hall
gatóit, kik cinikus humorral az "ötödik fakultás" nevét adták nekik, 

Mint már a bevezetésben említettem, távol állott tőlem az a szándék, 
hogy a magyarországi prostitúció történetét megírjam. Csak egyes (főleg 
mívelődéstörténeti és közerkölcsi) vonatkozásokra akartam itten rámutatni. 
Sok egyébről kellene beszélnem: a kéjnők ellenőrzéséről, nyilvántartásá
ról, a hóhér fennhatóságáról, az orvosi vizsgálatról, türelmi háreáról 
( scheda protectionalis), a nemi bajokban szenvedő kéjnők ingyenes kezelé
séről és kórházi ellátásáról stb, Mindezekről - más helyen - részleteseb
ben is lesz módom szólani. 

12a Marcsa: A mezőtúri ref. főgimnázium története. (18., 1.) 
124 Ortvay T.: Száz év egy hazai főiskola életéből (1884), 308. és köv. 
12s Rabutaux (i. m. IX. lap). 

Gáspár doktor. 
A magyar orvosok multjára vonatkozó régebbi közleményeimben 

2'Yakran említem Nádasdy Tamás nádor udvari orvosának, Gáspár dok
tornak, az ő hűséges levélírójának a nevét. Az a nyolcvan és egynéhány 
levél, mely részint tőle származik, részint reá vonatkozik, legbecsesebb 
forrásunk a 16. század közepe tájának orvosgyakorlati viszonyaira nézve. 
E levelek nagy részét már húsz év előtt lemásoltarn az Orsz. Levéltárban, 
egyikét-másikát le is fényképeztem, rnert az volt a tervern, hogy önálló 
kötetben is kiadom őket; a béke éveiben az ilyen merészebb vállalkozá
sok sem tartoztak a lehetetlenségek közé, A jószándékból azonban nem 
lett semmi, mert terveimnek elébe vágott Szmollény Nándor, ki "A közép· 
kori Szeged műveltsége" címü, 1910-ben megjelent munkájában e levelek 
legnagyobb részét közzétette, 

Nem szeretek a mások dolgával foglalkozni, még kevésbbé bíráló 
szót is ejteni róla, de most, hogy erről a Gáspár doktorról egyet-mást 
elmondok, nem lehet elkerülnöm, hogy a Szrnollény-féle kiadásra néhány 
megjegyzést ne tegyek, Ez a (külön ben nagy szorgalornmal megírt) 
könyvecske valóságos halmaza ta az oda vetett és nem bizonyított állítá
soknak, másolási és sajtóhibáknak, elemi latin botlásoknak, Már a könyv 
előszavának harmadik sorát olvasva kezdjük rosszul érezni magunkat 
( csinkó-csentót ir - nagyon is magyarosan - a cinquecento helyett) s ez 
az érzésünk még fokozódik, mikor azt látjuk, hogy Matthaeolus Senen
sist1 Sennyei Mátyás-nak fordítja, 2 hogy a régi híres Choron- (Chorom, 
Czorom) család nevét négyszer egymásután Korom-nak mondja, vagy 
hogy Gáspár egyik levelének azt a mondatát: ,,poculo deaurato (ut ipse 
aestimo) octo, ad summuru novem florenarum pretii donatus sum" - úgy 
fordítja, hogy betegétől nyolc aranyorott ezüstpoharat kapott (ami mégis 
kissé túlfejedelmi honorárium volna egy orvosi látogatásért). Az egész 
könyvön végig~ a címlaptól az utolsó oldalakig, bosszant bennünket ez 
a rettenetesség: "Caspar Fraxinus de Zegedinus", de ezenkívül se szeri, 
se száma a kezdetleges latin botlásoknak, hibás fordításnak, magyarázat
nak. Egyetlen levélben (a 19-ikben) 37 sajtóbibát olvastam össze a latin 
szövegben, azonkívül egész szók is kimaradtak, a sorok össze-vissza há· 

1 Sienai Mattioli, a híres Dioskurides-kommentárok szerzöje. 
2 Olyanféle magyaros elkeresztelés, mint a következő, mely a nádor feleségé

nek egyik levelében (1559 szept. ll., az Orsz. Levéltárban) olvasható: "Az Ferkó 
dajkája. könyörög Kegyelmednek, hogy Kegyelmed komfirmáltatnája meg császárt 
ral ű felségével az Magsimili János (= Maximilianus) királytul kért jószágokat". 
Egy régi magyar nyomtatvány eimlapján me-g azt olvassuk: "Julius tsászár mun~ 
káji" (=Julius Caesar). 
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bár maga is csak föltevésként mondja, ezt a Sambokit tartja történetírónk 
legvalószínűbb ősének, mert Simon mester utódai könnyen áttelepedhettek 
Nyitra vármegyéből Nagy-Szombatba, Zsámboky János szülővárosába. 
Ezzel szemben a magam részéről úgy vélem, hogy a nevezetes író az első
nek említett, pestmegyei családból származott. A bizonyossághoz igen 

közelesőnek látszik ez a föl
tevésem abból a szép be
vezetésből, melyet Zsámboky 
a Plautus Comoediának 
1566-iki, antverpeni, kiadá
sához fűzött. Ebben a be
vezetésben 2 apjának, Zsám
boky Péternek, emlékét ke
gyelettel dícsérve, elmondja, 
hogy apja, "qui per duode
viginti annos mediocribus 
surutibus studia et peregri
nationes meas. licet avitis 
sedibus ac bonis~ quae ad 
oppiduru Zamboc. ac ipsarn 
Budarn sita erant. ejectus. 
amanter ac prolixe susti
nuit". Tehát Zsámboky Pé
ter még birtokában volt a 
Buda körül fekvő ősi jó
szágnak, melyből mások ki
túrták. Valószínű, hogy nem 
az elei. hanem ő maga került 
Nagy-Szombatba, ahol fiá
nak följegyzései szerint nagy 
becsülésben élt, egész Nagy
Szombat atyjaként tisztelte, 
mert sok jót tett a város 
polgáraivaL De az előkelők 
is keresték barátságát és 
Ferdinánd király is gyakran 
vette igénybe szolgálatait. 
Azt is megmondja az előszó, 
hogy Zsámboky Péter 1562 
augusztus 14-ikén, 65 éves 
korában halt meg. 

Bizonyos, hogy Zsámboky 
Péter már 1553-ban Nagy-

63. kép. Szombat városának esküdtjei 
közé tartozott. Ugyanis a 

város levéltárában, a Zsámboky János leveleinek colligáturnában talál
h:;tó egy 1553 december 26-án keltezett megkeresés, melyben Selm;cbánya 
varosa azzal a kérelemmel fordul a nagyszombati bíróhoz és esküdtekhez 
eszközöljék ki, hogy esküdttársuk Sambok Péter, Lympek J aka b selmecl 

2 Majdnem teljes szövegét közli Weszprémi (IV. 178.) és Apponyi (Hungarica 
I. 272.). 
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polgárnak több évi hűséges szolgálatáért járó bérét barátságos úton 
egyenlítse ki. 

A többször említett előszóban az is meg van írva, hogy Zsámboky 
Péternek csak egyetlen fia volt, a történetíró; de ezenkívül még négy 
leánya, kiket mind tisztességesen férjhez adott. A férjük nevét nem említi 
Zsámooky. Kölesy Vince Károly azt mondja az ő Nemzeti Plutarkus-ában 
(150. l.), hogy "testvérhuga, kit nevéről nem ismerünk, Panny Jánoshoz 
ment férjhez". Ezt a Panny nevet a későbbi életírók is átvették; bár ez 
téves adat, mert mint az alább közlendő levelek több helyéből kiderül, az 
illetőt Panythy Jánosnak hívták. Úgylátszik, hogy ezen Panythy János
nak csak egy leánya maradt: P. Zsófia, kit történetírónk, a levelek tanú
sága szerint, nagyon kedvelhetett; magához is akarta venni Bécsbe, de 
azt a tervét a kis "Sófiácská"-nak 1569-ben bekövetkezett korai halála meg
hiusította. E levelekből továbbá az is kiderül, hogy Zsámboky másik 
nővére Nyilas István nagyszombati bíró felesége volt. (V. ö. R. M. K. T. 
IV. 75., 301; VI. 191., 365.) Végül a harmadik nővér, Magdolna, Gá v ai, más
kép- Balaskó Istvánnak, az erdélyi királyi jövedelmek ellenőrének és szent
györgyi lakosnak, volt a felesége. Ez a Balaskó még 1555-ben meghalt 
utódok nélkül.' 

A levelek egyikéből Sambucus házasságára vonatkozólag nyerünk 
adatokat. 1567 július 10-ikén, Bécsben kelt latiunyelvű levelében meghívja 
a nagyszombati városi tanácsot, hogy Egrer Kálmán nagyszombati pol
gár leányával, Krisztinával, tartandó lakodalmán mindannyian jelenjenek 
meg, vagy legalább küldjenek maguk közül valakit képviselőnek. A lako
-dalom Bécsben, augusztus 4-ikén volt, s kiváló barátja, a pozsonyi Purkir
eher írt hozzá epithalamium-ot.4 

Ismeretes, hogy Zsámboky kora ifjúságától fogva igen sokat utazott 
külföldön, javarészt tanulmányainak és a gyűjtésnek élve. Szenci Molnár 
Albert5 és mások adataira támaszkodva, következőleg állapítható meg uta
zásainak (kétségtelenül hiányos) sorrendje: 1545 jún. 29., tizennégyéves 
korában, iratkozott be a vittenbergai egyetemre, hol Melanchthon vezetése 
alatt tanult; 1550-ben Strassburgban találjuk; 1552-ben Párizsban; 1555-ben 
Páduában;ll 1562-ben harmadízben látogatja meg Olaszországot; előbb egy 
hónapot tölt Genuában, Stephanus Saulius, Odericus és mások baráti köré
ben; azután Nápolyba utazik.7 Hogy Ferrarában is tanult és ugyanitt állí
tólag estei Alfonz ferrarai hercegnek tanítója is volt, azt egy 18. századbe1i_ 
Qlasz szerző munkájából tudjuk meg. Ennek egyik helyén u. i. az áll, hogy:"-' 
,,J o. Benedictus(?) Sambuca Tirnaviensis. Linguarum Undeeim peritissi
mus, ac scientiarum fere omnium expers, qui Ferrariae principis, Alphunsi 
Estensis Junioris, Alphunsi II. Ferrariae Ducis praeceptor fuit."8 Innen 
tudjuk meg azt is, hogy S.-nak egyik keresztneve Benedek volt. Úgylát
szik, hogy 1564-től kezdve állandóan Bécsben tartózkodott, legalább az alább 
közlendő levelek dátumai e mellett szólnak. 

3 Lásd erről Illéssy közleményét. U. o. 527. 
4 Lásd: Szabó-Hellebrant, III. 163. (:@letrajzi adatok nincsenek benne.) 
5 L. Dézsi Lajos: Szenczi Molnár A. naplója, levelezése és irományai. Bpest. 

1898. 437. 
e Apponyi, i. m. I. 239. 
7 u. o. 263. 
s Hist. almi Ferrariae gymnasii stb. (Ferrariae, 1725.) L. Pap Káro1y közle

ményét: Irodalomtört. Közlemények, XII. 371. 

15* 
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Ezek a nagy utak természetesen igen sok pénzt emésztettek meg, s 
részben ebből magyarázhatjuk, hogy Zsámboky sohasem élt valami fényes 
anyagi viszonyok közt, bár oly előkelő állása volt a bécsi udvarnál, s bár 
L Ferdinánd és utódai is elég méltányosan honorálták, legalább a papíro
son.' Apai öröksége sem lehetett valami sok, mert az Emblemák 1566-iki 
kiadásában olvasható, Grolierhez intézett levelében ő maga "patrimonium 
satis angustum"-ról beszél !3 még ebben is megrövidítették (patrimonü ... 
tot perigrinationibus, impostura etiam quorundam mercatorum diminuti)~ 
de hogy kik, azt nem említi. [Talán erre vonatkozik az alább 3. számú 
levél.] 

Egész vagyonát tanulmányaira, könyvek és kéziratok beszerzésére, 
kiadására fordította. Több adatunk szól arról, hogy e részben minden 

64. Zsámboky János kiránduláson, kedvenc kutyái (Bombo 
és Madel) kíséretében. Fametezet az Emblemákból (1564). 

áldozatra kész volt; némelyik munkáért tizenöt aranyforintot ís meg
adott." És csak így érthető az is, hogy leveleiben folyton sürgeti az adó-

9 A N. Múzeum kéziratai közt (Lat. fol. 1520 és 2736) több nyugtatvány maradt 
Zsámbokytól; az egyik évi 200 frt fizetésről szól. Itt van továbbá L Ferdinánd ren
delete (Prága, 1557. dec. 31.), malyben _a magyar kamarát utasítja, hogy certas ob 
causas ac merita fidelis nostri Euregii Jo. Samboky, aulae nrae familiaris egész 
életén át évi 50 magyar frtot fizessenek neki, salláriumképen. Ezt az összeget azon
ban már 1558-ban 100 frtra emelik. Rudolfnak egyik rendeletében (1582. ápr. 25.) már 
300 tallér évi penzióról van szó. A pozsonyi kamara azonban nagyon hanyagul 
fizette ezt az évi járadékot, úgyhogy S.-nak mindig sok utánjáráBba keriilt, IDig
legalább egy részét megkaphatta. Errill kimerítő adatok olvashatók Tiléssy érte
kezésében. 

10 V. ö. Sz. Molnár jellemzését, szótára ajánlásában (totnm fere patrimonium 
is studia literarum converterit). Továbbá Gesner Konrád: ea est clar. viri (Sambuci) 
Uberalitas in edendis (veteribus libris), ut maximis principibus, qui hac re laudem 
consacuti sunt, merito queat conferrL PlanJin is azt mondja róla, hogy a régi 
codexeket "magno cum pretio comparaverat"; szintúgy Lö'Wenklau a 8-hoz intézett 
következő soraiban: facis tn profacto perbenigne, qui 1ibros studio tuo perquisitos. 
et aere non exiguo coeroptos ... eum omnibus cummunicas. (Bonfini-na: De pudicitia: 

Adatok Zsámboky (Sambucua) János életéhez 229 

sai!, hogy fizessenek; hogy a nővére, Panythyné után maradt ruhákat 
Bécsbe küldjék; hogy lakodalmára kappanokat küldjenek, mert Bécsben 
drágák stb. Anyagi helyzetének egyensúlyban tartására az orvosi gyakor
lattal sem hagyott fel; erről azonban nem sokat tudunk. Bizonyítani lát
szik ezt az Acta facult. med. Vienn. IV. 87. és 90. oldalán olvashatókon 
kívül az alábbi levelek egyikének (1569 szept. 6.) utóirata, melyben azt 
üzeni a sógorának, hogy .,ha Posonban néhány napot üzhettem, megvizi
tálom kegyelmedet, Isten akaratjából". Továbbá Boissard-nak Iconeo 
illustr. virorum c. gyüjteményében (Francof. 1597. tom. III. p. 76.) a Zsám
boky képe alá írt epigramma: 

Excitat et sanos scriptis Sambucua et aegros 
Restitnit medica maximus arte manu. 

Zsámbokyról, az orvosról, még egy megjegyzést kell tennem. 
A N. Múzeum kéziratai közt (Lat. fol. 1713) egy jókora fóliáns talál

ható, címlapján a következő felirattal: Joannis Sambuci Tyrnav. Pann. 
Practica Medicinae Viennae ab 1585-1595. exercita. Aceedit Anonymi 
(Richardi Streun ab Schwartzenau S. C. et R. M. Consiliarii) Notata de 
N orico stb. Ezen, .J ankovich Miklós gyüjteményéből való kézirat sajnos, 
nem Zsámbokytól származik, az írása is meröben különbözik a Zs. keze 
írásától; de a dátum is ellene mond a Zs.-tól való származásnak: biztos u. i., 
hogy már 1584 jún. 13-ikán meghalt. 

N em volna teljes ez a kis közlern ény, ha még néhány szóval meg nem 
emlékezném Zsámboky barátairól, kik közé annak a kornak vezető embe
rei tartoztak, nemcsak a külföldön, hanem itthon is. Ez utóbbiak közül 
felemlítem Purkirchert, a jeles botanikust és pozsonyi orvost (L az alábbi 
leveleket), továbbá a nagyeszü Dudith Andrást, kit régi barátjának nevez 
(Apponyi, i. m. 247. L), Bona Györgyöt (u. o. 239. és 256.), Istvánffyt, a tör
ténetírót (u. o. 239.), Liszthy .János győri püspököt és kancellárt, ki szin
tén ,.vetus amicus"-a 11 és végül V erancsics Antalt, kihez való bensőséges 
viszonyáról több adatunk van. Mikor Veraucsies törökországi útjából 
visszajön, Zsámboky üdvözlő verset ír hozzá; máskor a külföldi politikai 
viszonyok változásairól értesíti behatóan. V erancsics néha maga is kér 
tőle egyetmást, egy ízben megkéri, hogy jóféle rebarbarát vegyen neki, ami 
szintén azt bizonyítja, hogy Zsámboky orvosi gyakorlatot is folytatott és a 
bécsi gyógyszerárusokkal összeköttetésben állott. Az érsek rendszerint 
kisebb-nagyobb ajándékot is küld neki: jóféle szentgyörgyi borokat, keleti 
szönyeget, török bezoár't, aminek akkoriban nagy értéke volt és, minthogy 
azon időben sokszor maga az orvos adta betegeinek a gyógyszert, Zsám
boky a saját gyakorlatában is jó hasznát vehette." 

Természetes, hogy a külföld előkelő tudósaival, tanáraival még élén· 
kebb összeköttetésben állott Zsámboky, s ezen körülményt a külföldi egye
temeken tanuló magyar ifjak is sokszor hasznukra fordíthatták Alább is 
három (ll., 17. és 21.) olyan levél olvasható, melyben biztosítja a nagy-

co?jugali. Basi!. 1572. előszavában.) Zsámbokynak nagy kön;yvtára volt, melyet, mint 
mmdjárt látni fogjuk, a bécsi udvari könyvtár számára vettek meg, Már ezért is 
valószínű, hogy Bécsben még sok, Zs.-ra vonatkozó adat volna található; szintúgy 
az olasz levéltárakban is, tekintve, hogy Zs. sokáig tartózkodott Olaszországban 
(magában Páduában négy évnél tovább). 

11 Végrendeletében (1577) régi ezüst-érmeket és egy szaftros gyfirüt hagyomá
nyoz Sambucusnak. (Sze-rémi: Emlékek a Majthényi bárók csal. levéltárából, 
1897, 48.} 

12 Verancsicshoz való viszonyáról I. Monum. IX. 222, X. 311, 349; XI. 244, 306. 
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swmbati tanácsot, hogy Banchay Györgyöt és Dobos deákot külföldi tanul
mányútjában pártfogoini és ajánlani fogja. (V. ö. M. Könyvszemle, 
1884, 272.) 

Még csupán Zsámboky nagyszerű kézirat-, könyv- és éremgyüjte
ményének sorsáról szeretnék egyet-mást ideiktatni.13 Háromezernél több 
régi kézirat (köztük korvinák!) és nyomtatvány volt ebben a gyűjtemény
ben, az akkori időkben óriási szám. Az öregedő és financiális bajokkal is 
küzdő tndós ott akarta hagyni a bécsi udvar kellemetlen légkörét, melyben 
az alattomos versenytársak cselszövései éppúgy megkeserítették az életét, 
mint elődjeiét14 s hozzá még a fizetését is éveken át nem tudta megkapni. 
Hazavágyott, a nagyszombati szerény tuskulumba. Rászánta magát a leg
keservesebbre, mi egy szenvedélyes gyűjtőt érhet: könyvtára eladására. 
1578 aug. 2-án ötszáz kézzel irott görög és latin kódexet ajánlott fel mag
vételre 3000 arany dinárért Rudolf császárnak; később ezekhez még har
minc becses kódexet csatolt, úgyhogy saját búvárkodásának céljára mi 
sem maradt. :&.1:ajd ráadásul, még egy csodálatos müvü Priapus-szobrot is 
adott. Am őfelsége, az uralkodó megbízattai a vételárból ötszáz aranyat 
lealkndtak. Zsámboky utal arra, hogy a kéziratok között hatvan publi
kálatlan kóclex is van, úgyhogy bőségesen megéri a vételárat: kéri 
tehát adja ezt meg neki a császár annál inkább, mert tizennyolc évi udvari 
szolgálata alatt soha semmit sem kért az uralkodócsaládtól; tegyék lehe
tövé neki, hogy öregedő korában valahol megtelepedhessék és tudomá
nyos buvárkodásainak élhessen. Két nappal későbbi dátummal a bécsi 
kamara is jelentést tett Rudolfnak a Zsámhokyval való tárgyalásról: két
ezerötszáz arany véterárat ajánl és még ötven dukát foglalót, melyet 
Zsámboky felesége át is vett; viszont a könyveket Biotius udvari könyv
táros vette kézhez jegyzék szerint. Rudolf szeptember 19-én válaszolt az 
előterjesztésekre és közölte az udvari kamarával, hogy a kétezerötszáz 
dénár vételáron kívül Zsámbokyt még hát.ralékos fizetés is illeti udvari 
szolgálataiért; minthogy azonban minderre most nincs fedezet, utasíttas
sék a magyaróvári harmincadhivatal, hogy Zsámboky összes követelését 
számítsa össze és fizesse ki neki. Zsámboky mindenesetre elégedjék meg 
ezzel a vételárral és gondolja meg, hogy nem igen akadt volna egyhamar 
valaki, aki könyveit tőle ilyen magas árért megvette volna! 

A könyvek pontosan és gyorsan az udvari könyvtárba jutottak~ 
Zsámboky azonban nem jutott hozzá keservesen megszolgált pénzéhez~ 

Egy 1578-ban kelt okmány megállapítja, hogy a könyvtár vételára és 
Zsámbokynak hatodféléven át megnemkapott fizetése összesen 6200 rajnai 
forintra rúg. Ezt három évre felosztva akarták megfizetni az agyondolgo
zott tudósnak, ki nagyon is rá volt utalva a pénzre. Mégis csupán a rá
következő 1579. évben akartak fizetni kétezer forintot, az azután következő 
évben ismét kétezret, a harmadikban pedig ezerhétszázat E kedvezőtlen 
feltételek mellett is gond volt arra, hogy ne fogyjon az osztrák pénz és 
éppen azért a magyaróvári harmincadhivatal jövedelmeit terhelték meg 
evvel is. 

A magyaróvári harmincadnak azonban nem volt pénze; az uralkodó
pedig még mindig nem ejtette módját, hogy hűséges szolgája bérét ki
fizesse, hanem a nagyszombati és galgóczi harmincadokat utasította fize-

13 A következőket, rövidre fogva, Siklós sy László nagyérdekü munkája: "Mü
kincseink vándorlása Bécsbe" után adom. 

14 L. a "Gáspár doktor" c. értekezésben Mattioliról mondottakat. 
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tésre. Zsámboky rezignáltan nézte a dolgok folyását. E nagyeszü, tekin
télyes embernek felesége vagyonából és egy-két pártfogó bőkezüségéből 

kellett élnie ugyanakkor, amikor nagy összegű követelése volt az udvaron. 
Zsámboky végre is két nürnbergi polgárra ruházta követelését, kik Ma
gyarországon marhakereskedést űztek s akik a harmincadhivatalokkal 
elszámolási viszonyban voltak. Képzelhető milyen nehezen ment ez a mű
velet és illilyen keveset kaphatott Zsámboky készpénzben. Még akkor is, 
amikor Zsámboky 1584-ben meghalt, körülbelül 4000 forint volt a 6200-ból 
kifizetetlen. 

Zsámboky tehát életében egy árva fillért sem kapott páratlan gyűj
teményéért. De özvegye és árvái sem kaptak semmit és csak további 
cesszió útján tudtak nagy herce-hurca után követelésükhöz részben hozzá
jutni. 

Amikor már nem kellett alkudni a Zsámboky-könyvtárra, azonnal 
nagy lett annak a becsülete. Hogy milyen sz.erepet töltött be a Zsámboky
anyag, azt megítélhetjük ma is, de tudták a kortársak is. Mi sem beszél 
erről ékesebben, mint Zsámboky utódjának, Elotius Hugónak, egy levele 
császári urához. Már négy éve igazgatja a könyvtárat, írja Blotius, azon 
fáradozván, hogy az a könyvtár császári legyen, úgyhogy össze lehessen 
hasonlítani más fejedelmi könyvtárakkaL Nem kételkedem, - folytatja 
- hogy ha Zsámboky János kéziratai is hozzákerül nek, a francia király 
könyvtárát, amelyben négyszáz kézirat van, felülmulandja és a vatikáni
val lesz egyenlő. 

"Ime'', jegyzi meg Siklóssy, "~iátyás után egy 
együtt van egy nagyszabású magyar könyvtár. Olyan, 
versenyt. a vatikánéval is. És ez is bécsi konc lett". 

• 

századdal ismét 
amely fel veszi a 

Alijon itt végül ama Zsámbokytól származó (sajátkezü) levelek 
jegyzéke. melyekre a nagyszombati városi levéltárban akadtam. E levelek 
közül a magyar nyelvűeket lemásoltam; a német és latin nyelvűeknek 
csak a tartalmát jelezhetem, mert leírásukra már nem szakíthattam időt. 
E jegyzék összeállítása közben azt a kimutatást is felhasználtam, melyet 
a levelekről még 1884-ben Melcsiczky Lajos nagyszombati tanár készített. 

l. 1564. szept. 10. Bécs (latinul.) - Zsámboky János azt írja a városnak, hogy 
ügyében már beszélt a pápai követtel és a görci püspökkel. A város artikulusait, 
melyeket neki megküldtek, összehasonlította a pápai nuncius artikulusaival, s 
meggyőződött róla. hogy mind a kettő teljesen egyezik egymással. 

2. 1566. ápr. 15. Bécs. (Latin). - Zsámboky kéri a tanácsot, hogy mivel Bécsi 
Albert (Albertus Viennensis) 50 frttal tartozik neki, foglaitassák ezt le azon 100 
frtból, melyet Albert a Panythy-féle házért fog letenni. 

3. 1566. nov. 12. Bécs. (Latin.) - Kalmár Imre nagyszombati bíróhoz: intézett 
levelében tiltakozik atyjának. Zsámboky Péternek végrendelete ellen, melynek 
értelmében Péter özvegye 400 frtot kapna. A levél végén magyarul: Byro Vram keg: 
es Nylas Vramnak soghoromnak irtam vala az ruharol, ky az Jö Jörgh kezénel 
vagyon: hogh az leveleket, ky ot az boldban vagyon, Horwath Markoet, erette ky 
adnatok, hogh ha meg meg nem leth, kerern kegel: hogh megis (mégis) zerezzetek 
meg, hogh az ruha megh ne veszszen, es az en penzemis. 

4. 1567. jun. 27. Pozsony. Sógorának. Kezenetemet mint Boghor Vramnak. Czak 
ez estwe iutek (ide). Keg: jelentem, hogh az Sibrikne testamentomat nem czak ex 
gratia confirmaltattam, de vgyan vytotta azont, hogh semi peurtul [pörtül] ne 
fellyen Senky hanem ha Czasarral akar peurelni. Azuttan kerern ke. hogh ez dolgot 
az Vraimnak elejbe aggya, az en adossakhimat megh zabaditza: kegelmetek inkab
han ozza az keues (kevés) marhat az zeghineknek, ielesben kik meg h eghtenek vag h 
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kóltzen (kölcsön) uagh Istennebe Listen nevébe.] Kérem keg: Philep vramnak 
izend megh, hogh itt vagyok: az ados Leneleket ky adassatok, kiket ott hattam 
hogh Sivaron megh vehessem, mert elég gondal liszen megh: es ha tuddya, hogh_ 
keg: vagyon, kenessebbet gondol ra. Akarnam keg: ide iöne. Isten tartza megh 
keg: mind haza nepeul. Amen. 

5. 1567. júl. 3. Feleletet kér előbbi levelére. Küldjék el már az adós leveleket, 
melyek az ő 600 frtjára vonatkoznak. Továbbá arra kéri a birót, hogy a nővére. 
Panythyné után maradt ruhákat is küldje fel hozzá Bécsbe. 

6. 1567. júl. 4. Ugyanazt írja valakinek németül. 
7. 1567. júl. 10. Meghívja a nagyszombati tanácsot Bécsbe, aug. 4-ikén tartandó 

esküvőjére. (Latin,) 
8. Ugyanakkor. A nagyszombati bírónak írja németill levelében, hogy Jó 

György 200 frtos kötelezvényt, vagy pedig nyugtatványt kér a Panythy-féle ruhák 
fejében. öt is meghívja esküvőjére, feleségestőL Egyszersmind kappanokat kér a 
lakodalmára. 

9. 1567. nov. 2. A tanácsnak írja, hogy nincs kilátás arra, hogy a nagyszom
batiak a komáromi vámtól fölmentessenek. 

10. 1567. dec. 2. A komáromi vám ügye el van intézve, javukra. Ajánlja az 
angol követ udvarmesterét, segítsék öt egy egyszínű négyes fogat megszerzésében. 
Szivességet tesznek vele a királynak és Károly főhercegnek. 

ll. 1569. ápr. 14. A tanács Banchay György nevü ifjút kiképeztetéBe végett 
Vitteubergába küldi s kéri Zsámbokyt, hogy az ottani tanárokhoz szóló ajánlást 
adjpn neki: scimus ettenim nihil ambigentes: scripta Dominationis Vestrae Excel
lentiae huic Georgia Banchay multum profectura. 

12. 1569. május 14. Pozsony. A nagyszombati bírónak, Nyilas Istvánnak. 
Zolgaiathom vtan minden iott kegi. Megh ertettem az haz pewr dolgat, hogh Jacob 
deak zabadittya magat. Byzon hogh az tuttam, hogh \Valint deak az transmissio· 
nak. massa t vette volna, de nem leth. Elegeth pyrongattam, es azt mondta, hogh 
ke: nyak es ottan ky vezzy az massat, mint az ellensiges ('f) az transmissionk:. Es 
mintt hog arua dolog, hallom hogh minden feel arkostol fel latt. vesnek: kerern 
keg: hog h io keves iaro Iighen az taxaban ~ es mihent tarnokzeek leszen, ra hiwom 
ti.Z Jacob Deakot. Addigh kerern ke: megh izennye Jacab deaknak, vagh az hazy 
zellyereknek. hogy az hazat ne puzticzyak, mert megh keresnem az utanis raytok. 
Eztett pedigh ke: ex officio poronczyolhattya nekyek. Isten tartza megh ke: En 
talan kedden el fogok innet mennem. 

13. 1569. május 16-ikán. Nyilas István. nagyszombati bírónak. Salutem et ser
vitiarum commendationem. Az adoslenel es quietantia az procatornal vagyon. Es 
czodalom, hogh az Vraírn nem latuan az könweth, es ha Jacab deaknak transmls
sioual velte, vgy iteltetnek, hogh en bewnem (bűnöm), hogh massarn (t) annak nem 
volt. En ez dologh felol zoltam mind Mesterekkel, mind personalis vranímal, de 
czodalkoznak rayta. Azt mondiak ewk, hogy ha az appellatiot el hatta J acab deak 
mi ~ondom ennekern vele; az itelett, kyt az elwt miueltettek, vgyan io. Es my• 
zvks1g nekem roasat az ew transmissiojauak vennem ha io canssam es pewrem 
[pöröm] :ragyon, es inkabb ewneky kellene, ha neke~ volt volna, ollyat vennyEt 
Ho_gh ped1g ~zt mondya: sokaig vartam, es hallaztottam az dolgot az elhatt appel
latlo vtan: kinek my gondya vagyon arra, vgyan transyt in rem iudicatam. Es a2 
my penzt Jakab deak az haztul addigh le tett az varosna.k, az nem arthatt, mert 
ra_vassag~al miuelte, hanem le tehetem azt neky. Azwthan azt aggiak .tanatzuJ 
mmdnyamn, hogh egg porantzolatot vegyek, kiuel az adindicatat kyaddyak, es 
ugan en nyertem az hazat. Byzon newettek ez dolgot ketten az Mestereknek. Isten 
tartza megh keg: meg itt maradok pentegik (!) es addig meg latom, mitt kell mi
velnem. Oztan mire volt zewgsig Jacob deakot rea hiwna, hizem tuddya dolgat ve
zetny, es engemet vyonnan meg lelny, mikor az hazba voltam volna: az kegg: nem 
artott volna: nem inkább az en ellensigemet kwlteni (!) ream. etc. Isten tartlila 
megh keg. 

14. 1569. aug. 30. PozsonY. (Latin.) Nagyszombat városától egy szekér búzát 
kér, mert Bécsben nagy a szükség, Levele végén magyarul ír Nyilasnak hogy az 
szeghi~ ~o:fiaczkat semmiben ne haggya Keg. Ha el vehetnek az azzonW, hite~re 
nagh orOmern volna." 

15; 1569. szept. 6. Bécs. Sógorának, Nyilas Istvánnak. Zerelmes_ Soghor Vram. 
Byzon 1ghen megh haborodam az en edes Soflaczka(m) halalan kyt sinthe mosta_n 
uagh haraghiaual, uagh akarattyanai az veny[vén] azzonnak ~l akartam hoznya, 
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es nalarn tartani, mig az vr Isten zerentzejet [szerencséjéf] paranczyoltha uolna: 
de ez adossagnak megh kell lennye :fi.zetise, es semmj okh, gondolatb ellen nem 
lehet; semmi ketsighem benne. hogh az Vr Istennek ewlebe nagyon, es kegyelme
ben. Touabban (!) az mi kewes partecaczka az azonnal, es Panythy ruhaczka, azzal 
nem banthatom, sem kewanom, mert zeghinek; de az my ruhat Zabo Marthon el 
adoth, ahhoz semmj gondyok, es azra en kewltottem 60 fl, minth tuddya Mihal Ko
mornik. Az melleth Panythy soghoromnak 50 fl. attarn uolt az hazra kewltZen; ha 
azt meg'h addyak, am pewröllyenek ewk erette, en eleghet kewltettem, uesottem 
[vesződtem] erette, es annak felötte adogattamiB Albertnek itfen 8 fl. azuttan. En 
eremest ala mennek, de ieles nehán dolgom, nem magame, nagyon mind itfen, mind 
Posonban. Holnap ala Posomba kezdek mennem; keg: kerem., kerestesse megh Ko
mornik Mihalt, es kewldye fel nehan zora Posomban keg. ,Nem arthat nekyek, es 
megh esmerik, hogh barattyok uoltam, es akarok lennem. Az egg szeker gabonaro1 
hogh keg, ir közönem, es ha meg nem zolgatham., megh ~aram zolgalny keg. 
Valamy ewrös szekerrel zagokban, hanem sinthe ide fell akaryatok, ottan Posonigh 
kewldyetek, Kadas Philepp azt mondya, hogh egg itualo Mutta}15 ew ys ad, de nem 
ezepelteHett [csépeltetett] megh. Ha keg: addigh kewltzyen adnanekye, es eggiwt 
kwldene fel, nagh baratsagott tenne keg: es megh halainam az Vraimnak. 
Tobbetys erdernlek Kadas Vramtul, merth 100 fl. tartozik, de nem kivantam soha. 
lsten tartza megh kegh: es az kadas vizetis hatoron kwldYe fell keg: ha ez nem 
aliana megh fogadasat, en embersighemre fogadom, hogh az arrat keg: azunto1 
(!) meg adom, es meghis kewzönem. Dtum Viennae, 6 septemb. 1569. Ke soghora 
Samboky. 

Ha Posonban nehany napoth wzhettem, megh nisitalom keg: Isten akaratt
jabaL Zabo Marthon(n)ak mondassa megh keg: hogh az ew lenelet megh attak. 

16. 1569. szept. 15. PozsonybóL Nyilas Istvánnak. Zerelmes Soghor Vram. En 
jamborol, elegeth engedven, meg zerzőttem Panythy An:áa azzorrnal es Komorn.ik 
Mihallyal, hittonkre, embersegeunkre, hogb. soha egyikv(n)k sem keres masikon 
semmit, sem perollunk valahon mi uolt Panythy J anos marbayval ...• f egy szó 
olvashatatlan] kwltzigról, es egg zoual minden dolog öröksig felol, ky lehetne. Az 
ruhatis nekiek engettem, hanem az felső sederyes ruhat, és zoknyat ky addyak ez 
25 fl ky kegelmedel vagyon, azt is nekem addyak . . . . f olvashatatlan szó J. Az 50 fl 
kiwel tartozot Panythy es az zölö arrat, mert hogh be vettem, megh engettem. 
Azwthan keg: vallom, es kerem, hogh az 25 fl megh tarcza, Zabo Marthonnak 
haggya hog amy ruha maradot, uagh az arra fára] mi maradot, addyak nekiek; az 
sederies taffta felső ruhat voros barsannal vettet es zoknat ueghe hozza, ha lehet 
kwldye felys ualakiuel. Az. hazy patvar leueletis Alberttel meg ighetten es meg 
köldyen. Isten engeddje hogh nyerhesse!. Az segin Panythy ados leveletis az 50 fl. 
el zaggatuk; ne kerhessern raytok. Daturu Pozsony, in pntia Rvdi dni Matthiae 
grwti, 15 Septembris, 1569. Joh. Samboky, mpa, 

17. 1570. febr. 27. Hely nélkül (Latin). :E::rtesíti a nagyszombati tanácsot, hogy 
Camerarius Joachi-m levelet irt neki, melyben dicséri Banchay Györgyöt. Ajánlja, 
hogy ezt a szép tehetségű ifjút továbbra is segítsék. 

18. 1573. júl. 22. A tanácsot kéri, hogy Kalmár Imrét kényszeritsék azon 100 frt 
le:fizetésére, meilYel neki tartozik. 

19. 1573. aug. 21. Ugyanazon ügyben ir. 
20. 1578. szept. 6. A bírónak ir; fonnivalót kér a felesége számára. 
21. 1573. dec. 18. Bécs. Tiztelendő Vraírn Baratym. Zolgalathomath ayanlom 

keg. Touabba ez Dohos tanulasat, tudomanyat, akarattyat, alkolmasson examinal
tam. Elegh kewesset tanu t. My Iigben touabba valo akarattya, keg. megh erty keg. 
examinalnya, azutan valamyre intesy (i-ntézi) keg, akarattyat, az myben my zolgal
~atunk Leszenprandt vrammal, ewmest 0) mynden promotioual leszunk, czak hog 
1eleneze megh, es kwldye fell. Ha teczend1k, enys az en zandekomot meg mondom. 
Isten tarcza megh keg. Es zabla kell zinthe mostan az Ifiwnak, hogh azvtanis megh 
közönye, Datum, Viennae, 18. decembris 1573. 

Ke. baratya 
Sambak Janos. 

Felzet: Egregys Dnis. Dno Joanni Somor, jud.ici, TyrnaViensi et Dno Stephano 
Nylas sororio, amic. observ. Tyrnaviae. 

15 L. Nyelvtört. Szótár. 
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22. 1574. ruárc. 19 . .A. bírónak ír németül. Kéri, hogy a káptalannál levő levelét 
vegye át és küldje el. 

23. 1581. júl. Bécs. (Latin.) A tanácsnak írja, hogy gondoskodni fog orvosról, 
ha a város 100 és a káptalan is 100 frtot biztosít neki. 

24. 1553. dec. 26. (Apjára vonatkozik.) Seirnec városa átír Lympek Jakab sei
rneci polgár érdekében a nagyszombati biróhoz és esküdtekhez, kérvén, hogy esz
közöljék ki, hogy eSküdt-társuk, Sambok Péter az említett Lympeknek több évi hü 
szolgálataiért járó díját barátságos úton adja meg.16 

16 E munka sajtó alá rendezése közben jelent meg Bálint N agy István alapos 
értekezése ("Sámboky János orvosi müködéséről", Orvosi Hetilap, 1929. 409.), mely
lyel itt már - sajnálatomra - nem foglalkozhatarn részletesebben, csupán néhány~ 
a régi szerzőket (kiket én idéztem) korrigáló adatára utalhatok, nevezetesen, hogy: 
l. Zsámbokfiak nem volt Benedek keresztneve; 2. hogy Kolldr azon állítása, hogy 
Zsámboki családi neve Baza (=bodzafa, tótul) volt, csak afféle szlavizáló fantázia; 
3. Sambucus nem volt a bolognai egyetem rende8 tanára; és 4. nem volt II. Alfonz 
tanítója. 

Adatok .Zsámboky (Sambucus) János 
életéhez. 

Zsámboky (Sambucus) Jánosról, a 16. században élt kiváló orvosról 
és humanistáról, még ma is keveset tudunk; legalább is nem annyit, 
amennyit ennek a nemes törekvésű, nagyemlékű embernek a müködése 
méltán megérdemelne. Szenci Molnár Albert a ,,Postilla Scultetica" 
ajánló levelében azt írja a nagyszombatiakhoz: "Hozhatnám elő sokak
nak példájokat, az kiknek számkivetésben, búdosásoknak haszna, dícsé
reti kiterjedt nagysok időkre, népekre; de rövidségnek okáért az előszám
lált példákhoz mostan csak ímez eggyet adom, az, mely az Kegyelmetek 
városának dícséretire néz, becsületes Nagy-Szombati uraim. Az mi ma
gyar nemzetünkben soha senki nem találtatott, ki több drága szép könyve
ket bocsátott volna ki az Kegyelmetek városából való Samhoki J án osnál. 
Mellynek könyvei Nagy-Szombatnak deáknl Tirnavia nevét sok nemzet
ségeknél esmeretessé, híressé tették." Zsámbokynak egész élete folyása 
bizonyítja, hogy Molnár Albert nem túlzott az ő dicséretében. Bőséges 
adataink vannak arról, hogy a külföld mennyire méltányolta a polyhis
tor Sambucus tudományát: állítólag már 26 éves korában a bolognai egye
tem tanára, majd nemsokára I. Ferdinánd tanácsosa, késöbb pedig Miksa 
és Rudolf udvari orvosa s történetírója lőn. 

Azt hiszem, nem végzek fölösleges munkát, ha e nevezetes magyar 
ember életére és családjára vonatkozólag, az alább közlendő újabb adatok 
kapcsán, néhány megjegyzést teszek. 

Zsámboky J án os családi származása máig sincs teljesen tisztázva. 
Illéssy J. a Zsámbokyról szóló értekezésében (Századok, 1899. 524.) föl
említi, hogy reg1 okleveleinkben többféle Zsámboky-családról van szó. 
Egy 1327-ben a budai káptalantól kiadott okiratban Sambuci Lénárd fiának 
a leánya, Aglent asszony, nyugtatja fivéreit a leányi negyed kiadásáról. 
Ezen Zsámbokynak közeli rokonuk volt az a Sambuki J aka b, kinek a fele
sége, Margit, 1361-ben a budai káptalan előtt Sambuki Péterrel megoszto
zik a békásmegyeri birtokon. Illéssy hozzáteszi, hogy ez a Zsámboky
család valószínűleg a pestmegyei Zsámbok helységtől vette a n_evét..j_ 

Később egy Samhoki Domonkosról olvasunk, kinek somogyi JÓszá
gait Zsigmond király 1404-ben Maróthi János macsói bánnak adományozza. 
Végül 1414-ben és 1423-ban Samhoki vagy Zamhoki Simon mesterről ma
radt néhány oklevél. Ez a Simon Nyitra megyében volt birtokos és Illéssy, 

1 Talán ezek közül való az a Zombnk vagy Zombok László, György és János 
is, kikről mint újlaki nemesekről, 1380 és 1383-ban történik említés. (L. Zichy Ok
mánytár IV. 139, 268, 269; V. 44.) 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. r. 15 
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nyódtak szedés közben, úgyhogy akinél nincs meg ennek a levélnek a 
helyes másolata, az ugyan hiába töri rajta a fejét. És ez így megy elejé
től végig! Úgyhogy még mindig érdemes volna másodszor is kiadni 
ezeket a müvelődéstörténeti szempontból is oly nagyértékű leveleket, 
megtoldva Gáspár doktorra vonatkozó vagy tőle származó kiadatlan leve
lekkel, iratokkaL 

Gáspár doktor, sajnos, majdnem minden levelét latinul írta; a 
Nádasdy-levéltárban csak három olyanra akadtam, mely magyarul szól; 
ezeket a latinul nem tudó Nádasdynéhoz (Kanizsay Orsolyához) intézte. 
Alijon itt ez a nyelvi szempontból is érdekes három levél, mai helye•· 
írással. Az első következőleg hangzik: 

"Ez levél adassék az nagyságos nádorispánné asszonynak, neköm 
tisztelendő asszonyomnak. Nagyságos asszonyom, szalgátatomat iram te 
nagyságodnak. Az mely levelet te liagyságod mastani hónak dizenegye· 
dig (!) napján én nekem írt, az mezítelen dajka' felöl, az posta megadta 
énneköm ez mai napon, azaz júniosnak (!) ll. napján. Megértvén az sze
gény dajkának betegségeit, azon hórán minden dolgaimat hátrahagyván, 
az patikába menék, és az én jelen voltomba az orvosságot megcsinálta .. 
tám és te n;,gyságodnak küdtem. Kikkel ezképen köll élni: Reggel 4 
hórán melegön igya meg ahol azt írták: "Purgatio";4 igen könnyi (!). 
Aznap harpakásával' főtt kappant ögyék és főtt vizet igyék. Ezután 
másnap, míg benne tart, ögyék meg hatot az karik6kba, ahol azt írták: 
"Karik6".• De mindennap egy-egy diónik (dionyk) reggel ögyék meg az 
liktáriomba, ahol azt írták: "Az pösölésről (pewsewlesrel) való liktariom.• 

Továbbá ím kültem egy kis szeleneébe port, ahol azt írták: "Pul
vis, por, por.~' Azzal tögyék be az ki leereszködett és az száját gyakorta 
mossa meg a '11WS6val~ hidegen amint vagyon, ahol azt írták: "Gargaris~ 
mus, szája mosó.u Ezekkel az orvosságokkal, ha Isten akarja, meggyó
gyul az mezitelen dajka, ki (!) látni nagy jó kedvvel elmentem volna, az 
kis úr' kedvejért, ha te nagyságod én értem kocsit küldett volna. Az 
úristen gyógyítsa meg betegeidet és tartsa meg te nagyságodat nagy 
egészséggel, mind urammal' egyetembe. Amen. ll junii, 1558. PosorrbóL 

Az fuadarll deszkát igön várja az majorház.1° Caspar D(octor), .ser· 
vitor Magn(ificae) V(estrae) Dom(inationis)." 

A második levél szintén Pozsonyban kelt, 1559 október l-én s így 
szól: 

"Nagyságos asszonyom. Szolgálatomnak utánna. Ez napokba min· 
den nap vártam az buzát, lencsét, borsót és az kölest, kit t(e) n(agyságod) 
urammal ő n(agyságával) egyetembe hatta vala Ferencz uramnak, hogy 
megküldene, de még eddig semmit sem küldett. Hiszem, hogy netalántán 

8 Száraz dajka 1 (Több helyen is előfordul.) 
4 :EJrtsd: azt az orvosságot, melyikre azt írták stb. 
5 A törökök ma is harpá-nak mondják az árpát. 
6 Karikö: trochiscus1 pilula'f 
1 Nddasdy Ferenc (N. Tamás kisfia), a későbbi híres törökverő "fekete bég'u, 

kinek születésénél Gáspár doktornak nagy szerepe volt. 
8 A nádorraL 
11 Fuvar, egy kocsiravaló (német fuder). 
10 Itt a saját (soproni) majorságát érti Gáspár doktor, kinek leveleiben nem 

egyszer előfordulnak a hasonló célzások a honoráriumra, hordó borocskákra, 
búzára, lenesére stb, 

Gáspár doktor 237 

hideg leli, kit én bizony felette igen hánok, mert t(e) n(agyságodnak) sok 
dolgait mulatja el az ö hideglelése, mert az Ferencz uram mindenkor 
nagy szorgalmassággal híven szolgál t(e) n(agyságodnak); de ha az úr
isten akaratjából jó egészsége vagyon, kűdgye meg immár az megmon
dott búzát és böcsit (bewczyt = hüvelyeseket), hadd erelhessék meg az 
malomba. Felette igen nagy szorgalmatossággal akarnám megtunni 
(meg tüny) az nagyságod egészségét, és az dolgot, kibe az én n(agyságos) 
uram tántorog vala. 

65. Gáspár doktor levele 1\ádasdi Tamásnéhoz. 
(1562 :június 30.) Országos Levéltár. 

János királné 14. szept. minden kétség néki! megholt. Isten irgal
mazzon neki. Amen. 

Az úristen tartsa meg t(e) n(agyságodat) mind az én n(agyságos) 
urammal és kis FerEmez urammal. Caspar doctor." 

A harmadik levél azért is érdekes, mert azon erős pestisjárvány 
évében (1562) kelt, melyről - bár csak néhány szóval - Pethő Gergely és 
Linzbauer is megemlékezik E levél szövege a következő: 

"Nagyságos asszonyom. Szolgálatomnak utánna. Én az t(e) n(agy
ságod) parancsolása szörént egy kocsin Senyébe siettem volna, de bizony-
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nyal irhatom ezt t(e) n(agyságodnak), hogy még ez tesztendébeu itt 
Pozsonyba nagyobb pestis nem volt, mint mastan ujonnat elkezdte. Az 
én házamnál es volt az szolgáló asszonyon, kit azonnal az hostályba ki 
kültem; még megneu (!) holt, de minden napon sokat temetnek; az én kis 
leányomon és az egyik mostoha fiamon mastan szántaiam (!) himlő1:r 
ütött (ki) mind az egész testökön. Ezöket magam mentésére nem from 
t(e) n(agyságodnak), de nem mertem illyen nagy pestisből t(e) n(agysá
god) híre nélkül Seneibe (!) mennem. Ha t( e) n(agyságodnak) jó akaratja 
volna, várnánk meg az pozsonyi pestisnek megállását avagy csak meg
csendőlését (!), ha pegig (pegyg) t( e) n(agyságod) énneköm levele által 
avagy szaigája által megparancsolja, hogy Senyébe mönjek, azon hórába 
elmegyek, ha az úr isten valami csapást reám nem bocsát. Még egyszer 
sem féltem igen (olv. igyen) mint mastan az Istennek ostorátul, mert az 
szomszédom házait az pestis mind környil (kewrnyl) megiresítette. Isten 
tartsa meg t(e) n(agyságodat) nagy jó egészségbe, mind az én kis uram
mal egyettembe. Ez levél költ Posonba, 30. junii, 1562. Caspar doctor, 
servitor M(agnificentiae) V(estrae).'' 

E három magyarnyelvű levélen kívül még csak egy (szintén ma
gyar) levélről tudok, rnelyet ugyancsak a nádornéhoz intézett Gás
pár dr. Ezt a levelet, mely a bécsi udvari levéltárból való, Szmollény 
már közzétette." Végül még egy sajátkezű (nem publikált) levelét olvas
tam - de ez már latin -, melyben Sopron város tanácsát arra kéri, 
hogy azt a két hordó bort, mit Erdődy Pétertől és Adám diáktól kapott 
honorárium fejében, eresszék be a városba, hol már akkor (1556 január 21.) 
háza és majorsága voltY:t 

Ezzel még nincs vége Gáspár dr. levelei sorának, mert egészen bizo· 
nyos, hogy azon főúri családok levéltáraiból, melyekkel ő mint orvos ösz· 
szeköttetésben volt (1. alább) s talán a soproni és pozsonyi városi levél· 
tárból is szép számmal fognak még előkerülni az ő irásai és egyéb reá 
vonatkozó adatok. 

11 Ez a kifejezés is megerősiti Linzbauernek azon föltevését, hogy a pestis 
Pozsonyban és vidékén éveken át tartott s valószínűleg 1558-ban kezdödött. Mint 
látni fogjuk, még a következő (1563.) évben is pusztított a járvány azon a vidéken, 
sőt maga Gáspár doktor is valószínűleg áldozatául esett. A pozsonyi városi levél
tárban semmi adat sem található e járványra vonatkozólag (L Vdmossy: 147.), pedig 
Gdspár egy másik levelében (1562 febr. 20.) is írja a nádornak, hogy Pozsonyban és 
Bécsben dühöng a pestis, sőt azt is megjósolja, hogy a járvány sok hónapig fog 
tartani. 

12 A himlő szóról megjegyzem, hogy régen általában exanthemát, kiütést is 
jelentett. Ebből magyarázandó, hogy a himlőnek igen sok faját különböztették 
meg: volt apró himlő, nagy himlő, csúcsos h., köves h., pattogó h., veres h., kása
himlő, disznóhimlő stb. 

18 Gá8párnak ezt a levelét Szentgyörgyi Gábor küldte el a nádornénak, ki a 
~aga részéről szintén azt írja, hogy "itt bizony szörnyen halnak; 16-ig 20·ig mond· 
Jak, hogy temetnek egy nap. Ez reggel vagyon, kit mast irok hét hóra tájon, s 
immár mondják, hogy vagyon három halott ez szomszédságba." U gy an ő később 
(július 26-án) azt írja még, hogy "nagyobbára ifjú nép hal". Istvánffy és Forgách 
szerint maga Nádasdy Tamás is e pestisjárványnak esett áldozatul (1562 jl1-
nius 2-án.) 

14 Említett munkájában, a 71. oldalon (hasonmásban is). Persze ide is becsú
szott egy mulatságos olvasási hiba, mert azt, hogy ,,Majláthné asszonyom jó töre
delmasségbe vala" (mikor súlyos betegségében az Uristen kegyelmébe ajánlotta 
magát), Szmollény úgy olvassa, hogy "Majláthné asszonyom jó terjedelmességbp 
vala!.. · 

.1
5 Sopron város levéltárában, Lad. XXIV. et Y. (Fasc. ll. Num. 164.) 
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Valóságos gyönyörűség olvasni ezeket a négyszazeves leveleket. 
N erncsak orvosi, mívelődéstörténeti és nyelvészeti érdekességük miatt, 
hanem azért is, mert Gáspár doktornak jóformán minden írásán valami 
kedves, csöndes magyar kedélyesség, humoros zamat ömlik el. Szüksége 
is volt erre, mert akkor már a nádor is sokszor betegeskedő, nehéz poli~ 
tikai és másnemű feladatokkal kűzködő ernber volt, a felesége pedig sok 
évi terméketlen házasság után esett áldott állapotba, gyakran elfogta a 
melancholia ab utero, melynek az akkori felfogás szerint az volt a fő 
gyógyszere, hogy a környezet .és az orvos minél több vidám beszéddel, 
tréfával-mákával "kezelje" a beteget. Wtikor meghallja, hogy a törökkel 
békét kötnek, hozzáteszi, hogy bárcsak hetvenezer évig tartana ez a békes
ség s ugyanabban a levélben utasításokat ad a nádorné diaetája dolgá· 
ban is, azt írván többek közt, hogy vénasszonyok módjára éljen, lemondva 
a káposztáshúsról (kapoztahust omittat). Gáspár doktor sokat festegetett. 
különösen növényeket, mert a régi orvosok módjára ö is nagy botanikus 
volt; ehhez a szórakozáshoz szükséges festékeket a nádor emberei útján 
Bécsből hozatta s mikor Kövér Márton zöld festék helyett egy jókora 
rakás gálickövet, ólomfehér helyett oltott meszet s gummi arabicum he
lyett cseresznyefáról szedett mézgát küld: azt kívánja neki, hogy ö 
vtszont kenyér helyett egyék tót priznyákot, bor helyett pedig a kúnok 
italát, a bozát/0 De néha-néha a szomorú nádornét is bozával, meg "fona
thos, vayas ees tykmonyas kalaczal" traktálja és szép időben kiülteti a 
forrás mellé, melynek környékét a maga kezével, ásóval-kapával rendbe 
szedi, csinosítja s a nagy munka után ezt a kis tisztást tréfás nagyzolás
sal "elysiumi mezöknek" nevezi el, a levelét is "Ex campo Elyseo" datálja 
s a Sárkeresztúron tartózkodó nádornak "In Kerezthur foetido" címzéssel 
kűldi el. Ebben az Elysiumban az apró libáknak egész serege legelgetett, 
körülvették a nádornét, kinek nagy öröme telt bennük s jó kedve még 
fokozódott, mikor a doktor hamarosan egy kis vidám színdarabocskát 
gondolt ki, melyben a kis libáknak és néhány udvari embernek is szerep 
jutott s ezt ott stante pede eljátszották, hogy a Magnilica Domina méla
bús ábrázata kissé megviduljon. Egyik levelében nagy gaudiummal írja 
a nádornak, hogy mikor a váci püspök Pozsonyba érkezett és az egyik 
kincstári épületbe belépett, azt énekelték a tiszteletére: Ingressus Pila
tus in praetorium etc (Belépett Pilátus a székházba). Más alkalommal 
elpanaszolja, hogy Erdődyné, a horvát bán felesége, ki Lorettóha utazik 
zarándokútra, megfenyegette, hogy ha nem kiséri el, akkor nem adja 
vissza a könyves ládáját: az asszony ész ~ úgymond - olyan, mint a tót 
tanács, mely "s .. gel áll egybe". Legérdekesebb azonban az a szinte nyelv-

1 6 A boza köleskásából erjesztéssei készített szeszcsital volt. mclyet különösen 
a mi kunjaink és a délmagyarországi rácok, törökök ittak. Kramer János György, 
a kiváló orvos és botanikus, kiről a Krameria t-riandrát is elnevezték s ki a 18. 
század első felében öt éven át mint katonaorvos működött hazánk déli részein, azt 
h·ja (Commercium litterar. 1733. 45.) erről az italról. hogy erősebb vízelethajtó 
hatása volt, mint a rajnai bornak. Még előbb Oldh Milclós írja, hogy "Cumani usum 
habent cujusdam liquoris, quem bozarn vocant." Ez a szó még száz év előtt élő szó 
volt a kunok nyelvében, sőt édestestvéreik, a palócok közt ma is járatos ebben az 
alakban: bozás (becsípett, kapatos). Laczka János, a kunok kapitánya, részletesen 
is megírta (Hasznos Mulatságok, 1826. 52. szám), hogy hogyan készítették 
az ő földijei a boza-italt. Bőven értekezik még róla Kobert: Historisehe 
Studien V. 115. és 131; '(többek közt azt mondja, hogy Oroszország, Azsia 
stb. némely vidékein ma is kiterjedten élvezik, sőt nálunk, Pancsováról, 
kereskedésbe is hozzák.) 
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emlékszámba menő magyarnyelvű adomája, melyet a cseribarátról 17 

(franciskánusról) ír Nádasdynak a maga mentségére, mikor ez azzal gya
núsítja, hogy nem értesíti őt teljes őszinteséggel a felesége betegségéröl. 
Az orvosi titoktartás szentségét példázó adoma következőleg hangzik: 

"Egyezer volt egy szegény nyomorult bűnös embör, (ki) nagyhétbP 
az cseri falábú barátokhoz megyen gyónni. ö szegény azt tudta (hitte). 
hogy minden barát, akinek csuklyája fejében vagyon, igönis gyontó (jó 
gyóntató) legyen. Egyikét megvonítja ( megszólítja) és kéri, hogy őtet 
meggyóntassa és megáldozza. Hát az ő gonosz szerencseJere paraszt~ 
barát (fráter) volt az, akit megvonított volt. Az szegény embör igazán 
minden bűneit meggyónja.· Hogy az oldozatra kelnek, mond az paraszt
barát az szegény emberrrök: "En parasztbarát vagyok, meg nem olthat
lak (!) hanem elmegyök, megizenöm az gárgyának (gvárdiánnak) bűnei
det!" Megijed a szegény embör és sápolyodni (sopánkod ni) kezd. Az pa
raszt barát az ember bűneit az kúcsárbarátnak megmondja, az kúcsár az 
szakácsinak, az szakács a-z kertészinek, az kertészi az portáriosnak. 
Az szegény embernek az szomszédja komfráter volt és az portáriossal 
beszél(t) volt. Azonközbe az gárgyán az városból megtér és az portán az 
portários az konfráter előtt az szegény ember bűneit az gárgyának meg
monygya (!). Az konfráter csak az piacon beszéli meg, és harmadnap 
mind az egész város az szegény ember bűneit meghallja és megtudja. 

Más esztendő fodulván az szegény embör nagyhétbe esmög gyónni 
megyen az cseribarátokhoz. Megvonitja egyiket, kérvén, hogy meghall
gassa büneit. Az barát enged az szegény embör kérésére, és beül az kon
fessorszékbe, és. mond az bünös embernek: "Jó fiacskám, mond meg bünei
det." I\1:ond az szegény embör: ,.En jó atyám kérlek, hogy mond meg, ha 
paraszt- avagy misemondóbarát vagy~" Az barát azt mondja, hogy Ö 
misemondó barát volna, és őtet mindgyárton bűneiből megoldozhatnája. 
:Mond az szegény emböt: .,Eb higyje, hogy parasztbarát nem vagy, mind
addig, mig az csuklyát le (nem) veszöd fejedről és az pilisödet [vagyis a 
tonsurádatl megmutatod! Taval is meggyóntam vala, de parasztbaráthoz, 
ki minden titkos híneimet az egész városnak megmondta volt. Azért én 
soha parasztbaráthoz ennekutánna meg nem gyónom, hanem mindenkoron 
misemondóhoz gyónom, ki az én bínei (m)~ből mingyárton megoldoz, és 
sem az parasztbarátoknak, sem az varosbeli konfráternek meg nem vallja 
és vádolja bűneimet!" 

• 
Gáspár doktor aránylag rövid ideig volt Nádasdy Tamás szolgálatá

ban. A fennmaradt levelekből megállapítható, hog'Y 1553. szeptemberében 
lett a nádor udvari orvosa és 1557. április havában már Pozsonyban prak
tizál. Az alatt is, míg a nádor házi orvosa volt, a magyar főurak gyakran 
megkérték Nádasdyt, hogy családjuk tagjainak kezelésére rövidebb-hosz
~zabb időre engedje hozzájuk a kiváló orvost. Igy történt, hogy Gáspárt 
kézről-kézre adták az Erdődyek, Choronok, Paksyak, Enyingi Törökök, 
Batthiányiak, Balassák, Révayak, Szalayak s a dunántúli főpapoknál 
(esztergomi érseknél, veszprémi, győri pii.spöknél) is többször megfordult. 
Mikor Balassiné gyógyítása végett Kassára hívják s ő a rengeteg utat 

17 Valószinűleg a cser-szóból eredő régi kifejezés, mert a ruhájuk szürkés
barna, cserfakéreg-színü volt. Lehetséges, hogy ez az adoma is még gyermekkori~ 
szegedi emléke Gáspárnak, mert Szegeden már a középkorban megtelepedtek a 
ferenerendi szerzetesek. 
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Hem akarja megtenni, már azért sem, n1ert kánikulában úgysem szabad 
beteget gyógyítani: Balassáék nagyon megharagszanak r~ sőt kemény 
bosszúval fenyegetik (neeem et odiunt declarant, írja 1556 május 3-án kelt 
levelében). Minthogy akkoriban nagyon kevés volt Magyarországon az 
egyetemet végzett, diplomás orvos, főuraink közt nagy divatja volt az 
ilyenfajta orvos-kölcsönzé-snek. Gáspár néha hetekig távol volt a nádori 
udvartol; mikor Nádasdy egyik-másik barátjának gyógyítására küldte s 
még azután is, hogy hatalmas protektorának búcsút mondott s Pozsony
ban telepedett le, a főurak gyakran keresik fel N ádasdyt vagy a felesé
gét, hogy kérjék meg Gáspár doktort: látogassorr el hozzájuk. Többek közt 
1559-ben Enyingi Török Ferenc írja a nádornénak, hogy a feleségét leli a 
hideg, "az vér (menstruatio) megállott rajta s azt mondják hogyha meg
indulhatna rajta, akkor semmi dolga (baja) nem lenne", küldjön hát egy 
kis alba benedictát (cnicus benedictustil meg egy kevés isten fáját (vagyis 
artemisia abrotanum~ot), azt mondják, hogy ezek használni szoktak, de 
mégis legjobb volna, ha Gispárt küldené. Kétségtelen, hogy a 16. század 
közepén Gáspár doktor volt Magyarország legkeresettebb o:r:vosa, az alatt 
a rövid tíz év alatt (1553-1563), mely tanulmányai végeztétől haláláig 
tartott. ö maga írja, hogy barátai és a főurak talán kelleténél is többet 
tartanak a tudományáról.18 Ez időtájt maga Nádasdy és a kis fia is sokat 
betegeskedett s Gáspár nem egyszer került abba a nem kellemes hely
zetbe, hogy a nádortól meghivott bécsi orvosokkal konzultáljon, kik 
már akkm·iban is nagyon lekicsinyelték a mag·yar orvos tudását és nem 
egyszer háta mögött is leszólták. "Még végre engömet, hogy im magyar 
fi vagyok, és tudják, ki lova fia vagyok,"J 9 gyermök eszüvé tésznek" - írja 
jóféle szegedi dialektusban és szegedi önérzettel a nádornak, - pedig 
(úgymond) ha az összes bécsi orvosok ott lettek volna is, azok sem cse~ 
lek ed tek volna másként; lehet kiHönben, hogy nemcsak az osztrák orvo
sok, hanem valami musca aulica, valamelyik bécsi udvari légy is rágal
mazza a nádor előtt. Az iszákos és hencegő német gyógyszerészeket, kik 
akkoriban és később is valósággal elárasztották 1\rt:agyarországot, szintén 
nem kedveli, mert amint egy decoctum készítését úgyahogy eltanulták, 
mingyárt kész orvosnak képzelik magukat és nem engedelmeskednek uta~ 
sításainak.20 

Annál több szeretettel hajlik az olasz orvosokho2. Mikor Olaszor
szágban tanult, sok kiváló ottani orvos és tanár barátságára tett szert 21 

s mikor egyik ismerőse, Tamás presbyter, Itáliába utazik, megkéri, hogy 
adja át olasz barátainak szíves üdvözletét Leveleiben kétszer is említi 
Praeantianus A-ntal páduai tanárnak a nevét, ki neki ko mája ( compater 
n-teus) volt s mikor ez a királyhoz folyamodik valami kegyért, Gáspárt 

ts Quod arnici mei, apud principes eciam, multo maiora de me senciant et 
praedicent, quam ipse in me ipso senciam, amicorum officio funguntur stb. (1554, 
nov. 15.) 

111 Ehhez az ősrégi magyar szólásmódhoz hasonlót - s tán még furcsábbat -
olvastam a Balassi Menyhát't árultatásáról szóló nyelvemlékben (4. rész), hol az 
érsek azt mondja gúnyosan Balassának: "Ismerünk kicsoda és honnet való vagy, 
ki tehene borja fia vagy!" 

20 Nolim (apothecarium) tumidum, ut sunt germani bibuli, qui ubi unam 
decactionem a suis medicis decoquere didicerent, medicum se esse putant, et prae~ 
ceptis medicorum non obediunt (1554., die paschatis). 

21 1554 november 26-án is azt írja a nádornak, hogy őt jól ismerik a kiváló 
olasz orvosok: "Natus enim illis sum (medicis Italis), qui aliquid possint et 
valeant!' 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 16 
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kéri meg, hogy Nádasdy jóindulatába a.jánlja.22 Valószínű, hogy Fra-
cantianusnak az a gyermeke, kinek Gáspár a keresztapja volt, 1553 elején 
született és ennek a kis flúnak másik keresztapja R.évay Lőrinc volt.23 

E valószínű feltevés helyessége esetén Gásptir 1553 elején még Páduá
ban volt. 

A másik kiváló olasz tanár, kiről Gáspár leveleiben szó esik: Mattioli 
(Matthiolus), a jeles pharrnakobotanikus, kinek nagy hírű koiDIDentárjai" 
százötven év alatt több mint negyven kiadást értek. Mattioli szintén 
Páduában tanult és később ott is működött egy darabig, majd 1555-től egé
•zon haláláig (1577-ig) előbb Ferdinánd főherceg·, majd II. Miksa császár 
szolgálatába állott. Gáspár 1554 végén értesült arról, hogy Mattiolit 
Bécsbe hívták s ekkor azt a jellemző megjegyzést teszi, hogy örül ugyan 
neki, hogy ez a jeles öreg végre is tisztességes állásra és salláriumra tesz 
szert, de ő bizony a maga részéről nem szeretné, ha öregségére jutna abba 
a helyzetbe, hogy fiatal ernberek (a főherceg!) udvarában egereket fogdos
son. Nem ért volna többet, ha szabad ember módjára hazájában, a szép 
Itáliában marad, betegeit gyógyítva s tudós emberekkel érintkezve nap
nap után~ Nem lett volna jobb neki otthon a fekete kenyér, mint a bécsi 
sör! De hát legyen az ő akarata szerint! 25 Itt a különbség az öreg olasz 

~ 2 Hogy mit kért Fmcantianus, az nem derül ki az 1553 szeptember l. kelt 
levélből, mert a páduai tanár felségfolyamodványa mellékelve volt ugyan e levél
hez, de ma már nincs ott. Az 1554 máreius 9.-i levelében azt írja ugyan Gáspár a 
nádornak: "Quod autern meus compater Italus medicus (vagyis Fracantianus) 
cmnes futurus fieri possit, non video cur tanto tempore differatur'\ - ez azonban 
kétségkívül csak afféle tréfás, hamiskodó beszéd -, hacsak a comes alatt nem comes 
palatinus értendő (ezt a címet az udvari orvosok is megkaphatták Ausztriában). 

23 Révay Lődnc (1553 április 5.) a következöket írja apjának, Révay Ferenc
nek, Páduából: "De podagra tua, dulcissime pater, consului excellentissimum com
patrem nu'wm, Antonium Fracanzzi-anum, qui cupit scire quaUtatem morbi, ita 
deinde dabit suum consilium et petarn etiam aliorum medicorum opinionem, 
Fri.zirneli.cae scilicet et Trincavellae. Hi enim tres sunt excellentissimi in arte 
medica." FrizüneUca (Frigimelica, olasz nevén Frigimelega) Ferenc jeles belgyó
gyász volt (lásd róla Sticker: Die Pest, 440.), szintúgy Vettore Trincavella (1. 
Haeser, II., 135.) és Fracantianus is. Utóbbítól nagyobbszámú orvosi könyv és érte
kezés is maradt (bövebben olvasható róla a következő munkában: PapadolJOli: His
toria gymna.sii Patavini. (Venetiae, 1726, I., 318.). Ezek hárman Gáspárnak is ré
szint tanárai, részint barátai voltak. A Révay-.fiúkkal és nevelőikkel Gáspár dok
tor azután is jóbarátaágban volt, kivéve azt a Tamás diákot (Thomas literatus}, 
kit 1554 szeptember 17. és október 13-án ("Strabo ille empyricus") kelt levelében 
haragosan említ, mert jogász létére folyton beleártotta magát az ö orvosi műkö
désébe. A levelekből kétségtelenül megállapítható, hogy ez a Tamás deák nem volt 
más, mint TViener Tamás (Thomas Vie-nncnsis), a Révay-fiúk egyik nevelője, (V. ö. 
Frankl V.: Réwai Ferenc nádori helytartó fiainak- iskoláztatása, 30. old.) 

24 Petri Andreae Mattitioli Senerrsis Commentarii in libros sex Pedacii DioB
coridis Anazarbei de medica materia stb. (Első kiadása Velencében, 1554, jelent 
meg.) Gyógyszertani szempontból is elsőrangú munka. 

25 De Matthaeoli Senerrsis vocatione gaudeo, nempe quod tandem fortuna 
senern iam respexerit tam honorifico sallario. Ipse dabo operam ne senex, juvenum 
more, mures, in juvenum aulis capere tentem. Meo enim consilio in Italia, domi 
suae, apud doctos, senio confectos, non prorsus contemuendo stipendio, liber, 
multis aegrctis medens, panem furfuraceum comedet, quam peraegrinas cervislas 
hibere appetat; enique suae voluntatis appetitus pro voto est. (1554, november 15.) 
Az, hogy Gáspár itt Mattioliról mint "öreg"-ről beszél (pedig Mattioli akkor még 
csak 53 éves volt), továbbá, hogy a saját öregségéről, mint eljövendőröl beszél, két
ségteJenné teszi, hogy Gá8pár 1554-ben még java fiatalságában volt. Ez és egyéb 
adatok teljességgel ellene szálnak Szmollény (i. m. 67. l.) azon föltevésének, hogy 
Nádasdy T. ugyanabban az időben végezte volna olaszországi tanulmányait, mikor 
Gáspár, s hogy ismeretségük és barátságuk is innen kezdődött volna. Nádasdy és 
Gáspár közt még nagyobb volt a korkülönbség, mint ez és MattloU közt s így ért-
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tudós és a fiatal magyar közt! Az előbbi, ámbátor már európai híre van 
s hazájában is jól megy a sora, idegen országba indul, hogy - bár alá
rendelt szolgálatban - még többet szerezzen, az utóbbi nagy szegénysége 
dacára, rnindenek fölött szabadság után vágyódik s Nádasdyhoz intézett 
leveleiben is ismételve, teljes őszinteséggel hangoztatja, hogy nem akar 
udvari orvos lenni, hanem szabad polgár módjára valamelyik magyar 
városban' letelepedni." És hozzátehetjük: a fiatal magyarnak igaza volt, 
mert a jeles boroszlói orvos, krafftheimi Crato, ki nem sokkal Mattioli 
után (1563-ban) lépett I. Ferdinánd és (később) Miksa szolgálatába, nem 
győz eleget panaszkodni az udvari cselvetésekről, a kuruzslók csúnya 
konkurrenciájáról, a másik udvari orvos (Dodoens) féltékenykedéséről; 
"fényes nyomorúság" (splendida miseria) az ő élete! - írja barátaihoz 
intézett panaszos leveleiben. Valószínű, hogy Mattiolinak sem volt jobb 
sorsa az osztrák udvarban.27 

• 
Ki volt hát ez a "Gáspár doktor"! Röviden elmondom, ami kétség

telen adatként rendelkezésemre áll. 
Bizonyos, hogy szegedi ember volt; másként nem tenné oly gyakran 

neve mellé azt, hogy "Zegedinus". De különben is egy levélből, melyet 
Szalay Ágoston tett közzé," az derül ki, hogy egyik öccse 1552-ben Szeged 
alatt esett el a török elleni harcban. Ebben a levélben az is meg van 
nwndva, hogy az apját - ki akkor (1553 augusztusban), mint menekűlő 
családjával Nag·ykállóban tartózkodott - Vén Szabó Jánosnak, az édes
anyját pedig Perselt Zsófiának hívták. Erre támaszkodva Takáts Sándor 
és mások úgy vélik, hogy a mi doktorunk magyar neve Szabó Gáspár 
volt; ennek azonban ellene szól, hogy ezt a nevet ő sohasem használta, 
hanem mindig- ,.Caspár Fraxinus Zeg-edinus"-nak írja alá magát. mikor 
a telje• nevét adja. Ezértis helytállónak tartom Szmollény Nándornak azt 
a feltevését, hogy az említett "V én Szab ó J án os" Gáspár doktornak 
rnostoha-apja volt. Ezt bizonyítja, hogy testvéreinek egyrésze csakugyan 
a Szabó nevet viselte,29 ellenben az az édes öccse, kire soproni házának 
kezelését bízta s ki maga is írja, hogy őt Gáspár tartja el és táplálja: 
Kőrös Pálnak írja a nevét (l. Szalay Ágoston, i. m. 220. o.), ami szószerint 
is megfelel a latinizált Fraxinus névnek. Megállapodhatunk tehát abban, 
hogy a mi doktorunk magyar neve: Kőrös Gáspár.3c _ 

Előtanulmányairól csak annyit mondhatunk, hogy nemcsak Páduá
ban (1551), hanem Olaszország más egyetemein és Görögországban is meg-

hetö, hogy Gdspár némelyik levelében, melyet a nádorhoz intéz, "servitor et 
tilius"-nak írja alá magát. Amit Szmollény (i. h. 65. oldal) Gáspár olasz tanárairól 
és (L h. 20. oldal) Abádi Benedekhez való viszonyáról mond, szintén teljességgel 
önkényes feltevés, vagy nyilvánvaló lehetetlenség. 

26 Ipse civis, non aulicus esse eontendo, ut saepius a me est dictum. (1554. 
november 26.) 

21 Erre nézve érdekes volna átnézni Mattioli levelezését. :EJu mellöztem ez 
alkalommal. 

28 Szalay Ágoston: Négyszáz magyar levél a XVI. századból. 1861. (a 110. 
oldalon.) 

29 V. ö. Károlyi Á. és Szalay I.: Nádasdy Tamás családi levelezése (1882), be
vezetés, 26. oldal. 

30 Gáspár doktor említi egy helyen, hogy az édesanyja minden pénzét ráköl
tötte az ő olaszországi tanulmányaira. Ez is azt bizonyÍtja, hogy Gáspár korán el
vesztette az édesapját s az anyja özvegykorára esik egyrésze annak az időnek, mi
kor egyetemi studiuruokkal foglalkozott. 

16* 
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fordult. Leveleiben említi, hogy mikor Olaszországban járt, a calabriai 
erdőkben jóféle mannát szedett s azt hazahozta, drága kinesül őrzi s mint
hogy a Bécsből szerzett manna nem jó, a maga-gyűjtötte mannával trak
tálja a nádornét. Gregoriancz Pál győri püspök is említi egyik Nádasdy
hoz intézett levelében (1560 nov. 28.), hogy Gáspár doktor - ez a kemény 
magyar (valde durus ungarus), kinek 2-3 hordó bort is adna, ha gyógyí
tására sietne - Itáliában és Görögországban végezte tanulmányait. Végül 
maga Gáspár is mondja egyik levelében (1554 nov. 15.), hogy Kréta szige
tén is járt és az is megállapitható, hogy 1549-ben volt ottan." Mindenesetre 
nagyon világlátott, intelligens orvos volt, kinek korai halálát méltán 
fájlalhatjuk. 

Hogy mikor halt meg, arról pontos adatot találtam Sopron város 
levéltárában (laci XXIV et Y., fasc. IV., 224). A pozsonyi bíró és jegyző 
1563 augusztus 7-én értesíti a soproni tanácsot, hogy ,.der hochgelehrt Herr 
Doctor Caspar Fraxinus die vergangen Nacht in Gott von dieser W eldt 
abgeschieden" és minthogy ők a testamentáriusai, kérik a soproniakat, 
hogy Gáspár doktor majorságát minden hozzátartozóval együtt zárják le 
(in vertanno vnd spörr halten, vnd niemandl nichts verkhumern laszen), 
addig is, mig a doktor végreudeletét fel nem bontják." 

A nádor hűséges orvosa csak egy évvel élte túl urát, ki neki jótevője 
és irigyeivel - saját családja tagjaival szemben is - hatalmas protektora 
volt s valószínűleg mindkettejük ugyanannak a nagy pestisjárványnak 
lett az áldozata, melynek "megcsendülését" hiába várta a szegény Gáspár 
doktor! 

E mtmka sajtó alá rendezése közben kaptam még vitéz Házi Jenő soproni 
fölevéltáras úr lekötelező szivességéből a köv. három Gáspár doktorra vonatkozó 
adatot (Sopron város levéltára, Lad. XXXVI. et LL. fasc. l. Nr. 5, 6 és 10.: a) Ná
dasdy Tamás nádor 1554. okt. 10. Sárvárott kelt levelében él'tesíti a soproni taná
csot, hogy Gáspár dr. megvette ákosházi Sárkány Antal házát Sopronban; kéri 
őket, hogy a házvételhez járuljanak hozzá; b) Gáspár dr. reverzálisa (1555. márc. 
8. Sopron), melyben a tanácsnak kötelező igéretet tesz, hogy a soproni háza után 
kirovandó terheket viselni fogja és soproni polgárhoz illőn fog viselkedni; c) Oláh 
Miklós esztergomi érsek levele (Bécs, 1563. jun. 3.), melyben értesíti a soproni taná
csot, hogy Gáspár dr. soproni házát 1400 forintorr megvásároita nővére, Oláh Ilona, 
részére: "Quam ob rem proficiscitur istbuc in medium vestri dictus dominus Gas
par doctor, ut fateatur coram vobis, quod domus illa una cum horto et v1neis per 
eum dominae sorori nostrae modo praentisso vendita sit et id in protocolon seu 

31 Gyalui Torda Zsigmond-, a Révay-fl.úk nevelője, irja ez évben R. Ferencnek 
Páduából: .,Literas quaeso Ill. Magnif. tua, ad Casparem Seredium quamprimum 
perferri mandet. Scripsi ad eum de quodam Caspare medico Hungaro, qui in Creta 
insula agit." Kétségtelen, hogy itt Kőrös Gáspárról van szó. (V. ö. F'rankl V.: 
Révai Ferenc fiainak iskoláztatása. 89.) Ugylátszik, hogy Gy. Torda Zsigmond 
orvosul ajánlotta Serédi Gáspárnak. Annyi bizonyos, hogy rnielőtt Gáspár Nádasdy
hoz került, egy más úrnál is végzett szalgálatot (v. ö. Nádasdynak Literaii György 
egri prefektushoz intézett levelét, 1554 április 4. Orsz. Levéltár). 

32 IJehetséges, hogy ez a végrendelet még ma is megvan a pozsonyi levéltár
ban. Ha igen, akkor esetleg részletes felvilágosítást nyújthat Gáspár dr. további 
életviszonyairóL A fentebb közölt (utolsó) magyar nyelvű levélből csak annyit 
következtethetünk, hogy volt egy kis leánya és több mostoha:fia, tehát úgy látszik, 
hogy mikor- Nádasdy szolgálatából kilépett, egy (pozsonyi n özvegyasszonyt vett 
feleségi_U s talán ezen a réven jutott a pozsonyi ház birtokába is. Takáts Sándor 
egyik. munkájában (,,A magyar mult tarlójáról". 382.) azt olvasom, hogy Gáspár 
leányának neve Erzsébet volt s 1573-ban még élt. Viszont Payr Sándor (A dunán
túli ev. egyházkerület története c. munkájában, I. 275.) azt írja, hogy .,Erdödyék 
igen jó barátságban éltek NádasdyékkaL Erdődy nővére Nádasdy udvarában tar
tózkodott és Fraxinus orvos a leányát, Bogumilát, ezzel akarta neveltetni." 
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librum vest.rum publicuru inscribatur et ut domus ipsa et alia ad manus dictae 
dominae sororis nostrae assignentur." 

Ugyanekkor Payr Sándor urat, az Erzsébet-tudományegyetem soproni evang. 
hittudományi fakultásának tanárát is megkértem, hogy ha tud valamit Gáspár 
doktorról, legyen szíves adatait rendelkezésemre bocsátani A tudós tanár· úr (azon 
kornak régi kutatója és ismerője) a következő feleletet adta: "A cseri barátról szóló 
mesét (l. föntebb!) Gáspár doktor 1555 július 4-én Sopronból írta Nádasdynak és 
nem Sárvárról, mint Szmollény tévesen írja. Sárkány Antal ugyanis soproni lakos 
volt. Neki volt itt kertje a város falain kivüL Nádasdy neje Gáspár doktor taná
csára Sárkány soproni kertjébe jött lakni lebetegedése előtt, a jó levegő kedvéért; 
bizonyítja ezt .Nádasdyné sajátkezű levele is, melyben 1555. nyarán írja: .,E levél 
költ az soproni kertbe, igen estve, Bódogasszony napján". Gáspár doktor özv. édes
anyját és Pál öccsét hozta. Sopronba SzegedrőL A soproni levéltárban más leve
leket újabban én -sem találtam. Egyháztörténeti dolgozataimban engem Gáspár 
doktor evangélikus hite érdekelt. Szmollény 104. és 112. lapjain vannak erre nézve 
adatok. Természetesnek találja, hogy Nádasdyné, mint keresztyén nő, két szín 
alatt vette az úrvacsorát. Nádasdyt is inti: ,,Ne hátrálj vissza a megismert Isten 
igéjétől". Ürnője mellett ő vette át a prédikátor tisztét stb. Utalhatok egy eddig 
fel nem használt forrásra is. SIJmogy'i Péter evang. lelkészt Oláh Miklós prímás 
1557. fogságban tartotta Pozsonyban és Somogyi a jóltevői közt, kik őt börtönében 
felkeresték, Gáspár doktort is említi. "Libellus Contribulationis" címü 1557. írt 
kéziratában mondja Somogyi a 30. és 31. lapokon: 

"D. Gaspar, doctor medicinae illustrissimi principis Domini Thomae Nadasdi 
palatini regni Hungariae, quasi aliter noster maecenas, qui saepe accedens me per 
carceris eancellos tum pia eruditione exhortabatur, tum vero suis piis liberaliter 
providebat expensis. Hic apud Arehiepiscopum (Oláh Miklós) multum viriliter pro 
mea eliberatione labora vit". (Közölte: Stromp László ,.Somogyi Péter fogsága~· c. mű~ 
vében a 34. lapon. (Pozsony 1891). Es e műnek 91. lapja szerint Gáspár dokt-or volt 
ismét az, aki Somogyinak szabadulása hírét 1558 nyarán megvitte. Bizonyára N á
dasdy küldte oda és Nádasdy volt a szabadító. 

Gáspár doktor Nádasdyné betegsége idején bizonyára hosszabb ideig is volt 
Sopronban. Ekkor gondolhatott arra, hogy Sárkány Antaltól házat és majorságot 
vegyen. A mai úgyne-Yezett Festetich-major a 16. században Sárkány Antaié volt. 
De ez igen nagy ingatlan, Sárkány ezt aligha adta el életében és az özvegy anyá
nak ez nagy is lett volna." 



Egy magyar vértanú. 
Quid sortis spiendora tumes, homo? Vitrea sors est~ 

Summus ubi nitor est, summa ruina prope est. 
(Fr. Taubmann verse Jesseniusról.) 

Mártírok nemzete a magyar. Nincs nép a világon, melyből "annyi 
szív hiába onta vért" vallásért, egyéni meggyőződésért, becsületes szó
kimondásért, a politikai szabadság védelmezéseért, mint az utolsó négy~ 
száz év alatt ennek az elárvult magyar földnek a népe. Sokszor gondolok 
reá, hog·y ez a sok becsületes magyar elkerülbette volna a vértanuk sorsát~ 
ha őseink - mikor a honfoglalás nagy munkájához fogtak - nem álltak 
volna meg itt, ahol most vagyunk, ezer meg ezer külső érdek és ellenséges 
hatás céltáblájául, hanem még egypár mérfölddel tovább vágtattak 
volna, például a svájci határig s ott alapítottak volna hazát nekünk a 
zavartalan szabadság, a csöndes munka hazáját. A történelmet meg ken 
fizetni. A fényes nevek, a hősök, a nemzeti érdek és hangulat képviselői 
vérbe és bánatba kerülnek. Magasabb célokat csak nagy áron lehet elérni 
s minden nevezetes újításért, mely a nemzetek hitében, politikai életében~ 
kultúrális fejlődésében bekövetkezett, bizonyosan megszakadt valahol 
egy szív, - talán Jézusé, talán Kossuth Lajosé. talán Semmelweisé. Eg-y 
francia mondás azt tartja, hogy ,,minden nagy vagyon mönött lappang 
'l.'alami, mnitől megremeg az ember szíve" és éu négyszázéves multunk 
tanúsága szerint beszélek, mikor e mondást úgy módosítom, hogy min
den kis nemzeti vívmányunk históriájában ott rejtőzik valami - ecrvszer 
több, egyszer kevesebb -, amit szívünk remegésével, lelkünk bán;f.ával 
és igazságérzésünk lázadozásával olvasunk. "V ér és 'Dér mindenütt!" -
ahogy Széchenyi mondta. E három szó a magyar történelem kiskátéja. 

A magyar mártirok sorába iktathatjuk a J eszenszkyek egyik ősét~ 

Jeszenf1. vagy latinosan Jessen.ius Jánost is, kiről annál inkább megemlé-

1 Következetesen így írta magát: Jesseny (vagy Jessenius) d J essen, eques 
Hungarus, bár családjának többi tagja már akkor is a Jeszenszky alakot használta. 
(V. ö. Ernyey J. Századok, 1925. 199.) Megjegyzem azonban, hogy a tiszteletére vert 
érmeken (lásd Rudolphi: Recentioris aevi numismata, 1862., lll., hol az a helytelen 
megállapítás is olvasható, hogy Jessenius "ob motus seditiosos a se excUatos 
capite damnatus,") - mindenütt "Doctor Joann. Jessensky de Magna JesRen" 
olvasható, szintúgy az 1563-ban kelt armalisban (1. Weszprémi: II. 97.) és a páduai 
egyetem anyaköny-vében (1. Veress: Matricula et acta stb. I. 93.) is csak a Jeszenszky 
név szerepel. Picknek alább említendő Jessenius életrajzában az van mondva, 
hogy az eques Hungarus címet 1608 óta használta, mikoris az érvágásról tett közzé 
egy dolgozatot, melyet Thurzó Györgynek ajánlott, kit rokonának nevez. Bizonyos, 
hogy magyar eredetére mindig büszke volt s ezt nem egyszer önérzetesen emle
gette. Mikor .Johann von Gersdorf (a priigai egyetem fiatal rektora) nem egészen 
megfelelő módon viselkedett vele szemben: megüzente neki, hogy ö eques Hunga
rus, ki másféle bánásmódhoz van szokva! (Veress kónyvében [228.] a német náció
val történt kelletienségek jegyzőkönyve is közölve van.) 

>;,..__ 
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kezhetünk e lapokon, mert korának első természettudósai és orvosbúvá
rai közé tartozott s mert ma már csak igen kevesen tudnak róla. Elő
életéről röviden csak annyit, hogy J eszeni vagy J eszenszky Boldizsár 
túrócmegyei szalgabíró fia volt, középiskoláit Boroszlóban, a felsőbb 
tanulmányokat pedig· a lipcsei, római és páduai egyetemen végezte. 
V eress Endre adatai szerint 1588 december 7 -én iratkozott be a páduai 
egyetem ártistái közé, ide pedig a vittenbergai egyetemről jött le, n:elyre 
már négy évvel azelőtt (1584) iratkozott be. Az egyetemi tanulmanyok 
f•lvégzése után egy darabig Boroszlóban gyakorló orvosként működött, 
honnan nemsokára a vittembergai egyetem tanári székére hívták meg; 

66. ,J es z e n i J a n o s a prágai egyetem rektC!ri dí
szében: fent jobbnt és baJra a ,Jeszenszkyek "cimeré

ve_~: (Ki l i a n L uk ács metszcte 1617-bol.) 

itt kilenc évig müködött s 
egyidőben az egyetem rek
tora és a szász herceg udvari 
orvosa is volt. A vittem
bergai egyetem (a jénaival 
együtt) ab ban az időben az 
orvosi tudományoknak euró
pai hírű centruma volt, Para
celsus tanainak s az iatro
chemiának, tehát az igazi ha
ladásnak, vezető iskolája. 
Nagy tisztesség volt ottan 
egyetemi tanárnak lenni, mit 
eléggé bizonyít az is, hogy 
Jeszeni távozása után az ő 
tanszékére egy másik első
rangú tudóst: Sennert Dá
nielt hívtak meg. J esseni us 
itt és később a prágai egye
temen is rendkívüli szorga
lommal írt és kutatott (több 
mint negyven kisebb-nagyobb 
önálló munkája s értekezé~e 
nyomtatásban is megjelent). 
Különös előszeretettel foglal
kozott a bonctannal.' ö fe
dezte fel a hereválasztót, 
a septum scroti-t, bár ezt a 
felfedezést még száz évvel 
később (1699-ben) is el akarta vitatni tőle két hollaudi tudós (Rau 
és Ruysch), sőt még 1903-ban is Töply, az O anatómiatörténetében.3 

A prágai egyetemen ő volt az első (1600-ban), ki emberi hullát boncolt és 

2 Már 1609-ben újra kiadta Vesalius kritikáját Fa1lopio megfigyeléseirőL 
Ebben a mun.kájában többek közt egy ismeretlen adattal magyarázatát adja Vasal 
rejtelmes jeruzsálemi útjának és Zakynthos (Zante) szigetén történt halálának is. 
(Lásd Pick Jessenius-életrajzában: Studien zur Geschichte der Medizin, 15. füzet, 172.) 

3 V. ö. Neuburger-Pagel: Handbuch der Geschichte der Medizin (II. 248). 
Ezzel szemben a mi kitünő alaposságú Weszprémink (i. h. 104. old.) már 1778-ban 
rámutat, hogy Jessenius az ő egyik munkájában (Anatomiae Pragensis anno 1600 
ab se solemniter administratae historia) világosan megírja, hogy "inter utrumque 
testem diaphragma quoddaru est, veluti septum, .seu membrana quaedaru tenuis, 
extensa, quae testes, ne se inuieem eollidant, separat". Cur itaque Ruyshius. septum 
in scroto a se primum detecturu fuisse gloriatur? - teszi hozzá Weszprémi. 
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utána százötven évig pangott az anatómia Ügye az ottani egyetemen, 
úgyannyil·a, hogy 1688-ban az orvosnövendékek folyamodványban kérték 
az egyetemi hatóságot: adjon módot rá, hogy egyszer már boncolást is 
láthassanaki Akkor még ritka eseményszámba ment, ha az egyetemeken 
hullabontás esett. Az emberi hullák ritkák voltak, leginkább csak 
halálraítélt bűnösök vagy kisebb állatok hulláin tanulmányozták az ana
tómia titkait s a közfelfogás és a vallási előítélet sem kedvezett e tudo
mányszak behatóbb mívelésének. Jessenius több ízben is boncolt a prá
gai egyetern theatrum anatomlcum-jába.n többek közt két női hullát is. 
E boncolások szinte országos szenzáció erejével hatottak s az egyetem 
hatáságai is szívesen fogadták, mert a dolognak külföldön is híre ter
jedt s az egyetem tekintélyét, dicsőségét ernelte egy-egy ilyen "látványos
ság". A hatásos néznivalóról bőven gondoskodtak az intézők: a boncoló
termet feldíszítették s a főváros legelőkelőbb embereit, az egyetem patro
nusait is meginvitálták a nagy spektákulumhoz. Ilyen alkalmakkor a 
legjobb verselők dicsőítő költeményeket intéztek J esseniushoz, csak a 
prágai nők nem voltak nagyon megelégedve vele, sőt az egyik forrás 
szel'int meg is átkozták a tudós professzort, azt kívánva, hogy a hóhér őt 
is úgy darabotja fel, mint ahogy ő teszi a nőkkel.4 Ez az átok - nag:v 
veszteségére a tudománynak és a magyar név jóhírének - mint látni 
fogjuk, valóban megfogant. 

Jessenius más irányokban is kíválót nyújtott. Nékám Lajos5 szerint 
munkái a bőrgyógyászat szempontjából is zseniálisaknak mondhatók, az 
orvosi tudomány akkori állásához viszonyítva. Anatómiájában beha
tóan foglalkozik az emberi bőr bonctaná val s már jól megkülönbözteti a 
felbárnot ("cutieulát") az irhától (cutis-tól). Szerinte II. Lajos (ki tudva
levőleg koraszülött volt), ~ 1epidermis nélkül" ( absque cuticula) született s 
ez az ómen már jelezte későbbi szomorú végét. Egy másik munk:ijában 
(mely Cögeler J án os disszertációjában maradt reánk) bővebben is fog
lalkozik a cutis és az epidermis közti különbséggel; kiemeli, hogy a bőr 
egy szervezetté tartja össze a testrészeket, lehetövé tevén azoknak -egy
forma hömérsékletét s mindenütt egységes, bilateralszimmetrikus. Ö volt 
az első, aki a bőr betegségeit tudományos rendszerbe fogta s ez érdemét 
akkor méltányolhatjuk legjobban, ha a német bőrgyógyászat ősének és 
büszkeségének, Batenreffer-nek harminc évvel később (1630-ban) meg
jelent munkájával hasonlítjuk össze, mely - régi jó német módra - hat
százoldalas ugyan, de tel ve olyan csodabogarakkal, melyek már az akkori 
időkhöz sem voltak méltók, Így p~ldául, hogy a hlennorrhoea ellen leg
jobb gyógymód: deflorare virginem! 

;r esseni us tragédiája ott kezdődik, hogy nem elégedett meg a vit
tembergai tanársággal, hanem az osztrák udvar légkörébe vágyott. Ezt 
el is érte, mert benső barátja, a nagy csillagász, Tycho Brahe, II. Rudolf 
jóindulatába ajánlotta s ez udvari orvosává nevezte ki, egyúttal pedig a 
prágai egyetemre is meghivatta. Tizenhét éven át a legnagyobb oda
adással vezette ennek ügyeit, anyagi zavaraiból kisegítette s ezt maga 
az egyetem is elismerte, mikor tiszteletére emlékérmet veretett. Tudo
mányos működésének 1618-ban szakadt vége, mikor is akarata ellenére 

4 F. Pick: Pragensia, II. (Prága, 1920.) 39. Az itt közölt képek egy részét is 
ezen lelkUsmeretes, sok új adatot tartalmazó munkából vettem át; nehánya pedig 
saját gyüjteményemben is megvan. 

11 Nékám L.: A magyar bőrgyógyászat emlékeiből (1908) 43. és köv. 
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belekerűlt a cseh politikai és vallási forrongás kellős közepébe: a csehek 
őt kűldték ki (mint magyart és protestánst), hogy a Pozsonyban össze
gyült rendekkel tárgyalásokat kezdj en. J esseni us semmit sem végezhe
tett, mert a rendek már oszlottak, nem is tárgyalt a magyar protestán
sokkal, de azért Forgách nádor elfogatta, rnert azzal vádolták, hogy a 
magyarokat fel akarta lázítani. Hiába tiltakozott magyar nemesi 
voltát is' emlegetve - a letartóztatás ellen, hiába erősítgette, hogy amivel 
vádolják, az öles hazugság (sesquipedale mendatium): kocsira tették és 
fegyveres kísérettel Bécsbe szállították. Bécs város kapújában egy had
bíró ("Felderiminalrichter") vette át, ki Jeszeni kocsija előtt lovon ülve, 
csigalépésben (testudineo gradu) hurcolta végig a bámész emberek soka-

67. kép. 

ságában az egész városon, hogy az embertelenül megalázó séta vegen a 
Bailer-kapun levő toronynak szűk, sötét, pókhálóval ellepett cellájába 
zárják, melyben se szék, se ágy nem volt. A cella ajtajának kis ablakán 
csakhogy éppen kidughatta a fejét. Majdnem félévig tartották itt s 
ekkor a cseh rendek tiltakozására, minthogy Úgysem tudtak rábizonyí
tani semmit, szabadon eresztették. Jessenius 1619 január ll-én érkezett 
PrAgába, hol ismét átvette az egyetem rektori tisztét s a politikától 
ezután teljesen távoltartotta magát. A mártiriurna mégis elkövetkezett: 
neki mindenképpen bűnhődnie kellett. 

A fehérrnegyei csata (162(} november 8.) után a császári seregek Jes
seniust és számos vezető cseh embert elfogtak. Megkezdődött a hóhér
munka. Huszonnégynek a fejét ütötték le (az egyik áldozat 90, egy má
sik 74 éves volt!), hármat felakasztottak, tizenhatan életfogytig tartó 
börtönt kaptak, egy öngyilkossággal rnenekült s a tömeges kínvaliatás, 
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vérontás még abban az edzett idegrendszerű világban is Európaszerte 
óriási megütközést és felháborodást keltett. ötvennél több röpirat, újság 
és kép hirdette az oly szent nevelésben s krisztusi tanításokban részesült 
II. Ferdinánd bosszúját.' Hiába járultak az elítéltek feleségei é• apró 
gyermekei térdenállva, könyörgésükkel a császár teljhatalmú meg
bízottja: Lichtenstein herceg elé (67. kép), nem volt irgalom. Az uralkodónak 
mint a született zsarnokoknak általában, az volt az elve, hogy az érzelmek 
csak nőknek s gyermekeknek valók. Az ő .,cuticulá"-ján rajta volt ugyan 
a Megváltó vallásának nagyszerű exterieurje, szívét azonban a határta
lan gyűlölet jege borította. 

Jeszeni mindvégig rendületlenül bízott szabadulásában. Eletét nem 
féltette, folyton csak könyvtáráért aggódott, rnint afféle vérbeli tudós. 
A prágai jezsuiták gondjára bízta azt, kik valóban megmentették a köny· 
veket, de mindjárt szét is osztogatták maguk között "a sok pornyelés é~ 
fagyoskodás fejében". ök már jól tudták, hogy a tudós tanárnak nem 
lesz többé szüksége se könyvre, se tudományra. Az időközben megejtett 
újabb tanúvallomások is mind megerősítették Jessenius ártatlanságát s a 
direktórium tagjai is kijelentették, hogy csak azért küldetett Pozsonyba: 
"um die Hungern zu ermahnen, dass sie nit sollen wider die Beheimen 
seyn". 1621 május 17-én mégis úgy szólt a borzalmas ítélet, hogy Jeszeni 
nyelve kismkíttassék, azután teste felnégyeltessék, végül pedig feje 
vétessék. Szerencsére egykori páciense, a császár, "lényegesen" enyhí· 
tette a büntetést: nyelvét nem kell kitépni, hanem csak fogóval kihúzva 
levágni, a felnégyelést pedig csak a lefejezés után hajtsák végre, de test~ 
részeit szögezzék az akasztófára, fejét pedig tűzzék a toronyra. J eszeni 
volt a társai közt az egyetlen, kinek nyelvét eleven állapotában kivág
ták, mert hát ő kitűnő szónok volt és a császár ellen beszélt! Súlyos
bító körülménynek vették, hogy kiváló képzettségŰ ember volt és hogy 
sokáig állott az udvar szolgálatában,7 viszont vádlottársánáL báró Lobko
vitznál - a főudvarmesternél enyhítő körülményül szolgált, hogy 
soha semmit se tanult és szinte kivételesen együgyű ("uar nit studiert, 
sondern ein pur lauter ldiot ist")~ ami természetesen nem zárja ki, hogy 
ezzel a kis fogyatékossággal is- mint főudvarmester- elsőrangú lehetett. 

Jeszeni közvetlenül kivégzése előtt Lippach-ot, a Salvator-templom 
német (evangélikus) papját kérette magához. De ez az utolsó lelki vígasz
talás sem ment végbe zavartalanul. mert a luteránus pap után azonnal 
két jezsuita is belépett az elítélt cellájába, hol azután nagy vallási disputa 
fejlődött ki négyük között s végre is a jezsuitáknak dolgavégezetlen 
távozniok kellett. Jeszeni özvegyember volt,8 törvényes utódai nem 

a L. Ernye,v ismertetését (i. h.) és Pick: Pragensia, V., 132. és köv. old. 
7 Még pedig szinte hyperloyális odaadással, mert 1609-ben, mikor még II. 

Mátyást szolgálta (kinél úgylátszik nagy kegyben állott), levelet intézett a Pozsony
ban összegyült magyar rendekhez (Epistola comitiaUs ad Ungaros, Weszprémi,nél, 
i. h. 108.), melyben kéri őket, hogy ne követeljék a német katonaság eltávolitását 
a magyar helyőrségekből, "wie es der Pöfl'el (a söpredék!), das vielköpfige Tler
- wie es Plato titulieret ~ durchans haben will" és ne legyenek hálátlanok a 
német katonák és hadvezérek iránt, kik az ő jóvoltuk érdekében annyit küzdöttek 
a törökökkel stb. [Igen valószínűnek tartom, hogy ez az epistola az udvari 
főembereknek, talán magának a császárnak a felszólítására íródott. Az eques 
hungarus szava talán jobban hat az elkeseredett magyarokra!] 

s Felesége, Fels Mária (F. Ádám boroszlói pOlgárnak, a sziléziai kamara 
registrator-ának leánya) 1612-ben Sopronban halt meg, s egy ottani pap: Fuchs
jaeger István tartott fölötte halotti beszédet, melyet Jessenius később nyomtatás
ban is kiadott. A fiatal asszonyt a soproni szt. Mihály-templomban temették el, 
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maradtak, de volt egy házasságon kívül született ötéves kisleánya, Julia, 
kihez nagy szeretettel ragaszkodott. Ezt a kislányt J esseni us kivégzése 
után a jóságoslelkű Lippach vette magához, miért később sok kellemet
lenBéget és zaklatást kellett elviselnie.' 

J eszeni nagy lelki nyugalomrnal lépett a vérpadra Maga nyújtotta 
ki nyelvét a bakónak s még utána is, mikor ez a nyelvéből egy dara6ot 
már kiv'ágott s a szája megtelt vérrel, tovább beszélt Lipachhoz, meg
köszönve, hogy mind a négy prédikátor elkísérte őt utolsó útjára és erő
sítgetve, hogy testének felnégyelése mitsem fogja öt zavarni a feltáma-

68. kép. 

dásban. Sokkal jobban sajnálta, hogy kivágták a nyelvét, mellyel oly 
sok sikert és dicsőséget szerzett, királyok, császárok és fejedelmek előtt 
szónokolva. 

A lefejezés után csakugyan felnégyelték a testét, az egykorú met
szet ("Eigentliche Abbildung desz Process der Prageriseben Execution") 

hol emléktáblát is állítottak neki, de ezt később (valószínűleg 1703-ban, a többi 
protestáns halott emléktábláival együtt) a jezsuiták eltávolították onnan. Lásd 
Pick életrajzában, 182----184. 

9 Örajta keresték t. i. J eszeni megtakarított pénzét és egyéb apróságait (3 
arany láncot, 200 aranyat, 200 tallért, néhány aranygyűrű t, "zwei güldene Groschen, 
einen mit des Pfalzgrafen und den andern mit Beetleem Gaboris Büldnis" stb.), 
abban a föltevésben, hogy J. ezeket az értékeket Lippach kezére bízta halála előtt. 
Bármennyire kutatta is az osztrák hatóság e hagyaték hollétét, soha többé nem 
került az meg. 
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bizonysága szerint. Testének egyik darabját később a prágai ló
vásártéren a (Roszmarkt-on) karóra akasztották, ott rothadt sokáig, bűzt 
és borzalmat terjesztve. Fejét - úgymil;tt tizenegy társáét - a prága
óvárosi híd mellett levő toronyra, a "Brückentnrm"-ra tűzték ki (69. kép) és 
sokáig ott hagyták, de Gusztáv Adolfnak lipcsei győzelme (1631) és Prága 
elfoglalása után barátai nagy tisztességadással eltemették. Csak egyik 
forrás mondja ettől eltérőleg, hogy feje "auf Pressburg, umb alda arr
gespiest zu werden, zugeschicket worden", hogy így a pozsonyi magya
roknak is jusson egy kis darab a lélekemelő erkölcsi leckébőL 

69. kép. 

Ehhez a szomorú históriához még csak azt teszik hozzá az egykorú 
följegyzések, hogy II. Ferdinánd egy teljes hónapig törte a fejét azon, 
hogy jóváhagyja-e az ítéleteket s mikor "mindent meggondolt", akkor 
reszkető kézzel és könnyes szemekkel aláírta a vérfagyasztó szentenciát 
és a kivégzés óráiban buzgó imákat intézett Maria-Zellből ahhoz a leg
felsőbb atyához, kinél minden földi botlás számára kész a bocsánat: 
"dass sie glücklich sterben" ... 

De mit tartsunk mi e reszketésröl, e könnyekről s erről az imáról, 
mikor azokat a rettenetességeket olvassuk, melyek még csak ezután 
következtek Csehországra, honnan több mint harmincezer család futott 
világgá, Németországba, Svájcba és egyébüvé, vagyont s minden egye
bet otthagyva, csakhogy az áhítatosan imádkozó császár keze utól ne éde 
őket! 

Arányi Lajosról. 
Jószív, önzetlenség, meg nem tántorodó becsületesség, olthatatlan 

tanulni és tanítani vágyás, müvészi érzék, sokoldalú tudás és mélységes 
hazaszeretet jellemezte hunyadvári Arányi Lajost, a pesti egyetem kór
bonctantanárát (1812-1887). Apja, a Metternichet imádó erdélyi szász 
(Lostajner Antal kir. sópénztárnok) még "jakobinusok"-nak csúfolta az 
1825. évi országgyűlés szabadelvű magyar képviselőit s élte fogytáig gon
dosan sírnára borotválta arcát, mert mindenkit revolucionárius kurucnak 
nézett, aki magyar módra szakállt s bajuszt hordott.' A fiú már egészen 
fiatal korában letette német nevét, mely legrégibb alakjában Lahnsteiner 
volt,2 utolsó órájáig a magyarságért élt-halt s azt lehet mondani, haza
szeretetének lett áldozata. Hogy mennyire magyarérzelmű volt, azt az 
is bizonyítja, hogy magyarul nem tudó barátait (péld. dr. J off ét és Seidl 
Manót, az osztrák tanárt, ki 1855-60-ig az általános kórtant és gyógy
szertant adta elő a pesti egyetemen), naponkint ingyenes órákban a ma
gyar nyelvre tanította, a régi Rókus-kórházi boncjegyzőkönyveket (az 
ötvenes években) nem németül, hanem latinul vagy angolul fogalmazta 3 

s általában igen keveset írt németül, bár ez nagy könnyebbségére szol
gált volna, mert ez volt az anyanyelve és sokáig tanult Bécsben, Mün· 
chenben (az utóbbi helyen festészetet és művészettörténelmet). Harminc 
évi tanársága alatt sok ezer boncolást végzett, 3500 kórbonctani készít
ménnyel szerelte fel múzeumát, továbbá 60 festménnyel és számos viasz
meg gipszkészítménnyel is, melyeket mind ingyen készített "pour la 
gloire de la patrie" (ahogy félig tréfásan, félig komolyan mondani 
szokta). Egyik pártfogója Stáhly Ignác, a maga korának kiváló sebész
tanára volt, kinek betegeit (a' mütét előtti és utáni állapotban) nagy· 
számmal rajzolta le Arányi, sőt a nevezetesebbeket le is festette a sebészj 
intézet számára; másik protektora István főherceg, kinek kegyét egy 82 
foliótáblára rajzolt és festett "Myoplastica" címü eredeti bonctani mun-

1 L. Toldy László szép megemlékezés ét Arányiról (Gyógyászat, 1887. 655.). -
Entz Béla t. barátom, kinek e helyütt is kifejezeiD köszönetemet Arányira vonat· 
kozó érdekes adataiért, azt írja nekem, hogy "A. L. apja igen kaisertreu-ember 
hírében állott s egyik fia (Arányi Lajos fivére) tréfásan úgy jellemezte, hogy az 
apjuk roppantul szerette ugyan a gyermekeit, ha azonban a császár azt paran
csolta volna, hogy a gyermekek fejét le kell vágni és be kell szolgáltatni Bécsbe, 
az öreg a parancs vétele után szó nélkül kiment volna a konyhába s konyhakéssel 
levagdosta volna a gyermekei fejét; ha pedig a felesége egy szót mert volna szóln4 
a következőkkel nyugtatta volna meg: "Mein Kind, ennek meg kellett történnie. 
Inert így parancsolta a császári" 

2 Lásd erről Arányi L. érdekes megjegyzését "Vajda·Hunyad vára 1452. 1681. 
1866., szóban és képben" (Pozsony, 1867.) c. munkájának előszavában, V. lapon. 

3 Entz Béla adata. 
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kájával nyerte meg. Arányi Lajos vetette meg az egyetem kórbonctanj 
gyüjteménye alapját,4 nagyszámú saját praeparátumával, melyekhez a 
palackokat, a borszeszt, sőt a helyiséget is maga szerezte s hat éven át a 
saját szegényes zsebéből fedezte, mert az öregebb tanárok rossz szemmel 
nézték az új terra incognitát: a kórbonctant s a kórbonctani múzeum 
számára egy talpalatnyi zugot sem engedtek az orvoskar épületében. 
A pártfogók és megértök csak később érkeztek meg - a Bach-korszak 
tanárainak személyében.5 

Arányi volt az, ki (Rokitansky tanítványa lévén) elsőnek foglalko
zott nálunk a kórbonctannal, mint tudománnyal, s ö írta meg az első 
magyarnyelvű kórbonctant is, ami természetesen a kórbonctani új ma
gyar műszavak alkotásának nehézségeivel is kapcsolatos volt. "Jóformán 

70. A r á n y i L a j o s öregkori arcképe. 
(Fényké-p után.) 

mindent saját erejéből tartott fenn és 
sokáig egyáltalán semmi fizetést vagy 
intézeti dotációt sem kapott" - írja 
róla Entz Béla s ezt mondja első élet
írója és tanítványa, Chyzer Kornél is.6 

N em szándékozam tudományos érdemeit 
bővebben méltatni; ezt nálam sokkal 
illetékesebbek is megtették már, így 
elsősorban másik tanítványa és tanszéki 
utódja, Genersich Antal, ki következő
leg jellemzi őt: "A kórbonctani tanszék 
első képviselője s megalapítója Arányi 
Lajos volt. Ha végig tekintünk azokon 
a nehézségeken, melyekkel Arányinak 
küzdenie kellett, míg a kórbonctani 
tanszék utóvégre mintegy húsz esztendő 
mulva rendes tanszékké lett (1861), kü
lön tanársegédet (1862), külön szalgát 
(1868) kapott és egy szerény 3 szabából 
álló dolgozdával el lett látva; ha hozzá 
tesszük még azt is, hogy hullaanyagát 
sok utánjárással innen-onnan kellett 
összeszednie, míg végre a városi 
Szent Rókus-kórház türt vendége lett: 

úgy őszinte tisztelettel leszünk azon férfi iránt, ki szívós kitartással, lel~ 
kesedéssel és nagy idealizmussal a kórbonctant oly felette kedvezőtlen 
külső viszonyok között hazánkba átültette és meghonosította. Gyakorlati 
irányú tanítása által nemcsak hallgatóival kedveltette meg a tárgyat, 
hanem a hazai orvosok között is terjesztette, részint magánleckék és elő~ 
adások, részint az által, hogy a budapesti orvosegyesületben és a magyar 
orvostermészetvizsgálók vándorgyűlésein hirdette szóval és írással. 
ö tanító volt a szó legnemesebb értelmében, ki szerette hivatását, szerette 
tantárg·yát és szerette tanítványait, kik benne a legjobb barátjukat tisz
telték E szeretetének kifejezést adott az által is, hogy akkor, midön 

4 A budapesti I. sz. kórbonctani intézet múzeuma még ma is igen sok értékes 
vraeparatumát, továbbá magafestette bonctani tábláit őrzi. 

s Toldy L. (u. o.) 
e Chyzer Kornél: Megemlékezés Arányi Lajos és Orley László felett. (Bpest, 

1888.). E-ntz Béla idevonatkozó értekezése a "Magyar természet-, orvos-, technikai 
stb. orsz. congrcssus referatumaiban" (1925.) jelent meg. 
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tauszékétől megvált 1874-ben, 3000 írtnyi alapítványt tett, melynek kama
taiból a legjobban fogalmazott boncjegyzőkönyv és a legsikerültebb kór
szövettaní készítmény szerzőjét jutalmazzák. Tanítási kedve arra is ösz
tönözte, hogy tárgya mellett a jogászoknak a törvényszéki orvostant, a 
papnövendékeknek a medicina pastoralist előadja és ezen felül szóval és 
írásban buzgólkodjék az életrneutési ügy körül. Iskolát nem alapított s 
nem alapíthatott, mert azt az akkori most.oha viszonyok között a kellő 
vizsgálati anyag és segédeszközök hiányában s tegyük hozzá, az egyetemi 
tanulmányi rendszer mellett nálánál még nagyobb lángelmék sem 
tehették." 

1\iindezekhez csak azt teszem még hozzá, hogy egy a maga rajzaJ~ 
val ellátott bonctani és kórbonctani kézirata (1840-ből) a budapesti egye
temi könyYtárban található, az életmentésre vonatkozó rajzai, fe&tmé
nyei pedig a budapesti mentőegyesület birtokában vannak. Annyi bizo
nyos, hogy Arányi sokratesi modorban, nagyképűség nélkül író és oktató, 
kitünő tanár Yolt, ki tanítványaival meg tudta szerettetui a patholegiát 
s talán ebből magyarázható, hogy az ő keze alól kikerülö magyar orvo~ 
sok jóval többet tudtak a kórbonctanból, rnint a közvetlenül utánuk kö· 
vetkező nemzedék.7 

Szinnyei munkájában (,.Magyar írók") azt olvassuk, hogy "a szün· 
napok alatt Arányi hazánkat és a birodalom összes tartományait begya
logolván, néprajzi s nyelvészeti ismereteit öregbíté s megismerkedett a 
népies gyógymódokkal és helyhez kötött nyavalyákkal is, úgyhogy száz 
ívnél többre szaporította útleírását, melyet saját rajzaival látott el". 
Nagyon érdekelt ezeknek az útijegyzeteknek, naplóknak a sorsa, azért is 
nemrégiben a tudós tanár leszármazottjaihoz fordultam, de ezektől azt 
a szomorú értesítést kaptam, hogy a családtagok - "nehogy a naplók 
avatatlan kezekbe kerüljenek" - a sok-sok néprajzi, orvosi, építészeti stb. 
megfigyelést és rajzot tartalmazó följegyzéseket (minek utána 35 éven át 
hűségesen őrizték), egy szerencsétlen órában megsemmisítették, elégették. 
Így hát én e naplónak már csak csekély töredékét láthattarn, de ezekben 
is több olyan adat van, mely megérdemli, hogy legalább kivonatosan 
közöljem, - olyan adatok, melyek részint az embert magát, részint a 
pesti egyeten1 orvosi karának akkori viszonyait jellemzik. 

Az embert magát jellernzik a sok helyen található (többnyire latin
nyelvű) aranymondások, életregulák, humoros följegyzések és anekdoták. 
melyeket itt-ott jártában hallott s a maga okulására vagy mulatságára 
leírt. ,,Repetitio est mater studiorum", "Fortior est qui se, quam qui for
tissima vincit moenia" (Horatius),8 "Ut praesentem diem bene transigas, 

7 Erdernesnek tartom itt megemlíteni, hogy a törvényszéki előadásaiban 
kutyakísérletekkel is demonstrált egyet.mást. Kórbonctani tankönyvének elősza
vában u. i. azt mondja, hogy 14 év alatt több százra menő törvényszéki boncolatot 
végzett és 24 eleven kutyán tett (tanítványai jelenlétében) odavágó kísérleteket. 
Ebben az előszavában azt is megemlíti, hogy mikor a tragikus sorsú gróf Teleki 
László agyonlőtte magát s szobájában hanyatt fekve találtatott, egy különben 
"igen tudományos és tapasztalt kartársa nagy tűzzel fejtegette, hogy T. L.-t csakis 
más lőhette agyon, mert aki ezt önmagával teszi, az mindig arcra borul"•. "Csak 
lett volna a tisztelt ügyfél 48. és 49-ben a csatatereken; be sok arcra borultat látott 
volna!" ~ teszi hozzá Arányi: annak bizonyságára, hogy a szabadságharc alatt a 
harcvonalon is végzett szolgálato-t, mi a következő naplókból nem bizonyítható. 
mert hiányosak. 

8 Erről a horáciusi mondásról megjegyzi, hogy a kolozsvári magyar kapun 
volt felírva; "Napoleon tudta, a magyar nemes nem tudtalu 
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statue eundem tibi supremuru illuxisse", stb. 1861. évi naplójában azt 
írja, hogy a "Hepl hep!" (mivel a zsidókat szokták csúfolni) még a ke
resztes hadjáratok idejéből származik, rnert a szentföldről visszatérő vité
zek zászlóira az volt írva: .~Hierosolyma est perditra!" (Elveszett Jeru
zsálem!) 1864-iki erdélyi útjában hallotta az oláhokat illető következő 
latin gúnyverseket: "O Valachi vestri stomachi sunt amphorae Bacchi, 
Vos estis - Deus est testis - teterrima pestis!" és "Hic iacet ille Dacus, 
seelerum lacus atque V ala ch us. Hic qui transibis bis terque quaterque 
cacabis!'' - és mindjárt oda is rajzol egy félig levetkezett embert, ki 
elvégzi ezt a nem éppen megtisztelő müveletet. a versezet magyar fordí
tásával együtt." 

Arányi Lajos már diákkorában megkezdte az ő gyalogszerrel, kocsi
val, ladikkal való utazásait. Természetes. hogy ez a 30-as, 40-es években 
nem ment oly egyszerűen, mint manapság, Többnyire papi házakban 
szállt meg éjjelre s itt - miután kitünő bizonyítványait felmutatta -
rendszerint szívesen fogadták; de sokszor útszéli korcsmákban vagy a 
szabad ég alatt kellett hálnia s étkeznie. Az 1835-iki napló szerint Pestről 
kiindulva, kocsin ment végig a Tisza-Duna közén egész Belgrádig, onnan 
a Bánságon végig Erdélybe és Nagyváradon át vissza Pestre. Már előre 
megtanult oláhul s ebben segítségére volt az is, hogy mikor a pesti 
Három rózsá"-hoz címzett vendégfogadóból elindult, egy oláh strázsa
~ester szép felesége került melléje útitársul a kocsira, kinek szelídségét, 
patyolat bőrét és mélabús oláh dalait szinte gyanús lelkesedéssel dicséri; 
de már a dabasi csárdában kissé lelohad a poézis, mikor másfél porció 
szénán, az asztal tetején kell aludnia. Ez csak afféle előgyakorlat volt, 
mert később (Erdélyben) az is megesett, hogy egész éjjel ázott a nyilt 
szekéren, hordók tetején aludt stb. Amerre jár, szargalmasan lerajzolja 
az érdekesebb dolgokat, például a félegyházi szélmalom belső szerkezetét, 
a péterváradi selyemgyár berendezéseit, a szerbek, oláhok, törökök nép
viseletét, várak alaprajzát, templomokat és még sok egyebet, többek közt 
önmagát is teljes utazó fölszerelésében, hátizsákkal, távcsövel, köpö
nyeggel, nagy tarisznyával az oldalán, melyben az eledelek, a tiszta ing. 
a mosdó szerszám. a nagy "pisztoly'' és más effélék voltak. 

Az 1840. évből való kis napló a Velencébe, Páduába s Bécsbe tett 
útról való följegyzéseket tartalmazza. Sok jegyzet bécsi orvosi tanul
mányairól és szegénységéről is ("Ebéd drága, 50 krajcár" s hasonló pana
szok), egyszersmind szargalmasan folytatja szabad óráiban a nyelvtanu
lást, lehetőleg olcsó szerrel (egy francia kisasszonyt rajzra tanít, ez pedig 
őt franciára; J off e barátjának magyar nyelvi órákat ad szerény honorá
rium fejében, melyből öthónapi ebédjét és ruházkodását fedezi; egy 
,.zsidóné" oktatásáról is szó van, továbbá egy Hewett nevü angol orvos
nak ad német órákat s az viszont angoira tanítja, amellett azonban Ovi
diust olvasgatja s az óhéber nyelv titkaiba is belemélyed). Közben szar
galmasan látogatja a bécsi tanárok előadásait. 

9 "Aki itten elmész, székely-magyar, német, Sz .. jál a SirJara kettőt, hár
mat, négyet!" - Mindkét gúnyversnek több százéves multja van. Az elsőt egy 17. 
századbeli, hollandi kiadású könyvben olvastam (címe nem jut most hirtelen 
eszembe), a második pedig még régibb s állítólag Szamosközitől származik, de 
némileg eltér az Arányi~följegyezte versikétöl, ilyenformán: "Epitaph-ium Michaiilis 
vojvodae: Hic jacet ille ferus, latro merus et Nero verus, Cacus, atrox Dacus, 
seelerum lacus ille valachus, Hic qui transibis, bis terve cacabis et ibis." (V; ö. 
Mikó: Erdélyi történelmi adatok, III. 39.) 
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Legkimerítőbbek az 1849-iki viharos esztendőből való jegyzetek, -
sajnos, csak júniustól kezdve. Megérdemli, hogy szószerint is közöljek 
belőle egyetmást; itt-ott kihagyásokkal: 

"1849 július 5. A ludoviceumi kórházban igazgató-főorvossá lettem 
(eddig csak rendelő valék). Havi fizetés mint régi kapitánynak: 100 forint. 
A megtért Entz Ferinek10 főorvosi állomást szerezheték Budán a hadi 
kórházban; J off ét és Kielbergert főorvosokká tétetém, Buzai főorvos osz
tályán kórházi fene uralkodott; Joffe, ki ez osztályt egyedül vevé át, 
kétségbe esett; nekem kellett őt istápolnom. Flór (Ferencz) hadügy
egészségi osztályfőnökömmel ismét s újra civódásom vala. Ez az egyet
len ember Földvári Lajoson kül, kivel gorombán kell bánnom, mi a 
hagymáz által fölingerült valómra igen károsan hat. Obonyai (egyenes
szívü, de részeges, nyers törzsorvos), ki egy bécsi Josephinumhoz haponló 
orvosi tanodát akarna fölállítani, megszólított, hogy abban kórbonctant 
adjak elő, mint 120 forint havi fizetésű és őrnagy-rangú 
tanár. Én e tanárságot, mint alkalmasint csak ideigle
nest, csak úgy vettem volna át, hogy az egyetemtől 2-3 
évig dispensati át vagy U rlaubot vettem volna, mely idő 
alatt ott engem Máinay helyettesített volna. De Obonyai 
azt óhajtja, hogy mondjak le az egyetemről, mert ha 
jönnek és győznek az oroszok: akkor futok és szököm 
Kossuthtal, ha nem jönnek, majd egyéb foglalatosság
ban lelem meg hasonló kenyeremet; ha pedig ellenben 
az egyetemnél maradok: akkor a muszkák győztével 
megbukom, elűzetvcén pedig bár nyugott, de oly állapot
ban maradok, melyben a hazának oly kitűnőleg, Inint 
itt, nem szolgálhatok. Én nekem elhatározott szándékom 
a hazának kitelhetőleg szolgálni s miután most a kato
nai pályán több szalgálatot tehetek, mint a pusztán egye
temi polgárin, lemondandok tanszékemről, hol egyéb
ként a physiologiára is volna kilátásom, mert Schordann 
megszökött, és megyek a katonasághoz. A kórbonctannak 

71. Arányi La
j os útrakészen. 

(Saját rajza, 1835. 
évi útina:plójából,) 

kigőzölgése ártalmas lévén, szeretném, ha a gyógyszertant adhatnám 
elő, vagy a kórbonctant csupán elméletileg Obonyaiéknál. Balassa minap 
fölszólított, hogy ajánlanám szolgálatomat a kóráptannak előadására, 
erről Obonyai (noha a lépéseket megtevém) lebeszélt. Baj, hogy Obo
nyai Balassával nem áll jó lábon. Baj, hogy Obonyai Máinayhoz nem 
szít, kit helyembe tolhatnék be kórbonctanárnak vagy legalább bőfizetésű 
segédnek. Baj, hogy Obonyai ezen dolgokkal el levén halmozva, még 
maga sem látszik ezen hadi tanadával tisztában lenni. Baj, hogy a 
közelgő oroszok minden tervezgetést dugába döntendenek." (Későbbj 
?ejegyzés: "Obonyai egy őrnagygyal házsártoskodván, megmutatá. hogy 
Igen nyers és indulatos ember, rendező tehetséggel meg éppen nem bír 
miért is letétetett az összes kórházak igazgatóságáról s csupán a Károly~ 
kaszárnyai ~órházat igazgatja.") "Flór elbizakodó ember lévén, egy 
sereg ellenseget szerze magának és hadi osztályfőnökségéből letétetik s 
jött helyébe Lumnitzer,11 ki nem csupán bánásmódjávaL de mély belátá-

10 Lásd alább. 

u "Görgei fővezér és hadügyminiszter méltó kedvence", írja róla egy másik 
helyen. Ismeretes, hogy Lumnitzer Sándor, a későbbi egyetemi tanár volt az, ki 
Görgeinek az ácsi ütközetben kapott fejsebét is kezelte. ' 

Magyary-KoJ>sa: Magyar orvosi emlékek. I. 17 
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sával és tudományos müveltségével is sokswrosan felülmúlja Flórt ... 
Győrnél csatát vesztettünk; az orosz Tiszán-innen 1\iezőkövesdig tört 
előre. Pesten veres posztó keresztet látni számos ember ruháján s kalap
ján, kik a keresztes háborúba, a népfölkelésre sietnek. A pestiek r:;zegé
nyei: a Ferenc- és Józsefvárosiak lelkes hazafiak, de a vagyonos Leo
pold- és Terézvárosiak félénk schwarzgelbek... Reggel 7-től a (kórházi) 
osztályokon operálgatok, 10---11-ig Encz, Joffe s Kielberger számára ana
tornia chirurgicát s operatio-tanítást gyakorlok a csupán 3 napig tar
tandó hullán. ll-től félegyig Balassánál tábori sebészet hallgatása. Ebéd 
a váczi úton, a "Czifra zsidó" korcsmájában." 

"Július. Búsan kezdődik a hónap. Kossuth maga kijelenti, hogy a 
külnemzetekre nem lehet támaszkodni s csupán a népfölkeléstől függ 
szabadulásunk. Egész nap irgalmatlanul esik az eső; menekülni, dolgait 
végezni iparkodik ki-ki; kocsik nem kaphatók; mint más, úgy én is lecse
pülve érzem magam; a Ludoviceumba két ízben kell ki- s begyalogolnom. 
Nagy küzdelem van: menjek-e vagy nemT Argumenta pro: I. Erzeru, 
magamban, hogy mint mütő hasznot hajthatok hazámnak. 2. Ha elvészis 
Ügyünk, átvágjuk magunkat Olasz- és Törökországba, hol mint kalandor 
egy darabig eltengődöm, vagy onnan Amerikába menekülök. Argumenta 
contra: l. sípolyom, 2. typhusom volta miatt minduntalan le kell feküd
nöm, 3. sattnya testemmel nem kereshetek majd annyit, amennyi éle
lemre szükséges stb. Július 20: Mi Ludoviceumbeli orvosok 200 igen erő~ 
sen sebesült oroszt vagyunk kötelesek mindaddig ellátni, míg számukra 
osztrák orvosok jövendenek. Orosz orvos csak egy van. Hat darab 
katonaborbély ugyan van velük, de ezek nem értik a kötözést, valamint 
az én főorvosaim se igen. Július 21: ötödik műtétem (czombcsonkítás) 
egy valóságos tatáron, kinél az izmok hájtalanok, s mint a marhánál 
olyan ropogósak voltak, 12 ütér vala alákötendő. Egy ember ma egy 
plakátot olvasván. azt mondta: ,.Das ist doch infam!" Erre befogaték egy 
a háta megett álló civilista által. Tegnap megparancsoltaték minden 
lakosnak, ki nemzeti zászlót tüze ki Kossuth megjöttekor, hogy mostan 
sárga-feketét szegezzen ki. Be furcsa, szakatlan külleme van most a 
Váczi-. Híd- s Dorottya-utczáknak. Furcsa. míg a szem hozzá nem 
szokik!" 

.. Augusztus 3. A kofák tíz forint magyar bankjegyért nyolcz né
metet adnak, a zsidók csak ötöt. Zwangs-nótákat12 az óbudai kofák e] 
nem fogadnak. noha haditörvényszék elejébe idézte(thetnek). Augusztus 
25~27: Feküdtem lázas és erős csikarással, időmet olvasgatással és sze
gény jókor elhunyt kedves Amálkárurai bús visszaemlékezéssel töltém. 
N őrn. gyermekem és hazám el vesztése egy év fordulta után! ~ Augusztus 
31. Aki hív maradt a császárhoz, az rnost régi hivatalába visszalép, 
sőt magasabb polezra is emeltetik, kiket ha a psychologia és aretologia 
kémszereivel vizsgálunk, többnyire sublimatum sphacelei coloris-ra aka
dunk; kik a lázongókkal tartottak. azok (szám os ezren!) kenyértelen és 
jószágtalan földönfutókká lettek. A tisztviselőknek, kik királyi (nem 
megyei) hivatalba voltak [mert az utóbbiak egyszerüen elűzettek ,.elender 
Lum·p" vagy "Kossuth-Rund" czímmel. a főispánytól le a porkolábig] -
ig·azolniok kell magukat. Kik a ministeri hódolatot aláírták, azok elvesz
tik kenyerüket; szerencse, hogy én alá nem írtam! [Azután szószerint 
közli azt a meglehetős hosszú németnyelvü beadványát. mellyel igazolta 

1 ~ Szükségpénz, minőt az osztrákok kibocsátottak. 
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magát a hatóságnál.] Szeptember 12-22-ig: (beteges állapota miatt dél
után nem jár be a kórházba; szabad idejét arra fordítja, hogy tizenöt 
nyelvű szótárába beírja a latin és orosz részt). Szept. 23: (hajóval Po
zsonyba utazik, édesanyja látogatására. útjával meg van elégedve, csak 
az bosszantotta nagyon fel, hogy mikor este alvásra a hajó belsejébe 
vonult, egy pökhendi osztrák tiszt ráförmedt, hogy miért nem üdvözölte 
őt és "szépjeit" kalaplevéve!) Okt. 6: "Balassa, ki Kossut-hnak két 
egyént havi szelgálatra ajánla, három hóra az UJ épületbe zárva. 
ö. Bugát és én fizetésünknek csak egy harmadát húzzuk, holott a többi 
tanár egész fizetését kapja." Okt. 23. (azt írja, hogy Kézsmárk történeté
vei foglalkozik). Okt. 26: •• Nem elég, hogy az egyetemi tanácsnak adtam 
be purificatiómat. meg a Kriegsgericht és fegyelmi bizottság előtt ls kell 
magamat purifikáluL Hogy az egyetemi tanács azon tizenkét tanár közé 
nem sorozott, ki egész fizetését húzza, néhány nap levert, de most régi 
kedvem újra derül"... "Október utolsó hete igen lesujtó volt, mert fize
tésemtől és hivatalomtól függeszte fel az egyetemi tanács. Purificatión
kat az egyetemi tanács ítélé meg, nehogy a hadi törvény elejébe idéztes4 

sünk. Ez szerencsésen el iR akart engem temetni, mely (temetési) pom
pánál Tognio/3 esküdt ellenségem, a magáét férfiasan megtevé. Dec. 14: 
"Dans les premieres semaines de ce temps j'étais triste, parcequ'il me 
fallut faire des dettes, ce que je n'avais fait depuis plusieures années, et 
parceque-je sa vais, que je ne puisse pas faire des pas pour faire a vancer 
mes affaires, car le Baron Geringer14 (le plénipotentiaire de sa 1\/[ajesté) 
sera informé par Tognio, mon plus grand ennemi... Mais comme opti
miste je deviens enfin gai de ce qu'il me faut souffrir pour le bien cam
mun, que je devins martyre de notre pauvrP. patrie.'' [Azután elmondja, 
hogy unaimában gipsz- és agyagmunkával kezd foglalkozni; jól n1egy a 
dolog s jövőben kórtani tárgyakat fog ilyen módon készíteni. Viasz-, 
ólom- és guttaperchamunkákkal is kísérletet tesz, szegényes lakását azon
ban nem tudta fűteni s hogy egy kis pénzre tegyen szert, J off e kollégá
ját magyarra és földrajzra tanítja.] 1850 február 5: "Mondják, hogy a 
magyar aristokratia sympathiáját bíró Windischgraetz jövendene ismét 
Magyarországra főhadikormállyzóul (Haynau helyett). Mindenkit, ki 
honvéd volt, irgalom nélkül besóroznak: urat, szolgát, épet, csámpást. Ma 
helyeztetett vissza Balassa az ő tanszékébe. Jakobovics és Wagner szinte 

13 Tognio Lajos mint önzetlen, ideális törekvésű tudós (különösen a hazai 
ásYányvízelemzés és a fürdőügy felkarolása terén) érdemeket szerzett. :Ellénk elő
adása és gyönyörű latinsága, mellyel Hartmann Fülöp általános kórtanát fejte
gette, megragadta a hallgatóság figyelmét, ebben azonban része volt tréfás-sza
tirikus megjegyzéseinek is, melyekkel az akkoriban Sauer és Balassa által képvi
selt újabb kórtani irányt illette. Ellenben mint magyar ember és hazafi nem 
igen tündökölt, sőt odaadó szolgája lett az abszolutizmusnak. Maga elé citálta azo
kat az egyetemi hallgatókat, kik alacsony magyar kalapot hordtak, kossuth
szakállt eresztettek vagy a nevüket megmagyarosították, ellenben nyilvántartotta 
a gutgesinnt medikusokat, kik borotválkoztak. Balassának sem volt jó embere, s 
Korányi Frigyes, mondja, hogy különben sem becsülte sokra, csak afféle "sebész. 
virtuóz"-nak tartotta, kire az egyetemnek semmi szüksége. Egyebek közt Tognio 
volt az is. ki mint kinevezett orvoskari dékán az ismert "Gleichberechtigung der 
Nationalitiiten" jelszóval ~ német nyelvet erí::íszakolta az ürvosi kar ügyviteli nyel
vévé s mint. Poór Imre írja, Saner volt az egyetlen ianár, ki akkor ezen indítvány 
ellen mert szavazni. Ugyanaz a Sauer, kit akkodban a császári kormány szint~n 
megfosztott tanári sz8kétől. mert az egyetem részéről a Kossuth-kormányhoz inté. 
zett hódoló feliratot aláírta. 

H. Báró Geringer Károl1f, Magyarország helytartója. 

17* 
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megkapták taníthatási engedelmüket, csak én szegény pechvogel vagyok 
még a sorompón künn. Márc. 28: :Ma először mentem ki aranyeres bajom 
óta (melyet Balassa operált). Hazajövet örvendetes hírrel lep meg dr. 
Havas, mondván, miszerint tennap kimondaték rehabilitatiom. Áp-r. 2-án 
kaptam meg ideiglenes visszahelyeztetési engedélyemet, 8-án tartám első 
előadásomat. .dpr. 17: Az orvosi egyesületnek meghagyatik a kormány
tól, hogy a törvényszéki orvosok számára bizonyos utasítványt dolgoz
zék ki. Ezen munkának legnagyobb része reám bizatik. Apr. 24: Flór
nak és Terczin ek gyermekeket bonczoltam (15 p. frtért); báró Wesse
lényi Miklóst bonczoltam és be is balzsamoztam (55 p. frt)." Saját pén
zemből a kórbonctani intézet könyveire 75 frt 40 krt előlegeztem . .dpr. 
27-én kaptam meg a k. k. Kriegsgerichttől purificatiómat s így ismét be 
vagyok helyezve régi rendkívüli tanárságomba, 750 p. ft. fizetéssel. Apri
lis és május hónapban példátlan szorgalommal és kitartással tanulom 
Rokitanskyt.J 6 Július 23: Ma fejeztem be tanításomat ez idénre. 

A kórbonctanban óriási előhaladást tevék, mert a) az egész Roki
tanskyt átolvasám, kivonogatólag, b) a crasiolob'i.át az idén tanultam meg 
először/ 7 c) a csontbajokkal is csak most jöttem először tisztába, d) nem~ 
kűlönben a szív- és ed6nybajok csiklándósabb szakaszaivaL E hó utolsó 
előtti hetéhen nyilatkozatot kellett nyújtanunk az akadémiai'' magistra
tusnak a) kineveztetésünk felől, mert a rendes tanárok bennünket rend
kívülieket nern ismernek el tanárakul; b) viszonyunk felől a rendes taná
rok iránt, kik minket soha nem hívnak meg a facultási gyűlésbe. E hó 
utolsó hetében Balassa valamely kórtörténetet fordíttatott franciára, mely 
ügyet J off e vitt. Szegény Encz ismét küzdelemre van átkozva. Segédem 
akar lenni (ő az egyetlen recurrens), de Rupp és Tognio intriguálnak.19 

15 Az 1856. évi naplóban (báró Palocsay Sándor hullájának balzsamozása 
alkalmából) említi, hogy ekkor úgy végezte a balzsamozás.t, hogy a hullát először 
is száz órán át arsensavas kali oldatában (Solut. arsenatis kalii) áztatta, azután a 
fejét még külön 12 órán át sublimatnak borszeszes oldatában ("de ez kevés" -
teszi hozzá, - 20 óra kell l !), a pólyákat (60 rőf keskeny és 30 rőf széles) 3 font 
kapállakkal itatta át s végül még 10 pengő ára "szagos füvet" is felhasznált. -
Arányi nagy müvész volt a balzsamozásban s nem elégedett meg a tetem injec
tiójával hanem ki is festette az arcot, a szemhéjak alá pedig kagylóhéjat azokott 
volt ten'ni (Unio pietarum kagylóját), hogy a szemhéj be ne süppedjen s több más 
apró fogást is alkalmazott. Ismeretes, hogy egyik elhunyt kis fiát, Zoltánt, kit 
nagyon szeretett, szintén bebalzsamozta s kis székére ültetve, teljesen felöltöztetve, 
éveken át egyetemi dolgozószobájában tartotta. Szczitovszky János hercegprimást 
és Ferenc József legidősebb leánykáját, Zsófia főhercegnőt, is ő balzsamozta be. 
Más alkalommal valamelyik budai szerb püspököt kellett bebalzsamoznia, kinek 
hulláját azután két heti közszemlére tették ki a templomba; a hulla azonban erő
sen arteriosclerotikus volt, a balzsamozás nem valami fényesen sikerült s Arányi 
félt hogy baj lehet a dologból; azért is hüséges szolgáját, Loidl-t, az egész időre 
oda' állitotta az ájtatos hívők közé, hogy ha valamelyik nagyon közel férköznék a 
ravatalhoz, elhessegesse onnan. (Entz Béla adata.) 

1s Egy másik helyen azt mondja, hogy mindennap reggel fél 6~tól fél 8-ig s 
délután fél 4-től 7-ig olvasta Rokitansky könyvét, dr. Joffe barátjával együtt. 

17 Crasio~ (vagy craseo)-logia: Hokitansky krasistana. 
18 (Egyetemi.) 
19 Akiről itt szó van, nem más, mint En-tz Ferenc orvosdoktor és híres pomo

logus (később a budai országos szőlészeti iskola és vincellérképző igazgatója), id. 
Entz Gézá-nak, a jeles zoologusnak atyja, A. L.-nak unokatestvére. A napló egy 
másik helyén (július elején) is azt mondja, hogy "Entz lemondott minden bureau
cratikus életről s nekem leend assistensem", de Tognio és Rupp ellene vannak 
(csakhogy őt bosszantsák), arra hivatkozva, hogy Eritz öregebb, mint Arányi. 
(Rupp az államorvostan tanára.) 
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Geringernél voltam, ki nem lévén a dologról jOl informálva, nem elégíti 
ki óhajtáRom, de Glatter20 szerencsé-nkre eligazítja a dolgot." "Augusztus. 
- Lostajner Károly 21 elhatározta magát az orvosi pályára s ezért öt beve
zetni e tudományba, s mindarra figyelmeztetni, mire engem kellett volna 
egy tapasztalt jóbarátnak, főfeladatonL. E. szempontból öt egyszerre a pro
paedeutikus tudományok mellett a gyakorlatiakkal is megismértetem s 
rninden élőtt a boncztan- és kórboncztanon kívül a syphilissei és kisebb 
sebészi fogásokkaL Naponta 2-3-ig diktálok nékie latin nyelven, rövid, de 
kimerítő theraplát és elvezetgetern betegeimhez, kik most (több havi szünet 
után) ismét mutatkoznak. Augusztus 6. Először hivattunk meg mi, rend
kívüli tanárok, a facultási gyűlésbe; de 
(ennek) oka csupán a tanórák elrende
zése vala. - Aug. 1-8-ig a myoplasticum 
első 30 példányának összetevésén dolgo
zom Károlylyal. - Aug. 10. l\{agam ellen 
uszítáru az egész orvosi kart az én őszinte 
nyilatkozatommal s Ő22 azt mondja, hogy 
kimondásom merő rágalom. Pedig mind 
igaz, a mit állítok, tudniillik, (hogy) mi
dőn én nem hivatván el az orvosi kar 
gyülésére, olly egyének határoznak az 
olly szükséges kórboncztan fölött, kik 
vagy közömbösek, s minden újságnak 
ellenségei, vagy kik a tudományt nem
csak haszontalannak, de még ártalmas
nak és czudar charlataneriának is tart
jRk, Engem Schordann hívott charlatan
nak V i ro z sil rectornál, rnit a rector 
Enez-nek elmondott, midőn róliam Encz~ 
től tudakozódék. ~Iiután én gyágy
gyakorlatot nem űzök, a charlatanság 
csak a kórbonctaura vonatkozhatik. 
Tognio pedig következő párbeszédet tar~ 
tott velem az idei év első hónapjaiban, 
midőn hivatalomtól még föl valék füg-
gesztve: 

72. A r á n y i L a j os bebalzsamozott 
kis fia (Zoltán). A budapesti egyetem 

törvényszéki orvostani intézetében. 

"Es ist eine walne Schande, wie sich der Stáhly von Rotzbuben hat 
bei der Nase herumführen lassen, und wie er auf uns Alte nicht regar
diren wollte. Ich hahe ihm gesagt: Du lieber Freund, du wh·st es noch 
bitter bereuen, dass du dich von Rotzbuben blenden lasst, und das du nicht 
einsiebest, class das keine Wissenschaft, sondern Charlatanerie ist, was 
deine Hünstli:nge treiben. Du wirst seheu, wenn du einmal stirbst, werden 
dich alle im Stiche lassen und der böhmische N atzl wird dir allein die 
Augerr zudrücken. Er hat sich aber nichts sagen lassen. Ihr habt ihm :l:leis
,sig den A .... geleckt, und das hat den alten Esel, der die pathologische 
Anatomie aus lauter Eiteikeit pl'otegirte, gefallen, und wie er am Tode 
war, hahPn ihn seine Rotzbuben alle vEn·lassen und es war richtig der böh
misebe Nai.zl, der ihn1 die Augen zugedrückt. Es geschieht ihm aber recht, 

20 Glatter Ede (Ignác), Pestruegye főorvosa. 
:!1 A. L. unokaöccse, később parádi fürdőorvos. 
22 Nincs megmondva, ki (Tognio? ). 
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denn all sein \Virken war von jeher niedertrachtig." Én: Von jeher~ ő: 
"Ja, Ja, von jeher war er character]os; von jeher war er ein Charlatan 
und ihr scid ihrn grade zu recht gekommen mit euren pathologischen 
Anatonüe und mit euren Stethoskopie, - tamen vos eruditissiJni jam et 
grmnen auditis crescr~re! Was er sowohl als Protomedicus, wie auch als 
Director gethan, bleibt evi!ig unverzeihlich."23 Én: Vlenn der Stá.hly von 
jeher ein characterloser l\'íensch war, warum sind Sie mit mir und mit Dr. 
Spath (aus der Josephstadt) zur Ji'rau Palatinusin gegangen, um sie zu 
bitten, sie möge l. den Stáhly befehlen, da:5s er die Rigorosumtagen von 
den Candidaten annehmen soll, indern seine Prax, vermöge seines rast
losen doppclten '\Virkens, so abgenommen hat, dass er seineu Kamrner
diener abandonniren musste, ja selbst si ch in seiner Ui.glichen Kost bedeu
tend einschúinken muss; 2. sie möge huldreichst durch den erlauchten 
Gemahi :Thfaassregcl tTeffen, dass die aJten Professoren, die mit dem wür
digsten aller M.:anner (mit Stáhly) mit der inhumansten, mit einer wirk
lich ernpörenden Weise urngehen, zu baaren (sic!) getricben werdenT 

(Das wrrr anno 1845. \VO IT err Prof. Tognio alle seine Bekannten mit 
der bis zum Ekel wiederholten und plastisch-mimisch produzirten Persif
flage seiner Coliegen unterhielt, wo er seine Coliegen bloss bei ihren Spitz
namen erwiihnte. So hiess Herr Csausz: "Erasmus Schleicher", Schordann: 
,,Der N arr'', 24 dessen Grimacen er sowohl beim Examiniren, wie au ch beim 
Microscop]sireu, ja sogar beim Essen sehr possieriich nachahmte; Rei
singer hiess "der Weinhiindler", Bir ly der... (olvashatatlan) und der 
"Hiiuserhader", Gebhard "der Holzversilberer'" und "der Unwissendste 
aller Professoren"', deru sowohl dio medizinü;che '"·ie auch die ungarisch
philologische Litteratur ganz unbekanFt sei; Sadler hiess "der Bösewicht'\ 
znweilen auch ,.der Dieb", weil er durch Tagwerker des botaniseben Gar
tens seineu V\Teingarten in Promontor ad rationes bearbeiten Hess; Bugát 
war "der Magyarornan", Sanyaletti war ein unerhört an·oganter Mann, 
denn er erröthete nicht zu aussern. dass die Chemie keine Magd der 
Medizin sei! Der einzigej dessen sich Herr Tognio rühmlich erwiihnte. 
war der kgl. Rath v. Bene.)" 

l\iár a bevezetésben említettem, hogy Arányi lllennyire szeretett 
utazgatni. A szabadságharc leverését követő szomorú 1850-ik év szünide
jét is arra fordította, hogy a főváros környékére kirándulgatott. Szegé
nyes nyaralás volt €7.;, nem olyan. mint egy mai egyetemi tanár nyara
lása. És mé·g ezen apró kirándulásai közben is folyton festeget és tanul 
(nemcsak Rokitansky kórbonctanából, hanem Hyrtl könyvéből is), myo~ 
plastikával foglalkozik, sőt még a török nyelvtanba is belefog s melles-

23 Evvel a gonoszindulatú beszéddel szemben álljon itt Toldy Ferenc jel
lt'mzése: "Stáhly munkás élete, melyet a legnagyobb szargalom és pontosság bé~ 
lyegzett s melynek minden szabad órája a szenvedö emberiségé és csak zsugorga
tott percekben az övéi, nem engedett neki időt, hogy roppant tapasztalásait a tudo
mány számára feldolgozva átadja az irodalomnak: de ... akadémiánk mélyen 
érezte (nagy érdemeit) s 1839-ben tiszteletbeli tagsággal tüntette ki" stb. (Toldy F. 
irodalmi beszédei [1872.]. I. kötet, 288.) Hogy milyen alapon nevezi Tognio cha~ 
mkterlos-nak Stáhly~t, azt nem tudom, csak sejtem, hogy arra az "arcpirító pör"~re 
céloz, melynek Stáh1y, ifjúkori könnyelműsége miatt, szenvedö részese volt. Toldy 
F. is említi ezt a pört, melynek tárgyát és okát nem kutattam és nem is kutatom, 
mert aki élete későbbi folyamán annyi érdemet szerzett, az expiálta ifjúkorának 
minden botlását. 

2~ Schordann rendkívül ideges, neurastheniás ember volt. (L. erről: "Orvosi 
szakoktatás és egyet. élet a régi Magyarországon" c. értekezésemben.) 
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leg a dömösi papnak a "pastoralis mediciná''-ból ad ingyenes leekéketl 
Az út nagy részét gyalog teszi meg, csak néha ül (pár krajcár árán) 
ladikra vagy szekérre. Ahol meg·fordul, mindenütt. megrohanják a vidéki 
betegek s ő, a jószívű professzor, szívesen fogadja tőlük honorárium fejé
ben a csirkét, tojást, kosár szőlőt stb. Naplójának ebben a részében is 
vannak olyan helyek, melyek részint őt magát, részint az egyetenü viszo
nyokat jéllemzik, azért is úgy vélem, hogy befejezésül ide vehetem még 
a napló néhány részletét. mely világot vet arra, hogy hogyan nyaralt 
egy pesti orvoskari tanár az ötvenes évek legelején, mikor még a szorn
szédos falvakba is csak passepartout-val lehetett eljutni l "(1850) Augusz
tus 15. Fél négykor gőzkocsira ültem 
Károlylyal (egy nyári ruha rajtam, 
posztó kaput karomon, két fehér ru
hával s egy pár cipővel telt táska s 
egy esernyő vállamon). Estve 7-kor 
rrahiba valánk. 17-én: 7 óra után én, 
Károly s a kis (ll éves) Máinay 
Gyula elballagtunk 5 negyedóra alatt 
Visegrádra, hol két tojás és két 
zsemle vala második reggelink. ll 
ormg nyugodtunk, 5 negyed alatt 
Dömösre értünk, hol egy pengő forint 
foglalót adván Találkovics volt kocs
márosnak, 5 pengő forintért szepteru
ber hóra szobát fogadtam. Olcsó 
l'Ostélyos evés után visszaballagtunk, 
de nemsokára 15 krajcárél·t egy ökrös 
szekéren jutottunk Visegrádig, innen 
isn1ét 15-ért csónakon Bogdánig, Lá
bam is, gyomrom is igen jól érzik 
magukat. 18-án unatkoztam egész 
nap; d. e. a gölödényi hegyre rándul
tunk, de a célt, vagyis a tetőt el nem 
értük a nagy szél miatt. 19-én d. e. 
szakomba vágó (kórbonctani) irkálás 
mulattatott, valamint tennap s ten
napelőtt a török tanulás. ll-kor 
jó .paprikás csirkézés után a hajóra 

73. Tognio 
gyógyszertan 

(17B8---1854.) 

L a j o s, az ált. kót·ta11 és 
tanára a IJesti egyetemen. 
Bőgyes EmlékkönyvébőL 

akartunk menni, de a borzasztó nyugati széltől félvén, gyalog indultunk 
el Pest felé; két órát alig haladtunk s már Szent Endréu valánk. Szent 
Endréu utol ért a tótfalusi hajó s vígan evezvén tizenhatod magam, a 
fürge kenyeres menyecskékkel 7 órakor már lakomban, fél 8-kor a Vas~ 

fürdőben voltam (Pesten). A következő hétnek délelőttjeit Ferimnek" 
szántam, véle szargalmasan bonczolván a R.ochusbau, a délutáni üdőben 
pedig myoplastikám körül foglalkoztam: 40 példányt 3~szoros papíron 
ragasztaték az izmokból, 30 példányt pappendeklire vonattam és ki is 
v ága t tam, még tízet ezután készítettek el. Ezen említett 40 példány az 
I. és II. lemezt illetik. E példányok kifestését Károlyra bízom, ki evvel 
fog Dömösön foglalkozni. 

Szepternber 2-án a Politzei elejébe hivattatám, mert Heidmnvolf 

25 Entz-nek. 
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mosonyi plébánossal tréfát akart űzni 1848-ik október elején néhány pityó
kos nemzetör s hogy eme tréfa insultatióba ne menjen át, elmentem velük 
mint csillapító. Okául ez éretlen tréfának szolgált az, hogy a lelkész 
Kossuth ellen szónoklott. Ezen bolondság feladatott s minthogy Tognio 
már két hónap előtt rebesgette a dolgot, nagyon gyanítom, hogy ő az 
alaptalan denunciáns. Ö ezt alkalmasint ferdítve hallotta a plébános 
unokaöcscsétől, Heidenwolf medikustól, úgy t. i., hogy én mintegy com
planator jelentem meg~ Tognio pedig ebből exitatort csinált. Isten nyissa 
fel elméjét és engesztelje föl fagytól merevedett szívét. - Szeptember 
3-án: Sok futkosásra megkapván tennap a passust, ma 6 órakor reggel 
a gőzössel (második helyen) elindultunk Visegrádra két tarisznyával, 
öles fúcsővel és a typoplastikával. Amint a partra kitettek, két öröm 
lepett (meg), egyik, hogy Mácsai tanítványomat (bogdányi sebészt) lát
tam ott a parton, másik, hogy ennek rokona [egy bogdányi vincellér] 
üres kocsival vágtat felénk s minthogy gazdája (kinek elejébe jött) meg 
nem érkezék, bennünket 30 p. krajczárért vitt el minden lomostól Dömösre. 
A korcsmában jó fokhagymás rostélyost kaptunk, dücső rántottávaL Evés 
után hozzáfogtunk a typoplastikához. Estve az ágyban egy órát törökül 
tanultunk. - 4-én: Minthogy a Dömösön vett tinta használhatatlan, nékem 
pedig írnom egyáltaljában kell: serény festegetés meg olvasgatás után d. 
u. 6-kor Visegrádra indultunk, tintát, csuprot és 3 p. krajczárért juhász
botot vevén; 2/~8-ra itthon valánk s még törökül tanulánk. - 5-én: Lelke
sen folyt a munka. Délelőtt ll-kor a Kiskeserüs nevü hegy derekára hág
tunk s a remek kilátásba gyönyörködénk. - 6-án d. e. elvégzém az első 
két ív purizálását. Délben egy Kohn nevű drágakő-árussal jöttünk össze 
a korcsmában, ki Esztergomba óhajtott menni s rninthogy lovat nem 
kapott s a-- dömösi hajósnak a lova is megbetegedett s így az esztergomi 
hetivásárra csak emberek által bevontatható hajó csupán csak estvére 
érhet bé: elhatároztam magamban, hogy Kohnnal s Károlylyal Marótra 
gyalog ballagunk, hová midőn beszélgetés között % óra alatt bejutánk, 
innen egy és fél óra alatt 3 váltó forintért (tehát személyenként egyért) 
Esztergomba értünk (kocsin) 5 órakor. Dr. Feichtingert látogattuk meg; 
erővel szállatott magához. A postán mindent elvégezvén, étvágy nélkül, 
de nagy fogfájással ültern asztalhoz; vacsora után danolyattam 11 óráig. 
- 7-én: A remek kriptát megnézvén s egy dejeuné a la fourchette-et 
bevévén, a dömösi hajóba siettünk, de az átfázástól félvén, Károlyt a báty
jával a hajón hagyáro és én jó szerencse fejében gyalog ballagtam el 
Dömös felé 12 óra után. Maróti pár emberrel a város végén összeakad
ván, kényelmesen el baktattam a Dédáig (2 óra volt ekkor) s egy tótfalusi 
emberrel, kinek szekerébe öt ló volt fogva, meg 10 hozzáfűzve, %4-re itthon 
valék; fogam kevésbbé fájt, jól dolgoztam 6-ig, ekkor pár beteget meg
látogattam. - 8-án: Hajnalban borzasztó hasrágás, hasmenés gyötrött, 
délután le kellett feküdnöm s aluttam 7-ig, később pedig törökül tanul
ván, magyarul pedig koplalván, elaludtam és 9-én reggel meglehetősen 
érzém már magam és hozzá is fogtam Rokitanskihoz. Koplaltam. 
10-én: Egész nap jól ment az olvasás és irdogálás. 6 órakor elsétáltunk 
a Keserüs- és Prépos-hegy közti völgybe; meglátogattuk a fővadászt. -
11-én: J ól ment a munka, noha fogam nappal mindig fáj. Károly a typo
plastikát hol nagyobb, hol kisebb tűzzel feszegeti." Ma igen dicső ebéd-

26 Hog-~r mi volt ez a typoplastika, arról részletesebb felvilágosítás nyerhető 
Arányinak következő értekezéséből (melyet Szinnyei nem ösmer): "Néhány tájékoz-
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del kecsegtete benünket a vadász úr. - 12-én: Utazás Esztergomba, mert 
kifogytak a festékek (a karminlack); J offénak írtam Pestre, ki levelet 
holnap megkapván, szombaton délre már Visegrádra küldhet festéket, 
Hyrtlt és 5 p. forintot. - 13-án Visegrádra mentünk a küldemény végett, 
de ez nem jöve meg; d. u. jó munka. - 15-én: Gyalog indultam el, hogy 
útközben ladikon Pestre mehessek s íme már Dömösön értem czélt, 20 
pengőkrá.jczárért Pestre vittek. Jofféval Enezet meglátogatvár;, nagy 
fáradtan lefeküdtem. Eneznek újra recursust kell beadni, hogy korbanez
tani segéd lehessen. - 17-én 6 órakor a gőzösnek első helyén (hol kényel
mesen írhattam dömösi lelkész számára egy pastoralis kátét) l p. forintért 
Visegrádra kiszállítának, itt véletlenül ismét Mácsayra bukantam, mint 
a minap. ö legnagyobb nyájassággal fölvezetett a várba, hol több még 
jó karbani ablak kövekre (találtam) és a két kutat jól megnéztem." 
ll óra felé a Király útján Bogdánba mentünk Mácsay sebészmesterhez 
vendégül, kinek különös kellemű neje (egy franczia követségi titoknok 
volt neje) jó ebédje és mívelt nyájas bánmódja igen kedvessé tevék a mai 
napot. D. u. egy 3 éveske leánynak eltört czombcsontját kötöttük be 
guttaperchával; továbbá egy 16 éves fiút vizsgáltam meg, kinek kéthegyű 
billentyű elégtelensége van. Szőlőhonorariumot kaptunk ezektöl, mint 
már Dömösön két helyről. - 18-án: J ó reggeli után 7 órakor útnak kel
tünk Visegrádról Dömösre 4 p. forintért és azonnal betegekhez híttak. -
19-én: Ma szőlőt, tojást, csirkét kaptam betegeimtőL Ma d. u. kirándultam 
a Prépos nevü hegyre. - 20-án: D. e. szorgos munka. D. u. kirándultam 
Károlylyal az öreg Keserűs nevű hegyre, honnan sokkal kecsegtetőbb a 
kilátás a zebegényi bérezre és a visegrádi várra, meg a Duna kies csavar
gányira, mint a PréposróL Ma saját gondatlanságem miatt elvesztérn 
pápaszememet s egy iratot a hegyen. - 21-én: 7 órakor reggel kirándul
tam Károlylyal az öreg Keserüsre az el vesztvények felkeresésére; Ő a 
tennapi nyomra akadt s a nagy hegy alsó harmadán alig haladt 300 
lépést, már meglelte az iratot, egy skatulyát, egy pár keztyüt, én pedig a 
pápaszemet. D. u. erős munka. - 22-én: D. e. jól ment az írás; mise után 
a plébános urat (Prisztics Pált) oktattam pastoralis medicinában; ebédet 
nálla ettünk: pár beteg meglátogatása után a zebegényi hegy barlang; 
jába siettünk. - 23-án: D. e. két ívét végeztem Rokitanskyból, d. u. át
eveztünk s fölmentünk a zebegényi hegy legfölsőbb csúcsára. - U-én: 
Igen áldott munka; szőlő, rántott csirke, rántotta, körtve, alma, mind 
csupa honoráriumok örvendeztetének a súlyos fáradozások után. - 25-én: 
A mit két nap alatt összeférczeltem. azt ma lepurizáltam; a plébánosnál 
ebédeltünk s noha gourmand nem vagyok: a császármadarat olassikus
nak találtam. Ebéd után a lelkészt oktattam pastoralisan, később a bete
geket, aztán az erdészt látogatáru tneg, estve még 8-9-ig Károly diktá
lása után purizáltam. 28-án: Betegeímet rendre futám, beadék nekik 
és %7-re elindultam a Malompataknak gyönyörit völgyében, délfelé, 

tató szó A. I,. tanárnak művészeti és tudoruányos ama munkájához, melyet eme 
cím alatt: "Az átlátszó ember és az emberi törzs typoplastikája" a bécsi világtár
latra küldött be. Bpest, 1873." [Ebben többek közt Berres és Schuh bécsi, továbbá 
Balassa és CRausz pesti tanárok elismerő nyilatkozatait is közzéteszi.] 

27 Aninyi mindig nagyon érdeklődött az architektonikus szépségek iránt. 
összes naplói (Olaszországból stb.) tele vannak a nevezetesebb épületek egyes 
részeinek magarajzolta vázlatnival. Jó előiskola volt ez Vajdahunyad várának 

restaurálásához! 
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mintegy jó félórát; innen balra kanyarodtunk, hol a patak 20~25 öl mély
ségben kigyózott a kies bükk- és tölgysudarak árnyában. Fél tízre cse
kély erőltetéssei a Nagy Kereszteskő keleti ormán voltunk. Lesbe állítot· 
tak egy sziklaoromhoz. Én igen csendesen ültem a 3 napi eső által meg
nedvesedett hegyoldalon, nézvén a meredek lejtő rengetegbe, egy óra
negyed mulva mintegy 15 lépésnyi távolságú s egy rőfnyi magas kőre 
egy róka szökik sompolyogva, az első, melyet életemben közel láttam s 
a róka reám nézvén, minthogy nem mozogtan1 (noha szivarozám) nem 
tartott embernek. Utóbb körülnézé magát, ez alatt én felhúzám a kakas! 
és arczhoz veszem a fegyvert; a róka alvásra helyezi a fejét s én ezéiba 
vevén őt, örök szendergésre küldém egy postával és 15 ficzkóval, a róka 
teperdül a kőről s többé nem mozdult. Az első róka, melyet jól láttam s 
lőttem. - 29-én: Betegeimet látám el. Ismét a papnál ebédeltem, kinek 
végoktatásornat adtam a "pastoralis medicinában". 

Itt megszakad a napló s további folytatása nincs mert - mint 
említettem - a többit megsemmisítette a család. Csupá~ 1856-ból maradt 
még egy kis zsebnotesz, melyben nem sok érdekes akad, ha csak azt nem 
említem, hogy milyen sokat fáradozott a pesti rendőrökkel, kiknek rend
szeresen oktatást adott az életmentésbőL Ilyen úton-ruódon szerette volna 
megteremteni az ötvenes évek mentőegyesületét. [Az "életmentéstan" 
József császár idejében még kötelező tantárgy volt a növendék papságra 
nézve s Arányi támasztotta fel ezt a tárgyat halottaiból, húsz éven át 
ingyen adva elő azt, eleinte csak a r. kath. theologusoknak, később a 
reformátusoknak is.] Ez év április 2-án azt írja naplójában: .,l\iost meg
szűnik a Rettungslehre, mert Kövesdyné28 közelgő születése napjára szin
darabot készítek, mely a jm·uzsálernbeli utazást fogja tárgyalni." Ezt a 
kis (g-yermekeknek való) színdarabot is nagy alapossággal készítette, 
földraJzi előtanulmányokkal, díszlet- és tájképfestéssel s a szereplő gyer
mekek sorában ott látjuk a saját gyermekei mellett a kis Entz Gejzát és 
Paulay Mariskát is. E kis családi ünnepségre való készülőrlés már magá
ban is elég munkát adott neki, s ezt még növelte az is, hogy a bécsi egye
temtől engedélyt nyert a docenturára, a törvényszéki orvostanból (jogá
szok számára), ehhez pedig latin dictio is kellett, ezt megírta s néhány 
nap alatt "jól bemagolta". Aprilis 18-án már azt írja, hogy: ,.Ma kez
dém meg előadásaimat (Pesten) a medicina forensis pro juristis-ből. 
Vizkelety dékány őnag·ysága igtatott be latin szónoklattal, melyre én 
szinte latinul, még pedig igen czikornyásan feleltem, aztán hozzákezdék 
a tanításhoz, n1ely az idén magyarul, jövőre pedig németül fog tartatni. 
Akkora volt örömöm a latin mondókám szerenesés bevégeztére, mint 
rigorosumom után. :Magyar előadásom fesztelen, folyékony és eleven, 
1nert örömmel és szenvedélylyel tartom. Ez idén három órát adok heté
ben, jövőre pedig Bécsben négyet adok. Az idén egy semesterben adom 
elő, jövőre két semesterre akarom kitágítani." 

Ezen 1856-iki naplévai végleg megszakadnak Arányi följegyzései. 
Pedig a kiváló tudósnak igazi nagy tettei, melyek minden időkre beírták 
nevét a magyar közművelődés történetébe, csak ezután következtek. Nem 
utolsó volt ezek közt a történelmi multtal bíró régi budavári házaknak 

28 Kövesdy Ferencné, szül. Beller Jozefa, A. L. unokatestvére (atyja nővéré~ 
nek a leánya), a családnak valósággal jótevője. A tehetséges Paulay Mariskát (A. 
r~. nővérének leányát) is ő nevelte, tanittatta. 
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emléktáblákkal megjelölése2
" és a vajdahunyadi vár restaurálása (ezért 

kapta a "hunyadvári" nemesi előnevet is). Ez a vár 1864-ben már tíz éve 
pusztár;, leégve állott s Arányinak kellett jönni, hogy a kontinens leg
szebb es leghatalmasabb középkori várát ismerje föl benne. Arányi ez 
időben tíz hónap alatt hatszor rándult le Hunyadra, hol ügyes rajz- és 
rézmetszősegédek (többek közt Thanhoffer Lajos) s egy műasztalos társa
ságában 'lerajzolta a várnak megmaradt szebb részleteit, egy 600 frtos 
mintát készített s monographiát írt róla (mindezek költségét a saját zse
béből fedezve), majd Deák Ferenc és más befolyásos ismerősei révén 
kivívta, hogy az ország hét év leforgása alatt 260.000 frtot fordított 
Vajdahunyad vára restaurálására. Egyúttal "Hunyadvári Egylet"-et 
alakított és indítványozta, hogy hazánknak ezt a gyönyörű történelmi 
ereklyéjét és' magát Vajdahunyad városát - az igen elmaradt és elolá
hosodott székely gyarmatot - állítsák vissza négyszáz év előtti fényébe, 
olyanformán, hogy a várost magyar Gráccá, nyugdíjas tisztek és hivatal
nokok telepévé alakítsák, mely célra elegendő volna, ha minden jóravaló 
magyar ember tíz év alatt évenként 50 krajcárnyi áldozatot hozna. Tulaj
donképpen halálát is Vajdahunyad váráért való lelkes munkája okozta. 
A már törődött és önzetlen jótettek, alapítványok, baráti jótállások 
továbbá az 1871. évi nagy pénzválság következtében teljesen elszegé~ 
nyerlett öreg tanár30 a várról készített mintával városról városra, faluról 
falura akart menni, hogy nehezen mozdítható honfitársait áldozatra 
bírja. Egy ilyen útja alkalmával (1886 őszén) meghült, mellhártyalobot 
kapott, mely hónapokig ágynak vetette. A következő év júniusában 
Nagymarosra kívánkozott, hogy onnan gyönyörködhessék Visegrád rom
jaiban; talán remélte, hogy e romok érdekében is tehet valamit,31 lelke -
mint Toldy László írja - még pezsgett, forrt és újabb tervekkel volt tele. 
de a test már meg volt törve s a pleuritis után megjelent a gége
sorvadás is, mely oly keserves kínokat okozott neki, hogy nagy türelme 
és Istenben való hite ellenére is kifakadt. azt mondva hűséges ápolói
nak, leányainak: "Van-e lelketek, hogy így hagytok kínlódni~ :Miért 
nem imádkoztok, hogy mielőbb meghaljak! Tegyétek meg!" Nem sokkal 
halála előtt ágya mellett álló gyermekeitől azt kívánta, hogy még egy
szer énekeljék el azt a sok szép magyar dalt, rnire őket tanította. S míg 
azok hangját a zokogás fojtogatta, ő gyönyörködve szívta magába a ked
ves régi dalokat s azokkal saját ifjúságának elszálló, örök homályba foszló 
emlékeit. Eszméletét végig megtartva s mindig ápolt vallásos hitében 
megnyugodva, csöndesen elszenderült a folytonos tanulásnak, a proble-

2° Fiától, Arányi Taksony rendőrfőtanácsostól hallottam, hogy az ehhez való 
költséget 5-10 krajcáronkint a szigorló orvosoktól szedte össze A. L. - Most már 
igazán helyén való volna e táblák jókarba hozatalal 

20 Arányinak eredetileg szép vagyana volt. űvé volt a bpesti VII. kerületnek 
egy tekintélyes darabja (a Garay-tér és a Murányi-utca egy része). Gróf Degenfeld 
meg, is akarta ezt venni tőle 200.000 forintért, de nem adta; azután jött a főváros 
szabalyozása, mikoris az egész hatalmas fekvőséget potom áron kellett átengednie. 
A 3000 frtos Arányi-féle egyetemi alapitványról (mely 1895-ben már 7489 fTtot tett 
ki) lásd Tészlete~ebben Rögyes Emlékkönyvében, 833. old. 

21 Hogy IDennyire érdeklődött Arányi a várak iránt, azt nemcsak Vajdahu
nyad Déldája bizonyítja, hanem az a sok várrajz is, melyek útinaplóiban találha
tók, t~v~bbá egy rövid jegyzet 1861. évi naplójában: "Mostanság a Széchenyi-·vá1· 
t~rveze;-<;evel mu1atom magamat." Hogy hová és hogyan tervezte ezt a várat, mellyel 
bizonyara az u;;60-ban tragikus véget ért nagy ember em1ékét kívánta megörökíteni 
arra nézve nem találtam további magyarázatot. ' 
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máknak embere." Nihil dulcius, quam omnia scire, - talán ez a cicero! 
mondás volna a legjellemzőbb felirat, mit a kerepesi temető igen szerény 
sírkövére kellene vésnünk. 

• 
Kiváló emberek emlékétől nehéz megválni 
A fen-ti életvázlatot már megírtam, mikor a jeles tudós nagyművelt

ségii. leányától, Arányi Krisztina úrnőtől, székesfővárosi ny. tanítónötöl. 
még néhány érdekes adatot kaptam, melyek méltán megérdemlik, hogy a 
pesti egyetem egyik úttörő tanárát és bensőséges családi életét jellemző 
emberi dokumentumokképpen, szük kereteim közt helyet szorítsak 
nekik. !me: 

Visszaemlékezés édesatyámra. 

"Jelmondatául választotta ezt a perzsa közmondást: "Ne sopánkodjunk azon. 
hogy a rózaának tövisei vannak, hanem örüljünk annak, hogy a tövisek között 
rózsa is terem". 

• 
A Lostájner név magyarosítása végett Henszlmann Imre régiségbúvárral 

tanácskozott. E célból valami régi névsort néztek át, melyben egy közkatona 
Arányi néven szerepelt. "Ez jó név lesz számomra - mondá -, mert iskolatár· 
saim, szerintük túlzott pontosságomért, gyákran gúnyoltak így: "Oh te arányos. 
te arányi!" 

• 
Edesatyám rendkívül kiterjedt tudású ember volt. Ha mi, gyermekek, vala· 

min fennakadtunk, nem kellett a konversations-lexikonban keresgélnünk: egyene· 
sen hozzáfordultunk és rendben volt a dolog. Csak egyben volt gyenge: a számtan· 
ban. Maga mondogatta, hogy öreg napjaiban kellett az egyszeregyet jól begya
korolnia, mivel erre nagyarányú építkezési terveinél (millenniumi emlék stb.) a 
felhasználandó anyagok - és azok értékének kiszámításánál szüksége volt. 

• 
Második fiát Páris névre akarta kereszteltetni, de azután mégis mást határo

zott, t. i., hogy miután első fiának a neve úgyis ATpdd, többi fiát szintén a magyar 
fejedelmek nevére fogja kereszteltetui abban a sorrendben, amint azok egymásután 
következnek: ezáltal a fejedelmek egymásután való sorrendjét gyermekei sohasem 
fogják elfelejteni. Igy következett Arpád után Zoltán, Zoltán után Taksony: 
utóbbi, mivel több fiúra már nem számított, még Géza és István nevet is nyert a 
keresztségben. 

• 
Miután megengedték, hogy nemesi cimcrét maga választhatja, annak szer· 

kesztésénél ezen elvének adott kifejezést: Szeressük m.in.dazt, arni szép, jó és nemes. 
A címer mezejét 3 részre osztotta: az alsóha helyezett egy rózsát, mely a szépsé· 
get, a középsöbe Isten szemét, mely a legtökéletesebb jóságot jelenti; a felsőben egy 
fehér és fekete kéz baráti szorítása jelképezi a nemes érzést. 

Az igazságot nagyon szerette. Derüs természetével mindnyájunkat boldogí· 
tott; de ha aranyeres bántalmai zaklatták, akkor ingerült, izgatott volt. Ilyenkor 
egyenkint figyelmeztetett bennünket, vigyázzunk reá, ne izgassuk fel, mert meg· 
történhetik, hogy akarata ellenére igazságtalan lehetne. Ez a figyelmeztetés nagyon 
jó volt reánk gyermekekre nézve, de édesanyánk 33 angyali szelíd természete miatt 

32 Hogy milyen kiolthutatlan tudásvágy volt Arányiban, arról érdekes adat~ 
tul szolgált nekem egy öreg ismerősöm, ki az utolsó napjait élő professzort Nagy
maroson fölkereste s őt egy spanyol nyelvtan tanulmányozása közben találta 
.. Miért tamll spanyolul, kedves bátyám~" kérdé a látogató. "Azért, mert a spanyol
országi mór é-pítkezésről, az Alhambráról stb. sok spanyol munka jelent már meg 
s ezeket én mind eredetiben szeretném olvasni!" volt a felelet. 

33 Joachim-nak, a világhírű hegedűművésznek nővére. (}1. K. Gy.) 
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erre nem volt szüksége. - Egy alkalommal, midőn édesatyánk Karlsbadból levelet 
írt jó anyánknak, a lenyugvó nap sugarai rózsaszínre festették az előtte levő papírt 
és ilyen rózsaszínű volt a hangulata is. Erről beazámolva így folytatta: ,,Ha vala~ 
mikor az életben indulato.s volnék veled, mein IIÚz~ csak ezt mond: rosenfarb's 
Papiert - a haragom azonnal el fog mulni." - Soha se hallottam édesanyánktól a 
bűvös szavak ismétlését, de nem is volt szükség reá. ::8vek mulva egy alkalommal, 
mint felnőtt fiatal leány, hivatlan tanUja voltam véletlenül egy előttem teljesen 
azokatlan jelenetnek. A pénzválság okozta bajok miatt haragra lobbanva oly heve~ 
sen szólt 'jó anyánkhoz, hogy megijedtem. Hirtelen eszembe jutott, amit gyermek· 
koromban hallottam, de a következményéket nem tudhatva, félénken szóltam közbe: 
"E.des papa, rosenfarb's Papiert". Abban a percben mély csend állotta be, a követ· 
kező percben pedig kitárt karokkal jött felénk, mindkettőnket megcsókolt és jó· 
ságos szavaival oly elégtételt adott, hogy a meghatottság könnyei jöttek sze· 
meinkbe. 

• 
Fiatal korában rendkívül szeretett táncolni. Mindenütt kedvelték őt vidám• 

sága miatt, ötJetessé_ge és mulattató természete miatt. Mint elismert kitünő táncost 
barátai és ismerősei révén gyakran hívták meg oly családokhoz, akiket sohasem 
ismert. Egyik farsangon harminc bálban volt, de - mint mondá - az előadásokat 
emiatt sohasem mulasztotta el. Több ízb1m megtörtént, hogy a táncteremből egye-
nesen a tanterembe ment. 

Nagyon jó hasbeszélő lévén, nem egyszer ugyancsak megtréfálta a társasá· 
got. Egy alkalommal pedig odahaza vette jó hasznát ezen képességének, midőn t. i. 
fontos munkával lévén elfoglalva, olyan valaki látogatta meg, akitől hosszasan 
tartó unalmas beszéde miatt sehogysem bírt szabadulni. Cselhez folyamodott. 
uMintha hallottam volna valamit" - mondá és azobájának a folyosóra nyíló ajta
jához menve, azt kissé kinyitotta. - "Az áml" - de már ekkor kívülről udvaria· 
san üdvözölték és nagyon sürgősen hívták egy beteghez. "Igen, igen, rögtön 
megyek!" Az illető ve-ndég a kényszerűségnek engedve, azonnal távozott. ö maga 
p,edig nagy buzgalommal folytathatta félbenhagyott munkáját, mint ezt nekünk a 
közös étkezésnél elbeszélte. 

• 
Miután tréfálkozásairól van szó, magyarázatát adom az 1856-ik év január l-én 

naplójába írt ezen megjegyzésnek: "Ez évet tánccal, punccsal és csókkal köszön· 
térn"'. Ez különösen hangzik, annál inkább, mert sgy hónap mulva Páris fiának, 
- kit azután mégis csak Zoltánnak kereszteltek, - születéséről beszél. Előre kell 
bocsátanom, hogy ezen szilveszteri mulatságon, mely egy ismerős családnál tarta
tott meg, édesanyánk is jelen volt. Eleinte társasjátékokat játszottak, melyeket 
nagyobbrészt édesanyánk rendezett. Az egyik játék szerint virágnevet kellett a 
hölgyek fülébe súgnia. "Bele egyeznek-e, - kérdé - hogy·akinek rózsát súgok a 
fülébe, azt megcsókolhatom~" A hölgyek látva jó anyánk bizakodó arcát, mind
nyájan beleegyeztek. Edesanyánk csakugyan rózsát kapott, ami azonban nem zárta 
ki, hogy valamennyinek szintén rózsát ne súgjon a fülébe . .A. rátartósabbaknak a 
esókot termés:zetesen kézcsók alakjában adta. 

• 
Nagyon közlékeny természetű lévén, utazásai közben rendszerint beszélgetést 

kezdett_ útitársaivaL "Vagy ők tanulnak tölem, vagy én tőlük" - mondogatta. Ha 
hozzátartozói nélkiil utazott és útközben zsargonban beszélő zsidók társaságába 
került, ö is így beszélt velük. Kitünő hallása lévén, a zsargont tökéletesen elsajtl_
tította,M Sok zsidó szót és hébernyelvU közmondást kevervén beszédébe, hit
sorsosuknak nézték. De miután a beszélgetés e módját már megelégelte, mégis 
csak ráterelte a szót a keresztény ünnepekre, vagy más effélére, most már 
természetesen megszakott rendes beszédével. Ekkor kiderült, hogy még sem 
zsidó. Eleinte nem igen hittek neki, ami végtelenü! mulattatta. Azután kisütötték: 
"~lso sie sind ein Getaufter~" "Természetesen"-mondá és mindjárt hozzátette: "azt 
h1szem, még nem voltam két hetes, mikor megkereszteltek". Midőn e kijelentését 
hallva, nagy megelégedésére kétkedő tekintettel mérték végig, magyarázatul el
mondta, hogy sze-nvedélyes régész és nyelvbúvár lévén, előszeretettel tanulmányozta 
a zsidó nyelvet, mely egyike a legrégiebbeknek. Egy ízben, folytatá, nagy beteg-

3-t- Ha Henszlmann Imre régész barátjával jött össze, míndig ebben a dialek
tusban beszéltek; ilyenkor látatlanul mindenki zsidóknak tarthatta őket. 
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ségből hosszan tartó keze.lé.ssel gyógyított ki _e~y papi pályára készülő zsidó fiatal 
embert. Ezt azután felszolította, hogy honorarmm helyett tanítsa meg őt zs

1
·do"ul 

írni, olvasni. 

• 
. Miutá~ g~rer_?Iek"korában arról ábrándozott, hogy remete lesz, ifjú korában 

v:dig a pap1 palyat szere:te voi:r;a választani, nem csodálható, ha gyerDlekei lelkébe 
ve:te .. a legszebb ~ereszteny _erenyeket. Gyakran figyelmeztette őket, ho sohas 
t~10lJak meg a :r:_aJtok esett serelmet, mert a bosszúállás nem méltó hozz~~ keresz~ 
t~nyek~ez. Ha ket gyermeke megharagudott egymásra, ki kellett béküln···k · l"tt 
p1henm tértek, mert a szentírás tiltó parancsolata mond,·a· Ne nyu od.~ko 1• IDle 

0 
a te h dd l'" ö · · " g Je e a nap . , . ara?"o , ~ · maga lS ezt az elvet követte. Mikor legnagyobb ellensé 
nw UJra askalodott ellene, csak ennyit írt róla naplójában. Isten · f"gle T! O!J_
jét és engesztelje fel fagytól merevedett szívét.'' . " nyissa o e me-

. Tö~?.~~ör figyelmeztet~tt ~nket ana is, hogy ha a Miatyánkban ezt imádkoz
zuk. "JOJJOU el a te orszagod , gondoljuk hozzá mind,·ar· t· A b'k · t t 
országa" B'k'b "!t ő · b - . · " e e es szere e · e e en e lS em ertarsaival és szeretettel bánt velük!35 

A magyar alkimisták.' 

Az alkimia, az aranycsinálás láza, évszázadok hosszú során tartotta 
megszállva a kutató ember szellemét. Ez volt a nagy auri fames, mely 
egyaránt Jenyügözte a kiváló en1berek és a korlátoltak minden testi-lelki 
energiáját és aranyat nem adott senkinek, bár sok-sok jobb sorsra érde
mes vagyonos családnak okozta anyagi romlását. Hasznot csak azoknak 
hajtott, kik szélhámos módra kihasználták a hiszékenység és pénzvágy 
jámbor együgyüségét vagy mohó sóvárgását. ,.Aki azt igéri, hogy ara
nyat csinál: ezüstöt akar csalni", - olvassuk Dugonics András példabe
szédei közt. Ne gondoljuk azonban, hogy a régi alkimisták mind meg vol
tak győződve a nem-nemes fémek transmutációjáról arannyá-ezüstté; oly 
kiváló emberek, mint Arnaldus Villanovanus vagy Cornelius Agrippa 
őszintén megvallották, hogy sohasem tudtak kísérleteik végén több ara
nyat kapni, mint amennyit azoknak elején a keverékhez adtak. Annál 
különösebb, hogy sokkal később van Heimont és Helvetius (koruknak 
elsőrangú vegyészei és orvosai) meg voltak győződve a fémek át-változó 
képességeiről és nálunk még a 18. század elején is a szintén jeles képzett
ségű orvos és vegyész, Köleséri Sámuel, az erdélyi bányák főfelügyelője 
s az "Auraria R.omano-Dacica" szerzője, értekezést írt arról, hogy hogyan 
kell a vasat rézzé változtatni. Még Boyle és Humphry Davy se tartotta 
lehetetlennek a fémek transmutációját arannyá.2 Igaz ugyan, hogy a 
szélhámosok aranyában rendszerint egy kevés arany is volt, de egyszerű 
vegyi reakciókkal, sőt esetleg már fajsúlyméréssel is fel lehetett volna 
isn1erni a csalafintaságot. A bécsi császári gyüjteményekben ma is őriz
nek ~gy alkimista arany ból készített érmet~ melynek fajsúlya azon bm 
nem több, mint 12.6, holott az aranyé 19.3. Sőt 1675-ben Ausztriában való
ság·os dukátokat is vertek alkimista aranyból, ezzel a felírattal: "Aus 
\Venzel Seylers Pulvers Macht, Bin ich von Zinn zu Gold gemacht", de 
ez érmek is sokkal kisebb fajsúlyúak voltak, mint a tiszta arany. Öseink 
különben tisztában voltak azzal, hogy a sok becsülete~ törekvésü alkimista 
mellett világcsalók is szép számmal akadnak s talán ebből magyarázható, 

1 A magyar alkimistákról már eddig is többen írtak, kik azonban javarészt 
az örök forrás: YV eszprém i (Succincta medicorum H ung'. et Transsil v. historia) ada
tait dolgozták fel. !tn ebben a kis értekezésben majdnem csupa olyan adatokat em
lítek, melyek \Veszpréminé-1 nem találhatók; az ő adatait szándékosan mellőztem, 
nem lévén célom újra megírni mindazt, mit százötven év óta (ő utána) annyiszor 
elmondtak mások. Weszprérni munkáját csak olyankor idézem, ha valamelyik álli
tását helyesbítem, vagy újabb adatokkal támog·atom. Tekintve, hogy ebben az érte
kezésben sok magyar orvostörténeti vonatkozás is van, célszerűnek véltem ebben a 
gyűjteményben való közlését. (A cikk a "Természet" c. folyóirat 1926. évi folyamá
ban [23. sz.] jelent meg.) 

2 h erről Disraely érdekes megjegyzését: Curiosities of Literature, I. 287. 
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hogy például Szamosközy (a 16-17. század fordulóján) az ő történelmi 
munkáiban kipellengérezi az akkoriban nálunk is virágjában lévő alkí
miát s a csillagjóslást és Báthory Zsigmondnak érdeméül említi, hogy az 
ilyenfajta imposztorok nem tudták léprevinni.3 Bercsényi Miklós, 
Rákóczi Ferenc vezénylő tábornoka, ki maga is nagyon érdeklődött az 
alkimia iránt,4 de azért nem mindent fogadott el aprópénzül, mit az aciep
tusok meséltek, egy ízben igazi magyar humorral próbálta ki egy "széles
eszű alchymista'' csudás panaceáját. Ez a szélbárnos Bécsből szökött át 
a kurucok vezéréhez, hogy egy kis pénzmagra tegyen szert az ő eJixiriu
mával, melyről azt állította, hogy ha az egész Rákóczi-tábornak nem 
volna mit ennie: ennek az orvosságnak a bevétele után nem fognak 
éhezni. Bercsényi két napig nem adott enni a németnek, mire ez enni 
kért de a vezér azt üzente neki, hogy csak vegye be az orvosságát! Hogy 
bev~tte-e, arról nincs szó Bercsényi feljegyzéseiben, csak annyit ír még 
a dologról, hogy a bécsi Hermes Trismegistos "igen morgott" az üzenetre. 

Az aikimiával való foglalkozás első nyomai nálunk a 13. században 
merülnek fel. Schwarz Ignác szerint5 ebben az időben már sokan foglal
koztak Magyarországon (főleg a kolostorokban) ilynemű kísérletekkel. 
Annyi bizonyos, hogy a pesti Domonkos-.r~nd 1273-ban tilaln;at bocsá~ot: 
ki mely szigorúan megtiltja a rend tag;Jamak, hogy az alk1m1aba vago 
m~nkálatokkal foglalkozzanak, vagy ilyenféle kéziratokban búvárkodja
nak. úgylátszik, hogy a pesti dominikánusoknak már abban a, régi ,~dö
ben voltak olyasféle tapasztalataik, hogy az alkimista szenvedely elobb
utóbb szélhámoskodásra vagy anyagi romlásra vezet (hogy a sok papi
rendű alkimista közül a leghíresebbek egyikének, a 15. századbeli Tritl~e
mius (Tritheim)-nak a mondásával éljek: "Vanitas, fraus, dolus, sophls
ticatio, mendacitas, stultitia, paupertas, desperati?, , fuga: pedissequae 
sunt chymiae". A hierarchia vezérei hamar meglattak, hogy a papok 
vegyészkedö kísérletei az egyházi vag~on ro.mlá~ára ~ezethetn~k.. , 

Az első magyar alkimista, kit ne vszenn t Ismerunk: Erdely1 J ?'~,os. 
(.loannes de Transsilvania J, ki megk~lö~böz!ete,ndő. ?' v~la:r:r:ivel ke:sobb 
'It Daniel de Transsilvaniától. Az elobb1 Matyas klraly IdeJeben a leton
~ői {Lapis refugii) kartauzi kolostor priorja volt s aranycsináló szenve
délyével lassankint a kolostor vagyonának javarészét elfecsérelte, úgy
hogy felebbvalói végre is kénytelenek voltak elcsapni.' Kétségtelenül 

a Oseink felvilágosításában mindenesetre sze:~~e vol~ . a sá;;osvataki . n~gy 
edagógus, Comenius tanításainak és könyvéne~ ("V lla~ lab1:mtusa , for~. Rrman! 

PI t , p s y 1805) melynek 117~130. oldalan maro szatlra olvasható az alkr-
s van, oz on . . , , ak t k F t ·t 

misták és a "szent Rózsás Atyafiak" (vagyis a :ozs eresz es~ , ;a ernt as roseae 
crucis) üzelmeiről. Az utóbbiakról alább majd reszletesebben lS szolunk. 

4 Saját Jakosztályai mellett egy külön vegyta~i lt;boratóriuma ":"o~t, hol ~agy 
400 üvegben, szeleneében mindenféle sav, elixir, k,enocs es. eg~éb orvos:. ~~ vegy1szer 
volt felhalmozva 8 e szabában feküdtek -. e~?b orvos.: konyvek kozott :-- Ilde-

b dt Magl·a naturalis"-a. Porta hru;;onló e1mu 1smert konyve, Legrand .. f!Iscu:sus 
ran " • · ·" · · · · t'kustargyu és de secretis naturae", Schott Gáspár ,.Physica cunosa -Ja es ma.s m1sz l 

alkimlsta munkák. 
s Természettudományi Közlöny 1891. 59. . , . 
6 .,Nach die-sem (t. i. Frauensbach Gábor. pnor ut_an) ISt .. vorgestanden der 

Eh ·· d' Herr Johannes ausz Siebenbürgen em ordenthche.r Munch zu Maurbach, 
wef~~~ ~~~ch die Alchimistarej alle haab der Brüder verthan hatt, dasz gold ver
schmoltzen, dasz silber in rauch geopfert, dasz .Klos~ter ~rm gemacht, und das Erbe 

Ch · t· nd st Johann1•8 des Teüffers vnnützllch hederlwh verthan, deszwegen Er 
ns J u · G' • k , 'k' "b L" 1910 auch von Seinem Ampt verstoszen worden". (Hain aspar rom aJa an, ocse · 

I. köt., 90.). 
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azonos avval a Johannes de Daciá-val, kinek egy értekezése is fennmaradt 
egy 15. századi kódexben. (V. ö. Varjú Elemér: A gyulafehérvári 
Batthyány-könyvtár stb. 238.) A föntebb említett Erdélyi Dániellel se 
nagyon büszkélfedhetünk, mert ő volt az, ki Medici Cosimo toscanai 
nagyherceget (1537-1574) usuphur nevű titkos szerével csúnyán rászedte 
s aztán (a nagyherceg húszezer aranyával a zsebében) Franciaországba 
szökött. ' Az egész eset, mely Voltaire-t is nagyon mulattatta, meg van 
írva a következő igen ritka kis munkában: U sutur, womit ein vornehmer 
italienischer Fürst von einem vermeinten Chymico listiger Weise betro
gen worden (Frankfurt, 1717).' Ezek a csalások sokszor igen kezdetleges 
módon történtek; pl. úgy, hogy szénlemezeket vagy a keveréshez való bo-

74. Alkimista (a XVII. századból) desztillálás közben, kis kézi fujtatóval serken tv e 
a tüzet. A háttérber.- a nagyobbik tűzhely mellett, segédjei. (Ifj. T e n i c r s, 

1610----1690, flamand festő képe.) 

tocskákat kifúrták, belsejükbe aranyport helyeztek s a nyílást meg-felelő 
színü viassszal elzárták. A keverék olvasztása közben a viaszdugó 
kiolvadt s az arany belejutott a tégelybe, hol aztán könnyű volt azt, mint 
aranyat, vegyi úton kimutatni. 

Ezekkel a legelső magyar alkimistákkal szemben áll az utolsó (vagy 
legalább is az utolsók egyike): a jeles drámaíró, Czakó Zsigmond édes
apja, az erdélyi gazdag földbirtokos, ki szerencsétlen alkimista szenvedé
lyének hajszolásában a mult század elején mindenét elvesztette, család
ját nyomorba kergette s közvetlen oka volt költő fia ifjúkori kolduséleté
nek, melanchóliájának s későbbi öngyilkosságának. 

7 Az usutur nevet a VIII. századbeli Geber (Abu Musa Dsabir) usifur nevü 
készítménJ·éből (mely nem volt más, mint cinóber) kölcsönözte Erdélyi Dánie-l. Le
hetséges, hogy szere cinóbert is tartalmazott egy kevés arany mellett. 

Magyary-Kossa: 1-fagyar orvosi emlékek. I. 18 
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Az alkimisták aranykora nálunk kétségkívül II. Ulászló és fia. 
II. Lajos, a két koldus-király idejére esik.' Az előbbi uralkodása idejéből 
való az az érdekes magyarnyelvű levélfogalmazvány, melyben az isme
retlen író egy "tisztelendő úr"-nak (talán Várday Ferenc erdélyi püspök
nek) tíz forintért zálogba kínálja az ő nagyszerű alkimista könyvét, 
melynek segítségével meg lehet találni az elrejtett kincset, de egyéb 
"konszt-dolgok" is vannak benne: m1nemü vízzel kell aranyat vagy 
ezüstöt csinálni stb. Nagyon féltett könyve lehetett a gazdájának, mert 
megírja ugyan, hogy a tisztelendő úr "bízott emberé"-nek "sokadalom
kor" (vásárkor) átadja, de csak akkor, ha előbb hitére fogadja, hogy három 
hónap mulva visszaszolgáltatja a könyvet és a talált kincsből huszonöt 
forintot küld neki (a tisztelendő úr t. i. "rejtek-kincs"-et keresett valahol).' 

Ulászló és Lajos udvarában volt alkalmazva az a Miklós Menyhért 
(Melchior) nevű nagyszebeni származású alkimista is, ki az ő arany
gyártásával akarta megadni az -eszközöket a két szomorúemlékü, gyámol
talan királynak arra, hogy pénzügyeiket egy kissé rendbehozhassák s a 
törökök és az éppen akkortájban ébredőben lévő "Antikrisztus országa" 
el!.en is sikeresen küzdhessenek, - ahogy Weszprémi mondja, Ugyanerről 
a Magister Nicolaus Melchior Cibiniensis-ről azt is valószínűnek tartja 
Weszprémi, hogy azonos a későbbi esztergomi érsekkel, Oláh Miklóssal. 
Ezt a nézetét arra alapítja, hogy Paracelsus egyik értekezésében szó van 
"Nicolaus Cibiniensis"-nek a sárga és vörös emberről (von Wem gelben 
und ro then Mann) írott dialógusáról s itt a szerzőt Reverendissimus Domi
n us Dominus Cardinalis-nak címezi. Weszprémi10 maga is írja, hogy nem 
érti ezt a nagy titulust, mert Oláh Miklós sohasem volt bíbornok. A do
log magyarázatát megadja Maier Mihály orvosdoktornak érdekes mun
kája,11 hol az 522. lapon az áll, hogy .,Melchior cardinalis et episcopus 
Brixiensis scripsit tr actatum de fla vo et rube o viro". U gy an ezen 
Maier-féle munka 509. oldaláról való az itt közölt 75. kép, mely Szebeni 
Menyhértet papi ornátusban, misézés közben tünteti fel. A kép fölött: 
"Lapis (t. i. philosophorum, a bölcsek köve), ut infans, lacte nutriendus 
est virginali", úgy, ahogy a kép balsarkában a szüzanya szoptatja a kis 
Jézust.12 Valószínűnek tartom, hogy ez a Melchior azonos azzal a hasonló 

s Közbevetőleg megjegyezhetem, hogy már száz évvel előbb Zsigmond király, 
ki szintén gyakran volt "rendezetlen" anyági viszonyok közt, összeköttetésben állott 
az alchymia művészeivel. A bécsi National- (régebben Hof-) Bibliatekban található 
egy codex a következő címmel: Bartalus de Squarcialupis df,l. Plumbino: Calcodei seu 
liber de peste" (Tab. Cod. 2349.), mely Zsigmond .,magyar és cseh" királynak van 
ajánlva, tehát abból az időből való, mikor Zs. még nem volt német császár, vagyis 
1433. előtti időből. Ezen codex első lapján, melynek másolatát Jakubovich Emil volt 
szíves megmutatni, különböző lombikok és retorták láthatók. Valószínű, hogy ez a 
Squarcialupus annak a hasonnevű olasz orvosnak az őse, ki a 16. században Erdély
ben működött s kiről már másutt is szóltam. 

11 Az érdekes nyelvemléket Jakubovich Emil találta a gr. Zichy-nemzetség 
zsélyi levéltárában (lásd: Magyar Nyelv. 1926. évfolyam. 146.). 

10 Succincta stb., II. 130. 
11 Symbola aureae mensae duodecim nationum. (Frankfurt, 1617.) 
12 A 1-ac 1Jirgi1wle (lac virginis) igen régi alkimista kifejezés, mely már a 13. 

században ólomecetnek és lúgos víznek a keverékét jelentette; csak később jelölték 
ezzel a kifejezéssel az ismert benzoégyanta-tartalmú kozmetikumot. Hogy Menyhért 
a fenti képen papi ruhában van és misét roond, az valószínűleg abból magyará
zandó, hogy volt egy alkimista körökben jól ismert munkája, melynek címe Wesz
prémi szerint .,Processus universalis viae tintltrae ruhedinis ... Sub forma missae 
incipit", (L alább!) tehát mise alakjában és hangján írva s mintegy bevezetésül, 
megnyitóni szolgál a rejtelmes vegyi operációkhoz. 
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nevű csillagásszal, ki II. Lajos udvarában volt alkalmazva, hogy vizs
gálgassa a borulófélben lévő magyar ég konstellácioit, de aki mellesleg, 
ha sora kerül~ gyógyítgatással is foglalkozhatott, nüért is egy isme
retlen azt mondja róla, hogy (saját szava szerint!) a pápát is sikerrel gyó
gyította.13 Abban az időben az alkimista, astrologus és mathematikus 
rokonértelmű nevezetek voltak. A mi Menyhért Miklósunknak tehát 
semmi köze nincs Oláh 1\fiklóshoz.14 

A 1\faier-féle munkában n1ég több érdekes magyar vonatkozású 
megjegyzés olvasható. !gy az 523. oldalon azt mondja, hogy :Magyar
országon már Szebeni Menyhért előtt sok "artifex" (vagyis alkimista) élt, 
de ezeknek könyvei és emlékezetük is teljesen elveszett a törökök pusztító 

L.4PIS, rT INFANS, LACTE NY"l'If.IE.NDYS 
t}lW:gindi. 

75. Szebeni Miklós Menyhért, IL Ulászló és IL Lajos alkimistája. 

hadjárataiban. Hogy ez valóban így volt, azt Mathesius-nak Sarepta 
című munkája15 is bizonyítja, melyben az áll, hogy 1\fagyarországon nem
régiben egy földalatti üregben hihetetlen mennyiségű aranypénzt 

13 V. ö. Szerémi emlékiratával Magyarország romlásáról (Monum., Irók, I. 404.) 
14 Szebeni Miklós Menyhértnek egyik kéziratos munkája "Processus universalis 

tinturae sub forma missae" a bécsi udvari (ma: nemzeti) könyvtárban található. Ugyan
itt találhatók még a köv. magyar vonatkozású alkimista-iratok a 17. századból: 
Hie-ronymus Cardanus ("Process rheinisch u. ungerisch Gold zu machen"), Laskó 
Bálint ("Elixiri magni praeparatio"), zombori Lippay György ("Mons magnesiae"), 
egy methodus (chymica) leírása ,,secundum quam episcopus Varadiensis ei Tir
nauiensis procedebat" stb.; (v. ö. Csontosi közleményével, M. Könyvszemle, 1884. 
283, 284.) 

15 Mathesitts János, joachirnstali pap. Munkája: "Sarepta, dariuuen von aller
lei Bergwerk und Mctallen guter Bericht gegeben" stb. (Nürnberg, 1578.). 

18* 
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(ducat-ot) találtak, melyeknek egyik oldalán a Theodoron (lsten aján
déka) felírás állott, a másik felén pedig egy önmagát elégető phoenix
madár. Minthogy soha a magyar uralkodóknak ilyenfé,le pénzük nem 
volt, kétségtelennek tartja, hogy ezeket az aranyakat iS valami artifex 
chymicus csinálta. Különben - Úgymond - Csehországban ma is van
nak olyan bárók, kik egész bizonyosan az alkimista müvészetnek köszön
hetik vagyonukat, mert az ő eleik olyan magyarak voltak, kik az alkimia 
révén jutottak nagy vagyonhoz s azután Csehországba vándoroltak, 
nehogy a folytonos magyarorszag1 háborúskodásban tönkremenjenek. 
Azután hosszasabban beszél még a magyar arany kiválóságáról, a sei
rneci bányákról, melyekben a vas a "vitriolos" víz hatása alatt rézzé ala
kul át stb. 

Valószínű, hogy a fentebb említett Szebeni liienyhért volt a7, ki 
II. Ulászló király alkimista kísérletei közben segédkezett és őt az arany
csinálás titkaiba bevezette. Mert, hogy Dobzse László ilyenféle dolgokkal 
foglalkozott, az már abból is következtethető, hogy Welsch György Jero
mos augsburgi orvos (1624-1677) "Exoticae curationes et observationes" 
c. munkájában említi, hogy az ő birtokában volt egy kézirat J anischius 
Rechembergtől, mely a következő címet viselte: "Experimenta secreta 
Vladislai, Hungarorum et Bohemorum Regis." 

Nem sokkal később (1534-ben) Brassó városában ötlik fel a neve 
Mihály mcster nevű alkimistának, kit a város azzal bízott meg, hogy a 
"rossz pénz"-ből kivonja a rezet.16 Az erdélyiek később is érdeklődtek az 
alkimia rejtelmei iránt s Bethlen Gábornak állítólag egy kedves kézi
könyve volt a Tinetura universalisról, melyet fejedelem korában az 
osztrák császárnak szánt, mint becses ajándékot.17 

Alkirnistáink közt a legérdekesebb alakok egyike a nagybányai szüle
tésű Bánfihunyadi János/8 ki a16. század végén és a 17. századelején a hajdan 
nagyhírű londoni Gresham College vegyésze volt.19 Hogy egyszersmind 
medicinae doctor is volt-e, azt nem tudom biztosan eldönteni, de tekintve 
hogy a rendesen jól értesült Weszprémi őt is fölvette a munkájába, ennél
fogva közeleső a föltevés, hogy B. H. orvosi tanulmányokat is végzett; egy 
egykorú ango] kéziratban is így találon1 említve a nevét: "D[octor] Hun
niades". A Gresham College, mely ma is megvan, a 17. század elején Lon
don szellemi életének a középpontja volt, később azonban nagyon lesülyedt 
a színvonala. A mi alkimistánk életéről nagyon keveset tudunk s amit 
tudunk, azt (eltekintve saját alább említendő adataimtól) főleg Kropf 
Lajos kutatásainak köszönhetjük. Talán valamelyik erdélyi levéltárból 
előkerülnek még olyan adatok, melyek ifjúságára s angliai életére is vilá-

16 "!tem magistro Michaeli Alchimistae quod cnpl"Uill. ex mala moneta resol
vit civitati flor. l. asp. 25" (Brassó város számadáskönyveiben: Quellen z. Ge
schichte d. Stadt Kronstadt, II. 332.). 

17 Orient Gyula: Fejedelmi alchimisták (l\L orv. és term. vizsg. 34. vándor
gyül. munkálatai, Bpest, 1907. 171.) 

1B Schwarz Ignác: (i. hi. 64. old.) és Gerstl A. CM. Könyvszemle 1878. 166.) 
Hunyadi Bánfi-nak mondja, de nyilvánvalóan helytelenül, mert maga B. is "Johan
nes Bánfihunyades"-nek írja alá magát az alább említendő levélben s arcképein is 
mindenütt így olvasható. 

19 Az alább említendő levél végén úgy írja alá magát, hogy "Joh. Bánfi
hunyades, in Anglia, in collegio Gresham Chymiae professor, m. pp." s a szövegben 
még egyszer mondja, hogy ő ebben az intézetben "a chymiában professor". Ez alatt 
a professor-titulus alatt (mint mindjárt látni fogjuk) nem kell a collegebeli rendes 
tanárt érteni. 
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got fo~rnak Yetni. Az angolországi kutatástól már nem sokat remélhetünk, 
mert az 1838. évi nagy tűzvészben a Gresham College régi könyv- és levél
tára teljesen elpusztult. Mindazáltal Faludy Géza dr. két év előtt megki
sérelte, hogy londoni ismerősei révén újabb adatokat szerezzen Bánfihu
nyadiróL Az eredmény negativ volt, mert kiderült, hOb'Y 1596-tól 1607-ig 
l\fatthew Gwinne volt a Gresham College-ben a természettudományokat 
előadó tánár, 1607-től 1615-ig Peter Monnsell, 1615-től 1642-ig Thomas 
Winston, 1642-től 1652-ig Paul de Lanne. Minthogy Faludy dr. értesülése 
szerint W. H. Wagstaff londoni tanár évek óta tanulmányozza ezen col
lege történetét, ennélfogva őt is megkerestem levelemmel, hogy tud-e va
lamit a mi hazánkfiáróL Szíves értesítése szerint Bánfihunyadi operátorja 
(vagyis asszisztense) volt Sir Kenelm Digby-nek, ki feleségének, Venetiá
nak halála után (1633-ban) a Gresham Collegeben alkimistáskodott de 
sem Digby, sem Bánfihunyadi nem volt a college tanára, annál kevé~bbé, 
mert sem a vegytan, sem az alkimia nem volt felvéve az ottani fakultá
sok közé. 1findössze ennyi az, mit a college történetének írója Bánfihu
nyadiról mondani tud.20 

De mégis nagyon értékes adat ez, mert az a Digby, (1603-1665), ki
nek oldalán Bánfthunyadi mint segéd működött, minden tekintetben érde
kes és nevezetes ember volt. Az egyetemet Oxfordban végezte s a mate
matikában és természettudományokban már ekkor annyira kitűnt, hogy 
egyik tanára (Allen Tamás, a híres matematikus) elnevezte Mirandulá
nak, csodagyermeknek. Tanulmányai elvégzése után Franciaországban, 
Itáliában és Spanyolországban utazgatott. 1623-ban I. Jakab knight-tá 
avatta. N agyterrnetű, erős, szép ember volt s Edward Hyde (a későbbi 
Earl of Clarendon), ki Ben Jonson-nal együtt legjobb barátai közé tarto
zott, azt írja róla, hogy már külső megjelenése is oly rendkívül volt, hogy 
mindenkinek megakadt rajta a szeme. ~Iint harcos katonaember is kíváló 
s több tengeri ütközetben diadalmasan vett részt, franciák és spanyolok 
el!en. , 1633-ban, mikor gyönyörö szép fiatal felesége meghalt, nagy 
banataban a Gresham College-be vonult vissza s itt két éven át- csakis 
vegytani tanulmányainak élt, elzárkózva a világtól. (Valószínű tehát, 
hogy Bánfihunyadi ebben az időben 1633-1635, volt hozzá a legközelebbi 
viszonyban). 1638-ban a királyné (katholikus) pártjához szegődött, pénzt 
gyűjtött a skóci.ai expedicióra, ezert 1641-ben az alsóház bírósága elé idéz
ték, de ő Franciaországba szökött. Párisban párbajban megölt egy francia 
nemest, ki Digby j~lenlétében sértőleg nyilatkozott I. Károly angol ki
rályról. Nemsokára visszatért Anglió.ba, hol 1642-ben börtönbe vetették, de 
már a következő évben kiszabadult s ismét Franciaországba ment. Csak 
1654-ben engedték vissza hazájába, hol azután szoros összeköttetésbe lé
pett Cromwellel. A restauráció után Henrietta Mária királyné kancellárja 
lett: 1661-ben botanikai előadást tart a Gresham College-ben s két évre rá 
a Royal Society tagjává választják. Kétségtelen, hogy Digby-nek a maga 
korához képest jelentékeny természettudományi műveltsége volt. Allító-

20 Wag~·f:aff ú;r adatát megerősíti a "The Closet of Sir Kenelm Digby Opened" 
c. munka (uJra kiadta Ph. Lee 'Varner, 1910.) bevezetése (pag. XXIII.), inelyet 
Anne MacDonell írt. Itt is az van mondva Digby-nek felesége halála után való 
visszavonulá~áról; ho~y: "His. place ~f retirement was Gresham College" .... 
There "he d1verted bimself wlth chynustry and the professor·s good conversa
tion" .... "He had a fair and large laboratory .... erected under the lodgings 
of_ the ?ivinity Reader. Hans Ham:iades 5si,c!), the Hungarian, was his operator". 
Mmdazaltal nem lehetetlen, hogy elete vegen a professzori címet megadták neki: 
Ez akkor is diYatban volt. 
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lag ő volt az első, ki rámutatott, hogy a növények életében az oxigénnek 
milyen fontos szerepe van. Emellett azonban erőseu hitt a csillagászati 
babonákban és az aikimiában is s azok a csudás mesék, melyeket "felfede~ 
zései"-ről terjesztett, nem vallanak önzetlen tudományos szellemre. Kor
társai közül némelyek szélhámosnak, mások afféle vándor-kuruzslónak 
tartották, sőt Henry Stubbes úgy jellemzi, mint a "hazudozás Plinius"-át 
és Lady Fanshaw ugyanezt a ,.gyöugeségét" (infirmity) emlegeti. Bizo
nyos, hogy a titkos szerekkel való kuruzsláshoz nagy hajlama volt s go
nosz nyelvek azt beszélték, hogy a feleségét is ő maga mérgezte halálra, 
azzal a viperaborral, melyet azért preskribált neki, hogy a szépsége meg
maradjon.~n Különösen híres titkos készítménye volt a Pulvis sympa
theticus (Powder of Sympathy, valószínűleg semmi más, mint vízmentes 
zöldg·álic), melynek szerinte az a tulajdonsága volt, hogy a beteggel való 
érintkezés nélkül gyógyított egyszerűen úgy, hogy például a kötéshez 
érintették. De voltak megbízhatóbb gyógyszerei is, melyek előállításában 
Digby-nek Bánfihunyadi, a képzett vegyész, volt a jobbkeze s ha valahol 
még remélhetünk adatokat ezen hányatott életű vegyészhazánkfiára vo
natkozólag, ezeket az adatokat elsősorban a Sir Digbyre vonatkozó angol 
irodalomban, vagy a Digby-család irataiban kell majd keresnünk. M.agam is 
tettem kísérletet ebben az irányban, amennyiben megkértem angol bará
taimat, hogy nézzék át legalább a Digbyre vonatkozó nyomtatványokat, 
tünes-e bennük szó BánfibunyadiróU Digbynek u. i. maradt egy naplója 
("Private Memoirs"), melyet Sir N. H. Nicholas tett közzé 1827-ben, to
vábbá egy ,,Choice of Experiruental Receipts in Physick and Chirurgy" c. 
írása, me.ly 1668-ban jelent meg, azonkívül "Chymical Secrets and Rare 
Experiments", melyet 1683-ban publikált G. Hartmann, ki Bánfihunyadi 
után Sir Digby asszistense volt; végül még T. Longneville-től jelent meg 
1896-ban egy munka ("Life of Sir Kenelm Digby by one of his Descen
dants"; - mindezeket a műveket, kivéve a Hartmann-félét, angol ismerő
seim ["felületese-n", ahogy ők írják] átnézték, de Bánfihunyadiról semmit 
sem találtak bennük. Ellenben R H. Hill úr, az oxfordi Bodleian Library 
segédje megküldte Bánfihunyadinak egyik recipéjiit, mely a regulus anti
monii előállításáról szól [MS. Ashmole 204, f. 143: Booker's note on the 
birth of K(ing) James I. and copy of a recipe by Jo: Huniades the cele
brated chymist ]." 

21 Angliában még ma is él az a szokás, hogy a szépségüket féltő nők olyan 
borból isznak, melyben élő viperákat tartottak. (Hovorka-kronfeld: Vergleichende 
Volksmedizin, II. 883.) 

22 A rövid recipe szövege következő: ,.Reyulus Antimonij simplex. - Take 
Antimony in lumps 20 oz., Tartari Crudi Gallici puluerisati XX. oz., salis- petri 
l= salétrom, ,~Salpeter"] 5 oz., misceantur bene Tartar et ~al petrus: tunc pone 6 
[-of <n Clear] Tart et salis petri in crucibulo, then put the Antimon-y upon it, 
then put more of the Tartar & Salt peter to couer it (~) euen till all be mingled 
& conered with a tile and at the :first but a gentie fyre, after a good ffyre for 2 
howers, untill i'flores Antimonij appeare & let it looke like water and buble upp: 
Then set it in a cold moyst ground till it be cold: Then breake the melting pott 
and in the bottom you shall finde Regulus Antiroonij 6 oz." Utóiratban: {fact. 1623: 

3. MartH: hara rneridiana: sub .6.!)). sol Ascend: per J o: Huniades."- Ezenkívül 
még egy hosszabb J'é_gi (angol) kézirat mását sze-reztem meg a British Museumtól, 
melY Bánfihunyadinak egy másik eljá-rását ("A Praeesse for the SpiritnaU oyle of 
Succinum by John Runiades") fejtegeti igen terjedelmesen, (alkalmilag közölni 
fogom más helyen). E kézirat létezésére Pongrácz József pápai ref. főiskolai tanáT 
úr volt szívcs felhívni figyelmemet, kinek ezen a helyen is kifejezern hálás köszö
netcmet. 
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Bánfihunyadi dolgában D'Arcy Power londoni sebésztanárt és or
vostörténészt is megkerestem, ki viszont lekötelező szívességgel, melyért 
e helyen is hálfo-s köszönetet mondok, Gunther oxfordi tanárnál és Sir 
Robert Armí:itrong-Jones úrnál (a Gresham College tanáránál) is közben
járt kutatásaim érdekében, ~ eredmény nélkül, pedig az utóbbi közvetle
nül a college könyv- és levéltárában kutatott s azonkívül a londoni 
Guildhall Libr~ny-ben is, hol a szóban levő főiskola régi iratainak egy 
része található. 

Pedig bizonyos, hogy Angliában annak idején sokat tartottak Bánfi
hunyadiróL n1ert "famosissimus chymicus", "great chymist", "celebrated 
chymist" 11éven enilegetik s egy ismert 18. századbeli angol író (I. Grager) 
azt mondja róla ,hogy "minden szenvedélye, foglalkozása, vizsgálódása a 
laboratóriumában összpontosult, mert teljesen át volt hatva attól a meg
győződéstöl, hogy a valamirevaló tudományok a vegytanba vannak be
foglalva'' s minekutána megtalálta a nagy titkot, hogy "miként lehet ara
nyat és ezüstöt higanyra redukálni", úgy képzelte, hogy közeljár már 
ahhoz is, hogy viszont miként lehet a higanyt arannyá változtatni~" (Ime 
tehát Bánfihunyadi is rabja volt annak az alkimista álomnak, melyről 
1924-ben - Miethe "felfedezését" olvasva a kénesőatólU "umgruppierung"
.iáról- már majdnem azt hittük, hogy valóra vált, míg ki nem derült, hogy 
bizony még valószínűleg jóideig kell várnunk arra a sovány haszonra is, 
hogy százmillió rész (tiszta) higanyból egy rész aranyat nyerjünk!) 

Hogy Bánfihunyadi rrdkor halt meg, en·e vonatkozólag T-Veszprémi 
idézi Sir Thomas :Brown egy levelét Elias Ashmolehoz, melyet A. Wood 
közöl Athenae Oxonienses címú múviiben (2-ik kiadás London 1815. III. 
kötet, 288. hasáb). Sir Thomas, ki nem más, mint a hazánkban utazott Ed
·ward Brown édesatyja, azt írja, hogy Arthur Dee, az alkimista, a hirhedt 
.John Dec fia, két évvel halála előtt (t 1651 szeptember havában) egyez
ségre lépett Johannes Huniadessel, más néven Hans Hungarral London
Lan, hogy ez "operátora" legyen. "Ez a Hans Hungar, - mint írja - mi
után sokáig Londonban lakott volt és megöregedett, elhatározta, hogy 
visszatéT J\·fagyaTországba. ~Iire mindenekelőtt Amsterdamba ment és a 
kapott utasítás szerint itt is kellett voh1a maradnia mindaddig, míg Ar
thur Dee eljön érte. A doktor tudtommal komoly volt elhatározásában és 
mindent elkészített az útra, midőn váratlanul azt a hírt kapta, hogy Hans 
Hungar meg'halt és azért elállt szándékátóU3 Ezzel szemben Kropf Lajos 
kutatásai kiderítették,, hogy egy sokkal hitelesebb forrás szerint az öreg 
magya1· tudós I.ondonban 1646 augusztus 28-án (ó-naptár) halt meg. E for
rás Richard Smyth Obitttary-ja, melyet a Camden Society adott ki. Smyth 
tekintéb•es londoni polgár volt, ki 1627-től 1674-ig pontosan bejegyezte egy 
könvvbe minden ismerősének halála évét és napját. A könyvnek címe: 
A c~talogue ot all such persons deceased whorne I Knew in their Life 
Thne és a hazánkfiára vonatkozó feljegyzés Így szól: .,1646 Aug. 28. Hans 
Honger, AUas John Runiades, the chymist without Algate (az Aidgate
kapun kivül) djed." 

Hogy Bánfihunyadi ezen év elején még élt, azt az is megerősíti. hogy 
1646 február 4-én még száz font adót vetettek ki Bánfihunyadira, de ezt 
már két hét mulva (febr. 27-én bizonyára erős protektorok közbenjárá
sára!) törülték, mert B. igazolta. hogy négy gyermeke van és hogy al-

2s Ez adat a k()v. munkában is közölve van: Charlotte Fell Smith: The Life 
of John Dee. (Constable & Co., 1909.) Appendix l 
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kimiai gyakorlata nem hoz sokat a konyhára ("his profession of ebernistry 
~.lfiords him no subsistance").24 Úgy látszik tehát, hogy anyagi helyzete 
valóban nem volt valami kiváló, még késő öregségében s~m, de azért egé
szen szegény sem lehetett, mert nem egyszer kölcsönzött a megszorult 
magyar ifjaknak, kik Londonba vetődtek.25 

Születési idejéről a mellékelt kép ad felvilágosítást, melyet évek előtt 
hozattam egy német antikváriustóL (76. kép.) Ez a kép' 1799-ből való" s 
több tekintetben eltér attól, melynek leírása Weszprémi munkájában (I. 
13.) olvasható. A sasorrú, de már kopaszodó tudós a G resham College taná

76. Bánfihunyadi János, a londoni Gr~;
sham College alkimistája. {G o w y rajza 
1644-ből.) W. Richardsorr kiadása 1799-bőL 

rainak díszruháját viseli, balkezében 
kettősgömbü lombikot tart, feje fölött 
földgömb, alatta pedig: "Aetatis suae 
68, 1644" felírás. Az utóbbi évszám 
a kéneső (,.Mercurius") alkimista jeiét 
(signaturáját) veszi közre s az évszám
tól jobbra eső jelige is a higany! 
dicséri: "Est in Mereurio quiequid 
quaerunt sapientes".27 

Ezek szerint Bánfihunyadi szüle
tése évét 1576-ra tehetjük. Az érdekes 
kép Hollar V encelnek, II. Károly angol 
király nagyhírű udvari rajzolójának 
és rézmetszőjének,. a munkája.28 Egy 
évvel később s részben e kép után 
készült az az igen szép ezüst emlék
érem, mely megvan a Nemzeti Mú
zeumban és dr. Faludy Géza főorvos 
pompás gyűjteményében is, kinek 
szívességéből jutottam az érem gipsz
nyomatához, melyről a 77. kép készült. 
Az érmen a portrait kerete minden
ben egyezik az előbbi kép keretével, 

azzal a különbséggel hogy a keret négy homorulata üresen van hagyva, 
hiányzanak belőle a~ alkimista mottók. A mellkép is mutat némi eltéré-

24 Meg kell jegyeznem, hogy ezt az adatot ~zintén r:ongrácz József tanár úr 
bocsátotta rendelkezésemre, ki a következő munkaban t~lal'ta azt: ,,Calendar of the 
Proceedtings of the Committee for Advance of Monery'. (2. rész, 679. old.) . 

25 Haller Gábor írja útinaplójában (London, 1632. nov .. 23.): "Kértem Hunyad1 
János uramtól 8 tallért kölcsön" (.Jfikó: Erdé~yi tört. adato~. ry. 15.) Haller 163"3. 
aug. 17. (Leydában) is megemlékezik róla: "Kuldtem Hn?.-~&~1 Janos uramnak Lan
dinumban levelet", (melY valószínűleg szintén erről. a kolcson:J?énzről szólott). . 

2s A lap legalján az olvasható, hogy "Pub(hshed) Apnl l. 1799. by W. Rl-

chardson. No. 31. Strand". . , 
21 Megjegvzendő hogy az alkimisták merGurius alatt egyebet IS ertettek: a_z 

életet adó mir'tdenüt.f jelen levő, de láthatatlan fluidumot. Báróczi Sán_dor ~k~ról 
még alább is lesz szó) azt írja erről: "Amit közönségesen 4-nima, vagy~s Sptrttus 
Mundi-nak hívnak, azt az Alchymisták Mercu:ius Univ_er~alts-n~. :t;evez1k, mell.yel 
az egész levegő teli lévén mind a három termeszet orszagat, az elo allatokét, t. l. a 
plántákat és minerálékat' neveli, táplálja és élteti: rész szerint ~é lehelte~és által, 
rész szerint pedig, midőn harmatban, esőben és hóban le hull':an, b~ sz1várog a 
földbe. Az a Proteus, kiről a Poéták azt mesézik, ~ogy e,~er fo;:n~J:>a valtozék; mely 
az emberben emberré, a plántában plántává, a koben kové, vahk · .. , . , 

2s 'Veszprémi leírásába több sajtóhiba csúszott be; .1gy: a szuletes1 évszam 
nála 1516 (1576 helyett), a rajzolómüvészt Gouzi-nak nevezi (Gowy helyett), a met-
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seket (a gallér csipkenélküli, alóla karikára erősített két kis medaillon 
csüng stb.), font pedig félkörben: "Johan Banfi.huniad Riwlinen Unga" 
olvasható. A tudós képe alatt "Ae 69" (hatvankileneéves korában). Végül 
megemlítem még, hogy Bánfihunyadinak n1ég egy igen érdekes arcképe 
1646-ból (JJ.Iarshall-tól) található a British Museum metszetgyűjteményé
Len, melynek másolatát szintén bemutathatom itten. E képen, mint látjuk, 
"artis spágyricae professor" címmel említtetik a mi hazánkfia. 

Ezen képek dolgában jónak láttam egy kiváló szakértőhöz, a British 
Museum rajz- és metszetgyűjtemény-osztályának vezetőjéhez, H. M. Halw 
úrhoz fordulni, ki a következőket írja: "Az 1799-iki Richardson-féle 
metszet a Hollar-féle (1644-ből való) képnek a másolata. Richardsorr ebben 

77. Bánfihunyadi János emlékérme. (Dr. Fa l u d i G é z a gyüjteményében.) 

az időben egész sorát publikálta a hasonló metszeteknek. En azt hiszem, 
hogy mindazok a Bánfihunyadi-portrait-k, melyeket ma ismerünk, egyet
len eredetire vezethetők vissza, t. i. Gowy-nak egy kézirajzára, mely azon
ban eltünt. A Hollar-tól (1644) és a Marshall-tól (1646) származó rézmetsze
tek közvetlen ül- erre a Gowy-féle eredetire vezethetök vissza, mely való
színűleg fekete tintával vagy ezüsttel pergamenre rajzolt arckép volt. 

N em hinném, hogy valami olajfestményről volna szó, mert úgy a Hollar-, 

szőt pedig Ko1lar-nak (Hollar helyett). Az itt közölt képen hiányzik a hét fém jele, 
melyre W. utal, továbbá a magisterium készítésére vonatkozó jelmondat ("Fac 
fixum volatile, et volatile fixum, et habebis magisterium"). 
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mint a Marshall-féle metszeten az áll, hogy Gowy delinxit (nem pedig 

pinxit)". , , , . , 
Bánfihunyadi Jánostól (kit az egykoru angol Irok, mmt lattuk, Hans 

Hungar néven is emlegetnek) csupán egyetlen sajátkezű írásos emlékünk 
maradt; egy levél, melyet régi barátjához, Medgyesi Pál református pap
hoz (az öreg Rákóczi György udvari papjához) intézett 1642-ben." Med-

78. Bánfihunyadi J. 70 éves korábaJ1. (Ma r s h a ll W. metszcte.) 
British Museum. 

gyesi Pál 1630 körül tanult az angol iskol~kon s ;a_lószínüle~ ek~o~ _i,~~er
kedett meg Bánfihunyadival, ki őt leveleben "regr szomszed fold1Je -n~k 
mondja s í~ry valószínű, hogy mikor Medgyesi itt ~an:,tlt, egym~s 
közelében laktak, valahol a Whitechapel-ben, az Aidgate uevu kapun tul, 

2fl Erdélyi Protestáns Közlöny. 1874. évf., 34. szám. 
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hol a Londonban megtelepült külföldiek nagyrésze lakott abban az időben. 
A levél írása idején már sokkal különb lakása volt: a többi tanárral együtt 
magában a Gresham College-ben, London legelőkelőbb negyedében, a City
ben lakott. "En most itt Landinumban az Gresham Collegiumban lakom, 
és az chymiában professor vagyok" - írja Medgyesinek, ,.mindazáltal, ha 
az úr isten akarja, ez jövendő őszre haza megyek. Szinte most akarok 
búcsút venni itt az collegiumban". Valószínű tehát, hogy 1642~ben elhagyta 
a londoni főiskolát (talán a válás emlékére rajzoltatták meg arcképét 
angol barátai s tanítványai és tisztelték meg az emlékéremrnel) s feleségé
vel, négy gyermekével, az olcsóbb Whitechapelben ("a kapun túl") foga
dott lakást; a hazajövetelben azonban meggátolta a halál. 

Hogy Angliában hagyott családjával mi lett, arról egy az Erdélyi 
J\iuzeum Egylet birtokában levő irat nyujt némi felvilágosítást. Egy 
1697-ben kelt latin nyelvű levél ez, melyet Frank Ádám nevű Erdélyből 
Angliába menekült unitárius pap intézett Londonból a külföldi egyeteme
ken járó gróf Teleki Pálhoz (T. Mihály kancellár fiához),30 ki akkor Frane
kerában vagy Utxechtben tartózkodott. E levélben Frank elmondja, hogy 
ott (Londonban) nemrégiben meghalt egy igen fukar ember ( vi1 sordi
dissimus et avarissimus) ki egyetlen öreg nővérére körülbelül ötvenezer 
font sterlinget hagyott, meb~nek legnagyobb részét e nő a szegényeknek 
és kórház építésére szánta, egyszersmind fivérének fényes síremléket 
emel Y e a b ban a templomban, hol teste fekszik. Ennek a fösvény embernek 
a neve Bánfi Hunyadi János volt. A levél írója nagyon szeretné tudni, 
hogy milyen családból származik ez az ember~ a híres Hunyadi-, vagy 
Bánfi-családból eredne~ szeretné bírni ennek a két családnak a címerét, 
hogy összehasonlíthassa e hírhedt fösvény (famosus avarus) cimerével, 
kinek apját 1633-ban az öreg Rákóczi hazahívatta. úgylátszik, - írja 
Frank - hogy az apa jelentékeny pénzösszeget hagyott a fösvény fiúra, 
ki aztán uzsoráskodásával még inkább meg-növelte.31 

* 
A 18. század sokkal bőségesebben ontotta a magyar alkimistá

kat, mint a tizenhetedik. J\Hngyárt az elején ott találjuk köztük Bél 
·.Mátyást, a 18. század legnagyobb tudományú magya.rját. a "magnum 
Hungariae decus"-t. Hogy ki vezette be őt a hermeszi müvészet fogásaiba, 
azt nem tudnám megmondani, de hogy lelkes híve volt az alkimiának, 
arról elég rneggyőzően tanuskodik az az ötszázoldalas kézirata, mely a 
Nemzeti Jlifúzeumban (Oct. lat. 92,) található s elejétől végig vegytani s 
alkimisztikus jegyzeteket tartalmaz. Bámulatos, hogy még erre is volt 

30 Pataki Jenő, kolozsvári orvosnak, t. barátomnak tartozom köszönettel e 
levél lemásolásáért s megküldéséért. 

:u ,,Vidi ego literas serenissimi R.akocii Senim·is Ao 1633 ad ejus Patrem 
sí·riptas atque propria serenissimi Principis manu subscriptas, quibus serenissimus 
Princeps eum ex Anglia in Patriam invitat, nominans eum Joannem Hunyadi 
aurifabrton. Quae literae simul fuere salvus conductus pro itinere, cum summo 
favore et amore conscriptus. Hic Pater, ut apparet, filio insignem reliquerat sum
mam pecuniae, quam Filius parce et sordide vivendo, et in magnam usuram elo~ 
cando tantopere auxit, ut tantum thesaurum post se reliqucrit tot millium libra~ 
rum Ster1inianarum. Et quia a multis Viris eximiis, quibus Enelio ille de fama et 
C'X turpi vita innotuerat, rogatus sum ut omnern darem operam perscrutando 
insignia Banfinia et Hunyadiana, ad Te Spectabilis ac Generose Domine Fautor 
(·onfugio, teqne enite (enixe~) rogo, ut quam poterit fieri, citissime, me ejus pal'ti
dpem reddas". 
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ideje ennek a párját ritkító polihisztornak. E jegyzetek 1738 januárjától 
1741 decemberéig terjednek, sőt 1746-ból is van köztük egy töredék, mikor 
az agg tudós már gutaütött állapotban sínylődött (1749-ben egy újabb szél
ütéses roham véget is vetett életének.) úgy látszik, hogy az ars spagyrica 
müvelésében társai is voltak, mert egy helyen (1740 február 15.) egy Erdődi 
grófot is említ, kivel egy generális és egy sziléziai báró dolgozik együtt, 
továbbá egy "W. úr" kísérleteiről is megemlékezik.32 

Csak névszerint említem még Forgách .Ádám grófot,l az országbírót, 
a comes Hungarus philo-chymicust (ahogy egy német alkimista, Becher, 
nevezi), kinek nevezetes experimentumáról ("particularis maturatio 
Lunae") hosszasabban beszél Weszprémi (III. 99.). Ugyancsak ő említi 
Luzsénszky Imrét, ki külső formája szerint is igen érdekes alak lehetett, 
mert a felesége halála után, gyás.za jeléül (régi magyar módra) nem 
nyírta többé a szakállát, úgyhogy ez később már majdnem a combjáig ért. 
Futólag említhetem még Moller Dániel Vilmost, ki pozsonyi születésü 
magyar volt ugyan, de később, mint altdorfi egyetemi tanár Németország
ban telepedett le s végül a híres-neves, kalandos életü Saint-Germain 
grófot, a hasonló nevű hashajtó-tea készítőjét, Mme Pompadour és XV. 
Lajos kedvelt emberét, kit csak azért említek meg, mert hosszú időn át az 
volt a híre, hogy II. Rákóczi Ferencnek harmadik (házasságon kívüi szüle
tett) nagytehetségű fia volt, sőt vannak, kik komoly levéltári kutatások 
alapján ma is állítják ezt.33 

N agy alkimista hírében állott a maga idejében Gömöry Dávid 
(1708---1795), Győr városának orvosa. Ö az alkímia theosophikus-spiritua
lisztikus irányának volt a híve s a vitriolban kereste az ősanyagot. Kis 
J án os evangélikus szuperintendens mondja róla az ő Emlékezései ben, hogy 
Gömöry dr. még nagyon öreg korában is lelkesedéssel tanítgatta az 
alkímia vélt igazságait neki és más fiataloknak s hogy mennyire rabja 
volt szenvedélyének, azt misem bizonyítja inkább, mint az a majdnem 
800 oldalas kézirat, mely ugyancsak a Nemzeti Múzeumban található." Az 
egész munka badar keveréke a bölcsészetnek és a vegytannak, telve alki
mista jelekkel és rövidítésekkel, úgyhogy igen nehéz kisilabizálni mind
azt, mit mondani akar. Ebben a munkában több társát is megemlíti, így 
pl. egy "ExcelletissinlUS generalis a Török"-öt (valószínűleg az alább emlí
tendő gróf Török Lajos, kit tévesen nevez generálisnak), továbbá egy 
"Johannes nobilis de Bergen"-t, aki Révfaluban (Győr m.) Steiner kapi
tánnyal együtt dolgozott; azonkívül egy "Generalissa Derentianá"-ról és 
egy "Generalis de V entz"-ről is szó van a kéziratban, annak bizonyságáUl, 
hogy az 1700-as években mennyire elterjedt a vidéki kis garnizonokban 
unatkozó előkelőbb tisztek körében az aranycsinálás szenvedélye, 1iind
ezek az urak és hölgyek Gömöryhez, a szaktekintélyhez, vitték bemutatni 
az ő preparátumaikat, kristályaikat, sedimentumaikat és csapadékjaikat. 

32 "Dnus Comes ab Erdőd laborat ex sale universali, quod ex terra separatur, 
per artem, sale aethereo impraegnata. Sal illud est nitri sal, et non aliud, ex quod 
(!) nil ~perandum. Laborem spagyricum apud eum peragit generalis quidem, cum 
Barone Si1esio". 

33 V. ö. Cooper-Oakley: Count of Saint-Germain. (Milano, 1912.) 
s~ Varia ex manuscriptis, Rerum Arcanarum collectoribus et auctorum selec

tiorum lectione atque iudicio maturine (!) examine col1ecta "Chaoti Confuso distin
guibili" (egy másik munkájának címe) adnexa. Auctore Davide Gömöry, medicinae 
doctore et chymiae sublirnioris amatore. Anno 1781. 2 kötet (Ne-mz. Múz. Quart 
Lat. 2355.). 

A magyar alkimisták 2~5 

Valószínűleg így tett Pápai Molnár Mihály győri ref. pap és rektor is, 
kiről azonban nem sokat tartott Gömöry.35 Említett kéziratát hetvenéves 
korában fejezte he a híres győri alkimista, mert a 424. lapon az áll, hogy 
"Haec conscripsi in aetate septuagesima, Anno 1778, ad diem l. N ovembris, 
Jaurini". 

Altalában azt látjuk, hogy az aikimiának legszenvedélyesebb mívelői 
és terjesitői a régi magyar orvosok voltak. Az alkímia és az orvosi tudo
mány (már az Elixirium ad longam vitam révén is) mindig közeli vonat
kozásban állott egymáshoz; hiszen már a salernói vers is azt mondja, hogy 
minden ,.judaeus, monachus, histrio, rasor, anus" éS alchemista orvosnak 
képzeli magát, ámbár "Hic dum lucra quaerit, virtus in arte perit". Régi 
vegyészeink javarésze az orvosok rendjéből került ki s ez érthető is mert 
Németországban, Hollandiában stb., hol orvosaink kiképzésüket n;erték, 
már a 18. század elején is kitünőerr felszerelt vegyi laboratóriumok 
voltak az egyetemeken. Nyulas Ferenc (1758-1808) erdélyi orvos volt az 
első magyarnyelvű vegyészeti munka írója; ő fedezte fel a mangánt a 
dombháti vízben s ő volt az, ki a szénsavnak, mint húskonzerváló szernek 
gyakorlati alkalmazását előbb tanította, mint Európa többi vegyészei; 
Parisi Ferenc, II. Rákóczi F. orvosa, a bányaércek elemzésében volt 
kiváló; Marikovszki György (1771-1832) az orvosi vizek analizálásában 
tett szert hírnévre; Pteiffer Mihály (1721-1809) késmárki orvos a festő
csülleng (Isatis tinctoria) meghonosítása s az indigógyártás terén volt 
kezdeményező stb. Ezektől az orvos-vegyészektől kaptak kedvet előkelőbb 
művelt embereink az alkímiával való babráláshoz, mely végre oda veze
tett, hogy a 18. században nem egy úri kastélyban szinte tökéletes vegyi 
mühelyek keletkeztek. Különösen nagy híre volt Semsey Benjámin jól fel
szerelt alkímiai do]gozójának; ő még le is festtette magát az aranycsinálás 
szövevényes munkája közben s e képet ma is őrzik a semsei kastélyban. 
Sokat bajlódott az alkímia kérdéseivel Pálóczi Horváth Ádám is (lásd 
Kazinczyval való levelezését), sőt tőle egy 172 oldalas alkimista kéziratot 
("A bölcsesség nagy mcstereinek ... biographiája" stb.) is őriz a Nemzeti 
Múzeum kézirattára. Ugyancsak a 18. század második felében élt erdélyi 
származású Born Ignác lovag is alkimista hírében áll. Az aranycsinálás 
titkát már akkor kezdte kutatni Barn, mikor 1770-ben a prágai bányászati 
és pénzverőhivatalnak volt az elnöke; de még jobban neki adta magát az 
alkimiának, mikor 1776-ban Mária Terézia Bécsbe hívta és rábízta a cs. 
kir. természetiek tárának rendezését. Leghívebb adeptusai lettek itt 
Báróczy Sándor, a gárdista író 36 és Vay Miklós generális. Erről az alki
mista szövetségről Kazinczy Ferenc is több ízben emlékezik s egy Ráday 

35 Ez a Pápai Molnár is egész életén át nagy szenvedéllyel csinálta az alki~ 
miát. Két kötet ilyen természetű kézirata a sárospataki koilégium könyvtárában 
ta-lálható. (V. ö. Akadémia :&rtesítő, 1921. 26.) 

36 Kazinczy többször említi leveleiben, hogy Báróczyra kétségkívül nagy ha~ 
tással volt egy másik Bécsben élő magyar alkimista és a mindjárt említendő 
1·ózsakeresztesek titkos szövetségének tagja: Székely László, a magyar gárda alez~ 
redese ~. Ennek a különben kitünő katonának és köztiszteletben álló férfiúnak igen 
tragikus vége volt: alkimista szenvedélyére ráköltötte nemcsak a felesége hozomá
nyát, hanem a testőrség pénztárából is apródonként 17.000 forintot elidegenített. 
abban a reményben. hogy mindezt majd a bölcsek kövének jövedelméből pótolhatja. 
Közeledvén a pénztárvizsgálat ideje, hogy a gyalázatot elkerülje, a császár (!I. 
József) kegyelméhez folyamodott, de ez (bár Székely családja és Eszterházy herceg 
a kárt teljesen rnegtérítette) az élete végét járó aggastyánt tiszti rangjától meg
fosztot1.a, Bécsben nyilvános pellengére á11íttatta s végül javítóintézetbe záratta. 
(\'. ö. Abafi Lajo8: Egy hiinper IL József korában. Történelmi Tár, 1882. 507.) 
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Gedeonhoz intézett levelében így ír róla: "Boru lgnátz Udv. Consiliárius, 
egész Európában elhíresedett az amalgamálás és egyéb chemiai manipula
tiokról most is próbálgatja tsinálni az aranyat. Báróczy a leglelkesebb 
adeptu'sa, meg Vay Miklós. Utóbbi Párisban és Londonban chemiai lecké
ket is veve és Born azzal tisztelte meg, hogy némelly chemiai processzei
ben társává választotta". Báróczy annyira belemélyedt az aranycsinál~s 
titkának a kutatásába, hogy francia nyelven egy alkímiai tárgyú munk':t 
is írt de ennek kiadását a cenzura eltiltotta. Ezenkívül egy regényfordl
tása {"A mostani adeptus vagyis a szabadkőmívesek titka"), is me~jel~nt 
(Bécsben, 1810.L melynek bevezetéseül 37 egy hetvenoldalas ertekezest ut 
az alkímia védelmére. Amint ma a spiritiszta séance-ok, akkor az arany
csinálás próbái voltak divatban a szalonokban. Bécsben a későbbi fi.um~i 
kormányzó, előbb referendárius Pászthorynál, sokszor mulatta,k. ezen ~s 
mint egy régi napló mondja: nTeleky Sámuel vicze-Cancell<:n~s neJe, 
született Bethlen Gróf Asszony által adott gálaebéden eg-y pJtz1 arany 
golyóbisotska járt kézről-kézre, mellyet egyik arany tsinálással, foglalk_oz~ 
iffjú Gavallérunk aufführolt ... " II. József császár egyre hal: van be~~eln1 
az alkimista kísérletekről, kiváncsi lett rájuk. Clary hercegne szalonJabau 
ment végbe a próba, de balul üthetett ki, mert egyik szenitann éppen aznap 
kelt levelében a következőket írja: "Ugyan tsunya mó~, felsültek az ar_an3-:
tsinálók és a Tsászár még engemet is kinevete, a IUlert hogy a Th·flklos 
ötsém ct. i. Vay Miklós) is benne van a Enndba ... " 1\Hg azonban a n~gJ'~ 
tudás ú Boru és V a y Miklós tisztán tudományos célból és inkáb b Ures 
áráikban szórakozásból űzték az alkímiát, Báróczy 1najdnem minden 
idejét au'nak szentelte. Kazinczy egy ízben meg is kér,de_zte tőle,_ mért O~j: 
fanatikus híve az aranycsinálás hiábavaló mest~r~egenek, mn·~ e~y-1~ 
levelében ezeket válaszolta: "Gyógyító kezek alatt leven egyszer nnnt IfJU, 
orvosom vágyást tedeszte bennem azon homálytszerető tudomány ... meg
tanulására mely értzeket nemesít, s tanítványainak azt igéri, hogy harom
száz eszte~dőkre fogja kinyújtani életeknek napjait, _sőt "halál~.~ utá~ tes
tek öszveapríttatik s nem tudom mely lévben tartati~, ?ket ~Jola_g elethe 
hozza". Kazinczy írja továbbá, hogy látott egyszer ~aroczyn~l egy alma
nagyságú rézdarabot, melyről B. azt állította, ~ogy regebb en. ?lo~, vol: .. 

úgy Báróczy, mint bécsi orvosa~ ki őt "Amor vad anyJanak nyilal
tól megsebzett állapotában gyógyítgatta, ~·az úgynevezett ró~sake~esztesek 
titkos társaságához vagy rendjéhez_ tartozott, mely tulaJ~onkeppen a 
szabadkőmívességnek egyik sajátszerű elágazása volt. Ez a tarsasag vagy 
szövetség a 17. század elején keletkezett (bár va~ószíni.í, ?o~y ~lső .rud_i
mentumai sokkal régebbre nyúlnak vissza) s maJdnem ket evsz~zadon at 
nyügében tartotta Európa míveltjeit, tudósait. A rendnek főcélja: az e~
beri nyomorúság enyhítése valódi vallásfilozófiával, a legmagasabb tu~as 
elérése ennek segitségével, továbbá a magánélet tökéletes feddhetetl~nsege. 
Tagjai kilenc fokozatha voltak osztva: juniorok, teoret~~usok, prak!1kusok 
stb. 8 legvégül a máguszok. A harmadik fokozat tagJal (~ . pra~hkusok) 
dolgOztak a rend tökéletes fölszerelésű kémiai laborator.lumab~n; Itt 
próbálkoztak a radikális és univerzális menstruum, a myster1um mag~u~, 
a mercurius vivus, a regulus antimonii készítésével, az am~lgamalas, 
imbibició tnultiplikáció stb. müveleteivel. Wittmann azt mondJa a h_ol
landi róz~akeresztesekről szóló történeti munkájában, hogy Nén1etorszag: 

37 E könyv nem egyéb mint Mme Leprinc~ d~ Beaumont :,~'adepte modern7.lou 
le vrai secret des francs-rnw;ons [1777] c. regenyenek a ford1tasa. 
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ban még ma is megvan néhány egyesületük, mit mások is megerősítenek, 
azt mondván, hogy "nagy és szent hallgatással" titkolják el mágiás-misz
tikus "operációkat", úgyhogy ezekről csak a legbeavatottabb "testvérek" 
tudnak egyetmást mondani. 

A 18. század folyamán a rózsakeresztes "lovagok" nagyon elszapo
rodtak Magyarországon (s különösen a felvidéken). Először Prágában 
működtek, de innen kiűzetvén, Bécsben ütötték fel a sátorfájukat, honnan 
csakhamar hazánkat is elárasztották.38 Itt Potthornyay Imre sárosmegyei 
földbirtokos s ennek halála után Heinzely Márton, kassai akadémiai tanár 
val a főve.zérük. Az utóbbi (mint főigazgató) Selmecbányán, a Szepesség
ben, Balassagyarmaton, Kassán is szervezett ilyen társulatokat ("rózsa
intézeteket"), me]yek csakhamar olyan népszerűek lettek, hogy még a 
Prónay, Radvánszky, Beniczky, Podmaniczky s más előkelő családok nő
tagjai is az adeptusok köz& álltak. A magyar rózsakeresztesek Jeglelkesebb 
apostola gróf Török Lajos, Kazinczy apósa volt, pedig neki alapos oka 
lett volna gyanakodással tekinteni az alkímiára. Egyszer az apját, Török 
Józsefet, valami bécsi kuruzsló gyógyítgatta. Ekkor egy régi jóbarátja, 
Rehbach, ki aljas módon szövetkezett a kuruzslóval Török kifosztására, 
felbiztatta az utóbbit, hogy vegye meg az "orvos" aranycsináló titkát 3000 
aranyért. ,.Török beléesett a cselbe", - írja Kazinczy - "Lajos fiát járatta 
éjjel az adepthez, mert maga nem mer-te próbálni M(ária) Th(erézia) miatt, 
s a gazember a chymiát nem értő fiúval olly mercur?,ust főzete ki, melly
ben fel vaJa olvasztva az arany. Lajos erre azt mondta az atyjának, hogy 
már tudja a mesterséget s Rehbach a 3000 aranyat felkaparta, s soha többé 
a háznál nem látatá magát". Gróf Török Lajos. alapította a virtusos koz
mopoliták szabadkőmíves páholyát Miskolcon,39 mely szépen fellendült, 
mert az ifjú írógeneráció, köztük Kazinczy is, hozzászegődött. Hogy Török 
az alkímiával nabryban foglalkozott, azt egyrészt Kazinczy is említi, ki 
"iszonnyal szemlélte" apósa ,.meghibbanását" és vagyonának ilyen módon 
való elfecsérelését, másrészt pedig kétségtelen bizonysága ennek az az 
a-lkimisztikus kézirat, melyet Török írt s mely ma is megvan a déghi 
levéltárban. 

A magyar rózsakeresztesek, csakúgy mint a külföldiek, a bölcsek 
kövét és az egyetemes panaceát is keresgélték. Gróf Török Lajos birtoká
ban is voltak ilyenek s efféle csodás gyógyszert keresett Báróczy is, ki 
különösen a cukorban fedezett föl nagyszerű gyógyítóerőket,<. azt tartván, 
hogy abban sok a "sulfur". Elete végefelé úgyszólván csak cukorral és 
meggy-el élt.40 

A magyar rózsakeresztesek szövetségének ("Fraternitas Roseae 
Crucis") II. József 1784-ik évi tilalma vetett vég-ett de azért egy darabig 
még tovább működtek titokban. Az aikimiával való laikus foglalkozásnak 
már évekkel előbb (1768) megadta a halálos döfést Mária Terézia szigorú 
rendelete,41 melyben tekintettel sok család vagyonának szomorú pusztulá-

3s A magyar rózsakeresztesekről bövebben lásd Schwarz Ignác (i. h. 65. old.), 
továbbá Abafi Lajos és Eckhardt Sándor (Minerva, 1922.) értekezésében. A rendről 
általánosságban legkimerítőbben értekezik a következő (illusztrált) munka: Beyer: 
Das Lehrsystem des Ordens der Gold~ und Rosenkreuzer (Lipcse. 1925). 

39 Erről bövebben lásd Szendrei János: Miskolc város története (1904). II. 
659. és köv. 

40 Eckhardt, i. h. 
41 Linzbauer: Codex II. 450. 
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sára, megtiltja a fén1eknek, pénznemeknek alkimista célokból való fel
dolgozását, hacsak az illetők külön hatósági engedélyt nem kaptak erre. 
A nem nemes alkimisták börtönbe vetendők, eszközeik és egyéb készletük 
C'lkobzandó és fegyházak (dom us castigatoria.) erigálására fordítandó, ha 
]Jedig nemesek vagy mágnások, akkor más módon büntetendők. 

A komikum és szatíra ingere akaratlanul is megmozdul bennünk, ha 
azt olvassuk, hogy alig hat évvel a "kalapos király" rendelete után olyan 
uralkodó (II. Lipót)) kerül a trónra, ki nagyon is beleszeretett ugyanabba 
az alkimiába, melynek kultiválásáért börtön és vagyonkobzás járt ki a 
misera plebs-nek. Benne föltámadt a boldogtalan emlékű Rudolf császár, 
a prágai Hradsin fejedelmi alkimistája s ha tovább él, bizonyára egy 
olyan veszedelmes ember befolyása alá kerül a vegyész-szenvedélye révén, 
ki valósággal lángolt az épp akkor erjedő francia forradalom eszméiért. 
A nagytehetségű, bár felületes és nem nagyjellemű Martinovicsat a vér
mező mártirját értem, kiről a vele egykorú Szirmay Antal 42 a kÖvetkező 
jellemzést adja: "Középnagyságú, sovány, fekete, arcszíne sötét, epés, sá
padt, mogorva kinézésű, kislelkű volt és senkinek szemébe nézni nem mert; 
amellett felette erkölcstelen volt és maga Kriveezky tanácsostól tudtam 
meg, hogy ennek gyermekeit is megrontotta. 1790-ben, II. József császár 
halála után különös ügyességgel tudta magát II. Lipót császár kegyeibe 
hízelegni. Visszaérkezvén az utóbbi Etruriából Bécsbe, a magyarországi 
és galiciai mozgalmakról, melyeket nagyítani törekedett, jelentéseket kül
dött Bécsbe. l\{aga pedig a császárhoz Bécsbe utazván és kihallgatásra 
boesáttatván, a vegyészetben igen jártasnak mondot.ta magát, úgy mint 
ki a S7...abadkőmívesek társulatában is azért avattatott mesterré, mert 
képes oly silányabb ércek összekeverése által, melyek a császári bányák
ban bőségesen megvannak, nagy tömeg aranyat előállítani és hogy ezzel 
a királyi kincstárt meg akarja ajándékozni. A ravasz csaló hitelt talált a 
könnyenhívő uralkodónál, sőt cselszövényeit egész odáig vitte, hogy 
ugyanazon helyiségben vagyis kabinetben kísértbette meg az arany· 
kifőzését, melyben Lipót császár volt és hogy vegytani találmányait annál 
nagyobb tökélyre vihesse, 1791-ben a lembergi tanárságból Bécsbe tétetett, 
udvari tanácsossá neveztetett és évi 2000 rhénusi forintnyi fizetést nyert", 
azzal a kikötéssel, hogy a császárnak alkimista munkája közben segéd
kezzék.~3 

IT. LiP.ótnak és l\iartinovicsnak ezen alkimista szövetkezéséről érde
kes volna többet is tudni; lehet, hogy most, mikor a bécsi titkos levéltár 
ajtai megnyíltak a magyar kutatók előtt, erről a nem minden pikantéria 
nélkül való császár-forradalmár-liaisonról is megtudunk majd egyet-mást. 

42 Szirmay Antal: A magyar jakobinnsok története. 
43 J .. ásd még erről Laczlwvicsnah, a Martinovicscsal együtt kivégzett vértanú

nak megjegyzését: Századok, 1878. 143., továbbá Fraknói cikkét (u. o. 1877. 216-310.). 
Megjegyzendő, hogy Martinovics számos vegytani tárgyú értekezést tett közzé a 
Grell-féle "Chemische Annalen"-ban és Göttling "Taschenbuch für Scheidekünst
ler"-jében, ezek alapján folyamodott a pesti egyetem vegytan-flzika-tanszékére, de 
eredménytelenül, mert Winterl (az egyetem vegytantanára) kimondta rá, hogy a 
kémiáról fogalma sincsen. Pár nappal a fakultás visszautasító véleménye után II. 
Lipót chemicus aulicus-szá és csász. kir. udvari tanácsossá nevezi ki Martinovicsat 
s ez oly szerénytelen volt, hogy nemsokára még a .siklósi apátság adományozását 
is kérte, tekintettel vegyészeti találmányaival szerzett érdemeire. - Lipót utódá
nak, Ferencnek első dolga volt, hogy trónralépte után atyjának a császári várlak
ban berendezett vegytani laboratáriurnát feloszlatta s felszerelését Lagusius udvari 
orvosnak ajándékozta. 

l 
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Most, hogy ezeket írom, én sem tudok róla közelebbit mondani, csupán 
egy rövid megjegyzést kívánok még tenni. 

Alighogy Martinovics a császár "cabinet"-jében megmelegedett, II. 
Lipót - a protektor - hirtelen meghalt. Ez a váratlan exitus mindenféle 
sejtésekre, gyanusításokra szolgáltatott okot. A Baldinger-féle "Neues 
Magazin für Aerzte" kiadójához azt írja egy bécsi levelező 1792 március 
l-én: "Heute um halb 4 Uhr nachmittags starb unser Kaiser. Seit zwei 
Tagen lag er an einern Seitenstich krank, ex depositione materiae arthri
ticae, Fünfmal hat man ihm die Ader geöffnet. Heute früh befand er sich 
besser. Die Aerzte haben ihn ausser Gefahr gesagt. Naehmittags bleib alles 
in statu quo. Auf einmal wird ihm nicht wohl. Apoplecticus periit" (meg
ütötte a guta). Emiatt az ötszöri érvágás miatt Hahnemann, a homeopata 
gyógyítás apja, súlyos vádakkal illette a császár orvosait, kétségkívül nem 
alaptalanul, mert Lipót elég gyönge szervezetü ember volt s már 18 éves 
korában vért köpött. A boncolási jegyzőkönyv alapján arra lehet követ
keztetni, hogy hevenyés tüdő- és mellhártyagyulladás szívgyöngeséggel 
párosulva okozta a hirtelen halált. A bécsi fáma azonban mást is beszélt. 
Azzal gyanusították l\iartinovicsot, hogy egy nagy virtuozitással elkészí
tett titkos szerrel, az aphrodisiacum diavolini-val tette tönkre az uralko
dót.4~ Hogy a még ja vakerában levő császárnak valóban szüksége volt-e 
ilyen stimuláló szerekre s hogy valóban Martinovics szállította-e neki 
azokat, azt persze ma már igen bajos volna eldönteni. Annyi kétségtelen, 
hogy a rózsakeresztes lovagoknak és általában az aikimiával foglalkozók· 
nak (mint már fentebb is láttuk) mindig nagy hajlandóságuk volt a titkos 
gyógyszerek, arkánumok, secreturnek és panaceák gyártására. De hiába 
volt minden! - a hosszú élet elixiriuma nem született meg s az emberek
ről ma is el lehet mondani azt, amivel évezredek előtt jellemezték őket: 
poneroi pantes. gyöngék. esendők és boldogtalanok maradtak mind
aháuyan. Az alkimia úgy orvosi, mint közéleti s technikai szempontból 
aránylag igen keveset produkált, ha számba vesszük a rengeteg vagyont, 
időt és energiát, mit évszázadok hosszú során át reápazaroltak; hiszen 
még tisztán kémiai szempontból is alig köszönhetünk neki többet, mint a 
foszfor, cink és a poreellán véletlen fölfedezését. 

44 Latomia, freimaurerische Vierteljahrsschrift, 25. kötet (1866). - Az emlí
tett aphrodisiaoum nem más, mint a diavolini (diavoletti) d-i Napoli ("nápolyi kis 
ördögök"), egy cukorral és fűszerekkel kevert kőrisbogár-preparátum, melynek 
rP,gen (csak úg·y, mint a pastilles galanfes-nak) veszedelmes volta ellenére nagy 
divatja volt a gáláns körökben. 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 19 



A qua reginae Hungariae.' 

A magyar királynéról elnevezett régi specialitás (a németek "un~ 
garisches Wasser"-ja) közkedvelt orvossága volt a 17-18. századnak. Volt 
idő, mikor minden földi baj elleni pauaceának tekintették. Madame de 
Sevigné azt írja egyik levelében: "Ne vous ont-elles pas remerciée rle 
votre E au de la reine d'Hon.Qrie? Elle est divine, je vous en remerei e encore. 
Je m'en enivre tous les jours; j'en ai dans ma poche. C'est une folie 
f\Offime le tabac: quand on y est accoutumée, on ne peut s'en passer. Je la 
trouve bonne contre la tristesse." l\fajd egy másik levelében: "J'ai dan~ 
ma poche d~ votre adiDirabi-e reine d'Hongrie. J'en suis folle, e'est le sou
lagement de tous les chagrins; je voudrais en envoyer a Rennes."2 XVL 
Lajos is nagyon kedvelte és sokszor használta, mikor a vállát és karját 
kikezdte a köszvény. Két kapucinusbarát (Rousseau és Aignan) készítette 
neki a gyógyszert s az elsőnek a fivére, egy 1697 -ben megjelent érdekes kis 
füzetében3 el is nwndja, hogy hogyan és miként kell a hatásos valódi 
magyar vizet (le véritable Eau de la reine de Honurie) lege artis elkészí
hmt Kívülök még sok hivatott és hivatlan foglalkozott Franciaországban 
ezen gyógyszer készítésével és P. Dorveaux úrnak, a párisi ÉcoJe de 
Pharmacie könyvtárosának szíves értesítéséből tudom, hogy az ottani 
Bibliotheque Nationale-ban (Co te Te 151., 386. ,.Eau de la Reine de Hon
grie") egész csomó található azokból a reklámcédulákból, melyeken egy 
bizonyos Daurn.ont ajánlja az ő kitünő szerét ("Propriétés de la véritable 
Eau de la reine de Hongrie, qui se vend a Paris. ehez le sieur Daumont ... 
á l'enseigne du 1\.iessager de Montpellier, 1684.") Ebből az apró nyomtat
ványból is kiderül, hogy Franciaországban, kivált pedig Montpellier kör
nyékén m·ősen foglalkoztak ennek a gyógyszernek az előállításávaL Mé,;r 
jobban. megerősíti ezt egy ottani "vegyésznek", S. Matte la Faveurnek az 
iratkáJa, melyben büszkén emlegeti, hogy az ő készítette "Eau de la 
Reine de Hongrie" a legjobb eg·ész Montpellierben .... Különben W eszprémi 

1 
Ezen értekezés először a Sudhoff lipcsei tanár tiszteletére kiadott Festschrift

ben jelent meg (németül), 1913~ban. 
2 Jlme de Sévigné levelel (1675 október 16 és 20}. 
3 Secrets et remedes éprouvéz dont les préparations ont été faites au Louvrfl

de l'ordre du Roy etc. (V. ö. Franklin, Les médecins. Paris, 1892, 144.) 
• .i Matte la Faveur egy Pratique de Chymie címü munkát is kiadott (Mont-· 

pelhe_r, 1671), melyben bővebben ír a magyar királyné vizérőL A könyV címlapján 
,,destJllateur et démonstrateur ordinaire de la chymie en la faculté de médecim:a 
de Montpellier"-nek nevezi magát, ámde hogy inkább agyafúrt kereskedő mint 
ve~ész :.o~~· a~.lJól is kiviláglik, hogy a magyar királyné vizének fontját' 30-40 
sol-?rt (korul~elul ugyanannYi mai francia sou-nak megfelelő összegért) árnsította, 
ped1g ha a Vlz csakugyan tartalmazta volna mindazokat az alkatrészeket, me-
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még 1795-ben is azt írja, hogy e gyógyszer készítésével főleg Lyon és 
M.ontpellier környékén foglalkoztak és innen árasztották el vele nemcsak 
egész Frandaországot, hanem a külföldet is. A pharmakopoeák közt i& a 
franciák gyógyszerkönyvében találjuk meg legelőször a hivatalos szcrek 
sorában a magyar királyné vízét; így például Lille városának már 1694. 
évi gyógyszerkönyvében ott találjuk az Aqua-k közt (de ugyanezen phar
makopoeá 1640. évi kiadásában még nincs meg.) 

Németországba is csak a 17. század vége felé jutott el az Aqua re
ginae Hungariae híre. J. Popp Ohymischer Artzney-Schatz (1628) es 
Mynsicht: Thesaurus et armamentarium medico-chymfcum (1638) c. mun
kája még semmit sem tud róla, s úgy látszik, hogy Németországban még 
1680 körül ís meglehetősen korlátolt volt a használata. mert Skreta Já
nosnak 1685-ben megjelent értekezésében ("Bericht von der aligemeinen 
ansteckenden Lager.sucht"), a 192. lapon, hol a kiütéses hagymáz (morbus 
hu,ngaricus) ellen ajánlja a szert, az áll, hogy "gleicher gestalten kan 
man mit sonderbaren nuzen der gesundheit auch das jezund durch ganz 
Frankreich übliche, fürtreffHehe Wasser der Königin aus Hungarn zu 
etlichen malen dess tags in die nase hineinzieben und Schnupfen."5 J. J. 
Braeune1· már részletesehben beszél róla az ő 28 évvel később megjelent 
munkájában ("Teutsches Kraeter-Buch, 1713, az 1072. lapo n): "Von diesem 
Wasser in die Nase geschnupffet, ader an Scheitel, Pulss, Schlaff und 
Nase gestrichen, vertreibt Schlagflusse und Ohnmachten, und bringet 
den entkraefteten 1\fenschen gantz wieder zu recht. Es staerkt das GehirrL 
Magen, und hilfet verdauen, vertreibt Grim1nen und praeservirt dafür, so 
man dessen ein halben Löffel voll in laulechter Brühe nimmet, und sol
ches wöchentlich z weymal gebrauchet. Es wird au ch genutzet in der Ta ub
sucht, Ohrensansen, Hauptwehe, Gicht, Schlag, kalten Zipperlein, Ohn 
machten. Hertzklopfen, und bey allen Gelegenheíten gut, die natürlicho 
W aerme zu staerek en, zu erwecken und zu bewahren.6 

Ebből a leírásból az is kiderül, hogy Braeuner idejében valóságos 
panacea hírében állott a magyar királyné vize. Ettől kezdve Német
országban is gyakran emlegetik, s a 19. század első felében már majdnem 
minden állam gyógyszerkönyvében meg·találjuk a hivatalos szerek kö
zött.7 Hogy a németek mennyire kedvelték, azt az is bizonyítja, hogy ar. 
"Ungarisches Wasser" neve ma is előfordul a német népies gyógyszer
nevek sorában, mint egyértékese a spiritus rosmarini compositus-nak, 
spiritus vulnerarius-nak, aqua Hungarica~nak és más aromás vizeknek. 

lyeket említ, akkor négy frank-nál olcsóbban nem adhatta v?lt;a. (}Já~d: Doryeaux: 
La France Médicale 1908, 357.) Bizonyos, hogy a magyar k1rályne VlZet, allghogy 
(n 17. század végén) ezen a néven megismerték és gyártottá~, máris_ na~ban ha
misították. Chams azt mondja erről az ő Pharmacopoea Reg1a Gal~~lCa-Jaban .. (Ge
nevae, 1684; 2. köt., 31. l.), hogy a rozmaringszesz~,. m~lynek a~ UJabb szerzok a. 
"magyar királyné vize" nevét adták s melyet a panzsmk annYl-ra ~edve~nek, n~
hány év óta nagyban hamisítják és potom áron (vili pretio) adogat~ák mmdenféle 
szélhámosok, kik jófé]e borszesz helyett közönséges pálinkát hasznalnak a kés,.f
téséhez. 

6 Ezzel :szemben Ruland Mártonnak _1610-ben megjelent munkája (De morbD
Uno-arico} még semmit sem tud a magyar királyné vizének ilynemű használatáról 

"' 6 Ernsting az ő "Nucleus totius medicinae quinquepartitns" (~emgo, 1770) o. 
munkájában azt mondja a magyar királyné vizéről, h~gy "es karn .~m Anf~ng des 
18. Jahrhunderts von Quedlinburg und Hamburg aus m langen Glasern mlt fran
zöslscher Inscription, zu billigen Preisen in den Handel". (Schelenz: Geschicht<~ 
der Pharmazie, 383. után idézem ezt.) 

7 Lásd: Jourdan, Pharmacopoea universalis (1832), II. 510. 
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Mint érdekes kuriózumot megemlíthetern azt a tréfás-szatirikus reg:1 er
met is, melyen Mária Terézia alakja látható, mint egy bizonyos edényből 
egy bizonyos folyadékkal szembeönti reátámadó ellenségeit (a porosz 
királyt stb.), azt mondván: "Das ist das veritable Ungarisebe Wasser!" 

Mindezek után nem csoda, ha a 18. század egyik névtelen poétája a 
következő lelkes hexameterekkel ünnepli az Aqua reginae Hungariaet: 

Quattuor ad mundí partes Rex Hungarus8 ensern 
Víbrat, dum Cídari cíngitur ille Sacra. 
V ulnera nempe dabi t mox gentibus~ At pia conjux, 
Adspice, quam mira, vulnera curat aqua! 
Sanando totum regina perambulat orbem! 
Quis neget hane sociam Regni Apostolicí1 
Et vos, quodsí alias, nunc pharmacopolia, Galli, 
Jure salutiferís hisce repletís aquis. 

Amilyen nagy volt a híre a magyar királyné vízének, olyan egy
szerű volt kezdetben az összetétele. Tulajdonképen nem volt egyéb, mint 
rozmaringszesz, mely még ma is sok gyógyszerkönyvben hivatalos Spi
ritus rosmarini, Spir, anthos, Alcoolat -de romarin, stb. néven. újab
ban már nemcsak tisztán rozmaringgal készítik, hanem zsályát, gyöm
bért, levendulát, démutkát és más illóolajtartalmú drágokat is adnak 
hozzá.9 A készítés módja szerint más és más néven szerepelt; a múlt 
század elején Eau de Ninonnak is hívták a franciák, bár ők az Eau de la 
reine de Hongrie elnevezést is használták és használják még ma is.10 Ter· 
mészetes, hogy ma már nem tekintik universalis gyógyszernek és közön· 
séges parfőmmé süllyedt, melyet olyanformán használnak, mint a kölni 
vízet.11 Régebben belsőleg is adták és kívált pestisjárványok idején hatá· 
sos óvószer híre lévén, mindenki magánál hordta. Az 1720-ban pusztító 
pestis alkalmával a Dijon városbeli sebészgrémium azt ajánlja a lakos
ságnak, hogy "ceux qu'il faut porter sur soi sont: les eassolettes odorife
rantes, l'eau de la reine d'Hongrie, l'huile de karabé, le sel volatil urineux. 
les crapaux dessechés."12 

Legfontosabb szerepe a köszvény gyógyításában volt. Lehetséges, 
hogy ez a régi hagyomány feléledése volt (már Plinius mondja a rozma
ringról, hogy a köszvénynek leghatásosabb gyógyszere). Abban a régi 

s Ez a rex Hungm·us nem más, mint Károly Róbert, az alább következő pia 
conjux pedig a felesége, Erzsébet királyné. 

9 Készítése módját részletesen ismerteti Lemery: Cours de Chymie (1701, 568.); 
ő azt is említi, hogy a francia hölgyek arcuk tisztogatására és fogfájás ellen 
is használták (,.les dames en mettent envíron dernie once, sur six onces d'eau de
lys ou de fleur de feves, et elles s'en servent pour décrasser le visage", és ,.elle 
soulage quelquefois le mal des dents estant prise pal." le nez ou appliquée sur la 
gencive avec un petit cotton"). Lásd továbbá: Cartheuser: Pharmacologia theo• 
retico-practica (Berol., 1770) a 116. lapon. - Lipinska (Histoire des fero.mes méde
cins, Paris, 1904, 126. L) Zapota után adja a szer rendeivényét. Csontosi (M. Könyv 
szemle, 1882, 397.) még egy lengyel forrást említ: egy papírkéziratot a 17.-18. szá· 
zadból, mely a krakkói Jagello-könyVtárban található. A lengyel nyelvíi kézirat 
címe: "Utasítás vagy módszer a magyar királyi víz (pálinka) készítésére." Tarta!, 
mát nem ismerem. 

10 Dorveaux, u. o. 358. 
11 "Das im 16. Jahrbundert erfundene ungarische Wasser war das erste Par· 

füm im hentigen Sinne. Der Karmelitergeist wurde erst im 17. Jahrhundert, daS' 
Eau de Cologne erst Anfang des 18. Jahrh. erfunden." (Tschirch: Handb. d. Phar· 
makognosie, 1913, 2. kötet, 1033.) Ebben csak annyi a tévedés, hogy a magyar 
királyné vizét nem a 16., hanem a 17. században találták fel. 

12 Baudot. Études hist. sur la pharmacie en Bourgogne, Paris, 1905, 376. 
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fantasztikus elbeszélésben is/3 mely az Aqua reginae Hungariae-nevezet 
magyarázatát igyekszik adni, mint a köszvény csalhatatlan orvossága 
szerepel. Ez az elbeszélés Joannes Praevotius páduai orvostanártól való, 
ki az ő munkáinak 1666. évi hannoveri kiadásban ezeket mondja: 

"A.d podagram et chiragram. Cum mihi certo constet multorum 
casibus vis admiranda subscripti remedii, narrabo, qua fortuna in illud 
inciderim: Anno 1606 vidi inter tibros Francisci Podacathari ex nobilis· 
sima Cypria Familia, cum quo summa erat mihi familiaritas, pervetus
tum Breviarium maximae apud eum venerationis, quod a Sancta Elisa
betha, Hungariae olim Regina, Maioribus suis datum assereret in mutuae 
benevolentiae symbolum. In huius libri vestibulo remedium ad podagram 
illius Reginae manu inscriptum mihi oblatum fuit perlegendum, qnod 
his formalibus verbis, quae inde excripsi, erat expressum: Ego Elisabetha, 
Hungariae Regina, anno aetatis 
72. multum infirma et podagrosa 
usa sum per unum annum ista 
Recepta, quam mihi dedit quidarn 
Eremita, quem nunquam videram 
nec ante, nec post, et fui cito sa~ 
nata, et viribus restituta, atque 
omnibus apparens ultra modum 
pulchra, ut Rex Poloniae me pe
tierit in matrimonium, cum ego et 
illet vid ui essem us: Ren ui tamen 
id agere amore Domini mei Jesu 
Christ;, a cuius Angelo credo me 
accepi,se istarn medicinam. Recepta 
haec est: 

R. 
Aquae vitae quater passatae part. 3, 
Suinmttatum et florum Rosmarini part. 2. 

Ponantur simurl in vase bene 
clanso, stentque in loco calido per 50 

79. Máll'ia Terézia leönti ellenségeit a "magyar 
királyné vizével''. (Fa l u d i G é z a főorvos 

gyüjteményéből.) 

horas, tum alembico destillentur, et mane in cibo vel potu sumatur drac. 
I. singulis septimanis semel, et omni mane lavetur cum ea facies et mem
brum aegrurn. Renovat vires, acuit ingenium, mundificat medullarn et 
nervos, visum instaurat et conservat, vitamque auget."u 

Ez a különben érdekes elbeszélés már azért is gyanúba ejt, mert 
Magyarországnak nem volt olyan Erzsébet nevü királynéja, ki egyúttal 

13 Weszprémi: IL (1.) 213. és .,Magyarországi öt különös elmélkedések", 1795, 
67. (Az utóbbi teljes egészében újra lenyomtatva a Gyógyszerészi Közlöny 1887. évf, 
767. lapján); továbbá Tóth Béla: Magyar ritkaságok (1907), 123. - Murray: Appa;. 
ratus medicaminum (Goettingae, 1790-94.) IT. 207. azt mondja., hogy a magya:t 
királyné vizére vonatkozó történeti adatok megtalálhatók Beckmann-nak Beitr&ga 
z. Gesch. der Erfindungen c. müve TI. köt. 446. és köv. lapjain. Ezt a munkát, saj
nálatomra, nem tudtam megszerezni. 

h Az itt emlitett Podacathar Ferenc kétségtelenül annak a Podacataro Fülöp 
görög írónak a leszármazottja, ki Nagyváradon, Vitéz János (később esztergomi 
érsek) udvarában élt egy darabig s ki talán azt a bizonyos breviáriumot is itt sze
rezte. Családjának több tagja Olaszországban jelentékeny állásokat foglalt el; az 
egyik (Ludovico Podacataro) páduai tanár volt s Vitéz János öccsével, J anus Pan· 
honius-szal összeköttetésben állott (l. Fraknói: Vitéz János élete, 1879, 149.). -W esz· 
prémi: II. (1.) 213. kétszer is - hibásan - Podagastar-nak írja P. F. nevét. 
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szent lett volna. A latin szöveg "Sancta Elisabethá"-ja nyilvánvalólag 
Anjou Károly Róbert királynak a felesége, N agy Lajos édesanyja, kit a 
szöveg írója összetéveszt magyarországi (vagy thüringiai) Szent Erzsé
bettel, II. Endre leányával, ki azonban már 1231-ben meghalt. Károly 
Róbert feleségéről, Erzsébetről azt mondja néhány régi krónikás, hogy 
Olég nyolcvanéves korában is vígan táncolgatott az udvari mulatságok 
alkalmával s öreg kezeinek fiatalos szépségét is megénekli Toldi Szerelmé
nek költője, mikor (az 5. énekben) elmondja, hogy Rozgonyi Piroskát 
bemutatják az özvegy királynénak s ez csókra nyujtva bal kezét (jobbjá
nak négy ujjá! Zách Felicián támadása alkalmával vesztette el). "1\fegrez
zent a leány eme hideg kéztől, Bár gyönge, fehér is, liliomszép. - víztől." 
Itt a mindig tárgyi igazsággal dolgozó, tanulmányos költő kétségtelenül 
a magyar királyné vizét érti a víz alatt. De már azt sehogysem hihetjük 
el, hogy 1372-b~ a 72 éves malróna liliomszép kezét megkérte a lengyelek 
királya, mert hiszen ebben az időben a tulajdon fia ült a lengyelek 
trónján. 

A Podacataro-kódexnek ezt a minden történelmi alap nélküli falsu
mát, - mely akaratlanul is eszünkbe juttatja a 400 évvel később működő 
Litteráti Nemes Sámuel és mások kódexhamisítványait - anachronisz
tikus botlásaival együtt híven lemásolták a Praevotius munkájának egy· 
korú és későbbi compilatorai. lgy például XIV. Lajos francia és II. Ká
roly angol király udvari gyógyszerésze: Nicolas de Fevre (helyesebben: 
Nicaise le Febvre), ki az ő ,,Traicté de la Chymie" c. könyvében egy Szent 
Erl'lSébetről és egy Szent Izabelláról beszél. Az újabbkori orvosi munkák
ban még jobban eltorzul Praevotius elbeszélése; így például Dechambre az 
ő Dictionnaire encyclop. des Sciences Médicwles-jában (III. séri e, t. V., 
Paris, 1877. 123.) már azt mondja, hogy a szóbanlevő magyar királyné, 
Donna Isabella, 1652-ben még élt'" stb. Sőt még mult századbeli angol 
regényíró is akadt, kinek fantáziáját megragadta ez a valószínűtlen 
hagyomány.16 

Az Aqua reginae Hungariae elnevezés eredete bizonyára egészen 
másként magyarázandó és - ha tetszik, ha nem - le kell róla fejtenünk 
a szépséges mythos külső hurkát. Ennek a mesének kétségkívül az a min
denkori néphit volt a végső indítéka, hogy a királyi személyeket csudás 
gyógyító erővel ruházta fel a gondviselés. Ismeretes, hogy ez a hit már a~ 
ókorban, s azután az egész középkoron végig általános volt17 és pedig nem 
csak Franciaországban, hanem Angliában, Hispániában és 1\fagyarorszá
gon is. A magyar királyok ilynemű gyógyító hatalmáról igen régi for
rások (például a melki krónika) is megemlékeznek. A "Febrifugum Belae 
rgis", a "Der Königin von Ungarn grüne Salbe", az "Aqua regis Ungariae 
contra omne toxicum" a "Syrupus regis Medorum" és sok más hasonló 
elnevezés is ennek a néphitnek a származéka. 

Erzsébet királyné gyógyító vizéről azonban mélységesen hallgat a 
magyar néphit és a magyar hagyomány. A magyar történelmi forrá
sokban (olyanokban t. i., melyek az értekezésem elején idézett francia for· 

H> Ez az adat valószínűleg Mme Fouquet munkájából (Recueil de remedes fa
ciles et domestiques, 1678, 381.) került a Dictionnaire-be. Mme Fouquet is elmondja 
a szer készítése módját s azután megemlíti. hogy a hozzávaló recipét Izabella ma
gyar királyné kapta egy remetétöl. 

16 V. ö. Tolnai Vilmos, Napkelet, 1924, 383. 
17 L. erről részletesebben "A királyi érintés gyógyító erejéről" c. értekezés-emet. 
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rások előtti időből datálódnak), négy évtizedre visszanyúló kutatásaim elle· 
nére, sehol se találtam említést a magyar királyné vizéről és azt hiszem, 
nem tévedek, ha azt állítom, hogy ez a név a legnagyobb valószínűséggel 
Franciaországban .született és Le Febvre könyvében jelenik meg legelő
ször. Hogy mennyire nem ismerték ezt a specialitást Magyarországon, 
többek közt a két budai Seyller-féle patika 1739. évi leltára (az orszá~ros 
levéltárban) is bizonyítja, melyben 84 különféle "Aqua" (többek közt Aqua 
carbunculorum, A. hirundinum, sőt A. embryonum ist) van felsorolva, 
ellenben az Aqua reginae Hunoariae nevét hiába keressük köztük, pedig 
ebben az időben külföldön már mindenfelé ismerték és kedvelték ezt a 
speciali tás!. 

Ezek után semmi valószínűséggel sem bír Csaplovicsnak18 és utána 
báró Prónay Gábornak (V áztatok magyarhon népéletéből, 1855, 55.), Tóth 
Bélának és másoknak az az állítása, hogy az A. reginae Hungariae ma· 
gyar találmány volt és hogy a gyógyszerekkel is házaló felvidéki tót 
ole}károk, kikről már más helyen is szóltam, lettek volna azok, kik e~rész 
Európában terjesztették és ismertté tették. l\fellesleg megjegyezhetem, 
hogy ezek a körmönfont kuruzslók sub titulo "vengerski doktor" (magyar 
doktorok), ékes huszáruniformisba bujva, egész Európát bekalandozták 
és sok bajt okoztak a hatóságoknak nál unk is, külföldőn is,'' mert nem· 
csak illatos olajokat, fűszereket, kenőcsöket és más gyógyszer,eket (china
kérget, stb.), hanem mindenféle mérget, arsent és belladonnagyökeret stb. 
tartalmazó készítményeket, kén helyett arsensulfidot árultak, mint erről 
Marx az ő munkájában: Geschichtliche Darstellung der Giftlehre, II. 500 
részletesebben is megemlékezik. Ugyancsak ezekre az olejkárokra vonat
kozik Thurneysser-nek, ennek a nevezetes sarlatánnak (ki hazánkban is 
járt) egyik megjegyzése:20 "Paracelsus in Carboant, li b. 9. cap. 33 sagt von 
den vermeinten Orwosi oder Arzten, die im Land mit allerley Qnaksalben, 
Marrentacken und Holderlatwergen, die sie für Tyriac einhandeln, umber 
zlehen. Wann sie nun die Menschen lang geplaget hamd, und nicht wei· 
tere List können, schicken sie die gen alme_qhalni, ad halal." Hazai forrá
sok" arra utalnak, hogy kívált a turócmegyei tótság körében volt ottho· 
nos az "olajos gyógyítás" (olejkarstvo) és a vele kapcsolatos házalás. Néme
lyek szerint a II. Rudolf korában (1586-ban) Znióváraljára telepített 
jezsuitáktól lesték el a gyógyszerkészílés titkait s itt volt (később) a sáf· 
rányos tótok (satranyikok) centruma is." Az illóolajokkal való kereske
dés igen jó üzlet lehetett, mert idő multával már alig volt Turócmegyében 
olyan község, hol néhány olejkár ne akadt volna. Főleg Lengyel- és Orosz· 
országban, továbbá Hollandiában házaltak (Amsterdamban volt a keres· 
kedelmi központjuk). Kuruzsló gyógyításaikat oly ügyesen végezték, hogy 
néha (ha hosszabb ideig nem mutatkoztak) még Hollandiából is írtak 

18 Hesperus, 1818. 
19 Lásd Linzbauer, II, 704, 707, stb. 
2o Magna alchyrnia (Berol., 1553) TI. rész, 45. 
21 Sbornik (tótnyelvű folyóirat), 1897. évf., 196. (Petrikovics dr. cikke). stb. 
22 Ezekről lásd ,.Hazai gyógynövények .. c. könyvemben, 181. l. - A régi olej

károktól megkülönböztetendők a lenolajjal házaló tótok, kik még a mult szá:w.d 
hatvanas éveiben is vígan járták Pestnek utcáit, hosszúra nyújtott "ola-ji! ola
ji!" kiÁltásokkal kínálgatva portékájukat, melyet akkor még (bár a petrole~ ~R 
a légszesz is széltében el volt már terjedve) világításra is használtak, de azonkívül 
a farsangi Jenmagolajos káposztának is nélkülözhetetlen alkotórésze volt. 
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nekik, hogy jöjjenek már. A 18. századbeli lengyel betlehemesjátékok is 
emlegetik őket." 

Am.de nem szándékozam itt közzétenni azt a nagy adathalmazt, 
melyet e hírhedt kuruzslókról és a régi Magyarországon való szereplésük· 
ről évek alatt gyüjtöttem. Valószínű, sőt bizonyos, hogy a tót 
olajosok jól ismerték a rozmaringszeszt; az is valószínű, hogy a znió
váraljai jezsuiták patikája nem igen haragudott rájuk azért, mert 
az ő pecsétjükkel ellátott specialitásokkal házalták végig a világot: 
de már azt az állítást, hogy a "magyar királyné vize" név is tőlük eredett 
volna, kellő alap nélkül valónak tartom, mert ha úgy volna, akkor a régi 
(16--17. századbeli) magyar orvosok és népünk is ismerte és használta 
volna ezt a nevet, - ennek pedig semmi nyoma. Kétségtelen, hogy az 
Aqua reginae Hungariae-nevezet eredetét ott kell keresnünk, hol a rozma
ring igen nagy mennyiségben, elvadultan terem s hol a vándorló destilla
teur-ök évszázadok óta foglalkoznak a rozmaringszesz nagyban való készÍ·· 
tésével: Dél-Franciaországban. 

23 Ernyey József írja egyik tartalmas értekezésében (A szláv karácsonyi játé· 
kok főbb tipusai, Ethnografia, XV. [1904] 35.), hogy a 18. századbeli lengyel kará· 
csonyi játékokban gyakran találkozunk a nagYIJipájú magyar úrral, nemritkám 
orvos vagy sebész (doctor, cyrulik) formájában. A tudós álarca alatt azonban köny
nyű ráismerni az olajos tótra. "A sarkantyús piros csizma és a tüntető majW"a:r 
beszéd jellemz6 az egykorú olajos tótra. ,.Kusy Wengier z olejkami do szopa pti
bywal" - így kezdődik az egyik "magyar" belép6je a lukowai szopkába. Egyetlen 
esetet találtam, mikor az olajos tót megva11ja ugyan, hogy "slowak z Wengersklj 
strony", de a verses mondókájában már ez is magyarnak, még pedig magyar bor
kereskedőnek mondja magát. Ennek bizonyságául egy még pirosabb nadrágú ci·· 
gányt hoz magával, aki nyomban engedeimet kér magyar nótáinak bemutatására."• 

Mátyás király sebésze. 
Brunschwig híres sebészeti munkájának1 forgatása közben már évek 

előtt feltünt nekem egy pár sor, mely nagyemlékü Mátyás királyunk sebe
sülésére vonatkozik s úgy általános, mint orvostörténeti szempontból 
fölötte érdekes. Ezen a helyen arról van szó, hogy a sebbe szorult nyíl
végeket hogyan kell sebészi módra eltávolítani. Ha valakit nyíllal meg
lőttek, akkor - Brunschwig szerint - az első szabály az, hogy a sebesült 
egyén ne próbálgassa maga kihúzni a sebből a nyilat, mert könyen meg
eshetik, hogy a nyílnak a fás része (a nyele) kijön, ellenben a vasas vége 
benn marad a seb mélyében s később nehezen található meg. !gy történt 
ez Mátyás királlyal is, ki a karjába nyilat kapott, melynek a nyele ki]ött, 
a vége bentrekedt a seb mélyében. A király meghirdette (schreib uss), 
hogy annak a sebésznek, ki a nyilat baj nélkül (on schaden) ki tudja venni, 
nagy vagyont fog adni; ellenkező esetben azonban pórul jár, mert életét 
veszi (wo aber das nit gescheche, müsst er das lebenn verloren han). Erre 
jelentkezett a királynál egy német sebész, Hans von Dockenburg,2 ki a 
sebet bekötötte, úgyhogy néhány napig a genny nem távozhatott,. egy
szersmind a seb felületét hütő kenőccsel (defensivum-maD is bekente, mely 
örmény agyagból, kámforból, ecetből, rózsaolajból és tojásfehérjéből, tehát 
részben a gennyedést fokozó. részben fertőtlenítő hatású szerekből állott. 
A genny a nyíl vége körül megsokasodott, a király karja megdagadt és 
megvörösödött, erre a sebész felületes bemetszést tett, a nyíl hegye azon
nal láthatóvá lett és már puszta kézzel könnyen ki volt húzható. Mátyás 
megtartotta szavát: nagy vagyont adott az ügyes sebésznek, egyszersmind 
lovaggá ütötte és a grófi címmel ruházta fel (da gab im der kunig grosz 
put vnnd schlug in zu einem ritter vnd oroffenn, als er mir selbs mit 
sinem mund hat geseit wie er es her usz gethon het). 

E leírást olvasva és mai szemmel nézve, először is azon ütközünk 
meg, hogy a nagymüveltségü Mátyás olyan kemény dilemmát szabott a 
mütétre vállalkozó sebész elé (lehet, hogy a királynak azért kellett évekig 
testében hordania azt a nyilat, mert ilyen feltételek mellett nem akadt hir
nevesebb sebész, ki a lovagg·áütés kedvéért a fejét is megkockáztatta 
volna)! N e felejtsük azonban, hogy a középkor végén vagyunk, mikor 
más uralkodók is nem egyszer szabtak hasonló feltételeket,' mielőtt a 

1 "Dis ist das Buch der Cirurgia" (Strassburg, 1497). 1911-ben facsimile kia
dásban is megjelent Münchenben, C. Kuhn-nál: Das Buch der Cirurgia des Hiero
nymus Brunschwig címmel.. A Mátyás királyra vonatkozó megjegyzés az eredeti 
kiadás XXIX~ b. lapján, a hasonmás-kiadásnak 54. lapján olvasható. 

2 Még egy másik helyen (a XLI. b. oldalon) is említi őt Brunschwin s itt is 
uher Johanes von Dockenburgk .. -nak irja a nevét. 

3 Többek közt luxemburgi János cseh király (1337 körül) egy francia orvost 
az Gderába dobatott és egy másikat is kis hijja, hogy ki nem végeztetett a rosszul 
sikerült gyógykezelés után. 



298 Mátyás király sebésze 

sebész késére bízták magukat. De mindettől eltekintve, az sem lehetetlen, 
hogy a nagy király föltételei nem voltak ilyen szigorúak s csak utóbb 
találta ki azokat maga Dockenburg (vagy Toggenburg), ki, mint mindjárt 
látni fogjuk, nagyon is értett az akkori sebészek reklámos fogásaihoz. 
Annyi bizonyos, hogy Mátyás király megbecsülte a sebészeit; Csánki Dezső 
szerint az udvari borbély mindig bízott embere volt a királynak, s az 
egyiknek, mikor Bécsújhelyt bevette, igen értékes házat adományozott 
eb ben a városban:" 

Ami a király megsebesülését illeti, erről kétségtelenül megállapít
ható, hogy az 1467. év legvégén történt. Teleki (Hunyadiak kora, III. 543. 
és IV. 124.) számos történelmi forrásra hivatkozva azt mondja, hogy 
Mátyás király 1467 december 15-én (a moldvai hadjáratban, mikor az alat
tomos, Mátyás ellen a törökkel s az erdélyi lázadókkal cimboráló István 
havasalföldi vajda megfenyítésére indult), Moldva-Bánya városában az 
oláhoktól, kik színleges béketárgyalásokat kezdtek vele, de a tárgyalások 

.folyamata közben, hitszegő módon, éjjeli időben, hirtelen meglepetvén, 
•. a háta gerineén kemény szúrást kapott egy dárdától, melynek hegye tes
tébe tört s csak négyévi sinylődés után tudta ezt maga a természet ki
választani.5 Mások szerint a seregei élén hősi elszántsággal küzdő király 
nem is egy, hanem három súlyos sebet kapott, úgyhogy gyaloghintón kel
lett Erdélybe visszavinni. Mikor Mátyás_ két--év mulva, 1469-ben, Borosz
lóba bevonult és itt fényes mulatság;okai· rendezett, egyszer csak hirtelen 
rosszul lett, fájdalmában elájult s e betegségét az orvosok a moldvai 
háború alkalmával kapott sebnek és a hátgerince mellett a lágyék táján 
betört lándzsahegynek, illetőleg nyílnak tulajdonították: ezért is a sebet 
fel vágták és a vasdarabot mindenfelé keresték, de nem tudták megtalálni. 
Úgy látszott, hogy élete veszélyben forog s Boroszló lakosai rémüldözve 
gondoltak arra, hogy mi lesz velük, ha a hatalmas uralkodó halála esetén 
ellenfelének, Podiebrádnak a kezére jutnak. Szerencséjükre néhány narp 
mulva a király ismét visszanyerte régi egészségét..6 

Minthogy Mátyás 1469 május elején vonult be Boroszlóba, hol aztán 
egy hónapig egymást érték a lakomák, táncvigalmak és lovagi játékok,7 

ennélfogva úgy gondolom, hogy a királynak említett betegségével szaros 

4. Csánk Dezső: Mátyás udvara (Századok, 1883. 545.) és Böheirn: Chronik von 
\Viener-Neustadt, I. 156. 

~ E leírásban Teleki majdnem szószerint Bontint (R~rum Ungaricarum deca
des, lib. I. 548.), követ azzal a különbséggel, hogy utóbbi szerint nem dárda, lw.nem 
nyíl fúródott a király gerincébe (haud procul a spina dorsi sagitta getica con
fossus est). 

6 V. ö. I. G. Kunisch: Peter Eschenloer's, Stadtschreibers zu Breslau, Ge
schichten seiner Zeit v. J. 1440 bis 1479. (Bres1au, 1828. II. 170) "König Matthlas 
wurde zu Ereslau plotz krank an dem Türkischen Pfel1e, den er über ein Jahr hin
den bei den Lenden im Rücken hatte getragen, liSRe darzn schneiden, und doch 
umbsonst, marr knnte das Eiserr nicht finden, davon er auch sehr krank war, dass 
auch Zweife! an seirren Leben entstunde. Gross Jammer und Bekümmerniss errt
stund von neu en zu Bresslau. A ber nach kurzen Tagen ward er frisch und ... die 
EressJer dankten Gott, dass sie a1so feste wider Girsik (= Podiebrad) waren ge
standen, bis sie einen maechtigen christlichen König hatten erfolget." 

7 Erdekes és Mátyás kemény természetére vall, hogy ő, a hátában hordott 
kelJemetlen corpus alienum ellenére is résztvett a lovagi mérkőzésekben. Eschen
loer (u. o. 168.) a következőket írja erről: "Die Königliche Gnade fürte zu Eresslau 
mit seinen gehuldeten Fürsterr vil fröliche Tage mit Tanzen, darinne nichts ande
res denn Zucht geiibet ward. Taeglichen war Stechen und Rennen, auch ofte der 
König selbst. Alle ritterHehe Tat stunde ihm wol an, und obwol die Person kleine 
war, waren ihm doch maenliche Kraefte nicht entzogen." 
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oki kapcsolatban van az a Fraknói által8 közzétett és Boroszlóban június 
elején kelt levél, melyben arra kéri barátját, Frigyes brandenburgi 
választó fejedelmet, hogy a sebészét, kire nagy szüksége volna, haladéktala
nul küldje hozzá.9 Hogy ki volt ez a sebész, azt nem sikerült kiderítenem. 
Tekintve, hogy az alábbiak szerint a Toggenburg által végzett műtét csak 
két évvel később történt, nem valószínü, hogy ez a levél ő reá vonatkozik, 
de viszont az sem lehetetlen, hogy a következő két év folyamán valamelyik 
német fejedelmi személy ajánlotta Mátyás figyelmébe Toggenburgot, kiről 
az alább említendő egykorú svájci források följegyezték, hogy gyakran 
állott császárok és királyok szolgálatában (er hat Kaisern und Königen 
"urob gedienet"). 

Toggenburg személyéről csak a legújabb idők kutatásai szolgáltattak 
közelebbi adatokat. Először is egy reklámeédula 1477-ből, mely minden
ben hasonló azokhoz a nagyhangú. hírverő írásokhoz, melyekkel a régi 
sebészek a közönséget magukhoz csalogatták. Ez a kis nyomtatvány talán 
a legelső ebből a fajból: Toggenburg az említett év októberi vására alkal
mával bocsátotta világgá Lipcsében/0 Toggenburg elmondja itten Mátyás 
királyon végzett operációját, de azt is hangsúlyozza, hogy a sérvmütéthez 
P.s kömetszéshez is jól ért, azonkívül golyvát operál, sipolyokat és rákos 
daganatokat gyógyít, nyúlajkat, titkos venusi bajokat kurál, anyajegyeket 
távolít el: csak a belső bajokkal és húgyvizsgálattal nem foglalkozik (leg
alább Lipcsében nem, hogy az ottani fakultás orvosainak féltékenységét 
maga ellen ne ing-erelje)! .,D em h arn czu besehen vnd jnwendiger arczten 
die eynem leypartczt der doctor czu steet, nympt er sich nicht an. Aber 
was er sich an nympt, wil er den arrneu gern vmb gates willen helffen, 
und dem der ess vormagk, vmh eym beseheclen (= bescheidenem) gelt." 

E reklámcédulának minket érdeklő részlete következőleg hangzik: 
"De Cyrurgico et Oculista in Lypczk (=Leipzig). Anno Domini 1477o 

in mense Octobri. Wyssentlich sey meyninglychen, das her kommen ist 
eyn bewerter meister, genant Her Johan von Tockenburgk, ritter der 
keyserlichen mayestat vnd des heylichenn rarnischen richs Diner und ist 
ouch des durchleuchtigen fursten und herren her mathias koningk czu 
ungeren wunt artcz gewest etzlich jar. an den genantben konigk er dan 
seyn meisterschafft hat nemelichen eynen pheyll von ym brocht hot, den 
her mer den (=d enn, als) íiij iar yn seynem rugk (= Rücken) getraghen, 
wissentlich ist seynem hoff gesynd und anderen, und sich auch vorpflich
tet genn seyner kanielichen majestat. wo (= wenn) er ain nicht hulffe mit 
gotes hulfe und seyner kunst, wolt her seyn houbt vor lisenn (!) 
und durch sulche konst, dy an ym beweyset hat her ym czu ritter 
gemach t." 

8 Fraknó-i: Mátyás király levelei. (1893.) I. 239. 
9 Wir haben vernomen, wie euer lieb ein wundtartzt hiete, von den uns dann 

unser besunder lieber andechtiger Jerorrimus dechant zu Brige unser rate auch 
gesagt hat, und wier er mit euer lieb von desseiben wundtartzt wegen g'eredt hiet. 
ob wir des bedurfften, so wolt uns den euer lieb sennden. Nu sein wir des dizmals 
vast bedorffende. Darumb bitten wir eur lieb mit ganzen vleisz, ir wellett uns den
seJben euren wuntartzt unverzogenlich hersennden. Daran tut uns euer lieb ain 
sunder wolgevallen. 

10 E na!,ryérdekű reklámcédulát először G. Norrie közölte a Janus első évfo
lyamában (227. old.) 1896-ban, de sok hibával; ezért is én a Sudhoff szövegéhez tar
tom magam, mely a kiváló orvostörténésznek "Die medizinische Fakultat zu Leip
zig im ersten Jahrhundert der Universit!it" (Studien zur Gesch. der Medizin, 8. 
füzet, 91. old., 1909.) című értekezésében jelent meg. 
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A föntebbiek szerint Toggenburg "néhány évig" Mátyás király szol
gálatában állott (nyilvánvalólag az 1471-1477 közti időben) s a király 
- egészen egyezőleg Bonfinius értesítésével - négy évig hordta hátában 
az eltört nyílvéget, a műtét tehát 1471-ben történhetett. 

Toggenburgról a külföldi irodalom is csak nagyon kevés adatot 
szolgáltat. Haeser és Gurlt csak annyít tudnak róla, amennyi a Brun
schwig Chirurgiájában olvasható, újabban Brunner Konrád u közölt né
hány rajzi adatot róla. Ezek szerint Toggenburg svájci ember volt, Schwyz 
kantonból való, az utolsó Toggenburg grófnak (VII. Frigyesnek) tör
vénytelen gyermeke. Egy darabig Elszászban sebészkedett és Brun
schwignak ismerőse (némelyek szerint tanítója) volt. Hogy Mátyás ki
rály lovaggá és gróffá tette, az érthető, mert mint házasságon kívüli 
gyermek nem viseiliette a Toggenburgok nemesi címerét. 1475-ben a sváj
ciak követül küldték a német császárhoz, a következő évben pedig nemesi 
birtokot vett Thurgau-ban, még pedig a liebenfelsi kastélyt (de azért, mint 
fentebb láttuk, 1477-ben ellátogat a lipcsei vásárra is!) 

Toggenbnrg élete egybeesik egy másik híres német sebésznek, Hein
rich von Pfolspeundt-nak a korával, talán ismerték is egymást. Az a tény, 
hogy a sv'ájciak követeként is szerepelt, azt mntatja, hogy hazájában bi · 
zonyos tekintélyre tett szert és értett a nagyurakkal való érintkezés for
maságaihoz is. A svájci okiratoknak az a megjegyzése, hogy császárok
nak és királyoknak "grob gedienet", kétségkívül nemcsak azt jelenti, hogy 
ezeknél mint sebész müködött, hanem azt is, hogy politikai küldetésekben 
is gyakorta volt része. Ezenkívül Toggenburg működésének orvostörté
neti vonatkozásai is vannak, mert tőle származik (még pedig 1477-ből) a 
német nyelvű sebészi irodalom legrégibb emlékének, Ptolspeundt - he
lyesebben Ptalzpeunt - munkájának ("Das Buch der Bündth-Erthznei", 
1460.) legelső másolata. 

Nagyon sajnálatos, hogy a magyar történelmi forrásokban semmi 
adat sem található a Mátyáson végzett mütétről és Teggenbnrgról; de 
nem lehetetlen, hogy nálam avatottabb és szerencsésebb kezű kutatók 
ilyenekre is ráakadnak előbb vagy utóbb s akkor majd világosabban fog
juk látni, hogy milyen szerepe volt tulajdonképpen Toggenburgnak a mi 
nagy királyunk udvarában. 

11 Brunner: Die Verwundeten in den Kriegen der alten Eidgenossenschaft 
(Tübingen, 1903.) 
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Kossuth Lajos mint kolerabiztos. 
1831 június 13-án lépett át Magyarország határain az addig ismeret

len, félelmes VPndég: a kolera. A Tiszán lefelé hajózó sószállító emberek 
hozták a galiciai határróL A rémítő erővel pusztító ragály csak 1832-ben 
hagyott fel dúlásával, addig azonban 92 törvényhatóság területén 240.000 
embert ölt meg,' sőt azt hiszem, hogy ennél is jóval több volt az elhaltak 
száma. A határszéli nemesség már az első vészhírekre a közeli városokba 
menekült (mert csak ott volt kéznél a gyors orvosi segély),. mindenki 
klórmeszet, kámfort, meg borsot hordott a zsebében vagy a nyakán, kis 
zacskó ba kötve; a forgalom teljesen megszünt, az uccán alig látszott em
ber, a házak nagy része klastromszarűen zárva volt, sokap_ csak az ablakon 
át érintkeztek a külvilággal, kén, salétrom és korpa keverékéből készített 
pulvis tumalis-szal megfüstöltek s ecetbe mártottak mindent, amit a vá
rosba hoztak, gyümölcshöz senki sem nyúlt,2 mindhiába! a járvány foly
ton erősbödött, a rémület nőttön-nőtt, ámbár még a temetési harangozást 
is legtöbb helyen betiltották s a temetéseket éjjelre tették át. Temetések 
alkalmával a papnak és a sirató rokonságnak 50-60 lépésnyire volt csak 
szabad megközelíteni a sírt és koporsót s ha az atyafiak közelébb merész
kedtek, akkor a pap - felsőbb rendeletre - azonnal távozott és nem volt 
szabad megáldania a halottat,• A hatóságok tanácstalanul össze-vissza 
kapkodtak, egymást érték az ellentmondó vagy kivihetetlen, értelmetlen 
rendeletek, specificumok ajánlása, kuruzslók felmagasztalása sőt meg
jutalmazása.4 A vesztegzár már az ország határainál sikertel~nnek bizo
nyult, de azért fenntartották a törvényhatóságok közt. A megyékben min
den szolgabíró máskép járt el, a maga esze szerint alkalmazkodott a ren
delethez, vagy pedig sehogy sem, sok helyütt odahagyta járását, vagy el
zárta magát, sőt akadt olyan is, ki orcátlanul azt mondta, hogy csak szol
gálatát ajánita fel a megyének, nem pedig életét s családjának veszélyez
tetését. A betegek, rosszullétük kezdetén, elbujtak vagy hozzátartozóik 
bujtatták el őket a padláson stb., nehogy a házuk zár alá kerüljön. A már 

1 Básthy: Magyarok emléke (Buda, 1836) 338. 
2 Pulszky F.: Eletem és korom (1884), I. 27. 
3 Linzbauer: III. (4), 193. 
~ Elég ha itt Szokolay H ártó János kecskeméti asztalost említem ki az ő 

rigmusos historiájában (Szabadalmas Kecskemét városának történetiraÚ ismerte
tése, 1848, 131. old.) többek közt azt mondja, hogy a "tiszabábolnai lelkésznek 
nyomtatásban közrebocsátott gyógyszereit figyelemmel olvasva, magam oda hajolni 
bátor .. lettem, hogy ~ógyításhoz fogva, ha kik meghagyásomnak nem engedtek, 
azok oten elhaltak, eletben pedig 52-tót megtartottam, melly foglalatosságaim a 
nemes Tanácsnál illő dicséretet nyertenek és 25 váltó forint jutalom mellett a 
szakott hiteles diákos bizonyságlevél is részemre kiadatott". 
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említett tiszabábolnai plébános (Morvay János) két szemfüles asszonyt 
fogadott fel, néhány köböl búzát igérve nekik, hogy a betegeket szemmel 
tartsák és búvóhelyüket elárulják.' A vesztegzárt a legnevetségesebb mó
don tartották fenn, minden utazás és fuvarozás megakadt ugyan, de ha 
hivatalos levél érkezett a záróvonalhoz, a küldönc fogóval nyujtotta azt 
át a vesztegzári parasztőrségnek, mely azt ismét fogóval vette át s elvitte 
a biztoshoz, hol keresztül lyukgatták s megfüstölték; addig pedig, míg a 
felelet megérkezett, a küldönc lefeküdt az őrségi parasztokkal a szűrre, 
együtt pipálgattak, beszélgettek, s amint a feleletet elhozták a biztostól, 
felugráltak s ismét fogóval adták azt egymásnak. Amint a kolera Pesten 
jelentkezett, a helytartótanács féltében elzáratta a hajóhidat, hogy a ve
szély ne jöjjön át Budára. Az egyetemi ifjúság nem akarta ezt tűrni, a 
dunántúliak hazakészültek, núndnyájan fölkerekedtek Palacsay Tivadar 
vezérlete alatt, _keresztültörtek a záron, lefegyverezték a katonaőröket, át
mentek Budára, honnét mindenki hazafelé sietett. De másnap vérszemet 
kapott a pesti csőcselék, zavarogni kezdett, felsőbbség-i felszólításra 
sem oszlott szét, végre a katonaság tüzelt, s Rottenbillert, a gazdag pióca
vállalkozót, ki egész Franciaroszágot ellátta nadályokkal a mohácsi mo
csarakból, a későbbi polgármester bátyját, szénatéri háza előtt egy kósza 
golyó szíven találta. 

Magyar szokás szerint szidták a kormányt, míg a veszély tartott, 
amint azonban minden visszazökkent a szokott kerékvágásba, senkinek 
sem jutott eszébe gyökeres v3ltozásokról gondolkodni a gyászos tapasz
talatok után. Zala vármegyében Csányi László partialis nemesi felkelést 
pendített meg a kolera ellen; csudálkoztak ötletén, de ő azt felelte: "legyen 
csak meg az insurrectio, majd lesz más is belőle" - a forradalmi eszme 
virradni kezdett némely főben.6 

Sátoraljaújhelyen, mindjárt a járvány kezdetén, egy ottani fiatal 
ügyvédet bíztak meg a kolerabiztos nehéz tisztével, nem kisebbet, mint -
Kossuth Lajost. A sárospataki ev. ref. főiskola levéltárában ma is megvan 
egy írása, mely nem nagy fontosságú ugyan a hazai orvostörténelem 
szempontjából, de azért megérdemli, hogy szószerint közöljük, mert már 
ez a jelentéktelen kis dokumentum is magán viseli a csirájában lévő nagy 
ember lelkességének és energiájának bélyegét. Következőleg hangzik: 

"A mirigyes Cholera nyavalyának 1831-ik esztd. Julius Holnapban 
10-én 8.-A.-Ujhely Várossában lett kiütése tekintetéből 8.-A.-Ujhelybc tel
állitott Veszteglő-Intézet naponként való Jegyzeteis a veszteglés alá esett 
Személyek Lajstroma. 

Veszteglő Háznak rendeltetett: a Város alsó végin a Kőbánya mel
lett lévő Mendl Róth-féle Uradalmi állásos vendégfogadó. 

A gyanu alá eső városi házak s lakosok a lehetőségig otthol zárat
tatván el, ezen Veszteglő-Házban ez uttal, még amaz el zárást győzni lehet, 
tsak a cholerás betegek részére fel állitott Kórházban gyógyitott reconva
lescensek, a betegek és halottak körül forgolódó személlyek loözzül azok, 
a kik e részbe vagy nem foglalatoskodhatnak, vagy foglalatoskodni nem 
akarnak, végre az idegenek (akik ezen Intézet alá tartoznának) fogadtat
nak be a Veszteglő-Házba, mellynek czélerányos elkészítése végett, - az 
ott, ennek előtte Oholerába megholt Uradalmi Hajdunak ott maradt ruháit 
elégettettem, a szobákat s állást kitisztittattam, konyha sóra sütött Vitriol-

5 Linzbauer: i. h. 83. 
o Pulszky: i. m. 30. 
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gőzzel kifüstöltettem, Ohlórmeszes vizzel bé fecskendeztettem s forró tég
lára öntött ugynevezett Haramia Eczettel óránként rendesen füstöltetui 
rendeltem. 7 

Az épület déli részében lakó Kortsmáros Zsidó Mendel Róth Julius 
10-én estve 10 órakor Oholerában meghalván s ll-én a rothadásba lett 
indulás világos jelei után eltemettetvén, minthogy Háza népét contuma
tialis zár· alá tétetnem kellett, azon szobáknak a szakott módon lett kitisz
titása után oda zárattam a Zsidó halottak eltakaritására vállalkozott 
Embereket is. 

N api parancsolat az őröknek. 

Az épület fél-fél részének lakói egymástul egészen külön választva 
lévén, közösülésbe ne eresztessenek, s a Conturnaeia alatt levőkhöz a Várta 
Lineán túl senki se közelítsen. A Halottasok tsak akkor eresztetnek ki, 
midőn irott Comissiot adok, hogy kötelességeik tellyesitésére kimenjenek. 
A Conturnaeia alatt lévők a ház előtt, a szabad levegőre kijöhetnek. 
A Civilis őröknek eggyike ll% órakor délelőtt mindég hozzám jöjjön és 
tőlem a Cornissint kezéhez vévén, - a szükséges eledelt elvinni s a fel
vigyázó asszonynak a végett által adni tartozzon, hogy az közöttök ki
osztasson. Hogy hijánosság a szükségesekbe ne legyen, fel kell ügyelni. 

Felvigyázónak rendelem Speck Antal Tanátsbelit. Midőn eledelt 
visznek a Oontumatialis Házhoz az Örálló lineától ki kell kiáltani a fel
vigyázó asszonyt, hogy az edényt ki hozván, azt bizonyos IDennyiségre a 
földre letegye, s igy maga visszamenvén, töltetik által az étel, minden 
közösülés nélkül. 

Kossuth Lajos, 
a Veszteglő Házra felügyelő Táblabiró." 

Kossuth Lajos szereplésének fontosab b ik része azonban csak ezután 
következett. 

Az 1831-i kolerajárvány alatt, csak úgy, mint régebben a pestis 
szörnyűségei idején, Felsőmagyarország tekintélyes részében véres paraszt
lázadás tört ki. Sokféle oka volt ennek. A leleszi könyvtárban található 
egykorú hivatalos adatok szerint a zempléni lázadás főoka az volt, hogy 
lelketlen bujtogatók elhitették a néppel, hogy "a nagy halandóság koránt
sem az epekórság (kolera) hirtelen ölő mérgétől, hanem az orvosságoknak, 
kutaknak, bornak, égetett italoknak, sónak, lisztnek, sőt még a mészár
székbel'i húsoknak is a királyi felségnek ·az urakkal való egyetértéséből s a 
papságnak, orvosoknak és a siclóknak magok pártjára lett vonásábul 
származik". A titokban lázítók még azt is elhitették az együgyű néppel, 
hogy "a felség és a nagy urak az orvosoknak, sidóknak, s más arra 
kibérlett embereknek egynek egynek meg étetéséért öt, tíz s több conven
tionalis forintokat fizetnének", nehogy a parasztság túlszaporodjék s 
azután kezébe kerítse a közhatalmat. A nép azt se tudta sehogysem meg
érteni, hogy a ghettó buen retirojában teljes izoláltságában élő, s Mózes 
egészségi szabályait megtartó zsidók, továbbá az ,;Urak" közt mért sokkal 
kisebb a halandóság, mint a parasztság körében~ Hozzájárult még, hogy 
egy Lehotzky nevü kassai orvos nagyon szerencsétlen eredménnyel kísér
letezett a magisterium bismuthival (vagy ahogy akkoriban bugáti módra 

1 A haramia-ecet (acetum quator latronum) lényegében nem egyéb, mint a 
mai acetum aromaticum. 



304 Kossuth Lajos mint 1kolerabiztos 

nevezték: salétromsavanyos bátranymésszel).' Ezt a Lehotzkyt aztán a 
tanulóifjúság s a külső városbeli lakosok megkergették, a Pestről lekül
dött orvost, Paczkó Györgyöt, pedig a szalókiak (a nagymihályi járásban) 
elfogták és majdnem agyonverték; a szegény megkínzott és gyöngelelkü 
doktor kénytelen volt előttük kiállított írásban elismerni, hogy több ottani 
földesúr mérget kapott a vármegyétől, hogy megmérgezze öket,9 A szaló
kiak azonkívül elfogták Záborszky esküdtet, továbbá a tiszttartót, a jegy
zőt, s néhány zsidót: a ragályban elhaltakat velük tétették a koporsóba, 
velük vitették ki a temetőbe s kényszerítették őket, hogy kezeikkel vájják 
ki a sírgödröket." A lázadó tótok az egész Hegyalját fel akarták dúlni, 
Sátoraljaújhelyet megsarcoini s az itteni szabékra 2000 nadrágot, a csizma
diákra 4000 csizmát vetettek ki. A zamutói kastélyt kirabolták, lakóit 
csúnyán össze-vissza verték, Mernyiken Szulyovszky József birtokost a 
saját kastélyában verték agyon, szintúgy Reviczky főszolgabírót, a kasz
nár feleségét és szobalányát; Szulyovszky leányát vadállati kegyetlenség
gel karóbahúzták. Se vége, se hossza nem volna, ha mindazt a borzalmas
ságot, mit elkövettek, felsorolnám, nem is szólva a szepesmegyei kegyet
lenkedésekről.11 Persze a törvényes megtorlás sem maradt el. Pár hét 
mulva báró Eötvös lgnácot (Eötvös József apját) küldték ki királyi 
biztosui a Felvidékre, s ő bitófával büntette a lázadók főbbjeit mindenütt, 
hol gyilkosságot, vagy kegyetlen kínzást követtek el; pedig - mint 
Pulszky írja - oly nyájas és emberséges módja volt, hogy a vallatásnál 
minden intelligensebb vádlottat "amice carissime" szólítással tisztelt meg, 
s mikor Tasnádyt, egy rosszhírű zugprokátort, ki a szepesmegyei zendülő
ket vezette, kihallgatta, kabátja gombját megfogva, a legszelidebb hangon 
mondta neki: "Amic e carissime, cras pendebis!" (Kedves barátom, holnap 
lógni fogsz!) s másnapra csakugyan fel is akasztatta. 

Az akasztások híre még jobban elmérgesítette a helyzetet. A tőke
terebesi Andrássy-uradalom tót parasztjai is a lázadókhoz csatlakoztak, 
felkoncolták a szolgabírót s megtámadták a községi elöljáróságot. Az ura
dalmi tisztek a község magyarságával a közeli Sátoraljaújhelyre mene
kültek. Az ezrekre felszaporodott tömeg most újhelyt fogta ostrom alá, 
hol az ostromzár folytán éhinség tört ki. A szegényebb nép, hogy életét 
megmentRa és az éhségtől meneküljön, már a lázadók pártjára állott. 
A kaszával-kapával fölfegyverkezett városi szegényebb nép a vármegye
ház előtt csoportosult, kenyeret követelve az ott széke-lő járványbizott
ságtóL 

s A bismuthum subnitricumnak, mint choleraelleni specificumnak, akkoriban 
nagy volt a híre. Valami Leo nevű osztrák orvos ajánlotta először a használa tát. 

9 Ez a mérgezési balhiedelem végigjárta egész Európát, nem volt az magyar 
specialitás, sőt kétségtelen, hogy mi a lengyelektől, ezek pedig az o.rosz köznéptől 
kapták. Párizsban is a Szajnába dobtak emiatt néhány embert. Tömegsuggestio 
volt, mely már a pestisjárványok idején is kísértette a népet. Téved tehát Pulszky, 
mikor (i. h.) azt mondja, hogy ezen előítéleten a közoktatás javítása stb. valami 
sokat változtatott volna. Nagy járványok mindig együtt járnak a tömegpsychosi
sokkalt 

1~> Adalékok Zemplén vármegye történetéhez VI. 214. és VII. 88. Továbbá: 
Balásházy János: Az 1831. esztendei felsőmagyarországi zendülésnek történeti 
leírása (Pest, 1832) és Magyarország vármegyéi és városai (Zemplén vármegye 462. 
és köv.). V. ö. továbbá Jókai: Szomorú Napok c. regényével, melynek meséje szintén 
e kolerajárvány idejéből való és sok történeti adatot is tartalmaz. 

11 Ezekről Kutsma András körtvélyesi birtokos írt egy igen hosszú (60 oldalra 
terjedő) elégiát, latin hexameterekben: "Revolutio rnsticana per terras Scepusii'~ 
(Lőcse, 1834) címmel, historikus részletességgel. 
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Ekkor kezdődött Kossuth Lajos szerepe. Nagy energiával, de egy
szersmind tapintattal igyekezett lecsöndesíteni az elkeseredett néptömeget, 
mely különben már régebbről is rokonszenvezett vele. A tótság minden
nap beküldte a családja számára szükséges élelmiszereket s igérte, hogy 
sem neki, sem hozzátartozóinak nem lesz bántódása, ha a várost hatal
mukba kerítik. Kossuth a megyeház erkélyéről csillapító beszéddel igye
kezett lecsendesíteni a zendülő tótokkal szövetkezett szegényebb népet, de 
amellett megfelelő polgárőrség szervezéséről és felfegyverzéséről is hala
déktalanul gondoskodott, s ez, egyesülve az időközben megérkezett katona
sággal, szét is verte az .ostromló tömeget. Kossuth nevét ekkor vette elő
ször szárnyára a hír, a megyei urak egy része azonban, mely már előbb 
is agyarkodott a nagytehetségü fiatal fiskálisra, azt az alantas rágalmat 
terjesztette róla, hogy titokban a lázadókkal cimborált, ezért volt előttük 
olyan nagy becsülete. Ez a gyannsítás a zempléni főnemesség egy részé
nél is hitelre talált s a dolog vége az lett, hogy Kossuth Lajos otthagyta 
a hálátlan vármegye zöld asztalát. Paulo maiora canamus: gondolta ma
gában s megkezdte sok dicsöséggel és sok szenvedéssel teljes útját a hal
hatatlanság felé. 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. I. 20 



Tompa Mihály és Skoda. 

Tompa J\1:ihályt ifjabb korában mindenki egészséges, kedélyes és 
nagy fizikai erővel bíró embernek ismerte. Maga is dicsekedni szokott vele, 
hogy fiatalabb éveiben egy csomag kártyát könnyűszerrel ezétszakított és 
ezt a képességét társaságban gyakran bemutatta. Szívbaja, mely sírba 
vitte, az 1864. év végefelé kezdett súlyosabb tüneteket okozni, de kétség
kívül már jóval előbb kezdődött, valószínűleg nem sokkal azután, hogy 
kis fiát 1857 végén elvesztette. Ez a csapás testileg-lelkileg- összetörte s 
talán ezzel függ össze, hogy már 1860 novemberében azt írja Lévaynak, 
hogy "a legborzasztóbbra is készen kell lennie". 1865 január 14-én azt írja 
orvosának, a Putnokorr lakó Hőke Lajos dr.-nak, hogy igen rosszul van, 
hátában nyomást érez, erős szívdobogás kínozza, fojtó lélekzéssel és foly
tonos köhécselésset Egy év mulva, 1866 január 17-én már igen súlyos ba
jokról panaszkodik orvosának: "Minden nap rosszabbul vagyok", írja neki. 
"Hátamban nagy, kellemetlen nyomás, a lapockák közt kivált. Mellem 
nehéz, szorult. Szívdobogásom és lüktetésern minden mértéket és határt 
túlhágni látszik. . . lélekzési nehézség a fulladásig. Most már hasztalan 
maradok csendesen ülve: a pokoli dobogás nem szűnik. J ó idő vagy rossz: 
mindegy. Sokat vagy keveset eszem: mindegy. Éjjel vagy nappal: mind
egy. Mindezekhez iszonyú erőkimerültség, bágyadtság járul. Nem volna 
számomra a tudományban gyógyulást ... sőt enyhülés sem~" Egy hét 
mulva újra fölkeresi levelével Hőke dr.-t, s ebben háromszor is iszonyú
nak nevezi állapotát, különösen az elviselhetetlen szívdobogás, nehéz lélek
zés és a gyötrelmes érzés miatt. Orvosa ekkor hashajtó labdacsokat :1. is ren
del neki, de ezek vétele után még súlyosabb lett az állapota. Huszonnégy 
óra mulva ismét Hökéhez fordul a két;;;égbeesett költő, s azt írja, hogy "a 
megfúlás környékez; egyenesen magának a szívnek kell bajának lenni, 
legalább erre a gondolatra· jön a - szakadatlanul kínozott nyomorult 
szenvedő". 

A kórismét tehát ekkor már maga a beteg is egész helyesen állapí
totta meg. 

Hőke dr. azt ajánlotta, hogy forduljon bajával egykori iskolatársá
hoz, az akkori idők legkeresettebb magyar orvosához, Kovács Sebestény 
Endréhez-hez. Tompa Mihály meg is tette ezt, de nem sok hasznára, mert 
Kovács a bajt - teljesen félreismerte. Gerincvelőbántalomra (valószínűleg 
tabesre) gondolt. Ezt kell következtetnem alábbi leveléből, melyet néhány 
hónap mulva Höké-hez intézett, melyben egy szó említés sem történik szív
bajáról, vagy ennek megfelelő kezeléséről, annál több a "hátgerincbánta-

1 Valószínűleg aloetartalroúakat (lásd alább). 
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lom tüneményeiről", melyeket a különben is rendkívül ideges, túlérzékeny 
költőn észlelt. A levél' a következőleg hangzik: 

•• Pest, VI/l, 1866. 
Tisztelt Kedves Barátom! Szíves baráti és orvosi leveledet öröm

mel vettem. Örömet okozott régi jó iskolatársamról és állapotáról érte
sülhetni, de aggodalom töltött el beteg jóbarátunk, koszorús költőnk 
kórállapotának makacssága. A hátgerincbántalom tüneménye, s az 
azokból eredő izgatottság és zavart beidegzés tüneményei mindinkább 
határozott alakban fejlődnek tovább, úgyhogy önkéntelen is szerves 
elváltozás gyanuját keltik az észlelőben. A végtagok zsibbadásai, az 
izületek fájdalmai, a mozgás 
korlátoltsága, folytonos reflex, 
kellemetlen érzetek, vérkerin
gési, légzési zavarok, a mellkas, 
hasür izmainak görcsös és fáj
dalommal párosult összehúzó
dásai: mindannyi kellemetlen 
jelenségek, az ezekkel párosult 
folytonos soványadás a tengélet 
lehangoltságát jelöli. Az alhasi 
pangások, májtúltengés min
denesetre előkészítő szerepet 
játszottak, s gyógykezelésem is, 
amint tudod, oda volt főképen 
irányozva; az idegek csillapítá
sára aqua laurocerasit használ
tattam. A lobelia ezen bajban 
hat ugyan, de amellett most is 
oda megy véleményem, hogy 
chinint kell kisebb adag aloeval 
megkísérleni, a hideg mosáso
kat folytatni.' Még egyet aján

so. Kovács Sebestény Endre. 
(Marastoni képe 1867-ből.) 

lanék, ha a beteggel kivihető lenne: egy rendszerezett, de csak mérsé
kelt vízgyógymódot ... Csókol barátod: Dr. Kovács Sebestény Endre". 

ú gy látszik, hogy sem a beteg, sem a kis putnoki doktor nem nyugo · 
dott meg a nagyhírű egyetemi tanár (később Deák Ferenc kezelőorvosal 
ajánlatában, mert nem látták hasznát. Ekkor határozta el Tompa, hogy 
mindent pénzzé téve, Bécsbe megy és ott a világhírű diagnosztával, Skodá
val vizsgáltatja meg magát. Úgy tudom, hogy Hőke Lajos régebben 
Skoda klinikáján volt alkalmazva, s így kétségtelen, hogy ő a költőt ajánló
levéllel is különös figyelmébe ajánlotta a világhírü bécsi tanárnak. 

A Skodával való találkozást érdekes levélben örökítette meg Tompa, 
melyet az állítólag szintén szívbajban szenvedő sárospataki tanárhoz és 
jeles nyelvészhez, Finkei Józsefhez intézett. 4 A levél, mely egyaránt jel-

2 L. Irodalomtörténeti Közlemények, XII. (1902), 118. (Halmy Gyula közlése.) 
3 Ez a .,most is" nyilvánvalólag azt jelenti, hogy Kovács Sebestény Endre 

már egy előbbi alkalommal is ajánlotta az aloés pilulákat (v. ö. fentebb) és a hideg 
lemosásokat, szemben a lobeliával, melyet valószínűleg Hőke használt, hogy a7 
asthmás rohamokat enyhítse. 

4 E levelet Szinyei Gerzson tette közzé az IrodalomtörténeU Közlemények 
1876. évi folyamában. 
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lemzi a rendeléssel siető, rideg time is money-professzort és az érzékeny
lelkű, reményevesztett költöt, következőleg hangzik: 

"Levárt, aug. 26. 1866. 

Édes barátom! Kevés örömmel, de annál szívesebb készséggel 
válaszolok leveledre, melyt itt, e kis gömörmegyei fördőben kaptam. 
Szíves részvéttel vagyok bajod iránt; ki is lehetne inkább, mint én, 
ki értem és érzem szenvedésedet a magam rokonfajú nyavalyájában. 
Mint az általad felhozott kórjelenségek mutatják: neked is olyan
forma bajod van, mint nekem: szívbaj, de amelynek száz faja és foka 
van. Mindenik egyre menvén ki abban, hogy nyomorulttá s tűrhe
tetlenné teszik az életet, gyógyíthatatlanok s nem hirtelen ölnek. 
Élőhalott ebben az ember, legalább én az vagyok. írás, olvasás, gon
dolkodás, elmélkedés, mulatság, szórakozás, társaság, sakk, kártya, 
emberek, barátok sat., a természet s örömei nem léteznek rám nézve. 
Jobban van dolga az egészséges oktalan állatnak, mint nekem: élni 
nem lehet, meghalni nem tudok. 

De hagyjuk ezt. Az a kérdés: jutottam-e annyi futkosásom, 
curáltatásarn után valami erec:lffi:ényhez~ 

Tíznapos volt a baj, midőn orvoshoz futottam vele. Hallgattak, 
kopogtattak, kongatták a mellemet s 10-20 orvos mind különböző bajt 
talált: egy se találta el.5 Barátom, nevezetes annyi híres, tudós, öreg, 
ifjú orvosnak azon czégéres tudatlansága, mely szerint nem is konyí~ 
tottak bajomhoz. Consiliumokat tartattam magam felett s kaptam ol~· 
diagnosist, melyhez czifraságban és charlataneriában csak a most sze
gény Egressy Gábor felett tartott, vagy róla kiállított diagnosis 
hasonlított. Ezek az emberek az újabb kor augurjai, csakhogy ezek 
nem is nevetnek egymás szeme közé. Megettem s ittam egy patikát, 
utaztam, időztem a városokban, használtam hév-, hideg-, gőz- és min
denféle fürdőt, belégzést, kenést sat., nem használt semmi. Koldussá 
lettem s nem enyhültem, temérdek pénzért nem kaptam semmit. 
Végre valamennyi ebbe a Hercules-csizmába bújt: aranyér. Ezzel 
öltek és bosszantottak. 

Végre 13 hó mulva Skoda ismert a bajra Bécsben. De ennek az 
eljárásában sem volt köszönet. Annyi idő alatt, még ezeket leírom: 
megvoltunk; megkopogtatta mellemet, fülét végig vitte kétszer-három
szor szívem tája felett, s azt mondá: kypertrophia cordis! Leült, két 
sort írt s magát meghajtotta. Hohó sógor! gondoltam magamban, 100 
pengő forintomba kerül nekem ez a kis visit, ez a kis tréfa, hát ennyi 
az egész~ És annyi volt. Azon kérdésedre tehát, édes Józsefem: mit 
mondott, javalt Skoda~ vagy mi az oka, alapja, sikeres orvosiása ezen 
bajnakT nem felelhetek, mert nekem se mondotta. Tudod-e, hogy 
engem két bécsi orvos protegálU úgyszólván karon fogva vezettek 
Skoda elé, még se mehettünk a magnifiens dominussal többre. Mint 
a kis kutya a buldog előtt: úgy álltak előtte. Én kezdettem annyit 
magamtól, mennyit az illem engedett; de ő ajánlotta magát s kijöttünk. 

íme, ez bécsi utam eredménye, s a recipe, melynek cópiáját, -
amint e tatár latinságot lepáriálni tudtam - ide zárom: 

5 Ebben téved Tompa, mert Halroy Gyula adataiból megállapítható, hogy 
Hőke dr. már csirájában felismerte a költő baját, s ennek megfelelőleg kezelte is. 
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Rp. Sulfati Zinci gr[ana]. quatuor;6 

Chinini gr. duodec.; 
Bachori albi gr. semis; 
Divide in dos. 12. 
DS. 3-szor napjában egy port ostyában. 

Wien, Dr. Skoda. 
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Férfiak vagyunk, édes barátom! beszélhetünk nyíltan, Bajunk
nak gyógyszere nincs. Csak az enyhületre kell figyelmünket fordítani, 
míg egy jóltevő fej-, tüdő- vagy 'szív-szélhűdés megment e nyomorult 
élettől, vagy egy kis más hosszabb baj bezárja a tragoediát. 

Tanácsom: ne szedj semmi gyógyszert; se frissiben készültet 
orvosi rendelvény után, se szörpöket, du Barry és Labelone-féle mér
get,' melylyel Török József 
pesti gyógyszerész árasztja el 
a politia szemhunyása mellett 
a beteg emberiséget. N e végy 
semmit. hanem élj mérséklete
sen, tej- és növényételekket 
olyakkal. melyek kevés vért 
készítenek s hajtanak az elnyo
morodott szívbe. Minden szeszes
füszeres ételt s italt kerülj: 
igyál hideg vizet, szedj hideg
víz allöveteket, viselj haspólát 
·- Leibbinde. Örizkedjél az erős 
testi és lelki mozgástól. S végre 
írj Argenti-nek: mondd. hogy 
én utasítottalak. S tűrj, amint 
lehet, én e tekintetben nem na
gyon erős vagyok; kifárasztott 
az emberietlen, barom szenve
rlés, mely nappal s éjjel tor
turáz. 

Látod, édes J ózsikám! 
Sorsunk nagyon egyezik. Ta
nultunk tűrhetően, betöltöttük 

81. A. r g e n t í D ö me. (Barabás képe 
1856-ból.) 

helyünket, éltünk munkásan, becsületesen és mértékletesen s íme ... 
Az én kenyeremnek fele már oda van. Én csak feles pap vagyok; két 
káplánt kell tartanom, ezek elviszik a másik felét. Hát az erkölcsi szen
vedés, a megnyomorodás kínos érzete ... hibánk nélkül! De bezárom 
e lázasan, kínosan, vágtatva írott levelet; baráti bizodalmadat kö
szönve, óhajtom, hogy az idő, mérsékletes élet adjon mindkettőnknek 
enyhületet 

öszinte barátod és szenvedő társad 
Tompa Mihály." 

E levélből is kiérzik, de egyéb adatok is bizonyítják, hogy Tompa 
Mihály mindent megkísérelt beteg szíve gyógyítására. Elhihetjük neki, 
hogy 10-20 orvoshoz fordult tanácsért, ezek közt a nagyműveltségű, jó-

6 Mint sedativ neuroticum. 
7 Valószínűleg a Labélonye-féle digitalis-pastilluso'k és a Dr. Barry-féle 

specialitások értendők. 
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lelkű, humoráról és goromba kiszólásairól egyaránt híres váci homoeo
pathához, Argenti Dömé-hez is.' Mindhiába! 

Skodá-nak a kó:dsme tekintetében igaza volt, de már az a vígaszta
lása, melyet az aggódó költőnek mondott, hogy t. i. bajával késő öregséget 
érhet, nem vált be. Tompa jóbarátja, Lévay József írja, hogy az 1867. év 
már a haldoklás éve volt, a legkínosabb gyötrelmek éve, melyek lelki ere
jét is teljesen megzavarták A gyermekkorától fogva bensőségesen vallá
sos költő-pap öngyilkossági eszmékkel kezdett foglalkozni. A közeli halál 
úgyis bizonyos: minek engedje - úgymond - tépetui és marcangoitatni 
magát a szörnyü kínok által. Debreceni, miskolci, pesti barátaihoz s 
orvosismerőseihez intézett esdeklő levelekben cyankaliumot kéregetett, de 
persze hiába. Lelkét keserűséggel öntötte el annak a tudata, hogy szo
morú sorsát meg nem érdemelte. "Megdöbbenek magamtól - írja Arany 
J án osnak -, mert egész egyéniségemnek elmállás át, nyomorultul elvesz
tését érzem. Mivel érdemlern '2 Józan, mérsékletes életet éltem; egész diák
koromat idevéve, háromszor voltam beka pv a. N em dorbézoltam, nem kár
tyáztam, kihágó nem voltam. És most mivé lettem~ Mily pokoli testi és 
lelki kínokkal kell küzdenem; kivetve életem rendes kerékvágásából: hiva
talomat nem vihetem, nem írhatok, nem költhetek! Csak az irtóztató rém 
üldöz: semmivé lettél, világos öntudattal, testi és szellemi koldus vagy, ten
hibád nélkül. A sorsot, gaz sorsomat így hallom gúnyolódni: Szép volna 
élni, nlint azelőtt, úgy-e~ Jó volna meghalni is~ Nem kapod, nyomorult 
féreg l ... Hetek óta virrasztok; egy, két, három órát alszom éjjelenkint, oly 
idegrángatódások közt, hogy az idegen elfut mellőlem." Legjobb volna 
talán, ha erőszakkal végét vetné ennek a sok szenvedésnek~ A megsem
misülés vágya tölti be lelkét, úgymint ahogy "Tornácomon" címü szép 
versében írja, mikor az esti hangulatball végigtekintve a Sajó völgyén 

"Végtére elborul s nyomasztó nagy éj lesz; 
A levert lélek egy sötét vágyat érez: 
Nem élni! Nem élni!" 

1868 július 30-án ütött végre a szabadulás órája, A Virágrenék sze
lídlelkü, bánatosszavú költője utolsót sóhajtott és a hanvai kis temető 
gránitoszlopára rá vésték Arany J án osnak remek epitaphionját; talán a 
legszebbet és legjellemzőbbet, mit Meleagros bánatos Heliodora-verse óta 
írtak: 

Természet! ki ezer képben tükrözte halálod 
S új életre hogyan kelsz, ha üdül a tavasz, 
:Most öleden nyugszik, maga egy burkolt szomorú kép, 
V árva nagy értelmét bús tele titkainak. 
Lágyan öleld hű dalnokodat s ti szeretti, virágok! 
Dl jetek ágya köré mondani méla reg ét! 

5 A mai generáció már nem sokat tud erről az országos hirű, sőt külföldön is 
ismert orvosunkról (meghalt 1893). A magyar arisztokráciának és főpapságnak fel
kapott homoeopathája volt, kiről annak idején nem kevesebb adoma keringett, 
mint egyik--másik későbbi goromba tanárunkróL Egyízben Hayna1d kalocsai érsek
kel és Viale Prela bécsi nunciussal került össze a vonaton s az utóbbi, tréfás ember 
módjára, nyomban az orvosi tudományokra ter.elte a társalgást, heves támadást 
rögtönözve a hasonszenvi tanok magyarországi korifeusa ellen. Argenti nem na
gyon sokáig állta s azzal a kijelentéssel, hogy "N ol o contradicere. Ego sum asinus 
in theologia, Vestra autem Eminentia in homoeopathia!" - faképnél hagyta elő
kelő utitársait az első állomáson. A királyi tanácsosi címe után járó "nagyságos"-ra 
különös súlyt helyezett, s annak, ki csak "tanácsos úr"-nak címezte, azzal vágott 
a szavába, hogy ,.Tanácsos hin, tanácsos her; vagy szólítson nagyságosnak, vagy 
Iledig 7ceml-nek! :mrtH" 

Kisfaludy Károly betegsége. 
Kisfaludy Károly, kíről a mai nemzedék már alig tud többet, mint 

azt, hogy ő írta a legfölségesebb magyar elégiát (,,Hősvértől pirosult gyász
tér .•. "), hosszú életre volt teremtve. Ifjúkorában maga volt az egészség és 
erő, s úgy, Illint költőutódja: Tompa Mihály, atlétaszámba ment egyívású 
társai közt. Erősen kultiválta a testgyakorlás minden nemét s egy ízben 
- még diák korában - azt is megtette, hogy Pesttől V ácig korcsolyázott 
egyfuttában a befagyott Dunán. 

A sors mégsem volt könyörületes hozzá, rövidre szabta életét s alig 42 
éves korában áldozatul esett a tüdővésznek. Korai halálát sokan nem tud
ták megérteni s magyarázatául mindenféle mellékes okokat kerestek. 
A Magy. Tud. Akadémia levéltárában ma is megvan az egykorú Tatay 
plébánosnak Schedel (Toldy) Ferench~z intézett levele, mely a következő 
furcsa magyarázatát adja Kisfaludy Károly hahtlának: 

A költő a huszas években Pesten, a Magyar-utcában lakott egy 
csizmadiánál, kinek a cégérét is ö festette meg, mint afféle félbenmaradt 
piktor. Ez a csizmadia bocsátotta árúba Kisfaludy aquarelljeit, mikor meg 
volt szornlva; ha pénzük volt, megosztották, ha nem volt, együtt nyomo
rogtak, jobb napokat remélve. Később, mikor megindította az "Aurórá"-t, 
ennek szerkesztése, korrigálása stb. egészen a költő nyakába szakadt, ren
desen késő éjszakáig bajlódott vele. Egyszer szintén késő este, úgy 11 óra 
tájban, teljesen kimerülve állított be Kisfaludy az ő rendes vacsorázóhe
lyére, a Magyar-utca kis vendéglőjébe. Az egyik asztalnál ülő víg cimbo
rák nagy gaudiummal fogadták: ~,N o, itt van a poéta, ki azt a sok verset 
írja! Talán már a borivást is elfelejtette!" Kisfaludy egy nagy butéliás
üvegre mutatott, mondván, hogy ha éppen kívánják, nemcsak a borát 
issza ki, hanem utána még magát az üveget is megeszi; aztán szép csön
desen megvacsorázott s mikor kész volt, elkezdte rágni az üveget. A tete
jén kezdte, nagyokat ropogtatva-csikorgatva erős, egészséges fogaivaL 
V értő! tajtékzott a szája, de azért csak tovább harapdálta az üveget, míg 
csak a feneke horpadásáig nem ért . .t Szavának ura volt m.indenkor. Tatay 
szerint az üveg alkalmasint arzénos festékkel volt színezve s valószínűleg 
ez volt az oka a költő korai halálának. Ez persze csak afféle laikus fölte-

1 Hogy ez az üvegevés (melyet hajdanában jómagam is megfigyelhettem több
ízben is a bácskai urak mulatozásai alkalmával) csakugyan meg-történhetett, azt 
egy későbbi levélben maga Kisfaludy Károly is megerősíti. Ezt a levelet Gaál 
Györgynek, az Esterházy-képtár igazgatójának a feleségéhez intézte, ki szintén 
hírét vette a költő üvegevő művészetének s ezért megfeddette. "Entschuldigen Sie, 
wertheste Gnaedige" írja neki Kisfaludy Károly, "ich werde nicht mehr Glaeser 
speisen!" (V. ö, Lasz Samu: Nyugatmagyarországi Hiradó 1892, 225. sz.) 
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vés. üvegevéstől senki se li'aphat arzénmérgezést,' annál kevésbbé tüdő
vészt. 

A véletlen rávezetett Kisfaludy utolsó betegségének természetesebb 
magyarázatára és jobb megismerésére. 

Az Orvosi Tár 1838. évi folyamában !apozgatva, a 20. számban talá
lom Bugátnak egy értekezését, mely arról szól, hogy a chinakéreg és a 
chinin hosszú időn át nagy dosisokban adva, májbajokat és phthisist okoz
hat. "Többnyire az orvosok a kinát közömbös orvosságnak tartván, vele 
tán szintannyi kárt mint amennyi hasznot okoztak" írja bevezetésüt ",gaz 
ugyan, hogy nagy sokára megtanította őket a tapasztalás, hogy a kina a 
májnak daganatát, keményedését és ezen bajok következéseit, nevezetesen 
a különféle vízkórokat okozza; mivel azonban főkép a makacsabb hideg
lelésekben ezen szerhöz mint biztos sacra anchora'hoz minden időveszteség, 
s nagy főtörés nélkül fol;vamodhattak, s e szerint a tűrni nem tudó beteget 
minél előbb kielégíthették; azért az általa okozott s föntebb említett követ
kezeirnek ellenére is soká igen divatban maradt a kina és így míg egy 
oldalról sok csak ideigtartó gyógyulásokat okozott, más oldalról noha gya
korta több évek mulva hosszabb ideig tartó nyomorgások, májbeli bajok 
után számtalan halált hozott elő. Az újabb időkben az életműves vegytan 
(chemia organica) noha eddig még csak bölcsejében mondatik szunnyadni, 
nevezetes feltalálásokat tett, ezek közé tartozik az égvénykék (alcaloidea) 
fölfedezése is, mely legalább a gyógytanra nézve valóban a legnevezete
sebb; mert a többi közt a kinainak (chinina) föltalálását is ennek köszön
hetjük, melynek az orvosok úgy megörültek, és oly mohón estek neki, hogy 
minden további vizsgálat nélkül az absolvo te a peccatis tuis-t csakhamar 
reá vetvén, őtet minden meggondolás, s tartózkodás nélkül adták és adják 
is, úgy gondolván, hogy a kina! készítése alkalmával, minden a kinában 
lévő májvesztegető anyag kiirtatik, és így a bajok hosszú sorának oka 
lenni megszűnt. Azt, hogy a kina a maga állományában májbeli bajokat 
okoz, úgy gondolom minden orvos tudja; de hogy a kina! is szinte képes 
ezen bajokat okozni, azt kevesebben gyanítják; hogy azonban olly erős 
szer légyen, mely a tüdőket is megvesztegetvén tüdősorvat 8 is hozhat elő, 
azt úgy hiszem még eddig igen kevesen gyanítják, és épen ennek megmu
tatására kívánok egy magam tapasztalta igen gyanús esetet felhozni. Ha
zánk egy nevezetesebb literátora gyanús, még pedig bujasenyves sömörben 
szenvedvén, ezen baja ellen több nevezetes. orvos által orvosoltatott, de 
süker nélkül, hihetőleg azért, mert egyik tanácsával sem élt álhatatosan; 
végre engemet szólított meg; én a bajt fölebb említett természetűnek gon
dolván, ellene e Dzondi bujasenyves-gyógymódját rendeltem, • nevezetesen, 
mint más esetben is tenni szoktam, a szárcsagyökérre (Rad. Sarsaparillae) 
többet tartván, ebből, mennyire csak lehetett, a legtömítettebb főzetet ad
tam; a betegnek irántam s nekem iránta állandóbb türelmem lévén, több 
hetekig tartó orvoslásom után, nekem a bajt vagy tökéletesen meggyógyí
tani, vagy legalább a láthatót láthatatlanná tenni, a világos betegséget 

2 A.!z. ú. n. üvegepétill (Fel vitri) talán inkább; ezzel már mérgezési kísérletek 
is történtek. Ez azonban egészen más dolog. 

8 Tüdősorv = tüd6sorvadás. 
4 A régi hires Dzondi-féle kúra abban állott, hogy a luetikus betegnek na

ponta emelked6 adagokban sublimattartalmú (cukorral és mica panis-szal készült) 
pilnlákat adtak be, úgyhogy a 27. napon már 30 pilnlát (10 cg sublimat!) kapott. 
Irrationalis és nem egyszer veszedelmes kúra volt. 
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kórszúnnyá' változtatui végre tökéletesen sikerűlt. Az ekként legalább 
látszatra egészséges, még legjobb korabeli, erős, izmos, lehetne mondanom 
bajnok ember, több átnyomorgott évek után egy boldog nyarat élt által; 
de a bekövetkező őszszel egy utat tevén, e ·közben tán esteli meghűlés vagy 
evés-ivásban elkövetett hiba által váltólázba esett; benne ezen baj, mint tán 
minden betvegyes 6 emberben az őszi láz makaccsá lőn, azért is ellene or
vosa az ú.ltimi fori segedelemhöz folyamodVán, a só- és kénsavas kinalt 
nem kémélte, mire nem gyó
gyítani, hanem egy időre fel
függeszteni díszlett 7 is a szer
n ek, de a baj csak ismét 
visszajött, Úgy annyira, hogy 
az orvosát olly könnyen vál
toztató beteg egy máshoz 
folyamodnék; ez a beteg sze
l·encsétlen~:;égére a juvantibus 
et nocentibus maxima indi
catio gyógytani elvet feled
vén, vagy azt gondolhatta. 
hogy az ő kezéből jobb néven 
fogadja a beteg természete a 
kinanemüeket, vagy azt, hogy 
mennyiségére, adott alakára, 
az időközökre nézve jobban 
tud a kinával bánni, azért 
csak rajta! neki hajt a kíná
val, adja derüre-borúra, de 
fájdalom, a baj csak makacson 
áll, sőt növekedik, az eddig 
egyszerű bajhoz apró köhö
gés, ehöz újra éjjeli izzado
zás, hasmenés, kisoványodás, 
vagyis egyszóval tüdősorv 

járult, elannyira, hogy a kór
alak változással a gyágy
tervet is meg kellett változ
tatni; de fájdalom hasztalan, 
mert az életrontó betegség, 
minden keresett gyógyszerek 
ellenére, oldott kerekekkel 

82. T o l d y (Schedel) Fe r e n c n ek (1805-1875), 
az első magyar orvosi folyóirat (Orvosi 'rár) egyik 
szerkesZtőjének és a pesti egyetemen a diaetetika 
és makrobiotika etiladójának fiatalkori arcképe 

BarabástóL 

sietett az élet vdrító bérczéről a völgy sötét ölébe, a korán sírjába szállot
tat siratja hazánk melpoménéje." 

Syphilisről 1évén szó, Bugát gyöngéd kímélettel elhallgatja a beteg 
nevét s még a szokásos kezdőbetűket sem teszi ki; mindazáltal a kórtör
ténet egyes kifejezéseit olvasva, azonnal Kisfaludy Károlyra gondoltam, 

5 Kórszúny =diathesis, dispositio, lappangó kórhajlam ("szunnyadó kór"-ból 
képezve). 

6 Betvegy, vagyis bet(eges) vegy(ület): cacochymia, a testnedvek rossz ve
gyülete. Jellegzetes bugátos szóösszevonás! Olyan, mint a beresz (=vagina, mert
ha úgy akarja - beereszti a membrum virilé-t), a necsilr (nedsür, vagyis sürü 
nedv, roob), a b6dal (bódító alj, narkotin), a huszur (cactus, mert húsos és szúr) stb. 

7 Díszleni = sikerülni. 
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bár ez már akkor (1838.) régen halott volt. A .,legjobb korabeli, erős izmos, 
mondhatni bajnok ember", "több átnyomorgott évek után", "nevezetes lite
rátor", "az orvosát oly könnyen változtató beteg" - mind a M ohács halha
tatlan költőjére vallott. A nagybeteg életének utolsó esztendejéről fenn
maradt adatok, levelek, stb. azután teljesen megerősítettek abban a nézet
ben, hogy Bugát névtelen paciense csakugyan Kisfaludy Károly volt.' 

A költőnek legkimerítöbb életrajza' azt mondja, hogy 1829-ben a 
költő még elég jól érezte magát, nagy terveket szőtt, de azért már nem volt 
egészen kifogástalan egészségű. ,,Azelőtt'~ írja Bánóczi "gyakran szenve
dett "hasgörcsben", de a múló rohamok után helyre állott ismét régi ép
sége. Most azonban belső baj fogyasztotta." "Majd mindig szahámba zár a 
köszvény"10 írja Kisfaludy 1829 november ll-én Toldynak, "mely az alat
tam valókat (melyek talán néha többet is ugrottak mint kellett volna) 
nagy szerénységben tartja." Betegségét azonban az orvosok, úgy látszik, 
oly kapkodva gyógyítgatták, mintha az orvostudomány Hutten Ulrik óta 
egy lépést sem haladt volna. "Kisfaludy négy héttől fogva igen rosszul 
van" írja 1829 december 10-én Bajza Toldynak, "az általad tudvalevő beteg
ségben. Én félek, hogy a rossz annyira elhatalmasodott testében, hogy 
többé ki sem fogják gyógyítani s ennek Forgó lesz az oka a maga homeo
pathiájávaU1 A nyavalya már esztendeje, hogy szabadon grassál, anél
kül, hogy valami orvosszerek használtattak volna gátlására. Három héttől 
fogva titkon Bugáttal gyógyíttatja magát, de nem javul. Ugy látszik, hogy 
Bugát gyenge orvos, a mit ma praescribál, holnap már nem hagyja be
venni Károlynak. A minap meg egy szörnyü hibát követtek el. V alaini 
ópiumot, melyből esak pár cseppet kellett volna bevenni, egész üveggel 
megitattak vele egy nap alatt s Bugát csak akkor vette észre magát, mikor 
már a hiba megtörtént Azóta Károly szemlátomást rosszabbul van. A na
pokban már nem bírt maga erejével felkelni. Bugát iránt is elvesztette 
bizodalmát. Gróf Széchenyi szállást és költséget ajánlott neki, ha Bécsbe 
megy s magát ott gyógyíttatja, de ő nem fogadta el." Lelki ereje azonban 
nincs megtörve, új munkába fog s 1830 elején hamarosan megírja Csák 
Máté címü szomorújátékának két felvonását ,.Én javulok; a tavasz jótevő
leg hat rám s a nyár még szebb reménnyel kecsegtet" írja 1830 április 7-én 
Toldynak. (Ez volt az a "boldog nyár", melyről föntebb Bugát közlemé
nyében olvastunk.) De a javulás nem tartott sokáig. Sorvasztó lázak kö
vetkeztek. Barátai csak nappal vannak körülötte, éjjel senki sincs a sze
gény szenvedő poéta mellett. Egy álmatlan éjszakán felugrik ágyábó!, le
rohan az udvaron lévő kúthoz, hogy égő fejét lehütse; de alig fogja meg 
a szivattyú nyelét, a hideg, vizes kövön végigvágódik. A földszint lakói 
összefutnak, fölviszik az eszméletlen költőt az emeletre s egyúttal szol-

8 Bizonyos, hogy Bugát már régebbről is jól ismerte a költőt, mert "Termé~ 
szettudományi Szóhalmaz"·ának egy helyén (lll. o.) említi, hogy téli estéken Kis
faludynál jöttek össze barátaival és törték a fejüket, hogy a hosszú és nehézkes 
.,tudomány" (lehre) szót hogyan lehetne kifejezni "breviori quadam et roagis 
rotunda voce" s ekkor született meg a .fan (hittan, vegytan, kóxtan stb.), mely 
csakugyan elég brevis s elég rotunda és ma már annyira megtelepedett nyelvünk
ben, hogy igazán kár volna onnan kiirtani - próbálni. 

9 Bánóczi József: Kisfaludy Károly és munkái (1882-83.) II. 371. 
1° Kisfaludy ezidőben (1830.) a Váci-utca 10. szám alatt lakott (ugyanott hol 

25 évvel késdbb Vörösmarty meghalt.). ' 
11 Forgó György dr. (1787-1835.), eldbb Lenhossék Mihálynak, az élettan taná

rának segédje, majd Pest megye f6orvosa s els6 homeopatháink egyike, Kisfaludy
nak jóbarátja és lakótársa volt. 

Kisfaludy Károly betegsége 315 

g·aJa, az iszákos J an esi után futnak, ki most is a szomszéd kocsmában 
fogyasztja a hegy levét. 

.. J-úlius közepén ismét lábbadoz s mihelyt állapota engedi, elmegy 
augusztusban Győrre, Teréz növéréhez, hogy üdüljön. De mert az út meg
viselte, betegen fekszik ott is s minthogy nénje maga is nagyon rosszul 
van, vissza viteté magát Pestre, oly nyomorult állapotban, hogy félős, ne 
talán még az útban elhaljon." 

A következő hónapban hazajön Toldy külföldi útjáról. "Midőn szep
tember elején" írja "visszajönnék - noha barátink a dolgok szomorú 
úllapotjiról előre értesitének - hozzá beléptemkor borzanat fogott el. 
A magas, szeTtelen erejű, virító egészségű férfi össze volt roskadva, erőt
len vázzá összeaszva; szava hangtalan, tompa s fájdalmas mosolygása, 
melylyel üdvezlett, elhervasztá legott a rég óhajtott viszontlátás öröm
virágit. Veszedelemben nem hivé magát lenni, de aggodalmas türelmet
lenséggel várta épülését. Azonban egy nap múlt a másik után, s a kórtüne
tek nem tágultak. Váltogatta orvosait, mert bizodalma irántok ingott. 
l\iindazáltal közepette szenvedésinek is gondja volt az Aurora s a Jelenkor 
é-s Társalkodó ügyökre". Állapota napról-napra súlyosbodott s a költő bús 
é~ csüggeteg lett. Nem Yeszendő életét sajnálta. "Barátai, kik ágyától rit
kfm távaztanak el, egyi>-b panaszt nem hallának ajkairól, mint a mely 
füstbe oszlandó s~ép feltételeit, be nem teljesülő plánumait s a várt dicső 
jövendő meg nem élhetését tárgyazá." Ekkor vette a hírt, hogy jólelkű 
Teréz nővére, ki egész életében leghűbb gondozója volt, meghalt. Akiket 
szeretett, mind elfordultak tőle, itt hagyták magára. A halállal vívódó,. 
mélyen megrendített költő könnyek közt diktált Toldynak levelet, "mely
hen, mint ez írja, néhány előtte nagybecsű apróságon kívül azon kendőt 
is kikéré szomorú emlékül, melyet kedves testvére élete végén használt. 
Ezen időtől fogva szokatlan szomorúság hatalmazott el lelkén, ágyát 
többé el nem hagyta; s velem gyakran beszéle a halálról, melyet sejteni 
kezde, melytől talán félt is, mert szófogadó lett, mint egy gyermek, az or
vosságokat a legpontosabban vevé, s az orvos rendeléseit a legszigorúb
ban követte. De későn." 

Novemberben feljön Kisfaludy Sándor és Farkas Gábor Pestre; a 
Hétválasztóba szállnak, Károly lakásával szembe. Látogatni jöttek tán a 
beteget1 Nem. Hanem azért jöttek, hátha örökölhetnek? Hallván, hogy 
sok az adósság, csakhamar itthagyják a haldoklót és sietnek haza ... 

Nyolc napon át kínos fuldoklási rohamok gyötrik a nagybeteget. 
November 18-án ezt írja Szemere Helmec.zynek: "Mult éjjel oly rosszul lett, 
hogy Schedeiért kellett futni; és Schedel azt mondja, de Stáhly is, hogy 
tán 24 óra sem telik bele - s túl eshetik. Épen midőn ezeket mondogatá 
(Vörösmarty), fiaker áll meg ablakom alatt s Károly legénye, Jancsi, asz
talkendővel s ho1mi findzsákkal jöve be. Barátom, elijedek. De az inas
valamennyire megnyugtatott, mondván, hogy ura küldi, feleségemet kérve, 
adna neki befőzött gyümölcsöt." 

November 21-én, vasárnap délután Kisfaludy kiszenvedett. Csak 
negyvenkét éves vo]t. 

~,Árvaságra jutottunk!" írja Toldy Kazinczynak, "pásztor nélkül 
való nyáj lettünk! Oda van tanítónk, vezérünk sa legjobb, leghívebb barát! 
És a literatúra 1 !" 



Bugát és a magyar orvosi nyelv. 
Bugát Pál (179i\-1865) a nagyratörő és jótakaró, nemeslelkű és tra

gikus sorsú emberek közé tartozott; megérdeml~ hogy apologiát írjak 
róla, bár jól érzem, hogy ez szomorú feladat. Pályája nagyszerűen indult. 
Apja szegény gyöngyösi mesterember volt, ő maga sok küzködéssel, 
súlyos nélkülözések között - kitünő sikerrel - végezte egyetemi tanul
mányait. Az isten megsegítette: harmincegyéves korában Seirnec és 
Bélabánya tisztifőorvosa lett s még ugyanebben az évben nyilvános ren
des tanárul hívták meg a pesti egyetemre. Igaz, hogy csak a sebész
növendékeket tanította (élettanra, általános kórtanra és gyógyszertanra), 
de éppen itt nyilt meg számára az a szép terrénum, melyre tehetségeinél 
és mélységes hazaszereteténél fogva mintegy rászületett.' Tudnunk kell 
ugyanis, hogy a pesti egyetem orvosi karán éppen a sebésznövendékek 
tanárai voltak azok, akik a magyarnyelvű orvosi irodalmat legeredménye
sebben művelték. Az akkori többnyelvű tanítási rendszer korában csak ők 
voltak azok, kik magyarul is taníthattak; a tanárok másik, nagyobb része 
a latin (később a német-) nyelvű előadásra volt kötelezve. Bugát kineve
zéséig az orvoskari tanárok közül csak ketten írtak és tanítottak magya
rul: a halhatatlan emlékű Rácz Sámuel, ki egyik munkája előszavában 
maga írja, hogy 1777 november első napjától kezdve magyarul tanította a 
"borbélyokat a belső nyavalyák orvoslására a budai univerzitásban, milyen 
tanítások ennek előtte Magyarországon soha sem voltak", a másik pedig 
Bene Ferenc, ki "az úgynevezett belső nyavalyáknak megesmerésekre 
oktatván a seborvosokat", 18IZ-1813-ban az élettant, egészségtant, általá
nos kór- és gyógytan t s a gyógyszertant adta ki magyar nyel ven. 2 

Az a nyelv, melyen a Buuát előtti korszak szerzői írtak, a nehézkes 
régi magyar nyelv volt, jórészt Apáczai és közvetlen utódainak nyelve. 
A láz neve: forró hideglelés, az iwmé: inas hús, a mirigyé: ikrás hús, a 
rekeszé: általrekesztő hártya, a hydrops anasarcáé: "bőraljat elfutó seny
ves vízikórság", a plethoráé: "a vérnék felette-való nagy bővsége", a -tebris 
tertianáé: "a harmadik napon vissza forduló hideglelés" stb. 

Bugát már egészen fiatal korában rátévedt a magyar nyelVészet 
veszedelmes útjaira. Már Hampel bonctanának előszavában (182S), melyet 

1 Buoát okos, átgondolt hazaszeretetére jellemző, hogy szükös viszonyai elle
nére állandóan szegény ifjakat (köztük nyolc csángó-gyereket) tartott házában, 
kiket nemcsak taníttatott, hanem folyton tanitott maga is s bell:Slük. képzett nép
tanítókat, gazdákat, kézműveseket és els.ősorban jó magyarokat nevelt. :Minden 
tekintetben ráillik az az epitheton ornans, amivel kellemetlen emlékű kollégája, 
Tognio Lajos jellemezte: "Bugát, der Magyaroman~~. 

2 Mindezekről részletesebben l. Kátay Gábor-nak Bugát-ról tartott emlékbeszé
dét (1868). 
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ő fordított, azt írja, hogy a fordításban is arra kell törekedni, hogy "a 
munka az ő német zamatjától ne igen szagoskodjon, vagyis, ha a leány 
tökéletessen annya ábrázatját hordozza is, legalább köntöse légyen külön
böző és eredeti". Szinte komikumszámba megy, hogy a nyelvészkedés lej
tőjére talán nem is annyira a maga jószántából lépett, mint inkább a 
magyarul alig tudó vegytantanárnak, Schuster Jánosnak utánzásából, 
vagy egyenes ösztönzésébőL Szily Kálmán3 a következőket írja erről: 
"A jelen század 20-as éveiben a budapesti egyetem kémiai tanszékén egy 
régi világbeli öreg úr ült, Schuster János volt a neve. Előde és mestere 
a zseniális Winterle volt, aki az ő pályafutása végén, szertelen spekulációi
tól elragadtatva, egy olyan vakútra tévedt a kémia elméletében, melyből 
élte fogytáig sem tudott kigázolni. A szorgalmas tanítvány és késöbb 
buzgó munkatárs, a mi Schusterünk is bennrekedt a Winterle-féle zug
ban. J ava idejét a mcster hóbortos speku
lációival töltvén cl, napról-napra jobban 
lemaradt az akkortájt hirtelen fellendült 
kémia magaslatáról. Különben tevékeny, 
munkához szokott ember lévén, öreg nap
jaira kigondolt magának egy ártatlan mu
latságot: csecsebecséket faragcsált, nem 
csontból, nem is fából, hanem egy ezeknél 
sokkal puhább jószágból, t. i. a magyar 
nyelvből. új elemekkel, új vegyületekkel 
nem bírván a kémiát gazdagítani, magyar 
szóhangokból új neveket faragcsált a már 
m·eglevők számára. Olyanforma mulatság, 
mintha azon törte volna a fejét, hogy 
Eoerhaave-nak, Berzelius-nak, Dalton-nak, 
Lavoisier-nek vajjon mi lett volna a neve, 
ha Magyarországban születnek. Hogy Ke
leulé K üküllei lett volna, az bizonyos. 

És ami a dologban még a legerede
tibb, ami jó Schusterünk nem is tudott ma
gyarul. T. kollégámtól, Nendtvich Károly
tól tudom, ki több évig volt segéde, hogy a 
"nev end ék gyógyszereseknek" mindig nagy 

83. B u g á t P á I fiatalkori arc 
képe. (A Termésr,ettudományi Tár
sulat hirtokában levő kép után.) 

gaudium volt, ha Schuster valamelyikökkel magyarul kezdett beszélni. 
Hanem annál erősebb volt a műnyelv filozófiájában, amint ez a követ

kező egy adatból is bőségesen ki fog világlani: 
A kéneső ugyan régi jó magyar szó, de faragcsáini nem igen lehet 

rajta: más nevet kell neki adni. Schuster a szerdáról elnevezte a kénesőt 
szeredany-nak. - De hát mi jognál fogva~ mi köze a szerdának a kéneső
höz~ - Pedig a dolog igen egyszerű. A kénesőt az orvosok deákul mercu
rius-nak hívják, és a szerdának deákul dies mercurii a neve; világos 
tehát, hogy a kéneső nem jó szó, hanem igenis a szereda, mely megtoldva 
az elemek közös bibéjével, az -any-nyal, hű fordítása lesz a hydrargy-
rum-nak." 

3 Szily Kálmán: Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez (1898), 50. 
(Schuster-ről lásd még az "Orvosi szakoktatás és egyetemi élet a régi Magyarorszá
gon" c. értekezést.) 
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Meg kell adni Schusternek, hogy ő ezt a szógyártást eleinte csak a 
maga mulatságára csinálta. Megelégedett vele, ha maga és egy-két meg
hittebb tanítványa gyönyörködhetett az efféle helyes kis faragványokban, 
amilyen az iboló (jód), a savitó (oxygen), a vassavitag (vasoxyd), vegy
vinnye (laboratórium), ham-vas-kékeny (ferrocyankalium), marós harnag 
(kálilúg), jegesitett fojtósavacsos ezüstag (arg. nitric. cryst.), moscat 
fekete higacs, zöldlőgyulatsavas sulyag, férjagsavas harnag (kalium arse
nicosum, mert a görög arsen = férfi, hímállat) és még hosszú serege a 
hasonló csintalanságoknak, melyekkel olyan gyakran találkozunk az 
Orvosi Tár évfolyamaiban és a régi gyógyszerész-értekezésekben. 

Bugátnak, a hatalmas agitátornak kellett jönnie, hogy ezek a képte
lenségek néhány évtizedre uralkodjanak a magyar orvos-természettudo
mányi nomenclaturában. Ö volt az, ki elhatározta, hogy kiirt nyelvünk
ből minden idegenszármazású vagy nehézkes ejtésű, hosszabb szót, még 
ha netalántán a keresztneve is valakinek.4 Néhány év alatt Bugátnál 
8000 szó, 1843-ban pedig már negyvenezer szó volt együtt. Ezeket (ugyan
ebben az évben) ki is adta "Természettudományi Szóhalmaz~' címén. Ha 
már a harmincas években megrójják az Akadémián vagy azon kívül 
Bugát tévelygéseit, akkor bizonyára meg sem születik ez a furcsa mester
nyel v; de éppen az volt a baj, hogy ellenkezőleg biztatták, lelkesítették a 
továbbhaladásra s maga Toldy Ferenc, az Akadémia egyik vezére, írta, 
hogy: "helyesen szólani Révai, szépen Kazinczy, műszabatosan Bugát Pál 
tanították a nemzetet". Annyi bizonyos, hogy Bugát fáradhatatlan agitá
ciójának volt egy igen értékes eredménye, az tudniillik, hogy mindenki
nek lelkében gyökeret vert a meggyőződés, hogy magyar nyelven is, tudo
mányos formában, ki lehet fejezni bármilyen ismeretet. Megszületett a 
nyelv iránti bizalom. 

Bugát nyelvi eltévelyedésének - azt lehet mondani - még nagyobb 
lendületet adott az ő egyéni tragikuma, mely a szabadságharc leverésével 
kezdődik. 1848-ban a honvédelmi bizottmány Magyarország főorvosává 

nevezte ki Bugátot s ő ezt elfogadta. Ezért később lakolnia kellett. Tanári 
székétől, melyet 24 éven át becsülettel töltött be, megfosztották, vidékre 
kellett vonulnia s nyilvános szereplésének hossz.ú időre vége szakadt. 
"Azon kebel, mely melegével a negyvenes években az egész országot meg 
akarta hódítani, az ötvenes években sem lelkesedni, sem lelkesíteni nem 
tudhatott többé. Szibéria haván nem tenyészett áloé", írja róla Kátay 
Gábor. 

A veteres coloni rendes sorsa különös kíméletlenséggel csapott le rá, 
mikor 1860 decemberében a Természettudományi Társulat tagjai majdnem 
egyhangúlag ismét őt ültették a 12 év előtt elhagyott elnöki székbe, hogy 
mégegyszer kifejezzék hálájukat és kegyeletüket a Társulat alapítója és 
sokszoros jótevője iránt. Meghatottan foglalta el helyét s azt hitte, hogy 
működése fonalát ott füzheti tovább, ahol az 1848-ban megszakadt. De a 
régi kedves alakok helyett többnyire új arcokat látott maga körül; új 
modor, új szokások léptek a régiek helyébe. Csakhamar tapasztalnia kel
lett, hogy ezek az új emberek már nem lelkesülnek oly könnyen, mint a 48 
előttiek; a legmagasabb röptű indítvány sem ragadja el őket; nyugodtan, 

4 !gy péld. Adeodát-ot Istenadtára magyarosítja. ("Dr. Ábrahám Istenadta" = 
Ábrahám Adeodát, a gyakorlati sebészet tanára a kolozsvári Iyceumban. Orvosi 
Tár, 1846 .• 228.) Ugyanitt 1839. II. 349. az országos főorvos (fizikus) = orszépőr, 
(országos épőr) stb. 

Bugát és a magyar orvosi nyelv 319 

higgadtan fontolóra vesznek mindent, és nem akarnak kísérle
te~be bocsátkozni, . rníg a siker biztosítékait nem látják maguk 
elott. Eg:; . negy~devre einökké választása után rendkívüli gyülést 
h1rde~ s reg! szokasa szerint egy csomó indítvánnyal áll elő, többek közt 
egy Javaslattal is, a tudományos nevek magyarítása iránt. Nyílt ellen
zésre talált, sőt mi több, a Társulat első titkára, Szabó József (a geológus), 
a 1v[agy,~r 'l~udo:nányos Akadémiában támadó harcot indít az ő legkedve
sebb muve, a rola elnevezett tudományos műnyelv ellen, s az Akadémia 
~emhogy elhallgattatná a pártütőt, hanem még helyesléssei fogadja Szabó 
Javaslatat. l\1ély szomorúsággal látja Bugát, hogy az a mesterséges épít
mény, amelyet ő oly bizton-bátran épített fel s amelyet nemcsak ő hanem 
~'ol~y is örökidőkre szólónak vélt, mily hamar kezd roskadozni. E~zi, hogy 
eletenek legszebb reménye füstbe ment. Testben, lélekben megtörve 1865 
elején megválik az elnökségtől és alig egy félév mulva életétől is.5 ' 

A szabadságharcot követő rákényszerített visszavonultságban külö
nösen nagy energiával vetette rá magát az orvosi műszók magyarítására. 
Munkakedve még töretlen volt s akadhatott-e annak kielégítésére kedve
sebb foglalkozás, mint a természettudományi (s főleg orvosi) mestersza
vakkal való, évtizedek óta megszakott aprólékos fejtörés, babrálás! 
A budapesti egyetem gyóg-yszertani intézete örökség útján Bugát köny· 
veinek birtokába jutott. Van ezek közt egy igen érdekes darab: Kraus 
or;~si szótára 1826-ból. Ebben dolgozta ki Bugát, az eredetinek szövegét 
szelJegyzetekkel kísérve, az ő "Szóhalmaz"·ának egész rendszerét. 1854-
1855-ben (62 éves korában) fejezte be a nagy munkát, mint a harmadik 
kötet utolsó lapján ceruzával írja: "Végeztem november 4-én, 1855, Pes
ten. Ez utolsó kötetet hosszabb ideig amiatt, hogy két tenyeremet a Pál
tetőn ez idő alatt ugyancsak megkérgesítettem." A könyvben különben 
számos hely van, mely az íróra magára is érdekes, gyakran rokonszenves 
világot vet; Így a 197. lapon ezeket írja: "Madidus: nedves, melius fors 
medves, quia radix vocis cum latino madidus convenit Szeretett anyárn 
is medvest mondott." Hasonló modorban folytatja rnind a 900 oldalon ke
resztül: elvétve találhatók igen jó, zamatos, népies kifejezések is, de a 
szók túlnyomó többsége hasznavehetetlen, sőt olykor bohókás. Így, hogy 
csak néhány orvosi kifejezést említsek, a 229. oldalon ezt írja: Coles 
membrum virile: férfitag, bejer (begyer, bejár, bejertől), vagy Jer b~ 
"dicit vagina"! Néhány lappal odébb azután colposról azt mondja: "Va
g_ina: méh-h~vely, hüvely, beresz (beereszt); mert ha a penist bejernek, 
ugy a vaginat beresznek lehetne és kellene mondani." A cunnus címhez 
ezt írja: misziib (mi szebb!)! stb. 

De nemcsak az orvosi, hanem a gyógyszerészi mesterszóknak is egész 
sokasága található fel e munkában; szerencsére azok nagyrésze - a súly
ruértékek ~s néhány másnak a kivételével - nem ment át a tudományos 
nyelvbe. Errlekesnek találom, amennyire terem engedi, néhányat ezek 
közül is felsorolni. Roob: nedsür, necsür (sűrű nedv); trochiscus: kerkecs 
(kerekecs); argentum: ezeny; narcotin: bódal (bódító alj); sapo: zsillúg 
(zsír-lug); rnacis: ding (dió-ing); glycyrrhiza: édgyök; bdellium: finota (ad 
analogiam: gyanta), büdös szaga után; cactus: huszur (mert husos és 
szúr); canella: náca (nád ca); cantharidin: hojuzal (hólyaghúzó alj); car
pos-(gyümölcs)-re szedle-t ajánl ("szedd le!"); cinnamomum: kéri! (mert 
illó olaja a kéregben van); ceratonia siliqua (szent János-kenyér): édlap 

5 Szily K.: Adalékok stb., 140. 
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(mert édes és lapos); cetaceum: bárvány-fagynya (bárvány: cet); kémia: 
kémtan; chlorophyll: zödnye (zöldnye); coccionella: buszur bojbósz!; colo
cynthis: kóty (népies); kristály: jéc; aether: iter; gramen: kasz (mert 
kaszálják); ambra: illa; amuletum: hártó (hárító); ana (a recepten): 
f'gyenlőny; analysis: szétlés; antagonista (szer): ellene; rozmarin: sir
nász; aroma: illany (ill-atos any-ag); asbest: tüztür (tüzet tűri) stb. 
A gramm nála ter, a liter lér, a méter mél; ezeknek a tizedrészeit azután 
a deciből kiszakított "ec.z" szótaggal fejezi ki; így decigramm: terecz, 
deciliter: lérecz, decirnéter: mélecz. A terecs, a szenwr, a vény. szintén 
Bugát-tól származnak. 

Különös gyönyörűsége telt Bugát-nak a -da, -de szóvégi képzőkben, 
ez volt a ,.formatjvum locorum clausorum": a zárt helyiségeket jelentő 
szavak képzője. ö csinálta például a kórodát6 és még sok más hasonlót 
a zárda mintájára. így született meg aztán (részint tőle, részint mások
tól) a -da, -de képzős szók végtelen sora, melyek egyrésze ma is él és ural
kodik, sőt egyikük-másikuk kétségkívül örökéletű is marad: az iroda, 
szálloda, tőzsde, dalárda, lovarda, sütőde, tébolyda, uszoda, zenede, tanoda, 
nyomda, távírda, bölcsőde, dolgozda stb. Az -esz nála az eszköznevek kép
zője lett (csipesz. kutasz, lékesz. metesz), az -ár képző azt fejezte ki, hogy 
az illető egyén valamit áraszt, pl. a tanár ("e radice vocis tanitni et itidem 
radice vocis árasztani compositum") tan-árasztót: professort jelent, a ho
rn-ár a tintahalat (mert homályt áraszt); az a is többször előfordul a né
pies eszköznevekben (kapa, donga stb.), tehát legyen erre a mintára inga 
is. A bolondságban rendszer volt. 

A nyelvészeti megtévelyedések hosszú sora ellenére is azt kell mon
danunk, hogy Bugát nem érdemli meg, hogy mindig csak gúnnyal és csú
folódva említsük nevét, ahogy az már szokás. Egész seregét alkotta ő az 
olyan szavaknak is. melyek nélkül ma el sem lehetünk. melyek legtöbbje 
helyébe jobbat tenni nem is tudunk. Hogy csak néhányat említsek: 

Adag, adagolni. agy (a .,cerebrum"-jelentést Bugát adta neki. azelőtt 
csak cranium-ot jelentett), alaphang, bonckés,'1 bura, csavar, cseppfolyó, 
delej, delejtű, dögvész, ellenes (Iázellenes. lobellenes stb.). ellenszenv, elnök, 
elülső (és a mellső is). eredmény, fogász, fogászat, fogékony. földgömb, 
földtan, földbuvár (geologus). gyógymód, gyógyszer. gyógyszerész, gyógy
szertár,8 gyurma,9 hajlam, halottkém, hasonszenvi, ("vox composita e radi
cibus hasonló et szenvedni),10 helyrajz, helyrajzi (topographicus), higany, 

6 Fényes klinikáink bizonyára nem volnának büszkék magyar nevükre, ha 
tudnák, hogy (Szily Kálmán szerint) Bugát ezt a szót kór-odú eszmetársítása útján 
faragta. 

7 A bonc tulajdo-nkép régi szó (már a Weszprémi-kódexben előjön), de régente 
"femur"-t jelentett. Szintúgy régi szó a boncol, felboncol, boncolás is ("fel is 
boncoltatik némellyeknek vétkes értelmek", írja Nánási Gábor 1675-ben). Semmi 
szükség tehát a hullabontásra, annál kevésbbé, mert a hulla szót is csak 1843-ban 
esinálták, vagy a tetembontásra, annál kevésbbé, mert a tetem szó a régi nyelvben 
csontot jelentett (pl. szártetem: schienbein; elefánttetem: elfenbein; a tetembon
tásnak tehát igazában az osteotomia felelne meg), csak a nyelvújítás korában vette 
fel a tetem a hulla jelentését. 

s E szóhoz a következő megjegyzést teszi Bugát (Természettud. Szóhalmaz, 
1843, 170.): "Primus qui nomine hoc pharmacopolium suum decoravit, Pregardt 
pharmacopolus pestiensis, vir cordatus, bonus omnino patriota, erat." 

9 Nem csinált szó! A nép is használja (magam is hallottam a Dunántúl), bár 
más értelemben. 

10 Magát a homoeopathát később hasonszenvencz-nek is mondották, de ezt már 
maga Buoát is megsokalta, mert (Szóhalmaza, 180.) azt írja mellé, hogy "mallem 
potius hasonszenvész". 
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hőmérséklet, huzam (bélhuzam stb.), idült,lJ_ inga, intelem, izület, izzad
mány, kedély, kémszer, képlet, (gebilde). kísérlet, kórisme, kóroda," káros, 
kórtan, kórtünet (kórjelenség is), közeg. kűteg, labdacs (labdá-ból), lát
lelet, légcső, lob (régi szó! = flamma); lobos, lobellenes, mozzanat, műkö
dik, műtét, műtő, nyomda, nyujtvány, nyúlékony, ötvény, penge, porc, 
puhány, ragályos, roham, rokonszenv, rovar, sav (már Nyulas Ferenc 
[1797] is, használta, de Bugát támasztotta új életre), sebész, sebészet, sejt 
(sejtszövet: textus cellulosus), sipoly, szemcse/3 szemcsés, szemész, szivacs, 
szórványos, szörp, szülész, tan (hittan, földtan stb.)/" tanár, tanterv, tetsz
halál, tömény (concentratus; régi jó szó, nem kell félni tőle), tüdővész, 
varrány, ·vegytan, visszér/5 zsongító (tonicus). 

Nincs oly nap az életünkben, hogy a Bugát-féle vagy más nyelv
újításkori csinált szavaknak százait ne szönénk a beszédünkbe és írá
sunkba. Elsősorban a művelt ember beszédjére gondolok, de azért a szín
magyar köznép is sokat átvett, sőt még az is megesett, hogy ez a bugátos 
furcsaság: kiakolbolitani~ harminc évvel megszületése után már Cegléden, 
Somogyban, apró tanyákon, szóval az ország legkülönbözőbb, távoleső 
vidékein járatos volt a nép nyelvében! Ezeket a teljesen meghonosodott 
és nyelvünk szerves részeivé vált szavakat semmiféle purizmus se fogja 
kiirtani a közbeszédből, sőt kár is volna, ha kiirtaná. 

Ad vocem purizmus! 
Míg az ember fiatal, addig mindig hajlandó az úgynevezett puriz

musra, a radikális mütétre, akár nyelvészeti, akár másféle téren. Korri
gáini mindent. ami előttünk született, ha nem is tudunk jobbat és alkal-

11 Jómagam a marbus chronicus-t rögzött betegséggel szoktam kifejezni. 
Azt hiszem, magyarosabb és a fogalmat is jobban· megközelíti, mint az idétlen 
,;idősült betegség". 

12 "Est vox ex kór: morbus, et formativo locorum clausorum-oda. ad analogiam 
tanoda (schola) facta", írja Bugát az ő Szóhalmazában (250. lap). "Clinicum 
obstetricium tamen eo, quod non pro morboso statu sit destinatum, non tam szü
lésii kóroda, quam szülede. vel consonantius adhuc et brevius etiam szülde ama
rem appellare." A pesti egyetemen, Bugát óhajtásának megfelelőleg, hosszú időn át 
csakugyan szülde volt a szülészeti klinika neve. 

13 Egészen helyes képzés; nem tudom, miért irtóznak tőle újabban némelyek. 
V. ö. a régi nyelvben gyermekcse: "Felejté esztendős gyermökcséjét a tűznél" 
(Nádor-kódex, 1508). ,.Tejszopó- gyermekcsének szájából vettél dícséretet'' (Kul
csár-kódex, 1539). "Vásott gyermekcséket jóra tanítsanak" (Rimaynál); továbbá 
embercse (Szenczi :Molnár Albertné!), tócsa, oroszláncsa, tolvajcsa (a bécsi kódex
ben), stb. Ezzel a régies -csa. -cse kicsinyítő képzővel (mely megfelel az ősmagyar 
-sa, -se becézőnek) ma már ritkán találkozunk a köznevekben, de annál gyakrab
ban a női becézőnevekben (Julcsa, Borcsa, Marcsa stb.) vagy a Tarcsa helynévben 
(a régibb Tarsa vagy Torsa, vagyis "kis tar ember", kiről, mint tulajdonosról, azt 
a helyet elnevezték). A mai népnyelvben tudomásom szerint előfordulnak: gyer
mekcse. lánycsa, babcsa, borcsa (bor), kenyércse, lévcse (lé), ólcsa (kis ól), ángyócsa 
és még egynéhány. 

14 Többek közt az Éptan (diaetetica) is. Ezzel a címmel B. 1830-ban könyvet is 
adott ki, melyet ellenfelei gúnyosan Ebtan-nak ejtettek. "Evenitque eo, ut quan
tum intermedio tempore a malevolis persecutus sum, qui hoc opus libenter Ebtan 
vocitarunt, tantum ab aliis sanae mentis imitatus, numerus scientiarum per-tan 
formatarum intra breve tempus adeo increvit, ut mihi ipsi jam-jam nimium esse 
videretur." (Term. Szóhalmaz, lll.) 

15 Ha a visszhang-nak és a visszút-nak joga van az életre, akkor a visszér is 
tovább élhet. "Visszúton jött be hozzám" (vagyis visszamenet, visszatértében), 
mondja a csallóközi nép. Az ütér is már réges-régen meghonosodott és egy Arany, 
egy Petőfi sem idegenkedett a használatától. [Erről és sok egyébről l. még Löte 
József nagyérdekü cikkét: Néhány szó a magyar orvosi nyelvről, Kolozsvár, 
1915; k. ny.] 
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masabbat tenni a helyére (az ntóbbira talán még nagyobb súlyt fektetnék, 
mint a jobbra). Később, a fejlődésnek egy további fokán, megszólal 
bennünk a nihil nimis s egy kissé óvatosabban fogadjuk a jelszavakat. 
Kezdjük belátni, hogy az úgynevezett .,nyel vtisztaság" csak elérhetetlen 
ábránd (hogy ismét, mint annyiszor, csinált szóval éljek!) és ahogy gátat 
vetettünk hajdanában a céltévesztett nyelvújításnak, éppúgy gátat kell 
vetnünk a féktelen purizmusnak is. Nem szabad mindent kiirtani, ami 
nem felel meg szigorúan a szóképzés törvényeinek, a nyelvészi lex artis
nak, kivált akkor nem, ha a szó már teljesen meghonosodott és jól fedi a 
fogalmat. Nem a szó, hanem a mondat rontja meg a nyelvet. A nyelv
újítókról, bár sokszor tévedtek vakútra, mindig nagy hálával kell meg
emlékeznünk, mert nyelvünket gazdaggá tették s hozzá szabták a modern 
időkhöz. 

A túltengő purizmusnak az lehet a vége, hogy - mivel a régi szótól 
megirtózunk, az újat pedig igen sokszor nem találjuk megfelelőnek és 
sokszor már a nyelvészeti tetszelgés, affektálás látszata miatt is kerüljük 
a használatát - az lehet, mondom, a vége, hogy lassacskán visszatérünk 
oda, ahol voltunk, olyanféléket frván, hogy "A sternocleidomastoideus 
proximalis részén, a parotis medialis oldalán fekszik egy lympho
glandula-csoport, mely beterjed a styloidnyujtványig" stb." és akkor 
talán az is megeshetik, hogy jön majd valaki, aki - ut aliquid purificasse 
videatur - elmetszi és megpurifikálja a sok idegen szó végét és lészen a 
hypnotikus-ból hipnótos, a katholikus-ból katólos, sőt a cynikus-ból cínos. 

"Du sublime au ridicule il n'y a qu' un pas !" 

16 Ezt Mihalkovics idézi (mint horrendumot) a bonctani müszókról írt akadé
miai értekezésében (1895). 
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Baksa Márk sebe. 

A koponya sokat elbír, az agyvelő: noli me tangere. Akit kupán 
vágnak - így mondja népünk - annak nem kell okvetlenül belepusztul
nia, ha (mint Toldi Miklósnak vagy Detre szásznak) "szertelen, temérdek 
kaponyája vagyon", ellenben ha valakit agyonvágtak, agyonütöttek, 
agyonkínoztak, sőt agyonnyomtak (pedig tán a fejét nem is érte a nyo
más): mindez a tökéletes megsemmisülést, a halált jelentL Persze, itt is 
sok a kivéteL Carpenter (1876) megírta egy elmebeteg esetét, ki aképpen 
igyekezett véget vetni életének, hogy előszöris a jobb füle fölött vastag 
drótot szúrt bele (négy és fél hüvelyk hosszúságban) az agyvelő állomá
nyába s azonfelül még egy árral a feje búbjába is beleszúrt anélkül, hogy 
mindebből valami nagyobb kellemetlensége származott volna. Ezután az 
első sebnyíláson át ismét egy hosszú drótot fúrt az agyvelejébe, úgyhogy 
ez a drót a koponya másik oldalába ütközött; erre testének baloldala meg
bénult, de két hét alatt ez a bénulás is gyógyult. Végre (néhány hónap 
mulva) morfiummal ölte meg magát. Boncoláskor a jobboldali agyfélteké· 
ben egy két hüvelyk hosszú drótot és egy tüt (melybe még a cérna is be 
volt fűzve) találtak, vízszintes helyzetben egymás mellé helyeződve, to
vábbá ezek előtt (ugyancsak az agyvelő állományában) egy függélyes 
helyzetű, 2·5 hüvelyk hosszú drótot s mellette egy hosszú tűt. Kenyeres 
Balázstól hallottam, hogy kolozsvári tanárkorában látott egy ilyenféle 
csudálatos esetet. Egy ottani csendőr szerelemféltésből - amor et melle 
et felle est toecundissimus! - revolverével belelőtt a szeretője szájába; a 
golyó átfúrta az áldozat szájapadlását és a feje tetején jött ki anélkül, 
hogy komolyabb bajt okozott volna; a nő még a törvényszéki tárgyaláson 
is teljesen normálisan viselkedett, görcsöknek, bénulásoknak, beszédzavar
nak stb. nyoma sem volt. 

Nekünk magyaroknak, évszázadokon át sok bajunk volt törökkel, 
némettel, érthető tehát, hogy a mi hadi történetünk sok hasonló csudás 
gyógyulást említ. N em szándékozom ezeket sorra venni, csak éppen egy 
régi magyar kapitánynak, Baksa Márknak' az esetét említem meg ezen 
alkalommal. 

1 A. mallékelt képen [melyet a Miscellanea curiosa med.-phys. acad. naturae 
curiosorum c. német · orvostermészettudományi folyóirat 1672~iki (S-ik) évfolyamá
ból, Rayger Károly pozsonyi orvos közleményéből vettem], Baxam-nak van írva a 
vitéz kapitány neve, de már a képnek első közlöje: Schoedel Márton (Disquisito 
historico-politica de Regno Hungariae stb. Argentorati, 1629. c. munkájában) említi, 
hogy a név valószínüleg hibás és inkább Baksa21-nak kell olvasni Ez csakugyan 
lehetséges, mert például Baksay Sándornak, a költőnek a nevét is Baxa-nak írták 
hajdanában s az abaújmegyei Baksayak is Baxa néven szerepeitek régen; mind .. 
azáltal én Baksának nevezem. mert a régi nagyhírű felvidéki Baksa-nemzetséget 
is Baxá-nak írták s ennek leszármazottjai ma is nagyszámmal élnek köztünk, 
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Nagy híre volt ennek a sebesülésnek a régi orvosi literaturában. 
Nemcsak Happelius, Schoedel Márton és Rayger emlegeti, hanem Bonnel 
is részletesen leírja nagy munkájában.2 Schoedel a következő rövid magya 
rázatot fűzi e sebesüléshez: "Örök emlékezetre közlöm itten a súlyosan 
sebesült Baxam Márkus képét, mely valóban csudáva! határos. Ennek a 
magyar kapitánynak csata közben egy török katona lándzsát döfött a 
szemébe s a súlyos sebesülés mégsem végződött halállal, mert a sebészek 
gondos kezelése tökéleletesen begyógyította. Az az augsburgi képíró, kitől 
én e képet vettem, beszélte, hogy a magyar kapitány még azután is 
többször vitézül harcolt a törökök ellen s ugyanezt hallottam Simanides 
Gáspár' úrtól, ki nekem Baxának húsz év előtt festett, ehhez hasonló képét 

is megmutatta. Seholsem talál-
Á.l> OBS. tam rávonatkozó újab b adato

kat. A nevét is úgy adom itten, 
ahogy a magyar nyelvet nem 
ismerők (kétségkívül hibásan) 
írták; azt hiszem, hogy a Baxam 
helyett Baksay-t kell olvasni, 
mert az X -betűt a magyarok 
- úgy tudom - nem használják. 
Magyarországon bizonyára akad
nak olyanok, kik erről a vitéz
ről és arról, hogy mikor történt 
az eset, többet tudnának mon
dani; amit én itt írtam róla, 
csak arra való, hogy ebben a 
dologban a (teljes) igazság ki
derüljön". 

Hát bizony a derék magyar 
vitézről én sem tudok többet 

MAR.CUS BAXAM..UNG.ARU,S. mondani; talán történészeink, 
vagy a most is élő és virágzó 

84. kép. Baksa vagy Baksay-család tagjai 
jobban ismerik Baxa Márk ne

vezetes és orvosi szempontból is érdekes sebesülésének körülményeit~ 
Kiváló költőnk, Vargha Gyula fantáziáját is megragadta Baksa 

Márk esete: "Torstenson lakomája" cím.ü költeményébe beleszőtte azt. 
Müvészi struktúrájú költemény. Megérdemli, hogy vigasztalást és egy 
jobb jövőben való bizakodást merítsünk belőle mi agyba-főbe vert, de 

továbbá Zeiler Mártonnak 1664-ben megjelent munkája ("Neue Beschreibung de.s 
Königreichs Ungarn'' stb. kiadta J. Beza, Lipcsében), szintén Baksá-nak nevezi a 
vitézt, kinek képét is adja, alatta '8 következő versikével: 

Ein Capitain aus Ungarn, der sich Marx Backsa nennet, 
Kriegt solchen Stosz vom Türcken, wie hier disz Bild bekennet. 
Doch blieb durch Gottes Gnade das Leben unvernichtet, 
Und hat drauf grosse Thaten am Erbfeind ausgerichtet. 

_ A név dolgában a ma élő Baksy-család egyik-másik tagjánál is kérdezősköd
tem, de ők sem tudnak róla, hogy ez a vitéz az ő őseik közül való lett volna. 

2 Medicina septentrionalis collatitia. Genevae, 1685, L köt. 49-50. old. 
Ugyanitt Baksa Márk képét is adja Rayger, illetőleg Schoedel után. 

3 Kétségkívül az a debreceni szármarzású Simanides Gáspár, ki 1628-baJJ 
Leidában tanult (l. Szinnyei: Magyar trők, XIT. 1077.). 
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azért még mindig elég kemény koponyájú magyarok. Alijon hát itt elejé
től végig: 

"Rákóczit, a fejedelmet, 
Vendégeli Torstenson, a hős vezér; 
Dús asztalnál pohár mellett 
Víg beszéd foly, tágul a szív, pezsg a vér 
Osztrák földön svéd a gazda, 
Császár népét úgy szalasztja, 
Az a boldog, ép bőrrel ki Bécabe ér. 

N agy vadaskert közepében 
Osztrák főúr kastélyában áll a tor, 
Vadat erdő adja bőven 
S csapon dől a pincében a drága bor, 
Somlai bor, ruszti asszú. 
Az osztrák kéz nagyon hosszú, 
S magyar birtok bitang jószág. Ott rabol. 

Mindjárt látják azt a svédek, 
Magyarak közt Kemény J án os mily jeles, 
V éle folytat hát beszédet 
Segerskjöld, a legvitézebb ezredes. 
Egymást ketten jól megért~ 
Férfi hallja itt a férfit, 
Mind a kettő ifjú, bátor és eszes. 

Szó szavat vált, de a svédben 
Dolgozik már a kevélység és a bor: 
"Hősiségtek, szinte kétlem, 
Mennyi jó úr, kit megfestett m~r a kor. 
Nézd, miköztünk nincsen ősz feJ, 
Hösi harcban ifjan vész el, 
Kinek szíve lángos tűztől égve forr". 

De Kemény tán meg se hallja, 
Me rt beszéde másfelé csap hirtelen: 

Sokat tartok bár a kardra, 
Jbn a könyv-et tán még jobban ked velem, 
Pompás könyvtárt láttam itten, 
Másodszor is megtekintem; 
Bajtárs uram, hogyha tetszik, jer velem". 

Áll a sok könyv faragványos, 
Ritka mívü cimeres, nagy polcokon. 
Levesz egyet Kemény J án os, 
S hogy kinyitja, üti magát homlokon; 
"Ejnye, majd el is feledtem .•. 
No de most már, én helyettem, 
Szóljon e könyv, én zavarni nem fogom." 

Segerskjöld a könyvbe pillant, . 
Ott lefestve kép ben egY magyar VItéz, 
Jobb szemébe szúrva roppant 
Nagy hegyes nyárs, hosszú török kelevész; 
Tarkóján fél rőfre áll ki. 
Sz öm yü szú.rás, látja bárki, 
Ily döféabe a halandó belevész. 

Olvasd bajtárs!" Az meg olvas: 
::Baksa Márkus, híres magyar kapitánY. 
lgy veré át gyilkoló vas, 
Szemén ment be s hátul jött ki azután; 
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De a döfést kiheverte, 
S a törököt verten verte, 
Azután is, még sokáig, száz csatán." 

.,Mért van köztünk öreg ember1 
Bajtárs uram, itt van rá a felelet, 
:E:n haHgattam türelemmel, 
Német írja s az nekünk nem hízeleg. 
Ha mi olyan könnyen halnánk, 
Kihalt volna rég a fajtánk, 
Annyi vérünk öntözé már a röget." 

A. .,legrégibb" magyar recipe. 

Régi orvos-gyógyszerészi emlékeink közt a legérdekesebbek közé 
tartozik az a félig latin, félig magyarnyelvű kézirat, mely a Nemzeti 
Múzeum nyelvemlékei között, fol. Hung. 898. sz. alatt található. A kézirat 
papiros'borítékán a következő hangzatos felírás olvasható: "Legrégibb 
magyar orvosi reczept; eleje magyarul, utolja latinul. Iratott 1416 körül, 
vagy sokkal azelőtt is. U ni cum a maga nemében." Ha ez a determináció 
helyes volna, akkor e k-ézirat joggal szerepelhetne legrégibb magyar nyelv
emlékeink között; a dolog azonban, sajnos, nem így áll. De ha le is kell 
mondanunk a páratlan régiségű nyelvemlékről, orvos1 es gyógyszerész
történeti szempontból mégis igen érdekes ez a kézirat. 

Ez a kis nyelvemlék a mult század harmincas éveiben Nagy Gábor 
pest] kir. táblai hites ügyvédé volt, kinek kéziratos magyarázata most is 
ott van a múzeumi régi emlék mellett: "Van nálam - úgymond - egy 
régi orvosi reczept, némely részben Magyar, de nagyobbára Deák; melyet 
a mint van, lemásolok e szerént: 

.,Gengber 
Ffahay 
Dragoriunt 

Keehgete 
diusmak 
fenywmak 

Iso p 
salluia 
obruta 
chyahaia 

} de quolibet i Ioth j nehezek 

} de quolibet j Ioth 

l 
} de quolibet manipulum unum 

J 
!tem ade ad hec ficus iiij et mel qvantum sufficit et cum vino coquatur usque 

ad consumationem tertie partis et calide bibat bonum hanstum sero et mane per 
octo dies, tunc purgabit sibi pectus. 

Itt a gyömbér, fahaj, nehezék, kecsketéj, diós mák, fenyő mag, isóp, sállja, 
ruta részint tárgy, részint tárgyasított szavak kiesmertetnek. Mi legyen a chyahája, 
ki nem tapogathattam; hacsak nem nyúl hájja, melyet a kurusolók e.sak nem közön
séges orvosságnak tartanak; de hogy a nyúl chiá-nak neveztetett volna, nem mond
hatom, hacsak a lengyel Zaiak mely nyulat tesz, nem lessz. Az orvosság, mint látni 
lehet, száraz betegség ellen való s akar Magyarnak, akar Deáknak vegyük, tiszte· 
!etet érdemlő régiség. 

V.an ez a recept írva szegletes gothu:s betűkkel, fekete tentával, papirossan. 
Esztendő szám nincs kitéve, de az írásmód 1400 (áthúzva: 1460 körülreJ tájra mutat. 
Öldalaslag alólról kezdvén felü:lre, már vaLamivel fo~yóbb (cursiv) és későbbi írás 
módjával és fejéreslő tintával ezek olvastatnak: ft. obiigator dne Capitanea dno 
francisco Gulay fior. XXXV. üij. Ennek tehát minden jelek szerint későbbi írás
nak kell lenni. Az idő 1kikeresésében figyelmeztetem arra, hogy ki lehetett ezen 
1400 tájban élt Gyulay Ferenc'f" Azután hosszasan tárgyalja a Gyulayak genealoM 
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giáját s értekezését azzal végzi, hogy: "Elég legyen most az előadottakból azt 
kihozni, hogy ezen orvosi Recept az Gyulay Ferencz idejét, ki még 1416. gyermekM 
nek mondatik, megelőzte.'' 

Ezt az érdekes régi recipét 1840-ben Döbrentei Gábor is kiadta, a 
R.égi Magyar Nyelvemlékek 2. kötetében (II. r., 4. lap), Döbrentei közle
ményének címe: 1-416 előtti orvosi rendelmény rnell baja ellen. Tehát ő is, 
bár látta az eredeti kéziratot, elfogadja annak 1416 előtti eredetét. Egye
bekben Döbrentei közleménye csak annyiban tér el a N agy Gábor fejte
getéseitől, hogy ő dragorium helyett dragoriom-ot, kechgete helyett 
kechgchete-t. diusmak helyett diusmok-ot, fenywrnak helyett tenyw
'Jnok-ot olvas. 

Ha a Nem?Jeti Múzeum kéziratát kissé behatóbban vizsgáljuk, könnyű 
róla meggyőződnünk, hogy úgy Nagy Gábor, rnit Döbrentei több tekin
tdben tévedtek. lgy mindjárt az írás jellege is 1416-nál sokkal későbbi 
időre mutat. Szakértö palaeografusok szerint az írás jelleg.éből az 1540 
körüli időre következtethetünk. Ezzel persze sokat veszít értékéből ez az 
orvosi régiség, mert hiszen magyar sza va kat tartalmazó orvosi recipéink 
régibb időből is vannak. Az is kétségtelen, hogy ez a recipe nem tekint
hető szoros értelembe vett orvosi rendelv-énynek, vagyis az orvostól a 
gyógyszerészhez intézett közvetetlen utasításnak; hanem csak afféle maga 
használatára szánt, más könyvekből kiírt, v·agy másoktól hallott följegy
zésnek, amilyennel régi könyvekben igen gyakran találkozunk. Ezt a föl
tevésemet az is bizonyítja, hogy a rendelvény elején nincs ott a felszólítás 
>zokásos jele (Rp. R JJ. stb.), továbbá az orvos aláírása és a dátum is 
hiányzik; legerősebb érvern pedig az, hogy a kézirat végén az áll, hogy 
,.tunc purgabit sibi pectus". Efféle prognosztikus magyarázatokra semmi 
szüksége se volt a gyógyszer-észnek. Végre azt sem szabad elfelednünk, 
hflgy a XVI. század első felében az orvosok még nem igen írogattak 
recipét, hanem vagy maguk mentek el a patikába és ott személyesen ren
delték meg a gyógyszert (bizony legtöbb esetben terhes föladat is lett 
volna rőfös recipéket írni a "compositum"-ról!); vagy pedig maguk készí
tették el az orvosságot, mi az akkori, patika-szü-kös időben nagyon is ért· 
hető volt. 

Nyelvi szempontból azonban több tekintetben érdekes ez az orvosi 
följegyzés. A recipe elején olvasható dragoriunt valószínűleg azonos azzal 
a deakorium-mal, mely a győri borbélyok 1593-iki céh-levelében (kiadta 
Szávay: Győr város monografiájában, 237.) is előfordul. Ez az érdekes céh
levél az egyik helyén azt mondja, hogy: "az mi mesterségünk szerint 
'való próba imezeknek megcsinálása: szürke deakoriurn, nagy érlelő, 
deaquillum, vörös- ír, -ozibak flastroma, öklelő ír... és gyapjus ír". Két
ségtelen, hogy a dragorium, deakorium a. m. diakodion. 

A kechgete a kéziratban kechgchete-nek van írva, a középső g-betű 
azonban át van húzva; úgyhogy az egész szó igazában kechchete-nek 
(kecsketé vagy kecsketej) olvasandó. Hogy azonban mit értsünk ez alatt: 
Ya!óban a kecske tejét-e, vagy tán valami növényt, ad analogiam: ebtej, 
kuty·atej, farkastéj, madártéj stb., azt hamarjában nem tudnám eldönteni; 
mindenesetre az utóbbi föltevés látszik valószínűbbnek. Ilyen növény
nevet azonban nem találok a régi forrásokban. 

A diusmak- vag-y diusmok-kal úg-y Nagy G., mint Döbrentei meg volt 
akadva s az utóbbi azt teszi utána zárójelben, hogy talán diósmákot, vagy 
diósmagot jelenU Ennek persze semmi ·értelme se volna. En a kéziratban 
anusmak-nak olvastam s valószínűnek tartom, hogy tollhiba anismak 
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(ánizsmag, fructus anisil helyett. Ez a szó, ilyen alakban, a Nyelvtörté
neti Szótár tanusága szerint i,s, előfordult a régi magyar nyelvben. 

A fenywmak (fenyümag) a borókabogyót, haceae juniperi, jelenti, 
de- már a chyahaiá-va'l nagyon megakadnánk, még a:kkor is, ha a Nagy 
Gábor lengyel-nyelvészked-ésére támaszkodnánk. Szerencsére, nem chyahaia 
az, hanem czyabaire: Csaba íre, vagyis a Pimpinella Saxifraga L. (bába 
ire, csába ire, Csaba ire vagy izme, érfű) ernyős növénynek régi szép 
magyar neve. A kéziratban határozottan czyabaire olvasható. 

Mátyás király óvószere a pestis ellen. 

Sudhoff tanárnak, a jelen idők legelső orvostörténészének egyik 
munkájában1 rövid megjegyzést olvastam arról, hogy egy bécsi kódexben 
valami ismeretlen orvos óvószert ajánl Mátyás királynak a pestis ellen. 
Mondanom sem kell talán, hogy felette érdekelt a dolog, mint minden 
egyéb, ami történelmünk e kíváló alakjával kapcsolatos. A Nemzeti Mú
zeum könyvtára vezetőségének szíves közbenjárásával sikerült a bécsi 
Nationalbibliothektől (a régi udvari könyvtártó!) kölcsön kapnom a szó
ban levő kódexet, melynek jelzése Cod. lat. 11200 és címlapján a követke
zők olvashatók: Miscella.nea theorieae et practicae medicinalis ex proba
tissimorum nostrae tempestatis medicorum secrefis et promtuarijs con
gesta per Georgium Handschium Leppensem, Germanobohetnum. Pragae, 
1550. Hogy ki volt ez a Böhrnisch-Leipa csehországi ki~városból eredő 
Handsch György, arról nem tudok további adatokat mondani. Az 1686. évi 
Lindenius ilenovatusban sem az ö nevét, sem a mindjárt említendöket 
nem találtam meg. 

A kódex legnagyobb részét mindenféle régi gyógyszerek, titkos sze
rek ( secretum ok és arcanumokJ recipéi teszik, melyek mindenesetre igen 
előkelő prágai és bécsi orvosoktól származnak. Több helyen találkozunk 
a kódexben I. Ferdinánd (akkor még király) nevével, így pl. a 140. lapon 
Ie van írva, hogy milyen gyógyszerekkel kezelték Ferdinánd kislányát, 
Johannát, mikor görcsei voltak s ugyanezen a lapon olvassuk, hogy "Sere
nissimo Archiduci meo missa est recepta pulveris contra caleulum ex 
Bohemia" (azután következik egy cseh nyelvű recipe, melyhez latin és német 
magyarázat van írva), a 142. lapon pedig új fejezet kezdődik, következő 
eimmel: .,Experimenta et secreta Doct(oris) Gerhardi, medici archidueis 
Ferdinandi". A 141. és 151. lapon egy V. Fabri' és egy Zeppel nevű orvos 
recipéi és experimentumai kezdődnek (többnyire olasz tanárok rendelvé
nyeinek másolatai, - látszik, hogy ezen orvosok Olaszországban végezték 
egyetemi tanulmányaikat), a 157. lapon olvasható a "Pillulae regis Phi
lippi {I. Fülöp spanyol király1), ducis Austriae, praeservativae a catarrho 
et multis aegritudinibus" recipéje. Nem érdektelen a 158. lapon olvasható 
rendelvény sem: Virgiliusnak, a poétának recipéje a havivérzés megindí
tására, melynek alkotórészei közt ott találjuk a régi híres cinnamomnmot, 
foenicnlumot és anisurnot is. 

A kódex 175. lapján új fejezet kezdődik, melynek címe: ,,Ex secretis 
Doct(oris) Galli, Arcbiatri Regis Ferdinandi". Hosszú sora található itt a 

1. Archiv f. Gesch. d. Ilfedizin, 1925, (17. köt.) 263. 
2 Valószínűleg Udalricus Fabri (vagy Faber), ki abban az időben ismételve 

rectora és dékánja volt a bécsi egyetemnek és orvosi karának. 
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mindenféle érdekes rendelvényeknek, titkos szereknek, melyek közül min
ket csak a 190. lapon olvasható pestis elleni óvószer érdekel. Teljes szövege 
(mai receptformában írva) a következő: 

R p. 

"Praeservatio a peste p( ro) 8er(enis&im)o Vn
garor(um) rege .Mcrthia ex secretis D. Vlrici. 11 

Boli armeni 3 ij, 
Cinarnami 3 s, 
Zedoariae 3 ij, 
Rad. tormentillae, 

" Diptami, 
" Santali an(a) 3 7s, 

Croci 3 is, 
Spodii Si" 
Acetosae an(a) 3 ij, 
Corticum citri, 
Margar(itarum) an(a) 3 j, 
Smarag(di), 
Rubinj, 
Hiacynthi, 
Saphiri (ana) 3 j, 
Carabe, 
Vnicornu, 
Corall(orum) rub(rorum) an(a) 3 i, 
Oss(ium) de corde cerui 3 j, 
Auri & Argenti an(a) 3 j, 
Zucchari in Aqua ros(arum) & Scabiosae 

dissoluti g s, 
Fiat c(on)fectio in rotul(is) vel morsell(is).ö 

Ez bizony elég drága és elegáns rendelvény: drágakövekkel, igaz
gyönggyel, arannyal és ezüsttel teljes, igazi nagyúr gyomrába való, ki 
nem sokat törődik a taxával! A drágakövek és az arany (kivált pedig a 
magyar arany, az aurum hungaricum), Mátyás idejében nagyon járatos 
óvó- és gyógyftó-szerei voltak a pestisnek. Schwestermiller Konrád-nak 
1484-ben megjelent kis pestis irata is azt ajánlja az előkelő uraknak, feje
delmi személyeknek, hogyha pestisben megbetegedtek, akkor olyan elede
lekkel, italokkal éljenek, melyekben "ungerisch Gold, Jacinten, Saphir und 
Rnbyn" volt forralva. Ha gyenge a beteg szíve, akkor különösen jó hatású 
az aurum potabile, mely házilag is elkészíthető, ha valaki takarékoskodni 
akar, még pedig akképen, hogy négy vagy öt magyar aranyat lehetőleg 
vékony lernezzé veret az ember és ezt izzó állapotban borba teszi. Ezt több
ször ismételve, az arany gyógyító ereje átszáll a borba. Körülbelül ugyan
abban az időben Steinhöwel (Steinheil) Henrik ulmi német orvos is az 
aranyitalt ajánlja a pestis ellen, csakhogy az ő utasítását már igazán na-

s Ez az Ulricus doktor valószínüleg tanítványa volt az előbb említett Gallus
nak, mert a 188fb. lapon az olvasható, hogy "Doctoris illrici assignata et andita a 
Doctore Gallo". Ezen Gallusról pedig a 164. laporr az van mondva, hogy tanítványa 
volt a híres olasz orvosnak, Curtius Máté~nak, ki Páduában, Bolognában, Florenz~ 
ben stb. tanárkodott és VII. Kelemen pápa udvari orvosa is volt (t 1544). Mindeze
ket figyelembe véve, nem lehetetlen, hogy az itt közölt rendelvény nem más, mint 
annak a pestis elleni secretum-nak a recipéje, melyért Mátyás király, a régi foná~ 
sok szerint, állítólag ezer aranyat fizetett Ludovicus a Leonibus bolognai orvosnak. 

4 Itt a spodium alatt kétségkívül az ebur ustum (égetett elefántcsont) értendő. 
s Azután egy másik pestis elleni szer recipéje következik ("Pulvis contra 

pestem et febres"), mely a mellékelt ábrán szintén látható, de minket kevésbbé 
érdekel. 
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gyon nehéz lehetett követnie a szegényebb halandónak; mert azt mondja, 
hogy a csirke- vagy gerstlilevesben 40---50 drb dukátot kell főzni.' 

A drágaköveknek éppoly nagy becsülete volt a pestis és más testi 
bajok gyógyításában, mint az aranynak. VIL Kelemen pápával, mikor 
1534-ben súlyosan megbetegedett, pár nap alatt 3000 dukát értékű gyé
mántport vétettek be az orvosai, s hogy az efféle kezelésnek nálunk is igen 
régen megvolt a keletje, gyaníttatja (többek közt) boldog Margit legendá
jának egyik helye is (Eliana apáca, kinek a keze fájt, kéri Margitot, hogy 
adjon neki egy olyan követ, melynek gyógyító ereje van). 

A Mátyás királynak szóló recipében ott látjuk az igazgyöngyöt, a 
pestisnek egyik régi ellenszerét. V alószínüleg már az arab orvosok is ren
delték s tőlük vették át a használatát a későbbi századok orvosai. Tablet· 
tában, electuariumban és más formában is adták.7 A suphirnak pestis el
leni erejében való hit szintén igen régi8 s Apáczai. Csere is azt írja róla, 
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85. Mátyás király pestis elleni óvószerének recipéje. 

hogy jó, ha olyan orvosságok "közökbe elegyittjük, melyek mé
reg és mirigyes (dögös) nyavalyák ellen csináltatnak". A rubinról még ma -
is azt tartják az arabok, hogy megoltalmaz a pestis ellen, s ugyanez volt 
a középkori vélemény a jácintról/' mely alatt nem a görögök hyakinthosa 

6 Sudhotf: Deutsche med. Inkunabeln, 1908, 166. 
7 Porquet-nek a normandiai pestisről szóló munkájában következőleg van 

leírva a gyöngy-liktáriam készítése módja (részben a Mátyás király recipéjében 
is előforduló alkatrészekkel): ,.Mélanger thériaque, racine de tormentille, semencés 
de geniflvre, de chardon bénit, boi d'Arménie, poudre d'Electuaire de gemmis et de 
deux perles (margaritis), semences d'oseille, raciure d'ivoire, coral rouge, sirop 
d'écorces et jus de citron pour un éleetnaire en forme d'opiat. Chaque matin 
prendre gros comme une aveline avec eau de roses ou de vinette, vinaigre et 
beaucoup d'eau de fontaine." 

s Van Helmont említi, hogy a saphir megoltalmazza az embert pestises idők
ben s hogy a püspökök is részint azért viselik a gyürűikben, részint amiatt, hogy 
pestis alkalmával az ilyen gyűrü folyton figyelmeztesse öket a szenvedő emberek 
iránti kötelességeikre. 

9 V. ö. Marbodeus Gallus: lapidibus pretiosis enchiridion (cap. 38.) Marbod, 
ki rennesi püspök volt (t 1123.), állitólag szintén arab források után írta munkáját. 
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értendő (ez a mai saphir volt), hanem egy vörösszínű ritka korund
{rubin-) varietás. 

Ámde nem szándékozam mélyebben belebocsátkozni a drágakövek
kel való régi gyógyításmódok fejtegetésébe. Idők multán úgyis teljesség
gel hitelüket vesztették a drágakövekből készített orvosságok. Ebben pe
di~ nem C'sekély része volt a sok quid-pro-quo-visszaélésnek, melyet e 
gyogyszérek árúsítása közben elkövettek külföldön is, nálunk is. ,.A pati
kában sokféle orvosság neveztetik ezen kőről" (a zafirról) - írja a jó Sán
dor Ist~·án 1798-ban10

- "úgymint zafirsó-, olaj-, víz-, eszszentz s több afféle,. 
de hogy e köveknek semmi része nincs ez illyen sóban, olajban vagy víz
ben, azt a tudós orvosok igen jól tudják." A Mátyás királynak készült 
pestispraeservativumról azért talán mégis föltehetjük, hogy igazi, becsü
letes saphir, smaragd, rubin és gyöngy volt benne, hiszen Európa egyik 
leghatalmasabb uralkodójának készítették az ő bécsi és budai patikáriusai! 

Két levél az l 7 39. évi pestis idej éből, 

Semmi sem nyujt közvetlenebb és megrendítöbb képet a magyar
országi pestisjárványok borzalmairól, mint azok a levelek, melyek a pes
tises, időkből fennmaradtak. Alább két ilyen levelet közlök, melyekre az 
Orszagos Levéltár pestis-iratai közt akadtam. Az egyiket Muraközi 
Sámuel írja Kecskemétről (1739 június 8.) följebbvalójához _ valószínüteg 
a pestrnegye i alispánhoz - s a következőleg hangzik: 

"Mint érdemem felett való nagy jó úrnak. a Tekintetes úrnak, aján
lom alázatos kötelességgel való kész szolgálatomat. Rátóton die 3a praesen
tb költ úri levelét, Kegyelmes Urunk ő Felsége parancsolattyának párjá
val együtt, die 6a ejusdem, vettem nagy obligatioval, mellyeket, hogy 
die.7a ju~ij a tts. tanács előtt, paranesolattya szerínt, elolvastattam légyen, 
nr. rnclusaból kitetszik. A levélne·k continentiájában méltóztatik írni hogy 
elébbenyi írásira, kiket azon materiában küldött, sem én, sem a tts tanács. 
nem válaszoltunk; de alázatosan megkövetem a Tek. Urat, mind én, rnind 
a t~s t~nács, die 21a Maj, arra való válaszainkat megküldöttük. A község 
pedrg rlyen okokblll nem akarja subeálni a visitatiót:1 lG Praevie meg
hallották, hogy a kiknek Szegeden grassáZó pestiskor a borbélyok italt 
attak, azo/c nagyobb részről azután csakhamar e világból kimúltak? 
2° Ehhez accedált itt való postamester úr deákjának olv formán lett meO'~ 
halása, a ki minekutánna a lazaretumban, mint infe~tus vitetett voln;. 
(amint ,a melléje rendeltetett gondviselö ember referálta.) addig is, mÍglen 
a borhely italt nem adott nékie, szépen beszéllett, de mihelyt azt béatta 
az után egy óráig sem élt, mellyekre nézve, írtózván tülök a kösség a tt; 
tanács éppen reá nem veheti őket, hogy házaikhoz admittálják a bo;bélyo 
kat még most is. Az inficiált házakhoz jóllehet eleinte strásákat állítottak 
volt bírák uraim, de már most csak igen kevés ház lévén (amint hallom). 
a ki n:':' inficiált~to~t volna, azért abban hagyták, mert elég dolgok vagyon 
betegJezkhez valo latással. A halottas házakhoz való járástul is (amint 

10 Rokféle. V. darab. 134. 
1 Vagyis az orvosi ellenőrzést. 
2 

A hagyományos bizalmatlanság orvos és gyógyszer iránt (mérgezési 
gyanu), mely később (az 1831/2-iki kolerajárvány alkalmával) a szomorú emlékű 
felvidéki néplázadásra vezetett. 



334 Apróbb adatok 

értésemre esett) már megszüntek, mert mihelyen a koporsó elkészül, azon
nal belé teszik a holt testet és a koporsó fedelét azonnal leszegezik. A catho
licus status a maga halottait a város kapujához hordattya bizonyos órá
kon. az után oda menvén az egyházi személy, kísíri ki a temetőhelyre. 
A Illieink pedig' deákok által kísértetik ki énekszóval, de már predicator 
uraim sem a halottas házakhoz, sem a temető kertjébe nem mennek s nem 
predikálnak, a mint ezt elébbenyi levelemben megírtam a tekint. úrnak. 
A pusztákon levő korcsmáknak tolláltatása igen tettszik a tts tanács
nak is, és azt elkövetni készszek lesznek. A praeeiusio iránt való Kglmes 
Urunk ő Felsége Atyai fenyegetése nem kicsiny szomorúságára esett a tts 
tanácsnak, de a kösségnek fel indulását nem compescalhatván, róla nem 
tehetnek. Azonban minálunk már régtül fogván, nagy szárazság vagyon, 
s ha az úr Jézus rajtunk nem könyörül és most hamarjában esőt nem ád, 
minden gabanáink kiv-esznek és kaszáláshoz való füveink sem lészn·ek, 
melyből nem egyebet remélhetünk, éhen hatásra való jutásnál. A döghalál 
pedig naponként elég nagy mértékben vagyon, mert die 3a juny 72-öt~ 
die 4a 64-et, die 5a 80-at, die 6a vero 61-et temettünk el. A contumáciában 
1evő strása mesternek elbocsáttatása és a második bécsi borbélynak fizetése 
iránt továbhis várom a Tekint. úrnak parancsolattyát és Istentül fris jó 
egésséget kívánván, maradok Kecskemétheu die ga junij 1739. Tekint. 
úrnak alázatos szolgája, Muraközy Sámuel." 

Hát bizony ez a pestis alaposan megtizedelte Kecskemét városának 
lakosságot, mert Szokolai Hártó János odavaló polgár is azt írja az ő ver
•es históriájában (1846-ban) hogy: 

"Az egyezerhétszáz harmincznyolcz nyarával 
Küzde városunk a' hon köznyomorával, 

Mert reánk zúdult a' szarnum gyilkos szele, 
Mellyet ránk az ég új csapásui rendele. 

A' nyomor e' földön mindenütt megtalál, 
Így jött ránk akkor a' pusztító döghalál, 

Ifjakat, véneket söprött a' nyavalya, 
Gazdag a' szegénynyel mind rakásra hala. 

Ferenczi atyák is adtak három vámot, 
A'mint vész multával följegyzék a' számot. 

(Jtezer kilenczszáz hetvenet ragadott 
El a' bús temető, mint keserves adót. 

Sok ezer szemekből bánat-köny csordula, 
Míg az úr kegyelme hozzánk nem fordula: 

Emlékezetes még máig is ezen gyász, 
Mint nevezni szokták a' dúló hagymaláz." 

Ehhez a versezethez Szakolai uram még két érdekes jegyzetet is csa
tol, t. i. azt, hogy a "Szamum-nak hívják Arábiában és Egyiptomban az 
e!fojtva öldöklő ,szelet", továbbá, hogy eleink azért nevezték a pestist 
hagymaláz-nak, mert "az elkapott halálos nyavalyával küzdök valami igen 
erős hagymaíz és bűz által kínoztattak." 4 

3 T. i. a reformátusok. 
4 Nem hagymaláz-nak, hanem hagymás-nak vagy hagymás betegség-nek 

nevezték őseink a pestist. A láz-szót csak az 1800-as évek első negyedében csinálta 
Rdcz István orvosdoktor. Legalább Bugát azt írja, hogy "Postquam febrim, per 
hideglelés, hungariee reddi non posse compertum fuisset, Stephanus Rácz factu 
optimo pro eadem reddenda láz proposnit quae vox paulopost publicarn adproba
tionem meruit." A hagymás vagy hajmás betegség ma is járja némely vidéken 
(péld. Egerben, Göcsejben); de Erdélyben is ismerték, mert Sutoris szász króni
kájában (1603.) olvassuk, hogy "nachdem die Taubsucht, so die Ungarn hagymás 

Apróbb adatok 385 

A másik (latin) levél egy papi embernek, Zámbai Istvánnak a levele 
valamelyik följebbvalójához (hogy kihez, azt nem sikerűlt kiderítenem). 
E levél Tá:llyán, a Hegyalján, pusztító pestis rettenetességét ooseteli, a 
halálra, sőt éhenhalásra szánt ember megadásával, csupán azt kérve, hogy 
paptársai imádkozzanak a lelke üdvösségeért. Tállya manapság körül
belűl 4000 főnyi lakossággal bír; kétszáz év előtt mindenesetre sokkal keve
sebb volt ·ottan a lakósok száma, s ebből a kis városból heteken át naponta 
40-50 halottat vittek ki (koporsó nélkül, létrákra helyezve!) a temetőbe. 
N émely házban egyszerre tizennyolc hullát szedtek össze. A nem valami 
fényes latinsággal írt és 1789 május 10-én kelt levélnek minket érdeklő 
része következőleg hangzik: 

"Hic Tálya intra spacium duarum aut trium septimanarum cadavera 
humavimus ad 40 una die ex parte nostra .et Calvinistamm 8-9. Cadavera 
sine tumba lacrymabundus humare coactus, in scalis (létrakon) vel Iignis 
mortuum corpus per civitatem bajulant. Gratias Deo ter optimo reponerem, 
si tantum homines haberem pro exportatione cadaverum. Ex una domo 
12. ex alia 18. extraximus; una hora exaudio, loquitur mecum, secunda 
hora mortuus jacet. Pro auxilio nullum habere possum. ego etiam in 
periculo expositus.5 Domino Deo comendo (!) animam meam; non gravetur 
Reverendissima Dominatio Vestra un-a cum caeteris praesbyteris (!) pro 
me sub missae sacrificio praeces fundere, dirigere ad Divinam Nemesin. 
Ccrte male sum us constitu ti; quid faciend um T nescio. Multos pauperes 
habemus in civitate, qui vix ·madern-o tempore ad veseerrdum panem 
habeant, eo magis non 1habebunt, quo casu occlusa esset civitas, pro 
pecunia in foro panem non habebit, nolle v elle fame totum (Deus a vertat) 
regnum infic.ient, ego certe etiam ex foro vivo, nam modernus parochus 
nihil permisit, superius (!) in Comita-tu Trenohinensi jacet, prout mihi 
scribit, infirmitas magis et magis ingravescit, licet 30 aureos pro medicis 
exposuerit~ nullarn aUeviationem corporis sentit, in pedibus tumor, in 
manibus tremor, totus intrinsece (!) corruptus, appetitum nullum cibi, 
sitírn inextinguibilem, antequam fame perire video ex periculo coactus 
exire, certe non possum ,sufficere. Si Reverendissima Dominati o Vestra 
fatigium meum videret et miserias, compunetc corde tristaretur (!)); vivo 
ego quidem non jam ego, vivit vero in me Ohristus, ita sum desolatus, 
qnid facienduru siU Sapiens consilium peto, nam muiti nobiles officiales 
dominii etulerunt pedes T3Hya praeter dominum inspectorem, licet etiam 
illius domina contul.it se alio, ille etiam parat it-er, ego autern cum desolata 
p lebecula (Deus avertat) fame peribo. Institui devotionem binis vicrbus per 
diem; vesperi, ut a vertat a nobis hoc flagellum Deus ter Optimus; oviculae 
meae cum fletu et timore una m·ecum persolvunt in templo praeoes institu
tas. Jam, nec ad vicinum p·agum permittunt Tallyensem hominem intrare, 
totus consternatus haereo. sed comendo {!) me ad sacras preces; ego para
tus quotidie. dum modo Deus hoc mihi concederet. ut desolatam miseram 
plebem -antequam ego moriar. cum honore sepelire possem. His me paterno 
aff.ectui, sacris precibus recomendo (!). Maneo Reverendissimi Domini 

heiss_en, aufhöret, so hat die Pestilenz mehr denn ein Jahr gewaehret." A szónak 
Szokolai szerinti magyarázata mindenesetre sokkal természetesebb, mint a had
mása-féle, mely állítólag Páriz Pápaitól ered. A pestises betegek lehelletének 
kiállhatatlan szagát a 14. századbeli nagy járvány (a "fekete halál"} krónikásai is 
emlegetik s utánuk számosan mások. 

5 T. i. sacerdos (a pestises betegek mellé kirendelt lelkész). 
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desolatus infimus fratrum ,servus Stephanus Zámbaj, administrator Eccle
siae Talyensis pro tempore." 

És bárhol üssük is fel az Országos Levéltár pestisiratainak fasci
culusait, mindenütt csak a pusztulás és kétségbeesés hangja szól hozzánk. 
I\1agában Biharmegyében alig egy év alatt tizenkétezer férfit és tízezernél 
több nőt ragadott el ez a hatalmas járvány. Debrecenben 1739 május 16-tól 
1740 január 30-ig 8000 ember halt meg. Békésgyilián 1738 november 21-ig 
ezren vesztek el s a kis Váriban mindjárt a járvány legelején 273-an hal
tak meg. Mily rettentő volt ez Isten csapása Hódmezővásárhelyt, élénken 
ecseteli a város tanácsának a vármegye aUspánjához 1738 novem!ber 20-án 
Intézett jelentése: "Az infectio közöttünk még sem szűnik, sőt ez az Isten
nek példás ítélete - úgy láttyuk - még jobban foly közöttük. Boldo/l: 
szemek azok. kik ezeket nem láthattyák. Mi nyögünk. mint a galambok. 
Akik még életben vagyunk is, mindgn órán várjuk fejünkre ezt az Ist-en 
rettenetes ítéletét, mert annyira elfogytunk, hogy még temető embert is 
alig kaphatunk és sokan csak szekérre tesztk halattyokat és míg sírt ás 
neki a sérelmes fél, addig szekéren vagyon halottya, azután úgy temeti 
el. A legfőbb ember házánál is ha halott esik, alig látunk két vagy három 
embert, akik eltem,etnék. Pusztáinkon ember nem látszik, az szolgák gaz
dájokat elhagyták és haza jöttenek, hogyha meghalnak, talán Istenért 
eőket eltemetik, kik közül is sokan meghaltak, úgy, hogy az ökrök, lovak 
széjjel az pusztákon bujdosnak, senki sincs, aki reájok vigyázzon. Az utczák 
!.1enig üresek a lakosoktul, alig látunk egy-két embereket. Az úr Isten eő 
szent Felsége bő irgalmassága fordítsa el rólunk ezen rettenetes csapást,. 
mert teljességgel elfogytunk; tizenkét napok alatt holtanak meg többen 
mi'ntegy hét százaknál." 

A betegség lefolyását egy hivatalos jelentés ekképen írja le: •• Az 
kire azon mérges nyavalja gyön, kezdődik erős hidegleléssel és csakhamar 
utána látható az mirigy, ki is vagy füle tövén, vagy torkában, hónailya 
alatt. czombjában láttatik veresnek. Ha pokolvar vagyon mellette, az 
felette szederjes, avagy fekete. Némelyek két napok alatt, némelyek három 
vagy négy napok alatt meghalnak, de ritka az, ki megfordulna.6 Az kik 
halálra valók, azok felette sokat isznak és nagy szomjú-ságban vaduakt de
az kit iszik is, ki hánnya és sokat beszél magán kívül." 

Ostromállapotnál rosszabb volt az. amit ekkor a népnek át kellett 
élni; bizonyság rá a hatósági utasítás, mely a pestises kerületen minden 
forgaimat megszüntet, minden csoportosulást eltilt, minden közlekedését 
PIDbernek emberrel megnehezít. Hogy csak egy pontját említsük ez 
instructiónak. a 14-i'ket, rnely így hangzik: "Miglen az pestis meg nem 
szűni'k, az ollyatin helyben mind addig az házasulástul kiki eltiltatik. 
A keresztség nélkül mivel nem lehet lenni, prédikátor uram megkeresztel
heti ily módon, hogy: több jelen ne légyen a keresztapánál anyánál; a 
keresztség előtt, úgy utánna semmi vendégség és egybegyűlés ne tartas
sék, hanem azonnal kiki haza mennyen." Egy másik pont elrendeli, hogy 
pestises községben "azonnal az tPmplom ajtaja pecsételtessék be; sehol, se 
hent, se kint a helységen imádság, könyörgés és akármi okra való nézve 
f•gyben való gyülekezés nem szabad, a harangozás is azonnal meg
szünnyék". Más pont azt követeli, hogy azon ház, amelyben a pestis támad~ 
azonnal kiüritendő, udvarára szalma hordandó és porig égetendő. Igen 

6 Ilyen kivétel voli Rákóczi Ferene ezredese, Bagosf';y László, ki háromszor is 
kilábolt a pestisbőL (Thaly: Archivum Rákóczianum, III. 119.) 
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humoros az a rendelkezés, hogy ~,levél által nem szabad semmi correspon
dentiát tartani, hanem a kinek mi szüksége vagyon, jelencse meg Comis
súrius uramnak, eő Kegyelme abban előmozdító lészen", Még furcsább az 
a rendszabály, mely a csapszékbe való járást ugyan tiltja, de a csapszék 
előtt való borfogyasztást megengedi s ekképen regulázza: "Hogy a bor
ivók szomjúságoknak eloltásában hátramaradást ne szenvedgyenek, sza
bad bort' a csaplárostul kérni oly okkal, hogy a csapszékek előtt 20 lépés
nyire a bort kivánó edényét letevén, azonnal 20 lépésnyire vissza távozzon 
es a csapláros az előbbeni helyre letévén a bort, hasonlóképen vissza
menvén a csapláros, a bort, a kié, elviheti, de azon bort csak egyedül a ki 
viteti, maga háza népével kölcse el, életének elvesztése alatt. Ha a csap
láros a bornak árát kivánnya, azt eczetben megáztatván egy óráig s meg
~zárítván avagy törülvén, kezéhez veheti; ellenben ha nem tetczik, kinek 
mit adott, hiti szerint írja fel. A mészárszék iránt hasonló rend tartas
sék." Békéscsabán a luteránus pap (Burián Sámuel) úgy szolgáltatja ki 
a pestises betegeknek az úrvacsoráját, hogy a közte és a veszteglőházbeli 
betegek közt levő széles sáncárkon át, hosszú póznára erősítve, nyujtotta 
nekik az ostyát és a bort; a vármegye pedig azt a szigorú parancsot intézte 
a községekhez, hogy ha valamelyik pestises ember, oda hagyva a veszteglő
házat, idestova járni merész.el, azt bárki szabadon agyonlőheti, sőt ezért 
még egy arany jutalmat is kap a megyétől.' 

Hogy mindennek a sok szigorú rendelkeresnek mért nem volt lát
szatja, arról már más helyen szóltam, de alkalomadtán még visszatérek 
rá. mert ez a kérdés a mai hygiene szempontjából is nem egy tanulsággal 
;·zolgálhat. 

Orvostársa<lalmi bajok kétszáz év előtt. 

A hazai orvostörténeti emlékekben gyakran találkozunk azzal a 

~ 
panassr...al, hogy az orvosi segédszemélyzet (sebészek, borbélyok, gyógy
szerészek, sőt a bábák és a fürdősök is) ellenséges indulattal - néha nyilt 
háborúskodással - álltak szembe a városi orvosokkaL Különösen a sebé
szekkel és gyógyszerészekkel volt sok baj, mert ezek rninduntalan bele
ártották magukat az orvosi gyakorlat olyan részeibe, melyhez sem képe-
sítésük, sem jogosítványuk nem volt. Sopron város levéltárában (Lad. 
XX. et U .• fasc. 1.) a két városi rendes fizikusnak, dr. Degenhardt-nak és 
Stockinger Mihály Gottfried-nek egy (évnélkülil hosszabb beadványa 
olvasható, mely éles világot vet arra a viszonyra, melyben akkor e város 
orvosai és egészségügyi segédszemélyzete voltak.1 A 25 pontból álló be~ 
advány egyik-másik szakaszát olvasva. önkéntelenül is az jut az ember 
eszébe, hogy "tempora mutantur et nos non mutamur in illis" s az aján
lott rendelkezések is részben olyanok, hogy megfelelnek a mai felfogás
nak. sőt e pontok némelyike a legmodernebb gyógyszerkönyvek ,,Regulae 
generales"-ei közt is megtalálható. Azt hiszem, nem végzek fölösleges 
munkát. ha a beadvány érdekesebb részeit röviden ismertetem. A két 
városi fizikus először azt panaszolja, hogy a gyógyszerészek, sebészek, sőt 

1 Zsilinszky: Békés várm. rég. és tört. társulat évkönyve, X. (1883), 44. 
1 Degenhardt-ról csak annyit tudok, hogy 1750-ben halt meg. Stockingert 

Weszprémi is említi s azt mondja róla, hogy 1740-től kezdve volt Sopron föorvosa. 
Az itt közölt okirat tehát mindenesetre az 1740-50. közti évekből való. 

Magyary-Kossa: :Magyar orvosi emlékek. l. 22 
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még a bábák sem adják meg nekik azt a tisztességet, mely állásuknál 
fogva megilleti őket és orvostársaikat. "Nicht genug ist es, dass Apothe
cker und Chirurgi, auch sogar Hehammerr denerr Herrn Medicis, auch 
Physicis Ordinariis, de-n gebührenden respect entziehen, sondern wohi 
auch bald von diesen, bald von jenen, wie es ihnen beliebig, übel spre
cken, Sie sueheu verhasst zu machen, und auf solebe Art bey denen Len
ten in eine unwiderrufliche B lame zu bringen. N echst d eme untersteben 
sie sich wider Gottes ordnung und ihr eigenes Gewissen sowohl Arzney 
in den Apatheeken zu dispensíren, als auch, was das aergste, in die Haeu
ser zu lau/en, denerr Patienten das Vertrauerr zu einern Medico durch 
listige und schmeichlerische Arten zu benehmen." Ez okozza aztán, hogy 
a köznép inkább a sebészekhez és a gyógyszerészekhez fordul gyógyítta
tása végett, tőlük kap (akár kell, akár nem) hashajtót, hánytatót, köpölyt, 
érvágást, persze mindent jó borsos áron.2 A bábák igen sok bajt okoznak, 
részint azzal, hogy a csecsemőknek aliövetet adnak akkor is, mikor nem 
szabadna, részint "mit andern Quacksalbereyen womit sie die Kinder 
schmieren, wenn auch würcklich manchmahl schon ein Ausschlag vorhan4 

den", - pedig jól tudják, hogy az ő feladatuk csupán annyi, hogy az 
anyát és a gyermeket becsülettel ellássák ( ordentlich zu tractiren) és ha 
komolyabb baj van, az orvost értesítsék. 

Hogy ennek a sok visszaélésnek vége szakadjon, arra kérik a városi 
tanácsot, hogy l. parancsolja meg a gyógyszerészeknek, sebészeknek, 
fürdősöknek és bábáknak, hogy az orvosoknak s elsősorban a fizikusok· 
nak engedelmeskedjenek; 2. tiltsa el őket a gyógykezeléstől; 3 mondja ki, 
hogy erősebb hatású gyógyszert csak orvosi rendeletre szolgáltathat ki a 
gyógyszerész; 4. az orvost ne rágalmazzák a háta mögött s ha a beteg 
orvost kér, ne ajánljanak neki egyes orvosokat, hanem általában csak 
annyit mondjanak neki, hogy Sopronban hány orvos van! hol laknak 
ezek' stb.; 5. ha egy beteg recipét visz a patikába, akkor a gyógyszerész 
vagy a segédje ne merjen "a recept fölött raisonnirozni" s azt kutatni, 
hogy az milyen betegség ellen való stb., mert ehhez úgy sem értenek, 
"noch vielweniger durch Worte oder Minen die Leute abzuschrecken die 
Arzney zu gebrauchen ... "; 7. ha az orvos véletlenül hibát ejtett a reci· 
pén, ezt a gyógyszerész ne adja tudtára a betegnek, hanem titokban 
küldje vissza a rendelvényt az orvosnak, hogy javítsa ki; 8. ne merje a 
"quidproquo"-t alkalmazni;3 12. "ein Chyrurgus soll nicht so gleich wenn 

' Egy Fridericus nevü orvos, ki 1646-ban lett Sopron városának rendes fi.zi
kusa, már ezen időben (1648 április 25. kelt beadványában, tehát körülbelül száz 
évvel előbb, mint az itt közölt okira:t), panaszkodik a soproni gyógyszertárakra 
drágaságuk miatt és sürgeti a városi tanácsot, hogy csinálják meg már egyszer 
a hivatalos gyógyszerárszabványt. ,-,Viel arme leute müszen, ausz mangel der mit
tel, weil sie sic h vo r der (!) allzuthewren Apatheeken fürchten, wi e das Vie h ster
ben ond verderben." Azt írja továbbá (ugyanazon fascikulusban található) 
beadványában. hogy "die Marckschreyer, landstreicher, ond Quacksalber ver
kaufl"en an den Maerckten Theriack, ond andere sachen, alles verfaelscht, da das 
pfundt nicht einen Creutzer werth ist; derren sollte man billich solches nicht 
gestatten, denn es werdt ja der arme mann vmb leben vnd geldt sebaendlich betro
gen. Ich habe ettliebe mal ihre sacheu durchsehen, vnd sie vermahnet, haben 
sich aber, weile ich von der Obrigkeit nicht gnugsam authorisieret gewesen, wenig 
dra n gekehret". 

3 Ez megfelel a ma érvényben levő árszabvány-rendelet következő pontjá
nak: ,,A gyógyszerek mennyiségre és minőségre nézve szigorúan az orvosi vény 
szerint készítendők: el s a vényerr rendelt gyógyszer helyett más gyógyszert kiszol· 
gáltatni tilos ... 
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er gerufen wird, aderlasszen, in Specie bey Frauen Zimmern Saphenam 
eröffnen" és ne merjen belső bajokat is kezelni; 13. ha veszedelmes sebesü
léshez hívják, jelentse be az esetet az előljáróságnál; 14. "wenn ein Medicu9 
bey einer Inspectione Vulneris zngegen, sol! der Chyrurgis mit Beschei
denheit der Direction des Medici oder Physici folgen"; 21. nehéz szülések ) 
esetében a bába azonnal hívassa el valamelyik collegáját, hogy ez segít~ 

ségére legyen s ha ketten se mennek sokra, azonnal hívasson orvost és 
sebészt; 22. a bába nem merjen férjes asszonyoknak vagy hajadonoknak 
belső orvosságokat ajánlani, annál kevésbbé ilyeneket beadni vagy a nő
ket megkenni. 

A soproni orvosoknak kétségkívül a gyógyszerészekkel volt a leg
több bajuk. Egyebektől eltekintve az is bizonyítja ezt, hogy Gensei Jáno• 
Adám, a nagyhírű soproni 
-orvos, már 1713-ban mint 
csalót ( velut falsarium) vá
dolja meg Deimling gyógy
szerészt, a városi tanácshoz 
intézett igen szenvedélyes 
hangu panaszában,4 melyben 
többek közt azt mondja, hogy 
"ante sedeeim eireiter et piu
res menses, dieti falsarii (t. i. 
Deimling) socius, nomine 
Schuler, periliustri tunc tem
poris judici Dno Ferdinando 
Dobnero ejus denunciavit 
fraudes, quod non tantum 
pondus, numerum et mensu
ram ... in schedulis a medicis 
praescriptis minuerit, sed 
etiam quid pro quo, unum 
.scil. ingredientium pro alio in 
omnibus fere schedis temere 
et dolose substituerit", s a 
gyógyszerész akkor be is val
lotta ezt és Schuller is kész 
volt esküvel erősíteni, hogy 
ésaita az orvosokat és a kö

86. Gensei János Adám. (A soproni városi 
múzenmban levő olajfestmény után.} 

zönséget, úgyhogy Gensel azóta rettegve írja meg a rendeléseit, tudva, 
bogy milyen semmiházi ember készíti el azokat. A vádoló iratot azzal 
végzi a nagytudományú és nagylelkű orvos (kinek életét I. W eszprémi 
munkájában): "Tollite, obsecror, Prudentes et Circumspecti, pestem hane 
domesticam occulte serpentem etiam imposterum". Az érdekes és korjel
lemző irat aláírása: "Ex Museo, Ao. 1713, d. 27. Martij, Joh. Ad. Gensel, 
Eques, D. M., .A.A. LL, Phil., Chir. et Med. D., Acad. Caes. Nat. Cnr. Col
lega, Poliater Soproniensis". 

"- Sopronvárosi levéltár: Lad. II. fasc. I., Num. 9. (1713 március 27.) 

22* 
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Csúzy Cseh János "T•·agoedia podagricá"-,ia. 

Régi orvosi irodalmunk mag'Yar nyelvű emlékei oly gyér számmal 
maradtak reánk, hogy minden apróság, a mi elkerülte az enyészet kezét 
megérdemli, hogy felkutassuk és szeretettel gondozzuk. Nemcsak a ma
gyar orvostörténet elhanyagolt állapota, hanem az általános irodalom
történeti és nyelvészeti érdek is megköveteli tőlünk ezt a kis jóindulatot 
a multak iránt. Képzeljük el csak, e hármas szempontból is mily értékes 
fölfedezésszámba menne, ha például valamelyik levéltárunk rejtekéből 
előkerülne Balsaráti Vitus 16. századbeli Magyar Chirurgiája, melynek, 
literaturánk nagy kárára, még töredékeit sem ismerjük. 

E meggondolás talán mentségemre fog szolgálni, ha e helyen néhány 
sorban megismertetem Csúzy Cseh J án osnak, a híres győri orvosnak (meg
halt 1733) egy kéziratos munkáját, melyre a Nemzeti Múzeum kézirattárá
ban (Oct. Hung. 159) akadtam: a Tragoedia podagricát, mely Weszprémi 
idejében még közkézen forgott/ de azután híre-nyoma veszett. A szerZő
ről magáról nem kell sokat beszélnem. Élete eléggé ismeretes. Jeles orvos 
és jeles szónok, de igen pénzvágyó ember volt, aki már egészen ifjú korá
ban megpróbálta a hirtelen meggazdagodásnak azt az elég keserves, faute 
de mieux-módját, hogy egy franekerai német orvosnak nagyon öreg öz
vegyét nöül vette. A matróna, Csúzy szerencsétlenségére, tovább élt a kel
leténél, s hozzá még, post festa, mindenből kitagadta a fiatal férjet. Mint 
tndjuk, ugyancsak Csúzy volt az, ki győri orvos koraban (1706) a szegény 
paraszti sorban levő szülöktől bérbe vette a híres szőnyi ikerpárt, bejárta 
velük egész Európát, pénzért mutogatta őket s ezen a réven nagy vagyonra 
(állítólag 70.000 forintral tett szert. A nevezetes pygopagnst, mely az egy
korú külföldi irodalomban ungarische Schwester, soeurs hongroises, hun
garian sisters néven szerepel, végre is az esztergomi érsek bőkezűsége és 
jó szíve váltotta ki, tisztességes pénzösszeg árán, az élelmes doktortól.2 

Csúzy kézirata 23 kis nyolcad oldalra terjed s teljes címe: Tranoedia 
Podagrica, id. est: A Kös.zvénynek rend szer-int 'lJaló folYásárul irt Discur
sus. Csuzy Cseh Jrinos M. D. által. Anno 1715". Úgy látszik, hogy a furcsa 
címet Sommer János, német orvosnak, az unitárius vallás egyik erdélyi 
apostolának, 1569-ben írott munkájától "(Colicae et Podagrae tyrannis, ad 
imitationem Tragoediarum veterum breviter descripta)" kölcsönözte Csúzy. 

A pompás magyar nyelven írt és sok helyen a jellemző csöndes ma
gyar humorral átszőtt értekezés első része a köe.zvénynek "közönséges le\.. 
írását." foglalja magában. A II. rész azt fejtegeti, hogy ,.minémü embe
rek szoktak podagrával illettetni", s többek közt megemlíti, hogy akik már 
fiatal korukban, a 20-SO. életév közt, podagrások lesznek, "azok vagy mód 
nélkül cholerikusok, haragosak, vagy gyakran nagy félelem és rettegés 
közt forognak, vagy igen idején kezdettek a Bachusnak szolgálni és Cupido 
táborában vitézkedni." Továbbá azok is, "akik calculusos szülőktől szület
tek, tarthatnak a köszvénytől, minthogy ezeknek a nyavalyáknak egymás
sal sógorságuk vagyon." A podagrára hajlamos embereknek "sokszor még 
csecsemőkorokban orrok vére gyakran megindul ... tagjaikban görcsvo
nást szenvednek, nyavalya kiüti öket, vagy pedig csúzzal, sennyedékkel, 
kelésekkel bántatnak, mely nyavalyák utat szereznek elsőbben a járován 

1 Weszprémi, I. 29. 
2 L. erről bővebben Tóth Béla: Magyar ritkaságok, 1899, 198. 
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(migrans) száraz fájdalmakra, azután pedig valóságos köszvényre is''. 
A III. rész "A podagrának némelly magánosabb circumstantiáiról" szól. 
Itt azt mondja, ho:.,~r az árva húsnUk (izom) száradása és megösztövére
<lése köszvényeseknél gyakrabban és többször esik meg. Ha pedig "olyatén 
fájdalom, rnineműt az első részben leírtunk, a vállakban, vállapotzkákban, 
holnok alatt, könyökökben, kezeknek fejében találtatik, azt száraz fájda
lontnak, deákul arthritisnek mondják". A IV. rész a köszvény aetiologiáját 
tárgyalja. Hosszan fejtegeti, hogy milyen nehéz feladat a köszvény igazi 
okát megismerni. "Felix qui potnit rerum cognoscere causas!" Némelyek 
az in-víznek [valószínűleg tollbotlás íz-víz, izületi sav ó helyett] sós és 
mérges voltából hozzák le a köszvénynek eredetét Az V. rész a köszvény 
kórjóslatát és kezelését "foglalja bé". Az előbbire nézve számbaveszi azt is, 
hogy Bacchusnak és Venusnak van-e szerepe a köszvény felidézésében1 
Nagyjában igaza van a Hedylus-féle görög epigrammának, mely a tagokat 
ellankasztó Aphrodite és Bacchus édes gyermekének mondja a Podagrát. 
:Thiár pedig a mi kis hazánkban sok és jó bort ittak a régi világban, csak 
úgy, mint például Németországban és egyebütt. 

Oláh Miklós sszerint a törökök magyarországi térfoglalásának egyik 
főoka a IDértéktelen s általános részegeskedés volt. "Tekints szet a Duná
nak síkságán", írja Hungariájában "s igen sok, embert fogsz látni, aki nap
hosszat hentereg s a ki Bachust legyőzi az észnélkül való ivásban!" Meg 
van írva, hogy Ariosto, az "Orlando furioso" lángeszű poetája, azért nem 
ajánlja egyik barátjának, hogy 1\l[agyarországba menjen, mert itt igen 
sokat isznak s aki vízzel hígítja az italt, azt alsóbbrendű emberfajtának 
minősítik. A sört sem igen szerették a mi eleink, mert az "szegény ital". 
Az "ungarico more bibere" már Bonfini _munkájában is említve van. 

Érthető tehát, hogy a köszvény is rendkívül el volt terjedve jól evő 
és ivó őseink között. "1\Hndazáltal", folytatja Csúzy, ,.elég podagrícusokat 
találni, akik sem bort nem ittak, mértékletesen éltenek és. V enns zászlója 
alatt sem voltanak. Bizonyos 1nind azáltal az az experientia, hogy Vénus
ban való n1értékletlenség a podagricusoknak, s leginkább a véneknek ha
lálos, kik szegények, még egy kevés öröini való buzájok lévén, 8Zép liJ 
Inaimokat erigálnak, de csak azt nyerik gyakrabban vele, hogy buzájokat 
hamar megőrölvén, kényteleníttetnek malmokat másoknak kiadni bérbe." 
Akkor aztán 88 vége, se hossza a csúfondáTos embertársak bolygatásainak, 
mert "úgy láttyuk közönségesen, hogy akármi nyavalyába esett emberek· 
nek annyi tréfát és tsúfos nevetést nem kell hallani, mint a püdagricusok
nak, kikről kíváttképen ha egy kevéssé több időt éltenek, azt szokták mon· 
rlanj: Ocul o:;; habent in naso, pedes in 1nanibus, calendarium in art-u bus". 

Az érdekes dissertáció befejezésének egy kissé reklámos íze van s nem 
lehetetlen, hogy az egész értekezés csak ezért a befejezésért íródott. Azt 
mondja itten, hogy a beteget, Illikor rohama van, nen1 kell minden segít· 
ség és vígasztalás nékiül hagyni, és "ha kinek ezen ezéinak elérésére ]JfÓw 

búlt or-vossága sive secretuTna vagyon, tartsa magának: én nem kívánom. 
V ag-yon énnékem is három rendbéli orvos::;;ágom, mellyekkel tute et secure 
E-lhet kiki és színmutatás nélkül igérem neki, hogy nem félhet a feliyebb 
említett ártalmaktóL Ezeket receptákba.n leírni hosszú volna; nem is tud
bntnák a patiensek illendőképen elkészíteni; mindenekkel pedig közönsé
gesekké tenni nrm illik, nem is hasznos." No, de ezt a kis hírverést meg
Locsáthatjuk a szőnyi ikrek impresszáriójának; hiszen majdnem minden 
régi h-íres doktornak meg: volt a maga kis "jól hajtó" secretmna. Mátyás 
királyról az van h-va, hogy Ludovicus d Leonibus bolognai orvosnak 1000 
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aranyat fizetett egy (úgy látszik peStis ellen való) Recretum leírásáért~ 
A titkos szerekkel való csúnya visszaélés nem halt meg jó Csúzi Cseh J á
nossal, hanem mélyen belenyúlt még a 19. század derekába is, olykor siral
mas következményekkel betegre, orvosra egyaránt: hogy csak Kilényi 
Teofil seirneci orvos esetét említsem 1811-ből, aki foszfortartalmú titkos 
szarével két beteget megölt s könnyelműségét súlyos bűnhődéssei kellett 
megfizetni e. 

Perliczi Dániel "pro memoriá"-ja gróf Telekihez 1 738-ból. 
az utóbbi feleségének közeledő lebetegedése alkalmából.' 

,.Méltóságos Gróf Uram, nékem kiváltképen való nagy fautorom! 
A minapi igéretemhez képest kivántam a Mlgos Asszonynak jövendőbéli 
szülése iránt azon ipam, Moller Uram által tett praescriptio mellett, még 
ezen observatiokat comunicálni, a mint is fundamentum képen mag-amat 
arra provocálván, igen javaslom l. szülés előtt valami 3 héttel az bal kar
ján való érvágást, melly által meg előztetui fog a szülés alatt való fájdal
mak mellett, erőtelen máj fele való vérnek takaradása s fészkelődése. 
2. Érvágás után igen hasznos lészen minden héten kétszer vagi három
szor lági meleg fürdővel élni, töltvén forró vizet egi zacskó korpára, és 
hideg vizzel és egy iccze tejjel egi fertály óra mulva temperálván. Abba 
ülhetne Ö Nga egi óráig benne, utánna pedig magát kenetetné mandola 
olajjal és arany fineturát bevehetne, és ha hévségek vagi szorulások 
utolsó hetekbe volnának, tehát reggel vagi pulvis antispasmodicust, vagi 
azon a minapi fejér spiritust vehetné [40 cseppet vizben és levest vagy 
mandola olajas herhathét utánna]. 3. Szülés elközelgetvén, legjobb lészen 
annak illendő idejét várni, és gyakran fel s alá való járással inkáb magát 
commovealni, mintsem időnek előtte való violentatiora kényszeríteni. 
Mig a természet maga magának sufficiál, jobb lesz mindent maga mun* 
kájára hadni; ha pedig megerőtlenedne, tehát akkoron lehet egi órába a 
veres pulvis antispasmodicust, a v agi azon fejér spiritust, más órába az 
arany tincturát beadni gyenge fahéjvizbe. Kivül pedig kinderbalsammal 
egyveUtett mandolaolajjal a hassát megkenni, és jól flusrauchal meg 
füstölt meleg ruhákot reá kötni, rnelly belső és külső orvosságok után 
igen szokot mind a méhanya, mind a gyermek megerősödni. 4. Ha ilyen
kor valami irreguláris fájdalmak érkeznének, és felfelé inkáb és másfelé 
mintsem alól indulnának, tehát felül emlitet belső és külső orvosságok 
mellet egi klistir tehénhús levesbűl, czukorbul, tojásnak a sárgábul és 
és mondola olajbul, avagi klistér hellyet két vagi három pézma golyóbis> 
~asználhatna, mig Isten segitsége által a szülés szerencsésen véghez meg~ 
Jen. 5. Szülés után minden módon a hidegtül n1agát őrizni, és mindjárást 
ide fent, szinte oly állapotban, amint a gyermek születik, kell magát vitetni 
~~jó melegitett ágyban és ugy lábait lassan ki ereszteni, bé kötvén jól a testét 
JO melegitet és flusrauchal füstölt ruhákkal. akkoron veheti valami jó czitro
mos levest, é5-1 ha ájulássok érkeznének két vagi három óráigutánna inkab 
ébren legjen és magát az álomtul tartóztasson, mig a természetnek tiSZ· 
tulássa jól meg indul. 6. Ugjon az nap a szokot fájdalmoknak májba meg-

1 A M. Tud. Akadérnia kézirattárában. Orvostudom. 1vrét, 3. szám. 
2 Pilula. 
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előzésére kivántatui fog éjtzakára aranytincturát bevenni, és ha azon 
éjtzaka nyugodalmas lészen, másnap reggel, ha pedig azon májba való 
fájdalrnek és nyughatatlanságok magokat megjelentenének, azon éfélkor 
a balsomica pilulákból 15 bevenni, és első két három nap ugi continuálni, 
hogi éjtzakára pilulákkal. reggel pedig arany tineturával éljen. Ha pedig 
hévségek volnának, tehát azon veres antispasmodicus port kellene dél 
tájba vizbé bevenni, és valami herbathé forma decoctummal, közönséges 
berbathebul, sassaparilla és china gyökérhűl és ánis maghul élni. Szülés 
után rágáskor lehet az praescribalt ital veress makk [mák = pipacs] 
virágjából valamelly italt késziteni, apritván a virágokból egy marokkal 
és egy nagy pohárba 2 citromnak a levét reá fatsarván, mikor meleg ke~ 
mentzén vagy hamuban két óráig állott és az erejét jó veressen kihuzta 
volna akkor lehet pirított kenyeres vizet reá tölteni, meddig elégséges 
pro g~sto. A pilulákkal pedig és arany tineturával nyolczad napig szülés 
után continnáini kell, mert a felette való rövid tisztulás leginkáb okot ád 
az májba való apostemákra. 7. Mint szülés előtt, mint utánna igen 
fűszerszámos ételektül, affectusoktul, ijedéstűl, haragtul és busulástu1 
minden rnódon magát tartóztatni kell, ugi mint obstruktioktul is. Italt 
lehet vizes borbul engedni, ételek közül pedig a májnak leginkáb hasz~ 
nálnak füves levesek cichoriabul. cochlearia, sócskábul,8 czitromos és bor .. 
köves ételek, ugi szarvasnak a szarvabul czitrommal és czukorral való 
kocsonyák is. Kivül pedig a rnájra lehet azon Reszterezei Spiritu.s~. ~s 
olajt kenni, ha szülés után ottan valami fájdalom támadna. 8. Szule~ 
után négi hétre, meginten a pilulákat, ugi arany tincturát is kell ~lővenn,1. 
hogy, ha eő Nsga nem fog szoptatni, mennél hamaréb a holnapl ter.~e-
~zet4 megint rendbe gyűjön. Arra való nézve szükség lészen a megerotle
nedet természetet jó vérrel meginten megeleveniteni, és májat kivált
képen megerősiteni; arra szolgálni fognak fe.lül ernlitett kocson!ák, leve
sek friss kecske savó, czitrom lével csinált, leves, mandola teJ malozsa 
szöiövel s afféle. 9. Kiváltképen pedig szükség lészen jövő májusba jó 
curával élni és javasolnám két bószámi terminnsok között való laxativát 
be venni a;után érvágást a bal lábon, azután megint pilulákat éjzakára 
és aran; tincturát vagi fejér spiritust reggel, mig a természet indul. 
mellynek szüneti után küldetnék valami más erősítő tincturákot, és akkor 
bizvást lehet valami hévizbe két hétig fürödni. illendő praescriptio mel· 
let és füves leveseket, ugi kecsketejbe való sócskákat egy holnapig be
venni. Mind· ezekről bőveb instructiot annak idejébe elküldeni el nem 
rnulatom, mcstanában magamat Nagstok gratiájában alázatossan ajánlom 
és maradok Mlgos Groff Uram Nagyságodnak mindenkori alázatos szol
gája. D. Perlicius. Lossoncz. d. 20. szept. 1738. 

P. S. Szülés után hogy rendbe jöjjön a természet, melyben az egés· 
ségnek állapotja leginkább fundáltatik, kell négy hétre ~zülés ~tán a~ 
adott balsamica pilulákat éjtzakára, reggel pedig az arany tlncturat venm 
három napig vagy fejér spiritust ha a májj k~rül, valam~lly ·, · · · · ; · 
engene bevenni, akkoron annak indulását el _varvan. megmt negy h~tre' 
számlálni kell annak terminusát és hasonló modon, mrnt fellyebb, az prlu· 
lákkal és aranytincturával való élést 3-ad napig elő~enni; ~a pedig a k?· 
zött való hetekben irregulariter egy hónapban ketszer Indulna, tehat 

a Sóska. 
4 Havibaj. 
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azon vérnek el oszlására, valamelly uterína fineturát kellene bévenni, mig 
eltávozik, és annak illendő terminussán viszont elő jön. 

N. B. Ha valami vad fájások szülés előt következnének, arany tina 
turát kellene 20 cseppet bé venni akkor és éjzakára, melly után vag:y meg· 
szünnek, vagy igaz fájdalmokra vagynak. 

N. B. A kínos fájdalmoknak kenése alulról felfele légyen, úgy a 
keresztcsontok közöt kinderbalsam mandolaolajjal elegyitet kenéssel és 
meleg ruhá val kell dörzsölni. 

N. B. Egy hét mulYa délben és estve piskotával egy-egy pohár aszu. 
szőlő borát kelletik innija." 

A gyermek (gr. Teleki László) szerenesés megszületése után a követ
kező tanácsokat írja atyjának: 

• .Pro IJfemoria. Minthogi Latzi Urficskánál nemcsak hideg leh~sire, 
de mcstanában fogainak indulásira is, arnellett a lépnek szorulására is 
kell reflectálni, tehát szükséges lészen rnost azon zöld tincturábul még 
vagi két napig eginehányszor tiz-tiz cseppenkint herbathébe beadni és 
valahányszor álrnábu1 felkél. vagi levest vagi meleg herhathét utána adni. 
Arra pedig vigyázni kell, hogi legaláb minden nap széke legien és ha ob
structioi volnának, akkoron kellene vagi pézrna golyóbiskával vagi csa
pocskával 5 segíteni. Fogaira való nézve. mint hogi alte.ratioinak semmi 
bizonyos ideje nincsen, tehát csak hévségibe és éjzakai nyughatatlansá
giba kell az arany tincturábul v agi 20 cseppet adni herbathéba. J ó is lé
szen, ha mandola vagi faolajba mártot édes gyökeret, vagi szalonna bőrt 
rágni fog, hamarab ki szektanak gyünni a fogai. Külső fürdő sem fog 
ártani korpábul és székfübül éjtzakára. Lépire kell a fürdő után a flastro
mot applicalni, és minden második nap megujjitani. Ha álmára igen volna 
hajlandósága, tehát néha azon zöld tinctura hellyett lehet a másikat, ,kis 
üvegecskébül adni, kivált fürdő után és éjzakára 20 cseppet herbatheba. 
Ha valami más változási hévséggel, fájdalommal vagi nyugtalansággal 
érkeznének, tehát az arany tinctura főképen eleget fog tenni. ThHhelyest el 
választatik a tsetsti.il, egi vagi két hólnap mulva, tehát egi gyenge laxati
vácska fog kivántatni. Losoncz, d. 17. szept. 1738. D. Perlicius". Néhány hét 
mulva Pediczi még egy hartnadilc Pro memoriá-t is küld a grófnak, mely 
szintén az újszülött gondo.<:ása dolgában ad utasításokat: 

"Pro rn.emoria. M:inthogy minden őszi hideglelések kiváltképen gyer
nlekekben igen soká tartók és kiváltképen könnyen recur1·álnak, ha (a) 
belső részekbe, ugi mint lépbe vagi májba, megakadtak: arra való nézve, 
ha (a) paroxismusok elállanak is, minden módon azon kell lenni, hogy 
azon hátramaradott obstructiok, mint lépbe mint májba, lassankint corri
gáltassanak, máskint két három hétre meginten erőt vévén magának az 
reliquiákbul, recidiválnak a paroxismusok, hévséggel, püffedésekkel, has 
keménységekkel, daganatokkal és ha soká tartanak, vizi betegség, v agi hec
ti ca forma nyavalyába esnek. Mind ezeknek Isten után való meg előzésére 
kivántatui fog, most az előbenni erőtlenségekbe elbágyadott természetet 
megerősitenL a reliquiákot lassankint veréték és vizelet által ki tisztítani, 
a bevett dajka tejnek és ételeknek concoctioját segiteni, és minden módon 
vig-yázni, hogi, ha valami alternatiocskája és baja recurrálna, supprimál
tassék azonnan, mig erőt vehet magának. Arra való nézve vegje még azon 
hideglelés ellen való veres potiobul vagí negjed napig reggel, délbe és éjza
kára egi kanalkával, főt vizbe vagi herbathébe, és óra mulva szopjon 

5 Suppositorium. 
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utánna; lllint hogi pedig azon potio a belső részeit megerősítvén, a szé
kecskéjét egi kevéssé meg keményiti, tehát olyankor lehet egi kanál man
dolaolajat idő közbe berbathéba beadni, és kiváltképen éjzakára egí 
pézma-golyóbiskát applicalni, Mindazonáltal ártani nem fog, ha legaláb 
eginehány napig azon kemény székecskéjét még elnézzük, IDig a belső 
részei jobban meg erősödnek, mert semm.i ugi nem revocálja a paroxis
musokat,' n1int az hideglelés után való hasmenPs, kivált ha_ gyengék még a 
bélei, mivel az alatt az egi iránso és szükséges verétéket megálittya, a kire 
inkáb kell reflectálni, mint székecskére. Hogy pedig azon erősítés mellett 
a Inateriának regeneratioját praecaveáljuk, tehát az útba kiváltképen 
szükséges lészen jó melegen betakarni, minden estve pedig (valamint ed
dig) megfüröszteni és utánna awn porciócskát beadván éjtzakán által 
egiiránso gjenge verétekbe tartani. A mellet, ha ételre kapna, lehetne 
nekie gjenge husocskákot füszerszámos levesekbe adni, csak vajha rántot 
tésztást, tejjet, savanyút s affélét nem. A dajka magát kiváltképen a sza
lonnás ételektul, savanyútul, nehéz emésztöktül, gyürnölcstül s afféletül 
őrizzön, sokat ne bőtöllyön, ha pedig b ötöl jó borral éllyen, sertés czeviczét, 
és akármicsoda italt igen hidegen és egyszersmind ne igyon, a mellyét 
mindenkor melegen és vánkos alatt, kivált útba, tartson és ha elegendő 
tejje nem vólna, főt ánismag·os vizet igyon. A dato praescutium negied 
naP mulva lehet az urfinak azon visceTalis tinctuTábul tíz cseppet dél
tájba adni herbathébe vagi föt vizbe, és mig tart minden nap continualni, 
akkoron csak estve azon potiobul fél kanállal beadván, naprul napra keve
sebb orvosságokkal taTtani, hogy lassankint és nem egyszersmind az or
voslás és preserva"Uoja véghez menyen, lehet szintugi a fürdéstis azután 
minden harmad napra éR utolya egi hétbe kétszer, egyszerre reducalni, az 
oldalain való flastrom pedig legtovab tartson. Ha (a kit Isten eltávoztas
son) a paToxismuskájja recurrálna, tehát lehet hévségbe nekie azon julep
bul gyakran adni fél kanálkával, azután füröszteni és utánna való veré
tékbe azon felül emlitett patiocskahul mindcn két óra mulva fél-fél kanal
kával beadni meleg herbathéba; relnénlern tűle egésztelen el ál a paroxis
mus, a mintis ártani nem fog, akkoron a dajkánakis belüle adni egine
hány kanállal, borba. Paroxismusnak elállása után emlitett visceralis tine
turával continuallyon, azután két hétre lehet la.xativácska hellyet minden 
harmad nap az giliszta ellen való pogácskákbul 6 vagi 8 beadni reggel és 
ha karácson t.ájba fog tetzeni elválasztani az úrfi.t. akkor meginten 
laxálni kellene gjengén. Az Ur Isten pedig szeuteilyen minden szándékun
kat. Dat. J,ossoncz. d. 3. octob. 1738. J o han n es Daniel Perlicius, lvied. dr. 

P. S. Minthogi,valamint felül emlitettem, a hideg leginkab kivalt 
ha nedves, ártana az Urfinak, téhát javasolnám, most mennél hamaréb 
1nig a nedves hideg idők nem érkeznek és a jó út tart, utazásnak hamarab 
való el végzésére útra indulni, mert akkoron rossz időre és nedvességre 
fordulván az ai?!·, jobb vólna inkább itt telelni." 

Egy háromszáz éves magyar orvosi kézirat, 

A M. Nemzeti Múzeum kézirattárában (111/fol. H ung.) érdekes 
magyarnyelvű orvosi kézirat található, ítéletem szerint a 17. század első 
feléből. Sebészek írták, még pedig többen, mert az írása is különféle jel
legű. A 140 levélre terjedő kézirat első fejezetének címe: "H er barium, 
Fueves Koenyv." Már a cím olvasásakor is arra lehetett gondolni, hogy 

-
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nem-e Méliusz Herbariumának (1578) vagy Beythe Fives könyvének (1595) 
a másolata? Az összehasonlítás rövidesen igazolta, hogy a kézirat első fel~ 
a gyógyszertani rész {1-68. lapig) nem más, mint az utóbbinak másolata,. 
avval a módosítással, hogy az író a Beythe Andr-ás könyvében tárgyalt 
"övényeket betűrendes sorba szedte (az Aloéval kezdi, míg Beythe a Kék 
liliummal), továbbá itt-ott rövidítések és egy későbbi kornak megfelelő 
nyelvi és helyesírási eltérések vannak benne. A 70~ik oldalon kezdődik a 
tulajdonképeni orvosi része (hideglelés, torokgyík, sárgaság stb. ellen való 
orvosságok); a 71. lapo n a flastrom ok főzésének módját tárgyalja, sorra 
véve a sárg,a, vörös, szürke flastromot, a nagy érlelőt~ a dagadásra való 
tapaszt, a különhözö citromokat.· 1 a nyers citromot, a sárga, fejér, zöld, 
aranyszinli, túros lábra való, genyedtség elleni stb. citromot és végre a 
96. lapon az érvágás módjáról való regulákat ad, melyekröl alább részle
tesebben fogok szólant 

A minden tekintetben érdekes és terjedelmes kéziratot még érde
kesebbé teszik a benne található, régi borbélyain'kat jellemző tréfás bejegy
ZÉ:".sek, igy pl. a 14. lapon azt mondja, hogy a halállal is kulacc.sal a kezé
ben fog szembe nézni: ,.Meum est proposHum in taberna mori, Large vinum 
t>pponere sitienti ori, Donec nigros angelos venlentes cernam." Egy másik 
helyen félig magyar. félig latin (.,rnakaroni"-)versben akképen énekel, 
hogy: 

Surge supra frater! abeamm~ inde; 
Quidquid defurasti, ad tarisznyam pone. 
Si non scis mentiri, non est hic böcsület; 
Cum mendacione solent hic vivere.2 

Van azután a kéziratban (a 113. lapon) egy "sediridom"-mal tarká
zott drasztikus :népdal-féle is a mátkájáról; de ez már sehogy Sem bírja el 
::~. nyomdafestéket, azért hát legjobb lesz, ha nem törődünk vele, hanem 
inkúbb azzal a fejezettel fog·lalkozunk, mely az érvágás reguláit adja elő 
é::. (mtgyjáUan mai helyesírással írva) következőleg hangzik: 

"ETvágásnak módjárul való szép tanuságolenak jelei. 
Eőszel és nyárban jobb kéz felől köH eret vágni; télben és tavasszal 

bal ké-z felől 3 és az érvágóvas télben nagyobb légyen, mint nyárban. Az 
ifjú embere-knek akkor köll vágni, mikor a J> (hold) nyől és a véneknek, 
mlkor a 11 fogy ... 1\iikm· eret vágatsz, könnyü étellel élj és tiszta borral, 
hog·y az erőd meggyühessen hamarébb és mindenféle nehéz ételtül oltal
mazd magadat, mert megfojt; tudniillik eczetes ételtül, körtvély- és sajt
tul. plriiott- hustul. disznóhustul, haltul; de csukát, rákot megeheted. Mér
tékletesen élj ételedhen, italodban és ne aludjál azonnal halálra, le ne 
feküdjél. negyed napig ne törődjél és ne munkálkodjál igen fölöttébb. 

M cl y érnek az vágása mint használ? 

1 Citrom a mi régi sebészeink nyelvében annyit jelentett, mint kenőcs. Való
színült>g az Emplastrum citrinum-ból általánosít ották. 

~ Ez a vt>rs, mely talán a vándorló ("bujdosó") borbé-lylegények nótája lehe
tett, Erny0y József szóbeli értesítése szerint egy sok strófából álló versezetnek az 
eleje, mcly a lengyeleknél is já-rta és Kolberg közzé is tette a Lud c. lengyel folyó
hatban. 

3 Ezzel szemben a Felvirrezi Györgytől származó és először Lőcsén (1694), 
majd késöbb Kolozsvárt (1770) megjelent Reglmen sanitatis-fordítás az mondja,. 
hogy "Tavaszszal és nyárban vágass jobb kezeden, őszszel és téli időn jobb lesz 
bal kezeden." 

l 
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I. Az ér, mely a homlok közepébe vagyon, jó megvágni, mikor valaki
nek hő fője 4 vagyon és minden gondolat"' ellen, pokolvar ellen, bolondulás 
ellen; megtéríti a megveszett agya velejét az embernek. II. Az mely ér az 
orr hegyin van, jó megvágni, mikor az szemei val-akinek folynak és a feje 
kifakadozott, mikor ember feje igen nehéz és folynak. (!) III. Az vakszem
nél való ereket jó megvágni, ha homályosf.lág van a szemben. IV. Az erek, 
kik a sze'm v;égén vadnak, jó megvágni szem világosságáért és mikor igen 
folynak a szemek. V. Az mely ér a fül megett van, használ a szemeknek és 
az orcza szépsé.oére használ megvá_qni, ha szeplős; elveszti az embernek 
a fejébüla fluxust és fogai közül elűzi; ruinden fájdalom, fejfájás ellen jó. 
VI. Az ereket, kik a fülön belöl vadnak, jó megvágni mikor az embernek 
a feje fáj és viszket és a szája büdös~ fülei zugnak. VII. Két ér vagyon 
a szájában, azok használnak szeplő, himlő ellen, mely az orczáján vagyon 
és a fájdalom ellen, mely a szemben vagyon. VIII. Az ujjakban való ereket 
jó megvágni az főnek fájdalma ellen, hagymáz ellen, mikor valaki esze 
nélkül kedvetlen szól. IX. Az mely erek a vállán vadnak, jó megvágui: 
valakinek orczáján hévség vagyon, és mikor vagy férfi.unak, vagy asszo
nyoknak cs öcsi dagadt, fájnak és a fejében való fájdalom (!) ellen, mikor 
a fején belöl szenvedése vagyon; a büdös lehelet ellen és az orrában levő 
kelés ellen. X. A nyelv alatt való ér has~nál minden fogak fájdalma ellen, 
torok dagadás ellen, apoplexia. ellen, gutta ellen, állka.pczájának fájda'lma 
ellen. XI. Két ér vagyon a torokban, egyik elöl, a másik hátul, azok vágása 
használ. mikor a foga- busa, álla kapcsája dagadnak vagy gégéje. Régi 
mesterséggel köll megvágni. XII. Az Cephalikát használ minden fájda
lom ellen megvágni, mely a fejben vagyon, és az embernek mikor szemei 
folynak; kórság ellen használ, fülnek ... nyelvnek minden nyavalyája, 
g'Yomornak minden betegsége ellen jó vágni. XIII. Az n1ely fő ér a hüvelk 
között vagyon ... használ megvágni hide _q lelés ellen; jó m-ind a kezén, mind 
a karján, kiváltképpen Szent Ambrus napján vagy előtte harmad nappal. 
X
1
. IV. Az tüdő-eret 6 jó megvágni mind a két kezén, valakinek tüdeje, májja, 
t~Pe megvesz, mikor orra vére igen jár, rnelynek nyavalyája ellen is hasz

nál. XV. Az oldala csontján két ér vagyon, jobb keze felől, ezek használ
nak: mikor a karján az inak reszketnek. Ha jobb kéz fel öl megvágják a jobb 
karjána'k máj erét7 vagy kezén, vagy karján, használ a májnak mikor igen 
nedves, az tüdőnek és az lépnek, mely az májnak hévségétül meggyulla
dott; az fogak, derekaknak. oldala csontjoknak, mindenféle tagoknak fáj
dalma ellen, mikor az orra igen foly és az hassa igen viszket; hideglelés 
ellen. Ezt az eret is megvágni Szent János napján (!) után. XVI. Két ér 
vagyon az ernbernek a könyökén; azok használnak, mikor valakinek a 
mellye, tiideje fáj és mikor valaki nehezen veszen lélekzetet, szédelgés, 
körcsös (!) kórság s ellen használ. XVII. Az M('diát g jó megvágni az meg
emésztöknek minden nyavalyájok ellen; a mellynek, szívnek, oldalcsont
nak, gyomm·nak, lépnek, tüdőnek és egyéb testeknek fájdalmi ellen kivált
képen kisasszony napja előtt 4 G)ppal (nappal). XVIII. Két ér vagyon a 

4• Fejfájás. 
5 Melancholia. 
6 Valószínűleg a német (régi) Lungader (= vena mediana) fordítása. 
7 Kétségkívül a német "Leberader" (hepatica), a kézfő ulnaris oldalán, a kis 

és gyűrűsujj között levő vena. 
8 Epilepsia! 
9 A Vena medianá-t. Ezt a gyakori miíveletet röviden úgy is nevezték, hogy 

,,megmediálni" va.lakit. 
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kls ujján az embernek, me'lyet jó megvágni sárgaság ellen, lépnek fáj
dalma ellen .. ·. J u vat az kólika ellen, szeméremtestnek dagadása ellen és 
ha valaki nem vizelhetik. XIX. Két ér van embernek a térde kalácsán: 
használnak megvágni hólyagnak, oldalnak, szeméremtestnek (betegsége) 
é~ arena ellen, és megerősíti a csontokat a lábakban. XXI. Két ér vagyon 
a bal bokája mellett; azokat jó megvágni asszonyállatoknak, az kiknek 
gyermekek nem leszen; megtisztítja őket, hamarébb terében (teherben) 
akadnak; arrul is használ, mikor havi betegségek nem indulnak el, ha 
megvágod elindétja; vesének, hólagnak fájdalma eHen is jó ... eretika az 
köszvény ellen. XXII. Két ér vagyon a külső bokáján alól, jó megvágni 
hólyagnak nyavalyája ellen és az mikor nem jáczhattya a Venus Spilt, 
a vesét igen fojtoilya (!), és mikor a szeméremtest körül dagadás vagyon ... 
Tilalmas esztendőben három napon az érvágás: az kik az nap vágatnak, 
miatta meg köll halniok: Boldogasszony napján, Szent Simon napján 
Szent András napján.10 ' 

Ez~ket az érvá~ási regulákat jobban megértjük, ha tudjuk, hogy a 
reg1 sebeszek babonas hite és az astrologia medica előírásai egész sereg 
olyan napot (dies fausti és infausti) jelöltek meg, melyeken eret vágatni 
előnyös vagy hátrányos vo1u.1 Leghatásosabb volt a május elsején vég
zett érvágás; ezt még a legjobb egészségben levő ember sem mulasztotta 
el; azután következett az őszi "erelés" (így nevezi népünk a venaesectiót 
még ma is Tolnában, Pestrnegyében és egyébütt). Erre a kétrendbeli 
érvágásra majdnem minden óvatos ember ráadta magát, bár a régi intel
ligeils magyarak közt is elég szép számmal akadtak olyanok, kik az ér
vágást csak afféle "bolondoskodásnak" tekintették. Olyan visszaélések, 
mint például Franciaországban, a végletek hazájában, nálunk nem for
dultak elő. Míg a fenti leírásban csak kis számú gyüjtöérnek a nevéve] 
találkozunk, addig egy előttem fekvő francia érvágóregulában negyven~ 
hét olyan véna van felsorol va, melyen a phlebotornia megejtés e, ilyen meg 
amolyan betegségben, ajánlatos. Guy Patin, a párizsi egyetem híres 
sebésztanára (1601-1672) egy ízben egy háromhónapos csecsemőn vágott 
eret, egy másik alkalommal pedig hat nap alatt tizenegyszer bocsátott 
vért egy nyolcvanéves aggastyánbóL Egy harmadik esetben 1\fentel 
Jakab nevü tudós kollegáján, ki valami febris continuában (typhus~) 
feküdt, harminckétszer vágott eret s a naplójában (1639 május 14.) azt a 
ma már humoros mellékízű megjegyzést írja az esethez, hogy a beteg, 
hála Istennek, tökéletesen meggyógyult (il est parfaitement guéri, dont 
je loue Dieu). A tudatlan sebészek nálunk is elég bajt okoztak a verme
sectióval, de korántsem annyit, mint Franciaországban. Hogy itt mi min
den történt az érvágás révén, azt talán legjobban és legrövidebben jelle
mezhetem avval a történeti anekdotával, mely elmondja, hogy egyízben 
az orvosok azt tanácsolták a nagy Condé-nak, hogy azonnal vágasson 
magán eret s ö hirtelenében el is hivatott magához egy kisvárosi 
sebészt, de előbb megkérdezte tőle, hogy "Mais ne tremblez-vous pas de 
me saigner?" mire az operateur nevetve az felelte: .,Ma loi, 1\!J.:onseigneur, 
c'est a vous a trembler!" 

10 A kézirat kevésbé érdekes részeit, ismétléseit stb. (a pontoknak megfelelő 
helyeken) elhagytam_ 

11 Mária Terézia - kétségkívül Van Swieten javaslatára - 1756-ban elren
delte, hogy a naptárakban nem szabad feltüntetni a dies fausti-t és infausti-t. 
Nem hiszem azonban, hogy ennek valami nagy eredménye lett volna, 
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Az érvágásnál szereplö időjelzések részint humoralpathologiai 
maradványok (a vér összetétele, sűrűsége és jósága az évszakokkal vál
tozik), részint iatromathematikus okoskodás eredményei. A csillagászat 
az ő misztikumával évezredeken át ráfeküdt az orvosi gyakorlatra. A pla
nétákat úgy tekintették, mint élő organizmusokat, melyek (az álló csilla·· 
gakkal szemben) helyüket folyton változtatják, mozognak s befolyással 
vannak az ember testi jólétére, úgy, mint ahogy a legnagyobb "planéta" 
- a N ap - is kikel etet, nyarat, bőséges termést vagy pusztulást okozhat. 
A Campbell-Thompson által évek előtt közzétett assyr-babyloni ékírásos 
táblák már bőségesen beszélnek arról, hogy milyen befolyással van az 
esthajnali csillag, a Merkur, Mars, Jupiter, a Hold, a Nap ember és állat 
egészségére, sőt az is meg van ott mondva, hogy férj és feleség a N ap és 
Hold milyen konstellációjában érintkezzék egymással, ha fiút akarnak.1<J 

Már a háromezer év előtti ékírásos táblákon szerepeinek a dies infausti, 
mikor az orvosnak sebészi műtéteket és különösen érvágást nem szabad 
végezni. Stoeffler-nek 1518-ban megjelent nagy kalendáriumában (.,Calen
darium Romanum magnum'~) látható egy érvaga figura ("Aderlass
Maennchen", ahogy a németek nevezik), melyen az emberi testnek nem 
kevesebb, mint 53 olyan pontja van megjelölve, hol az érvágás végez
hető.13 Ha már most meggondoljuk, hogy minden egyes ilyen pontnak 
4-5 és több betegségi indikációja volt, elképzelhetjük, hogy a régi orvo
soknak milyen hatalmas csillagászati és javailati lexikont kellett a fejük
ben hordani, ha az érvágást az iskolai lex artis-nak megfelelőleg botlás 
nélkül akarták el végezni. Ezért is a régi gyógyszertáraknak nélkülöz
hetetlen kelléke volt a kalendárium, melyben a sebész esetenkint megnéz
hette, hogy a planeták konstelláció ja, s különösen a Holdnak és a N aprrak 
állása megengedi-e az érvágásU Franciaországban XI. Lajos külön ren
lleletet adott ki arról, hogy minden orvos, sebész, borbély és gyógyszerész 
el legyen látva az azon évi kalendáriummal, csak úgy, mint manapság 
a pharmakopoeával. Az akkori orvos a kórisme megállapítása után először 
is a konstellációkat vette figyelembe s ha például egy tüdőbajjal állott 
szemben s a hold véletlenül éppen a rák jegyében állott, akkor nem rendelt 
semmit, hanem megvárta, míg a hold megváltoztatta baljóslatú égi 
helyzetét. 

A 13. század folyamán valóságos furor astrologicus fogta el az embe
reket és ez a furor körülbelül 400 éven át dühöngött, úgyhogy - Magnus 
megjegyzése szerint - a nagy hohenstaufi, II. Frig'YeS, semmiféle vállal
kozásba nem fogott, mielőtt a planeták és állatövek helyzetével tisztába 
nem jött, de így cselekedett V., VII. és VIII. Károly, III. Henrik, XII. 
Lajos francia király is. Mindezek udvarában ott volt a "medicus et astro
logus", az orvosnak és csillagásznak nagyképű és rejtelmes keveréke, kit 

12 Még mulatságosabb az a jótanács, melyet a fiú-nemzés dolgában Dobóczky 
Ádám adott 1751-ben Váli Mihálynak, a hirhedt kuruzslónak, mikor ez nősült: 
"Bizodalmas nagy jó uram! Kedves Sógor uram! Mivel én öreg ember vagyok, 
s próbáltt vitéz a gyermekek építésében, az úr, Sógor uram pedig most kezdi 
csak a munkát, akartam tanítani, hogy :fiat tudgyon csinálni, sógor uram s száját 
jól béfogja; nem úgy, mint az egyszeri varga, hogy mikor a jovára jött, kinyi
totta száját, mondván: "Phu! vagy Fi, vagy Leányi" és leánya lett. Az asszony 
pedig a fara alá a két kezét körösztül tegye és így nem reped meg, hanem :fia 
lészen, kire segétse az Atya, Fiú, Szent Lélek, Isten! Amen." (Akad. Orvostud
!vrét, 6.) 

13 Közzétette Magnus: Der Aberglauben in der Medizin (1903) c. munkájá
nak 100. oldalán. 
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valósággal elhalmoztak a fejedelem és udvar kegyeivel. A kritikus évek 
és napok a születéskor különösen fontosak voltak. Voltaire beszéli, hogy 
XIV. Lajos megszületése után a gyermekágyban fekvő kiráiyné szabájába 
vezették Jlforin-t. a College de France matematika tanárát, s a hírneves 
tudós ott állapította meg az újszülött horoskopját. A műtétekre és beteg
ségekre különösen félelmes hatással voltak az üstökösök s a nap- és hold
fogyatkozások, amint hogy ez a hírük mai napig fennmaradt. Mazarin 
bíbornokról említik az egykorú források, hogy illikor súlyos betegségében 
konziliumot tartottak felette az orvosai, az egyik (elég meggondatlanul) 
1negjegyezte, hogy üstökös jelent meg az égboltozaton, mire a bíbornok -
szomorú arccal rátekintve a doktorra - csak annyit mondott, hogy 
,~Nagyon megtisztelve érzem magamat!" A meleg kánikulai napokban is 
tartózkodtak az érvágástól s általában a gyógyszeres kezeléstőL" 

A csillagászatnak s az orvosi gyakorlatnak benső kapcsolata magya
rázza meg, hogy némelyhol az orvosok - még a 17. században is - az 
astronomusok hosszú szakállát s még hosszabb hegyes süvegét viselték. 
Hogy ez nálunk is így lett volna, arra nincs adatom és ismerve a magyar 
ember természetét s józan gondolkozását, nem is tartom valószínűnek; 
ellenben a franciáknál akkoriban még azt mondták, hogy "la barbe fait 
plus de la moitié du médecin", - egy jó szakáll fölér egy jó doktorral. 
Igaz, hogy a hosszú és elhanyagolt szakáll viselése még más szempontból 
is ajánlatos volt.15 

N ál unk - olasz hatás alatt - különösen Mátyás király idejében 
kapott lábra a csillagászattal való babonáskodás, bár úgylátszik, hogy 
egyik-másik régebbi fejedelmünk is hajlott erre; így például Nagy Lajos, 
kiről Bonfini említi, hogy minden nagyobb vállaikozása előtt megkérdezte 
a csillagászait. Hasonlóképpen járt el Mátyás, ki Bonfini szerint nUnden
ben ellentéte volt ugyan kérlelhetetlen ellenfelének, Frigyes császárnak, 
de a csillagokban való hívés dolgában egyformák voltak és ezt nem is 
tagadták. Mátyás, mikor seregeit Ausztria ellen indította, előbb a csillagá
szához fordult s így tett Bécs és Bécsújhely ostroma előtt is, valamint 
számos más alkalommal, mert ,,nagyon kedvelte a csillagvizsgálókat, s a 
magusokat és halottidézőket (nigromantes) sem vetette meg" (Bonfini: 
Decades, IV. 8.). Évi kétszáz arany fizetést adott udvari csil!agászának, a 
hírneves Königsberger (Regiomontanus) Jánosnak, a magyarországi ka
lendáriumok és csíziók ösapjának.16 Egy másik udvari esillagásza volt a 
lipcsei Dollhopf (Tolhopf) János." II. Ulászló a jászói prépostságot aján-

14 Gyarmati Balassa Zsigmond írja egyik (1553 június 2-án kelt) levelében 
Nádasdy Tamásnak, hogy "istis iam aestivis et futuris diebus canicularibus doc
tores nolunt curare". (Orsz. Levéltár.) 

16 Franrois Mauriceau (1719), a híres párizsi szülész (a lábrafordítás és a 
placenta praevia helyes kezelésének első mestere) mondja egy helyen, hogy az ő 
idejében az a felfogás járta, hogy a szülészettel foglalkozó sebész már a férjek 
féltékenységére való tekintettel is jól teszi, ha elhanyagolt, szennyes ruhában 
praktizál és hosszú, piszkos szakállt visel. 

16 Régi csízióink KiT.ályhegyi János néven is említik Regiomontanust, amint~ 
hogy hajdani fordítóink más szerzők neveit is gyakran megmagyarosították; így 
például Mattbeolust (Mattiolit) Kis Máté~ra, Böhme Mártont Cseh Márton-ra stb. 

17 Ezt a Dollhopf~ot annál inkább érdemes itt röviden megemlítenem, mert 
a magyar történelmi források semmit sem tudnak róla. Mátyás király (Budáról, 
1480 május 3.) átír a lipcsei egyetemhez, hogy az ő csillagászának, Tolhopf János~ 
nak, ki az ő udvarában tartózkodik, lipcsei collegiat-arája jövedelmét hagyják meg. 
A németnyelvű átiratot Sudhoff közli, "Die medicin. Fakultaet zu Leipzig im 
ersten Jahrbundert der Universitaet" (1909) c. munkája 40. oldalán. Tolhopf külön~ 
ben jó barátja volt Celtis Konrádnak, az ismert humanistának 
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dékozta csillagászának, Jánosnak. II. Lajos udvarában egy Menyhért nevü 
csillagász vizsgáigatta az égi testek titkait.18 A királyok révén aztán mág
násaink körében is divatozni kezdett a csillagászok megkérdezé::;e, s Ná
dasdy Tamás még jóval később is (1555-ben), egyetlen fia születésekor, vé
leményt kér a bécsi udvar csillagászától, Fabritius Páltól, ki nemsokára 
az orvosi diplomát is megszerezte és a bécsi egyetem professzora lett.111 

Hiába hangzott el Manardus-nak, II. Ulászló felvilágosodott udvari orvosá
nak intő szava, hogy az orvosok jobban tennék, ha inkább a vizeletet és 
a pulzust vizsgálnák, mint a planéták állását! 

Valóban csodálatos, hogy ezek az intelmek annyi időn át teljességgel 
hatástalanak maradtak s olyanok is, kik az emberiségnek s a tudomány
nak vezérképviselői voltak, vakon hittek a csillagászat és az astrologia 
medica babanáiban és rejtelmeiben. Napoleon minden nagy vállalkozása 
előtt meg-kérdezte az ő saját külön csillagát (ha jól emlékszem, a Siriust), IL 
Rákóczi F. hadvezére, Bercsényi Miklós, nemkülönben 20 Jókai lelke 
szinültig telítve volt az ő külön csillagvilág-hitével; nagy távcsövén át 
nézegette éjszakánkint a rnisztikus csillagsereget; hitt a csillagok befolyá~ 
sában és meg volt győződve róla, hogy kik életükben a szépnek, jónak és 
igaznak megismerésére törekedtek, azok haláluk után eg·y szebb és jobb 
planétába jutnak, hol tovább nemesbülhetnek. A ]\'[arsba készült ... Az 
ember önkéntelenül is arra gondol, hogy a lángész, ki nagy célokra tör 
s így sokkal jobban érzi a saját erőinek fogyatékosságát, mint a közön
séges ember: az égboltozat misztikumában keresi az energiaforrást és a 

vigasztalást. 
Végül még csak néhány szót a múzeumi kéziratróL 
J\Hkor az ember szeme- elé ilyen régi, magyar nyelvü sebészi kézirat 

kerül, akkor mindig ajánlatos, hogy először is arra gondoljon: nem-e Bal~ 
saráti Vitus elveszett Magyar Chirurgia-jának egy darabjával van dolga~ 
Ivieg vagyok róla győződve, hogy ez a nevezetes, négy könyvből álló, 
magyar chirurgia előbb-utóbb meg fog kerülni és egyik dísze lesz a régi 
magyar orvosi irodalomnak. Mikor a Nemzeti Múzeum kéziratát meg~ 

láttam, nekem is első gondolatom volt a Balsaráti V. magyar chirurgiája; 
mikor azonban a szöveg végén (a XXII. pontban) azt a furcsa ,.Venus 
Spilt"-t olvastam, azonnal tisztában voltam vele, hogy ez - sajnos ~ nem 
lehet a Magyar Chirurgiának egyik (másolatban fennmaradt) darabja, 
hanem az egész érvágási regula valami német kalendáriumból vagy 
csízióból lett lefordítva. Ezekben u. i. elég gyakran találkozunk a ,,Venus 
Spiel"-lel: 2i 

18 Egy ízben II. Lajos feleségének, Máriának, betegágyához konziliumra 
hívták a híres bécsi orvost és csillagászt: Collimitiust is. (Fógel: IT. Lajos 
udvara, 80.) 

19 A Nádasdy Ferenc születésekor írt prognosztikont teljes szövegében közli 
Károlyi A. és Szalay I.: "Nádasdy Tamás nádor családi levelezése" c. munkájuk 
226. oldalán. A csillagász néhány botlás mellett olyan dolgokat is jósol, melyek 
később csakugyan teljesedtek; így péld., hogy Nádasdy Ferencből kíváló vitéz és 
törökverő hadvezér lesz, továbbá, hogy jóval több lánya lesz, mint fia. Fabritius 
Pálra vonatkozó adatok: Apponyi: Hungarica, I. 286. és Schrauff: Acta facult. 
med. univ. Vindob., III. 287. 

20 Hogy Rákóczi és Bercsényi mennyire hittek a csillagokban, arról lásd 
Thaly K. cikkét: Száz., 1881. 43. és köv. 

21 Nem más ez, mint a latin .,ludus Veneris" (= coitus) szószerinti fordí~ 
tása. A ludere (t. i. cum foemina) szó már a klasszikusok némelyikénél (péld. 
Terentiusnál, Liviusnál) is annyit jelentett, hogy voluptate venerea trui. 
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Im Jenner Arzney (Aderlassen) 
Man soll auch Venus~Spiel massen, 
Doch wohl die Leberader warm 
Zulassen gut am !inken Arm. 

mondja egy régi német kalendárium orvos-bölcse. 
Egy 1násik (régi) német kalendárium azt mondja, hogy "für junge 

Leute gut Aderlassen, wenn der JJ im Zunehmen, fiir alte aber, wenn er 
im Abnehmen sich be:findet", a mi az írás módja szerint is teljesen azonos 
a mi kéziratunk bevezetésével. Végül a szövegben előforduló "tüdő-ér" 
(L ungader) éR "máj-ér" (Le berader) is nyilvánvaló bizonysága annak, 
hogy e kézirat eredetijét nem a Balsaráti-féle :Magyar Chirurgiában, ha
uem valami régi német naptárban vagy csízióban kell keresnünk. 

Heringet áruló gyógyszerész. 

A 16.-17. századbeli gyógyszertáraink meglehetős mértékben magu
kon viselték a vegyeskereskedés jellegét. Róluk is el lehetett mondani azt 
a pár száz éveR szatirát, melyet annak idején egy régi német patika ajtaja 
fölé írt valami csufondáros ember keze: "Hic venditur catharticum, eme
ticurn, narcoticum et omne, quod exit in um, - praeter remedium!" más 
szóval: sok mindent lehet itt kapni, csak éppen a remedium-ból van a 
legkevesebb. Abban az időben, sőt még jóval később is, félig-meddig boltos 
volt a gyógyszerész és bolt volt az, amit patikának neveztek. Csakis így 
érthető, hogy az 1626. évhől való feljegyzések szerint Regéc várában két 
"patika vagy kalmárak szállása" volt, hogy 1690-ben Munkácson huszon
egy patikus kalmár volt, hogy 1693-ban a sárospataki magyar kalmárak 
tíz patika után fizettek patika-bért, a görög kahnárok pedig kilenc után, 
továbbá, hogy a tállyai városházáról (1689-ben) azt mondja az egykorú 
följegyzés. hogy hat apró patika van benne s az egyik patikát lőt·e-lwcsmá
nak használják. 

A régi viszonyok jellemzéséül közlörn a lőcsei gyógyszerészről szóló 
(1746-ból való) alábbi adatot, mely egyúttal azt is bizonyítja, hogy a gyógy
szertárak bolt-jellege a 18. századba is áthúzódott, bár akkor már az ön
álló, statutumokkal bíró, tulajdonképpeni kereskedő-céhek féltékeny szem
me! ellenőrizték, hogy mit árulnak egyik·másik patikában~ 

Lőcse város levéltárában (XII. 188/9. 1746 május 14.) talaJható egyik 
irat szerint az ottani kereskedők testülete (Kaufmanns-Bruderschaft) be
panaszolta Enge l Jakab gyógyszerészt, mert nemcsak gyÜgyszerekkel 
kereskedik, hanem élelmiszereket, heringet, élvezeti cikkeket s más hason
lókat is árul. Ezzel szemben Enge! gyógyszerész a városi tanácshoz inté
zett (kissé körmönfont) védekezésében azt írja, hogy szó sincs arról, hogy 
ő vagy a többi gyógyszerész heringet árulna, "doch muss icb gestehen, 
dasz im anno 1743. bei mir ein gewisses Recept, von einern Chyrnrgo ein
gelaufen, und zwar ein Oleum empyreumaticum, welches aus der Milch 
der Heringe sollte praepariret werden. Da ich nun aufs W enigste 60 Stück 
Milcher darzu vonnöthen hatte, also habe hierzu % Tonne kon1men lassen, 
die übri.oen, damit sie nicht verderben möchten, verkauft worden sind; 
solches aber seithero nicht geschehen". A többi vádra vonatkozólag pedig 
azt mondja, hogy cuko1· nélkül nem lehet el a gyógyszerész, mert ez külön
ben is oldó ( auflösend) gyógyszer, a kávé nélkül sem, mert az gyomo?·
hűlés és hányás e11en való, s végül a küiönféle füszerek is szükségesek a 
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patikában, mert praeservativ és curativ hatásuk van. Az ő elődjei is sok 
cukrot és fűszert árultak, mégsem volt emiatt semrot bajuk s más városok
ban még most is úgy van ez: "gebe mann nur nach Cassau, Kayszmarckt, 
Neusohl etc., was vor Zuckér und ge.würtze die Apothecker verconsummi
ren und verkanfen!" És kiUönben is m_i értelme van annak, hogy a gyógy
szerészeket ars liberá-nak, nemes és szabad mcsterségnek ( adeliche freye 
K unst-nak) nevezik és mégis sok mindenben megkötve a gyógyszerész 
kezét, nem adnak neki kellő szabadságott Helyes és méltányos dolog-e, 
hogy viszont a kereskedőknek szabad árulni halli pilulákat,' aranytinktú
rát, lépessenciát,2 életbalzsamot, gutaütés ellen való balzsamot,8 kámfort, 
angolsót, rákszemet, timpógyökeret,4 fehér és sárga5 zedoáriát, választó
vizet, szalamiasót, asa foetidát, bolus armenát, storaxot, cardamomumot, 
cubebát, kékkövet, fehér vitriolt, sennalevelet stM "Ich glaube, wann sie 
(t. i. a kereskedők) die Kunst verstünden, sie würden schon auch Recepta 
verfertigen wollen !" fejezi be nagy epésen az ő védekező írását Enge l 
Jakab, ki különben minden tekintetben jeles képzettségü, művelt gyógy
szerész volt, érdemes arra, hogy hálás emlékezéssel őrizzük emlékét, mert 
utódaiban egész sorát adta a derék, sőt kiváló magyar embereknek, kik 
erejük javával szolgálták ennek a szegény kis országnak a kultúráját. 
Egyik fiából (Engel János Jakab-ból), Szepesmegyének irodalmilag is 
működő, kiváló főorvosa lett, (megh. 1793), kiről Weszprémi is megemléke
zik az ő Succinctájában; másik fia (János Keresztély, 1770--1814), a híres 
történetíró, kinek fia (József, 1807-1870), jeles erdélyi orvos és a magyar 
tudományos akadémia tagja volt, s végül ennek fia, Engel Gábor, a kolozs
vári egyetem szülésztanára s ugyancsak a tudományos akadémia tagja. 

Mátra-betegség.' 

Batthiány Ferencné egyik 1547-ben kelt levelében (Orsz. Levéltár, 
Nádasdy lev.) felel Nádasdy Tamásnak arra a kérdésére, hogy "ki légyen 
azon asszonyember, a ki azféle betegségről, riz mattráról, tudna valamit1" 
"Az az asszony az bécsországi kanczelláriosnak felesége", feleli 
Batt-hiányné, de .,az gróf a Salme uram ányja, az is sokat járt tudós, és én 
azt hinném, hogy az is jól tudna hozzá." Kivánja, hogy Nádasdy feleségét 
az Isten mielőbb gyógyítsa ki "az mattrából". Hogy mi volt ez a mátra
betegség, arról a Tájszótár ad felvilágosítást: "Nádrája van: időszakon
ként úgy érzi, hogy a gyomorból valami kökeménységű tárgy fölmegy 
egészen a nyeldeklőig s meg akarja fojtani" (Zalamegye). "Akit az 
asszonyok úgy hívnak, hogy mátra, az fölgyün és osztán az öldös, fojto
gat" (Pestmegye). Én magam egy somogymegyei (andocsi) asszonytól 
hallottam, hogy az ő hitük szerint, ha valakinek hirtelen eláll a lélekzete 
és úgy érzi mintha a torkában swrongatná (ilyenkor gyakran az eszméle
tét is elveszti a beteg), akkor az illetőnek "felgyütt a méhanyája". Férfiak
ról, nőkről, gyermekekről egyaránt így mondják. Ilyenkor hirtelen "poha-

1 Pilulae Hallenses contra obstructiones (aloét és extr. rhei-t. tartalmaztak). 
2 Milzessenz (Tinct. corticum_ aurantiorum). 
3 Sehlagbalsam (talán a Tinct. aromatica). 
4 Feygelwurtzen (Rhiz. tormentillae). 
5 Gelbe Zi.ttwer Wurtzen (Zedoaria longa s flava). 
1 Megjelent a Szily Kálmán tiszteletére kiadott Emlékkönyvben (1928.). 
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rat vetnek" a betegre, vagyis parázsló kenyérhéjat tesznek a köldökére és 
azt pohárral leborítják. (Ez lehetett a köpöly ősrégi alakja is!) Erre a 
torkából .,visszamegy a méhanyája" a gyomrába: "visszahuzza a pohár". 
Megesik azonban, hogy a méhanya nem engedelmeskedik, hanem a beteg 
száján keresztül kimegy a szabadba, "legelni megy a porcfüre"; ilyenkor 
szakott bekövetkezni, hogy a beteg el veszti az eszméletét s ezt csak akkor 
nyeri vissza, mikor a "méhanya" jóllakott s ismét visszatér a porcfüröl. 
Az én andocsi asszonyom szerint a mátrabetegség nagyon előveszi az 
embert; a lélekzete hirtelen eláll s azt hiszi, hogy mindjártmegkellhalnia; 
szálani sem tud, hanem csak úgy ,.morcog" (nyögdécsel). 

Mindent összevéve, most már biztosan megállapíthatjuk, hogy a 
régiek mátrabetegsége nem volt egyéb, mint a mai orvosi nyelven úgy
nevezett globus hystericus (a gyomor felől kiinduló s a száj felé, tehát 
fölfelé haladó bárzsinggörcs, mely olyan érzéssel jár, mintha a bárzsing 
valami golyóforma szilárd test - globus - csúszna fölfelé s a garatbar 
megakadna), illetőleg maga a hiszteria (mely férfiaknál éppúgy előfordul, 
mint nőknél). A mátra szónak ezt a jelentését még jobban megértjük, ha 
figyelembe vesszük, hogy az uterust nemcsak Somogyban, hanem egyebütt 
is, varangyos békához hasonló, helyét változtató, csúszó-mászó állatnak 
tekinti a mi népünk, sőt talán Európa minden népe, kezdve a rómaiak 
korától. (Azok a viaszból való s nőbajos asszonyoknak szánt ex-vata
figurák, melyeket nálunk is lehet látni a gyertyások üzleteiben, szintén 
varacskos békát ábrázolnak.) Az anyaméh alakja, a rajta levő szalagok 
és függelékek, az egész szervnek mozgékonysága, elég érthetővé teszi ezt 
a népies képzelmet. Ez a béka, a nép hite szerint, ide-oda máSzkál a test
ben s ez csúszik föl a száj mögé is a hisztériás bajokban, görcsökben. 
Stiriában is Úgy hívják a globus hystericust, hogy "das aufsteigen der 
mutter" vagy "hebmutter" s az ilyen bajban levőnek - olyanformán, mint 
Somogyban - mézzel, mentával stb. megrakott dióhéjat tesznek a köldö
kére,2 üres pohárral leborítják, imádkoznak egyet rája s ekkor aztán a 
"méhanya" visszamegy a rendes hajlékába ("die 1\iuata kehrt in ihr Haeusl 
z'ruck"). Itt tehát a "mutter" teljesen megfelel a mi mátrá-nknak, mert 
tudjuk, hogy ez a néznet szó, csakúgy, rnint a lat. mater, a görög métér, a 
francia mbe és az angol mother nemcsak anyát jelent, hanem az anya
méhet és annak betegségeit is. Erdekesen bizonyítja ezt Shakespeare Lear 
királyának egy helye (II. felv., 4. jel.), ahol a gyermekeitől megtagadott 
öreg fejedelem következőleg sóhajt fel bánatában: 

"0, how this mother swells up toward mY heart! 
Hysterica passio. Down, thou elirobing sorrow, 
Thy element's below!" 

amit Vörösmarty következőleg fordított le: 

"ú, mint dagad fel e görcs szívemig ... 3 

Le sorvadás, le lázadó bú! 
Alant az elemed!" · 

2 V. ö. azzal a népies kólika-gyógyítással, amit Baróti Szabó Dávid ("Vers
koszorú", Kassa, 1786.) ékes hexameterekben hagyott az utókorra: 

Mézet és gyömbért kell tenni diónak 
Félhéjába: ragaszd ezt a köldökre: talántán 

. N em telik óra belé, minden rágalm.id elüzi. 

3 A szívmátra, szívmádra, szívnádra kifejezés szintén előfordul a régi magyar 
orvosok nyelvében. Kétféle jelentését tudtam kideríteni: l. hiszteria ("A szűnádra, 
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Vörösmartynak bizonyára nagy gondot szerzett az angol szöveg mother-je, 
pedig ez teljesen megfelel a mi régi mátrá-nknak, mely talán még régibb 
mint az angoloké s jobban is födte volna az angol szót, mint a "görcs". 

A mi tótjainknál is megvolt a mater szó, mint az anyaméhnek és 
betegségeinek jelzője, mert a pestmegyei leYéltár egyik 1775-ből való 
okiratában azt olvasom, hogy ebben az évben néhány turóczmegyei tótot 
("olejkár"-t) tartóztattak le Pesten s elkobozták tőlük a sok mindenféle 
medicinát, ami a batyujokban volt. Ez orvosságok közt volt egy, az 
Essentia contra Mater apud ipsos dicta", mely valami hashajtó-tinktúrá
·~ak és a francia kömény illó olajának ( oleum carvi) volt a keveréke s női 
bajok gyógyítására szolgált. Sőt mikor a mátrá-nak, mint betegség-neve
zetnek értelme a köztudatban homályosodni kezdett, akadt orvosíróink 
közt e~y, - Zsoldos - aki a mátrá-t s vele a hysteriasist "méhanyá"-~a 
fordította. Ez a zamatos magyarsággal író régi orvosi szerző azt mondJa 
Asszonyorvos" címü, 1802-ben megjelent munkájában (14. old.), hogy "ezt 
~ nyavalyát "méhanya" a philosophia szeréut nékem is görtsösködésnek, 
vagy valameily más effélének kellett volna neveznem, nlinthogy az nem 
mindég a méhtől vagyon; de minthogy hévett nevezet, és a többi azt érti 
rajta a mit én magam az ujj nevezetemen értek, azért én-is a többiekhez 
állok:'. Munkájának egy másik helyén (445. old.) pedig külön fejezet szól 
• A méhanyáról. De hysteriasi". Itt egyebek közt azt mondja, hogy, a 
hiszteriás nők g·örcsei sokszor a méhanyából veszik eredetüket: ,.azert 
volt, hogy azelőtt ezt a nyavalyát egyedül méhbeli nyavalyának tartották, 
és azért méhanyának nevezték. Sőt mikor a görtsöt a torokba s nyakokba 
érzették, akkor-is azt mondották, hogy a méhanyájok mozdult-meg, és ~z 
felmenvén a torokig az fojtogattya. A méhanya éppen az az asszonyolma,l, 
a mi a férfiaknál a hypocondria. Tapasztailya ezt a köznép-is, a honnet 
sok példáit tapasztaltam, hogy a méhanyás asszony meg-gyógyulván, 
együgyü férje-is hasonló módon bajlód ván, be-jött hozzá:U azzal a. panasz
szal, hogy az ő méhanyája-is meg-mozdu.lt, és ~asonlo szerr;l-1s .. me~
gyógyult". Végül (447. old.) részletesen leíqa a mehanya-betegseg tunete;t 

8 
ezek valóban azonosak a hisztéria jelenségeivel; többek közt azt is. mondJ~ 

itten, hogy a méhanyás asszony "gégéje szorul, mintha valam1 tsomo 
akadt volna benne" (= globus hystericus). 

Eb ag. 

Ez az érdekes betegségnév nincsen fölemlítve a Nyelvtörténeti Szó
tárban, ellenben megvan Páriz Pápai szótárában, ahol összetett szóként 
szerepel: "Eb'agja: kis gyermekek nyavalyájok; comedones, ~itesse_r, 
gewisse krankhe-it der kleinen kinder". Dankovszky _Lexik?nJaban lS 

"comedones"; az 1825-ben Budán kiadott ,,Lexicon valachlCo-latlno-hunga
dco-germa.nicum"-ban ebagja: szintén "cornedone.s, mitesser". Ezeket az 
adatokat másolták azután a többi szótárírók, többek közt Ballagi CMagya,r
német szótár, V. kiadás, 147. l.), ki azt mondja, hogy "ebaga: mitfresser"'; 
a VI. kiadásban: "ebaga. eb agja: mitfresser; ebagos: mit mitfressern be-

hysterica passio és hipokondria alkalmatlanságai ellen a hideg víz~ek b~.v _ita~a 
legjobb óltalom-orvosság" Diószegi: Orvosi füvészkönyV, 116. old. es "szunadr~s 
hysterica", u. o. 146. old.);' 2. a nép "lidércznyomás, al~drücken01 érte~mében ma 1s 
használja (l. Katona értekezését: ungar. Revue X. 870. es Ethnographia III. 63.). 
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haftet". Hogy azonban a régiek nem a mai ártatlan "mitfresser"-t értették 
az ebagja alatt, az már abból is kitetszik, hogy Páriz Pápai (a fenti idé
zetben)" mint speeiális gyermekbetegséget említi; szintúgy szótárának 
(1767.-i kiadás, 115. 1.) latin-magyar részében is: "Comedones: kis gyerme
kek nyavalyájok. Eb agja. Melyben eleven, szőr forma állatotskák bújnak 
ki testekből a pórusokon." S hogy ez valóban nem a mai "mitfresser", ha
nem valami súlyos gyermekbetegség volt, azt Páriz Pápai Naplójának 
(Irodalomtört. Közlem. II. 511.) egyik helye bizonyítja, ahol azt mondja, 
hogy: "Ez egész nyáron tovább fél esztendőnél vajutt a kis Boricza az 
Ebag nyavalyában majd halálra." 

Az eb agja különben még egyszer előfordul Páriz Pápai Pax Cor
poris-ában (17fll.-i kiadás, 235. 1.), hol az ezen súlyos betegség ellen haszná
landó kúrát is részletesen leírja. Az illető hely így szól: "Eb-agja. Vagyon 
olly nyavalyájok is a gyermekeknek, mellyben eleget szopnak, észnek; de 
még-is semmi láttattya rajtok nintsen, hanem elszáradnak, erőtlenednek, 
fogynak naponként. Ezt a magyarak néhol Eb Agjának híják. E nyavalya 
pedig esik a bőr alatt termő Szőr-féreg-től, mel!y mint a szőr-szál ollyan 
vékony, külömben nem is láthatni meg, hanem a feredöben; ha tudniillik 
a gyermeket a feredés közben mézes kenyérbéllel dörgölik, vagy pedig 
ruhában kötött szitált hamúval, és a dörgölés után a feredő vizét a harnún 
által szűrik, a ruhán, akiben vagyon, megtalálod vagy a hamú között, 
vagy a kenyér bélben. Ez illyen férgek, elsziván a tápláló nedvességet, 
nem lehet, hogy meg ne ösztövéredgyék a gyermek. E férgek kiváltképen 
a vállai között, a hátában és a karjaiban tereurnek meg." Azután azt 
mondja, hogy a meleg fürdőben a "szőrférgek" kidugják a fejüket s ezért 
végezetül pirított kenyérrel kell dörzsölni a gyermekek hátát, vagy pedig 
gyengén megberetválni, hogy ilyen módon a "férgek" fejét eltávolitsuk". 
(A szőrféreg alatt természetesen a bőrtüszőkben levő faggyúcsapok ér
tendők. Ezeket már igen régen féreg-forma állatoknak tartották az 
orvosok is.) 

A véletlen rávezetett, hogy ezt az egész leírást P. Pápai tulajdon
képpen másolt.a, még pedig Dudics ( Dudith) Andrásnak, a 16. századbeli 
híres magyar főpapnak egyik leveléből, méyet boroszlói tartózkodása 
közben Raphanus szilézai orvoshoz intézett.' Ez a levél 1580. november 
6-án kelt s Dudics gyermekei betegségének leírását tartalmazza. El
mondja, hogy a gyermekek sehogysem akarták bevenni a rendelt gyógy
szereket s ezért kénytelen volt a lengyel asszonyok közt nagyon divatozó 
kúrához folyamodni, mely valóban oly csudálatos, hogy maga sem tudja 
megmagyarázni. A gyerekeket meleg vízbe tették, melybe egyszersmind 
egy maroknyi kenyértörmeléket s kevés hamut dobtak; fürösztés után a 
vizet megszürték s ekkor a visszamaradó kenyérdarabkákban nagy 
mennyiségü szőrt találtak, melyeket az asszonyok ottan ebszőr-nek, vagy 
a férgek szőrének neveznek (kos illae caninos~ aliae vermium pilos vocant 
et morbi causam ad hos reterunt). Azután ecetes liszttel kenték be a 
gyermekek vállát és ,karját; majd pedig lemasták a lisztet s ekkor a bőrön 
apró mákszemnyi szürkés göböcskék voltak láthatók, melyekről azt mond
ták a nők, hogy a férgek fejei s ezeket azután késsel levakarták. Dudith 
különben nem igen hiszi, hogy eze'k valóban "férgek" s azokról a feketés 
pontocskákról azt mondja, hogy "tota illa res non dissimilis sordibus illis, 

1 E levél nyomtatásban is megjelent, Scholtz-nak "Epistolarum philos., medi
cinalium.. . volumen" cím ű gyűjt"eményében. (Hanoviae, 1610. 32.) 
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quae poris impactae, in angulis praesertim narium exterioribus digitis 
exprimi solent". 

Ebből a leírásból nyilvánvaló, hogy az ebag-betegség és a szőrféreg 
a lengyel köznép hitében már a 16. században megvolt és lehetséges, hogy 
tőlük, vagy valamelyik más északi szláv nemzetségtől került hozzánk e 
betegség neve és kezelése módja is. 

Az ebag szó jelentésére meg kell jegyeznem, hogy az ebag, ebaga, 
abag, ebagos~ agos kifejezések ma is léteznek és az ország különböző 
helyein, bár nem nagyon gyakran, az angolkórra és ennek oly felette 
változatos tünetei megjelölésére használja a nép. A 18. század végéről egy 
somogymegyei babonás gyógyítás leírása is fennmaradt, melyben aggott 
gyermekről van szó; kétségtelen, hogy ebben az esetben is a rachitis 
értendő. Az 1794-ből származó leírás szerint Somogyban a sovány, beteges, 
angolkóros gyermeket megfőzték; mi úgy értendő, hogy a gyermeket 
meztelenül jó nagy cserépedénybe állították s jó messzire a tűz mellé 
helyezték. A vén asszony egyik kezével a gyermeket tartja, a másikával 
fakanalat forgat a gyermek körül. A gyermek anyja ezalatt megkerüli a 
házat, majd benéz a konyha ajtaján s kérdi a gyermeket főző asszonytól: 
.. mit főz kend!" "aggattat", feleli a főző; az anya visszafeleli: "ifju váljon 
belőle". Ez így megy hárÓrnszor s azzal vége a főzésnek. 

Lássunk most néhány példát arra, hogy valóban elsősorban az angol
betegséget értették és értik az ebag alatt. "Az erős savanyuk a tsautot is 
meg-lágyítják Mellynek-is példáját az élő testben, kivált a rachitissei 
vagy Eb-agával bajlódó gyermekekben elégszer fájlalva látjuk." (Mátyus: 
Dietetika, I. 121.) "E ba ga: rachitis; jobb: csontsenyv." (Bugát-Schedel: 
Orvosi szókönyv, 1833. 20.) Ebag: soványító, sorvasztó gyermekbetegség 
(Tiszadob: Tájszótár I. 449.). Ebagos (Marosvásárhely), abagos (Három
szék): szőrösen született vagy nagy és szőrös fül ü gyermek, ú. n. "el vátott 
gyermek"; [u. o. Megjegyzem, hogy a nép a síró-rívó, angolkóros gyerme
ket nevezi váltott gyermeknek]. Agos gyermek: szőrösen született (talán 
idő előtU ezeknek van aggformájú, ráncos. vénes arcuk!) csecsemő. 
(Székelyföld; u. o.) Eb-ag: soványító száraz-betegség. (Tiszadob; Nyelvőr 
XIX., XX.) Ebaga vagyis angoly nyavalya. (Frank-Horváth: Az orvos 
mint házibarát, 1830. 372.) Ebag: rachitis, hátgörbedés, hátpúposság 
(Hahnemann: Organon, ford. Bugát; 1830. 117.}. Tetétlen körül egyesek 
elvétve használják a szót, hátpúposság, görbeség, angolkór értelmében; a 
lakosság legnagyobb része azonban nem ismeri [Liszt Nándor dr.-nak hoz
zám intézett levele]. Agos, ebagos: szőrös, mintegy idő előtt elaggott 
formájú csenevész gyermek. (Czuczor-Fogarasi szótára, I. 41.) 

Egyedül áll Győry Vilmos följegyzése orosházai lelkész korából 
(Békésvárm. rég. és miv. tört. társ. évkönyve: I. 48.), ki azt mondja, hogy 
ebag alatt valami lázzal, bőrhámlással s kisebb-nagyobb kiütésekkel járó 
gyermekbetegséget értenek az odavalók. özv. Győry Vilmo~né úrnő m~ 
is jól emlékszik ezekre az "ebagos" csenevész gyermekekre, k1knek szerum
ből valami szőröket szedtek ki (pincettával) az odavaló javasasszonyok. 
Berkes Sándor dr.-nak hozzám intézett szíves levelében awnban azt 
ol vas om, hogy sem ő, sem más békésmegyei (köztük orosházai) kar:ársak 
sohasem hallották ezt a szót, miből nyilvánvaló, hogy az ottani nep ma 
már csak ncigyon gyéren használhatja az érdekes multú ebag kifejezést. 
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Csoma. 

Pais Dezső egyik nagyérdekű tanulmányában olvasom ezt a régi 
magyar személynevet, melyhez a szerző azt a megjegyzést fűzi, hogy 
"a csoma vagy csuma a Magyar Tájszótár adatai szerint valami betegséget 
jelenthetett". A csoma vagy csuma valóban egyike a mi régi betegség
neveinknek, mert a szamosújvári városi levéltár jegyzőkönyveiben töb
bek közt az áll, hogy az 1742-iki pestis alkalmával a város megbízta Gaj
zágó Kristóf papot, hogy a csumás embereket gyóntassa meg (Szongott: 
Szamosújvár monogr. II, 301.). Talán nem családom, ha a csomá-t a csomó
val hozom kapcsolatba és a szó eredeti jelentését kelésre, tályogra, golyvás 
daganatra magyarázom. Ugyanis a pestisnek leggyakoribb és legszembe
ötlőbb tünete éppen az volt, hogy a nyakon, a hónaljban és az ágyékban 
a gyulladásos nyirokmirigyekből hatalmas csomók, kelések képződtek~ 
úgyhogy a régi (latinul író) orvosi szerzők sokszor a pestist magát is csak 
egyszerűen bubo-nak vagy carbunculus-nak (a németek kartunkel-nek) 
r;tevezték. A csomó vagy csomózás pedig mindenféle kelést, butykót, goly
vát is jelentett a régi nyelvben: "Tsomózás a testben: tuber, ein höcker 
oder beule am leib" (Páriz Pápai, szótárában, 1767). "Golyvárul, mely 
csomózás-nak, vagyis inkább s.zaká-nak neveztetik" (Szentmihályi: Házi 
orvosságok, 1791); itten a duzzadt skrofulás nyaki mirigyeket jelenti. 
Ennélfogva a régi szemPlyneveink közt gyakran előforduló s ma is élő 
Chomos (csomós) név régen körülbelül synonym értelmű lehetett a Gyl
was- (gilvás-, gelyvás-)sal (Oklevél Szótár golyvás c. alatt). 

Engem különben nem is annyira a csomá-nak kezdeti, ("kelés, tályog, 
golyva") és későbbi ("pestis") jelentése érdekel, mint inkább a Tájszótár
ban olvasható az a szólásforma, hogy Vigyen el a csoma!, továbbá, hogy 
valami ijesztő t: Olyan, mint egy csuma is jelent. A vigyen el a csoma! 
kifejezést magam is hallottam egy szentmártonkátai (Pest m.) embertől, 
ki magyarázatul azt mondta nekem, hogy "Olyanformát jelent, mint mi
kor az ember azt mondja, hogy vigyen el az ördög." Mindez arra a közeleső 
föltevésre vezet, hogy a Csoma talán személyesített alakja, mithoszi beteg·
ség-démonja lett a pestisnek~ mint ahogy ártó szellemmé lett a magyarság 
néphitében a Fene-Asszony, a Guta, a Csúz, az Iz stb. Ezt a föltevésemet 
még jobban megerősíti az. hogy Oefele szerint már a régi keleti népeknek 
megvolt az ő külön pestis-démonjuk. s a későbbi időkben még gyakrabban 
nyomára akadunk ennek a démonnak, kinek befolyását azután tudvalevő
leg a pestisbetegek védőszentje, Szent Rókus, ellensúlyozta. Az oláh köz
nép ma is ijesztő formájú, rettenetes asszonyszemélynek tartja ezt a dé
mont ki az emberek szívével táplálkozik és járvány idején sorra járja a 
legki~ebb falvakat is, seregestől pusztítva a sok bűnös embert. Az oláhok 
maica ciíldtorarea-nak, "utazó anyá"-nak, nevezik ezt az ártalmas betegség
szellemet. Nem lehetetlen, hogy némely vidéken a magyar köznép is lovon 
száguldó szörnyetegnek képzeli ezt a pestis-démont, mert ugyancsak a már 
említett szentmártonkátai embertől hallottam azt a kifejezést is, hogy: 
Olyan vagy, mint a Csoma lova! Mindenesetre kivánatos volna, ha nyel
vészeink és folkloTistáink a kérdésnek ezt a mythikus jellegű vészét is 
figyelmükre méltatnák.' 

1 Megjegyzem még, hogy a Nyelvőr XVI. 18. szerint csuma a bolgároknál, 
szerbeknél, ruthéneknél, oroszoknál, lengyeleknél és törököknél is "fekélyes daga
natot, pestist" jelent. 
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Talán nem fölösleges, ha végül azt is megernlítel1l, hogy a Pais Dezső 
tanulmányában felsorolt idevágó néhány személynéven (Vak, Csipa, Sü
kete .. Finta, Fintor, Csorba, Balog) kívül még hosszú volt a sora azoknak 
a tulajdonneveknek, melyek valami szervi fogyatékosság vagy rendelle
nesség révén lettek szem-élynevekül ráruházva a régi magyarokra. Elég, 
ha csupán az Oklevél Szótár adatainak felületes átböngészése után emlí
tem fel itt a következőket: Chomos (csomós),2 Kapanyás (nagyfejű, víz
fejű; 1367-bő!), Segges (1402-ből), Thökös (1531-ből), Bena (béna! 1095, 1240), 
Chunka (csonka; mancus, mutilus; 1320-ból), Felkez (félkéz, 1493), Felze
mew (félszemű, 1413), Santha (1367), Agyatlan (stupidus, 1389), Filetlen 
(1364). Nyaka.tlan (1447), Nyeluethlen (1398), Orrothlan (1376), Cheches (csé
cses~ a MTsz. szerint a 1n. "himlőhelyes"; 1480-ból), ChwportoH (csoportos; 
szótáraink ,.eomplicatus"-ra magyarázzák, ennek azonban nincs értelme; 
nézetem szerint a csoport ebben az esetben valami daganatot jelentett, 
mert Cseh Márton "Lovak orvosságos megpróbált új könyvecskéje" c. 
könyvében csoportos lábú ló a. m. ,.pókos lábú"), Gwrhes, Gewrhes (gör
hes, sovány, beteges, 1430), Pwp (púp, gibbus, 1506), Pupus (púpos, 1408), 
Sebes, Cympa, Chympa (cimpa, naso torto, 1288), Gune (!), Gewnye (gönye, 
görbehátú, púpos, nyomorék; 1240 és 1468), Gurbe, Gewrbe (görbe, gibbosus, 
1398), Kanczal, Kayla (kajla, görbe, 1480), Kopoz (kopasz, 1312), Korch 
(korcs! 1439), Nywla.yakw (nyúlajkú, cum !ahio leporino, 1436), Rupa 
(himlőhelyes'/ 1135), Zakadth (szakadt, 1418-ból; az Oklevél Szótár szerint 
"paralyticus, g]iederlahm", kérdőjellel; azt hiszem, inkább ,,bele-szakadt, 
sérves, herniosus"). 

A pe~Stisjárványok megszüntével a Csomából vagy Csumdból kolera
démon lett s az erdélyi köznép a kolera közeledtével a falu végréu frissen 
szőtt ingbe öltöztetett madárijesztőt állított fel, a következő (kissé in
humánus) nótát énekelgetve: 

Hej csuma, csuma, csuma ... ma! 
Menj el innen kolera! 
Menj a szomszéd faluba, 
Kész itt az ing számodra.3 

Kőrisbogár és veszettség. 

A kőrisbogárnak, mint afrodiziakus szernek, ősrégi a híre. Már az 
orgyilkosokról és méregkeverőkről szóló Lex Carnelia -ban olvashatjuk, 
hogy a régi rómaiak pénzbírsággal, sőt esetleg számkivetéssel és vagyon
elkobzással büntették azokat a gyógyszerkereskedőket (pigmentarii), kik 
~alamandrát vagy kőrisbogarakat ( cantharis-oka t) adtak el afrodiziakum
nak (lustramenti causa).1 De legalább is ugyanilyen régi eredetűnek lát
szik az a néphit, hogy a kőrisbogár kiváló ellenszere a veszettségnek 
Különösen a régi arab orvosi írók emlegetik ezt gyakran. 

2 Púpost is jelentett. Pethő Gergely említi krónikájában, hogy Kálmán király 
"pelyp nyelvű (hebegő) és csomós há fú vala ... 

3 V. ö. Berecz Károly: Hölgyfutár, 1855, 610. (Bálint Nagy István dr. adata.) 
1 Meg kell jegyeznem, hogy még ma sincs egészen tisztázva, hogy a görög és 

római irók cantharisa csakugyan a mi kőrisbogarunkat jelentette-e~ Vannak, kik 
inkább MeloiJ cichoreus L.-nek tartják. Bizonyos azonban, hogy kantharidin
tartalmú rovar volt. 
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A magyar nép hitébe is - ki tudná megmondani, milyen utakon~ 
már igen régen beszívárgott a kőrisbogár veszettségellenes hatásában 

való bizakodás,2 sőt a görög szóegyezéshez (lytta vagy lyssa: dühösség, 
veszettség) hasonlóan, népünk még ma is dühőbogárnak, dühös bogárnak 
vagy dühbogárnak nevezi a kőrisbogarat némely vidéken (például Erdély
ben). Egy [állítólag!] 1564-ből való kézirat' azt ajánlja az impotentia 
coeundi ellen, hogy "aki nem bicsakolhat, tegyen kilenc dühös bogarat 
faolajba" és ezzel kenje a ,,nagyobb lába-ujját, vagy pedig meleg borral 
a dákossát".' A legrégibb előttem ismert adat, mely a veszettség ellen 
ajánlja a kőrisbogarat, 1570-ből való. Ekkor írja özv. Batthyány Fererrené 
egyik ismerősének a következőket: ,,Im küldöttem fagyal bogarakat. 
Az kiket megmart [a veszett kutyaf, mindeniknek hármat-hármat adjon 
Kegyelmed meginni benne.' Kétségtelen, hogy itt a kőrisbogárról van 
•zó, mert ez élősködik a fagyal bokron. Erre a fagyalbogár szóra külön
ben újabb adatot is idézhetek a 18. század első felében írt kéziratból.' 
melyben az áll, hogy "De impotentia: Spanusi Smukin, mellyet a magya
rok fagyalfa bogár-nak neveznek, azt egy verdung fa olajba be döglesz
teni, és azon olajjal akar illellik hüvek (!) lába ujját kennye az Impotens." 
Ez a különös Spanusi Smukin, melyet az Orvosságok Könyvének írója 
hibásan másolhatott le valami német kéziratból vagy könyvből, nem 
egyéb, mint a régi német spanische Mucken~ vagyis a körisbogár. Itt azon
ban még nincs vége az értelmetlen másolási botlás történetének, mert a 
18. századnak egyik csekély intelligenciájú, de igen élelmes kuruzslója, 
nedeliczi Váli Mihály, az ő "Házi orvos szótárocska" c. munkájának 1797. 
évi kiadásában (17. old.) azt ajánlja impotens honfitársainak, hogy 
"a melly férjfiu a stanczamanná-ra7 szorult, ne vesztegesse pénzét annak 
megszerzésére, hanem a körös-fán termő bogarakból, mellyeket Spanissi 
Mukkok-nak neveznek, szedjen tizenötöt, vesse elevenen egy verdung 
faolajba. Hadd álljon benne kilentz napig, azután kerregesse véle jobb 
lábának öreg ujját, meggyógyul". Erről a nedeliczi Váli l\fihályról kü
lönben már ,;veszprémi megállapította, hogy az ő szótárocskája_ nem 
egyéb, mint Méliusz Herbáriumának szolgai másolata; utána néztem 
tehát, hogy Spanissi Mukkok vagy a Spanusi Smukin előfordul-e Méliusz 
nevezetes munkájában? Itt azonban nyoma sincsen a kőrisbogárnak s így 
ezt a 1·észletet valami más könyvből vagy kéziratból másolhatta Váli Mihály. 

De térjünk vissza tárgyunkra. 
Hogy a régi magyarok valóban sokat tartottak a kőrisbogár ve

szettségellenes hatásáról, annak további nyoma B~erger Dávidnak, 
a híres 17. századbeli lőcsei orvosnak, egyik értekezésében' ötlik fel. Itt 

' V. ö. Ethnografia XIII. 218. (Göcsej), XVI. 354. (Göcsej), XVIII. 299. (Oláh-
lapád, Alsó-Fehérmegyében). Utóbbi helyen vizeletben vagy ecetben adják be a 
rovarok porát. 

s Gyógy-ászat, 1880. 108. 
-t Dákos a régi magyarban rövid kard vagy egyéb szúrószerszám jelentésével 

bírt. Az idéztem szöveg persze nagyon is átvitt értelemben használja. 
1!1 Századok. 1907. 388. 
o "Orvosságok KönyVe", 24. oldal. (A Természettudományi Társulat könyv

tárában.} 
7 A stanczamannd-n a Stincns marinus (Stincus officinalis L.) nevü egyiptomi 

és arábiai gyik értendő, mely még nemrégiben is nagyhírű és d_rága afr?diziák~m 
volt. Stancza maréna (német: Stenzmarin) és stinkmarina (nemet: Stmkmarm) 
alakban ma is emlegeti népünk. 

1!1 Lásd: Miscellanea curiosa med.-phys. Academiae Naturae Curiosorum, első 
évf. (1670), 296. (Cantharides innoxie sumtae.) 
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az van mond va, hogy a Tiszántúl némely részében veszettséghez hasonló 
veszedelmes új betegség jelentkezett s ezt a nép úgy kezelte, hogy egy
szerre tíz darab kőrisbogarat vett be, mire erős izzadás és vizeLés követ
kezett. A németeknek és más nemzetbelieknek azonban nem ajánlja ezt a 
kúrát, mert csak a tiszántúli magyarak kemény szervezete bírja meg. 
A m!'gyarok különben azt tartják, hogy a kőrisbogarat egészében árta
lom nélkül lehet bevenni, mert a lábaiban olyan antidotum van, mely a 
rovar egyéb részeiben levő méregnek erejét veszi. 

A 18. század első felében Kramer János György temesvári főorvos, 
Linnének kedvenc tanítványa, ki botanikai tudásáról messze földön híres 
volt s kinek neve máig fennmaradt, a Krameria triandrá-ban: említi,9 

hogy egy kecskeméti "tudósasszony" kőrisbogarakból készült főzetet itat 
a veszetteb-marta betegekkel. Ilyenkor a betegek vagy erős álomba 
merülnek, vagy syncopészerű állapotba jutnak s vizeletükben apró fér
gecskék (alvadt fehérje! vércsíkok!) jelennek meg, de aztán csakhamar 
jobban lesznek. Valamivel későbbről való Polgári Mihály orvosi érteke
•ése (Dissertatio med. de rabie canina et hydrophobia, 1768.), mely szintén 
említi, hogy a kőrisbogárnak veszettségelleni hatása régen ismert dolog 
a magyarak közt, s végezetül említhetem még középajtai Kósa Mózes 
vízaknai orvos értekezését/0 mely egész sorát említi a hazánkban járatm;;; 
különféle kőrisbogártartalmú veszettségelleni specialitásoknak. Ilyen 
volt a Halmay-féle szer (1819), a Darkó-féle titkos szer (1817), mely Meloe 
majalis-t is tartalmazott, a Tolnay veszprémmegyei seborvos specialitása. 
mellyel ,,harminc éven túlhaladva, orvosolta szerencsésen a dühös eb 
által marott egyéneket" stb." 

E rövid ismertetésből is kétségkívül kiderül annyi, hogy a reg1 
Magyarországon évszázadok hosszú' során át orvosok és laikusok egyaránt 
a veszettség hatásos ellenszerének tekintették a kőrisbogarat. Ez volt a 
szegény magyar népnek jóformán egyetlen árkánuma a veszett kutyák 
ellen, melyek szerteszéjjel csatangoltak régi városaink- és fal vainkban.12 

Legtöbbször persze a gyógyszertárban szerezték meg a veszedelmes 
rovart, melynek szabad árusítását a hatóságok később minden erővel 
akadályozni igyekeztek. A gyógyszerészek nem mindig vették figyelembe 
a tiltó rendeleteket s ebből olykor nagy baj és háborúság kerekedett. így 
például 1761-ben Lőcse város főorvosa: dr. Institorisz Mátyás, bepana
szolta a városi tanácsnak az ottani gyógyszerészt. ho~y kőrh•bogártar ... 
talmú gyógyszert sz-olgáltatott ki egyik kliensének. A gyógyszerésznek~ 

9 V. ö. Commereium litterarium. 1735. 83. 
10 A mérges marások, azok bajelőző gyógymódjával stb. Nagyszeben, 1848. 
u Ezen szerek némelyikében uagymennyiségű kalomel is volt. Nem volna 

~rdektelen állatkísérletekben tanulmányozni, hogy higanyvegyületeknek nagy 
dózisokban való egyidejű adása nincs-e valamelyes hatással a veszettség kifejlődé
sére és lefolyására1 Hogy ilyenféle kisérletek történtek-e már, arra nézve nem 
néztem át az irodalmat; azt azonban olvastam valahol, hogy a kiváló Werlhoft 
(1699-1767) a marás után minden este (hat héten át) kalomeltartalmú pilulákban 
adta a kőrisbogarat, állítólag igen jó eredménnyel. 

12 Kolozsvár közgyűlése 1557-ben elrendelte, hogy a fáraók (vagyis a cigány 
pecérek) minden héten verjék agyon a kézre kerülő kutyákat. (Jakab E.: Kolozs
vár története, II. ll4.} Sőt a budai jogkönyv (398. szakasz) már háromszáz évvel 
előbb külön rendelkezik a veszett kutyák dolgában és többek közt azt az igen okos, 
ma is megszívlelhető elvet mondja ki, hogy a veszett kutya miatt a gazdája fele
lősséggel tartozik, még akkor is, ha az illet6 egyén, kit megtámadott, agyonverte 
az állatot. 
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Lang Simon Istvánnak, alábbi védekező irata13 megérdemli. hogy szó
szerint is közöljük itten, mert a per tárgyától eltekintve, élénk világot 
vet arra a gyűlölködő viszonyra is, mely abban az időben orvos. sebész 
és gyógyszerész közt volt egyik-másik városunkban. 

A lőcsei gyógyszerész beadványa következőleg mondja el az áldat
lan kőrisbogár-esetet: 

"Hoch Edler und Wohlweiszer Stadt-Magistrat, sonders Hochgeehrtests 
Herrn, und \\Terthgeschaetzte G·önner! 

Einen \Vohl Edlen und Wohlweiszen Stadt-Magistrat musz auf die wieder 
mich von Tit: Herrn Doctor Institoris eingereüchte Sehrifft in aller Unterthaenig
keit vorstellig machen, wie dasz ich dem Manne aus Donnerstmarckt als meinen 
Ancklaeger von denen Spanischen Fliegen~ nicht beynahe eine Untze wie gemeidter 
Herr Doctor schreibet, gegeben sondern ich kan viel mehr mit guten und reinerr 
Gewiszen bezeügen, wie ich es den auch nicht anders bey demselben als auf solche 
Art ausgesprochen, dasz die Composition in folgenden Ingredientien bestanden, 
nemlich 4 1oth Krebs-Augen, und % Untze Spanische Fliegen, zusammen 
gemisehten, und zwar nicht zu dem Ende, als solte es dieszer Mann vor sich 
gebrauchen, sondern eintzig und aliein vor das Vieh, welches dazumahl wütend 
geweszen. Es hat aber derselbe ein solches Recept nicht von mir, sondern von einen 
alten gewissen Mann abgelehrnt, weleber von Zeiten nicht nur bey dem Seel: Herrn 
Demian sondern auch lau t seineu eigenen · Bestaendnüsse in Caschau, Kirchdorff, 
ja auch allhier in Leütscharr in andern Apatheken dergleüchen Species genommen 
hat. Und als eben derselbe alte Mann ohngefehr vor 2 oder 3 Jahren nach Donnerst
marckt zu das Vieh geruffen worden, so nahm er bey seiner Hierdurchreysze diesze 
nem.lüche Medicin von Krebs-Augen, und Spanische Fliegen aus meiner Offizin. 
Indern er nun an gemeidten Orthe das Vieh damit curirte, so ist zu glauben, es 
müsse ihm mein Anklaeger eine Dosis entwendet haben. Den er karn alsobald zu 
mir und zeigte solches; fragte auch, ob nicht ein gewisser alter Mann, aus N. 
dergleüchen Species bey mir genommen haette und was es eigentlich waere. Ich 
war so aufrichtig gegen ihm, und sagte warauss es bestaende. Hierauf bath er mich 
lch solte ihm davon vor etlüche Groschen abfolgen lassen, indern er es vor .sein 
Vieh brauche, Und weil er dasselbe damit curirte, so holete er solches noch zu 
verschiedenen mahlen. Vor Weynachten hat er es abermahl genommen, und sagte 
dabey, das der alte Mann, wen er zu das in:fizirte Vieh gegangen waere, etwas von 
diesem Pulwer. als ein Praeservativ eigenommen. Mein Stieff Sohn aber wieder
rieth ihm solches zu versuchen, auf das Höchste, und sagte ihm zugleüch au.s
drücklich, er solte dieses unterwegen Jassen, den es werde nicht vor Menschen, 
sondern vors Vieh gebraucht. Nun ist es Gott am besten beckandt, ob er würeklicb 
davon eigenommen habe oder nicht; Ich aber bin bereit, auf verlangen Eines Wohl 
Edlen und 'V oh! weissen Magistra ts einen körperlichenEyd mit gutern Gewissen abzu
legen, dass ich es nicht vor ihm zum Einnehmen, sondern vor das Vieh gegeben habe. 
Anbey, wie oft begiebt es sich nicht, dass einige Herren aus der Stadt würcklich 
Gifft als Arsenicum vor die Maeuse bohlen Jassen, als es geschehen von seel: Hn. 
Oriszko, tit: Herrn Husz, Herrn Hekel, und Herrn Castori, wen es sich nun 
ohngefehr zutrüge, dass jemand von iThn Hausgenossen soleher einnehmen möchte, 
so kan ja der Verkauffer nicht davor, sondern der ist seiber Schuld daran, der es 
gebraucht ... Hiernaechst habe auch hinlaengliche Ursache mich bey einen Wohl 
Edi: und Wohlweissen Magistrat, auf das nachdrücklichste zu beklagen, dass als 
ich auf Befehl Tit: Herrn Stadt-Richters zu deru He. Doctor Institoris gehen muste, 
lch alidorten dergestalt empfangen worden, dass wenn ich noch daran gedencke, 
mir Hand und Füsse zittern. Den Herr Doctor fieng mich an glelich bey meiner 
Eintritt wegen ciniger Curen, in Specie wegen der Augen-Cur, die ich doch naechst 
göttl. Hülffe mit grossen Kosten gelernet, zu reprimandiren, als ob ich viele Fehler 
begangen haette, da ich doch von keinern weiss, vielmehr werden mir auf erforder
lichem Falle, alle diejenigen, wo ich zu thun hatte, ein glaubwürdiges Zeügnüss 
geben, dasz ihnen gott durch mich, als den ueringsten Werckzeüg, geholffen habe. 
In waehrenden disputiren karn Herr Roth Chirurgus auch dazu, und machte sich 
auch ungebührlich über mich, da ich ihm aber bate, er solte mich mit Ruhe lassen, 
indeme hier nicht der Orth dazu waere, so hub er seine Hand, mit zusammen 
gesetzter Faust, gegen mich auf und sagte im Beyseyn Herrn Doetors: "lhr seyd 

13 Lőcse város levéltárában. XII. 188JI3. 
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ein grober Knopff". Hieraufi erwiederte ich in aller Gelassenheit, ich waere nicht 
kommen allhier einen Lermen und Geschrey zu machen, sondern mit He. Doctor zu 
sprechen. Und wie ich von der Stiege hinab gieng, so stund eben dieszer Mann, 
nebst seinem Weibe unten im Hausze, welebe letztere als ich im Geben war, 
eutsetzlich zu schreyen anfing, und m.ich nicht heraus lassen wolte; sie stiesz mich 
Bn die Brust, und sagte, ich solte reden; ich antwortetc aber, was ich zu reden 
gehabt habe, das haette ich schon gesagt, Sie aber und der Mann schryen ilnmer 
fort; als ich endlich sabe, dass ich mich retiriren muste, so karn noch zum Ober· 
tlusz dieszer Mann, mit aufgehobener Faust auf mich zu, und sagte: "wenn ich 
einenn Pistoll haette, so wolte dich wie einen Hnnd über den Hauffen schisszen". 
Ich aber litte diese Schmaeh-Worte mit Geduldt und dieszes Geschrey waehrete 
über eine % Stunde unten im Hausze, allwo solcbes (ohne) ein Wort zu sprechen., 
He. Doctor, dessen Frau, Töchter, und Roth Chirurgus mit angeseben Urld gehöret, 
und sich noch vielleicht darüber gefreüet haben. Als ich zum Hansze heraus 
gieng, so ist mir das Weib noch bisz auf die Gaszen nachgelauffen, und mir 
nachgeschryen: "Geh wo dich alle Teüffel bohlen sollen", und viel andere Sacheu 
mehr, die ich nicht verstanden" den mein gantzer Körper zitterte vor Alteration an 
m.ir, dasz ich ka um nach Hansze kommen hin; und daneke meinen Gott, dasz mich 
bey dergleüchen Umb8taenden nicht ein Schlagflusz gerühret. Es ist aber bey 
obangeführten Beschimpfungen nicht geblieben sondern oft'tgemeldter Mann, nebst 
seinem Weibe, hat auch meinen ehrlüchen Nahmen in der gantzen Stadt mit den 
allerempfindliehsten Ausdrücken prostituiret, und mich dadurch in der a.llerübel· 
sten Ruf bringen wollen ... '' 

Azután a lőcsei patikárus újra hangoztatja a saját ártatlanságát és 
nagyon kéri a tanácsot, hogy azon ember ellen és Roth sebész ellenében 
is, az őt ért szitkok miatt, elégtételt szerezzenek neki. Egyszersmind kéri. 
hogy "az ő nagy fáradsággal szerzett {szemészi) művészetének gyakorlá
sában meghagyják, ha valaki bizalommal fordul hozzá". 

Hogy a nag-y háborúságnak mi lett a vége, arról - sajnos - nem 
találtam további adatokat a lőcsei levéltárban. Úgy hiszem, hogy egy 
bőséges karácsonyi vagy újévi ajándék ismét békét teremtett a szaron
g-atott "grober Knopff'' és a város közegészségügyének másik két faktora 
között! 

Balassa az újépiiletben. 

Balassáról, a mi első nagy sebészünkről, ismeretes, hogy Tolna
megye, bár ő odavaló volt és másrészt már 1839-ben abban a "példátlan 
kitüntetésben" részesült, hogy magyar volta és luteránus vallása ellenére 
16 versenytársa közül ő nyerte el a Wittmann tanár vezetése alatt álló 
bécsi sebészeti klinikán az ösztöndíjas mütőnövendék-stipendiumot és 
hogy már két év mulva, 1841-ben a bécsi Allgemeines Krankenhaus egyik 
sebészi osztályát (helyettesként) vezette, ugyanebben az évben nem tar
totta érdemesnek arra, hogy a nagytehetségű fiatal orvost a megye tiszü 
főorvosává megtegye. Még az sem sikerült neki, hogy később, mikor a 
bécsi egyetern Dumreicherrel szemben mellőzte. a bécs-győri vonalon 
eg-y szerény vasúti orvosi állást nyerhessen. Mindez azonban nem volt 
nagy csapás, mert két év mulva már a pesti egyetem nyilvános rendes 
tanára lett s a bécsiek, kik őt pályája kezdetén (hatalmas pártfogói elle· 
uére) mellőzték. később két ízben is visszakivánták (egyszer a Josephi
numhoz. később az ottani egyetemhez). Balassa azonban mindvégig hű 
maradt hozzánk {milyen viszonyok köztl tizennégy ágy a "klinikán", 
amhnlánsoknak, betegfelvételnek semmi helyiség, s még a műtéteket is 
más tanszékekkel közös tanteremben kellett végeznie!) - s úgyis mint 
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magyar, úgyis mint tanár, , nagy emléket és tanúságot hagyott reánk. 
1849 őszén a grand massacre napjaiban, az a baj érte a mi kiváló tanáron
kat, hogy egy szép napon (szept. 28.) elfogták s az újépületbe csukták, 
mert a szabadságharc alatt mint orvos szolgálta hazáját és hozzá még 
egy 1848 októberében kelt levelét is megtalálták, melyben arra kéri Kos
suthot, hogy két osztrák tisztet a honvédseregbe átvegyen. Ezért pár nap 
mulva (1849 okt. 3.) három havi foglárfogságra itélték (de már novem· 
ber 23-án szabadon bocsátották. V. ö. K. K. Militiir-Kriegsgericht in Pest. 
1849. Fasc. l. Nr. 60.). Azonkívül elrendelték, hogy az orvosi kar tagjai 

87. B a l as~ a J á li os 185-t-ben. (Kriehuber 
rajza.) 

közül (egyelőre) neki, Bugátnak 
és Arányinak a tanári fizetésből 
csak egyharmadat juttassanak. 
Nemrégiben megkértem Fried
reich Endrét, ki a szomorú idők 
történetével behatóbban foglal
kozik, hogy ha kutatásai közben 
(a bécsi levéltárakban) olyan 
iratokat találna, melyek Balassa 
fogságára s az ellene való vizs
gálatra vonatkoznak, másoitassa 
le azokat; sajnos, nem akadtak 
ilyenek, mert sok bennünket ér
deklő okmányt már régebben ki
selejteztetett (vagy eltüntetett) a 
bécsi hatalom. Egy érdekes kö
rülmény ·azonban mégis törte
nelmi érdekűvé teszi Balassa 
pesti letartóztatását: az t. i, 
hogy ugyanakkor vele együtt 
Batthyány Lajos gróf is az új
épület foglya volt. Magyarország 
első miniszterelnökét, a leghig
gadtabb s legloyálisabb magya
rak egyikét, akasztófára itélték 
s még azt sem engedték meg 
neki, hogy élete utolsó napján 

'elbúcsúzzék a feleségétől. Ezt 
csak levélben tehette meg, mely
nek néhány jellemző sorát (Fried
reich közlése szerint) ide iktatom: 

"Theures Weibl Umsonst haben wir auf den letzten Funkerr von 
Menschlichkeit gehofft, als wir UIIS noch einmal zu seben wahnten, auch 
das hat man Dir verweigert. Die Kinder segne und küsse in meinem 
Namen; sie sollen, sie brauchen sich ihres Vaters nicht zu schiimen, frü
her oder spiiter, wird die Schmach meines Tocles auf jene zurückfallen. 
die mich ungerecht und undankbar gemorrlet haben. In dieser feyer· 
ticben Stunde, betheuere ich es, dass nie ein Gedanke an Verrath an 
König und Monarchie meine Seele beschlich und dass ich dem Vater· 
laude nicht minder treu; wer wird es jetzt glauben! Und dafür sterbe 
ich; das Gesetz, des Königs Eid, war meine Richtschnur und weder 
rechts, noch links, liess ich mich missbrauchen, viam meam persecutu$ 
sum, darum törlten sie mich. Verlasse dies Land den Kinderu zu lieb; 
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ihre Zukunft wiire im Keime verpestet Deine Habe wird ihnen genü
gen; besser ein bescheidenes Loos, als Almosen aus den Handen derer. 
die sie zu Waiserr gemacht." 

Batthyány, hogy a leggyalázatosabb halált elkerülje, közvetlenül a 
kivégzés előtt a felesége által becsempészett kis tőrrel, több helyen (nem
csak nyakán, hanem karján és halántékán is) megszúrta magát. Az eset 
nagy zürzavart okozott az újépületben. Hirtelen nem találtak katona
orvost. Pollak hadnagy kétségbeesve rohant le a Batthyány siralom
háza alatt levő cellában raboskodó Balassáért. .,Um Gotteswillen, Herr 
von Balassa, stehen sie auf, der Batthyány hat sich erdolcht!~' Balassa 
megállapítván, hogy nyakán a jobboldali ütőeret sebezte meg s igen sok 
vért vesztett, felháborodással jelentette ki, hogy ilyen állapotban a kivég· 
zés lehetetlen. Ö kötözte be a sebet, azután az 5. tüzérezred orvosa vette 
át a gondozást, majd dr. Bée Antal orvoskari főnök és dr. Grass, a fog
ház orvosa is megvizsgálták. Erősítő szereket adtak be neki, bort itat
tak vele, hogy életerejét fentartsák, kezeit lekötözték, hogy ~ebét fel ne 
•zakíthassa. A pribékek nem tudták, hogy mit kezdjenek BatthyányvaL 
Hamarjában tizennégytagú bizottságat hívtak össze, hogy a további teen
dőket megbeszéljék. A bizottság két orvostagja, dr. Bée és dr. Grass úgy 
nyilatkoztak, hogy a kivégzéssel okvetlenül várni kell addig, míg a vér
erek sebe beheged és az elitélt kissé megerősödik, rnert különben attól 
lehet félni, hogy újból megindul a vérzés és az elitéltet a vesztőhelyre 
vezető úton hirtelen halál éri. Végre is abban állapodtak meg, hogy 
Batthyányt este hat órakor golyó által végzik ki. !gy is történt; a nagy 
vérvesztéstől elgyöngült, viaszfehér arcú embernek minden erejét össze 
kellett szednie, hogy a néhány száz lépésnyi utat, a pap karjára támasz
kodva, megtehesse. Azon a helyen lőtték agyon, ahol az akasztófának 
kellett volna állnia. Az egész kivégzés hivatalos sívársággal ment 
véghez. Egyetlen megható momentuma az volt, hogy a gróf hűséges 
inasa, Német János, ki az utolsó percig hitte, hogy ura kegyelmet fog 
kapni, egy farakásra felkapaszkodva várakozott a kegyelmi szóra s mikor 
Batthyányt összeroskadni látta, ájultan bukott le onnan. 

Balassa, mint említettem, a tragikus eset után nem sokáig volt az 
tljépület lakója. Több száz tekintélyes pesti polgár és az egyetemi ifjú
ság is (kiknek vezére és szónoka a fiatal Korányi Frigyes volt) közben
járt érdekében a hirhedt rendőrfőnöknél, Prottmannál, s hosszabb ideig 
tartó ,.igazoló eljárás" után- (v. ö. az Arányiról szóló cikkben mondottak
kal) az 1851. év elején véglegesen visszaengedték tanszékére. 

Bethlen Gábor halála. 

Bethlen Gábornak, Erdélyország kiváló fejedelmének utolsó beteg
ségéről és haláláról következőleg emlékezik meg Kemény J án os (1607-
1662) az ő autobiográfiájában: ,.Amint életében martialis [hadakozó] ember 
vólt (t. i. Bethlen G.), úgy testamentomában is azt rendelte vólt, hogy őtet 
veres szinben gyászolnók, temetését azzal ékesitenék. Koporsóját maga 
életében meghozatá és contemplálta Jo ideig, várván nagy erős férftói 
bátorsággal s keresztyéni kegyes reménséggel utolsó óráját: kinek idves
sége felől senki nem is lehet kétséges, mind életbéli sok jó cselekedetire 
nézve, mellyekkel igaz hitit gyümölcsössé tette; mind buzgó imádságira, 
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isteni szolgálatjára, vallásában álhatatos vóltára, az Isten dicsőségéhez és 
anya szent egyházához, és óltalmazásához való indulatára nézve, [noha Ö 
az országban sine discrimine religionis kedvellette, promoveálta az embe
reket, lévén négy recepta religio hazánkban, kinek idejében szép egyes
ségben éltenek az haza fiai, és nem ollyan hideg atyafi-szeretetben, mint 
most]. Kiváltképen pedig csalhatatlan jele lőn Istennek elválasztásának, 
midőn halála előtt eireiter tizenegy hónapokk~l megesmeré közelitését 
utolsó órájához, és pénitentiára nem csak időt engede [neki], hanem 
ugyan kénszerité is a nyavalyák által; mely nyavalyába mind békeséges 
türéssel, mind egyéb jelekkel megmutatta penitentiáját. Többi közt hogy 
meg emlitsem: a melly tagai szegénynek legvétkesebbek vóltak (úgy. 
mint az alsó fügék), azok is kiváltképen szenvedtenek, igen meg dagadoz
ván a vizi betegségben; mellyet is tapogatva vélle bajlódó borbélya János. 
ki igen tréfás jádzó ember vala, mondotta szegénynek: Lakolik ím most, 
a ki igen sokat csintalankodott! kin szegény nem haragudott, csak azt 
felelte: úgy vagyon, s megérdemli. Ennek némelly inasok vóltak hallói, 
s maga is a borbély megbeszéllette. De hogy derék dologra téritsem irá
sornat, láss egy csudás dolgot, [hozzá] még asszonyi állatban: melly nap 
meghala, ottan testét felbonták, béleit, szivét, és egyéb belső részét ki
vévén, melyben a doktorok forgolódván s a borbély, és mi valahányan 
belső szolgák, Catharina1 a fejedelemasszony nem csak nem irtozá nézni, 
sőt egyaránt fogdosni, tapogatni a felmetélt testnek szivét, felhasitott 
hasát, s egyéb tagjait: de semmi szomorúságot nem tettete, sőt egy csepp 
könyvet sem ejte az istentelen gonosz szivű, elvetemedett asszonyi állat." 

Kemény János és a clysma. 

Kemény János, a későbbi fejedelem, ifjú korában Bethlen Gábor 
udvarában végezte apródi szalgálatát s nagyon kedvelt embere volt az, 
utóbbinak. Maga írja egy helyen, hogy bármi baja esett, akár testi, akár 
lelki, Bethlen JO tanácsára és segítségére mindig számíthatott: "nagy 
provisiaja vólt reám". Egy ízben, Váradon jártában, valami kisebbszerű 
rosszullét lepte meg Keményt, mely nem gátolta abban, hogy "fölballag
jon" a fejedelem udvarlására, kinek éles szeme mindjárt meglátta, hogy 
kedvelt familiárisa nincs egéSzen rendben. Először is "istenes kegyesség
gel" megdorgálta, hogy a kis betegséget is ilyen békétlenül szenvedi, 
azután nyavalyájának speciesséf tudakozta, sőt még azt is kikérdezte, 
hogy emésztése (vagyis széke) van-e1 Megtudván, hogy nincs, kész volt 
a fejedelmi diagnosis: kólyika háborgatja. Azonnal hivatta az udvari 
orvost (a tragikus végű dr. Scultetust), ki már előbb is egy ha.qymázféle 
nyavalyából gyógyította ki Kem-ényt, s megparancsolta neki, hogy valami 
belső orvosságot praescribáljon, egyúttal pedig az udvari patikáriusát, 
Sámuelt, is hivatta, kinek meghagyta, hogy a páciensnek - ha tetszik 
neki, ha nem - azonnal adjon be egy lege artis elkészített, hatásos kris
télyt. (Akkoriban még az orvosra nézve dehonesztáló dolog lett volna egy 
clysmának manu propria való alkalmazása; ezt mindig a patikárius 
végezte; bizonyság rá az a 17. századbeli tréfás felirat egy francia 
gyógyszerész sírkövén: "Ci git qui pour un quart d'écu s'agenouillait 

1 Brandenburgi Katalin. 
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de vant un cul.") Kemény J án os azonban kemény szabású, vitézi ember 
volt, kinek még sohasem volt része az efféle, inkább feminin jellegű, mani
pulációban; most is igen nagyon huzódozott tőle s végre is úgy oldotta 
meg a dolgot, hogy mikor a patikárius, teljes armaturájával, megjelent a 
szállásán, néhány tallérral kente meg a markát s némi kapacitálással 
rábeszélte, hogy "azt hazudják a fejedelemnek egy nyomon, mintha béadta 
s jól is s"uccedált volna". Ilyen csalafinta módon szabadult meg Bethlen 
Gábor clysmájától, amin végre sem ő, sem Sámuel patikárus nem igen 
bánkódott. 

Deák Ferenc boncjegyzőkönyve. 

Kovács Sebestény Endrének, a 60-70-es évek legkeresettebb orvosá
nak, a szó legtalálóbb értelmében is legnagyobb betege Deák Ferenc volt. 
önzetlen ragaszkodással és fáradhatatlan önfeláldozással ápolta a haza 
bölcsét, bár akkoriban ő maga is súlyos köszvényes fájdalmakkal siny
lődött. Hosszú éjjeleket töltött Deák betegágyánál, hogy mindent azon
nal megtehessen a nehéz tusának enyhítésére. Deák Ferenc a kegyele
tes ápolást határtalan bizalommal viszonozta, melyet a leghangosabb 
ajánlgatások sem bírtak megingatni. Leginkább és ismételve a hason
szenvi kezelést ajánlgatták Deáknak ismerősei, de az .,öreg úr" híven 
ragaszkodott régi barátjához és házi orvosához. "N em a rendszert, hanem 
az embert nézem meg, kire az életemet bízom", - mondotta kevésbé bölcs 
jóakaróinak. Hiába volt minden; a nagy beteg 1876 január végén, hetven
hároméves korában meghalt. Halála után orvosa oly fényes kitüntetések
ben részesült, aminőkkel előtte magyar orvos még nem dicsekedhetett. 
A király a Szent István-rend kis keresztjét adományozta neki, az ország
gyűlés mindkét háza pedig hálairatot intézett hozzá, melyet a Deák vég
tisztességét rendező bizottság nyújtott át. Ugyanazon alkalomból Buda
pest főváros törvényhatósági bizottságának küldöttsége is tisztelgett 
nála. E kit1intetések feletti örömükben a kórházi főorvosok testiiletileg 
jelentek meg Kovácsnál, ki a hozzá intézett üdvözletre így nyilatkozott: 
•• öszintén megvallom, hogy a legfelsőbb helyről jött elismerés számos jele 
nem hagyott érintetlenül, bár anélkül is megjutalmazva érezném maga
mat azon tudatban, hogy amit tettem, azt az ügy iránti igaz szeretetből 
mindig örömmel cselekedtem; de ami legjobban esik, amire büszke leszek 
végórámig, az pályatársaimnak, valódi bíráimnak elh;merő nyilatkozata." 

Deák Ferenc holttestét Scheuthauer Gusztáv [1874 óta a kórbonctan 
tauúra a pesti egyetemen] boncoita s en·ől a következő jegyzőkönyvet 

állította ki: "A hulla magasabb termetű, lesoványodott, halavány, hátán 
\·örös hullafoltokkal ellátott. Hajzata fekete, erősen őszbe vegyült. 
A láták mérsékelten tágak. A nyak hosszú, a mellkas domború, az altest 
tágult, petyhüdt, ráncos. Az alszárak duzzadtak, felhámtól fosztottak, az 
irha belövelt. A paizsmirigy mérsékelten tömött, barnásvörös; a bal 
karélyban egy mogyorónyi, tekealakú kötőszöveti toktól körülvett, 
paizsmirigyszövetből álló daganat. A gége és légcső nyákhártyája hew 
lövelt. A tüdők a bordákhoz odanőttek, rozsdás barnásak, tömöttebbek, 
a jobboldali közép-, a baloldali nagyobb mennyiségű habzó savóval 
beszűrődött. A szívburok fali lemeze a zsigerivel laza kötőszövet által 
összenőtt. A szív harmadával nagyobb, kalácsalakú, petyüdt, izomzata 
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porhanyó, fakóharna. A bal szívgyomrocs falzata középvastagság~ a 
jobb szívgyomrocs izomfalzata vékonyodott, zsírszövete túltengett. 
A szívürekben sötétvörös, lazán alvadt vér. A bal szívgyomrocs rost
porcgyürüje (annulus fibrocartil.) részben elmeszesedett. A hátsó füg
gérbillentyü alapján, a Valsalva-féle öböl felé irányzott oldalán egy ken
dermagnyi elmeszesedett növedék. A függér belhártyája a felhágó rész
letben csak kevés, a hasi részletben úgy, mint a combütereké, számos 
elmeszesedett dudorral ellátott. A máj kicsiny, vérszegény, mérsékelten 
tömött; a májviszerek gyökei tágultak. Az epehólyagban barnászöldes 
epe. A lép a szomszédsággal összenőtt, barnásvörös, tömöttebb, hurka 
vastagabb. A gyomor és a belek mérsékelten összehúzódottak; a gyomor 
nyálkahártyája halavány, ürében pár csepp vörös bor; a vékony belek 
nyákhártyája középvértartalmú. A remese nyákhártyája belövelt, hala
ványszürke, suru nyákkal fedett. A bélürben barnás, pépes bélsár. 
A vesék halványvörösek, középvértartalmuak, tömöttebbek, felületeken 
kissé szemcsések. A húgyhólyag összehúzódott. - Kórisme: A szívizom
zat hájas elfajulása. A jobb szívgyomrocs szenvedő, a bal szívgyomrocs 
egyszerü tágulása. A szívburok lemezeinek összenövése. A tüdök barnás 
tömörülése. A vesék vérpangás által okozott csekélyfokú szemcsésedése. 
Idült remesehurut. Éktelenítő idült ütér-belhártyalob. A halál sziv
hüdés folytán állott be, mely a kórismében említett szívbajnak következ
ménye volt." 

V é ge az l. kötetnek. 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékel.::. II. 
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Szent Margit asszony öve. 
A nő éJetének legsúlyosabb próbája a szülés. Ezért van megírva az 

ó-testamentomban, hogy "a szülésnek napjánál jobb a halálnak napja", 
amiben sok az igazság, mert hiszen az elmúlás órájának szomorúságát és 
szenvedését rendszerint megenyhíti az öntudatlanság, a vajudás fájdal
mait pedig nem. Ettől az órától való rettegés vezette rá a keresztény asz-

l. kéJl. 

szonyokat, hogy vagy hetven olyan szenthez - pátrónushoz - imádkoztak 
hosszú századok folyamán, kiktől segítséget vagy legalább is lelki meg
nyugvást reméltek. Timor fecit deos. 

Történeti adatok bizonyítják, hogy hajdanában a nehéz szülésben 
\"ajudók a szentek reliquiáihoz - többek közt Szent _Margit övéhez - for
dultak bizalommal. nemesak a külföldön, hanem hazánkban is. Mielőtt 
erről részletesebben szólanék, néhány bevezető megjegyzést kell tennem 
arról, hogy hosszan elnyúló, nehéz szülések alkalmával milyen külső se
gédeszközöket vesznek igénybe a primitiv népek'f 

Legtöbbször azt látjuk, hogy ilyenkor a férj vagy 1nás hozzátartozók 
hátulról átölelik az ülő- vagy állóhelyzetben vajudó asszonyt és núnden 
egyes fájás alkalmával erősen 1negszorítják a hasfal felső l'észét (vis a 
tergo). Ezt a helyzetet és eljárást tünteti fel az 1. ábra: egy Tahiti szige
tén lakó bennszülöttpárnak a képe. A seg·édkezésnek ezt a legősibb médját 

}.fagyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. IL 1 
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azután olyan - már kissé szövevényesebb - eljárások váltják fel, mikor 
a vajudó nő hasát kendőkkel, összecsavart szalagokkal, övekkel szorítják 
meg a méhösszehúzódások közben. Igy például a 2. képen (Witkowski után) 

2. kép. 

egy hasán fekvő krik-indián nő látható; a 3. kép egy ugandai bennszülöt
tet ábrázol, térdkönyöklő helyzetben, dereka körül vastag szalaggal, mely-

3. kép, 

nek felső végébe bot van foglalva s ezzel, csavar módjára, szorítják a has
falat; a 4. képen (Felkin után) egy Fehér-Nilusmenti asszonyt látunk két 

4. kép. 

kezével kapaszkodva, lábaival cölöpökhöz támaszkodva, hasa körül feszülő 
ruhával, melyet a hanyattvágadó "accoucheur" teljes erejéből húz és rán
gat. Valamivel humánusabb az északmexikói bennszülöttek eljárása (5. 

l 
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;,, kép. 

kép), melynél szintén összecsavart ruhákkal vagy övvel növelik a hasprés 
erejét, miközben a vajudó egy lelógó kötélhe kapaszkodik, úgy, mint a 6. 

6. kép. 
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(Engelmann-féie) képen látható kaliforniai nő, ki azonban már széken ül 
és a szoba mennyezetébe erősített kötél végét tartja kezeiben.l_ 

Számos népnél megtaláljuk azt a szokást, hogy az itt említett öveket 
már a terhesség utolsó hónapjaiban is állandóan viselik a teherben lévő 
nők; ezen övek egyikét, melyet portugál Keletafrikában viselnek a benn
szülött nők, a 7. ábra tünteti fel. W. J. Dilling (aJább említendő munkájá
ban) rámutat, hogy a latin incincta (övvel bíró, körülövezett) szó a népies 
használatban annyit jelentett, hogy ,,terhes asszony" s ebből származott 
azután a hasonló jelentésű olasz incinta, a spanyol encinta, a francia 
enceinte, s valószínűleg ezzel függ össze a német entbinden is (eredeti je
lentésében: az övtől megszabadítani valakit, feloldani, csak később lett 
belöle átvitt értelemben "szülni" vagy "megszületni"). Mi sem bizonyítja 

határozottabban a terhességi és szülési övek 
régi általános elterjedését, mint ez az érde
kes nyelvészeti adat.2 

Kétségtelen, hogy a mi népünknél -
valamikor - szintén járatos volt a szülő 

asszony hasának ilyenféle övekkel való 
összeszorítása a vajudás közben. Ezt sejteti~ 
hogy némely vidéken ma is szokásban van, 
tudatalatti reminiscenciaképen, kendőket és 
öveket kötni a szülő asszony hasára. Sza
bolcsmegyében és Kolozsban az a szokás, 
hogy a szülőnö anyja vagy anyósa a fej
kendőjét teríti a nő hasára s három ízben 
keresztet húz a hason, vagy pedig az eske
tési kendővel kötik át a szülönő dere-

7. kép. kát.' Még nagyobb hatást tulajdonítanak a 
férjtől származó ruhadaraboknak: Abaúj

roegyében a férj alsónadrágjának madzagát kötik az asszony derekára s 
azt ide-odarángatják, hasonlóképpen Ungmegyében, Nógrádban, Aradme
gyében és egyebütt. Némelyhol (Heves megyében, Vác körül, stb.) közön
séges spárgafonál helyettesíti a férj említett madzagját.' Az erdélyi oláh nők 

1 Nálunk s mármarosi rutén nőknél szintén megvan az a szokás, hogy szülés 
közben a gerendára akasztott kötélre felhúzzák magukat, úgy hogy a lábuk ne érje 
a földet. (Temesváry Rezső: Előítéletek, népszokások és a babonák a szülészet köré
ben Mag·yarországon. Budapest, 1899, 54. old.) 

2 A 17. század második felében emberbőrből készült ilyen övek is használa
tosak voltak Dániában és Németországban, sőt a dánoknál egyidőben a hivatalos 
szerek közt szerepeltek. Ezeket az öveket (cingula e corio humano) mlig élő elítéltek 
bőréből vágták ki. 

3 V. ö. Ternesváry i. m. 51. old. 
4 W. J. Dillingnek, a liverpooli egyetem gyógyszertan -tanárának szívességé

ből, melyért ez alkalommal is kifejezern hálás köszönetemet, e dolgozatom megírása 
után kaptam kézhez az ő nagybecsű, rendkívül sok adatot tartalmazó munkáját 
(Girdles, their origin and- developrnent, etc. Glasgow, 1914.). Ebben olvasom, hogy 
a férj övének már a rómaiak is kivételes hatást tulajdonítottak a nehéz szülés gyó
gyításában. Plinius ugyanis (Hist. nat., lib. XXVIII. cap. 9.)- azt írja, hogy "Partus 
adcele-rat vicinos, ex quo quaeque conceperit, si cinctu suo soluto feminam cinxe-rit 
dein solverit, adjecta praecatione se vinxisse, eumdem et soluturum, atque abierit.': 
("A közeledő szüJést meggyorsítja, ha az a férfi, ki a nőt teherbe ejtette, leveti övét,_ 
az asszonyra köti azt, majd feloldja s a következők elmondása után: ":E':n kötöttem. 
én oldom fel" - távozik".) 
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.a férj alsónadrágját, vagy pedig kígyónak a bőrét kötik szülés közben a 
derekukra. 

Hogy a férj ruhaneműit különös előszeretettel adják a szülőnőre, 
vagy pedig a szülőnő mellé az ágyba (mint a székelyeknél, Temesváry u. 
o. 55. oid.), annak megvan a maga magyarázata. A primitiv népek felfo
gása szerint a gonosz szellemek, démonok folyton környékezik a szülőnő 
házatájékát, hogy a szülést megnehezítsék. Ezért gyakran találkozunk 
azzal a szokással, hog-y a háznak minden ajtaját, ablakát jól elzárják, hogy 
a szülés-démonok be ne mehessenek, továbbá a szülönő ágya körül fonala
kat feszítenek ki, vagy pedig krétával húznak határokat. Nem ritkán erő· 
szakkal kergetik ki a házból a démonokat: a férj és barátai nagy lármát 
csapnak, lövöldöznek, stb.; de azt is meg-teszik, hogy tévútra igyekeznek 
vezetni a gonosz szellemeket s való
színűleg ez a célja annak, hogy 
némely népnél a vajúdó asszonyt át
viszik egy ismerősének a házába {a 
démonok megostromoljá'k a szülőnő 
házát, hogy őt és gyermekét meg
rontsák, de már nem találják ott, leg
följebb a férjet, ez pedig nem érdekli 
őket), vagy a ház körül valami félre
eső, rejtettebb helyre viszik.5 Annak, 
hogy a vajúdó asszony az ura ruháit 
veszi magára szülés közben, szintén 
az a célja, hogy ilyen módon a démo
nokat megcsalja.6 

A férj övének a megterméke
nyítés szempontjából is lehet hatása. 
Ezt bizonyítja, többek közt, némely 
középausztráliai törzsnek az a külö
nös szokása is, melyet a 8. ábra 
(Spencer és Gillen fényképe) tüntet s. kép. 

fel. Az ausztráliai bennszülöttek azt 
tartják, hogy ez a gömbölyded kő a "gyermekek szellemeit" tartalmazza. 
Ha a gyermektelen férj és feleség gyermekre vágynak, kimennek az 
erdőbe, leülnek a kő mellé, a férj ráköti az övét, s e szertartás közben 
bizonyos varázsigéket mondanak. 

A kígyóbőrnek, mint a szülést könnyítö cingulumnak viselése, úgy 
látszik, ősrégi eredetű és szerte az országban divatozik még ma is. Páriz 
Pápai, kinek orvosi munkái különben is tele vannak a régi magyar folk
lore babonás kezeléseivel, azt mondja egy helyen/ hogy ,,A szülésnek 
tellyes ideje el-jövénis, sokat vajuszik néha e·gy illyen beteg és rettenetes 
fájdalmakat s kínos nyavalyákat szenved miatta. Vegyék azért a tyúknak 
epéjét (jobbnak tarttyák a fekete tyúkét) és kennyék-meg a köldökét véle; 
igen segíti. űvedzék által kígyóbőrrel, mellyet Ie szokott vetkezni a kígyó." 
De már jóval előbb (1633-ban) azt írja egyik (Batthiányi Ferencné-hez in· 

s Az ugocsamegy-ei rutének és oláhok a harántfekvéses nőt felvonszolják az 
istálló padlására. Nem egyszer megesett már, hogy a nő ilyenkor leesett a létráról 
és súlyos sérüléseket szenvedett. (Temesváry i. m 57. old.) 

6 V. ö. Ploss-Bartels: Das 'Veib in der Natur- und Völkerkunde. 1912. (Il. 305.) 
7 Pax Corporis (1701), 232. old. 
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tézett) levelében a nádor felesége, Esterházy Miklósné, hogy "az kígyóbőrt 
is, az ki felől szólott kegyelmed, bízza kérem azon bábaasszonyra [kit már 
előre ajánlott], hadd hozná magával", Tehát a legelőkelöbb magyar úrnők 
is kézről-kézre adogatták az ilyen levetett kígyóepidermist, mikor a szülés 
ideje közeledett. Ne gondoljuk azonban, hogy ez a régi babona tisztára 
magyar specialitás: itt is, mint annyi más esetben, megtaláljuk a kapcso
Jatot a magyar népies gyógyítás és a külföld között; hogy csak Becher J, 
J. német orvost említsem, ki 16mJ-ban megjelent Parnassus medicinalis 
illustratus című munkájában szintén azt erősíti, hogy "Die Schlangeu
Haut die thut man umb die Lenden binden, Sie treibet die Geburth, hilfft 
Weibern überwinden."8 

Az egész kígyóbőr-babonának egyrészt az a magyarázata, hogy a 
nép hite szerint az olyan vajúdóból, ki ezt az övet a hasára köti, épp oly 
könnyű szerel fog távozni a magzat, mint amilyen könnyen kibújik a bő
réből a kígyó; emellett azonban lehetséges, hogy a kígyókultusz ősi hagyo
mánya is közrejátszik itten; a kígyót mindig úgy tekintették a régiek, mint 
különös gyógyító erővel bíró lényt. Asklepios-nak is segítőtársa volt a bete
gek gyógyításában, sőt olykor magát a gyógyító istent is kígyóalakban kép
zelték s a drakón vagy ophis szót néha a theos-szal, a gyógyitó istenség 
nevével egyazon értelemben használták. 

Minthogy a nehéz szülést démoni hatásnak tulajdonították, ezért is a 
szülési cingulumokra sokszor varázsigéket írtak, vagy pedig (papirosra 
jegyezve) az öv alá helyezték azokat s úgy kötötték a szülőnő hasára, köz
ben imádkozva vagy a varázsló igéket élőszóval elmondva. Az egyetemi 
könyvtárban van egy régi könyv (Postílla Guillermi super epistolas et 
evangelia), melynek elején többek közt az a 16. század első feléből való 
latin bejegyzés olvasható, hogy ha a nő nehezen- szül, akkor a következő 
varázsigéket kell a hasára kötni: "+ Elizabet + peperit + Sanetum +Joan
nem + Baptistarn + Anna + peperit + matrem + domini + nostri + Jesu 
+ cristi + sine + dolore + conjuro + te + infans + per patrem + et 
filium + et spirituru + sanetum + nt + sive + sis + masculus + siv_e + 
femina + sive + sis + vivens + sive + mortuus + venias + ad lucern + 
xpi (Christi) + Infans + veni + foras + locum + aperu ... + et eduxit + 
eum." Az igék rákötése közben egy Miatyánkot, egy Credo-t és egy Ave-t 
is el kell mondani a papnak vagy másnak, ki alkalmazta, .,et statim pariet 
sine dolore" mondja az érdekes bejegyzés (mely talán a könyv tulajdonosá~ 
nak, Szerenesi Balázs-nak a kezétől való): ázonnal megindul a szülés, még 
pedig fájdalom nélkül. 

Ezen Szerenefl-i-fé-le vará2sigékről megjegyzem, hogy lényegükben 
azonosak azokkal a benedikciókkal, melyeket K. Helm tett közzé a Hessi
sebe Blaetter für V olkskunde 9. kötetében (1910, 208. old.). Ily benedikciók 
a 15. századból is ismeretesek (v. ö. StempUnger: Antike u. moderne 
Volksmedizin, 47.). Altalában az jellemzi őket, hogy epikus bevezetéssel 
kezdödnek (ennek egy része a Szerenesi-féle formulából elmaradt) s azután 
következik csak a tulajdonképeni benedikció. A bevezetésben, mint föntebb 
is, az esethez illő analogiául, rendesen bibliai szülések vannak felsorolva. 

s :Még sokkal régibb adatot ernlit Dilling (i, m. 32.), mikor W. S. Johnssan 
egyik értekezésére ("Experimenta Magistri Nicolai") utal. Ebben a 16. századi kéz
iratban többek közt az olvasható, hogy "Pellis serpentis mulieri laboranti in partu 
ligata super ventrem statim parere facit." A törököknél, keleti zsidóknál, középkori 
németeknéL dánoknál, norvégeknél, stb. szintén divatban volt a kigyóbőrnek ilyen 
alkalmazása. 
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Összehasonlításul álljon itt eg-y ilyen régi benedikció, melyet C. E. Doble 
közölt az Academy című angol folyóirat 1884. évfolyamának 639. számá
ban: "+ Ut mulier pariat. + Dominus noster Jesus Christus stabat in 
monte oliveti cum discipulis suis, et audivit vocem mulieris parturientis, 
et dixit J ohanni, va de et dic ad aurem dextram sic, Elisabet peperit ma
dam. Maria rae salvatorem mundi, sic pariat ista domina sine dolore. 
O infans' sive sis masculus, sive sis femina, sive vivus, sive mortuus veni 
loras quia ChTistus vocat te ad lucem. Caspar te rogat, Melchior te vocat, 
Baldesar te extrait, memento filiorum Edon qui dixerunt exinanite. Di
catur ter a dextra parte mulieris plane cum uno paternoster et una ave 
Yero pro qualibet vice cum una candella benedicta pre manu devote, et 
statim pariet deo gratias amen". (A memento ... exinanite szavak, csekély 
változtatással, a 136. zsoltár (7.) szavait adják vissza.) A Szerenesi-féle 
benedikció (vagy amuletum) igazi őse azonban, úgy látszik, az az áldás. 
melyet O. von Zingerle talált egy 15. századbeli wolfsthurni kéziratban 
fl. Zeitschr. d. Vereins für Volkskunde I. 177. Berlin 1891.) s melynek szö
'Tege a következő: "Daz ain fraw ringklich nider chöm. Das ein fraw ring
klich oder leichtlich nider komm, so soll man diese Wort sebreiben an ein 
zedel vnd lege sie der frawen auf der bauck; De viro vir, de virgine virgo, 
visít leo de tribu Juda. Maria peperit Christum, Elizabeth sterílis Johan
nem ba.ptistam. Adjuro te, infans, per patrem et filium et spiritum san
ctum, si masculu..r; es vel femina, ut exeas de wulua. Exinanite, e:xinanite! 
V n d w ann das kint ge b o ren ist, so so ll mann alsbalde die zedel von der 
frawen leyb nemmen mit den beschriebnenn worten". 

Az ilyen és hasonló szü1ési varázsigék - verba puerpera - gyakori 
használatban voltak (sőt vannak) és ősi eredetre vezethetők vissza. Már 
Platon említ\ az ő Theaitétos-ában (149.), hogy a görög bábák prolongált 
szülések aJkalmával ilyen varázsigés ráolvasásokkal éltek. Hasonlóképen 
olvassuk Ovidius-nál (Metam. X. 510.), hogy a szelíd Lucina, aszülés segitő 
istennője, ki a gyermeket "világra" (ad lucem, lásd föntebb!) hozza, odalép 
a keservesen vajúdó Leto-hoz (Zeus kedveséhez, kit Hera engesz-telhetetlen 
g,-űlölettel üldöz), megérinti őt gyógyító és fájdalomenyhítő kezeivel (a 
:"Zelíd kezekkel, cheires nwlakai, ahogy a görögök mondották) és sz-ülési 
Yarázsigéket mond neki: 

Constitit ad ramos mitis Lucina dolentis 
Admovitque manus et verba pu.erpera. dixit. 

Itt is egy újabb esetét látjuk a keresztény egyházi ritus annyiszor 
megismétlődő összefüggésének a római és görög szertartásokkal, továbbá 
annak is, hogy a kézzel való érintésnek nevezetes szerepe volt a gyógyítás
han, a e/wir és a dynamis egyet jelentett.9 

Mellesleg megjegyezhetem, hogy ezeket a papírra írt verba puerperá
/wt olykor, hog-y a kúra hatásosabb legyen, per os be is adták a vajúdónak. 
.·\ Ferencrendiek gyöngyösi könyvtárában található egy kis (17. század
heli) ördögűző könyvecskének kéziratos másolata, mely pontos recipét ad 
arról, hogy miként kell készíteni pro usu int.erno az ilyen varázsigés cédu
lákat, melyeknek a hevétele nem lehetett nagyon kellemes, tekintve, hogy 
le is voltak pecsételve. Már pedig ennek a megezentelt pecsétnek éppoly 
fontos szerepe volt, mint a cédulának, mert mindkettőnek az anyaga (kü
lön formula szerint) exorcizálva volt. A cédulák egyik oldalára ez volt 

~ V. ö. "A királyi érintés gyógyító erejéről" cím ű értekezésemmet 
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írva: ,J+ N+ R+ I. Verbum caro factum est et habitavit in nobis", a 
másik oldalára pedig: "+ Maria + In conceptione tua Virgo Immaculata 
fuisti". Használati utasítás: "Massa cerae benedictae (aut ut dicunt) fla
g-elli diaholi in illarn inflexam impanatur et sig-illo benedielo obsig-illetur. 
Si quis (femina parturiens) talem schaedulam sumere voluerit, debet su
mere in aqua benedicta Sanctorum Trium Regum ... et orare debet ante 
surnptionem ter Pater et Ave, totidem Gloria Patri et semel Credo" stb. 
A könyvecske, melynek eredetije nem magyar ember szerzeménye, hanem 
eg-y Glopsperger Lukács nevű bajor szerzetesé (t 1672.), azt is elmondja. 
hogy az említett eljárás fölötte hatásos a betegségi démon kiűzésében, s 
nehéz szülések alkalmával nem egyszer megtörtént, hogy kevéssel a cédula 
bevétele után befejeződöft a szülés s a világra jött magzat a homlokán, az 
ajkai közt vagy kezébe szorítva hozta magával a varázsigés cédulát.10 És 

ezeket a cédulákat rnég ma is uyeldesi Bajor
ország vakbuzgó népe! Ottan "Esszett'l" néven 
árusítjak ezeket az apró cédulákat (9. kép), 
melyeknek a felírása ma is ugyanaz, mint 
amit a gyöngyösi kódex említ. 

Ennek a különös sze1·tartásos gyógy
kezelésnek, mely módosult formában még ma 
sem tekinthető teljesen elavultnak/1 szintén 
megvan a maga ősi folklorisztikus alapja: a 
betegség megevése, megemésztése és ilyen mó
don való megsemmisítése. Már Plin-ius említi 
azt a római szokást, hogy ha valaki a gránát
alma virágját leszakítja, a szemeit vele meg·
érinti s azután (anélkül, hogy megrágná) le
nyeli: abban az esztendőben nem lesz baja a 
szemeivel. (A betegség transplantatiója a vi
rágra.) Württembergben még 111a is járja az 
a szokás (és ha jól emlékszem, nálunk is nleg-

9. kép. van némely vidéken), hogy hideglelés alkalmá-
val a beteg nevét, korát é~ betegségét kis 

papírosra írják, kenyérbe vagy gyümölcsbe teszik s a beteggel megefetik. 
Vagyonosabb családjainknál néha az is megtörtént, hogy a szülés 

gyorsítása végett egy magyar aranyat vagy saskövet kötöttek a vajúdó 
asszony hasára. A aurum hungaricum-nak, a legtöbb aranyat tartalmazó 
pénznemnek, mint gyógyszernek, nagy híre volt hajdanában s Páriz Pápai 
is azt mondja többek közt, bog-y "úg-y tartják, hog-y a szülés fájdalmában 

10 úgy látszik, hogy Glopsperger uram mitsem tudott a toursi zsinatnak 
(1583.) hozott azon határozatáról, mely megtiltja a papoknak, hogy hasonló cédu
lákkal. írásos amulétumokkal és ráolvasásokkal gyógyítsanak. (,.Omnibus ecclesias
ticis prohibemus ... ne phylacteria, ann ul os, schedulas, characteres que pro arnutefis 
bene~ictos cum certa preemu forrunlas verbis etiam incognitis conceptas, vel sub
!:mbnnssa voce prolata deferant. Doceant sacerdote-s... magieas arte-s incanfa~ 
fionesque quibuslibet infirmitatibus hominum nihil adferre remedii, aut animalibus 
languentibus claudicantibuSque vel etiam moribundis nihil quidquam prodesse.") 
A cédulás kúrákról, betegségek megevéséről (a görög időkben} lásd még Pmdel: 
Griechische u. süditalienische Gebe-te stb. (Gies-sen, 1907.) 380, 381; továbbá Villiers~ 
Pachinger: Amnlette u. Talismane (1927), 220 (a 9. kép ezen munkából való). 

11 Az 1903 július 29-én Rómában tartott kongregáció megállapítása szerint 
nem tekinthető babonának, ha valaki (betegségből való gyógyulás előmozdítása 
végett) pilulába gyúrt madonnaképeket elnyel vagy olyan vizet iszik, mellyel erek~ 
lyék és más hasonlók lettek lemosva. 

l 
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segíti a szűlőket". Volt idő, mikor a külföldi orvosok a belsőleg- rendelt 
aranytartalmú gyógyszerekhez magyar aranyból reszeltették le a kívánt 
mennyiség-et." Még- nag-yobb híre volt a saskőnek ( alitit es-nek), melynek 
abortus és nehéz szülés elleni hatását többször említik a mi régi orvosi 
íróink; egyik~másik azt mondja, hogy valóság·gal "csuda dolog"-számba 
megy a hatása. Kecskeméti TV. Péter szerint "ha az szülő és veszédő 
asszony állatnak, az ki nehezen szülne, az ágyékára teszik a saskövet. 
mingyárt elhozza uz gyermeket, de mingyárt el kell onnét vennyi, mert 
nyavalya következik miatta, kiben meg kell halnyi". A nagyműveltségű és 
orvosi dolgokban is igen józanul gondolkodó Dudith András~t is rábeszél
ték az asszonyok, hog~y első felesége nehéz szülése alkalmával próbát 
tegyen vele, rá is kötötte mind a két cmnbjára s a szülés nemsokára símán 
lefolyt, de a kedvező eredményt mégsem a saskőnek, hanem egyéb beadott 
g·yógyszerek hatásának és a rendes szülő mechanizmus bekövetkeztének 
tulajdonította. "Sok oka van annak, hogy nem igen hiszek az efféle orvos" 
ságokban':- írja barátjának, Scholtz Lőrinc-nek, 1583 július 24~én.13 A saskő 
különben nem eg-yéb, mint eg-y többé-kevésbbé g-ömbölyded agyagvasérc
és márgakonkréció, lemezes szerkezettel, belül maggal, mely a külső réte· 
gekről vált le s n1egrázva, zörög. (Svédországban, Szászországban, Bilin és 
rreplitz körül, továbbá a Keleten ma is gyakran találják ezeket a sajátsá~ 
gos csörgő köveket.) Nehéz szülések ellen való használata az ősi görög 
korba nyúlik vissza. I\fár Dioskurides említi, hogy ha a saskövet vajudó 
asszonyok hasára kötik, fájdalom nélkül szülnek. Lehet, bog-y azért tulaj
donítottak neki oly nagy hatást, mert a saskőben lévő mag az uternsban 
-elhelyezett magzatra emlékeztet, de vannak,.kik ebben a babonában a Zeus 
Epaphos-kultusz maradványát látják. Tudvalévő, hog-y Zeusnak eg-yik 
funkciója a szülőnők segítése volt s akit megszánt, ahhoz elküldte az ő 

szent madarát, a sast ( aetos) és vele együtt a sasköv et, a lithos aetités-t, 
mely a hagyomány szerint sasfészekben termett s a nőstény sasnak segit· 
ségére volt, mikor tojást rakott. 

A szülési cingulumok közt nagy szerepe volt a különböző szentek 
övei-nek. Franciaországban még· néhány év előtt is nagyban járta a Szent 
~l ózsef öve, rr1elyet olcsóbb és drágább minőségben árultak a terhes asszo
riyoknak. Hogy nálunk is használatos volt-e, arról nem tudok, de kétség
telen, hogy volt idő, mikor a magyar nép is különös erőt tulajdonított az 
előkelőbb papok és szerzetesek cingulumának nehéz szij.lések alkalmával. 
Bizonyság rá az az 1456-ból való levél, melyet 'l' hormay Sándor előkelő ma· 
g-yar úrnak teherben lévő felesége, 1\1argit intézett a török elleni keresztes 
háború ügyében nálunk járó Kapisztrán János-hoz, kérvén őt, hogy eljö~ 
vendő szülési fájdalmai enyhítése végett küldje el neki az egyik cingulu-

12 V. ö. Tóth Béla: Ma.!n-'ar ritkaságak (1907.) 123. old. 
13 "De Aetite lapide sic apinautur mulieres, et ego ln primo prioris uxoris 

meae partu, qui et difficillimus, et periculosissimus fuit, persuade-ri mihi passus 
sum, ut utrique eius femori aHigandum curarem; alter etiam gTavidus erat, hoc est, 
inclusum in se alium lapilluru habebat. Id quod ex strepitu, quem manu tremula 
agitatus edebat, satis perspiciebatur. Atque hoc quidem genus altera illo longe 
afficacius esse praedicant. Quid quaeTis! partus feliciter processit, idque exigua 
mora interposita Neque id tarnen ego lapidi potius, quarn aliis medicamentis, quae 
multa ab obsteiricibus, et ciTcumcursantibus foeminis adhibebantur, tribue-ndum 
ccnseo. Adde quod tempus iam aderat, quo etiam nullo apposito remedio, natura 
infantem extrnsisset. Eq_uidern non magnarn huinsrnod·i medicinis !idem adjungem 
soleo multis de causis. (I.1aur. Scholzius: Epistolarum philosophicarum, medicina· 
lium ac elrymicarum ... volumen. Hanoviae, 1610. Jl. 46.) 
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mát és könyörögjön is érte. A levél fogalmazásából nyilvánvaló, hogy 
Capistranói szent J á nos ezt az övet és egyéb nála lévő ereklyét más teher
ben lévőknek is el szokta volt küldeni, hogy szülés közben való szenvedé
sük ne tartson sokáig (pro allevatione mulierurn pregnantium in partu 
existentium). A középkorban nagyon elterjedt szokás volt, hogy a szülőnők 
kölcsön kérték a papoktól azt az övet, melyben első miséjüket tartották, 
vagy ha ilyen nem volt, akkor azt az inget, nadrágot stb., melyet primiciá
juk aikalmá val viseltek. 

A szentek cingulumai közt legnagyobb híre volt a Boldogságos Szüz, 
antiochiai sz en t Margit és szent Erzsébet 14 övének. Az elsőből több pél~ 
dányt őriznek Franciaország különböző egyházaiban, így például Puy
Notre-Dame-ban (Anjou, Quintinben (Bretagne), Conques-ban (dép. Avey
ron; a 13. századból!)15 XIII. Lajos felesége, ausztriai Anna, mindkét lebe
tegedése alkalmával elkérette s viselte a puybeli Mária-övet: ennek vé
delme alatt született XIV. Lajos és az orleansi herceg.16 Nincs tudomá
•om róla (s nem is kutattam), hogy nálunk használatban voltak-e ilyen 
Mária-övek, ellenben nyoma van annak, hogy "szent Margit asszony öve" 
hazánkban is szerepelt mint szülési cingulum. 

Antiochiai szent Margitról azt mondja a legenda, hogy mielőtt lefe
jezték, azt kérte Istentől, hogy halála után védelmezője lehessen a szülő
nőknek. Franciaországban az egész középkaron át nagy tiszteletben része
sítették ereklyéit s többek közt az övét (la ceinture de ma dame saincte 
Marguerite, vierge et martyre), mely 1789-ben még megvolt a párisi Saint
Germain-des-Prés egyházban, melyet a benediktinnsok (bizonyos összegért) 
rákötöttek a teherben lévők derekára. Dionis, az ő híres munkájában 
('l'raité des accouchemens, 1718-i kiadás, 208. old.) említi, hogy szülés köz
ben "un grand nombre de femmes se font apporter la ceinture de sainte 
Marguerite". Medicis Mária szülésekor is ott voltak szent Margit reliquiái 
a királyné szabája asztalán, mellette a nagy ájtatosan imádkozó szerzetes
sel.:l7 ö volt a katholikus hívők Eileithyiája, nemcsak .Franciaországban, 
hanem mindenütt, hol a középkori keresztény meggyőződésnek és hagyo
mánynak talaja volt. Nálunk csak a 17. század második felében akad 
nyoma szent Margit asszony övének, még pedig a pozsonyi Klarissza
apácáknáL Takáts Sándor említi egyik munkájában," hogy a pozsonyi 
apácáktól gyakran kölcsönkérték ezt az övet a teherben lévő magyar asz
szonyok.H' Hogy valahogyan veszendőbe ne menjen, rendesen katonai kísé
l'ettel vitték a vajúdó asszonyokhoz, meg vissza a pozsonyi apácákhoz. Az 

14 Szt. Erzsébet övének németországi használatáról lásd Archiv f. Gesch. d. 
;\Jedinin XIV. (1922), 63. (Anna brandenburgi örgrófné levele 1474-ből.) Ott is éppúgy 
küldözgették egymáshoz ezt az övet az előkelő teherben levő nők, mint a mieink 
szt. Margit övét. 

15 Aesculape, 1927. 169. 
16 Ezen Puy-Notre-Dameban őrzött Má1·ia-övnek képét is adja Witkowski az ő 

igen érdekes munkájában (Histoire des accouchements ehez tous le peuples, 1887.) a 
125. oldalon. W. J. Dilling írja (i. h. 43. old.), hogy Nagy-Britanniában a 16. század 
elején az angol arisztokrata nők (sőt a királyné is) nagyon kedvelték ezeket a 
Mária-öveket (our Lady's girdles) és amikor a monostorokat Leicesterben feloszlat
ták, tizenegy különböző helyen találtak ilyen öveket. 

11 E jelenet képét lásd: L. Toussaint: Causeries d'une accoucheuse. 1910. 
126. old. 

18 Takáts S.: R-égi magyar asszonyok (é. n.) 121. old. 
:19 Takáts S. azt mondja, hogy "egyik s1.i.lyos betegtől a másikhoz vitték". 

A közölt adatok szerint azonban mindig nőkhöz vitték az övet s így kétségtelen. 
hogy ez is főleg szüJési cingnlum volt. 
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efféle kíséret sokba került s így nem mindenki juthatott hozzá szent Mar·· 
git asszony övéhez. Csak a főúri családoknak sikerült azt megszerezniök. 
De még a legmagasabb rangú és leghatalmasabb főúri családok is csak 
rövid ideig tarthatták az övet magnknál, mivel folyton mások és mások 
kérték. Az 1689. évben például Batthyány Ferencné viselte az övet. A férje 
állítása szerint a szent öv igen megkönnyítette a különben menthetetlen 
asszony -szenvedéseit. Batthyány gróf a felesége halála után nem küldé 
azonnal vissza az övet Pozsonyba, s emiatt az apácákat mély aggodalom 
fogta el. Eszterházy Magdolna Viktória nővér tehát levélben kérte meg 
Batthyány grófot, küldené vissza szent Margit asszony övét. "Minekünk 
az, édes gróf uram, igen nagy kincsünk!" írja a főúri apáca. "Igen nagy 
neheztelést vennék magamra az szent szerzettől, ha eltévelyednék, miveJ 
immár sokszor kértem el palatinusné asszonyom javára is a fejedelem
asszonytól, de ilyen sokáig még soha ki nem maradott. Ezen üdő alatt 
egynéhány rendbeli főasszonyok is kérették immár az övet. Kezünknél 
nem lévén, oda nem adhattnk!" E levélre Batthyány gróf megbízható kisé· 
rette! visszaküldé Pozsonyba az övet. Az 1689. év december 15-én Eszter
házy Magdolna Viktóri.a már azt írja neki: "Édes gróf uram! Az nagysá
god levelét böcsülettel vettem, az szent Margit asszony övével együtt. Hogy 
ennyi ideig kill maradott, abban semmi vétek nincsen."20 

Takáts Sándor nézete szerint a pozsonyi klarisszáknál őrzött "szent 
11a.rgit asszony öve" magyarországi (boldog) Margitnak, IV. Béla király 
leányának (kinek nevét ma is viseli a Margitsziget, a régi Nyulak-szigete) 
az öve volt. Ezt nem tartom egészen bizonyosnak. Lehetséges, hogy ez a2 
öv is egyike volt a külföldön (a közeleső Ausztriában és Németországban 
is) elég· nagy számmal használatban volt antiochiai szent Margit "asz
szony"-öveknek. Az idő, melyben a pozsonyi apácák öve szerepel, szintén 
teljesen összevág azzal az időponttal, melyben a francia királyi család és 
főnemesség asszonyainál nagyban divatozott a "ceinture de ma dame 
Saiute Marguerite" (d'Antioche) viselése. Ellenvetésemet támogatja az is, 
hogy a nagyszámú csodás gyógyítások között, melyek a mi boldog Mar 
gitunk emlékéhez fűződnek," sok mindenféle betegségről van szó (fejszag 
gatás, bénulások, zsugorodások, hideglelés, vakság, csonkaság, arcdaganat, 
poklosság, elmebajok, meningitis [t], vérhas, köszvény, epilepsia, tetsz· 
halál, stb.), csak éppen terhes asszonyokról és nehéz szülésekről nincsen. 
Azt pedig maga Talcáts Sándor is említi, hogy bár a mi történetíróink 
nagy odaadással és szeretettel gyüjtögették össze a Boldog Margit életére 
és ereklyéire vonatkozó adatokat: a tőlük felsorolt ereklyék közt egyálta· 
lán nem találjuk nyomát Boldog Margit övének. Bármint legyen a dolog, 
annyi bizonyos, hogy népünk ősi hitében a szülőnők igazi védőszentje nem 
Boldog Margit volt, hanem a Szülő Nagyboldogasszony, az életadó isten
asszony, s jeles folkloristánk, Kálmány Lajos kutatásai értelmében a Sze~ 
renesi Balázs fenti varázsigéiben is előforduló szent Anna nem más, m.in1 
utódja a magyar mythologia Szülő Boldogasszonyának, a teherben lévők, 
szülők és magtalanok védelmező és termékenyítő istennőjének, a magya:r 
Lucinának. Ennek. a S~ülő Boldogasszonynak az emléke ma is él némely 
vidéken (Szeged környékén, Eger vidékén s a palócok között), de csakis 

~o Esztergomban a prímási kincstárban őriznek egy régi övet, mely állítólag 
szent Margit asszonyé volt. 

21 V. ö. Pray: Vita 8. Elisabethae vidua.e ... nec non Beatae Margaritae Virgi. 
nis, stb. (Tyrnaviae, 1770.) a 319. és köv. lapokon. 
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a köznép alsó rétegeiben, kik még az imádságoskönyveket sem igen tudják 
olvasni. Legtöbb helyen (szláv hatás alatt) szent Anna lett az utódja, ki· 
nek tiszteletére Szeged vidékén kilenc keddet böjtölnek a teherben lévő 
nők pünkösd után. Ez egyezik azzal, hogy a régi hitben is Nagyboldog· 
asszony volt a kedd asszonya. A tiszavidéki asszony, ha csak teheti, misét 
hallgat kedden s nem végez erős munkát, még csak nem is varr ezen a 
napon:22 A népünk asszonyai közt járatos nagyszámú keddi babona is 
javarészt a Nagyboldogasszony tudatalatti kultuszával függ össze. Érde
kes, hogy mordvin rokonaink a Nagyboldogasszonyhoz hasonló Lucina
féle női istenséget tisztelnek, kit ange-patej-nek neveznek. Korán elvesz
tett néprajzbúvárunk, Wliszloczki Henrik szerint a mordvinek ezen isten
nője és a mi Szülő Nagyboldogasszonyunk eredetileg azonos istenség volt. 

22 V. ö. Kandra Kabos: Magyar mythologia, 92. old. 

A királyi érintés gyógyító erejéről. 

ösrégi időkre visszavezethető a primitív népeknek az a hite, hogy 
fejedelmi személyek, királyok, császárok kezének érintése gyógyító erővel 
bír. A vezért, a majort és az ő fenségét (majestas-át) mindig megbecsül
ték, mert papnak, prófétának, Isten és ember közötti közvetítőnek tekin
tették, kire emberfölötti erőket ruházott egy fensőbb hatalom. Szerintük 
a betegséget démoni hatás okozza s a fejedelemnek megadatott az az isteni 
erő, amely a betegség-démont megfékezi vagy kiűzi a beteg testbőL 
C. Valgius római író (Horác barátja) könyvet írt a növények gyógyító 
erejéről s a (befejezetlen) munka előszavában említi, hogy Augustus csá
szárnak megvolt az a képessége, hogy minden emberi betegséget meg
gyógyított;1 más római írók viszont azokat a csodaszámba menő gyógyí
tásokat emlegetik, melyeket Vespasianus kezei végeztek a mindenfelől 
hozzásereglő betegeken és Plinius szerint Pyrrhusnak, az epiruszi király
nak, egyik hüvelykujja is arról volt nevezetes, hogyha avval vesebajos 
emberek hátát érintette, akkor meggyógyultak: ,,remedio erat, si cuius 
renes tumentes eo tetigisset". Mikor a király tetemét elégették, a csoda
tévő hüvelykujj ép állapotban megmaradt és sokáig őrizték ereklyeként,. 
aranyos tartóba zárva, a dodonai Zeus-templomban. Pyrrhus-nak tehát 
gyógyító erejü ujja volt: daktylos iatrikos (digitus medicus vagy medici
nalis). A régiek azt tartották, hogy különösen a középsö (nagy) ujjnak (a 
digitus impudicus-nak) van ilyen ereje, mert ez - szerintük - egy ín 
útján egyenes összeköttetésben van az ész és erő székhelyével, a szívvel. 
A görögök, rómaiak s később az északi germán népek a negyedik (gyürüS
vagy nevendék-)ujjat is gyógyító erővel ruházták fel, sőt a régi magya
roknál is .,orvos-ujj" volt ennek az egyik neve. Ez a két ujj nagy hasz
nára volt a kezével gyógyító cheirourgos-nak (chirurgusnak), mely szó 
azután (némelyek szerint) a görög köznép nyelvén Goorgios-szá romlotL 
A magyar György névnek eredeti ősi jelentése tehát sebész (nem pedig 
"földmíves") volna. Hogy csakugyan így van-e, annak eldöntését rá kell 
bíznom a nyelvészekre. A gyógyító ujjakban való hit különben, úgylát
szik, ma is nagyon el van terjedve a primitív népek körében. Lane (An 
account of the manners and customs of the modern Egyptians, I. 395.} 
említi, hogy Egyptomban némely mohamedán nő a váltóláz elleni amu
tétumképpen keresztény vagy zsidó hullákról levágott és megszárított 
ujjakat hord a nyakán. Ugyanilyen célra szolgált az indiántörzseknek 
az a szokása is, hogy ellenségeik levágott ujjait konzerválták és amulé
tumnak tartogatták újszülött (kereszteletlen) gyermekek ujja régebbe'' 

1 Plinius: Hist. nat., lib. XXV. cap. 2. bevezetés. 
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n1ég Európában is becses amuletként szerepelt (a pfalzi temetőket a 17. 
században rendőrök őrizték ilyen gyermekek temetése után, nehogy a babo
nás nép felássa a sírt és levágja az apró halott ujjait) és ez magyarázza a 
Shakespeare Macbethjének boszorkányjelenetében olvasható következő 
verssort is: 

Finger of birth-strangled babe, 
Ditch delivered by a drab. 

Haeser azt mondja, hog·y a királyok kezének gyógyító erejében való 
hit a rómaiaktól szívárgott át a germán népekhez. Azt hiszem azonban, 
hogy semmi szükségünk sincs arra a föltevésre, hogy a germánokhoz 
kölcsönzés útján jutott el ez a hit; hiszen az angolszász királyoknak egye
nes ősük volt Wodan, a főisten, ki .egyúttal varázsló és gyógyító istenség 
is volt. az ö orvosi ereje tehát öröklésszerű hagyománnyal, ősi soron száll
hatott át az északgermán fejedelmekre. Ezek a fejedelmek papi funkció
kat is végeztek, mert ők voltak az istenáldozatok -szertartásának vezetői 
s az áldozatot bemutató kéz egyszersmind gyógyító erejű kéz volt. Az 
azonban lehetséges, hogy a római kultuszra keletről jövő hatások is be
folyással voltak. A kézzel való érintés, az ujjak rátevése már a keleti 
népek és a görögök őskorában is úgy szerepel, mint nemcsak a megáldás
nak, hanem a gyógyításnak is egyik módja, gesztusa. A görög mitosz
ban az .,isten keze" (theou cheir) sok csodás gyógyítást végez. A gyógyító 
istenségek (Asklepios, Hygieia) és a szülőnők védői (Artemis stb.) kéz
rátevéssel gyógyítanak, ezért is a betegségükből szerencsésen felgyógyult 
emberek és a gyermekágytól megszabadult nők márványból, ezüstből, sőt 
aranyból készített kezeket helyeztek el fogadalmi ajándékul az epidauroszi 
templomban és egyebütt. A betegségben segítő görög isteneknek epaphos 
(epaphios) .,érintő" volt a melléknevük (Zeus epaphos, Dionysos epaphíos, 
Asklepios epaphios). Különösen a jobbkéznek tulajdonítottak gyógyító 
erőt.2 A görögök korából számos bronzból való vatív-jobbkéz maradt fenn, 
melyek egyrészéről némelyek azt tartják, hogy a "gonosz szem~' (ophthal~ 
mos poneros), vagyis a szerumelverés ellen oltalmazó amulétumok voltak, 
mások ellenben - több valószínűséggel - azt mondják, hogy ezek a foga
dalmi ajándékok valamelyik istennel (talán a phrygiai Zeus Sabazios-nak) 
a kezét s a keze hatalmát jelképezik. A régi magyarok is azt szokták 
mondani, hogy beteg ember "isten markában" van! 

Jézus (a "rex judaeorum") is így végezte csodás gyógyításait. Márk 
evangéliumában (V. 23-29.) az van mondva, hogy Jairus egyenesen arra 
kérte a ~fegváltót, hogy érintse kezével az ő beteg leányát, hogy ez meg
gyógyuljon s ugyanott lejjebb egy másik beteg asszonyról is szó esik, ki 
a sokaságban Jézus mögé furakodott, hogy ruháját érinthesse, mert meg 
volt győződve róla, hogy már ez is segíteni fog a baján. A tömeg csodál
kozott és megdöbbenve kérdezte (u. o. VI. 3.), hogy honnan vehette Jézus 
az ő kezeinek gyógyító erejét~ Mikor a bethsaidai vak embert eléje vezetik, 
akkor is arra kérik (u. o. VIII. 23.), hogy kezével érintse.' A szentírásnak 
majdnem minden adata azt mondja, hogy Jézus egyenesen a beteg test
részt érintette kezeivel: a vakoknál a szemekre teszi a kezét, a süket
némának fűleibe dugja ujjait (ebalen tous daktylous autou eis ta ota 
autou, Márk: VII. 33.) és a saját nyálával nedvesiti meg a nyel vét. 

2 V. ö. Otto Weinreich: Theou cheir. Antike Heilungswunder. Inaug.-Diss., 
Heidelberg, 1908. 

3 Jézus hasonló gyógyításairól szól még Lukács (IV. 40 és XIII. 13) stb. is. 
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A fizikai érintésnek fontos feladata volt, mert az érintő kézen át ment a 
beteg testrészbe az a gyógyító fluidum, melyet Lukács (VI. 19.) az .,úr 
erejének" [Súva.p.tr; xupíou] nevez. Ennek a dynamis-nak s vele együtt 
a mess1as1 öntudatnak, önbizalomnak és határozottságnak vivője, eszköze 
a kéz. Jézus rendszerint néhány imádkozó szót is mondott érintése köz
ben s úgy ebben, mint a többi külsőségekben híven utánozták őt a későbbi 
(francia és angol) királyok, valamint a szuggesztívgyógyítást nagyra
fejlesztő pénzsóvár szélhámosok, például a 17. századbeli Greatrakes 4 és 
mások. A sugallásnak, a hitnek mindenesetre nagy szerepe volt ezeknél 
a gyógyításoknál; erre maga Jézus is nagy súlyt helyezett. Máté evan
géliumában (IX. 27-31.), hol a vakokat gyógyítja érintéssel, olvassuk, 
hogy előbb mindig megkérdezi őket, vajjon igazán hisznek-e abban, hogy 
ő vissza tudja adni a látásukat~ Ugyanezen evangélista máshol (XIV. fej.) 
azt mondja, hogy kai ouk epoiésen ekei [t. i. a szűlőföldjén] dynameis pol
las, dia tén apistian autón: nem gyógyította őket, mert nem bíztak benne. 

A bibliabeli g-yógyítások abban kűlönböztek a későbbi korbeliektől, 
hogy azok. mindenféle bajok ellen segítő panaceák voltak; Krisztus fensé
ges alakjából már a kereszténység első századaiban a mínden testi és 
lelki bajt meggyógyító Asklepios Sot er' lett, míg a későb b i korban sze
replő királyok érintésének gyógyító ereje csupán bizonyos betegségekre 
vonatkozott. 

Később Jézus a tanítványaira is átruházta az érintéssel való gyó
gyítás képességét. Így az Apostolok Cselekedetei (28, 8) emlitik, hogy Pál 
apostol kézrátevéssel ( epitheis t as cheiras) gyógyította meg Publiusnak 
apját, ki forróságban és vérhasban kornyadozott. 

Különösen a francia és angol király kezeérintésének volt évszáza
dok hosszú során át az a híre, hogy a nyakon levő daganatokat, tehát pél
dául a golyvát, a görvélykóros mirigyek duzzadását stb. elmulasztja. 
meggyógyítja.' Az angolok hosszú időn át "king's evil"-nek (király
betegségnek) nevezték a skrofulát s e néven (.,the evil") említi Shakespeare 
is a Macbeth negyedik felvonása harmadik jelenetében, hol Hitvalló 
Eduárd csodás gyógyításairól beszél.1 A királyi érintésben való hit néme
lyek szerint Skandináviából származott át Angliába.' Már II. (Szent) 
Oláfról, a norvég királyról (1015-1030) említik a források, hogy egy fiatal 
embert, kinek a nyakán daganat (angina) volt s emiatt nyelni sem tud-

4 Ez a Greatrakes ír nemesember volt, kinek érintéssel és símogatással vég
zett gyógyításairól az akkori angol orvosok egyrésze is nagy elismeréssel, sőt 
csodálattal nyilatkozik. (Loewenfeld: Hypnotismus [1901], 7.) 

5 A görög soter szószerint is annyit tesz, hogy "megváltó, megmentő". Az 
orvosi művészet istenének, Apollónak is ez volt az egyik mellékneve (Phoibos soter 
kai nosou pausterios). Sok adat látszik arra mutatni, hogy az őskeresztény kul
tuszba átment érintési gyógykezelés tulajdonképpen közvetlen hellén kölcsönzés 
volt. (Erről kimerítően értekezik J. Behm: Die Handauflegung im Urchristentum 
[Leipzig, 1911. A. Deichert] c. munkájának 102-116. oldalán.) 

6 Az idevágó irodalom tanulmányozásakor nem szabad feledni, hogy régi 
orvosi írók a struma szón nemcsak a golyVát értették, hanem a skrofulás mirigy
daganatokat is. 

1 Megjegyzendő, hogy (ritkábban) a "king's evil"-nek rhachitis (angolkór) és 
golyva jelentése is volt. V. ö. R. Crawfurd: The King's Evil (Oxford, 1911; sok 
képpel és kimerítő irodalommal), továbbá Kropf Lajos értekezését (Történelmi 
Szemle liT. 1914. 119.) és W. Ebstein cikkét (Deutsche mediz. Wochenschrift, 1908. 
I. 1104.) 

8 Ennek cáfolatát l. Bloch: Les rois thaumaturges, 1924, 59. (Szerinte a fran
cia fejedelmek már a 10. század végén gyógyítottak kézrátevéssel.) 



16 A királyi érintés gyógyító erejéről 

ván, az éhenhalás veszedelme előtt állott: kézrátevéssel meggyógyította._ 
A leírásból az is kiderül, hogy a király egyszersmind jól megnyomta a. 
beteg nyakát, mire mindjárt jobban lett, nyelni tudott; valószínű tehát. 
hogy a fiatal embernek mandulagyulladásból eredő tályogja volt, mely a 
nyomáskor fölrepedt s evvel a nyelőcsövet elzáró duzzanat is azonnal 
megszünt, a nyelés lehetövé vált. 

ú gy látszik, hogy a dán királyok érintésének szintén gyógyító erőt 
tulajdonítottak, mert középkori forrásokban azt olvassuk, hogy mikor 

10. IL Károly angol király megérinti a görvélyes 
és gvlyvás betegeket. (R. W h i t e metszete, J. 
B r o w u e: Charisma basilikon, 1684. c. munkájából.) 

I. Valdemár, Dánia királya,. 
Németországba utazott, az 
anyák gyermekeiket, a férfiak 
a vetőmagot vitték hozzá, 
hogy kezével érin tse ezeket~ 
mert azt tartották, hogy ki
rályi érintés után gyerme
keik jobban fognak fejlődni 
és szebb lesz a vetésük.9 

Az angoloknál főleg IL 
Károly alatt volt nagy divat
ban a királyi érintés (the 
touch for the evil). A szertar
tás abban állott/0 hogy a se
bészek a trónján ülő király 
elé vezették a betegeket, kik 
letérdeltek előtte s a király 
mindkét kezével (egyszerre) 
megütötte arcukat (10. kép) s 
ugyanekkor a mellette álló 
pap azt mondotta: "Kezeit 
tette rájuk s meggyógyította 
őket" (,.He put his handsupon 
them and he healed them"). 
Mikor sorra megérintette a 
betegeket, akkor ugyanolyan 
rendben ismét eléje járultak 
s egy másik pap egy szalagra 
füzött aranyos pénzdarabot 
(angel gold vagy touch-piece; 
ll. ábra), melyre angyal képe 
volt nyomva, adott át a ki
rálynak, ki azt mindegyik be
tegnek a nyakába akasztotta; 
végül egyházi szeTtartás, a 

betegek meg·áldása következett s a király a főuuvarmester által 
elébetett mosdótálban megmosta kezeit. Egy akkori szemtanu azt írja,. 
hogy ,.ocsmány és együgyű (ugly and simple) szertartás volt". Azt 
mondják, hogy IL Károly majdnem százezer beteget érintett meg 
huszonkétévi uralkodása alatt. N émelykor óriási tolongással igye-

e I. G. Fra.zer: The magic art. (Loudon, 1911.) I. 367. 
10 L. Frazer idézett munkájában, hol az angolokra vonatkozó teljes irodalom 

megtal álható. 
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keztek közelébe férkőzni. Egy alkalommal hat vagy hét gyógyulást 
remélő beteget gázoltak halálra. Az emberek jórésze tisztán kapzsiságból, 
az angel gold kedvéért, jelentkeztek a szertartásra s a királyi sebészeknek 
nem volt mindig könnyü eldönteni, hogy ki az igazi és hívő beteg~ 

A királyi hókusz-pókusz évenkint majdnem tízezer fontjába került az 
államnak. A józan gondolkozású III. Vilmos megvetéssei hárította el 
magától á különös és költséges szertartást s mikor egy beteg mégis a 
színe elé jutott valahogy, annak (fejére tévén kezeit) azt mondta: "Adjon 
neked az Isten jobb egészséget és több józanságot!" Mindazáltal utódja, 
a korlátolt és vakbuzgó II. Jakab s ennek még korlátoltabb leánya, Anna 
királyné, felújította a királyi érintés szertartását. Johnson Sámuelt, a 
kíváló bölcsészt, gyermekkorában görvélyessége miatt szintén Anna 
királyné elé vezették, de - mint a filozófus későbbi korából való élethű 
tehások biwnyítják - a királyi "kezelés" nem sokat lendített a bajá~ 
talan azért nem, teszi hozzá Frazer (i. h.), mert "az isteni erő, mely 
II. Károly ereiben oly bőséggel keringett, a hitetlen Vilmos közbeékelődése 
folytán kiszáradt". Burgkmair mellékelt 
képe (12. ábra) Hitvalló Eduárdot tünteti 
föl teljes királyi ornátusban, amint a 
megérintett betegnek egy pénzdarabot 
nyújt. 

Az angol királyok később görcsök
kel járó bajok, sőt epilepszia gyógyításá
val is foglalkoztak, ugyancsak "royal 
touch" alkalmazásával. 

A francia királyok skrofula-gyó
gyító képességükről voltak híresek s ezt 
a hagyomány szerint Chlodvig frank ki
rálytól (meghalt 511. Kr. u.), a frank bi
rodalom alapítójától örökölték; de való
színűbb, hogy úgy az angol, mint a 

ll. IX. Henrik angol trónköve
telőnek (III. Jakab trónkövetelőnek, 
ki 1808-ban mint frascati püspök halt 
meg, fia) ezüst t o u c h-p i e c e-e. Az 
előlapon: "Henricus IX. Dei Grati.a 
Magnae Britanniae, Franciae et Hl
berniae Rex Episcopus Tusculensis"; 
a hátlapon: "Soli Deo Gloria". A rajz 
teljesen azonos a régibb (ll. Károly, 
Anna-korabeli) darabok rajzával. (Fa
l u d i G é z a dr. főorvos gyüjtemé· 

nyéböl.) 

francia (Meroving) királyok gyógyító erejében való hit sokkal ré
gebbi eredetü és sok századdal megelőzi a keresztény éra kezdetét. 
N émely szenegál törzsnek még a 19. században is az volt a meggyőződése. 
hogy az ö fejedelmeinek teljesen hasonló, érintés útján gyógyító erejük 
van. A tongák főnökei is hasonló módon gyógyítják a skrofulát és a 
májbajokat, avval a különbséggel, hogy a beteget nem a kezükkel, 
hanem a lábukkal érintik s erészben teljesen homeopatikus módra 
gondolkoznak, mert azt tartják, hogy e betegségeket a fejedelmi sze
mély érintése nemcsak meggyógyítja, hanem azt elő is idézheti ("simi
lia Rimilibus"). Lehetséges, hogy az angol királyok legrégibb őseiről is 
ezt tartották s ennélfogva a skrofula régi angol nevét (king's evil) talán 
úgy is lehet magyaráznunk, hogy ezt a betegséget a király (vagy a király
hoz tartozó tárgyak) érintése nemcsak gyógyítja, hanem okozhatja is, 

Cblodvigról különben azt mondja a legenda, hogy őt szent Remigius 
keresztelte meg Reimszban, olyan olajjal kenvén meg öt, melyet egy 
galamb hozott az égből. Ez a szent olaj volt az, mely a régi szerzők sze~ 
rint skrofula-gyógyító hatalmat adott a francia királyok hosszú sorának. 
Eleinte maga Chlodvig sem tudott erről a becses képességéről; egyszer 
azonban egy jeles udvari embere, Lancinet, görvélyes bajt szerzett; min~ 
dent megpróbált, még a Celsus-ajánlotta orvosságot (két kígyónak a meg-

Magyary-Ko<>-sa: Magyar orvosi emlékek. II. 2 
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evését) is, de hiába. V égre a király érintése gyógyította meg, csodá~ 
jelenségek között.11 

N e felejtsük, hogy a francia királyoknak minden időkben bizonyos 
vallásos, papi jellegük is volt, ők voltak a christianissimus-ok, vagy fran
eia nevezettel: "les rois tres chréti.ens et fils ainés de l'Église~·. mely cím
hez az égi eredetű fölkenetés révén jutottak. A francia királyok, úgy 
mint a papok, kenyér és bor színe alatt áldoztak és joguk volt megcsó
kolni a kehelytányérkát (paténát), a kezük pedig szent kéz (main sacrée) 
volt. n 

12. Hitvalló Eduárd angol király meggyógyít egy beteget. 

Egy régi magyar utazónak, Szepsi Csombor Mártonnak érdekes ú& 
leírása (1616-18-ból) következőket mondja a francia király gyógyító
funkcióiról: "Innen mentünk Saint Germain-be, hol az királynak szép ud
varháza (vagyon). Itt láttam, hogy az király az golyvásokat" pünkösd 

u Egy régi francia forrás azt mondja erről, hogy: ,,Un jour, comme le roy 
Clovis sommeilloit, il luy fut advis qu'il touchoit doncement et manioit le col et la 
playe a Lancinet, et qu'aussi-tost son lict tut tout brillant et enflammé d'un fen 
céleste, et qu'it mesme instant Lancinet se trouva guéri, sans qu'il parut aucune 
cicatrice." 

12 V. ö. Jean Barbier: Les effets miraculeux: de la sacree main des rois de 
France pour la guérison des malades. (Lyon, 1618.) 

13 Nemcsak strumát, hanem scrophulát is jelentett régi nyelvünkben. 

l 
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második napJan gyógyította, számszerint kilencszázat és tizenötöt, mely 
dolog felől igy érts: Az francia királynak oly tulajdonság adatott (Isten
től vagy honnan? - tégy itéletet) nemzetségről-nemzetségre, hogy amaz 
embernek torkán támadott golyvákat, kezének csak illetésével meggyó
gyittya, minden orvosság nélkül, (sőt) az mi nagyobb, amaz undok vara
kat, kiknél ember soha rútabbat nem láthatott. Efféle búcsújárókat nagy 
•zámban 'talál az ern ber minden időben itt Párizsban, az kik alkalmas időt 
várnak a királyhoz való rnenetelre, hogy meggyógyíttassanak."1" A szűk .. 
szavú és józan felfogású magyar nem veszteget szót a szertartásra, melyet 
végignézett, pedig az elég érdekes volt. A betegeket már korán reggel össze
gyüjtötték, a király orvosai megvizsgálták őket és azokat, kik nem voltak 
komoly betegek, visszautasították, a többieket pedig - imádságra kulcsolt 
kezekkel - letérdepeltették. A király előzetesen meggyónt és megáldozott, 
azután nagy kíséretével, hercegekkel főpapokkal, gárdistákkal bevonult a 
terembe s mindegyik betegnek az arcát a kereszt jelével jelölte meg, jobb 

13. IV. Henrik francia király megérinti a skrofulás betegekeL 
(André Dulaurens képe.) 

kezével a beteg homlokától az állig s egyik fülétől a másikig haladva, köz· 
ben azt mondván: Le roi te touche, Dieu te guérit (a király érint, az Isten 
meggyógyít téged!). E müvelet alatt a király első udvari orvosa a beteg 
fejére helyezte kezeit. (13. ábra.) Mikor a király távozott, a kincstárnoka 
mindegyik skrofulásnak alamizsnát adott, azzal a figyelmeztetéssel: ,,Priez 
Dieu pour le roi!" (Imádkozzál Istenhez, a királyért!) A szertartás befejez
tével három nedves törülközőt hoztak, melyekkel a király megtisztogatta 
kezeit és pedig először avval, mely ecettel volt átitatva, aztán avval, 
amelyik tiszta víztől volt nedves s végül a narancsvirágvizet tar
talmazóvaL 

A francia királyok évszázadokon át makacsul ragaszkodtak ehhez 
a robotszerü szertartáshoz, mely nekik világraszóló reklámot szerzett, hi· 
szan még a német skroflisok is nagyszámmal keresték fel emiatt a francia 
udvart! A kiskorú XIII. Lajosról följegyezték, hogy felavatása alkalmá· 
val (alig tíz éves korában) nyolcszáz skrofulás beteget volt kénytelen 
ilyenformán "megkezelni". A szegény kis fiút, minekutána két-három bete· 
get megérintett, undor fogta el, ösztönszerűleg meg akarta törülni a ke· 

n Szamota: Régi magyar utazók Európában (1892). 176. 

2* 
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zeit. de aztán mégis csak összeszedte magát és végigcsinálta az egész 
fárasztó szertartást. Eközben négyszer is pihennie kellett, a végén már 
halotthalvány volt a fáradtságtól, de azért mégsem fogadta el a limoná
dét, mellyel az udvari orvos megkinálta. A következő évben (1611 áprilisá
ban) hatszázhatvan skrofulást kellett fogadnia a jobbsorsra érdemes 
gyermeknek, májusban ezerszázat, szeptemberben négyszázötvenet. Az 
ntóbbi alkalommal, fullasztó hőségben, majdnem három óra hosszáig tar· 
tott a szertartás s a kis király annyira kimerült, hogy az ájulás szélén 
állott. 1613 májusában és 1616 júliusában (tehát körülbelül abban az idő
tájban, Inikor Szepsi Csombor is ott járt), ismét rnindegyik alkalommal 
több rnint ezer beteget vezetnek eléje, XIV. Lajos egyik nagypénteken 
ezernyolcszáz skrofulás! érintett, az utódja XV. Lajos (felkenetése alkal
mával) kétezer beteget, a szerencsétlen XVL Lajos pedig kétezernégyszá· 
zat. Ekkor már a király nem azt mondta, hogy "Dieu te guérit", hanem 
csak azt, hogy "Dieu te guérisse, le roi te touche": az eredményben való 
bizakodás már nem volt oly határozott, mint pár száz évvel előbb. Ekkor 
már V oltoire korszakát élték az emberek, kik közül nagyon sokan gúnyos 
szemmel nézték: az egész királyi szertartást. X. Károly koronázásakor már 
csak százhúsz beteg jelentkezett s aki ezeket a király elé vezette, az -
Dupuytren volt! (Mit gondolhatott magában - szertartás közben - a 
nagy sebész1P5) 1825 március 31-én történt utoljára, hogy európai 
fejedelmi személy (ugyancsak X. Károly) skrofulásokat érintéssel 
"gyógyított". 

A királyi érintés késői felevenítését látjuk báró Gros-nak 1804-ből 
való híres festményén (14. kép), mely I. Napoleon látogatását ábrázolja a 
jaffai pestiskórházban. Napoleon akkor még csak generális volt, de a 
festő (célzatos hizelkedéssel) a francia királyok hagyományos kezelésmód· 
jának gyakorlása közben tünteti fel őt, mikor a pestises beteg hónaljában 
levő daganatot (bnbót) a "le roi te touche" mintája szerint megérinti. 
Kísérete irtózattal nézi a míveletet, sőt a mögötte álló hadsegéd még az 
orrát is befogja a zsebkendőjével, csak Napoleon néz bátor közönnye] a 
halál szemébe: "inter mille mortes intrepidus". 

Ami a magyar királyokat illeti, mellesleg megjegyezhetjük, hogy 
szép számmal akadtak köztük olyanok, kik előszeretettel foglalkoztak a 
betegek medicinális gyógyításával. Részben már az is bizonyítja ezt, hogy 
számos olyan régi gyógyszer volt, melynek emléke valamelyik királyunk 
nevéhez fűződik. Ilyen volt például a IV. Béla király hideglelés elleni 

15 Könnyen érthető, hogy az egykorú orvosok nem igen mertek véleményt 
nyilvánítani a királyi kezelés értékéről. A régi orvosok közül, tudomásom szerint. 
csak Guy de Chauliac, a középkor legnagyobb sebésze, nyilatkozik erről, m.ikor nagy 
chirurgiájának (Chirurgiae tractatus septem; Venetiis, 1490 stb.) előszavában 

"megengedi", hogy a francia királyok isieni eredetil gyógyÍtó képessége sok skro
fulás! megszabadít a bajától (concedo tamen, quod virtute divina serenissimus rex 
Franciae tangendo liberat multos); az ö szavára azonban nem lehet túlságos súlyt 
vetni, mert papirendű ember volt s három pápának udvari orvosa. Már az 
angol Carr Richard, 1691-ben megjelent munkájában (Epistolae medicinales, p. 152.) 
csak annyit mond, hogy a királyi érintés, a "coniactus regius", sohasem árthat. 
A gyors gyógyulást különben senki sem várta, megelégedtek vele, ha hónapok 
mulva javult a baj, miközben természetesen a kenöcsök, tapaszok, stb. hatását is 
bőven igénybe vették s a betegek közérzetét a szugg"esztív hatás is jótékonyan 
befolyásolta. 
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szere ( Febrilunum Belae regis)/6 ilyen a "magyar királyné zöld kenőcse'?1 

továbbá a magyar királynak minden méreg elleni víze (A qua regis Hun
gariae contra omne toxicum vel venenum), melyről egy 1418. évből szár
mazó kéziratban van szó; (nem volt más, mint vérehulló fecskefünek, 
Ohelidonium majus-nak a kivonata). Egy a 15. század közepéről való né
met kéziratban pedig, mely a müncheni udvari levéltárban található, azt 
olvassuk, hogy a magyar király pestis ellen való szernek a recipéjét küldte 
a pápának.18 II. Ulászlóról följegyezték, hogy magányos óráiban alkimiá-

14. Részlet báró Gros képéből: I. Napoleon látogatása a jaffai pestiskórházban'. 

16 Linzbauer említi egyik értekezésében (Gyógyszerészeti Hetilap, 1872., 155.), 
de nem mondja meg, hogy honnan vette adatát. Ugyanitt azt is mondja, hogoy 
hajdanában nagyhírű orvosság volt a magyar királyné vize (Aqua reginae Hun· 
gariae), "melyet az özvegy Erzsébet királyné 1380-ban Budán palotájáb~m, ~~át· 
kezüleg készített s Európa uralkodóinak ajándékozni szokott". Ennek az álhta,snak 
azonban semmiféle történeti alapja sincsen. (V. ö. erről szóló értekezésemmel; Archiv 
f. d. Geschichte der Naturwissensch., 6. kötet, 250.) 

11 Egy 16. századbeli német kéziratbau (Ernyey József birtokában) történik 
róla említés. Klorofilltartalmú növényi anyagoktól ("Nussbaum in Laub", "grüue 
W echold Peer", "Sinaw Kraut'' stb.) volt zöld a színe. Használatáról az van mondva, 
hogy "Solche Salben gebrauchet für erlamde glider, Und erfrorenen glider, das 
geaeder darmit zue schmieren; ist auch gut den frawen die in Kindtsbannden ligen, 
die schass darmit geschmiertt und sonst zur hHzigen schaed." 

1s Hogy valóban elküldte-e, az legalább is kétséges, mert régente nagyon 
divatosak voltak eze& a magas személyek neveivel való játékok. A kis följegyzés 
különben következőleg hangzik: "Ein kunig von ungern schickt dem babst d~sz 
nachgeschribcn zu behalten: Nym boley, beyfüss, Iindcn bletter, glich in der gros
sin, vnd pulffers vnd müsch ymber vnd nim es iij tag nach ein and,';r zu ~org~.n 
jn der rechten mausz, so sind ir sicher lang zytt vor der pestelencz. (Archw fur 
Geschichte der J!edi-z1n, 7. köt., 1913, !i%.) 
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val és titkos gyógyszerek gyártásával is foglalkozott." I. Miksa egy Tar
nóczy nevű magyarnak küld szembaj ellen orvosságot, mellyel a kis 
Nll.dasdy Ferencet is gyógyítani akarták, de bővebb meggondolás után 
mégís csak inkább a "tudós asszony-állathoz" fordultak (IS56-ban történt, 
de egészen úgy hangzik, mintha a mai tudósok javaslatát hallanánk), ki 
azt ajánlotta, hogy a dajka este-reggel bocsásson egy keveset a tejéből a 
gyermek szemébe.2n 

Ezeken kívül azonban a magyar királyoknak érintés útján való gyó
gyító erejéről is találunk néhány adatot a történelmi irodalomban. Igy 
például a melki krónika, melyet csekély megszakításokkal 1123-tól 1564-ig 
írtak, azt mondja, hogy a magyar királyok a kereszt feltételével gyógyí. 
taní képesek a megmérgezett embereket,21 csakúgy, mint ahogy Anglia. 
Arragonia és Franciaország királyai a nyaki daganatokat (strnmákat} 
gyógyítják, vagy ahogy a francia és angol király, megszantelt gyűrűik 
segélyével, a nehéz betegségben (epilepsziában) szenvedőkön segítenek és 
ahogy a spanyol királyok a démoniákusokból kikergetik a gonosz szelle
met. Más régi szerzök a magyar királyoknak sárgaság elleni erejét dicsé 
rik. Franklin Alfréd említi egyik munkájában," hogy Guillaume du Peyrat 
"Histoire ecclésiastique de la Cour" (1645) c. könyvének 793. lapján foglal
kozik a magyar királyok sárgasággyógyító képességéveL Ezt a könyvet 
- sajnálatomra - nem tudtam megszerezni, szintúgy Dulaurent-nek 
(Laurentius-nak, IV. Henrik első udvari orvosának) a könyvét sem/3 

melyben hasonlóképen megtaláljuk a magyar királyok sárgaság-gyógyít<} 
hatalmának rövid említését.24 Minthogy a sárgaság rendszerint gyorsan 
és magától is gyógyuló betegség, itt kétségkívül annak súlyos alakjára. 
az icterus ura.visra kell gondolnunk. Dulaurent az ö munkájában (Hol-

Hl Welsch György Jeromos augsburgi orvos (1624-1677) mondja "Exoticae cura
tiones et observationes" c. munkájában, hogy az ő birtokában volt egy kézirat Jani
t>chius Rechembergtől, mely a köv. címet viselte: "Experimenta secreta Vladislai 
Hungarorum et Bohemiae Regis.'' 

w Történ. Tár, 1910, 541. - Megjegyezhetem itt, hogy a régi magyar ltirá· 
lyoknak és szanteknek már igen régi időben is az volt a hírük, hogy a szembajo
kat és a vakokat meggyógyítják; ezt mondják legendáink Szent Istvánról, Szent 
Lászlóról, Szent Gellértről stb. (V. ö. Századok 1874, 485. és köv.) 

11 Schrarnb Anselm: Chronicon Mellicense (Viennae, 1702, p. 281.) Schwar.z 
l gnác. egyik értekezésében (Ungar1sche Revue, 1890.) szintén említi a melki króni· 
kának ezt a helyét, de a fordításban két hibát is ejt: a morbus comitialis-t pestis· 
nek fordítja (epilepsia helyett), azt pedig, hogy irnpresso crucis signo akképpen 
fordítja, hogy durch Aufdrücken des Kreuzes, holott csak a kereszt jeléről van szó. 

22 A. Franklin: La vie privée d'autrefois (Les Médecins), 1892, 258. 
23 Ennek teljes címe Franklin szerint: De mirabili strumas sanandi vi solis 

Galliae regibus christianissirn·ls divinitus concesso (1609). 
24 "Regibus Hungariae arquati morbi (icterum vocant) curationem datarn 

ferunt." A sárgaságot már Celsus (De medicina libri octo, 3. könyv, 24. fej.) 
arcua.tus rnorbus-nak nevezi (állítólag a szivárvány színe után), de azonkívül 
királyi betegségnek (morbus regius) is, mert "mindenféle drága szerekkel gyógyí
tották". Az utóbbi nevezet teljesen megfelel az angol "king's evir'-nek. A mor
bus regius (sárgnság) szó Horác Ars poeticájában (453.) is előfordul. Talán azért 
nevezték így, mert azt tartották, hogy a betegséget a királyok okozhatják és egy
szersmind meggyógyítjáld vagy mert a király bíborvörös vagy aranyos ruhájárrak 
látása vagy érintése megszünteti a beteg bőrének kóros sárga szinét és egészséges 
pirosra változtatja~ (A :Sárgaságnak vörösszőrű állatokkal, piros és aranyos tár
gyakkal való gyógyításáról lásd Frazer i. h. a 79. és köv. lapokon.) Az aranyszínü 
topáznak (a görögök Ghrysolithos-ának) már ősrégi időkben az volt a híre, hogy 
meggyó.gyitja a sárgaságot s ezért mondja Kecskeméti W. Peter az ő 17. századból 
való ötvöskönyvében (Ballagi Aladár kiadása, 80.), hogy "Az crisolit ... ha gyűrü
ben foglallya ember és az bal kezében viseli, sárga betegSéget ... eltávoztat." 
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laender: Die Medizin in der klassischen Mal erei, 265. old. szerint) többek 
közt azt mondja, hogy a magyar királyoknak icterus-elleni erejét már 
Cassaneus-nak (Barthélémy de Chasseneux) 1546-ban megjelent Catalogus 
gloriae mundi c. könyve is emlegeti, ezt a helyet azonban Kropf Lajos nem 
tudta megtalálni, ellenben idézi Mézeray-t, ki azt mondja, hogy "les rois 
d'Hongrie disent qu'ils guérissent les pasles couleurs", hogy tehát a mi 
királyaink azt állították magukról, hogy a vérefogyottságot ( chlorosis-t) 
tudják gyógyítani, ami természetesen egészen másfajta betegség.25 

Mindennek azonban nyoma sincs a~ magyar hagyományban és a ma
gyar történelmi irodalomban. Én legalább efféle adatot nem tudtam fel
kutatni a mi történelmi forrásainkban. (Régi szent kil'ályaink egyéb or
vosi csodatételei más fejezetbe tartoznak; ezek tárgyalását mellőztem ez 
alkalommal.) A magyar régiségben sehol semmi nyoma annak. hogy a. 
magyar királyok - úgymint az angolok és franciák - kezük érintésével 
betegeket tömegesen és következetesen, hogy úgy mondjarn iparszerűleg 
gyógyítottak volna. Ezzel persze nem akarom azt mondani, hogy teljes
séggel kizártnak tartom ennek a lehetőségét; a most rendelkezésemre álló 
adatok mérlegelésével mégis inkább úgy látszik nekem. hogy a magyar 
királyok ilynemü orvosi erejéről szóló hiedelem tisztára külföldi (talán 
francia) eredetű, melynek ősforrása valószíniíleg abban keresendő, hogy 
a magyar király éppoly közel esett ·a keresztény egyházhoz, rnint a fran
ciák királya: az egyik "re:s: christianissimus", a másik "rex apostolicus'~ 
volt s árpádházi királyainkat is következetesen sanctus, sanctissimus, 
sanctitas 'Pestra címmel tiszteJték meg a nyugati egyház püspökei.26 

Mindent számbavéve, úgylátszik, hogy a világ legkülönbözőbb s egy
mástól legtávolabb eső részeiben is a királyok egyenes leszármazottjai vol
tak a régi rnagikus erejű varázslónak és a gyógyítással foglalkozó orvos
embernek.27 Ezek a varázslók - szugesztív erejükkel - nagy befolyással 
roltak a törzsükbeliekre; ők és közvetlen utódaik lassankint mind nagyobb 
és nagyobb tekintélyre, vagyonra és hatalomra tettek szert s elkövetkezett 
egy időpont, mikor a nép egyakarattal rájuk bízt.a a miniatür államocska 
vezetését, az igazságievést és nündent, rni a nép jólétéhez hozzátartozott. 
Ezekből lettek idővel - késő utódokul - a királyok. De - hogy Frazer 
szavaival végezzem - azt a nagy szociális átalakulást, mely ilyenformán 
demokráciával kezdődik és rendszerint deszpotizmussal végződik, előbb
utóbb egy intellektuális átalakulás követi, mely a királyi tények gyakor
lását is gyökerében támadja meg: a közösségnek élesebb intelligenciájú 
egyénei rnind jobban és jobban látják a mágiás cselekmények csalafinta
ságát s ekkor a varázslás lassankint vallásos szertartásokká alakul át, a 
máguszból pap lesz, a király felhagy a mágia direkt gyakorlásával és papi 
cselekményekkel (imádsággal, áldozatok bemutatásával) fordul Istenhez, 
hogy ez jót tegyen testileg vagy lelkileg szenvedő alattvalóivaL 

A királyok kézrátevése és egyéb gyógyító funkciói tehát csak késői 
reminiszcencia azokra az időkre, mikor a törzsnek ve.zérembere, a repre
senta.tive man, a fejedelem, még varázsló funkciókat is végzett. 

25 A magyar királyok és a Habsburgok gyógyító erejéről (sárgaság, mérges 
harapá"ok, scrophula) lásd még Bloch i. m. 149-151. Többek közt utal Inclwter 
Menyhért jezsuitának Annales ecclesiastici Regni Hungariae c. munkájára (1797. 
évi pozsonyi kiadás, III. 288-289.; az első kiadás 1644-ben jelent meg), hol bőveb
ben van szó a magyar királyokróL 

26 V. O. J akubovich Emil Anonymus-cikkéveL (Akadémiai Ertesítő, 1926. 161.) 
21 Kelet-Afrika némely törzsénél (pl. a nandi törzsnél) ma is a!P a divat járja, 

J10gy a gyógyításban legügyesebb ürvos-embert választják meg fejedelemnek. 



Zsidó orvosok a régi Magyarországon. 

A zsidóknak régtől fogva nagy hajlandóságuk van a doktorkodáshoz. 
Közismert dolog ez, melynek okát első sorban a keleti eredetben, az arabok
kai való huzamos érintkezésben és a régi zsidók vallásosságában keresném. 
A kelet volt a régi nagy orvosok termékeny bölcsője s ott képződött ki 
legerőteljesebben az a miszticizmusra hajló vallásos élet, melynek keretébe 
oly természetesen illeszkedett bele az ókor orvosi empiriája, a szertartások
kal, rejtelmességgel és pietizmussal kevert kezdetleges gyógyítás. 

Föntebb szándékosan választottam azt a szót, hogy doktorkodás; 
mert a címbeli zsidó "orvosok"-on nem a mai értelemben vett, szakszerűleg 
kiművelt és állami tekintéllyel képesített orvosdoktor értendő, hanem az 
orvos-amateur, a dilettáns, akit nem mindig csak a pénzszerzés vágya, ha
nem a beteg emberhez való részvét vagy a foglalkozással járó g'YÖnyörű
ség, .,il dHetto'', vezetett a medicához. Csak az újabb kor vívmánya, hogy 
a zsidókat is beeresztik az egyetem kapuján, s így nem nagyon csodálkoz
hatunk azon, hogy a zsidók azt a métier-t, melyhez minden időben úgy
szólván vérbeli, eredendő hajlamuk volt, az egész középkaron végig, csak 
kuruzslók módjára űzhették. Hogy ezek a zsidó empirikusok már a közép
kor elején is nagy számmal működtek nemcsak Európában általában, ha
nem magában a katolicizmus centrumában is, annak legjobb bizonysága 
a salernoi iskola híres verse, mely panaszosan említi, hogy minden fél
bolond, csepűrágó, vénasszony, fürdős és zsidó Galenusnak képzeli magát 
és pénztszerez a nemes ars medicá-va1: 

Fingit se medicnm quivis idiota, profanus, 
Judaeus, monachus, histrio, rasor, anus, 
Sicuti alchemista medicus fit aut saponista 
Aut balneator, falsarius aut oculista: 
Hic dum lucra quaerit, virtus in arte perit. 

Bizonyos, hogy például Milanóban már a 13. században sok volt a 
zsidó orvos.1 

Hasonló volt az eset a másik nagy katolikus államban, Francia
országban, ahol a nép különös gyógyító erőt tulajdonított a kikeresztelke
dett zsidó orvosoknak. De a nem-konvertáltak is nagyban doktorkodtak, 
ámbár a béziers-i zsinat már 1246-ban kiközösítésre ítélte azokat a keresz
tényeket, kik zsidó orvossal kezeltetik magukat. Egy 1362-ben kelt francia 
királyi rendelet pedig megtiltja a zsidóknak az orvosi és sebészi gyakor
latot ("de eulx entremettre des sciences de physique ne de sirreurgerie"), 
ha csak előbb valamelyik keresztény mesternél vizsgát nem tesznek.2 Még 

1 Hüllmann: Staedtewesen des Mittelalters; I\7'. 44. 
2 Franklin: Les_ médecins. 27. és 29. 
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rosszabb volt a sorsuk Svájcban, hol (1488) a genfi tanács azt rendeli, hogy 
a városban lakó egyetlen zsidó empirikust a többi zsidóval egyetemben 
kergessék ki mihamarább.3 

Németországban, amely pedig· ntindenkoron az antiszemitizmus par 
excellence-hazája volt, a középkorban sok zsidó o1·vos működött. Geiler von 
Kaisersberg panaszosan említi, hogy "etliche, die lauffen zu den henck
messigen Juden unnd bríngen ihn den harn, und fragen sie umb rath". 
Baselben (1372) két zsidó orvos, Josset mester és Gutleben mester, rendes 
fizetéses városi alkalmazott volt.4 Frankfurtban az egész középkorban emle
getik a zsidó orvosokat, különösen pedig a szemészeHel foglalkozó zsidó 
nőket ( aerztin Zerline, judenaerztin Sarah stb.), kik közül egyiknek-másik
nak olyan fényesen ment a gyakorlata, hogy még lovagi birtokot is vehe
tett a jövedelméből,!i EZekre a zsidó empirikusokra nagyon haragudhattak 
az egykorú orvosok, amint az Lonicer Adám frankfurti doktornak egyik 
munkájából is kiérzik; azt mondja ugyanis, hogy ezek a frankfurti zsidók 
"unerfahrene Eselsköpffe und ungehobelte Bachanten sein, so gar nichts 
studiret und keinen verstandt einiger Schwachheit haben, auch kein wort 
deren Recepten, so sie schreiben, selbst verstehen, sondern aus Teutschen 
Praktiken dieselbige wie die Affen abmalen". Nürnbergben meg is tiltották 
a keresztényeknek, hogy zsidóval gyógyíttassák magukat, még pedig Cam
mermeister Joachim ottani orvos javaslatára (1571); mert hogyan is remél
heti a keresztény ember, hogy a zsidó knruzslók segítsenek rajta, mikor 
ezek nap-nap után szidják a Jézus Krisztust16 

A nürnbergi orvos különben csak erőtlen visszhangja Paracelsus
nak, ki már sokkal előbb igen élesen és_maró gúnnyal nyilatkozik a zsidó 
empiríkusokróL Paracelsus, mint a genialis emberek (és azok imitátorjai) 
általában, a goromba kiszólásokban is elsőrangú tehetség volt, s ezt a te
hetségét pazar mértékben alkalmazza, mikor a zsidó orvosokat veszi tolla 
heg'Yére. "A zsidók", írja egy helyen, "sokat dicsekszenek az ö orvosi tudo
mányukkal és pirulás nélkül mondogatják, hogy ez a művészet nagyon 
régi eredetű Háluk. Annyi bizonyos, hogy ezek a szemtelenek származás 
dolgában a legrégibbek az összes népek közt. De mit tudnak az orvosi tudo
mánybóU mi van az ő orvosi könyveikben~ Egész orvosi művészetük tiszta 
huncutság és csalafintaság. Ahogy régente ellenségei voltak az Istennek és 
Fiának, úgy most is azok. Hogy is volna a természet oly kegyelmes irá
nyukban (hogy tudniillik a gyógyítás különös művészetével ajándékozta 
volna meg őket), mikor a.z úristen már oly régen levette róluk a kezét" stb. 
Más helyen azt mondja, hogy némelyik zsidó doktor azzal bolondítja a 
népet, hogy az ő ősei egyenesen Ádám apánktól örökölték a gyógyításra 
való készséget, a másik meg, hogy a Noé bárkájában megmentett értékek 
közül szerezték az elei az orvosművészetet. "A zsidók a cigányokra emlé
keztetnek engem: azok is azzal hencegnek unos-untalan, hogy még Egyip
tomban tanulták meg az orvosi tudományt".7 Legjobban azonban a ki-

3 "Fuit coneJusum quod .Tudaeo medico interdieatur officium mcdicnndi et ipse 
et omnes expellautur e civitate." (Ga·uUer: La médecine a Geueve. p. 2.) 

4 Hüllmann, u. o. 50. 
5 Peters: Der Arzt in d. deutschen Vergangenheit, 45. 
6 "Die Christum, uusern Heiland, taeglich uf das höchst lestern und schenden." 

(Peters; Aus pharmaz. Vorzeit, 245.) 
7 Parace-lsusról é-s a zsidó orvosokról bővebben szól Daremberg: Hist. des 

Rciences mf>dieales (1870), 427. és kilv. 
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keresztelkedett zsidó doktorokat gyűlöli; ezekről azt mondja, hogy sokkal 
rosszabbak, mint a többi együttvéve. 

A zsidók orvosi gyakorlatának korlátozásában azonban nem a keresz
tény orvosok. hanem az egyházi férfiak. nevezetesen a pápák jártak elől.s 
!gy Gratianus már 1115-ben elrendelte, hogy senki az egyházi vagy világi 
emberek közül ne merészeljen a zsidókkal együtt enni, lakni, betegségében 
z~idó egyén segítségét kérui, ilyentől orvosságot elfogandi, vagy zsidóval 
együtt fürödni. Aki ezt teszi: ha egyházi személy, hivatalát veszítse; ha 
pedig világi: egyházi átok sújtsa. Ezt a rendeletet a későbbi pápáknak 
egész sora (III. Ince, IV. Pál, V. Pius), megújította, többek közt azzal az 
indokolással, hogy a zsidó orvos nem visel kellő gondot a nehéz betegek 
lelki üdvösségére, mert nem ajánlja nekik a gyónást és az úrvacsorájának 
fölvételét (amint ez a keresztény orvosnak kötelességei közé tartozott).• 
Ennek a sok rendeletnek azon ban alig volt valami gyakorlati eredménye~ 
sőt maguk a pápák se mindig tartották azokhoz magukat; így azt olvassuk, 
hogy XIII. Benedeknek (1394) a zsidó Harlocki Józsua volt a házi orvosa, 
X. Leónak pedig Sarfédi Sámuel; sőt VII. Ince (1406) római polgárjogot 
adományozott Magister Elia di Sabbato, Mose di Lisbona és Mose di Tivoli 
zsidó orvosoknak. Szinte humorkeltő dolog, mikor a haragos pápai 
rendeletek után azt látjuk, hogy a pápai uralom egyik fölszentel! emlékű 
helyén, Avignonban, 1406 és 1470 közt 33 zsidó orvos működött, míg a 
keresztények száma csak négy volt. Igaz, hogy ezen zsidók egyike-másika 
kikeresztelkedett, így az említett Harlocki, aki később Hieronymus de 
Santa Fede nÉ:ven buzgó noviciusa lőn új hitének.10 A keresztes hadakat 
is egész sereg zsidó orvos kísérte a szentföldre. Mindennek pedig az a 
magyarázata, hogy a középkori zsidó orvosok sokkal a keresztények fölött 
állottak, mert nemcsak a theóriákat tanulták, hanem ellenkezőleg: főként 
gyakorlati emberek voltak és a sebészetet is nagyban űzték, ellentétben 
a keresztény orvosokkal, kik egyáltalán nem fog1alkoztak chirurgiával.u 

• 
Mielőtt tulajdonképpeni tárgyamra, a régi n1agyarországi zsidó orvo

sok viszonyainak vázolására térnék át, szükségesnek vélem, hogy a telje
sebb megértés kedvéért néhány szóval arra is kiterjeszkedjem, hogy álta
lánosságban miJyen volt a zsidók helyzete a régi Magyarországon ~ 

Korántsem olyan sívár, n1int az európai viszonyok ismeretéből ki
indulva eleve hinnők. A magyar nép és Árpádházi királyaink türelmessége 
elég Hírhetövé tette a zsidóknak a lviagyarországon való tartózkodást. N em 
beszélek itt a német lakosságú szabad királyi városok egynén1elyikéről 

(például Budáról, me]y abban a korban igen ridegill viselkedett a zsidók
kal szemben). Ott, ahol színmagyar volt a lakosság zöme, nem igen 
akadunk azon rendszerbe foglalt üldözés nyomaira, mely Németországon 
és a kontinens más államaiban mindennapos volt. Sőt ismeretes, hogy a 
kereszténység első századában n1ég nagyon gyakori volt nálunk a keresz-

8 Erről bővebben lásd Friedenu.:ald: Jewish physicians in Italy; their relation 
to the Papal and ItaHan States. Publications of the American Jewish Historical 
Society. No 22. (1922) 133-211. (Egy 1581-ben kelt s a zsidó orvosok ellen kibocsá
tott pápai bulla hasonmásával.) 

9 A pápai rendeleteket részben közli Linzbauer: I. 23. és 269. 
1 0 Baas: Die gesch. Entwicklung d. aerztl. Standes. 144. 
11 V. ö. Pansier: Les médecins juifs a Avignon (a 13-15. században.) Janus .. 

1910, 421. 
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tény-zsidó házasság is. Lehet, hogy a zsidók és keresztények összeházaso
dásának a következménye az is. hogy a "Sidó", mint keresztény családnév 
oly gyakran fordul elő okleveleinkben a 13. század óta, melyekben különben 
a Zsidófalva (1350) és a Zsidóvár (1454) is megtalálható. A zsidó nevek 
megmagyarosítása is már igen régi multtal bír hazánkban, s az afféle ne
vek, mint Hosszú Salamon, Kis. Jakab, Fekete Mendel, Fekete József, Olasz 
Bona, Olasz Dávid, Váczy Jakab, Gazdag Jakab, Nagy Izrael, Fokhagy
más József, Fodor Oroszlán," Olasz Izsák stb. elég gyakran fordulnak elő 
a középkori iratokban, s így semmi csodálatos sincs rajta, ha Senior Etei 
ben Efrájim egyszer csak mint Szerenesés (Fortunatus) Imre jelenik meg 
a hazai történet színpadán, valószínűleg azért, mert a németes neve Selig 
vagy Seiigmann volt.13 

Az Arpádok alatt a zsidók szép számmal laktak városainkban, pél
dául Pozsonyban, Esztergomban (hol külön zsidó városrész is volt), s hogy 
a többi városban is laktak, azt IV. Bélának a zsidók jogait biztosító privi
legiuma is mutatja, melyben úgy intézkedik, hogy a zsidók ítélkező jogát 
megsértő városbírót elmozdítja s mást ültet a helyébe. Béla király a köl
csön, kereskedés és a földbirtoklás dolgában a zsidókat körülbelűl egy 
sorba helyezte a városi polgárokkal és szigorú törvényt hozott azok ellen 
a keresztények ellen, kik a zsidót megsebezték vagy megölték.14

• Az akkori 
zsidó kereskedők közt igen tekintélyesek is voltak, kik az ország legelő
kelőbb pénzügyi tisztségeire emelkedtek. Gyakran kamaraispán is lett be
lőlük, sőt egy Henul nevű zsidó kamaraispán Komárom várának volt a 
tulajdonosa 1268 körül."' A pozsonyi zsidóknak III. Endre (1291) teljes 
egyenlőséget adott az ottani keresztény polgárokkal; abban a korban, Ini
kor a mostanában (1910) oly sokszor emlegetett ,,Nyugat"-on javában dü
höngött a zsidók iránti gyűlölet és elnyomás. 

Hogy némely korszakban milyen tekintélyes helyzetük volt a zsidók
nak a régi magyar fövárosban, Budán, arra jellemző fényt vet az a körül
mény, hogy mikor Mátyás király és jegyese, Beatlix, 1476-ban, a lakodalmi 
ünnepség megtartására Budára bevonult, a város falain kívül legelöbb is 
a zsidók hódoló küldöttsége fogadta. A pfalzi választófejedelem követe hi
vatalos jelentésében következőleg írja le ezt a küldöttséget: "Elől lovagolt 
egy előkelő öreg zsidó, kezében szablyával, mclyen ezüsttel teli edény füg
gött, s ebben tiz font ezüst vala. Mellette fia lovagolt, szintén ezüst karddal 
és edénnyeL Utánok 24 lovag, mind sötétpiros öltözetben s 3-3 structollal 
süvegükön; ezeket kétszáz zsidó követte gyalog, piros zászlóval, min egy 
ötkörmös bagolyláb s alatta két arany csillag, felül pedíg aranyos hímzésű 
zsidó tiara volt rajzolva. A zsidók mind ephodot viseltek a fejükön, s a 
mennyezet alatt körben álló öregeket az ifjak vették körül. Amint a király 

12 .,Judeus noster Orozlan" írja II. Lajos király 1518. ápr. 20-án a pozsonyi 
városi tanácshoz intézett levelében. Ez az Oroszlán nem egyéb, mint a néme-t Löw 
vagy Löwe fordítása, mely viszont a héber Lévi vagy Halévi (a pap, a lévita} 
furcsa synonymája. 

13 Büchler: A zsidók története Buda pesten, 65. 
14 Belao regis Jura judaeorum (9. pont): "!tem si Christianus Judeo quali

cunque vnlnus inflixerit, reus nobis solvat penam secundum consue-tudinem regni, 
vrilnerato duodecim mareas argenti et expensas, q~as pro suimct curacione expen
derit medicine". (10. pont)~ "!tem si Christianus Judeum interemerit, digno judicio 
puniatur, et omnia eius mobilia in nostrarn transcant potestatem". 

Hi Hóman: A magyar városok az Árpádok korában, 49.; Takáts S.: Lapok egy 
kis város multjából, 39, 
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megérkezett, mindnyájan énekszóval vitték a tízparancsolatot a királyné 
elébe. örvendező kiáltozással".1.6 

A magyarországi zsidó hit~özségek: egészen a 16. századig önkor
mányzati, rendőri és büntetőjoggal bírtak, melyet az előljáróság a rabbi
val együtt gyakorolt. A bűnösök letartóztatására börtöne volt, a vallás és 
a zsidóság ellen vétőket halálra ítélte és kivégeztette." A földesurak talán 
még liberálisabbak voltak a zsidókkal szemben, mint a városok; ezt látszik 
bizonyítani Esterházy Pál nádor privilégium-levele, melyet a Kismarton
ban megtelepült nikolsburgi zsidóknak adott (1690). Ennek értelmében val· 
lásukat szabadon gyakorolhatták, zsinagógát építhettek, tarthattak rabbit, 
zsidó jogászt, községi szolgát; a zsidó törvény szerint választhattak zsidó
bírót és hitközségi tisztviselőket; tarthattak zsidó kocsmát és mészár
széket, melyben a kóser húst kereszténynek is eladhatták, űzhették a szabó, 
cipész, paszományos, szűc<;, borbély, orvos, aranyműves mesterséget stb. 
A hatalmas vagyonú Károlyi Sándor és felesége nemcsak hogy nem üldöz
ték, hanem erősen pártolták a zsidóságot. Az asszony a leveleiben gyakran 
ír a Nagykárolyha és vidékére letelepített zsidókról; hasznosnak mondja 
hogy a számuk szaporodik. Maga Károlyi rabbit küld nekik Pozsonyból: 
s nagyon örül, mikor meghallja, hogy ezt a zsidók szívesen fogadták/8 

Mindezek ellenére azt látjuk, hogy a társadalom sok helyen idegen
kedéssel, sőt (kiváltképen a német városokban) valóságos gyűlölettel visel
kedett a zsidókkal szemben. E jelenségnek azonban nem mindig csak a 
vallási türelmetlenség, hanem olykor maguk a zsidók, vagyis helyesebben 
az a részük, melynek a fames auri volt a legmagasabb ösztöne, is oka volt, 
m~rt okleveleink tanúsága szerint az uzsoráskodás miatt elejétől fogva 
szarutalan panasz merült föl ellenük. De voltak más okok is, így első sor
ban a régi zsidók gyönge nemzeti érzése. Erre nézve több jellemző adat 
van följegyezve a hazai történet lapjain, melyekből azt látjuk, hogy akár· 
miféle nagy veszedelem fenyegette azokban a régen mult időkben az 
országot, a zsidók tüstént fölkerekedtek és értékes ingó vagyonukat 
magukhoz véve, ingatlanaikat (házukat, stb.) szabad prédára hagyva, kül
földre menekültek. Az ilyen esetek persze csak növelték a különben is 
lappangó ellenszenvet és még inkább súlyosbították helyzetüket. A pozsonyi 
zsidók, mikor híre érkezett, hogy a mohácsi szerencsétlen ütközetben a 
király és a nemzet színe-java ott veszett és a török ellentállás nélkül halad 
előre Buda felé, rémültökben ott hagyták a várost, nem is gondolva arra, 
hogy annak védelmében részük legyen: "post earn eladern funestissimam ... 
judei metu perculsi, dornos suas vacuas reliquerunt et sua sponte alio 
aufugerunt", panaszolja az özvegyen maradt Mária királyné (1526 október 
9) és meghagyja a városi tanácsnak, hogy ezeket a zsidókat jövőre be ne 
bocsássa a városba, házaikat pedig adja el azoknak, kik meg akarják 
venni. J\fikor 1523-ban a pestis réme közeledett, a budai zsidók hasonló 
módon szöktek meg Pozsonyba; ezért is a járvány terjesztőinek tekintették 
őket, s Lajos király megparancsolja a pozsonyi tanácsnak, hogy az oda
menekült zsidókat legott üzzék ki a városból, bármilyen kedvezményes 
királyi leveleik vannak is.19 

Az ilyen meggondolatlan és éppen nem férfias viselkedés csak arra 

16 Kazinczy Gábor: Mátyás király, kortársai tanusága szerint 125. 
1.7 Büchler i. m. 50, 211. ' 
18 Takáts S.: Szalay Barkóczy Krisztina. (1910). 36. 
19 Ot·tv"ay: Pozsony története, II. 320, 321. 

Zsidó orvosok a régi Magyarországon 29 

volt jó, hogy az akkori vallási előítéletekkel különben is bőven megrako
dott társadalom még jobban elforduljon a zsidóktól, s gúnnyal és üldözés· 
sel illesse őket, nem sokat törődve azzal, hogy a zsidónak is van érző idege 
és psychéje: "he has organs, dimensions, senses, a:ffections, passiens ... ~\ 
ahogy Shyloe.k mondja. A gyávaságot mindennél jobban útálta a régi 
vitéz ;mag-yar nép. Túry Farkast "zsidó"-nak és aljas kalmárnak titulálja 
tevelében egy török vitéz, mikor párviadalra akarja kihívni és érzékenyen 
sértegetni. ,,Mert a zsidónak sok pénze vagyon (ugyan), de azért mégsem 
lovag s vitéznek senkise tartja". Persze Túry uram se maradt adósa:· 
levelében disznófi-nak szólítja a törököt! 

Mint említettem, különösen a német lakosságú városokban volt 
s·zánandó helyzete a zsidóságnak, amint ez például a budai törvénykönyv
ből (Zsigmond király uralkodása idejéből) tűnik kL Ez meghagyja, hogy a 
zsidók épúgy, mint a nyilvános. nők a ruhájukon sárga foltot viseljenek~ 
hogy könnyen fölismerhetők legyenek; azonkívül hegyes süveget, mint a 
bohócok, s vörös köpönyeget, mínt a hóhér. De már előbb, az 1279. évi budai 
zsinat is elrendelte, hogy minden zsidó férfi és nő, valahányszor nyilvános 
helyen jelenik meg, a felső ruhájához varrott vörös posztóból való kört 
viseljen a melle baloldalán. Pozsonyban, hol, mint fentebb mondottam, 
polgárjogot élveztek a zsidók, a polgárság azért nem kisebb gyűlölettel 

colt irántuk, mint Budán. Ezt az is bizonyítja, hogy a szt.·ferencrendiek 
tornyán, mely pedig kevéssel azután épült, hogy III. Endre nagy privi
legiuma megjelent, vízokádóul egy vörös kaftánba öltözött s disznón 
nyargaló zsidó szobrocskáját alkalmazták, épúgy, mint a középkori német 
müemlékeken (magdeburgi dómon, Münsterben stb.) látható."' Pozsonyban 
a zsidó-utcában kellett lakniok a zsidóknak, elkülönítve a keresztényektőL 
Ilyen zsidó utcák más városokban is voltak, s első sorban a német városok
ban (Nagyszombatban, Esztergomban, Sopronban, Budán stb.), sőt aho! 
sokan voltak, mint például Bndán, hol egy 1526-ban kelt hivatalos olasz 
forrás szerint "hihetetlen" IDennyiségben laktak,21 ott egészen elkülönített 
városrészük volt, mely a város egyéb utcáitól sövénnyel, fallal vagy árok
kal volt elzárva, vagy pedig rácsos kapuval, melyet a városi szolga este be
csukott, reggel kinyitott. Később már nem vették ezt oly szigorúan, hanem 
inkább csak jelképesen, amennyiben az utcák bejáratánál láncot vagy 
kötelet feszítettek ki. 

Minde súlyos akadályok ellenére is a kereskedelemmel foglalkozó 
zsidók bámulatos szívóssággal keresik föl azon városokat, melyek élénk 
és hálás piaccal bírtak, mint például Szegedet, ahol a városi tanács elég 
jóindulattal van irántuk, csak arra vigyáz, "hogy fundusra ne kaphassa
nak~ mert ha arra kapandanak, lészen dolgunk, meddig kiűzhetjük", 
(mondják a város iratai 1714-ben, melyekből az is kitúnik, hogy ezt az 
óvatosságat Buda városának követei sugalmazták nekik). A város elől
járói meg is fogadták a jó tanácsot, mert még 1768-ban is örvendezve 
jelentik a helytartótanácsnak, hogy "nálunk Isten kegyelméből, mint 
azelőtt, úgy most is, egyetlen zsidó sem lakik, miért is a zsidó családok 
összeírása nem eszközölhető".22 A város csak akkor adott letelepedésre 
engedélyt, ha az illető kikeresztelkedett, sőt egy ilyen esetben (1731) az új 
hitsorsosnak még 25 frtot is megszavazott az ottmaradásra. 

20 Ortvay, i. h. 285., 286. stb. 
21 "Hanna un quarto della citta, loco assai munito ... di numero incredibile." 
22 Reizner: Szeged története, I. 240.; III. 37. 
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Ily viszonyok közt érthető, hogy a városok állandó zsidó lakossága 
a legtöbb helyen nagyon csekély volt, s némelyhol, például Komáromban. 
mondhatni csak "mutatóba" tartottak egyet: a "város zsidaját". Ehhez 
az egyhez azonban nagy szeretettel ragaszkodtak, mert jókora adót fi.?..e
tett, s éppen Komáromban megtörtént az a mulatságos eset, hogy a várDEt 
a zsidója miatt hajba kapott a katonai hatósággal (a várkapitánnyal), 
mindegyik a magáénak vindikálta a pontosan fizető "adóalanyt".23 

• 
A magyarországi zsidó empirikusok leginkább csak belső betegsé

gek gyógyításával foglalkoztak; de kétségtelen, hogy voltak köztük 
sebész-specialisták is. Így még 1767-ben is praktizált Pécelen egy Lébe! 
Izsák nevű zsidó sebész, aki, bár semmiféle oklevele sem volt, igen 
sok embert gyógyított és mikor a hatóság kérdőre vonta, egy csomó 
bizonyítványt is mutatott fel olyanok részéről, kiket veszedelmes beteg
ségükből (ex periculosissim is morbis) kigyógyított. Mindazonáltal Pestre 
idézték s itt Zach doktor előtt vizsgálatot kellett tennie a sebészségből, 

s minthogy nem felelt meg, eltiltották a további gyakorlattól." Egy 
másik zsidó sebészről, József nevezetüről, ki a .,híres Aser belgrádi orvos· 
nak" volt a veje, aki valószínüleg a törökökkel került Budára, 1676-ban 
történik említés.25 Nálunk is, külföldön is, a zsidó orvosok különösen sze
mészeti műtétekkel szerettek foglalkozni, nemcsak a férfiak, hanem a nők 
is, kik közt már a középkorban nem egy híres okulista akadt.26 Egy 
Mihály nevü pozsonyi zsidó okulistáról 1524-ben történik említés." 

A zsidó empirikusok többnyire Török- vagy Lengyelországból kerül
tek hozzánk. Valószínűleg innen került a "magyar király" (Mátyás!) 
udvarába az a Salamon is, kiről az egykorú német források emlékeznek: 
"Salamon jud~ des K ünges zu ungarn artzat."2 s. A török zsidók leg
nagyobb része azonban Bethlen Gábor uralkodása idején telepedett 
le Erdélyben, a fejedelemnek 1623-ban kelt kiváltságlevele alapján. 
Ezek a zsidók szefárdi (spanyol szertartású) zsidók voltak, a Spanyol
országból 1492-ben kiűzött zsidók utódai. Ök voltak a zsidó arisztokraták, 
kik nemcsak történeti multjuk, hanem általános műveltségük tekintetében 
is jóval fölötte állottak a német szertartású, vagyis askendzi zsidóknak. 
A szultánnak és pasáinak háziorvosai, s a portán magas állásokat betöltő 
hivatalnokok gyakran kerültek ki a spanyol zsidók sorából." Mikor 
Erdélybe jöttek, kieszközölték Bethlennél, hogy a zsidó jel hordása alól föl· 
mentetnek, azonkívül pedig, hogy a saját orvosaik, kiknek tudományá
ban egyedül bíznak, s kiket magukkal hoztak, szabadon járhatnak
kelhetnek." 

2s Takáts, i. m. 147. 
24 Pestmegyei levéltár, Fasc. 13. (1767). No. 45. 
2s Történelmi Tár, 1880. 559. 
26 V. ö. Haeser I. 837. és Archiv fúr Gesch. d. Med., XIIL 180-181. 
27 V ámos sy I st ván: Adatok a gyógyászat tört. Pozsonyban, 17. 
2a V. ö. Brunner Konrád: Verwundete in den Kriegen der alten Eidgenossen

schaft (Tübingen, 1903), 392. 
w A 76 éves Szulejmánt is egy ilyen kísérte magyarországi hadjáratára s mi· 

kor a szultán Szigetvár ostroma közben meghalt, zsidó orvosát megfojtották. 
ae Kohn Sámuel: A szombatosok, 191. - Bethlen kiváltságlevelének megszületé

sében nagy része volt a jeles konstantinápolyi zsidó orvosnak, Szasza .Ábrahám-nak 
(Erdélyi Országgyűlési Emlékek, VIII. 144.). 
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Hogy Bethlen Gábor mennyire törte magát egy ügyes törökországi 
orvos után, az kiderül portai köYetének, Borsos Tamásnak, egy 1618-ban 
hozzá intézett leveléből is. Azt írja urának, hogy Konstantinápolyban 
ajánlottak neki egy zsidó [Jakab nevü] orvost: "de az egy rossz, hazug, 
semmirekellő ember, az pénzt [t. i. a foglalót l el csalá Karnuti uramtól. Annak 
bizony szándékomban nincs, hogy Erdélybe menjen. Énnekem semmi re· 
ménységem nincs, hogy a pénzt is megvehessük rajta. Ha doctorra 
vagyon ö nagyságának kívánsága, itt vagyon egy hispanus doctor, [talán 
az alább említendő Ribeira? l az ki si dó... Igen-igen summ us philosophus, 
medicus, az deák szavak szájából való folyásán is gyönyörködik az ember, 
oly igen fődeák; az medicinában fődiscursusa, experientiája vagyon; 
kívánkozik Erdélybe menni. Most Gratzianus uram melléje vötte s elviszi 
vélle Molduvába. Itélem, hogy data aceasione visitandi gratia Erdélybe 
bérnegyen onnat. Az volna az doctor, nem az az czigán paraszt ember, 
kinek semmi discursusa nincs! Erdélybe hogy híre volt, lehetett, nem 
csodálom: inter coecos multos etc. Ez nem olyan".31 Később el is fogatta 
"az rossz czigán, kurvafia, gubás Jakab doktort", hogy visszavegye tőle .a 
neki előlegezett száz forintot, közel egy hónapig láncon tartotta s csak 
.akkor bocsátotta szabadon, mikor a pénzt megvette rajta. 

Erdélyben több híres spanyolzsidó orvos müködött a 17. század elejéu, 
kiket név szerint is jsmerünk. Így az a "Riberius zsidó doctor", kiről 
Kemény J án os is megemlékezik az önéletírásában, azt mondván, hogy 
ez és Scultetus (Schultz) német orvos, nemkülönben egy morvai névtelen 
orvos gyógyították utolsó betegségében a szegény Bethlen Gábort, kinek 
baján tanácskozva, szerencsésen össze is vesztek, more consueto.32 Ribe
rius kétségtelenül a bevándorolt török zsidók orvosa volt, s neve vagy 
Riberion-ból vagy Ribeira-ból van latinosítva. Az időrendi egyezésnél 
fogva valószínű, hogy erre a Riberiusra vonatkozik Bethlen Gábor udvar· 
tartásának az a följegyzése is, mely szerint .,Anno Do. 1626, circa diem 10 
febr. Kassán az zsidó doctor vejétől vásárolt ő felsége" különböző szöve. 
teket, melyek részletesen fel is vannak sorolva.33 Kívüle még három·négy 
spanyolzsidó orvosról van tudomásom, kik az erdélyi fejedelmek udvará
ban müködtek: Leon (Arje-Jehuda), Siaa-rói (török néven: Nasr ad-din 
Tabib), kit I. Rákóczi György 1639 körül hívott udvarába Konstantiná
polyból, s ki később a keresztséget is fölvette;" Valerius Dávidr6l, ki 
előbb Gyulafehérvárott praktizált, késöbb pedig ugyancsak az öreg 
Rákóczi pártfogásával a sárospataki iskolán a bölcsészet tanára lett; 35 

Szinán basa háziorvosáról (nevét nem jsmedük), kit Mihály oláh vajda 
elfogott és bár 45.000 tallért ajánlottak váltságdíja fejében, Báthori Zsig
mond fejedelemnek küldötte ajándékba, s végül EleázárróL Ez utóbbi 
III. Zsigmond lengyel királynak volt az orvosa, s mikor Bocskai súlyosan 
megbetegedett, két meghitt emberét küldötte Zsigmondhoz a híres krakkói 
orvosért, "pro adrlucendo Medico Iudaeo Doctore, cuius nomen et peritia 
prolixa laude apud nos percrebuit", írja róla a fejedelem, Zsigmond király
hoz Kassáról 1606 július 26-ikán intézett levelében. Eleázár csakugyan 

31 Mikó: Erdélyi tört. adatok, II. 130, 179. 
32 Rumy: Monum. Hung. II. 134. 
ss· Radvánszky: Udvartartás és számadáskönyvek, 374. 
34 Lehet, hogy ez a Leon már azelőtt is ellátogatott néha Erdélybe. Haller 

Gábor 1637 augusztusban írja a naplójában, hogy ,,Doctor Leóval gy-ógy:íttattam ma
gamat". (Mikó: u. o. IV. 41.) 

35 Weszprémi_, I. 196. 
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~eg is jelent a fejedelem betegágyánál, de a baján már nem segíthetett.3
" 

Ugylátszik, hogy eleinte javult az állapota valamelyest, mert ugyanazon 
év augusztus 24-ikén azt írja Illésházi Istvánnak, hogy "Magunk felől 
írhatjuk Kegyelmednek, legyen istennek hála, jobb állapottal vagyok és 
könnyebben sokkal, hogysem mint az mint Kegyelmed elhagyott; jó 
reménségünk is vagyon, hogy ő szent istenségének kegyelmességéből na
ponként való könnyebbülésre és gyógyulásra fordulunk. Az zsidó doctor 
emlöget valami mannilla nevű orvosságot, Bécsben mondják, hogy bőven 
(van); Széchy György uram fog póstán érötte mennL"37 Október havában 
már más orvosok után néz a fejedelem. Vagy nem volt megelégedve 
Eleázárral, vagy talán az udvarbeli ,.kollegák" marták el, de lehet az is. 
hogy a lengyel király kérette vissza. Elég az hozzá, hogy október 28-ikán 
azt az utasítást kapja illésházi, hogy mielőbb küldjön egy nagyszombati 
orvost, aki aztán "örökösen ő felsége doctora lehet böcsületes állapattal. 
mert az zsidó doctort elbocsátja ő felsége". November 13-án csakugya~ 
azt írja ugyanannak, hogy "az zsidó doctort immár hazabocsátottuk".a& 

Hogy a Lengyelországba vetődött spanyolzsidó orvosok milyen be 
folyásos helyzetet teremtettek maguknak az ottani társadalomban és a 
királyi udvarban, arról itt bővebben nem szólhatok,39 de eléggé jellemző 
erre az a fulminans hangon megírt értekezés, melyben Schultz Simon len
gyelországi német orvos behatóan fejtegeti, hogy milyen ártalmas és 
megvetendő az ottani zsidó orvosok szereplése, s számos egykorú (17. szá
zadbeli) keresztény orvos nézetét idézve, azt javasolja, hogy a zsidó dok
torokat rövid úton kergessék ki Lengyelországból; hiszen a nagy Para
celsus is azt írja egyik munkájában, hogy "Wenn die Juden vielleicht in 
einem Jahre einen Kranken heilen. so bringen sie gewiss dagegen bun
dert um das Leben."40 

~fég csak egy híres zsidó orvos magyarországi szereplését említem 
meg: ez Zakariás, pozsonyi zsidó, kit II. Ulászló egyik, a pozsonyiakhoz 
intézett rendeletében (1511), mint "judaeus de Posonio"-t és "ZacchariaB 
medicus"-t említ (a medicus kifejezésből különben nem következik, hogy 
okleveles orvos volt). Megparancsolja a pozsonyiaknak, hogy ezt a Zaka
riást. ki a tudományával nem egyszer jó szalgálatot tett már neki, meg a 
pozsonyiaknak is, mentsék föl a zsidócsuklya viselésétől; egyszersmind 
Budára hozatta Zakariást, kétségkívül a maga gyógyíttatására. A pozso
nyiak azonban nem vették :figyelembe a király parancsát, miért is július 
6-án újabb rendelet érkezik hozzájuk Zakariás érdekében; hogy milyen 
eredménnyel, azt nem tudjuk. Bizonyos csak az, hogy 1520-ban már egész 
J\.lagyarországra kiterjedőleg megszünteti egy királyi dekretum a zsidó~ 

csuklya viselését (Ausztriában még 1551-ben is UJra elrendeli azt 
L Ferdinánd). mert ebben az évben azt írja Várdai Pál a pozsonyiaknak, 
hogy .,capucium, quod vulgariter cuclya vocatur, hoc tempore nullibi hic 
in Hungaria per eosderu (Judaeos) ferri auditur, per regiam majestatem 
in hac parte liberatos".u 

36 Bocskay levelét egészében közli Weszp·rémi: IV. 121. 
37 Tört. Tár, 1878. 314. A "manilla" talán íráshiba "maniela" helyett, ahogy 

régen a Cureurna longa gyökerét nevezték. 
38 u. o., 612, 625. 
39 Lásd Lachs J.: Die aeltesten jüdischen Aer·zte der Stadt Krakau. (Baas-Fest

schrift, 51.) 
40 Abhandlungen der römisch·kaiserl. Academie stb. V. Teil, 249. 
41 Linzbauer, I. 134. 160. Vámossy i. m. 17. 
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A magyar régiség,ben különben nemcsak a zsidó doktorok, hanem a 
doktor-asszonyok működésének nyomaira is ráakadunk; persze ezeknek 
a régi medikáknak határozottan előnyösebb volt a helyzetük a maiakénál, 
mert semmiféle fakultás előtt sem kellett szoronganiok amiatt, hogy a 
gyógyítás jogát megszerezzék. Osak afféle kuruzslók voltak bíz ők, akik 
azonban ;t legelőkelőbbek udvarába is bejutottak, mint az Ghyczy Zsu. 
zsannának (1560 szeptember 7.) Nádasdy Tamás nádor feleségéhez, Kani
zsai Orsolyához intézett leveléből is kitünik.42 A levél orvosi és nyelvi 
szempontból is elég érdekes ahhoz, hogy majdnem egészében közöljem 
itten; 

"örekül való szolgálatomat ajánlom Te Nagyságodnak. mint Kegyel
mes Asszonyomnak. 

Továbbá ennek előtte is megleltem volt Te Nagyságodat az én nya
valyám felől, az mely nyavalyát az Ur Isten reám vetett és Nagyságod az 
választ tette vala, hogy uram ő Nagysága [t. i. a nádor] azt a level~t 
elvitte vala, és ő Nagysága tudakoszik az én nyavalyámrúl az [bécsi] dok
toroktul, és azok azmit mondnak, ő Nagysága Uram aláküldi ... Kenyer· 
gek Nagyságodnak, hogy Nagyságtok el ne feletköszen az én nya va· 
lyámrul. 

Ez az én nyavalyám: hogy az fejem lágya igen fáj, és énnekem úgy 
tetszik, hogy mikoron elaluszom, hogy annál fogva rántanának fel; és 
úgy tetszik énnekem, hogy ha mind pücsök szólna az fejembe és ha mint 
az fejem teli volna vele és értjek [értjük, úgy hallottuk]; hogy az sidó 
doktor-asszony tudna arról, kinek azféle volna az fejében. Kenyergek 
Nagyságodnak az mi örekü1 való szolgálatunkért, hogy az Nagyságod 
szekerén küldenéje alá Te Nagyságod, kit mi örekül meg akarunk szol
gálni Ti N agyságtoknak. És ugyan mastan az én magam szekeremet kül
dém vala érette; de azt mondák, hogy Paxy Jánoshasz vitték volt és nem 
értjek [értjük], ha megjütt volna. Mi keniglen az ű fáratságát és munká~ 
ját megfiszetjek; nem annyit, az mennyet vönne, de ha Isten után vala~ 
mit használhatna: még feljebb adunk nekie. 

Eszen [ezen] is kenyergek Nagyságodnak, ha Nagyságod reá bír~ 
hatja, hogy alájü; Nagyságod adjon addig való szabatságat Gergely 
uramnak, Nagy Gergelnek, kapui porkolábnak, hogy jüjjön alá vele, és az 
sidó doktor es [is] tudom hogy biszvaban [bizvábban] jű alá vele ... 
Az úr Isten tartsa meg Nagyságodat nagy sok esztendeiglen. Daturu ex 
castro Berzencze, 7. Septembris 1560. Az Te Nagyságod szolgáló leánya; 

Gychy Susanna, Szalay Kelemenné." 

Ugyanezen zsidóasszonyról egy másik, Sennyey Ferenctől származó 
levélben is szó van, melyben értesíti a nádornét, hogy "az zsidó doktor: 
asszony'' Paxy Jánosnál vagyon, ~O_IP-_áromban. Végül egy harmadik 
levélben megint Ghyczy Susáuna ír magához a nádorhoz Bécsbe (1560 
szeptember 30), melyben elpanaszolja, hogy "az zsidó doktorasszonv"-t 
sehogyse tudja megkapni, "talánd eddig meg is holt"; azért is nagyon kéri 
Nádasdyt, hogy küldje el hozzá az ő híres orvosát, Kőrös Gáspár doktort. 
vagy valamelyik bécsi udvari orvost, akit jónak vél; mert bizony az ő 
keserveR állapota mostanra sem változott, az feje lágya most is igen fáj, 
aludni se hagJ.~ja, csak "szunyódik" mellette, s azt hiszi, hogy "fejhülés" va~ 
gy on rajta: ez okozza, hogy "az pücsök" még mindig igen-igen szól a fejében. 

42 Ország·os Levéltár. (A Nádasdy-iratok közt.) 
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Kétségtelen. hogy a zsidó kuruzsló orvosok és orvos-asszonyok genusa 
még jóval később sem veszett ki; s bár egyelőre több adatot a 1:7. és 18. 
századból nem sorolhatok fel, biztosra vehetjük, hogy a reg1 időben 
keresztül-kasul kóboroltak hazánkban. Hiszen még 1833 július 2-án is azt 
az utasítást adja a helytartótanács Zemplénmegye rendjeinek, hogy minek 
utána megyéjökben "több Álarvasak és Bűbájosok vannak, kik a lakosok· 
nak nyilvános veszedelmére és kárára tilalmas gyógyításokkal foglalatos
kodnak", annak okáért (úgymint már 1827-ben és 1829-ben is) újból figyel
mezteti a megyét, hogy "az illyetén személyeket, nevezetesen pedig a zsidó
kat és Gálszéc.h mezővárosában tartózkodó Magyarka nevezetű asszonyt, 
minden orvosi és seborvosi gyógyításoktól, úgy nernkülömben Gerhárd 
Ábrahám és Schvarz Laiser sztropkói fűszeres zsidó kereskedőket minden 
ollyan gyógyszerek árulásától, melyek csupán csak gyógyszerárasoktól 
kiszolgálandók, kemény fenyíttetések mellett eltiltsák"." 

Biztosra vehetjük, hogy a régi zsidó kuruzslók nemcsak gyógyítot· 
tak, hanem gyógyszereiket vagy maguk készítették, vagy (a tót vidékről 
származó olejkárok módjára) a patikákban vett gyógyszert még drágáb 
ban varrták a páciens nyakába. Már Páriz Pápai panaszkodik a 17. szá. 
zadban,"- hogy az országot hamis bezoárral árasztják el a zsidó házalók. 
"Híres inkább, mint hasznos a Bezoár" - úgymond - "mivel többire a 
Sidók hamissága miatt, kik azt bordgyák, hamis inkább, mint termés a 
nálunk való Bezoár, mellyet árulnak." Németországban is sok panasz 
hallatszott amiatt, hogy a zsidó doktorok nem elégedtek meg a gyógyí
tással, hanem a gyógyszerekkel nyerészkedtek is. "Dann es ist unlaeng
bar" - írja 1582-ben a már említett Lonicer frankfurti orvos - "und mit 
der wahrheit taeglich zu beweisen, was die vermeinte Judenaerzte für ein 
besehweherung den Lenten mit verkauffung der Artzneyen, so sie ihnen 
reichen, machen. Sagen, sie hegeren nichts für ihren Rath und Mühe, 
allein, man solle die Artzney ihnen bezahlen, dann es seyen keine gemei
nen Artzneyen und seien auch nicht in den Apotheken zu bekommen; 
fordern also und nemmen von den Lenthen drey oder vier Guiden für 
geringe Artzneyen, welebe sie ·zum höchsten für drei ader vier Patzen in 
der Apatheken zuvor g~holet haben."" 

Amint az egyetemek kapuja megnyílt a zsidó orvosnövendék előtt, 
azonnal megcsappant a zsidó kuruzslók típusának serege is, és nem nagy 
idő mulva már a legtöbb vidéki városunkban ott találjuk a humánus 
érzésű, öreg· zsidó doktor alakját, kit a társaság minden rétege "befogad". 
Sajnos, hogy a Bécsben, vagy itthon nevelkedett fiatal zsidó orvost igen 
sok esetben elvesztette a hazai tudományosság; hogy hirtelenében csak 
Kaposi!, Politzert, Grnbyt említsem. 

Gruby Dávid (1810-1898) megérdemelné, hogy küzdelmes és tanulsá
gos életéről necsak francia, hanem magyar könyv is szóljon. Hosszú és 
keserves hánytatás után Párizsba szakadt ez a kiskéri zsidó fiú (a pesti 
piarista gimnázium növendéke); ott Heinenak lett háziorvosa és jóbarátja 
(egyik 1851-ben kelt levelében tréfásan célozva Gruby apró termetére, azt 
írja róla a tüdővészben senyvedő költő, hogy "minden baj közül a leg
kisebbet kell választani, s az én doktorom oly kicsiny, hogy majdnem azt 

43 Linzbauer, III. (4), 555. 
""- Pax Corporis 272. 
&5 Peters: Der Arzt stb. 84. Ugyanezt mondja róluk 1638-ban Hörnigk: Politia 

medica. (Gurlt: Gesch. d. Chir. III. 27.) 
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mondhatom: nincsen is orvosom"). Párizsi kollégái nem becsülték sokra. 
sőt különcsége és furcsa (de azért észszerű) gyógykezelései miatt fél
bolond kuruzsló-nak tartották, de azért Heinén kívül a legkiválóbb fran· 
ciák és a Párizsban élő idegenek (Mac Mahon, Georg Sand, Daudet, 
Thomas, Liszt, Chopin, a két Dumas stb.) is szívesen hívták betegágyuk· 
hoz a remete módjára élő különös kis embert, ki jelentékeny keresetének 
legnagyobb részét jótékony célokra fordította és mikor 1898-ban súlyos 
betegségbe esett, mindenkit eltávolított halálos ágya mellől s halála után 
a lakását is rendőrséggel kellett felnyittatni. A negyvenes évek elején 
kórszövettani magánlaboratóriumot nyitott a francia fővárosban, melyben 
oly nagyhírű tudósoknak adott kurzusokat, mint Flourens, Magendie, 

15. G r u b y D á v i d. (1810--1898.) 

Milne-Edwards és Claude Bernard.46 Csak azért emelem ki az ő nevét, 
mikor végét szahom ennek a rövid orvoskultúrtörténeti elmefuttatásom
nak: mert kevesen tudják róla, hogy ő csinálta az első mikrophotogram· 
mokat (maga-szerkesztette mikroszkópjával), ő volt a trichophyton, a mic
rosporon, streptothrix, trypanosoma stb. felfedezője és ö volt az, kí 
1859-ben először ajánlotta a vattának használatát tépés helyett, a sebészi 
kötésben. Tíz évvel később Guérin Alfonz újra "fölfedezten a vattát, s 
róla azután, Isten segítségével, el is nevezték a gyapotos kötést "Guérin
féle kötés"-nek. 

Jól mondotta valaki, hogy a zseniális ember munkája olyan, Illint 
az útszéli kút, melyből kedvére meríthet az országútnak minden futó
betyárja. Még szerencse, hogy azután belé nem köp! 

46 L. Elanehard életrajzát (Archives de parasitologie, IL [1899], 61..). 

3* 



Magyar monstrumok. 

A torzszülöttekkel tulajdonképen sohase volt tisztában az emberi
ség. Isten vagy ördög művének, csudának vagy családi szel·encsétlen
ségnek, felsőbb hatalmak büntetésének vagy elkövetkező nagy szeren
csétlenségek, háborúk és emberpusztító járványok intőjelének tekin
tették őket, ahogy éppen az idők fordulata s a jövő eseményektől való 
aggódás magával hozta.1 Mindig természetfölöttinek nézték azt, ami egy
szerű és orvosilag magyarázható fejlődéstani okok következménye volt. 

Vagy huszonöt év előtt nagy feltűnést keltett egy tudós német orvos 
(Schatz) elmélete, mely szerint a görög mitológiában szereplő alakok jó
része emberi vagy állati torzoknak a nép képzeletére való hatásából ma
gyarázható. Ezen elmélet azt mondja, hogy a görög hitregében sokat sze
replő tengeri és folyammenti sziTének és najádok megfelelnek azoknak az 
összenőtt lábakkal születő, életképtelen torzoknak, melyeket a kórbonctan 
is sziréneknek vagy összenőtt lábúaknak ( sympus-oknak) nevez (16. kép); 
a ciklopszok, a mennyköveket gyártó egyszemű óriások (például az Odys~ 
senstól megvakított Polyphemos) mintái Schatz szerint a hasonnevű egy
szemű emberi vagy állati monstrumok (17. kép) voltak.' Hogy itt csikóról 
van szó, azon ne ütközzünk meg, mert a régi görögöknél az állatkultusz 
eleinte nagyon belejátszott a vallási felfogásba. A mykenei szobrászok 
még lófejjel ábrázolták Demetert s az a homéri ulaukopis és boópis Héré, 
ami oly érthetetlennek és nevetségesnek tetszett diákkorunkban, eredetileg 
azt jelentette. hogy "a bagolyarcú" és "az ökörarcú". A sokemlőjű ephesusj 
Diána képét Schatz szerint az ú. n. polymastia után alkotta a nép képze· 
lete. Vannak olyan emberi torzszülöttek ( epignathusok) is, melyeknek szá· 
jában egy második foetusnak a csökevénye (parazita) foglal helyet (18. 
kép h Schatz szerint ez a monstrum adta volna meg a görög nép fantáziájá-

1 Mátyás király igen okos ember volt, de azért igen bizalmatlan a sánta, pú~ 
pos, torzalakú emberek iránt. Azt tartotta, hogy nincs ezeknek "tis-zta lelkük'' s 
gonosz voltukat a természet külsö bélyegekkel akarta jelezni. Galeotto szerint Má
tyásnak ez az elfogultsága tulajdonkép az ö klasszikus műveltségéböl magyarár 
zandó, mert már a régiek is rossz ómennek tekintették a korcssziilöttséget s engesz
telésül áldozatot mutattak be az isteneknek, mikor egy torz született. De mindettöl 
eltekintve, azt lehet mondani, hogy az emberek mindenben rosszat látnak, ami eltér 
a megszakott normátóL Gondoljunk csak a szegény vöröshajú emberekre. ,,Per 
rufam barbam poteds cognoscere nequam": veres bajuszban ritkán válik jó, mon
dogatták a m.agyarok már évszázadok előtt és mondogatják ma is. 

2 Ezzel szemben újabban Abel bécsi tanár a régen kihalt földközi tenger~mel
léki törpe elefántokat tartja a ciklopszok elöfutárjának. Ezen állatok koponyáján 
igen kis szemüregek és mély orrüreg látható; az utóbbit a primitív ember szem
üregnek nézbette (1). 
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nak az alapot arra a moudára, mely a saját gyermekeit felfaló Krónoszról 
és Zeüszről szól. Ennek a torznak, továbbá a hasadtgerincű emberi IDon
strumoknak (spina bifirla, rachischizis) bék-aformájú arcuk van s ez már 
elegendő Schat.z-nak arra a föltevésre, hogy mikor a görög mitosz-költő 
a Letho regéjét 3 termelte, akkor ezek az utálatos emberi tm•zok forogtak 
az emlékezetében. Az előre és hátra tekintő kettősarcú ősrómai istenség
Hek, J anús-nak. is megvan a maga teratológiai mása, embernél is, állatnál 
is (a diccpha.lus és diprosopus, továbbá a syncephalus, 19. kép). A Zeüsz 
fejéből előugró Paliasz Athéné legendájának a craniopagus parasiticus 
(20. kép) adná meg a magyarázatát:" 

16. Emberi Hzirén-torz. ll. Csikó-torz (ciklopsz). J á r ma y után. 

Lehetséges, hogy kivételes esetekben csakugyan volt szerepük a tor
zoknak némely mitoszi alak elképzelésében. Schatz azonban túlzásba megy, 
mert sok mindenre ráhúzza a torzek kaptafáját; olyan hitregebeli alakokra 

s A féltékeny Hera bosszúja elöl világszerte bujdosó Letho (Latorra) egy tóból 
akart inni, de a ljrkiai parasztok nem engedték. Letho kérésére Zeiisz békává vál
toztatta őket. 

4 A 20. képen látható nevezetes monstrum 1783-ban született Bengáliában. 
Mikor meg-születctt, a bába annyira megrémült "az ördögsziilöttétöl", hogy a tűzbe 
dobta, úgy hogy a parazita (a mellékfej) égési sebeket kapott . .A parazita for~a.tni 
tudta ugyan szemeit, de azért állandóan csukva tartotta őket s csak akkor nyltotta 
ki, mikor a másik (az autozita) aludt. A pupilla-reflex a parazita mindkét szemén 
észlelhető volt. Ha az autozita sírt, akkor a parazita arcvonásai is eltorzultak, ellen
ben ha előbbi evett, akkor a parazita arcán megelégedés kifejezése látszott és a 
nyálelválasztása fokozódott. A gyermek két évig élt s ekkor véletlenül (kobrakígyó 
marása következtéberr) pusztult el. (A Bethlen Gábor koronázásakor született neve~ 
zetes craniopagus parasiticus-ról alább lesz még szó.) 



58 Mngyar monstrumok 

is, melyeknek analógiáját csak nagy erőltetve találhatnánk meg a torz
szütöttek világában. Ezen emberi monstrumok jórésze különben is olyan 
nagy ritkaság, hog-y még a kórbonctani mlÍzeumokban sem találjuk meg 
mil1degyiket és sok-sok eze.r émber hal meg, anélkül, hogy akárcsak egy 
olyanfajta emberi torzol is látott volna, melyhez hozzá lehetne kap
csoini a görög hitregét. Már pedig a nép képzeletét csak olyan dolgok 

ragadják meg, melyeket az embe
rek nagy tömege lát vagy hall. 
Ilyenek a hatalmas természeti je
lenségek és több igazuk lehet azok
nak, kik azt mondják, hogy az al
világ érchangú kutyája, a Kerbe
ros akkor született meg az itáliai 
és sziciliai nép képzeletében, mikor 
a földre hajolva sok ezeren hall
hatták a V ezuv vagy az Etna 
földalatti rnorajlását, dübörgését 
a kitörés előtt. És kell-e ahhoz 
az emberi torzok ismerete, hogy 
valaki például a Marsbeli lakókat 

18. Emberi cpignathus. (Sc h w a 1 b e képe.) a legcifrább változatosságban el-
képzelje és leábrázolja ~ 

Undor vagy borzalom - egyik a kettő közül - fogja el az embert, 
ha ezeket a torzokat látja. Isten verésének, vagy isteni intésnek veszi a 
nép ma is, régen is, mikor egy-egy különösebb formájú torz megszületik. 
Így tekint.ette őket a görögség, a rómaiak,5 s ezt tartja róluk a mi népünk 
is. A jóslatok akkor születnek, mikor a nép megrémül vagy legalább is 
olyat lát, mit nem tud magyarázni, akár sáskajárás, akár meteor, akár 
valami rnonstrum legyen 
az. Forgách Ferenc írja 
évkönyveiben, hogy a szi
geti veszedelmet már előre 
jó,;olgatták Zrinyi Miklós 
babonás kortársai, még pe
dig abból, hogy úvároll 
egy öszvértehénnek szarvas
fejjel és lábakkal bíró, lát
szólag épszemű és mégis 
vak fia született s hogy 
Bécsben is egy asszony kü
lön ös kettőstorznak adott 
életet. Körülbelül ebben az 
időben (1554-ben) Lőcsén is 19. Diprosopus. Borjú. (J á r ma y képe.) 
született egy kétfejü torz, 
egy bipuer (ahogy a város jegyzőkönyvei mondják), Sutor Andrásnak 
a fia, -miből egy ottani vénasszony mindjárt megjósolta, hogy a városnak 
nemsokára két feje (birája) lesz- úgy is lett! - és még abban az évben 
pestisjárvány töTt ki, mely 200 lőcsei polg·ár halálát okozta. Hasonló torz-

5 Mikor a vagyonosabb római háznál monstrum született, huszonhét szüzet 
fogadtak fel, hogy imádkozással s áldozatok bemutatásával engeszteljék meg JUnót 
és a haragvó isteneket. A torzszülöttet pedig rendesen vízbe fojtották vagy tűzbe 
dobták, 
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alak született Lippán 1609-ben Lakatos Mártonnétól. Ezt a monstrumot 
Dengeleghi Mihály lugosi lakos Retteghi János fehérvári ref. prédikátor
hoz intézett levelében következőleg írja le: 

,,Az (férfi) gyermeknek két feje volt, nyakatöve egy volt, rnelyből az 
két fő nyakastul külön-külön jött ki, az nyakak egymástul távoly szabá
sún voltak, az két fő egymáshoz hasonló volt ábrázattal, mindenik főn ép 
két szemek, orrok és fülök voltak, szájuk is azonképpen. Az bal főnek fele 
jól meg nem látszott. Egy merő dereka volt. Két keze és két lába éppen 
voltanak. Alfele nem volt, hanem az hul az alfelének kellett volna lenni, az 
felett a háta gerincéből egy előaraszni fark jött ki, hasonló fark volt mint 
az juhnak farka. Az farkának közepin mint egy térdkalács volt, és az far
kának végin volt három emberi kéz uj. Ez monstrumnak születíse lött 
első tyúkszókor. Az mikor megholt, megemelgette mind az két nyakát. 
Az két száj háromszor tátogatván, egyszersmind megholtak, mely mon
strumot azon nap eltemették." 

20. Craniopagus parasiticus. (H om e képe.) 

Szamosközy is többször említi az ő történeti munkájában a monstru· 
mokat, mint a pestis hírmondóit. Igy azt rnondja, hog-y az 1586-iki hata]. 
mas pestisjárvány előtti évben Nagyvárad környékén egy kéztelen gyer
mek született, továbbá Belényesen egy kétfejű borjú; 1598-ban is hűségesen 
följegyzi, hogy kétfejű, nyolclábú malacok, disznófejű bárány stb, jött a 
világra V árad környékén, az egyik malac még hozzá "s .. re ült és az eb 
módjára ugatott" is, de nem mondja meg, hogy mH kelljen kjjósolni ezek
ből a "Váradon lött elképesztő prodigiumok"-bóll Igaz, hogy egy-két év 
mulva ismét rászakadt a pestis csapása szép Erdélyországra. 

Annyi bizonyos, hogy a magyar nép már ősi időkben Isten büntető 
vagy figyelmeztető kezét látta a monstrumokban. Bizonysága ennek a kö
vetkező legenda is: A magyar pálosoknak volt Pozsonymegyében egy hí
res kolostoruk: a máriavölgyi kolostor, melyet 1377-ben alapított Nagy 
Lajos király, E kolostor helyén már évszázadok óta tartózkodtak istenes 
remeték. IL Endre idejében igen jámbor remete lakott itt, ki mindenféle 
jót tett a környék lakóival, de nem sokáig tartózkodhatott e kedves helyen, 
mert a közelben elvonuló kereskedelmi út igen sok rablót, útonálló! csalt 
a vidékre, kik folytonosan zavarták szegényt, úgy hogy végre is kénytelen 
\·olt fájó szívvel búcsút mondani kisded kunyhójának, a szűzanya szobrát 
pedig, hogy istentelen kezekbe ne kerüljön, egy közeli kútba dobta. Nem-
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sokára rabló ütött tanyát az elhagyott remetelakban, kinek felesége a szent 
helyen gyermekágynak dőlt s az egész család rémületére két torzszülöttet 
bozott a yi[ágra. A rabló Isten kezét látta ebben, megbánta bűnös életmód
ját, jobbulást ígért és buzgó imában kérte Istent: adná vissza gyermeké
nek az emberi ábrázatot. Az Úr meg is hallgatta könyörgését s egy éjjel 
megjelent előtte Szűz I\fária s azt parancsolta neki, hogy mossa meg a 
torzszülötteket a közeli kútben. Ennek megtörténte után a monstnnn rög
tön emberi ábrázatot nyert. A megtért útonálló pedig vízmerés közben 
megpillantotta a kút alján heverő szobrot. A nép azután mindig tömegesen 
járta a csodatevő s gyógyhatású kutat. Igy lett Máriavölgye híres búcsú
járó hellyé s ezért emelt a nagy király pálosmonostort a helyén. 

A monstrumokat - éppen azért, mert borzalmat keltettek a nép naiv 
lelkében - úgy politikai, mint eg-yházi szempontból alaposan kihasznál
ták a nagy történelmi mozgalmak idején. A reformáció kezdetén egész 
sora jelent meg a német egylevelű nyomtatványoknak, melyeken a szer
zetesek és a pápa szörnyszülöttek alakjában vannak lerajzolva s megfelelő 
versezetekkel jellemezve, et vice versa. 1620 augusztus 24-én, éppen azon a 
napon, mikor Bethlen Gábort J\lfagyarország királyává választották, Gark 
szepességi faluban (félmérföldnyire Lőcséhez) egy ugyanolyan torz (egy 
craniopagus parasiticus) jött a világra, amilyenről már föntebb (20. kép) 
is megemlékeztem. Ez a magyarországi monstrum nagy nevezetességre 
tett szert s többféle mctszethen és nyomtatott flugblatt-okban keringett 
Németországon. E szörnyszülöttnek is két egymásra nőtt feje volt, melyek 
közül a felső élettelen, az alsó élő volt és ezt meg is keresztelték. A 21. ké
pen, melynek mása (Isselburg Péter egykorú nürnbergi tlugblattja) Hol
liinder-nek pár év előtt megjelent munkájában 6 is megtalálható, nem egé
szen hűen van visszaadva a torz, mert a két fejnek a fejtetővel kellene 
érinkeznie, úgy mint azt az 20. képen felüutetett Home-féle monstrumnál 
látjuk. Bethlen Gábor udvari poétája és historikusa, Bocatius, akképen 
magyarázza ezt a monstrumot, hogy a felső (halott) fej a jezsuitákat s a 
katolikus főpapságot jelenti, az alsó (élő) fej pedig Bethlen Gábort, az új 
királyt. A felső fej, mely születés után tüstént meghalt és az alsó (élő) fej 
együtt azt jelenti, hogy a papság uralma, bár eg-y ideig· tartott, Bethlennek 
királlyá választásával megszűnt. A bécsi magyarázat persze egészen IlláR

ként hangzott: a gyermek Magyarországot jelképezi. Tagjai az ország 
rendjei, feje pedig a király. A törzshöz nőtt, rendes, természetes fej jelké
pezi Ferdinándot, aki természetes jogon, örökösödés és töTvényes válasz
tás által lett ~fagyarország királyává. A másik természetellenes szörn:r
fej pedig, amely a természetes és rendes fej felett nőtt., jelképezi Bethlen 
Gábort, a törvényteJen és szörny-királyt, aki magát erővel a törvényes és 
született király fölibe tolta. Az pedig, hogy ez a fej tüstént meghalt, még 
a keresztelés előtt, jelenti, hogy Bethlen Gábor - aki a törökökkel való 
szövetség révén pogányságba süllyedt - tönkre fog menni még a meg
keresztelt fej által Jelképezett keresztény király életében, akit Isten a 
szörny felett diadalra segít. 

Ugyanebben az 1620. esztendőben egy másik magyarországi (állati) 
monstrum is nagy nevezetességre tett szert. Erről is maradt egy német 
Hugblatt' (22. kép), melyen egy háromtestű, de egyfejű birkának a torza 

6 E. Hvlliinder: Vlm1der, 'Vundergebnrt u. 'Vundergestalt. (Stuttgart, Enke, 
1921.) Apponyi nem ismeri ezt az egylevelű nürnbergi nyomtatványt. 

7 Ez szintén hiányzik Appon-yi munkájából. 
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látható. Előkelő magyar és német urak (,Jürnehme Herrn"), sőt egy úri
dáma is nagy érdeklődéssei s csodálattal nézik s méltán is csodálhatják, 
mert ez a kolozsvári monstrum - ha ugyan hitelt adhatunk a képnek és a 
leírásnak - Yalóságos unikum volt a maga nemében. En legalább az or
vosi és állatorvosi irodalomban nem találtam mását az efféle torzhármas~ 
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H o ll a n d e r munkájábóL 

ságnak (tripli.citas). rnely egyetlen közös fejjel és teljesen szétvált három 
testtel bü·na. 

Ugyancsak az 1600-as években történt, hogy egy szegény beszterce
bányai asszony oly an ikreket szült, kik közül az egyiknek egészen orosz
lánformája volt. (Ugyanakkor nagy járvány is pusztított az állatok közt.) 
Az asszony úgy magyarázta ezt a csodát, hogy a város piacán levő szökő
kút kőoroszlánját sokszor nézegette, megcsodálta s ezért kapott az egyik 
iker oroszlánformát. 
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A torzszülésnek megcsodálásból való magyarázása igen régi eredetű 
s minden népnél megvan és megvolt. 1494-ben egy előkelő római nemes 
felesége medvéhez hasonló fiúcskát szült s hogy ez máskor meg ne történ
hessen, a pápa elrendelte, hogy minden medvét ábrázoló szobor és kép 
megsemmis:íttessék. l\iég furcsább a Hall németországi városban 1622-ben 
történt és Hovorkától említett eset, mely szerint a város tanácsa megpa-

TRAFE.CTVR EINES LAM:PELS MIT 
ábtrn und únem i<qpff So im 1Jerfch. 
]ulti dif!Ze; 16 z o 7altf1 :W e C/auj?dzbu':ff 

nung"rn vó'n einem Schaff al!Jó gejiajlet _,geT.P.J. 
orffen JJnd uon Furnohmen hePrn .#eJ chen 

7JJ ord cn. 
22. Az lti2Ll. é\' i koloz.:;yiJ.ri bid;:a-monstrum. 

rancsolta, hogy a város egyik koldusa, ,.der Kropfend Bettelvogt soll sei
nes Unfleysses, absonderlich aber des abscheulichen Kropfes, der kinden
den ~r ei ber w egen, abgeschafft werden". Az efféle városi ediktumok közt 
talán mégis a legmulatságosabb az, ami Gand belgiumi városban termett 
1586~ban, mikor a sziámi király követe ott megjelent, kiről az egykorú 
német ujság (a "Dienstagische Fama") azt írja, hogy ,.gemeldeter Ambassa~ 
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deur ist sonderlioher Positur, dick und fett, und hat einern Kopf, welcher 
vollkommen dreimal so grosz, als hiesiger Einwohner Köpfe sein, ist 
schwarzgelb von Farbe. E.s wird in allen Stiidten wo er hinkomet durch 
Placat verboten, das keine schwangere Frauen ihn beschauen sollen!" Van
nak régészek, kik azt mondják, hogy a görögök azért állították fel gyö
nyörű szobraikat a köztereken, hogy áldott állapotban levő asszonyaik lát
hassák az emberi szépség mintaképeit és szép gyermekeik legyenek. Ná
lunk szintén ősi multja van a megcsodálás hitének és annak is, hogy ho
gyan kell ez ellen védekezni: fügét mutat.ni az illető kártokozó, veszedel
mes személy, undorító állat stb. felé, vagy egyszerűen a hüvelykujjat a 
behajlított tenyérre szorítani s végső esetben az sem árt, ha a teherben 
levő nő háromszor arra felé köp, vagy leg·alább is köpésszerű szájmozdula
tot tesz, hogy a gyermeket ne fogja az igézet és torzzá ne váljon. Ez az 
.,anspucken" a németeknél és más népeknél is régen járja, sőt már a ró
maiaknál is megvolt ("expuere"), mint praeservativum és védekezés a 
szerumelverés és egyéb démoni ártalmak ellen. Pliniusnál olvassuk, hogy 
a rómaiak akkor is hármat klip tek, mikor valami új gyógyszert vettek be; 
azt tartották, hogy így erősebben fog hatni. A legrégibb keresztelési ritus
ban is ott szerepelt a1 újsziilöttre való ráköpés, mint apotropaeikus (há
rító) védekezés a betegségokozó démonok irígysége és ártalmai ellen (ma 
is köpünk egyet, sőt többet is, ha valakinek egészséges kinézését dicsérjük) 
s egy, a 15. század második feléből való kéziratban is azt ·olvagsuk, hogy 
az ördögtől megszállott embernek a szájába kell köpni, mindjárt rendhe 
jön.8 Az emberi nyál g:yóg-yító erejében való hit ősrégi s már Krisztus 
gyógyításaiban is jelentékeny szerepe volt. 

Hogy a megcsodálásnak van~e valami alapja, vagy se, az még 1na 
sincs egészen tisztázva; tudós orvosok is akadnak, kik - blzonyos (szűk) 
határok közt - lehetségesnek tartják; hogyne hinné tehát a nép7 és 
hogyne fogadta volna szívesen azt a Btwkisch nevű szélhámos német or
vost. ki a 18. század első felében nálunk is megfordult és reklámfüzeteiben 
világszerte hirdette, hogy az uternsban levő torzokat korrigálni tudja1 

Az egykorúak hite szerint megcsodálás volt az oka a leghíresebb 
magyar kettőstorz, a szőnyi ikrek keletkezésének is.9 Nem szándékozam bő
vebben foglalkozni ezekkel, n1ert előttem már mások 10 is részletesen meg
írták a világhírre vergődött Ilona és Judit históriáját. R.öviden csak any
nyit, hogy ezek a keresztcsonttájon össze-nőtt ikrek (pygopagus) 1701-ben, 
Szőnyben (Komárom m.) születtek s bár említett testrészükön össze vol
tak forrva (23. kép), arcuk és testük akként volt (féloldalt) egymás felé 
fordítva, hogy kényelmesen ülhettek s lassú lépésben Jarni is tudtak. 
A székelés szükségét közösen érezték (s közös végbélen át végezték), ellen-

s "Aperto ore pacientis suffia et spuas in os et statim sencies lingwe mutacio
nem uel oris restriccionem." (V. ö. A. Franz: Die kirchlichen Benediktionerr im 
Mittelalter. (1909. II. 561.) 

o Tork-os Jusztusz János írja ezekről: "Mater huius bicorporis, primis gravi~ 
ditatis suae mensibus atterrtius contemplabatur canes coeuntes, arctius cohaerentes, 
et capitibus erga se invicem quodammodo conversos, eosque sibi crcbrius prae
figurabat." 

1° Lásd Vámossy: Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban (44. I.); Tóth 
Béla: :!\'1agyar ritkaságok, II. kiadás (160. l.); Holliinder: (i. m. 112. 1.); Jl"erther, G. 
C'hr.: De monstro Hungarica (képpel), Lipsiae, 1707. (Ezt az előbbiek és Apponyi 
nem ismerik.) A HolHinder idézett munkájában reprodukált 1724. évi flu{}l.Jlatt, mely~ 
nek eredetije a Germanisebes Museumban található, tévesen 1iagdalénának é,_ 
Susannának nevezi az ikreket. 
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ben a vizelési inger rnindegyiküknél külön-külön jelentkezett s ez okból 
bár egyébként nagyon szerotték egymást és sokat ölelkeztek többször ci~ 
vódtak is egymás!'íal, mert a veseváladék kiürítésében nem ~ndig kívánt 
részt venni a másik. Az ikrek s0k tekintetben különböztek egymástól. Ju
dit satnyább s nehezebb felfogású volt, mint a fürge, tanulékony és szép 
Ilona. Egy angol utazó (William Burnet), ki Hágában látta őket, azt írja, 

23. A szőnyi ikrek. (H o ll a n d e r képe, a Germauischcs Museum 1724. évi eredetije után.) 

hogy ha az egyik fel akart venni valamit a földről és lehajolt a másikat 
hátára emelte (ezt rendesen az erősebbik, Ilona tette meg). Himiőben és ka
nyaróban egyszerre betegedtek meg~ de egyébként míg Judit gyakran 
gyengélkedett. Ilona egészséges maradt. Míg amaz köhögésben, kólikábau 
szenv~dett, emez ,j~l é~ezte magát; míg az egyik aludt vagy dolgozott, vagy 
evett-Ivott, a mas1k ebren volt, vagy pihent, illetve mással foglalkozott. 
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A hószám mindkettőnél a 16-ik évben jelentkezett először, de nem történt 
mindkettőnél egyszerre; a két menstruáció között nyolcnapi időköz is el
télt. Egy élelmes győri orvos, Csuzi C.seh .János, bejárta velük egész 
Európát, pénzért mutogatta öket. A hosszabb külföldi tartózkodás alatt 
németül és franciául is megtanultale Eletüknek kilencedik évében a jó
lelkű Ágost Keresztély szász herceg, esztergomi érsek és bíboros, megkö
nyörülve' rajtok, örök áron megváltotta az ikreket a doktortól s a pozsonyi 
Orsolyák kolostorában helyezte el őket. Itt megtanultak írni, olvasni s a 

2-t Zrinyi Miklós tatárja. 

kézírnunkában is meglehetős csinra és ügyességre tettek szert. Ugyanitt 
haltak meg 1723. évi február hó 8-án, életüknek 22-ik évében, valószínűleg
gümős agyhártyagyulladásban. Judit ugyanis görcsöket kapott, majd esz
méletét vesztette a halálig; ezalatt Ilona kissé lázas volt, később álomké
pek gyötórték, utóvégre ő is annyira elgyöngült, hogy három perccel ko
rábban esett agóniába, mint Judit. :Mlndketten egyszerre haltak meg." 

Éppen kilencven évvel később (1791-ben) Tornallyán adott életet 
Kováts István fiatal felesége, Borzi Borbála egy, a szőnyi ikrekhez teljesen 

rt Hullájnkat a jeles pozsonyi orvos, ifj. Rayger Károly boncoita fel. E bon
coláa latin jegyzőkönyvét eredetiben közli V ámossy (i. m. 45. l.). 
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hasonló pygopag-us-nak. Ezek is leánykák voltak, rle nem életképesek. Már 
megszületésük alkalmával igen satnyáknak mutatkoztak, ezért is meleg 
borral mosták és dörzsölték őket, sőt még szalamiaszeszt (!) is szagoltattak 
velük; ennek dacára az egyik (Katalin) 21 napos korában, a másik (Mária) 
pedig egy nappa l később meghalt. A gömö1·megyei alispán azt ajánlotta, 
hogy a monstrumok hulláját küldjék el a pe,ti orvosegyetem ritkaság
gyűjteményének, ámde rögtön megjelent a láthatáron egy bécsi orvos is, 
ki azt tanácsolta a szegény zseliéri sorban levő szülőknek, hogy a spiri
tuszba tett torzszülöttel járják be az országot és a külföldet: az a mon
strumocska úrrá teszi öket. (Hiszen már Jean Riolan, a híres francia 
bonctan-tanár megmondotta, hogy egy torznak a születése valóságos sze
rencse a szülőkrel) A tornallyai pygopagus mégis csak a pesti egyetemre 
került és (mint GyőrY Tibor, Orvosi Hetilap, 1903. "Gyermekgyógyászat" 
c. melléklet, 3. számában írja) sok éven át tanulmányozták ottan a serdülő 
orvosnövendékek. 

Talán semmiféle földi dologgal sem élt annyira vissza a megvadult 
emberi fantázia s a még vadabb nyereségvágy, mint a szegény monstru
mokkaJ. Amit eddig mondtunk, annak megvolt a maga természetes, való 
alapja, ba olykor a reklám, mely a könyvnyomtatással együtt született. 
túlozta is. Amit még erről a témáról mondani akarunk, az már egészen a 
fékevesztetten száguldó fantáziából, vagy az egylevelű német, olasz és 
francia nyomtatványok kiadóinak reklámos nyerészkedővágyából magya
rázandó. Ilyen például annak a z-siráfnyakú, kétszarvú, csodálatos tatár
nak a képe (24. kép), kit állítólag Zrinyi Miklós fogott 1664-ben. Ennek a 
Hoffmann János kölni kiadótól származó egylevelű nyomtatványnak eg~~ 
példáuya n1a is megvan a müncheni Neue Pinakothekben. Ifogy ez a tatár 
sohasem létezett. arra Holléinder is rámutat az ő többször idézett munká
jában. H offmann képe u. i. nem más, mint kissé módosított hasonmása 
annak a metszetnek, melyet egy másik kölni kiadó (Altzenbacb) - tehát a 
Hoffmann konkurrense - pár évvel előbb bocsátott világgá, azon a címen, 
hogy "disz ist die gestalt eines vrunderbarlichen J\Hszgeburths, gefunden 
in der Insel Maciagascar durcb einen Scbiff-Capitain das Herrn Feldmar
scball von Milleraye." Ez az Altzenbach-féle kép pedig egy még régibb, 
1585-böl való olasz kepre vezethető vissza. 

E képzeletszőtte. szemnemlátta torzok közé sorozhatók a felemás 
(emberállat) monstrumok is, például az Ist~n haragjából kutyává válto
zott gonosz en1ber. Garay-nak van egy verse (.,A fekete kutya"), melyet 
bryermekkorornban méltó borzalommal olvasgattam. Arról szól, hogy a 
nyári zivatar elverte egy "úrfi" vetését, ellenben megkímélte a szomszéd 
pórokét. Az "úrfi" rossz néven veszi ezt a szociális ízű részrehajlást s mi
kor a hajdú jelenti, lóra kap, hogy meggyőződjék róla. Maga szemével 
látja, hogy úgy van. A hajdú azt a szerény megjegyzést kockáztatja, 
hogy "úrfi, úrfi, lsten ujja járt itt", ami egészen kihozza sodrából az ifjú 
oligarchát: dühében lelövi a szegény hajdút, sőt a közelben levő útszéli 
keresztre i.~ rálő. -

De az úrfi meglakola, 
Porba hull s ugatni kezd, 
AU felette rém alakként 
Vérző sebbel a kereszt. 
Föld nyelé el gazdag telkét, 
Szélvész vitte bűnös lelkét, 
ö maradt csak életében 
Undok barna eb képében. 
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Hornábrasan emlékszem, hogy még valahol másutt is olvastam erről 
a fekete kutyává való transmutációról, de már nem tudom, hon (Talán 
valamelyik népköltési gyüjteményünkben.) Bizonyos, hogy az Isten harag
jának ilyenforma n1egnyilvánulása nem a mi népünk képzeletenek a szü
leménye. Ezt a mesét is a bennünket környező fajoktól kölcsönöztük, úgy 
mint sok mást. Azt hiszem, hogy a kontinensen nag-yon elterjedt legenda 
lehet, mel:t Hollander könyvében három változata i& megvan (egykorú 
német tlugblattok képeivel). némileg módosított alakban: az egyiknél 
állatai elhullása rniatt lövöldözi az eget (1632-ben) a nemet kavalier (25. 
kép), a másiknál egy szívtelen lengyel nemest, ki nem akarja olcsó pénzen 

~rll!!rMii(!lr ~n~rr <~mvanbdung l 
liineí5 ~enh]en~ in einen 1\iitmb 1 

im untrrgefrlltrn ~f<r, ~!<lf a6gebi!~ef ..... 
!<!onbrm<Orttr j)anbbrf(!!or6rn 1 :;sm :§ain: 

~brifii/1671-

25. A fekete kutyává változott, Isten eileu lázadó úr. (16'73-ból való 
llémet fl u g b l a t t egy része.) 

szétosztani sertéseit a szegény nép között, disznóva változtat az úristen 
haragja, mint ahogy Kirke is disznóvá változtatja Odysseus társait. 

Azt hiszem, hogy itt úgy a fekete ku!yában, mint a disznóban a dé· 
monnak, ördögnek a képzete lappang, mint két ősrégi formája a gonosz 
léleknek. Az efféle szidalmak: ebadta, kutyateremtette, ebanyájú, kutya
foganású synonym kifejezései annak, hogy ördögadta, mert a magyar 
nép hite szerjnt a boszorkányok. bűbájosok sokszor kutyává változnak és 
úgy kínozzák a földi halandókat. Ez magyarázza meg azt is, hogy miért 
büntették oly szigorúan régi törvényeink az adtával, tererntettével való 
káromkodást, holott mai érzésünk szerint ezek a szólások egészen ártatla
noknak látszanak.12 A l6vá tesz és megnyergel js még a régi, évszázados 
boszorkányhittől ered. De különösen a disznó, ez a nyugtalan, folytonosan 
röfögő és piszokban fetrengő, .,rútságos és fertézetes" állat (ahogy egy 

12 V. ö_ Kertész Manó: Szokásmondások (1922), 91. 
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régi kódexünk nevezi) szerepelt mindenkor úgy, mint olyan teremtése az 
Istennek, kiben démonok lakoznak s akibe száműztek, belekergettek min
den rosszat (betegséget és egyebet), kik az ördögűzéshez értettek. Az a régi 
magyar szó, hogy "disznódi"-, annyit jelentett, hogy "istentelen". A Meg
váltó is disznócsordába kergette az ördögszállotta beteg démonát. A német 
köznép pedig, ha a köszvénytől akar szabadulni, ezt a versikét hajtogatja: 
"O böses Gicht, o böses Gicht, Fahre aus meinem Leib, Fahr in die Herde 
Sau, Mach mich von Schmerzen frei!" 

N em ismerem eléggé a magyar néprajzi irodalmat, de azt hiszem, 
nem csalódom, ha úgy sejte-m, hogy a mi népünk babonái és ráolvasásai 
közt is akadnak effélék. 

Régi magyar sebészekről. 

I. 

A 1·égi magyar chirurgusokról éppen nem lehet azt mondani, hogy 
lényegesen hozzájáruJtak a magyar közmüvelődés emeléséhez. Közvetett 
úton ök is részesei voltak ennek a nehéz munkának, hiszen például Csoko
nainak, Herman Ottónak és még egy-két jeles emberünknek az apja chirur
gus volt, de hát ez mmk afféle generativ alapon való érdemszerzés volt. 
A régi magya1· "cirillikus" 1 az egykorú jellemzés szerint ,.nagy konchoz 
rágó", nagyratartó, kevélykedö, "ezüstös puzdrával" cifrálkodó népség 
volt; egy 16. századbeli hegerlös ének, régi pasquillusok útszéli nyelvén, 
azt mondja róluk: 

Tetves borbélyok, 
Mely rútak vagytok. 

Eja l 
Mely cifrán jártok, 
Kevélyek vagytok, 
Hetykére vágytok, 
Nagy fönnyen szóltok, 

Hej, fa, la, la, lal 

Nagy hajlandósággal viseltettek minden iránt, a mi alkoholtartalmú 
volt, de már a konwly önmüvelődés vágya - kevés kivétellel - távol 
esett tőlük.2 Ha azt olvassuk, hogy Zsigmond lengyel herceg (Budán 
1500-ban) hiába várta a fürdőben a borbélyt, mert ez be volt rúgva: ezen 
nem kell megütköznünk, mert a legelökelőbb urak sebészei is sokszor szen
vedtek "barbélybetegségben". Még 1785-ben is kénytelen volt a helytartó
tanács külön rendeletet intézni a megyékhez a sebészck iszákossága dolgá
ban, meghagyván, hogy az ilyen közveszélyes potatorak azonnal tiltassa
nak el a sebészi gyakorlattóL (Linzbauer: III. l. 124.) 

Altalános müveltségük gyarló volt. A latin nyelvben való járatlan
ságuk, melyről már más alkalommal megemlékeztem, a 15., 16. és 17. század
ban is feltűnő. Ez végre is nem lett volna baj, hiszen Hunyadi Jánosról,3 

több külföldi fejedelemről és Mátyás király udvarának legkiválóbb embe
reiről (Báthory István országbíróról, Guthi Lás71ó főlovászmesterről 

1 Így olvasom Calepiuus-uak 1585. évi latin-magyar szótárában (,.chirurgus = 
barbély, cirillikns; chi,rurgia = barbélyság, cirillikosság"). 

2 L. erről bövebben "Adatok a sebészet magyarországi történetéhez" c. értc
kezésembcn, (Orvosi Hetilap, 1906. és 1917. évf.) és ezen munka I. kötetében. 

3 Galeotto Marzio írja Hunyadi Jánosról a következőket: "cum ipse esset 
latinae linguae expers, in ardnis negotiis cum Pontficnm legatis pcrtractandis nul1o 
aiio usus interprete, quam filio". 

Magya.ry-Kossa: Magyar orvosi emlékek. IL 
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és Rozgonyi László főkamarásról) tudjuk, hogy nemcsak latinul nem tud
tak, hanem egyikük-másikuk még a nevét sem tudta aláírni, de már az 
mégis mulatságszámba megy, mikor egy 17. századbeli sebészünk kéziratá
ban, mely a magy, tud. Akadémia irattárában található, olyanféléket 
olvasunk, hogy "Dagadozott gyomorra való Kata Flastrom" (= cata
plasma), "Deák Villum flastrom" (= deaquillum = diachylon), vagy hogy 
a "dagadásrul való veres vizet" Bonus Arminus-szal (= bolus armena) 
készítik, a ~,Cassai rerum" nevű flastromhoz pedig többe.k között FinO'in 
Grecum (= foenum graecum) való. Egy másik 17. századbeli sebészünk 
kéziratában ol vasható az ,.Emphlastrom oxi crucium", az .,Emphlastrum 
grissium canforatum", az "Emphlastrom Ponetur Oulumis", "Emphlastrom 
erativa", "E. ristix plastrom" és még sok más furcsaság, melyek némelyike 
a gyógyszertanban járatosabb embernek is fejtörést okoz. Az akadémiai 
kéziratban olvassuk többek közt azt is, hogy miként érheti el az ember azt 
a büvészkedést, hogy láthatatlanná legyen~ Erre a célra azt ajánlja 
"Albert mester" (Al bertus Magnus!), hogy "az büdös babuknak (büdös 
bankának) az fészkében találsz egy követ, ki minden színt mutat és azt 
hordozd nálad, senki nem lát". Más sebészek kéziratában viszont az olvas
ható, hogy valamelyik ,,tudós" asszony valakit "megköt a férfiségében", 
akkor .,lopd el annak az asszonynak az ingvállát, hugyozzál által a jobbik 
ujján s akkor meggyógyulsz"; ha pedig valamelyik asszony "gyerek
szülésben kínlódik", akkor legjobb, ha "az ura vizeletit adják neki innya; 
ha az ura csinálta, használ". A mi régi jó chirurgusaink azonban a bol
dog házasélet megszerzésére is tudtak útmutatást adni, mert ugyane (17. 
századbeli) kéziratban azt is olvassuk, hogy egy asszonynak "az valaga 
(= cunnus) igen nagy, az uráé pedig kicsiny, hogy megegyezhessenek 
egymással: végy agrimoniumot, tölgyfahéjat, gallest (=gubacs), főzzed 
meg vízben, azután vess timsót bele és mossa vele és úgy megegyezhetnek 
mindkettő egymással". 

Mindezek, különösen a folklore szempontjából, érdekes régi dolgok, 
babonák, de viszont orvosi tekintetben nem a legjobb fényt vetik régi 
sebészeink intelligenciájára; hiszen már a 17. században vagyunk! 

Altalános müveltség dolgában a hazánkat elárasztó német és osztrák 
sebészek semmivel sem állottak a magyarok fölött. Ismételve láttam, hogy 
még a saját latin titulusukkal sem voltak tisztában: .,chirurgius"-nak 
írván alá magukat:' 

Altalában azt lehet mondani, hogy a 16--17. században még egész 
Európában - Franciaországot kivéve - ritkaságszámba ment a müvelt 
és magasabb képzettségü sebész, ellenben annál nagyobb számmal akadt 
a céhbeli nyers empirikus, borbély és fürdős, ki ·,mütétekre is kapható 
volt. Az egykorú adoma szerint még Franciaországban, a sebészet újjá
születésének s a jó modornak hazájában is megtörtént, hogy egy francia 
nemesnek kellemetlen összetűzése volt a chirurgusával amiatt, hogy ez 
a borotválás előkészületei közben J,"áköpött a szappanra s az így keletke
zett kolJoidot kente az arcára (a borotváló művész mentsége úgy hang
zott, hogy ezt ő csak előkelő emberekkel végzi ilyen módra, ellenben az 
alsóbbrendű polgároknak egyenesen az arcába köp és ott keni el a 
szappantl). 

4 Még az 1739. évi pestis alkalmával a bécsi egészségügyi tanácstól (sani
tatis consilium-t61) "mind elevenek, mind holtak körül való visitatio végbe vitele 
végett" Kecskemétre küldött fősebész, Orebner János Gáspár is "Kayseri. Con
tumaz Chyrurgius"-nak írja alá magát. (Orsz. Levéltár, Acta pestilentiaUa.) 

Hégi magyar sebészekről 5 l 

Ha az ember nem ismerné a sacra auri fames-t és a többi emberi 
attributurnot, érthetetlen volna előtte, hogy miért ragaszkodtak annyira a 
chirurgusok - úgy nálunk, mint a külföldön - a szorosabban vett bor
bélyi műveletekhez, borotváláshoz, köpölyhöz stb. - és vice versa. Szath
máry István, Aradmegye "központi és kórházi sebésze" még 1843-ban is 
azt írja, hogy "Franczhonban a borbélyczéh fölálltával roueni érsek Wil
helm 1096-ban a szakálhordást megtiltá, és Így több századokon át a bor
bélyok és fürdősök bírták a sebészgyakorlatot, mellynek üzlete (üzése) 
honunkban mai napig így áll ... Hogy a sebészet a tudomány körében 
kívánatos előmenetelt tehessen, arra szükségkép megkívántatik a sebé
szetnek a borbélymesterségtőli tökéletes elválasztása".5 Ehhez azután a 
szerkesztő a következő nagyon érdekes megjegyzést füzi: "Ez valóban 
szép nyeremény volna a müveltebb sebészekre nézve, mert most Pesten 
városi sebészállomást el sem nyerheti olyan, kinek borbély-mühelye 
nincs; ha elnyerné is, kiköttetik, hogy szereznie kell, rnert conditio sine 
qua non; ebből következik, hogy a sebészi activitas itt az officinához van 
kötve, ez ugyan jókora tévedés, vagy inkább politika, melynek egyik alap
okát talán nem volna nehéz kitapintani.6 És éppen ez lehet annak oka, 
hogy a borbélyság minden velős replikák dacára is nem csökken, hanem 
inkább emelkedik, mert már példánk van, hogy orvosdoctor is műhely 
tulajdonosa s tudtunkra most ismét alkuban van egy bécsi doctor s egy 
pesti offici~a megvásárlásában szargos lépteket tesz". A hajfodorítás és 
.,szakállverés" tehát még a 19. század közepén is jól jövedelmezett.7 

Ily viszDnyok között szinte természetes. hogy chirurgusaink szín
vonala nemcsak az általános műveltség, hanem a szakbeli ügyesség szem
pontjából is alsóbbrendű volt. "Nem mind borbély az, kinek szelenczéje 
vagyon!" jeg-yzi meg egy helyen Páriz Pápai. Johannes Freitag pedig azt 
írja az ő 1616-ban megjelent munkájában (Noctes medicae, cap. 13.): "Piu
res in Ungaria inscitia chirurgorum, quam ferro hostili perierunt." ~![ég 
kimerítöbb és épületesebb, mit Kober (Coberus) Tamás görlici származású 
német orvos (később Sopron város főorvosa, megh. 1625) mond róluk: 
Observationum medicarum casü·ensium Hungaricarum decarles tres" c. 

;;,unkájában (1685. évi kiadás, 17. old.). Elmondja itt, hogy hogy megjárta 
1598-ban, a török elleni "hosszú hadjárat" idején, gróf Thurn Henrik Máté 
(akkoriban Rudolfnak, később pedig Bethlen Gábornak és Gusztáv Adolf
nak egyik hadvezére). A gróf a Dunántúl jártában harmadnapos hideg
lelésbe esett s az orvosok tanácsára eret akart vágatni magán; minthogy 
tábori sebész nem volt kéznél, egy másik odavaló hetyke és "művészetéve~" 
hívalkodó sebész kezére bízta magát. Az ,,artifex" ötször vágott bele a grof 
bőrébe-húsába eredmény nélkül s már hatodszor is készült a vágásra (ez-

5 Sebészi Almanach az 1843-ik évre. (Szerk. Pap Ignác.) 
e Itt talán arra céloz az almanach szerkesztője, hogy a városi sebészeknek 

(vidéken i,s) ősi szokás szerint kötelességük volt a városi tanács tagjait és az ösz
szes városi szolgákat ingyen borotválni, hajukat nyírni. De lehet, hogy egyéb -
előttem ismeretlen - visszaélésekre céloz. 

7 Régi írásos emlékeinkben a borbélyok nevéül a barbély-on kívül (mely a 
francia és német barbier-ből, ez pedig a latin barba-ból eredt) különösen a nyíró, 
a hajfodorító (= friseur, caneinnator capillorum) és a szakállverő szerepel. Faludi
nál olvassuk, hogy a cifrálkodó, pipeskedő emberek körül szabók és "szakállverő, 
hajfodorító inasok" forgolódnak. Csúzy Zsignwnd (1724) szerint a hízelkedők hason
lítanak a borbélyokhoz. vagyis szakállverők-höz és "mikor pompás vendégségben 
hivattatunk,. ollyankor verettyük szakánunkat és nyírettyük hajunkat". (V. ö. 
Magyar Nyelv, 1912. 262. és Nyelvtört. Szótár, III. 1069.) 

4* 
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úttal egy arteriát szemelve kiJ), de már ebben meggátolták a jelenlevő 
orvosok és a gróf felháborodása: ki végre is kardjához kapot.t s csak azért 
nem szúrta le ott helyben, mert a megrémült sebész hamarosan elillant.8 

/{?ber azután hossz~bb magyarázfl.tot is fűz az esethez. Elmondja, hogy 
unlyen tudatlan sebeszek voltak akkor a Magyarországot járó hadakban. 
Valóságos hóhérjai ( carnifices) voltak a szegény közkatonának. S ennek az 
~Jdatlans~gn~k végső oka a hadvezetők, kapitányok. főtisztek fösvénysége 
es nyeresegvagya volt: a legolcsóbban (6, 8, Jegföllebb 10 forint havi fize
tésért) szolgálatba álló hitvány falusi felcsereket fogadták szolgálatukba 
kik szegénységük folytán még a legszükségesebb eszközökkel és gyógy~ 
szerekkel sem voltak ellátva, de annál több "secretum"-mal, arcanummal, 
tablettákkal és rotulákkal, melyeken a nagyobb hatás kedvéért a planeták 
jelei voltak láthatók. Ezeket a veszedelmes (sokszor antimontartalmú) 
titkos szere-ket azután jópénzért s a legkisebb lelkifurdalás nélkül sózták 
a hiszékeny Jnagyar katonák nyakába. Akár egy hadsereget elpusztíthat
tak volna velük. Kétségtelen. hogy a titkos szerekkel való e visszaélésben 
(melyről már említett egyik értekezésemben bövebben is szóltam) szin
tén a hozzánk került német vándorse-bészek voltak a tanítómestereink. 
Németországban a 16-17. században majdnem minden sebésznek, borbély
nak megvolt a maga arcanuma és eg..v-egy tH kos fogása: ein secre t kunsticl;; 
der erfarnuss, ahogy ök mondották. 

A mi sebészeink akkortájt azon az alapon lettek n1esterré avatva, 
hogy a ,.mesterremeket" (nehány kenöcsöt, flastromot) jól-rosszul elkészí
tették s kérdés-felelet alakjában megírt könyvekből vagy kéziratokból a 
nevezetesebb tételeket beszajkózták. A tulajdonképpeni sebészi tapasztalat, 
az "ertarnuss" csak késöbb jött s ezt a szegény paciensnek sokszor nagyon 
is drágán kellett megfizetnie. Emlékeink tele vannak a sebésze-k tapaszta
latlauságát felhányó panaszokkal. Asztalos András nagyszombati polgár 
1608-ban azt írja Szenczi Molnár Albertnek, hogy "véletlen az szél az egyik 
~sűröm kapuját reám szakasztá, ki miatt közel esztendeig feküdtem és meg 
i:s sántultam, mert az csípömből az forgócsontot kiütötte es nem tudták 
helyreigazítani az tudatlan borbélyok", rnáshmm.an pedig a mindenfelé 
száguldozó tcrökök, tatárok és hajdúk miatt nem hozathatott orvost. Mikor 
a kis l. Rákóczi Ferencnek eltört a kulcscsontja, a sebésze-k egy hónapig 
nem ismerték fel, hogy töréssel van dolguk, hanem heteken át mint mar
.iulást" kezelték. Czeuei Vas György elmondja a naplójában, hogy ;;likor 
a lábát törte, nülyen keservesen megkínozta a kolnzsvári bol·bély (pedig 
úri módra fizetett neki: öt n<lpi fáradságáért kilenc magyar forintot és 
két rókabőrt!); a törés sehogy sem akart gyógyulni, úgy hogy naplójának 
t-gy hely6n már evvel a kemény szóval illeti a mestert: ..,az borbélynak az 
lélek kurya az anyjának rosszasága miatt" nem gyógyul a lába; végre 
három hónap mulva levette lábáról "az deszkákat az disznó lelkű rossz 
horbélya" s nJikor a deszkáktól megszabadult, akkor orbáncosadni kezdett 
n lába; végrp is kénytelen volt Szamosújvárról másjk sebészt hozatni. Ter~ 

" Hogy még az érvágás.sal is mennyi bajuk volt a mi chirurgm;ainknak, arról 
esetleg más alkalommal szólhatok. A megvágandó venát bizonyára sokszor nem 
találták meg s az ily kellemetlenségek megelőzésére babonás prophylactikumjaik 
voltak. A :M:. Tud. Akadémiának egyik 17. századi kéziratában (M. Cod., Kis 8-rét 
10. szám, 3. old.) a következő olvasható: "Ha valakinek mikor akarod erét meg~ 
v~gni, ha meg nem esmerszik, így vödd eleit: végy egy szem szegfűetvagy kettőt, 
-rag~ meg és :ta:ts szádban .. és fujjad (f~iad): az erre föl mutattya magát, vagy 
kezen, vagy laban vagy feJen leszen, akarhol legyen. Bizonyos dolog ez! .. 
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mészetes, hogy nehezebb műtétektől nagyon is óvakodtak ezek a mi tapasz
talatlan sebészeink,9 annál szívesebben foglalkoztak - már a könnyű pénz
szerzés miatt is - a kis sebészetnek kevésbbé kockázatos feladataival, bár, 
mint láttuk, ezen a téren sem voltak valami nagy művészek. Különösen 
sok panasz volt. - erkölcsi szempontból js - az újkereBztény (anabaptista) 
borbélyokra, ámbár tagadhatatlan, hogy ezek közt néhány igen ügyes 
chirurgu_S is akadt.10 

Több tekintetben igen érdekes az a műhibapör, melyet 1678-ban 
Szántbay Mihályné indított a kassai tanács előtt Demjén János ottani 
chirurgus ellen, azzal vádolván őt, hogy fiának a száját és fogait a hely
telen kezeléssei tönkre tette, miért is a testi épség megrongálása címén 
ezer tallért s azonkívül a fiú szájából kivett minden egyes csontért külön 
t:íz gira kárpótlást követelt a sebésztöl, ki viszont azzal védekezik, hogy a 
gyermeknek már akkor, mikor ő elvállalta, nagy láza volt és a szája tel
jesen "megveszett'", továbbá hogy az anya (az ő rendelete ellenére) min
denfélét enni adott a fiúnak, ki különben sem hagyta a száját tisztogatni 
s mikor az izsópot a szájába tolta, ördögadtával és kőlelkűvel szitkozó
dott. 1\.iég érdekesebb a sebész védőügyvédjének a replikája, melyben elő
ször is kifejti, hogy a medikusok és sebészek mesterségét nem lehet olyan
képpen megítélni, mint egyéb mesteremberekét, mert az előbbieknek "az ő 
mesterség·ekben nagyobb és méltóságosabb tudomány vagyon", mint a 
többieknek; de azért az orvosok receptája sem .,megcsalhatatlan valóság" 
és "igen hallatlan és szokatlan dolog" volna, ha az orvost és sebészt azért, 
mert nem tudott a beteg hasznára lenni, mindjárt exekválnák, pénzbirságra 
ítélnek, vagy ha a beteg elpusztult, az orvosát is halálra- szentenciáznák. 
.,:Medici et chirurgi habent liberum exercitium et inaestünabilem a-rtem'·, 
legalább is az okos emberek experienciája ezt diktálja s az ország töTvé
nyei sem mondhatják azt, hogy hasonló esetekben .,medici moriantur". Ha 
ilyen "méltatlan abusus és szokatlan példa" származnék ebből az ügyből, 
dkkor ennek az lenne a következése, hogy a böcsülete-s orvosok és sebészek, 
félve a vexaciótól és gyalázatos injuriától, nagy szükség idején is óvakorl
nának segélyt adni a beteg embereknek. Milyen nagy· injuriát szenvedett 
ez a becsületes concívis és possessionatus kassai fi (t. i. Demjén) már azzal 
is, hogy azért a gyermekért még a bertenházban is arest-um alá tétetett, 
mint valami gonosztevő. Evvel nemcsak az ő, hanem az egész kassai bor
bélycéh szabadsága is megkisebbíttetett, mert a borbélyok mestersége, 
csakúgy mint az orvosoké, liberalis mesterség. A doktorok és borbélyok -
folytatja a védőügyvéd - nemcsak látásból tanulják az ö mesterségüket, 
mint más mesteremberek, hanem titkos experientiából, próbált ratiókból, 
herbariumokból és bölcs doktorok könyveiből s amikor valakit kúrálnak, 
Istentől reménylik a segítséget. "A medikusok is nem lehetnek vakmerő
képpen certusok abban, hogy Isten segítségén kívül használhatnának". 
Honnan tudja a vádló asszonyság, hogy csak a sebész eljárása vagy éppen 
tudatlansága volt annak az oka, hogy az Isten az ő gyermekét ilyen módon 
meglátogatta.1 

A kassai tanács úgy döntött az ügyben, hogy nem látja nyilvánságo
~an megbizonyitva., hogy Szánthayné gyermekét valóban a sebész tudat-

g Trepanatio, ut et aliae di:fficiliores chirurgicae operationes, ob raros peritos 
chüurgos, rarius in usum vocantur, inprimis tempore pacis. (/. Milleter: Diss. 
med. inaug. de morbo tsömör. Lugd. Batav. 1717. p, 10.} 

10 V. ö . .,Anabaptista orvosok Magyarországon" c. közleményemmeL (Gyó
gyáHzat, 1907. 28. Hzám.) 
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lausága rontotta volna meg, ennélfogva a vádlottat felmenti és ezen hatá
rozatát a város pecsétjével ellátva, kiadja neki. 

Régi följegyzések nem egyszer említik, hogy sebészeink közt jómódll 
ernber is bőven akadt. A 16-17. században még sok nemes ember is volt 
köztük, úgymint más iparosok közt is. Ekkor még a szegényebb magyar 
nemes nem tartotta megalázó foglalkozásnak az iparüzést, ez csak később 
következett el, mikor a külföld iparosainak hulladéka g-armadával özön
lött be hozzánk. 1741-ben még- a hatalmas főúr, g-róf Esterházy Ferenc sem 
talált abban semmi kivetendőt, hogy mindenféle címei közé azt is oda 
tegye, hogy ő a pápai borbélycéh "örökös főcéhmestere". Chirurgusaink 
általában jól értettek a vagyongyűjtéshez s olykor-olykor az immoralis 
utakat sem vetették meg-, hogy vagyonilag meg-tollasodjanak. Cserei Mihály 
említi az ő históriájában (1852. évi kiadás, 114. old.), hogy mikor Székely 
Lászlónak, a kolozsvári kapitánynak, "irtóztató nyavalya szálla a köldö
kére, mely ki kezde rothadni, senki sem tudá gyógyítani", elhívatta az 
ottani német sebészt, ki azt erősítgette, hogy ő gyémánt, zafir, igazgyöngy 
és más hasonló drágakövek porával meg fogja gyógyítani a köldökét, "egy
néhány ezer forint érő dTágaköveit, gyöngyeit kicsalta, előtte a mozsárjába 
behányta, azután bement egy kis kamrában, ahol az orvosságot készítette 
s ott kiszedte s eltette magának s egyéb port vett elé, azzal kötözte. Az 
alatt fel kelletvén menni a borbélynak Bécsben, oda, a mely reg-ementhe 
lakott, Székely Lászlónak elszakada a köldöke, nag-y kínokkal meg-hala 
Kolozsváratt". No de végre is ez nem nagyon vág a húsunkba, mert német 
emberről s még hozzá hadi sebészről van szó, kikről a német Kober (i. h.) 
sem tud sok jót mondani. Van azonban a m. tud. Akadémia kézirattárá
ban" eg-y nem is nagyon rég-i emlék (1796-ból), mely a mi vérünkből való 
chirnrgusok kapzsiságáról is tud egyet-mást mondani. Babockay József
nek, Zala vármegye főorvosának kézirata ez, mely a rossz orvosok minden
féle bűneiről és könnyelműségéről szól va, többek közt ezeket mondja: "Igy 
cselekszenek többnyire a seb orvosok is, a kik hiteket a lelki esmérettel 
(együtt) azontúl farba rúg-ják, mihelest a pesti útról rövid idő mulva 
visszaszaladnak. Nem jut bezzeg- többé eszekbe, mire kötelezték mag-nkat 
én mire rendeltettek a Teremtőtül, csak ők erszényeket, amelyeket a pesti 
utazás alkalmatosságával ki üresétették, megtölthessék: azért egyre, vagy 
kell vagy sem, vágják a szegény tudatlan ember erit, szúrják s vagdalják 
a sebet, erőszakosan öntözgetik az emberekbe az orvosságokat s mindent 
eJkövetnek, csak mételyes erszények meggyógyulhasson." 

Talán érdekelni fogja e sorok olvasóját, ha rövid jellemzésern be
fejezéseül még- egy 1756-ból való irat kivorratát közlöm itten, melyben nem 
egy karakterisztikus vonás örökíti meg a szepességi viszonyokat az ottan 
müködő chirurgusok értéke szempontjábóL Ez irat a lőcsei városi levéltár
ban (XII. 188f32.) található s Ascher András tornamester (Turner Meister) 
panaszát tartalmazza l{égly János Ferdinánd lőcsei sebész ellen. Ascher 
nram elmondja, hog-y nemrég-iben lábát törte s gyóg-yíttatása vég-ett a 
mondott sebészhez fordult, ki azonban nemhog-y seg-ített volna rajta, ha
nem ellenkezőleg, még nagyobb bajt hozott a fejére. A városi tanácshoz 
intézett panaszos irat főbb pontjai a következők: 

"1-o. Hat er mir den Fusz nicht eingericht; wie ihm solches Herr Bob 
allsobaldt sagte, er aber wolte solchen Reden kein gehör geben, sondern 
fuhr mit dem Verhinden nur fort. Desz andern Tages frü, aisz er karn, den 

u Orvostan. 4-rét. 9. szám. 
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Fusz auffzumachen, so fand er aber der Hauth ein BeineH herausragen; 
welches nicht haette dürfen heraus ragen, wo der Fusz recht waere ein
g-erichtet worden. Nachmittag- karn er mit Herrn Doctor zu mlr, und seg-te 
mir selbes ohngeachtet Herrn Doctors starckes Wieden·athen ab. - 2-do. 
So sagte er, es waere der Brandt schon in meinem Fusz. Brauchte auch 
solebe Artzney, welche, wie er sagte, wan er sie auf die flache 
Handt leg-en thaete si wolte sich solche sich durch die Handt 
fl·essen; undt ich musste solebe auff meinenn Fusz dulden; und 
empfing davon ein grosze Wunde, da doch nicht einmahl ein Merck
mahl von selben, vielweniger der Brandt varhanden gewesen. Nach 
diesem, so legete er mir auff dasz biosze Bein Rosen Honig auff, von wel
chern mir dasz Bein verschwartzte, und musste ich elender zum andern 
mahl, auf seineu Geheisz, vom Bildkauer rnir dasz Bein absegen laszen. -
3-tio. So karn er einstens so irunekener verbinden, dasz ihm (!) die Füsze 
nicht tragen konten, und nahrn ein Instrument copie, rieb damit sehr die 
Wunde, allso, dasz ich vor groszen Schmertzen mich sarnt meinem Weibe 
der Tluaenen nicht enthalten konte. Da sie ihm nun mit weineuden Augen 
ba the, er solte doch um Gottes Willen mit mir nicht allso verfahren, sprach 
er mit zornigen Ge berden: Es müsse bluthen und t wan sie dieses besser 
verstünde, so solte sie ihm selbst verbinden. Ich erfuhr dasz Beiben aber 
mn besten, indeme mir bisz früh mein Fusz entsetzlich anfliess. - 4-to. Hat 
er wieder alle V ernunft un ter die Schinne auff den bioszen Fusz den 
Schpaget gebunden, da er ü ber die Schinne solte gebunden seyn worden; 
da derselbiger innerhalb acht Tagen mir durchs friesche Fleisch bisz aufs 
Bein durchgefreszen, und allso die Wunde um vieles vergrössert worden. 
Einmahl karn er mit seinen Leuthen abends vor 9 Uhr verbinden; weil nun 
das Bein ein wenig sich herauff begab, so wusste er sich weder Rath noch 
Hülffe zu finden; dieses geschah dieser ursache halber, dan haette er den 
Fusz Techt eingerichtet, dasz die Spitze waere unter die Hauth kommen, 
und die Wunde unter der Ferss, nicht gemacht, so haette dasz Bein seine 
Haltung haben müssen. Die Wunde nun musste taeglich besichtiget wer
den; und allso der Fusz taeglich gehoben; konte allso durch seineu Un
verstandt und Unachtsamkeith der Fusz zusammen keine Haldung haben. 
Da er nun sahe, dasz ich zu einen Krippel auff dem Fusz seyn werde, 
gab er vor, ohne Grundt der W arbeit, mein Weib haette mich gehoben, und 
derowegen haette sich dasz Bein hienauff begeben; welches sich doch nicht 
so bestandt. Sprach auch darauff, es solte ihm ins Teuffels Nahmen ver
hinden wer immer will; ging nach Hausz und liesz mir den Fusz offener 
gegen ein halbe Stunde liegen. Dieses oftere Heben verursachte auch, dasz 
die Schin unter dem Knie eine Wunde gleich einen Sieben Greutzer auf
rieb.- 5-to. Hat er den Fnsz auff der Schindi Lath aus g-rosser Unachtsam· 
keit sich auftiegen laszen so, dasz ob.er der Fersz 2 finger breit eine Wunde 
geworden undt man die bioszen Fleischen seben konte. Solebes verwies 
ihm Herr Rauchpfankehrer: wo er nicht acht (sag-endt) haben wirdt auff 
die Fersen, so werden Löcher werden; er antwortete aber: wen gleich 25 
Löcher \Verden solten, so müszten sie zugebeilet werden. Da wier armen 
Leüthe ihm ia nicht derowegen beruften, dasz er die unkosten verlaengern, 
\Vunden machen, und mich Elenden zum Krippel machen, sondern dasz er 
den gebrochenen Fusz heilen undt zurecht bringen solte. Nach diesen karn 
er gegen acbt tag nicht verbinden, sonder der Christoph, sein gewesener 
Geselle, erbarmete sich unsers Elendes, karn, stopfte unter die Fersz die 
Copie mit der Essentz; als dürffte der Fusz nicht g-ehobt werden, undt 
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allso konte dasz Bein fassen ... - 8-vo. Bey deru letzten VerhinJen ist zu
gegen gewesen ein Barmhertziger, nenllich desz Hauchpfan Kehrers sein 
Sohn, sam t sein en ge w esen en Gesellen; diese sahen nun mit V erwunde
l1lng seineu (l) unerhörten curiren undt Verhinden zu ... Mein Weib nun ... 
bath in geheim dem (!) Christoff (den öfentlich dürfte man nicht, sonst 
fuhr er sowohl mich als ihm, ansprechendt: er solte ihm ins Teüffels Nah
nlen verbinden, \van man es besser verstehet,) dieser karn nun N achrnittag 
zu mir, schinte und verbandt mich (!) aufs neüe den Fusz. Undt allso er
gieng es mir unglücksehligen bey seiner Cur; den er trachte-te nicht meine 
Genesung·, sondern vielmehr meinen Untergang. Dan er legte mir auffein
mahl 3-bisz 4-re.rley ~iedicin auff; was eines nun guth machte, verdorb das 
andere, und verursaehte Unkosten bisz 25 fl. an Artznay, 130 Halbe W ein 
auf den U mschlag, ohne Meth und Brandtwein; 4 Thater muste ich ihm 
gleich beym Anfang seiner Cur zum vo ra us zahlen . . . Be y diesen allen 
gemachten Unkosten nun, hat er mich zum Krippel gemacht, inden1e der 
Fusz um. 4 Finger kürtzer den der andere." 

l\1:indezen vádakkal szemben Kégly J á nos Ferdinánd sebész azzal 
védekezik, hogy az ő szakképzettsége ellen senkinek sem lehet kHogása, 
mert sebészi vizsgáját azon bizottság előtt tette, le, melynek Malleter. 
Hamhacher és Fischer orvosok is tagjai voltak, még pedig jeles ered
ménnyel (rühmlich); mcsterremeke is jól sikerült s azóta már harminc éve 
praktizál. Védekező iratában hivatkozik nevezetes gyógyításaira és mü
téteire, többek közt arra, hogy Picskó Mátyás egyik nőcselédjéből, mikor 
már úgy látszott, hogy veszve van, darabonkint szedte ki a holt magzatot; 
más alkalommal egy katonának a feleségéből húzta ki a már félig rothadt 
gyermeket, még pedig a bábák és papok jelenlétébenY ~1:éltatlanul vádol
ják azzal is, hogy nem tud lege artis eret vágni, hiszen mióta Lőcsén van, 
már vagy kétszáz esetben vágott eret és sohasem fordult elő, hogy az 
érvágást kétszer kellett volna n1egkísérelnie. Még az is megtöTtént, hog-y 
a kommendánsné ő nagyságán három chirurgus is próbált eret vágni, de 
sikertelenül (bei welcher drei Chirurgi gewesen und etlichemal ein jedfr 
probiret, doch ohne Verrichtung alle drei abziehen müsten), végre is őt 
hivatták s neki - durch Gottes Gnade - csakugyan minden baj nélkül 
sikerült az érvágás. 

Hogy a nevezetes ügynek mi volt a folytatása és a vége, arra vonat
kozólag - sajnos - nem találhattam további adatokat Lőcse város levél
tárában, dacára a példás rendnek, melyet a derék Demkó Kálmán szorgo~
sága teremtett ebben az archivumban és annak a lekötelező szívességnek. 
mellyel e kedves város intelligens vezetői kezemre jártak a kutatásban ... 
(Ha mindenütt úgy lett volna!) 

II. 

A magyar ember mindig szeretett jól és bőségesen enni; sokszor ~l 

testi épsége rovására is. nem sokat törődve azzal, hogy a gastrikus öröm 
után következik az az atra cura, melynek orvosi neve: morbus tsömör 
(hogy a régi, nemzetközi hírre vergődött nevén nevezzem). Alig van valami, 
amiben oly teljes rnértékben megnyilatkozott volna a magyar ember talá
lékonysága, mint az ennivalók ízletes és változatos elkészítésében s innen 

12 Akkoriban a súl-yoR műtétek előtt rendszerhit feladták a halotti .szentségP
ket s az operációt rendesen a papok iR végignézték. 
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l k . 'híre mcssze tu_ ei :l " II Lajos özvegye- -
hazai éte e ~ JO k hogy mikor o . , t vilá-

van, az~án~~~f~M~klós levele~ben ot~ra~=~1~Ő Mária királ!nővel j~~e: hogY 
hataralll~re:csétlen, de .sorsat Hl~g:~eldiusnak a ~eleseg.~ ~i~lós, ki papi 
vel, a sz 'roetalföldi urnak, Ora . étel készítésere. Olah, t hetség· volL 
got,, egy ne őt néhánY híres n~~gyarkedésben is elsőra~gu ·b= a hollandi 
tanüsa ;le~n a gastronomiai ug_ye.s szakácsművészet . tl~~a~ neki jutalom 
embe~ e:le 'vezette be a nlagY ~I friss hollandi saJt :tar sa :it ugyan még 
készsegg , s ezért aztán egy s;:e~ Cranveldius, hogY a k szerint annál 
menyecsket k' 'rő levélben azt n;a lgál mert az or;roso egfekszi a 
fejében. A . l~~ de ez csak előnyere ~hzo . a~elv1k keroenY, az ro 

h egY k1sse, bb ·n a teJ ez, . 
pu a ... nünél közele a d ·a:~- . , a hollandi 
jobb a saJt, ·v a latin vers is roon J tanította Oláh Mlklos_ en érdekes 
gyomrot, ahog·l nmgvar ételekre • .· Uapítani; pedig nuly k ny ha 

Hogy fil y en á~~ bajos volna, m_ega század-eleji magyar o dá-

úrnőt, azt persz: ~:v: bepillant~atn~~:a;6&n rendelkezésü~k~~á~ ::~dni 
volna, h\ e~e~ésőbbi időkből mart so . s hosszú laistromokb~ . ~ (1804-ben) 
rejtelm~l. ek_ hogY milyen válto~a ~sk e t A 19-ik század e~~~~ tt uaivau 

latta~J~!i~k' háza1b~n já~~~s :t~óe ~r~g Szirma~ , ::eta~~:va o a magYalT 
az _e , , k zést IT eze IO . t verses besze " . . )'yar elede , 
hosszu erte e szokása szerlll' . ,·:b'l hozott osl mag, tatni 

, kedve vagY lonnán AzsW o 'l eri szarmaz . 
uyel:re.sz dícsé;etét. l(ezdi a_ sza evét a. tót szLanyiná-bot' ~- inkább a szeln;·i 

~o;;::~nd; bolon: t:~WÓl k:a~u~tu~ v_oklnaa s~a~~~~~t~~~ :s Tis
1
zánt s~~~ni:o~~~ 

· tha biZOllY 'rt hlVJa l ÚS lUC y e · -t 
nun .. össze a neve, eze del a káposztás 1 ' dan1 akkol' ez: 
)gével f:fsik becses nmgyar. el~ igen nagyot ak~rta~ ro~; ér. A káposzt~ 
nak. A l . k hogv ha valam t ·s l,úsná! '" tobb házból valo 
b -ültek e e1n • · , a káposz a · , t a vegyes , 
,ecs ·ezték ki, hog-y meg ezt az áldott növenY inus)-Twzta! -Hosszu 
ugy feJ dig onnan ered, ho~Y barátok hozták: capk(uck· a hajdú.káposzta, 
neve pe l capuClnus t étele ne • tb roind 

. . : l ok idején o asz , l k, szült neveze es káposzta s . 
~~:~[említi a kápo.szt~;~zsv~-ri kápos~~a, a i~a~~~s nóta ( t'etus Hungaro-

t"ltött káposzta,, a , SzirroaY J.deJeben 
a. o . ekm.ü s mar a " v 
egy~egY rem , b nLent az, hog_ 
~ canUlena) szalll a . . t Paraditsom hozta, 

ru 'ldott kaposz a, , d ta'" l 
,~Olhd1 t: a'ki kolbásszal fol oz . wrv bosporos, nle y 
~ o It bospor, v l'>~ , n vettP 

'telünk vo a , ··jt a nevet is inne ll." , odik nevezetes e : l borssal keszu s 
""as t l hagvmava ' . . hússal ecet e ' ~ dtszno ' meg a féreg, 

(bors-por): 'lk .. l méreg, egye - " 
Mert borf' ne u . t ebnek a kéreg. t 

" , ., ha"'znál, roin , teJ'lellel, bol·ssa1, ece -
AnnY1- '"' , , , .. •kált 

A kaszás-l.é1;ben js 
füstölt disznohns u~"~z ' 

tel fu"szerezve: . kát megnyallya, 
t ! allya aJa Jl '" A'ki ez te ' , gu ak va -y a. 

" t mennY orsza kk 1 
Kálvinis a .. tk ,. tulajdon~ágo a 

. 'ó sajtnak kove ezo 8 Lazarus: 
. exarneter szermt a J • Mad.atena, noH Petr~ , ne legyen 

1 A középkori latl~ hta-rgus, nm1 Matusa~~~-ja.roondani, hogy \~~!sa legyen: 
kell bíTnia: Non A~au~, furcsa versezet a)t ·~ább kevés, de nag;v t \ünbánó Mag

caseus is1t.~ b~:O~S·(szá~szernű. 1~;1~) A~~:; 'k~nnJr?zzen(; ~z~::)~\~~~ b legyen olyan 
nagyon l a .. reg CMatuzRa e, , 'nt a s7ak1a e T 

l gyen olyan o 1 r kemenY' nn 
~~ln~nak, és n~ {eFt~~~ót ielébredt Lázár· 
J;árga, roint a a o 

\9 
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A hajdú-lév, a gulyás-hús, a törött-lév, a mustos-pecsenye a tormás 
a domika-lév, az egreses, a korhely-leves, nlind igen kedves étel;ink voltak 
és mind (még a gulyáshús is) paprika nélkül készültek, minthogy akkori
ban még a bors helyettesítette a paprikát és a nóta is úgy szólt, hogy 
"Csak azért szeretem a magyar menyecskét, l\iert meg tudja főzni a borsos 
levecskét". Nagyon szerették a tárkányos ispéket, a lesőt, a kaczagó fehér 
pecsenyét~ a hurkát-kolbászt ("hosszú kolbász és rövid prédikáczió" volt a 
jelszó!). A borsszemekkel megrakott toszogatott kolbász, a vakaró, a lelkes 
fánk, a márczafánk, a katona-béles minden úri asztalnak dísze volt. Elle:n
ben a hernyóleves, rántott giliszta, gólya-hepp, a döczögős derelye, mely 
hic-haec-hoc-kal késziilt, már nem voltak előkelő gyomorba való eledelek, 
inkább csak az ette - faute de mieux - kinek nagyon is ehetnékje volt 
és nem kapott hirtelenében egyebet. 

De nem szándékom folytatni. A mondottakból is látjuk, hogy az ősi 
rnenu kimeríthetetlen tárháza volt mindannak, ami szemnek-szájnak ked
Yes. Sőt az orrnak való sem hiányzott, mert a régi magyar konyhában 
igen nevezetes szerepe volt a hagymának is. l\1:átyás király valósággal 
mjongott a hagymáért. 1486-ban foghagymát és vöröshagymát kért a 
ferrarai udvartól s mikor ezek csakugyan megérkeztek Budára, Beatrix 
királyné maga köszöni meg nővérének, Eleonórának, azt írván, hogy a 
.,küldött dolgok nagyon tetszettek nekem, de még inkáb b őfelségének a 
királynak, ki tegnap a képzelhető legnagyobb örömmel (con lo majore 
piacere del mundo) nézegette azokat s kijelenté, hogy Fenséged a leg
ízletesebb ennivalókat küldé el, amik csak Ferrarában találhatók. A vörös
hagyma látásakor pedig kitörő örömre fakadt. Ra gyöngyökből lettek 
volna, nem örült volna jobban. Azonnal parancsot adott a cselédségnek, 
hogy jól vigyázzanak a hagymákra, mert ha valaki közülök arra vetemed
nék. hogy megkóstolja, avagy csak érintse is őket, azonnal elkergeti 
udvarából. Kincstárába helyezteté". Mátyás asztalán különben is a hús
neműek voltak elsőrangon: juh, kecske, sertés, marha, szarvas, őz és nyúl, 
a sz~rnyasok közül a kacsán, a fogolymadáron és a seregélyen kívül főleg 
a kappan és a fácán állt nagy becsben. A páva húsát, melyet manapság 
élvezhetetlennek tartunk, fejedelmi eledelnek tekintették;' különösen 
töltve szerették s e célra hizlalták is. A pulyka akkor még a legnagyobb 
ritkaság volt s Mátyás király is csak uralkodása végén gondolt arra, hogy 
Olaszországból pulykákat és tenyésztésükhöz értő embereket hozat. A halak 
nagy IDennyiségben kerültek a király asztalára. Hazánkban akkor még 
nagyszámú és jól gondozott halastavak voltak~ a Tiszában pedig annyi hal 
volt, hogy a régi szójárás szerint ennek a folyónak kétharmad része víz, 
egyharmad része pedig hal. Azt talán mondanom sem kell, hogy a lóhúst 
akkor sem igen vette be a magyar ember gyomra.3 

2 V. ö. Századok. 1883. 649. 
3 Szamosközy (II. 79.) említi, hogy mikor Báthori Zsigmond két követét: 

Bernátfit és Pozsonyi t a tatáxok Bakcsiszerájban megvendégelték, csak ürühúst szal
gáltak fel nekik, mert tudták, hogy a magyarak nem eszik meg az ö kedvenc éte
lüket, a lóhúst. Mikor a két követ hazajött, nagy nevetve beszélték, hogy a tatár 
fejedelem és az ő asztalukra, küiönös kitüntetésképpen, még egy igen furcsa ele
delt is helyeztek: egy-egy kívételes nagyságú lópenist (veretrum caballinum) 
melyet miután a benne lévő rágós inas részektől (nervis omnibus et tendinibusj 
megtisztítottak, mazsolaszölővel, vajjal és mindenféle fü.szerszámokkal megtöltve 
nagy reverenciával elébük tálaltak, akárcsak manapság a muzsikus cigányoknak 
azt a bizonyos "bikityi szalámit", melyről a bácskai urak szakt-ak adomázni. 
Ámulva nézték, beleharapni nem mertek, de nevetniök sem volt szabad. 
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1vHndezzel azonban korántsem akarom azt mondani, hogy minden 
magyar gyomor válogatós lett volna. Elég olyan példára akadunk a régi
ségben, mely már az animalis falánkság határán mozog. N em is csoda: 
nagy volt a training, őseink jóformán minden változást, életüknek minden 
fordulatát, szerződést, alkut, kézbecsapást, halált és születést, győzelmet 
és vereséget, mindent, ami vígat és szomorút hoz az élet, torral és vendég
séggel ültek meg-. Akkor voltak igazán boldogok, ha jól ettek és ittak, s 
ezt nem lehet szemükre hányni, mert minden más nációról is el lehet mon
dani, hogy de te tabula narratur. Hiszen még a finnyás francia költő is 
úgy jellemezte hajdanában az emberi boldogságot: 

Digérez-vousi vona l'affaire, 
L'homme n'est rien, s'il ne dig8re. 
Car, sans cela, plaisir et jeux 
S'envolent aux pays de fables; 
L'esprit fait les mortels aimables. 
Mais l'estomac fa>it les heureux. 

Főuraink és gazdag nemeseink közt akárhány volt, ki a szó szoros 
értelmében megette és megitta az ősi vagyont. Hogy csak gróf Csáky 
Lászlót, az országbírót említsem a 17. századból, ki szép két várának s a 
lévai és tatai dominiumoknak hágott a nyakára a gyomra révén. Mikor a 
szakácsa a húst vagdalta, azt szokta hozzá mondani: "Lévát, Tatát felvag
daltuk!'" és az ö emlÉ•két örökítette meg az a hajdanában jaratos szólás
mondás is, hogy "Skárlát, gránát, nyuszt: Léva, Tata, suszt!" (vagyis 
- fuccs!). De nem kell éppen a föurakra, vezető nemes emberekre gon
dolnunk: a nagy evések-ivások a közrendű, sőt szegény emberek közt is 
mindennaposak voltak, csak alkalom kellett hozzá. Sőt a hagyomány és a 
szokás sokszor rákényszerítette a szegényt is, hogy utolsó garasa árán a 
mások gyomrát töltse. Itt térhetek rá tulajdonképpeni tárgyamra: a régi 
magyar sebészek, borbélyok mesterebédjére. 

Rogy milyen úton-módon lett valaki hajdanában (a 16---17. századot 
és a 18-iknak első felét értve) sebészmesterré, azt már más alkalommal 
is érintettem s e helyen nem szándékozam kelleténél bővebben foglalkozni 
vele. Röviden szólva: két-három apródesztendő 4 (vagyis két-három évi 
inaskodás) után, feltéve, hogy a szokásos társpoharat - .,convivium 
sociale vulgo társpohár vocatum"5 - vagy a helyette megállapított vált
ságpénzt6 megadta, legénnyé vagy ficsúrrá7 avatták. 

A társpoharazás régi szertartásos módja az volt, hogy az ifjú (vagy 
apródbéres-) legény két keresztapát választott s velök az atyamester hez 
ment a eéh-helyisé.gbe, hol már a többi legények összegyültek. Az apród
béres legény megállott a két keresztapa között, a céhláda és az atyamester 
előtt, ki több fortélyos kérdést intézett hozzá. A feltett kérdésekre talpra
esett feleletet vártak. Közben a két legény-dékán az atyamester intésére 

4 V. ö. Heltainál: Senki mesterré ne tegye magát, minek előtte ki nem szal
gáita az apródesztendőt, vagy Udvarhelyi Péternél: Nincs tudomány, melynek 
apródesztendeje nem volna. 

" így mondja egy 1618-ból való, Sopranyi György részére kiállított munkáesi 
apródbizonyítvány (Nemzeti Múzeum levéltára). 

6 A mindjárt említendő 1735. évi debreceni chirurgus-céhszabályzat rendelke
zése szerint 18 forintot. 

7 A ficsúr-kifejezés inkább csak Erdély-ben és Magyarország északkeleti 
részében járta, aminthogy maga a szó is az oláh leesor-ból ("legény") alakult 
s csak később vette fel a mai "cicomás nyalka úrfi" jelentést. talán éppen a fel
szabadult iparoslegény piperéskedő hajlamai révén. 
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két-három pint bort hozott a társpoharazó költség-ére. Egy öreg-legény 
bort töltött az illető társpoharazónak, aki köszöntő beszédek kíséretébell 
5-6 pohár bort kiivott. Dikciót mondott az ország fennmaradására, a ko
r?nás király, szerenesés uralkodására, a város és a céh felvirágzására. a 
cehmesterre es atyamesterre, néhány poharat kiürített legénytársai egész
ségére is. A köszöntök után szokásban volt, hogy arculcsapták az új le
gé~_yt. Emlékeztetés volt ez inaskorában elkövetett csínjeire, de figyelmez
teta arra is, hogy a céh érdekében és javára még a bántalmakat is el kell 
viselnie. Egy öreg legény azután karosszéket tett a társpoharazó mögé, 
kit az atyamester üléssei kinált meg. A nlit sent sejtő legény alól, amint 
le akart ülni, hirtelen kirántották a széket, úgy hogy többnyire hanyatt
esett. A keresztapák teendője volt, hogy a ftúkat felfogják, ami azonban 
ritkán &ikerült. Vigyázatlanságáért 2-3 itce bort azonnal fizettettek az ú.j
lcgénnyel.8 

A felszabadult apród rendesen még néhány hónapig otthon dolgozott 
azután vándorlásra (vagy bu,jdosásra) adta magát, mi legalább is háron~ 
évig tartott. Ez volt az igazi tapasztalatszerzés iskolája. l\1inden legény az 
atyamester házától indult el vándorútjára. A céhmestertől kiváltotta ke
resztlevelének és s7.abaduló levelének hiteles másolatát (az eredetit a céh
ládában őrizték), továbbá a pecsétes vándorlevelet is magával vitte. Ha 
már itthon tá1·spoharat adott, erről is igazoló levelet kért az atyamestertöl. 
A NeniZeti Múzeum céhiratai közt több ilyen pecsétes vándorlevél akad; az 
egyik 1577-böl való s következőleg hangzik: 

,.En ki uagiok Barbel J aka b Debrechenni, kezeónetemet es magam 
Aianlasat irom kegiel(metek)nek: mind feienként, mint en bizodalmas 
Vrainu1ak. Jan1bor, Barbel mestereknek, az attia istentwl zent fiaiert (fiá
jért) az Christus Jesusért, keuanok kegiel(lnetek)nek: minden iot, egesseget 
es tisztesseget, touábbá Barbel András, az Cassai fy az w Aprod es neaie
des eztendeiet Ennalam Jamborul ki teoltette, tisztessegessen es hiuen zol
g·alt, azert kegiel(me)teoh:: meg higie hezedet minden iambor mester az 
kinel meg akar maradni, vag kulchios varosso11 vag mezeóvaroson; 
touabba az '"' tars poharat It es megatta iambon1l, azert ennek erössegere 
es bizonsagara en es az en attiam fiaiwal egietemben adom az en Pechietes 
lenelemet neki, es azoknakis Pechietekkel meg erősituen, tudni illik Barbel 
Ferench, Barbel Janos es Barbel lerinch. Daturu Debrechinj, vigessinlO (!) 
sexto die augnstj, Anno Dom. 1577." 

Egy másik valamivel későbbi (1610-ből) így szól: 
"En az peöstieni hévízben lakozó Barbeli Christoph adom minden 

rendbeli embereknek tudasara ez levelemnek rendiben, uraknak és neme
seknek, harminczadosoknak es vamosoknak, falun és varosban leveő Birak
nak és Jambor polgaroknak, minden jambor es igaz Ceheseknek, kival
kepen (!) penigh ez mi mestersegünkeön leveo Jambor Ceh Mcstereknek 
es teöb J"ambor Barhely Mestereknek, Hogi az en levelemet mutató, Biczen 
(BittsénT) lakvzo PatakY Borbely Laszlo-nak fta, ez Jambor Istvan Mester, 
en nalarn az eo tanusaganak bizonyos szamu aprod esztendeit J arnborul ki 
teölteötte es igazan; annak okaert az mi J\IIestersegünknek szokasa szerint 
twlern az vandorlasra el bucsuzvan, enis bekevel el bocsatottam, minth 
Jamborth. Kerek azert minden Jambor Mestereket, hogl az kikhez 

8 A társpohár régebben lakomával is egybe volt kötve. de ez Mária Terézia 
idejében eltiltatott; a barátságos poharazás azonban a céhek eltörlése után is sokáig 
megmaradt. (V. ö. Vörös István: A mezötúri céhek élete, 1911., 37.) 
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ke(gyelme)tek keözzwl megien, fogadia io szivel, seot az mellik Mester 
ke(gyelme)tek keözzwl ez fele Yester legeni nelkwl szwkeölkeödnek, bíz
vast ke(gyelme)tek 1negh tarthattia, mert mind erkölcseben nünt pedigh 
mestersegeben diczirtetik. Ennek bizmüsagara adtam ez peczetemmel megh 
ereőssitett levelemeth. Datun1 ex Terrnis Peöstisis (!), Anno Salutis 1\Hlles
:;imo (!) Sexcentesírno Decimo, Decin1a Die Januarij etc. U) Coram nobis, 
PhilippuS Kataj mp., Cristophorus Barber mp., Poklostay Gaspar TYiestör 
1npria. Georgius May mpria, Georgius Lapicida m." 

A vándorlevelek hamisítása ország·szerte el volt terjedve. jóllehet 
ennek megakadályozásáról több felsőbb rendelet (így még az 1838. évi 
április 3-án kelt rendelet is) intézkedett. Szabály volt az is, hogy vándor
lás közben c.savaTgókkal, szökevényekkel, munkakerülő Jegenyekkel nem 
1nehettek együtt, hanem csak maga-fajta tisztességes legényekkeL A város
ban nem volt szabad rnáshol megsz:állni, csak az atyamesternél vagy céh
mesternél, kik három napig élelmet és helyet adtak nekik. Ez idő alatt az 
atyamester mühelyt kerestetett számára a bejárómesterekkel. A kijelölt 
mű.helyt el kellett fogadni. Abban az esetben, ha az atyamester nen1 tudta 
munkába állítani a legényt, ez hárorr1 napnál tovább nem maradhatott a 
városban, hanem folytatnia kellett vándorútját. útravalóképpen 10-20 
krajcárt kapott a céhládábóL Egy mester se fogadhatta be lakásába a ván
dorlegényt oly célból, hogy vele titokban dolgoztasson; a mestert is, a le
gényt is megbírságolták, ha az ilyesmi kitudódott. A csavar·gó vagy gya
nús legényeket a céhmester az elöljárósággal távolíttatta el a városból. 

Ha a legény befejezte vándorló éveit és önálló mesteTként le akaTt 
telepedni valahol, akkor először is a próbafőzés, flastromfőzés vagy remek
főzés9 torturáján kellett átesnie. Ennek szertartásos módjáról eléggé fel
"ilágosítnak a debreceiii chirurgusok 1735-iki céhszabályai,10 melyek erre 
vonatkozólag a következőket mondják: "A ki magát ebben a társaságban 
he akarja avattatni, tartozzék a céhmestereket 1negkeresni, a kik egybe
gyüjtvén a több czéhbeli mestereket, lássák és próbálgassák meg, ha érde
lnes és alkarnatos-é a czéhben való állásra és vizsgáJtassék meg az is, hogy 
tjsztességbéli, jó hírű-nevű, rendes házasságban élő szülőktöl származott 
és szabad személy-e, nemkülönben hogy igaz czéhes helyen tanulta-e a 
mesterségét. Mh1dezek pedig benne megialáltatván, a tanulólevelét egy 
arannyal a czéh ládájába adja és annak utánna remekflastrominak meg
főzéséhez elkészülni tartozzék, melly remekfiasiromok így 8pecificaltatnak: 
1. Deachylon magnum cum gummis filii Zachariae; 2. Deachylon ruhrum 
camph01·atum; 3. Ernpiastrum de meliloto; 4. Empl. citrinum; 5. Ungnerr
tum de Althea; 6. Ungu. Aegyptiacum.11 Ezeket az egé&z czéhbeliek jelen-

9 E synonymákat használják a kecskeméti sebészekre vonatkozó iratok. 
(Kecskemét város levéltára, 1766., 9. csomó l. szám.) 

1o Linzbauer: Codex, II. 57. 
u Deachylon magnum = Empl. diachylon compos. (v. magnum) cum gummi. 

melyet nagy érlelő-nek is neveznek s az Empl. diachylon simplexből készült, 
gummiresina ammoniacum, galbanuru és opoponax hozzákeveréséveL (A diachy
lon-t gyakran deaquillum-nak, deaquilium-nak is írták sebészeink.) A Deachylon 
rubru·m (.,veres deaquillium") készítését lásd a Nemzeti Múzeumnak "Herbarium. 
Fueves Koenyv" c. Kéziratában (lll/fol. Hung.), melyet a Népegészségügy 1925. évf. 
13-14. számában részletesebben ismertettem, a kézirat 108. lapján. Az Empl. de 
meliloto készítése különösen körülményes volt, mert húsznál több alkotórészt tar· 
talmazott. (Lásd róla: Miskoltzy: Manuale chirurgicum, 'B78.) Az Empl. citrinwm
ról, melyet közönségesen citrom-nak is neveztek, lásd "Régi magyar gyógyszer
nevek" [1911] c. értekezésemben, a 13. oldalon. Az Unguentum de alihaea (vagy 
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létébeu megkészítvén és elvégezvén, kiknek is ott való várakozásokért és 
fáradságokért tisztességes étellel és itallal gazdálkodni taTtozzék, melly 
flastromok és irak a czéhme-sterektül megpecsételtessenek és a czéhtül 
arra rendelt, bizonyos időn a remek megvizsgáltatván és megpróbáltatván, 
ha alkalmatosnak és a czéh próbájához mindenben hasonlóknak talál
tatnak és ítéltetnek, acceptáltassanak és ha mi hiba és fogyatkozás találta
tik benne, az hibáknak és fogyatkozásoknak mivoltához képest pótolásra 
amennyi a czéhtül rendeltetik, fizesse meg és váltsa fel, ha pedig éppen 
semmirevalónak találtatik, rejiciáltassék és a remekadó személy mester
ségre ne bocsáttassék. Illyen módon helybe-hagyattatván a bekövetkező
nek remekcsinálása, a társaságbeli jusnak és mesterségnek felváltására és 
megnyerésére a czéh ládájában 25 forintot adni tartozzék és a nemes 
magistratustul concivitási just szerezvén és nyervén, medenczéjét1 '! a ezéh
meater hírével kitétetheti." Az új mestert azután a céhmeaterek a város 
főbírájához is elvezették és bemutatták, de ez sem ment egészen ingyen: 
mert az új cívisnek két itce jóféle kámforos rózsavízzel is meg kellett 
tisztelnie a nmnes város első potentátját. 

Az érdekes céhszabályzatnak egy következő pontja azt is meg
mondja, hogy Debrecen városában nem szabad több borbélysebésznek lenni 
kilencnél, mert úgyis gyönge a kereset, sok az adó, nagy a család stb. Ez 
a szám csak akkor szaporítható, ha a magistratus is úgy kívánná. Erre a 
numerus claususra nagy gonddal vigyáztak az odavaló sebészek, úgy
annyira, hogy még sokkal későbben (1772) is, mikor Csokonai Vitéz József 
(a költő atyja) a debreceni sebészek közé való felvételéért folyamodott. 
azt felelték neki, hogy az 1725. évi tanácsi határozat kilenere szabta meg 
a városi sebéazek számát, ezéTt is várjon az instans addig, míg valamelyik 
sebész a boldogabbik hazába költözik! így volt ez más városainkban is. 

A sárospataki borbélycéh rendszabályai 13 sokban hasonlók a debrP 
ceniekhez. A remekfőzésre kerülő írek és Hastromok közt itt is szerepel 
a diaquillon, dealtea, az egyptomi ír, sőt a populeon és a diacoriom)u is, de 
különösen érdekes, amit ez a szabályzat a mesterasztalról (remekebédröl) 
mond: "Végezetre az próbák mellé tisztességes étel és ital legyen és az 
mesterasztalt nem az borbélyok feleségének, sem egyéb asszonynépeknek, 
sem az borbélylegényeknek adja, hanem önön magoknak az borbély
mestereknek; és hogy az keresztyéni mértékletesség megtessék ez ily 
vendégségben is, csak hét tál tisztességes étkeket, hasonlóképen bort is 
tisztességesen adjon". :&.1:inthogy azonban a tisztességesnek a fogalma meg
lehetősen tág határú szokott lenni az emberek közt, ezért az óvatosabb 

dialthaea, dealdea) és az Ungu. Aegyptiacum készítése szintén megtalálható Mis
koltzy Ferenc idézett munkájában, mely körülbelül ugyanebben az időben (1742) 
jelent meg. 

1::: A ma is divatban lévő réztányért. N ál unk a vagyonosabb fürdős és borbély 
(már a 17. században is) egy rúdon öt-hat ilyen réztányért is kitett a boltja fölé. 

i3 1583·-ból (megerősítve 1607-ben). A sárospataki ref. főiskola könyvtárában. 
u A populeon-i, popólium-ot vagy röviden pápium-ot rendesen a nyárfa rügyei

ből készítették s az opiumhoz, hasishoz (mint azt Thaly Kálmán: Tört. Tár, 1900. 334. 
old. állítja) semmi köze sincsen. Készítése módját leí-rtam említett "Régi magyar 
gyógyszernevek" című értekezésemben [39. old.] s megtalálható az imént idézett 
nemzeti múzeumi kézirat 109. oldalán is. A diacoriarn (deakorium), mely kétségkívül 
a diakodion~nak elferdített alakja s mely nagyon is távol esett a némelyek állítása 
szerinti Empl. minii adustum-tól, a győri borbélyok 1593. évi céhszabályzatában is 
előfordul, [ezt in extenso közli Szávay Gy.: Győr monographiája, 1896, 237.]; készí
tése módját lásd említett értekezésemben (14. old.), hol hárm:nféle (szürke, szederjes 
Ps fehér) deakóTium említtetik, továbbá a Nemzeti Múzeum kéziratában is. 
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debreceni lllesterek pontosan meg is állapították, hogy mi légyen az a 
tisztességes enni- és innivaló~ Ök is - keresztyéni mértékletességgel és 
lemondással - csak hétféle eledelt kívántak a szegény jelölttől, még pedig 
a következő (szintén a Nemzeti Thriúzeum irattárában levő és 1591-iki 
datununal jelzett) recipe szerint: 

"M:esterasztalhoz való recepta.15 Első tál étek: két borjú-fiú, belestül, 
lábastuL Szép tisztességes legyen. Csuka tormával, két tálra. Második tál 
étek: fejér pecsenye, nyolc font; felsál, nyolc font; (disznó-) oldalas, tizen
hat font; két fertály borjúhús-pecsenye utolja; két malac töltve, négy tik
fiú töltve, négy tyúk szárazon, négy lúd sütve; két nyúlnak az utólja sütve; 
nyolcz kolbász, nyolcz májos (hurka), négy fogolymadár, huszonnégy apró
madár. Harmadik tál étek: tiszta, borssal rizskásával négy öreg rakoncz 
(V, négy kappan, két kövér tyúk. Negyedik tál étek: fekete lével két nyúl
nak az elei. Ötödik tál étek: éles lével, lern ón iá Y al öt tyúk. Hatodik tál 
étek: orrjával káposztás hús. Hetedik tál étek: gyümölcs. kalács, perecz. 
mogyoró, dió, egy sajt." 

Hát bizony, akinek ezt a szerén:r keresztyéni menüt fizetni kellett, 
az ugyancsak vakarhatta a fületövét. Micsoda koldústrakta volt ehhez 
képest a németországi se bészek mesterasztala! 16 Há t még ha a mindenféle 
tisztességes italokat is hozzávesszük, melyeket az ilyen alkalmakra en 
gros kellett beszerezni. A régi sebészek elsőrangú ivók voltak! Az iváshoz 
néhol (különösen a felvidéken) megfelelő kaliberű űrmérték szolgált, az 
ú. n. floribus-pohár. öt láb hosszú, lopóhoz hasonló cinedény, vagy három 
itce tartalommal, melyet Rozsnyén még a mult század negyvenes éveiben 
is használtak a céhek mulatozásai alkalmával, különösen mikor a toas
tokra került a sorP Ilyenkor a floribus-poharat marokra fogva, rigmu
sokban ittak, az előljárók és a. helybeli szépek egészségére, eképpen szólva: 
"Iszom a floribust! az elöljárókért, mi uralkodónkért, magyar kirá
lyunkért, Gömör vármegyéért (ezt egy hosszú korty követte). Szabad vá
rosunkért és főbírájáért, egész tanácsáért. érdemes céhünkért, komiszár· 
jusunkért, atyamesterünkért, s többi tisztjeinkért, familiájukért (ismét egy 
korty). Iszom a floribust! A rozsnyói szüzekért, kíváltképpen egyikért, 
azért a legszebbikért, aki éppen arra kért s jó szándékomban megért, 
kinek lakodalmára juthassak - ne toráral Az ö boldogságára nem lesz 
sok a bor ára'' (itt még egy harmadik s utolsó korty, mellyel az edény 
egész tartalmát ki kellett üríteni, sok harsány vivátok között). 

Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy a más céhbeliek is vígan 
ettek-ittak, mikor a remekebédre került a sor. !me bizonyságul a károly
fehérvári szabók mesterasztalára "rendeltetett étkeknek nemei" 1684-böl: 
"l. J ó bor, fejér cipó elegendő, tisztességes, emberséges embernek való. 
2. új káposzta savanyítva, velős kanezezaL 3. Tormás csuka. 4. Sufával 18 

bornyúhús. 5. Téjfellel tyúkfi. 6. Sült malacz, ropogósan. 7. Öreg posár
hal til vajas Iével is, borssal is, faolajjal is, külön-külön. 8. Sült lúd, gyü
mölcsök levéveL 9. Tyúkft töltve, édességekkeL 10. Egresen tyúkfi, sava
nyúan. 11. Malacz, fekete Iében. 12. Pulyka, dióval töltve. 13. Csuka törött 

15 Itt és a következőkben mai helyesírást használok. 
1s Az 1470-iki rostoeki céhszabályzat értelmében az ifjúmesternek mindössze 

egy sonkát, egy sültet és hozzávaló kenyeret kellett adni. (Y. ö. Walter von Brunn: 
Von den Gilden der Barbim·e u. Chirurgen in den Hansestaedten, 1921, 13.) 

11 V. ö. Vasárnapi Ujság, 1864. 26. szám. 
iS Sáfrányleves. 
jQ Ponty. 
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lével, de tisztességesen. 14. Lúdaprólék, tiszta borléveL 15. Riskása velő
".~!, olaj~al. 16. Semlyinghal"' olajos és egreses lével. 17. Sült öreg kalács 
fuszerszammal, melegen. 18. Tyúk, egészen, töltve kölödörrel.n 19 Rák 
vajjaL 20. Töltött malacz. 21. Lúdfi, lány sárjával." 22. Csík sák-vá~zony: 
nyal. 23. Tehénbél, ispékkel." 24. Vajban rántott kiil·ász a Báthory urak 
kedve szerént. 25. R.itka öreg rák, sóban. 26. Hécék sÜlve, pattanósan. 
2~ .. Tehénh~s papok sal~ tájávaL 28. Gyümölcsöstál: peretztze], mogyoróval. 
dwval, lepenynyel, almaval, körtvélylyel. 29. Csigás-rétes. 30. Bélelt kalács 
vajjal, mákkaL 31. Apró lepények szilva ízében. Az étkek nemei azokho~ 
becsületesen tartozandó fűszerszámmal legyenek, minden zúgolódás orczá
zás nélkül, mert ha rossz dolgok lésznek, minden semmiben múlik s költsé()' 
Ié.~z~n: ~ás mester-asztalt tartozván adni. Tisztességes muzsikások, heg; 
dusok, Cimbalmosok is legyenek!" 

.. .. ~~hol ?-e~ncsak remekebéci járta, hanem remek-föröstököm vagy 
koszono-pohar 1s s ez sem volt valami könnyü étekrend, mert sajt, bor és 
nuuyi melle~t rostélyos és kacsapecsenye is tarkította s a jelöltnek másnap, 
harmadnap lS fizetnie kellett, mikor t. i. u célunesterek a remeket jóságára 
nézve megvizsgálták s a remekmester munkáját ellenőrizték. Érdekes, 
hogy a köszönöpohár kifejezés még a felvidéki tót céhiratokba h; átment 
"kesenu pohar" torzított alakban. 

A mesterek azonban nemc:::;ak a remeket, hanem a remekebédet is 
megvizsgálták, mielőtt asztalhoz ültek. Erre valók voltak a "két kostoló 
mesterek, akik az ételnek savát és borsát meglássák, hogy az a mester, ki 
az ebédet adja, amiatt kárt ne valljon és máskor ne kelle~sék hozzá készül
nie". Ha az ebéd a kóstoló mestereknek nem tetszett, ott hagyták és mást 
kellett a szegény újmesternek készíttetnie. A lakománál crimen-számba 
ment, ha valaki a bort ravasz fondorlattal vagy véletlenül a földre öntötte, 
mert "a bor Istennek ajándéka". Ha a kiöntött bornak a foltja egy tenyér
szélességnél nagyobb volt, akkor néhol egy garas büntetést kellett fizetnie. 
másutt pedig annyi garast, ahány arasznyira öntötte.24 

, A r~mekebédhez néha (az ebédet adó új mester beleegyezésével vagy 
a cehszokasok értelmében) más városok chirurgusait is meghívták. A Nem
zeti Th1:úzeumban van egy ilyen meghívólevél, melyet 1667-ben az ungvári 
borbélymesterek intéztek a kassai borbélyokhoz (jókora távolság! nagy 
gourmet-nak kellett lennie, ki ezt az utat akkoriban egy ebéd kedvéért feb
ruárban megtette l), még pedig a következő módon: 

.,Nemzetes Mádi Borbély János uramnak, kassai becsületes borbély
ezéhnek czéhmesterének, több czéhbeli becsületes társaival együtt adassék! 
Szolgálunk kegyelmeteknek! Isten minden kívánsága szerint való jókkal 
áldja meg kegyelmeteket ez új esztendőben. minden kedveseivel együtt. 
Nekünk mindenkor becsülettel említendő jóakaró uraink! Az mi czéhbeli 
társaságunkban akarván mostan beállani Lengyelfalvi Tamás attyánkfia 
az maga végezete szerint egyezvén az mi tetszésünk is. rendelte az mester~ 
asztal megadásnak napját mátul hatodik hét(t)el, mely leszen die 14. 
februarij. Minthogy az mi kegyelmetekkel tött szövetségünk kívánja, úgy 
is kell lenni, hogy az kegyelmetek választása szerint két böcsülJetes sze-

pest, 

:w Lazac. 
n GombóccaL 
22 Moretarium (hagymával, sóskával stb.). 
23 SzalonnávaL 
24 Szádeczky La}os: Iparfejlődés és a céhek története Magyarorszagon. (Buda-
1913.) I. 226. 
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mély az kegyelmetek céhbeli társaságából köztünk jelen legyen: kérjük 
kegyelmeteket, hogy kegyelmetek ugyanazont megcselekedni méltóztasson 
és felmenvén kegyelmetekhez az már megírt Lengyelfalvi Tamás atyánk
fia, arra az terminusnapra jüjön hozzánk, hogy így az kegyelmetek jelen
létével tisztelkedhessünk, kit szolgálhassunk meg is kegyelmeteknek, miut 
jóakaró urainknak. Mi az mely jó szívvel várjuk és látjuk őkegyelmete
ket (!), olya'n jó egészségben hozza Isten hozzánk. Ezek után Isten tartsa 
meg kegyelmeteket közönségesen és egyen-egyen (egyenkint) jó egészsé
ges hosszú életben. Da tum ex oppido Ungvár. Die 3. januarij Anno 1667." 
(Aláírás: "Borbély Miklós, az böcsülletes ungvári borbélyezéhnek czéh· 
mestere.") 

A borbélysebészek és egyéb céhbeliek remekebédje s féktelen lako-
mázása hivatalosan 1766-ban szűnt meg; ez évben lt1:ária Terézia. a po
zsonyi helytartótanács útján, rendeletileg tiltotta el. Ennek azonban nem 
volt sok látszatja, mert egy darabig szünetelt ugyan ez a visszaélés az 
ifjúrnesterek zsebével, de az 1800-as é\rek elején ismét lábrakapott a száza
dos abusus s egészen a céhek haláláig tartott.:m N émely céhnél az vo E a 
szokás (már a 16-ik század végén), hogy a mcsterlakomát 18-20 tallérral 
meg lehetett váltani s ezt a díjat a társuló rnesterek szívesebben fizették, 
mint a lakomarendezést; hogy azonban a pénzzel való megváltás a sebé
szeknél is divatban volt-e, annak nem találom nyomát a rendelkezésemre 
álló forrásokban. Ahogy a mi régi borbélysebészeinket ismerem, bizo
nyosra veszem, hogy a jóféle debreceni menűt más szemmel nézték, mint 

a tallérokat. 

25 V. ö. Schindler Gyula: A seirnecbányai céhek élete (1909), 101. 

1fagya1·y-Kossa: ::\lagyur ono;;i cllllékek. li. 
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Könnyen elg·ondolható, hogy hazánkban régente nagyon elterjedtek 
és gyakoriak lehettek a luetikus bajok. A folyton megújuló háborúk, a 
hadi állapottal járó fékevesztett élet, az országot keresztül-kasul járó 
katonák tobzódásai igen valószínűvé teszik ezt a vélekedést. Régi nyelv
történeti emlékeinkben elég gyakran előfordul a traneu (morbus gallicus), 
j'Tancus (morbo gallica infectus), francusság, megfrancusit (morbo gallico 
inficere), farkas seb ("orczáját elette a franczu vagy farkas seb", mondja 
Bornemisza Péter 1584-ben). A Nyelvtörténeti Szótár szerint 1568-ban 
jelenik meg írott emlékeink közt a francú és pedig Melius Péter eg'Yik 
munkájában ("kiveul sze p, mint a k ... a, . belől dög franczus"; "az egéz 
vilag job reszet meg franczusitotta es döglette [= fertőzteJ az ő hamis 
tudomaniaval"; "azert, hogy franczussaga meg ne tessec, öltözettel es soc 
szaggal orvosollia magat").1 Bizonyos azonban, hogy ez a szó már sokkal 
régebben élt nyelvünkben (lásd a Régi magyar betegségnevekTől szóló 
eikket!). Sajnos, hogy a 18. századnál régebbről nagyon kevés olyan ada
tunk van, mely a lues hazai elterjedtségéről pontos képet adna. Kétségte
len, hogy a baj már igen korán megjelent nálunk. Nem szándékozom ez al
kalommal bővebben is kiterjeszkedni erre; elég, ha Nékám Lajos jeles 
értekezésére 2 utalok s ahhoz néhány kiegészítő adatot csatolok. Matthias 
Mechovius, lengyel orvos, ki Miechow-ban született és a krakói egyetemen 
nyerte orvosi oklevelét (itt is halt meg 1523-ban), azt írja Chronica Polo
norum (Krakó, 1521) c. munkájában (!ib. IV., cap. 77, a 357. lapon), hogy 
Krakóba 1495-ben hurcolta be a luest egy asszony, ki római zarándoklásá
ból tért vissza. "Deinde ex H1..f.ngaria eodem anno 1495 et 1496 advenae tali 

1 A némely vidékeken használatos "rossz seb" elnevezés eredetére vonatkozó
lag Lauschmann (Adatok a magyarországi járványok történetéhez, 18. Japon) azt 
mondja, hogy ez még annak az ,.ulcus pessimum"-nak az emléke, mely a mindjárt 
említendő esztergomi misekönyv-ben fordul elő. ("Hostias tibi, Domine, dicatas 
assume et intercedente patiente Job cum omnibus sanctis tuis, ulcus pessimum a 
supplicibus tuis remove.") Magam részéről nem hiszem, hogy a rossz seb-nek valami 
köze volna ehhez a régi könyörgéshez, mely még abból az időből származik, mikor 
u lues első, legádázabb pusztításai tizedelték az emberiséget. A Nyelvtörténeti Szó
tárban nyoma sincs a rossz sebnek; de ennél még nagyobb súlya van annak, hogy 
a Tájszótár sem említi, hogy a nép "Iuetikus fekélY vagy seb" értelmében hasz
nálná azt a kifejezést, hanem csak "fene, rákfene" értelmében. úgy hiszem, hogy 
a nép általában minden J'Osszindulatú, gangraenás vagy rákos természetű sebre (ezek 
közt a luetikns fekélyre is) használja a Tossz seb nevezetet. A "rossz seb egye meg", 
mi a rossz seM" stb. kifejezéseleben határozottan a fene synonymájaként szerepel 

;;. rossz seb. Mindenesetre érdemes volna (orvosi tudással bíró emberektől) további 
adatokat gyüjteni arra nézve, hogy mikor használja a nép valamely bajos állapot 
megje-lölésére a "rossz seb" kifejezést? 

2 A magyar bőrgyógyászat emlékeiből (1908), 54. és köv. 
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morbo infecti adveniehant et moTbus per ÜTacoviam spaTgi et multiplicari 
coepit." Ezek szerint a betegség már 1495-ben itt volt nálunk és bizonyára 
jócskán el volt terjedve; azon asszony helyett azonban inkább a magyar 
tanulókat gyanúsítom azzal, hogy a bajt Krakóba vitték és vice versd 
hozták ide, meTt azokban az években már sereg·estől látogatták az ottani 
egyetemet a magyaTok.3 Annak különben, amit Hensler az 1496. évi ma
gyarországi syphilisről mond. semmi komoly alapja sincs. Ezt már N é kám 
is megcáfolta (i. h. 59.) s az ő cáfolatához a magam részéről is teljes mér
tékben hozzájárulok, mert Istvánfi eredeti szövegében (két helyen is) esak 
pestilentiáról - pestisről - van szó. mely csakugyan dühöngött 1496-bau 
hazánkban,' de semmit sem szól olyasmiről, hogy 1495/6-ban syphilis-jár
vány lett volna l\'íagyarországon, ámbár az 1492. és az 1502. év történetének 
tárgyalásakor megemlíti, hogy a luest Columbus hozta át AmerikábóL 
hogy a franciák olasz hadjárata alkalmával (1495) terjedt el egész Európá
ban és hogy II. Ulászló fivére, Frigyes bíbornok is abban pusztult el. 

Az első könyv,- magyar szeTzőtől - mely a 15. századvégi magyar
országi syphilisről említést tesz, kétségkívül Hadnagy Bálint (Valentinus 
de H ungaria) munkája. Erről mellesleg a következőket kell megjegyez
nem: Remete szt. Pál tetemét 1381-től fogva Budán őrizték a pálosok 
budaszentlőrinci zárdájában. Az orJSzág minden részéből e szentnek sírjá
hoz vándoroltak a gyógyulást kereső betegek. A csodás gyógyulásokról 
jegyzőkönyvet vezettek a barátok, ezeket közhírré tették, más templomok
ban kifüggesztették stb. Hadnagy Bálint nagy számmal (57!) gyújtötte 
össze ezeket az 1452-1503 közt történt csodás gyógyulásokat s könyvében. 
mely 1511-ben jelent meg Velencében,' leírta őket. Könyvének 121-122. 
oldalán, 1498. évi- dátummal, említ egy beteget "morbo pestifero qui 
franczvar 6 dicitur." A könyv szerzője. Hadnagy Bálint, 1507-ben a buda
S7&ntlőrinci zárda hitszónoka volt. 

Zsigmond lengyel herceg 1500-1501. évi budai számadáskönyvében 7 

már vagy hat helyen olvashatjuk, hogy a jószívű herceg sétalovaglásai 
alkalmával egy pár dénárt vagy forintot adott az útjába kerülő vagy a 
mezőn betegen fekvő· (in carn.po iacentibus; talán izolálva voltak ottan T) 
és alamizsnát kéregető franczus-betegeknek, illetőleg francze-betegségben 
szenvedőknek (infirmantibus super francze). Az ország másik végén, Nagy
szebenben ugyanekkor (1501-ben) jelenik meg a syphilis és a betegeket, 
akárosak a leprásokat, itt is külön helyen gyógyítgatták, tartották. A vá
rosi számadáskönyvek következőleg említik a bujakórosokat: "infirmi, qui 
versantur in morbo contagioso", .,infirmi franczasz" (= franczas, franczos, 
tehát a régi magyar kifejezést használták!L továbbá "leprosi" és "pauperes 
morbum Gallicum patientes"; a nekik való kórház neve pedig domus 
scabiosorum s. leprosarum volt. 

s Lásd: Chmiel: Album studiasarum universitatis Cracoviensis (Krakó, 1892), 
tom. n., fascie. 1., pag. 33. et sequ. 

4 Az 1495. évi adókimutatásokból is kiderül ez (adóhátralékok pestis miatt, 
Pozsony-, Bars- és Vasvármegyében). E járvány jó hosszú ideig tarthatott, mert IL 
Ulászló nagy utakat téve menekült előle s mikor ez év végén Bácsott tartózkodott. 
Pogány Pétert két futárral Pozsonyba menesztette, hogy megtudakolja, vajjon 
halnak-e ott még az emberek pestisbent 

& R.észletes ismertetését lásd: Fraknói cikkében (Magyar Könyvszemle. Uj 
folyam, IX. [1901.] 118.) Hadnagy Bálint képével a 116. lapon. 

6 V. ö. Francuvw· (Ny. Sz.) sokkal későbbről. 
7 M. Történ. Tár, 26. köt. (Divéky Adorján szerk.) 1914. 23, 32, 39, 41, 84, 144. 
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. Nem sokkal későbbről (1512) való az esztergomi Missale nevezetes 
IDlSCJe ~ morbu.s gallicus ellen. N e gondoljuk azonban, hogy ez magyar 
szerzemeny .. :Ma?dn~~:n szó" szerint át van véve az 1509-ben Bécsben megj e
le~ t pass~~l mise,~onyvb~l (Missale secundum charum Pataviensem). 
Koz:etle~ul ez elott megJelent miseköuyveinkben szó sincsen a morbus 
g_alhcusrol. A passaui miseköuyvnek legrégibb őse viszont (ítéletem sze
nnt) ~ vale~ciai, c~~~1edrális 91. szán1ú kódexe: egy n1issale, melynek egyik. 
1466-bol vala oraClOJa ("Pro generali pustularum et scabiei aegritudine") 

.cr ll~íffattbtótob 
~~;;m;notbú gallicú. Jntro. 
liS 31feme mi~l Otie qm 

rec!.lmaní rota oíe: 
ru orie ruauie acmi• 
ca~ copíofu,ain·mi 

~~~íerico1dfa oibus imJO) 
te. ps. 'Jin dína otic au• 

tuam" e:raudíme:qminopa 

O '<paup fum ff)O, ,e)la!ÍO. 
-.;us in tc fpcrantíum 

,:~~~~~~;~~~~ade!lo ,ppílius Í? i. bt ó iob cű oíbus 
;,.,,.,,., tuis iuocationíbus 

~~-H~l,.;,, . .,, ticutpoll \?lceris 
Ecflimi\'arioai'13 tlagcllo1;0 
p ITuras 'Ouplícía p:o oíbus 
amíiTi a reddídirlí:íta nobú; 
mífcrícou:líam tuá largiter 
fmpartisris."IJ)cr 'Oomínű. 
'O 1.ecrío líbtí ]ob.ii. ca. 
.L1 íi!ctum eftcú quildam 
tlie nmitrcnt filíjtti:1 fiarét 

ll\ " 

Jób könyvének VII. fejezetéből (5. 
vers) vett antifonnal, így szól: "Deus, 
qui pro nobis Unigenitum Tuum toto 
corpore vulnerum dalore et tandem 
martem pati voluisti, supplices rre 
rogamus: ut famuli Tui, qu os in pustu
larum scabie ac men1brorum doloribus 
martales medici iuvare non possunt, un
guento misericordiae Tuae liberentur."11 

Lesz n1ég talán alkalmam arra, 
hogy a syphilis hazai történetére vo
natkozó nagyszámú reg1 adataimat 
közzétegyem valahol. Itt csupán azt 
kívánom n1egjegyezni, hogy ezek az 
adatok feltűnő erősen felszaporodnak 
a 18. században s kivált annak máso
dik felében. Ebben az időben. különö
sen a Bánátban, a katonai határőr
vidéken és Erdélyben, főleg az oláhok 
közt, nagyon gyakori volt a syphilis, 
úgyhogy a helyi hatóságok és a 
helytartótanács nem egyszer szigorú 
rendelkezésekkel voltak kénytelenek 
gátat vetni e lues-endemiák tovább
terjedésének. A helytartótanács 1754 
maJus 28-án kelt rendelete meg
hagyja. hogy a hatóságok a feslett 
erkölcsű, csa var gó női személyeket, 
kik a katonákat oly gyakran befertő-

2G. ::\iise (kezJeto) a morbus gallicus ellen 
az 1512. évi esztergomi misekönyvben zik és a szalgálatra képtelenné teszik, 
(N é ka m L a J os: A budapesti egyetm~ k tb 
uJ klimkáJa ~tb. (1!115.) c. munkáJából vagy so ese en szökésre csábít-

n. !.) • ják. illetőségük helyére toloncolják; 
hasonlóképen a fertőzött szolgálókat is. 

Ilyen értemű rendeleteket. 1765·, 1767- és 1770-ben is bocsátottak ki (!. Linz· 
bauer Codexének II., III. 1-2. kötetében) s az utóbbi évnek 5304. számú 
rendelete különösen a pesti külvárosokban nagyon elszaporodott és ható
sági igazolvány nélkül fajtalankodó nőszemélyek szigorúbb ellenőrzését 
parancsolja meg. A budai egyetem orvosi karának 1782 június 5-én kelt vé
leménye szintén azt mondja, hogy az ország különböző helyeiről érkező 
tudósítások értelmében a "nüsera plebs" között nagyon elhataln1asodott a 
syphilis és bibliai lendülettel a következőleg folytatja: •• Quis adeo pereg-

8 Pertegás (José Rodrigo): El mal de bubas en Valencia a mediados del siglo 
XV. (Anales del Centro de Cultura Valenciana, I. (1928), 143-149. 
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rinus in Israel! qui omnium medicorum testimonia confirmat.um non ere
deret, tam inter rudem plebem, quam in magnis, populosisve urbibus luem 
sic dictam veneremn innentem stragem edere, perque eam innumeros 
utriusque sexus cives aut abripi, aut mutilatos saltem, miserosque reddi" 
A baj korlátozására meglehetős kímélet.len rendszabályokat javasol az 
orvosi kar, így többek közt azt, hogy a fertőzött helyeken havonkint szi
gorú' orvosi vizsgálat alá vessék a lakosságat és azokat, akik fertőzvék, 
külön házakban vagy kórházakban helyezzék el. még a házasfeleket is el· 
különítve ilyen módon egymástól, mindaddig, n1íg megfelelö orvosi kezelés 
után föl nem gyógyultak. A kósza nőszemélyeket ne bocsássák be a váro
sokba. s ha mégis beférkőztek oda. le kell tartóztatni őket és javító házak
ban (dologházakban) foglalkozást és orvosi kezelést nyujtani nekik. A vé· 
lernény felpanaszolja azt is, hogy mindenféle kontárkodónak, sebésznek és 
kuruzsló javasasszonynak (pseudo-medicis, chirurgis, omnibusve vetnlis 
et agyrtis) megengedik; hogy a luetikusokat cinóberfüstölésekkel 9 vagy 
még ártalmasabb eljárásokkal kezeljék; ezért is azt ajánlja, hogy a sebé
szek szigorúan a fizikusoktól előírt kezelést alkalmazzák, vagy pedig a 
Plenk tanár eljárását. 

Az 1780-as években különösen Délmagyarországon, Krassó- és Temes
megyében, nevezetesen a lugosi~ bulcsi és kápolnási járásban hatalmaso
dott el a syphilis. Ezért is a helytartótanács 1784-ben 23088. számú rendele
tével a temesi kamara-igazgatóságnak meghagyja, hogy a betegek szá~ 

mára Facseten és Lugoson külön kórházat építsenek, az oravicai királvi 
hegybíróságat pedig felszólítja, hogy hasonló célra Komoristyén egy hÁ
zat engedjen át a hatóságnak. 1784-ben Brambilla főtörzs-sebész (Ober· 
Staabs-Chyrurgus) azt írja. hogy a határőrvidéken rendkívül elharapód· 
zott a syphilis, "dergestalten zwar, dass man o ft ganze Dorfschaften damit 
behaftet antreffe", s ajánlata folytán a bécsi haditanács a bánáti és ha
tárőrvidéki főparancsnokságoknak meghagyja, hogy a vagyontalan bete
geknek ingyen orYosságot adjanak; egyszersmind a betegség terjedésének 
meggátlására is részletes útbaigazítást ad (l. Linzbauer: III. 1.. 119.). 
:11:indazonáltal Temesmegye továbbra is állandó fészke volt a syphilisnek 
s a magyar helytartótanácsnak jóval ezutá.n is gondot adott a betegség· 
kiirtása. 1800-ban a bécsi egyetem orvosi karától is véleményt kértek a 
temesi endémia dolgában. E vélemény szintén részletes utasításokat ad ~ 

többek közt arra is flgyelnteztet, hogy a baj terjedésének egyik oka az is 
lehet, hogy a bánáti nép evés közben egyetlen közös kanalat hasznáUn 
A helytartótanács (1801 február 24-én 4114. számú rendeletével) meg·· 
hagyja, hogy Temesmegye közönsége a luetikusok gyógyítására Ujaradon 

9 Még ma is használja némelyhol a nép. 

10 Doch ist hier gelegenheitlich zu erinnern: dass bei so sehr eingerissener 
Lustseuebe die Gewohnheit der Einwohner des Banats sich zu Tische eines gemein
schaftlichen Löffels, den einer nach dem andern in dem Mund führet, zu bediene11, 
gt:inzlich abgcschaft zu werden verdiene, weil es leicht ist, dass einer der Tischge
nossen, wenn er ein veneriches Geschwür in dem Munde hat, seinen ansteckenden 
Geifer an dem Löffel holingerr lasse und so sein Uebel, weil die Oberflöche des Mun
des nur mit einer zarten Hant bedeckt und folglicll zur Einsangung des Giftes sehr 
bequem ist, auf seinen Nachbar fortplanze und weil doch kein Eimvohner so arm 
sein kann, dass er sich nicht einen eigenen Löffel, entweder von Blech oder Holz, 
anzuschaffen und zu unterhalten im Stande ware. 
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és Versecerr külön kórházakat építtessen s ezek élére két sebészt (évi 200 
forint fizetéssel) állítson.11 

úgy látszik, hogy a 18. század utolsó tizedében a bánáti syphilis 
észak felé, a színmagyar vidékekre is elharapódzott. Ezt bizonyítják az 
alábbi (az állatorvosi főiskola irattárából származó) okmányok, melyeket 
minthogy Linzbauer Codexéből hiányzanak, közlésre érdemesnek tartok. 

"Felséges Austriai Fejedelem, Örökös Királyi Herczeg, Országunk 
Nádorispánja, a Felséges Magyar Királyi Helytartótanács Főkormány
zója és Felséges Magyar Királyi Helytartótanács! 

A tisztátalan ragadó nyavalyába sínlődő lakosaink száma már· any
nyira megszaporodott, hogy ha nagyon szorgalmatos gondoskodással ezen 
veszedelmes nyavalyának elei nem vétettetik, leggyökeresebb adózó népünk 
is utolsó nyomornságra jutni kénytelenittetik és kevés esztendők elfor
gása alatt csaknem majd egész megyénkben annyira elterjed, hogy még 
t:,ryógyitásukhoz is kevés reménység nyujtattatik; a végett mi ezen ragadó 
betegségnek legha.~znosabban lehető gyógyitása iránt kirendeltjeinknek 
meghagytuk, hogy ennek kiirtás iránt adják magok vélekedéseket. Meg 
is tették a mi helybenhagyásunkkal munkálkodásokat, melyet is alázato
san itt rekesztünk; abból bölcsen által látni méltóztatik Hercegséged és a 
Felséges m. kir. Helytartótanács, hogy ha nem ha (kincstárnak ugyan 
költségével), a niegtett vélekedés szerint ezen veszedelmes nyavalyának 
elei nem vétettetik, külömben a meggyógyításához semmi reménység 
sem lehet; mert eddig is ugyan orvosaink szorgalmatoskodtak ezen nya
valyának orvoslásában, ilyetén betegségben sínlődőknek adtak orvosságo
kat, de hogy senki hosszasabb orvosságra nem szoritotta, néki javasiott és 
adott szerekkel annak rendi szerint nem élt és igy a nyavalyának gyökere 
benne mai-adván, ki nem tisztulhatott; de ha a megtett vélekedés szerint 
orvosok vigyázása alatt fog gyógyíttatni, ha maga nem akarná is, kény
telenittelni fog élni a kiszabott szerekkel, méltóztasson tehát Hercegséged 
és a Felséges m. kir. Helytartótanács népünknek ezen szerencsétlen vesze
delmét méltó tekintetbe venni és ezen ide rekesztett kirendeltjeink véleke
dését oly meghatározással helyben hagyni, hogy a kincstár költségével 
mindenek végbevitettetvén, a gyógyítások hasznosabban előmozdittatód
hassék, Úgyis az adózó népnek költségével ugyancsak azon adózó népek 
fognak gyógyíttatni. 

Többire gratiájában ajánlottak szokott tisztelettel maradunk Her
czegségednek és a Felséges J\iagyar Királyi Helytartótanácsnak alázatos 
szo1gái SzabolcR vármegye rendjei. 

Kelt Szent-György havának 16-ik napján, 1792-ik évben tartott nagy
kállai közönséges gyülésünkből." 

11 Hasonló csak luetikusoknak szánt kórházat ·külföldön, némelyhol a syphi
lis terjedésének már a kezdetén alapítottak. Igy \Vürzhurgban 1496-ban alapítottak 
kórházat a szegény luetikusok számára; Bambergben 1497-ben létesült egy jól dotált 
F~·anzosenhaus; ugyanez évben Párisban is, a St. Germain des Prez külvárosban 
tHaeseT). 

12 Régi nyelvünkben a fertelmes és a tisztátalan annyit js jelentett, hogy 
.,fajtalan, buja". V. ö. tisztátalan személy: nwretrix (Molnár Albert Bibliájában); 
"a tisztátalanság a mostani világban nem szurdék-vétek, hanem hímes és varrott 
ágyakban födzik (Faludy)"; "parancsolá, hogy vinnék őtet a förtelmes házba" 
(bordélyba) (Debreceni Codex) stb. A tisztátalaH 11yaval.1Ja és a förtelmes nyavalya 
tehát synonym jelentésű a késöbb keletkezett bujakórsággal. 

l 
l 
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A folyamodványhoz van csatolva a kirendeltek véleménye, mely 
következőleg hangzik: 

"A tisztátalan nyavalyások eránt való vélekedés. 

Ezen fertelmes nyavalya12 mindeneknek tudtára oly szörnyen elhatal
maz-ván és tsak ezen tekéntetbül is minden késedelmeskerlésnek félre téte
lével mÍnden kigondolható szorgalmatosságot és orvoslást megkévánván, 
miv:l a Physicus Jósa István úr által bényujtott projectumban megkévánt 
négy Ispitályoknak felállitása ezen felvett célnak elér~sét mind az~rt_ ~le· 
gendőképpen nem teljeséttené, hogy az emlitett ispitalyoknak felallrtasa 
s elkészíttése hosszabb üdőt kévánna, az uralkodó, fertelmes nyavalya 
pedig nündjárt hozzáfogandó segedeimet várna, mind pedig azért is, hogy 
a tisztátalanoknak majdnem szerfelett való számára nézve, midőn minden 
helység 40, 60, 100 és több ily nyavalyásokat számlál, a projectáll ispitál.yok 
soha annyira nem terjeszttethetnének ki, hogy ily nagyszámu sokasagat 
befoglalhatnának; annak okáért az említett négy ispitályoknak felállitása 
és a projectaus physicus úrnak értelme szerint való elkészítése szükséges
nek ítéltetik ugyan, de csak azon üdőre, midőn a nyavalyásoknak száma 
nagyobbrészint az egész vármegyében megfogyat,kozn~; ~~di~ is pedig, 
mig a négy ispitályok, melyekhez azonnal hozzafoglll szukseg~s volna, 
elkészülnének úgy ítéltetik, hogy a k. semjényi ugyanazon physwus által 
elkezdett külBnös ispitálynak példájához képest egyenként minden helyi· 
ségek a doktorok és feltserek által megvizsgáltatván és a tisztátalan nya
valyában talált személyeket a vármegye quártélyházaiban, vagy ?zeknek 
fogyatkozásával mérsékelt házbér adás mellett különös paras.zt~azakba~ 
összerakván a vármegye cassájára gyógyítsák; mely módot az lS Javallani 
látszatik, hogy a betegek házaikhoz, atyjuk fiaikhoz s jószágokhoz köze
lebb esvén, örömestebb adják magokat az orvoslás alá; mind pedig az is, 
hogy élelmüket, ruházatukat házuktól megszerezhetvén, a cassát nem ter
helik. ]\{ivel pedig ezen munkára a négy járásbéli fellserek elégtelenek
nek tartatnak az volna még az alázatos vélekedés, hogy a feltserek az 
eddig megkiv~nt angaricalis visitatiótól és relatiótól felszabadittatv~n, 
csak fél esztendei vagy esztendei ilyen munkára szorittassanak, az utan 
pedig segedelmükre mindenik mellé egy, vagy ami jobb volna, két bor
bélyok mértékletes napi számok mellett csak azért is felvétetnének, hogy 
minden járásban egyszerre két vagy több helyeken is az orvoslásnak mm;
kája elkezdődhetnék. Egyébiránt tartoznak a doktorok, a fellsereknek es 
felvett borbélyoknak írott tudósilást kiadni; ezek afelett mindenkor az 
ispitályok mellett lakván, azokat a fellserek minden hétben, a doktorok 
pedig minden két hétben egyszer megtekéntvén, minden gyülés alkalma
tosságával maguk béjelentéseit a ns. vármegyének megtegyék; egyébbaránt 
mindenekben Doktor Jósa úr projecturuához tartván magokat. Végezetre 
hasznosnak, sőt szükségesnek ítéltetik az is, hogy minden ispitály mellé 
egy vármegye hajduja rendeltessék. 

Ami pedig a patikáriusnak építendő alkalmatos házát illeti, ez iránt 
mind a rajzolást, mind a megkivánt költségek projecturnát alázatosan ide 
zárván, úgy itéltetnék, hogy a cassa terheltetését tekintetben vévén, elég
séges volna ezen esztendőben. csak az officinát, a matérialék karnaráját s .a 
laboratoriumot felállítani; a többi részeit azon épületnek, mivel a mcstanr
ban még maga ellakhatik, a jövő esztendőre halasztván. Költ Nagy
Kállóban 19. April. 1792. Az ki rendeltettek által m. p." 
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Az említett Jósa István megyei fizikus egy később, az egyetem taná
csához intézett iratában említi, hogy ő, a patika-költségek lehető csökken
tése végett, a vármegye foglyaival különféle "vértisztító" növények gyö
kereit ásatta s az ezekből készített főzetet itatta nagyszámú betegeiveL 
Kéri az egyetem tanácsát, hasson oda, hogy más vármegyékben is alkal
mazzák az ő eljárását és a betegekkel a taraxacum, oramen, cichorium, bar
dana, lapathum acutum gyökereinek főzetét itassák. A regni protomedi
cus, Veza Gábor, föl is terjesztette ezt a kérvényt a helytartótanácshoz, 
melynek hasonló értelmű rendelete meg is jelent és Linzbauer gyüjtemé
nyében (III. 1. pag. 688.) közölve van. Régi magyar gyógyszerészekről 

és gyógyszertárakról. 

Azt hiszem nincs még egy olyan foglalkozás, melynek annyi nevet 
adtak volna őseink, mint a gyógyszerészeknek. Talán nem lesz érdektelen, 
ha ennek bizonyítására néhány adatot sorolok fel. Az avathecarius kifeje
zés - mint a gyógyszerészek egyik neve - már a 12. században járatos 
volt Németországban (s valószínűleg nálunk is), de a mi emlékeinkben. 
már amennyire én ismerem őket, nem találtam ilyen régi időből való ada
tára. A legrégibb három adatom (1303, 1315, 1316) apotecarius-nak és con
j-eetor medi.cinarum-nak nevezi Péter mester budai gyógyszerészt, ki egy
szersmind orvos is volt/ Időrendben a következő adat 1346-ból való, milwr 
is magister Gekminus apotecarius domini regis nevét említik, továbbá 
1352-ből, mikor Zerechenről. Nagy Lajos hűséges patikáriusáról ("fidelis 
apothecarius ipsius domini Ludovici regis") van szó.2 Az apothecarius szó 
latin, magyar s német változatai (a(p)pothecus, a(p)pathecarius, a(p)po
teca, apateka, apaticarius~ aptiker stb.) ettől kezdve gyakran előfoTdulnak 
az okiratokban. Igy például Hunyadi János egyik oklevele (1449-ből) em
líti Stephanu.s appathecariust, a budai polgárt 3 és Balassa Bálint is azt 
írja 4 egyik 1577-ben kelt levelében, hogy: "Az apatikáriusnak hagytam azt, 
hogy csináljon egy nehány fő tisztitó pilulát, az milyent csinált volth 
kegyelmednek; kegyelmed küldje meg és (írja) meg azt is, mint kell élni 
vele." Kétségtelen tehát, hogy a patikárius szó, melyet ma használunk, 
igen hosszú időn, talán évszázadokon át, apatikárius alakban volt haszná
latos nyelvünkben s csak a kezdeti a-hangnak lassú elkopása után lett 
belőle a mai népies nevezet, olyanformán, mint ahogy sok helyen a zászló 
és a zacskó helyett az ászlót és az acskót mondanak; a nép nyelvérzéke 
az apatikárius kezdeti a-ját is névelőnek vette s így lett belőle a patiká
rius. úgy tudom, hogy az apafika ma már csak a Mátyusföldön járatos. 
A szókezdő a-nak lekapása Illiudenesetre már nagyon Tégen kezdődött, 

mert a patilea-alakot már a (15. század közepe táján írott) Bécsi kódexben 
is megtaláljuk, szintúgy a patikárost a Döbrentey-kódexben, továbbá mint 
személynevet (Patilcáros János) egy 1465-ből való okmányban stb. 

Az országos levéltárban található, Nádasdy Tamásboz intézett leve
lek egyikében, mely Sopronban 1546 május 22-én kelt, a következő kifeje-

1 Magister Petrus fisicus et apotecarius, ci vis eastri B u densis (1303); ad 
petieionern discreti viri, roagistri Petri, medici et confectoris medicinarum, civis 
Castri noui montis pestiensis (1315. és 1316.) Knaucz: Monum. Ecel. Strig. II. 52R, 
715, 721. 

2 Weszprémi: IV. 270.; Schwarz Ignác: Gyógysz. Közlöny 1891. 305. Gekmin 
(Gekemin)-ről az Anjoukori Okmánytár több helyén (birtokadományozások stb.). 

3 Győri Füzetek I., 379. 
4 Irodalomtörténeti Közlemények, 1899. 391. 
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zés olvasható: "tu eia praepara ta ex apatheca (!) et aloues (!) !o tum in una 
varua tela ligaturn." I{örrnöcbánya évkönyvei 1500-ban és a rákövetkező 
években gyakran említik Christotorus aromatarius-t, németül Cristof 
aptiker-t, ki a város főbírája is volt.5 

Az apothecarius, aromatarius, speciarius (fűszeres) és :specialista 
szók régente azonos értelműek voltak, mert a nevezetesebb fűszereket 
(species): sáfrányt, gyömbért, borsot stb. a gyógyszerészek á1·ulták.6 A mi 
speciáriusain-k többnyire olasz vagy német emberek voltak, legalább is a 
17. század előttiek. Kivált az olaszok nagyon ügyesek és keresettek s ezek 
közül, Beatrix királyné udvartartása révén, nem egy hozzánk is elkerült. 
Hippolyt esztergomi érsek (1489.) egyenesen Nápolyból hozatta az ő udvari 
.speciáriusát, Palamides-t, ki laboratóriumában egyforma művészettel ké
szítette az illatszereket, fűszeres italokat, mannás és rebarbarás mixturá
kat, bonbonokat. flastromokat és rühesség elleni kenőcsöket.7 Francia 
irodalmi források azt mondják, hogy az apothecarius, az aromatarius és a 
speciarius kifejezések ott is synonym értelműek voltak a 13-14. század
ban, de már a 15. század végén megváltozott a dolog: a gyógyszerész min
dig lehetett speciarius is, ellenben az utóbbi csak akkor viselbette az apo
thecarius címet. ha bizonyos gyógyszerészi vizsgákat letett, remeket ké
szített stb.8 Floreneben 1300 körül közös társaságuk volt az orvosoknak és 
a specialistáknak (tribo dei medici e degli speziali) s ennek hivatalból 
tagja volt a nagy Dante Alighieri is. 

Egy következő ne-vezet, mellyel a régi magyar írások a gyógysze
részt jelölik: a sepla-siarus és unuuentarius, ami tulajdonképp egyet je
lent: flastromost, kenöcsök (főleg illatos kenőcsök) készítőjét. (Az első 
kifejezés még a római korból s Plinius szerint onnan ered, hogy Capuá
ban, az erkölcsi romlás városában, az ilyen kozmetikus illatos kenöcsök 
készítői nagy számmal laktak a Seplasia-utcában). Kőrös Gáspár doktor, 
Nádasdy Tamás nádor udvari orvosa, említi egy levelében,9 hogy egy Má
tyás nevű seplasiarius-t fogadott, kinek a tudományát js kipróbálta, de 
bizony nagyon gyöngének találta, le is hordta alaposan; azért is szeretne 
valami ügyesebb gyógyszerészre szert tenni (quapropter aliquem prohum 
et suae artis peritum apothecarium adesse velim), ki meg tudja csinálni, 
amit parancsol neki; de semmiképen sem szeretne valami részeges néme
tet, mert ezek a német gyógyszerészek, ha megtanulták az ő orvosuktól 
- a suis ·rnedicis - 10

, hogy hogyan kell elkészíteni egy decocturnot, min
gyárt kész doktornak képzelik magukat s nem hederítenek többé az orvos 

6 Ernyey József: Gyógysz. Folyóirat, 1907. 83. - A nagyszebeni gyógyszerészt 
is felváltva nevezik apothecarius-nak és aromataT'ÍUB-nak a 16. század közepén. 
(Arch. d. Ver. f. siebenbürg. Landesk., N. Ji'. XX. 5.) 

6 A species szót "fűszer" értelmében használják az 1503. évi egri számadások 
is. (Századok, 1872, 300.) 

7 Századok, 1872., 363. (hol a köz1ő, b. Nyáry Albert, következetesen speceTia
riust és specerialistát ir speciarius és specialista helyett.) 

8 A. lhanklin: La vie privée d'autrefois. (Les médicaments.) Paris, 1891., 3-9; 
továbbá Granel: Hist. de la pharmacic a Avignon, 6. oldal. 

9 1554, die paschatis. (Orsz. Levéltár, Nádasdy levéltár.) 
10 Ez a birtokos viszonyban tartott mondatszerkezet nagyon érdekes, mert 

rámutat arra az alárendelt függésre, mely a gyógyszerészt az ő orvosához kap
('Solta. Nem szándékozam erről most bővebben szólni, csak jelzem, hogy a 15. század
beli német Cornelius Agrippa is úgy említi a gyógyszerészeket, mint az orvosok 
szakácsait (m.edicorum coqui.) és Rákóczi Ferenc is azt írja egyik levelében 
(Archiv. Rákócz., III. 117.), hogy "az dokto·p patikáriusi itt vaJóba11 pestisek, ölik 
az embert vomitorium - s purgációval". 
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parancsára. "Szolgát akarok, nen1 urat! seplasiariust és nem ·medicust!" 
(Servurn, non dominum; seplasiarum, non medicw;n vola!) Ugyanezt a 
seplasiarius-t egy későbbi levelében apothecarius Sclavus-nak nevezi (te
hát valami tót vagy horvát ember lehetett), ki a "magyar fegyelem" 
( disciplina H-ungarica) és tanítás alatt egészen jól használható segédjévé 
lett. Nem lehetetlen, hogy a Gáspár doktor patikáriusa azért javult meg' 
oly nagy'szerűen, mert a disciplina Hungarica következtében talán egy 
kissé meg is sántult; egy régi mondás ugyanis azt tanácsolja, hogy ha az 
ember jó választást akar tenni, akkor öreg orvost, fiatal sebészt és sánta 
gyógyszerészt keressen magának, mert a sánta patikus többet dolgozik, 
mint az, kinek jól használható alsó végtagjai vannak . 

Egy Lőrinc nevű unguentarius vagy flastromos (salber) nyomára 
akadunk Pozsony városa adólajstromaiban és 1439. évi telekkönyvében, 
kinek háza is volt, tehát a vagyonosabb polgárok közé tartozott. s ugyan
csak Pozsonyban (1434-ben) felötlik a gyógyszerészek és drogisták egy 
másik középkori nevezete: a herborista vagy herbator is, de német alak
jában (Stephan Crewter ~ Kreuterer)." 

A seplasiarius szó később még egy rnellékértelmet is kapott, t. i. azt, 
hogy "csemegeárus", cukrászsüteményekkel, mézeskaláccsal, konfektekkel 
kereskedő iparos ( contectionarius). úgy a külföldi, mint a hazai gyóg'f
szerészeknek évszázadokon át fontos mellékfoglalkozása volt ez. Némelyik 
német városban csak akkor adták meg a gyógyszertári jogot, ha a folya
modó gyógyszerész eleve kötelezte magát, hogy a városi orvosi tanács 
urainak évenkint bizonyos 1nennyiségű marcipánt és egyéb éaességet szál
lít. A cukor igen hosszú időn, az egész középkoron át, draga volt, mert 
keletről hozták, s hozzánk is olasz közvetítéssel került Németországon át. 
Három font jóféle cukornak 1550-ben egy rénes forint volt az ára s ezt már 
igen olcsónak ítélték.l 2 Mikor Pozsony városa 1419-ben Zsigmond királyt és 
kíséretét vendégü! látta, egy egész hónap alatt a királyi udvartartás nem 
fogyasztott többet a cukorból, mint körülbelül két kilogrammot (5 librát 
és 12 latot) s az udvarmesternek már semmi sem jutott! Már Mátyás ki
rály és az olasz Beatrix lakodalmán sokkal pazarabbul bántak a "nád
méz"-zel: a lakodalmi asztalokat cukorból készített fácskák díszítették, 
angyalokkal és mókusokkal, továbbá maga a szoba is cukorból készült 
kerttel, fákkal és bokrokkal volt megrakva. Kétségtelennek tartom, hogy 
a hozzá való cukor jó részét és a cukorművészeket is Beatrix hozta ma
gával. mert az olaszok mindig nagy mesterek voltak az effélékben 13 és azt 
is tudjuk, hogy Heltai krónikájának szavai szerint: "Beatrix hiva ki 
Olaszországból mindenféle műves mestereket; képírókat, szakácsokat, 
patikárosokat." (A német gyógyszerészek különösen a tö1·ökök kiűzése 

után telepe.dtek le nagyobb számmal váTOBainkban s csakhamar annyira 
elszaporodtak, hogy a 19. század elején azt mondja egy orvosírónk, hogy 
sok patikftban nem js éTtik meg a magyar beszédet, sőt már száz évvel 
előbh is azt írja Gömöri Dávid/4 hogy "a mi országunkban lévő patikáriu
sok többnyiTe német nemzetből valók.") 

11 Ortvay Tivadar: Pozsony város története, II. 275-280. 
" T. T. 1910. 392. 
13 Mikor a velenceiek III. Henrik francia királyt megvendégelték, hasonló, 

cukorból készült fácskák, bokrok, bibliai és mythologiai ..alakok díszítették az 
asztalokat, sőt még a szaivéták is cukorból voltak, oly hűen utánozva,_ hogy össze
roppantak a meglepett király keze közt. (Cabanes: H.emedes d'autrefms, 1905, 222.) 

14 Gömöri D.: A pestisről való orvosi tanátslás. (Győr, 1739). Előszó. 
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A 16. és 17. század folyamán már nagyon gyakran találkozunk fő
uraink háztartásában a nádmézzel és a c-ukorkándi-val (vagyis a fehér 
kristályos cukorral) s ezt mindig a gyógyszerészek szolgáltatták. Nekik a 
cukor fontos jövedelemforrásuk volt s ebből érthető, hogy például a budai 
gyógyszeTtárakban - a 18. század közepéu - már jelentékeny rnennyiségű 
cukrot találunk elraktározva. 

Az országos levéltárban levő pestisiratok (Acta pestilentialia) 
egyikéből is kiderül ez. Ugyanis az 1739-iki pestis idején Nicoletti orvos 
azzal vádolta Seyller budai gyógyszerészt, kinek két gyógyszertára is volt 
(az egyik a várban, a másik a Vizivárosban), hogy patikái hiányosan 
vannak fölszerelve. Erre egy külön bizottságat küldtek ki, mely leltározta 
a Seyl!er-féle gyógyszertárakban található árukat. A (nem teljes) inven
táriumból kiderül, hogy a Seyller-patikábau többek közt volt 84-féle 
Aqua/5 melynek némelyike igen furcsa nevü (Aqua embryonalis, Aqu. 
hirundinum, Aqu. carbunculosa, A. mastichina, A. nephritica stb.), to
vábbá 28-féle Confectio (cukros készitmények), 26-féle Electuarium, 35-féle 
Essentia (köztük Ess. asthmatica, E. terrae catechu, E. emetica, E. gummi 
amrnoniaci, E. piperina cum castoreo stb.), ötféle Faecula, 22-féle Gurnmi, 
15-féle JJ1agisterium (M. cordiale, M. corallorum, M. cranii humani, M. 
gummi guttae, M. eboris, M. jalapae, M. Jovis angl., M. mechoatan, M. 
mercurii vivi cum stanno, !L saturni stb.), 32-féle IJfassa pilularum. Azon
kívül a materiá1iák közt szintén akadt sok furcsaság, például Avena ex
corticata, Butones exsiccati, szárított varangyos béka (93 darab!) Caput 
martuum vitrioli (8 font), eastoreum ·verum (több mint 2 font), Corailia 
rubra (SY, font), Cor. alba (6 font), Cortex chinae-chinae (2 font), Glacies 
JJ1ariae (74 font), 10-féle Lapis (Lapides carminei, Lapis judaicus, vagyis 
Palesztinában található ásatag tengeri állatok tüskéi, Lapis de Tripolis 
stb.), továbbá 37-féle Species, 43-féle Spirítus compositus, 19-féle Trochis
cus stb., stb. Legvégül következnek a "Varia extra ordinem", melyekből 
szintén csak néhány érdekesebbet említ.ek, ú. m. a Panis cydoniorum, 
Lapides Cobra .,oder Gifft ziehende Steiner", azonkívül még "Rauch kör
zen (Kerzen) ausz d em Königlichen Kl os ter in Wien" (15 darab) és végül 
egy mázsa finom s ugyanannyi középfinom (mittelfein) cukor/6 

A régi magyarok, ha valakiről azt akarták mondani, hogy nagyon 
okos ember, kinek sok minden van a koponyájában, azt mondták, hogy 
patika a feje, s ha a fenti tartalmas és változatos inventáriumra nézünk. 
el kell ismernünk, hogy ennek a mondásnak reális alapja volt. 

1739-ben tehát már jelentékeny mennyiségű cukor volt raktáron a 
budai patikákban, pedig akkor még hazánkban sem gyártották azt, sőt 
még azt sem tudták, hogy a cukorrépában és n1ás hazai növényekben 
ugyanaz a cukor fordul elő, mint a cukornádban (ezt csak 1747-ben derítet
ték ki Marggraf vizsgálatai). A 18. század közepén már a mi gyógyszeré· 
szeinktől is megkívánták, hogy kellő mennyiségü és jóféle cukrot ta,rtsa· 
nak, ez hozzátartozott a métierjükhöz. Ezért mondja a régi francia köz-

15 Ezek közt nent találjuk meg az Aqua reginae Hungariae nevét újabb 
bizonyságául annak, hogy a "Magyar királyné vizét" nálunk nem ismerték s nem 
rendelték (amint ezt más helyen bővebben is kifejtettem). 

16 Ugyanezen aktacsomóban található másik okiratból kitünik, hogy a 
pretiosákat külön szabában tartották, asztalokon ("Auf 3 Ta!,eln viele Praeciosa."). 
~zekre vonatkozólag már III. Ferdinánd (1644) elrendelte, hogy minden gyógyszer
tarban meg legyenek a leggyakrabban használatos pretiosák (unicornu, bezoár, 
margariiae, corallia, lapides pretiosi praeperati stb.). 

HE>gi mug~:ar g:yóg~·szerészekről és gyógyszertárakról 77 

mondás: "U-n chancelier 8ans sceaux est un apothicaiTe sans sucre", sza· 
hadon ford:ítva: nótárius pecsét nélkül, patikáros cukor nélkül - hajító 
fát sem ér. 

A cukor és a cukorral készült csemegék ru ellett a gyertya, a papi
ros, a tini.a és a spanyolviasz voltak azok a cikkek, n1elyeket a nagykö
zönség hajdanában a gyógyszertárakban vásárolt. A fáklyák is rendsze
rint a patikából kerültek ki. Pozsony városa számadáskönyveinek egyik 
helyén 1482-ből (Mátyás királyra YOnatkozólag) az áll, hogy "Freitag vor 
J-ohannis Babtiste hab ich ·von den .Appoteker kawft 6 windlichter per 
~ fl., dornit man unsern gnadigen Herrn den König bei der nacht als e:r 
YOU dem Heer herüberkhomen, geleucht hat" (Ortvay, i. h.). Ulászló idejé
ben is Egerhard és Bálint nevű budai gyógyszerészektől vásárolták a ki
rályi palota és az udvari helyi~égek világítására való fáklyákat, gyer
tyákat, narancsot, citromot, gránátalmát és a cukros süteményeket, me
IJ.~eket ez az édesszájú, de különben keveset érő· királyunk nagyon ked
velt. I\iég Yidékre ig utána küldték ezeketY Orvostörténeti gyüjtemé
nyemben van egy 1605-ből való rossz latinsággal és sok íráshibával meg
írt számla, melyet a nagyszombati gyógyszertár tulajdonosa (Oatharina 
Filibonin) nyujtott be magnillens és spectabilis Reday (Rhédey?) uraság
nak; ebben a különböző cukros csemegék, befőttek, konfektek, rizs, mus
cus (moschus), aqua cocta stb. mellett ott szerepel a fáklya, papiros, apró 
gyertya ( candelae parvae), cinóbrium-festék is. Mint már más helyen is 
megemlítettem, különösen feltűnő, hogy régi gyógyszerészeinknek milyen 
fontos és járatos cikke volt a fáklya és a gyertya (temetésekhez, utazás
hoz és házi használatra), úgy hogy azt sejtem: ezeket nem mindig a dro
gistától szerezték. hanem maguk is készítették, egyik főcikkük lévén a 
viasz. Igy volt ez a 16---17. században a külföldön is.18 Egy már Csippéktől 
régebben közölt érdekes okmányban (1702-ből) gróf Forg·ách Simon meg
tiltja a galgóci gyógyszerésznek, hogy boltjában bort, sört vagy pálinkát 
mérhessen vagy hordószámra árusíthasson; ellenben Besztercebán y án 
(1724) rnegengedték, hogy a gyógyszerészek tubákot (tabacum pulverisa-
tum), borsot stb. nagyban árusíthassanak, de eltiltották őket a leveles do
hánnyal, papirossal és kénnel való kereskedéstőL A szeszes italok árusitá
sával való kereskedelmi visszaélések miatt különösen sok a panasz. 
Kassa városának egyik statutumában- (1668) azt olvassuk, hogy az ottani 
patikában hiányoznak a "beteges emberek kurálására való matériák" ~s 

ami van is, annak sincs virtussa, mert már régi, ezért is felszólítják a 
tanácsot, hogy "doctor nran1 mellé bi?.onyos személyeket rendelne, akik
nek jelenlétekben ő kelme a patikabeli marhákat megvisitálná, annak 
utánna doctor urarrl a tapasztalható defectusokat detegálván, n. biró 
uram és az n. tanács valami jó patikárus felől provideálni ne neheztelneR 
hogy ezaránt is betegekre nézve városunkban jobb provisio lenne, sőt 

17 V. ö. Soltész Gyula: Az 1494. és 1495. évi királyi számadások mívelődél'J
történeti vonatkozásai (Budapest. 1905.), 75. és 87. old. Továbbá: Divéky Ador,ián: 
Zsigmond lengyel herceg budai számadásai (Bpest, 1914.), számos helye11. Izabella 
királ~né számára szintén az erdélyi patikákban vásárolták a gyertyákat és fáklyá
kat. Ugy lá_tszik különben, hogy a gyógyszertárakból csak a jobbminőségű gyertyá
kat szereztek be. 16. századbeli magyar írások többször említik külön a pati/UJ
gyertyát és az istápgyertyút. Az utóbbi valószínűleg ugyanaz a candela bacillariS 
mel:yről Bartal munkájában (A magyarországi latinság szótára Bpest 1901. Can~ 
dela" címszó alatt) olvashatunk. ' " 

18 V. ö. Baudot: :fltudes historiques sur la pharmacie cn Bourgogne, (Pari.c;. 
1905.) 126-129. 
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hogy minden patikákban vasárnapi napon praedicalio alatt aqua vitanak 
árultatása certa sub poena megtilalmaztassék." 1689-ben újra elrendelik. 
hogy mivel "nem kicsiny bőcstelenség-ére az igazi köröszténységnek, mind 
vasárnap s mind ünnep napokon az patekákban és piacon pályénkának 
és égetett bornak, az aquavitának, mig az templomból ki nem jűnek, árul
tatása, azért kéreti nemzetes biró uramat és az tekéutetes nemes tanácsot 
nemzetes fürmender uram és az nemes község, hogy ne engedtessék árul
tatása kilencz óráig". 

Miskolcon (1741-ben) megengedik, hogy a gyógyszerész rozsolist ké
szíthessen és árulhasson, csak azt köti ki a hatóság, hogy a hozzávaló al
katrészeket a városi pálinkafőző mestertöl szerezze be.H' 

Ezzel azonban még koránt sincs vége annak, hogy mi mindent hoz
nak forgalomba régi gyógyszertáraink. Árultak ott még heringet, kávét/0 

sebészi eszközöket," sőt ruhaszöveteket is. Az utóbbiakkal sok baj lehe
tett, mert már a budai jogkönyv (1244--1421) megtiltotta a gyógyszeré 
szeknek, hogy rőffel mérhető dolgokat árusítsanak.22 

Hát bizony a régi magyar patika csak efféle vegyeskereskedés volt. 
melyről el lehetett mondani azt a pár száz éves szatirát, melyet annak 
idején egy régi német patika ajtaja fölé ht valami csúfondáros ember 
keze: "Hic venditur catharticum, emeticum, narcoticum et omne, quod exit 
in um, - praeter remedium!" más szóval: sok mindent lehet itt kapni, 
csak épen a remedium-ból van a legkevesebb. Abban az időben, sőt még 
jóval később is, félig-meddig boltos volt a gyógyszerész és bolt volt az, 
amit patikárrak neveztek. Csakis így érthető, hogy az 1626. évből való fel
jegyzések szerint Regéc várában két "patika vagy kalmárak szállása" volt, 
hogy 1690-ben l\funkácson huszoneg·y patikás kalmár volt, hogy 1693-ban a 
sárospataki mag-yar kalmárak tíz patika után fizettek patika-bért, a gö
rög kalmárok pe.dig kilenc után, továbbá, hogy a tállyai városházáról 
(1689-ben) azt mondja az egykorú följeg-yzés, hogy hat apró patika van 
benne s az egyik patikát lőrekacsmának használják. 

A régi viszonyok jellemzéséül közlöm a lőcsei gyógyszerészről szóló (1746-ból 
való) alábbi adatot, mely egyÚttal azt is bizonyítja, hogy a gyógyszertárak bolt
jellege a 18. századba 23 is áthúzódott, bár akkor már az önálló, statutumokkal 

t9 Szendr.e-i: Miskolc város tört., II. 650. 
20 Lőcsén, 1743-ban. (Városi levéltár, XII. osztály, 188/9.) 
21 Besztercebányán 1632, 1724. (Lásd: Csippék: Gyógysz. Közli:iny, 1904. évfoly.} 

Itt (és kétségkívül más városainkban is) a 18. század elején még egész következe 
tesen rés7.t vettek a gyógyszerészek a kirakóvásárban (vásárok alkalmával sátor 
alatt árulták a sáfrányt, dohányt, fűszereket, papírost stb.). 

:z:~ Franciaország 16. századbeli gyógyszertáraiban még sokkal furcsábbak 
voltak a viszonyok, mert ott a tulajdonosok egy része teljesen clban'yagolta mester 
ségét (még az aliövetek adását is a feleségre bízta), disznókkal és lovakkal keres
kedtek, puskaport gyártottak (ezért canoniste~oknak is csúfolták őket), kocsmát 
tartottak (tavernier de mer), tyúkot, csirkét neveltek, melyeket aztán klisztirek és: 
mindenféle erőtadó levesek, it-alok alakjában hallatlan árakon adtak túl. (V. ö. A 
Phillippe: Geschichte der Apotheker, übers. von H. Ludwig, Jena, 1855. 159. old.) 

23 Sőt részben a 19~diknek a legvégére is. Csippék János, az öreg, tapasztalt 
gyógyszerész is írt erről egyet-mást évek előtt s értekezésében többek közt azt a 
tanulságos megjegyzést teszi, hogy "nem okvetlenül szükséges, hogy ez adatok 
bennünk megbotránkozást, avagy kellemetlen érzést szüljenek, mert saját tapasz· 
talatom nyomán biztosíthatom érdeklődő kartársaimat, hogy mai nap is elég 
vidéki személyes jogú gyógyszertár van, melyben nemcsak adeps suilli-t (!) árul· 
nak a babonás némbereknek szúnyog, majom, medve, stb. zsír helyett, hanem a 
megélhetés szempontjából petroleum, fénymáz, ostor és egyéb cikkekkel is keres-
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biró, tulajdonképpeni kereskedő-céhek féltékeny . szemmel ellenőrizték, hogy mit 
áTulnak egyik-másik patikában~ 

Lőcse város levéltárában (XII. 188/9. 1746 május 14.) található egyik irat 
szerint az ottani kereskedők testülete ( Kaufmanns-Bruderschaft) bepana..<;;zolta 
Enge l Jakab gyógyszerész t, mert nemcsak gyógyszerekkel kereskedik, hanem 
élelmiszereket, herínget, élvezeti cikkeket s más hasonlókat is árul. Ezzel szembau 
Engel gyógyszerész a városi tanácshoz intézett (kissé körmönfont) védekezésében 
azt írja,' hogy szó sincs arról, hogy ő vagy a többi g~Tógyszerész heringet árulna, 
"doch muss ich gestehen, dasz im anno 1743. bei mir ein gewisses Recept, von 
einern Chyrurgo eingelaufen, und zwar ein Oleum empyreumaticwm, welches auf> 
der Milch der Heringe sollte praepariret werden. Da ich nun aufs Wenigste 
60 Stück Milcher darzu vonnöthcn hatte, also habe hierzu % Tonne kommen lassen, 
die übrigen, damit sie nicht verderben möchten, verkauft warden sind; solches aber 
seithero nicht geschehen... .A.. többi vádra vonatkozólag pedig azt mondja, hogy 
cukor nélkül nem lehet el egy gyógyszerész, mert ez különben is oldó (auflösend) 
gyógyszer, a kávé nélkül sem, mert az gyom01·hülés és hányás ellen való (dienet 
vor hefftige Verkaeltung desz Magens, stillet das Erbrechen), s végül a különféle 
fűszerek is szükségesek a patikában, mert praeservut-iv és curativ hatásuk van. Az 
ő elődjei is sok cukrot és fűszert árultak, mégsem volt emiatt semmi bajuk s más 
városokban még most is úgy van ez: "gehe mann nur nach Cassau, Kayszmarckt, 
K eusohL etc., was vor Zucker und gewürize die Apothecker verconsummiren und 
verkaufenl" És különben is mi értelme van annak, hogy a gyógyszerészetet ars 
liberá-nak, nemes és szabad mcsterségnek (adeliche freye Kunst-nak) nevezik és 
mégis sok mindenbcn megkötve a gyógyszerész kezét, 11em adnak neki kellő szabad
.ságoU Helyes és méltányos dolog-e hogy viszont a kereskedőknek szabad árulni 
balli pilulákat,24 aranytinktúrát, lépessenciát,25 életba1zsamot, gutaütés ellen való 
balzsamot,26 kámfort, angolsót, rákszeme t, timpógyökeret,27 fehér és sárga 28 

zedoáriát, választóvizet, szalamíasót, asa foetidát, bolus armenát, storaxot, carda
momumot, cubebát, kékköve t, fehér vitriol t, sennalevelet stb.~ "Ich glaube, wann 
sie (t .. i. a kereskedők) die Kunst verstünden, sie würden scho11 auch Recepta ver
fertigen wollenl" fejezi be nagy epésen az 6 védekező írását Engel Jakab, ki külön
ben minden tekintetben jeles képzettségű, művelt gyógyszerész volt, érdemes arra, 
hogy hálás emlékezéssel őrizzük emlékét, mert utódaiban egész sorát adta a derék, 
sőt kiváló magyar embereknek, kik erejük javával szalgálták ennek a szegény kis 
országnak a kultúráját. Egyik fiából (Engel János Jakab-ból), Szepesmegyének 
irodalmilag is működő, kiváló főorvosa lett (megh. 1793), másik fia (János Keresz
tély, 1770-1814), ·a híres történetíró, kinek fia (József, 1807-1870), jeles erdélyi orvos 
és a magyar tudományos akadémia tagja volt, s végül ennek fia, Engez Gábor, a 
kolozsvári egyetem szülésztanára s ugyancsak a tudományos akadémia tagja. 

Meg-jegyzem különben, hogy magának az apotheca ( apothéké) szó
nak eredeti jelentése sem volt egyéb, mint raktár vagy bolt. Mindenes 
ház, kamara vagy patilcaszerszámos bolt - ahogy a régi magyarok nevez
ték.29 A középkor elején még a többi kereskedőket is apothecariusoknalc 
nevezték." Az apatheca-ból lett azután (a kezdő a lekapása után) az olasz 
bottega (bármilyen holtnak, üzlethelyiségnek a neve), a spanyol botica 

kednek, sőt heringes hordóval is meghamisítják a gyógytár különben illatos 
levegőjét. Mert hiába, idelyukadt ki azon éretlen törekvés, hogy 1ninden falun 
expediálható legyen azon vénY, melyet az oda kirándult orvos megír; hogy sok 
kétséges e.xistentia a spekulációnak is é1hessen, zsebre vágja a hasznot és másokat 
szerencsétlenné tegyen". 

:!il Pilulae Halenses contra obstructiones (aloét és extr. :rhei-t. tartalmaztak). 
25 Milzes.~enz (Tinct, corticum aurantiorum) 
26 Schlagbalsam (talán a Tinct. aromatica). 
27 Feygelwurtzen (rhiz. tormentillae). 
28 Gelbe Zittwer Wurtzen (zedoaria longa s. flava). 
29 V. ö. Calepinus szótárával (1585) s a besztercei szászedetteL 
30 De sohasem nevezték apothecariusoknak a könyvtárosokat, ahogy Bartal 

(i. h. 39. old.) mondja, hívatkozva az 1522. budai árszabásra (Tört. Tár, 1889. 383.), 
ahol az áll, hogy "ordo lib:rariorum seu apotecariorum". Itt azonban a seu épúgy 
nem jelenti aZ azonos értelmet, mint a közvetlen megelőz-6 fejezetek egyikében 
{.,ordo lapicjdarum seu 1ignifabrornm") sem. 
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vagy boteca, a magyar bodega és patika, s a francia boutique. A spanyol 
boticari.ob' egészen közel esik a magyar patikárius-hoz. Ez a boticarios 
igen régi használatú a spanyoloknál, kik azt tartják, hogy 

El q_ue quiere vivir mucho, 
Ha de huír lo mas que pueda 
De médicos, boticarios, 
Pepinos, melones y hembras. 

(aki soká akar élni, amennyire csak teheti, kerülje az orvosokat, pati
káriusokat, az uborkát, a dinnyét és - az asszonyokat.) 

• 
A rég·i magyar társadalomról azt szokás nwndani, hogy arisztokra

tikus jellege volt s nem igen vette be a km·eskedőt. 1\Hnthogy ez nen1 állott 
nagyon távol a gyógyszerésztől, felmerül a kérdés: milyen volt a régi 
pa tikárusok helyzete a hajdani magyar társadalomban l Azt felelhetjük 
rá, hogy olyan, amilyen az egyes ember qualitása volt. 

Mikor azt olvassuk, hogy Széchy nfária, 1\{agyarország nádorának 
felesége, "kedves kornám uram"-nak szólítja leveleiben W eber J án ost, az 
eperjesi patikáriust és vértanút 31 s mikor számos példáját látjuk annak, 
hogy régi gyógyszerészeink városok főbírái, tanácsurai voltak: akkor 
mindjárt tisztában lehetünk azzal, hogy a régi 1\iag~rarországon, legalább 
is a 16-18. században, a gyógyszerészi pálya nem tartozott a "kevésbbé 
tisztességes'" foglalkozások közé, mint ahogy az a régi Rómában és a kö
zépkorban is volt. Embere válogatta. III. Ferdinándnak abból az 1644-ben 
kelt s nálunk is érvényben volt rendeletéből, mely azt tanácsolja, hogy a 
gyógyszerészek ne vállaljanak városi hivatalt,32 szintén az következtet
hető, hogy a városi tanácsosi, főbírói stb. tiszttel elég gyakran megkínál
ták őket. Vag-yonilag többnyire jól állottak s már ezen a réven is bizo
nyos befolyásra tettek szert. Némelyikük (pl. az említett Weber János 
is) enormis vagyonnal bírt. Ez könnyen megérthető, ha tudjuk, hogy a 
16-18. század valóságos eldorádója volt a gyógyszerészeknek, mm·t_ ké
.szítményeiket mesés áron fizettették meg és hogy Baas33 szavait idézzem: 
man konnte noch mit wahrhaftem "Dreck" Geld verdienen", hiszen még 

; 19. század patikáiban is ott volt a bélsárnak és sok egyéb furcsaságok
nak minden fajtája: páva-, tehénbélsár, lovak és bakkecskék heréje, 
(impotencia ellen), szarvasok penise stb., azonkívül a farkasok szíve 
(epilepsia ellen), agyveleje (bénulások ellen), sőt ott voltak az asinus szer
veiből készült kivonatok is, annál is inkább, mert ezen előkelő háziállat 
latin nevének betűiből - ha összevissza forgatjuk őket - az a nevezetes 
prognózis kerül ki, hogy "J(esus)sanus"! A sokféle bélsárnak különben 
már azért is hatásosnak kellett lennie, mert a 1\iegváltó is bélsárral adta 
vissza a vak ember szemevilágát, továbbá, mert ősi tapasztalat szerint 
.. inter taeces et urinas nascimur". 
-- Ha az orvosi tudományok egyik alapvetője, Galenos, a maga idejé
ben, hatalmas gyógyszernek hirdette a kutyák és krokodilok bélsarát: azt 
még csak meg tudjuk érteni valahogy, de már az nehezen megy a fe
jünkbe hogy hogyan írhatott egy német orvos, hozzá még- a m_ünsteri 
püspök udvari orvosa, ezekről a bolondságokról egy egész könyvet a 

31 Egyik utóda, 'Vcbcr Karolina, Kossuth Lajos édesanyja volt. 
32 Linzbauer: I. 251. 
33 Baas: Grundr. d. Geschichte d. Medizin (1876) 4.58. 
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"redlich-teutscher Leser" számára a 17. század legvégén.34 Társadalmi elő
kelőség tekintetében ugyan nem mérkőzhettek gyógyszerészeink az orvo
sokkal, már amiatt sem, mert akadémiai fokozatuk nem volt, de azért sok
szor (kivált járványos időkben) az orvos funkcióit is végezték, közegész
ségügyi faktorok voltak." 

Ha volt valami, ami régi gyógyszerészeink társadalmi tekintélyének 
ártalmárá volt, az (eltekintve az alább még említendő klistélyozási funk· 
ciótól) elsősorban a senédek morális fogyatkozásaiban kereshető. Számos 
aJkalommal felhangzik a panasz, hogy a segédek és provizorak iszákosok, 
sikkasztók, feslett életet élnek, bomlanak a fehérnép után s kicsapongá
saik színhelye legtöbbször maga a patika. 1639-ben Gelejti Katona István 
a kövekezőket írja Rákóczi Györgynek a gyulafehérvári patika életéről, 

illetőleg András és Gáspár gyógyszerészek viselt dolgairól:"' ,,Hallhatta 
Nagyságod az én szomszédságomban lakó patikáriusoknak rút, illetlen 
magokviselését, mivel egy öreg leány szolgálójok itt Sebesban a tőlük vött 
terhét letette, becsülettel legyen N godnak írva, melyet egyik a másikra 
adja, de elég hogy ő tölők való, mert közönségesen abutáltak véle. Ez pe
dig Kgls uram, nem első dolog ő köztök, sokat láttam, hallottam én, de 
mivel ez immár ennyire kinyilatkozott, N god istenfélő s tiszta életű fejede
lem lévén, salva conscientia csak hallgatással el nem mulathatja, mert sok 
emberek vigyáznak reá, mi lesz a büntetése és ha semmi sem lesz, kinek 
egy s kinek más itéleti leszen felőle, és nagy alkalmatosság adatik s tá
gas ajtó nyittatik a gonoszságnak szabados cselekedeteire. Merő bordély
ház, Kgls uram az a patika és Istennek nagy tűrése, hogy eddig mind 
tüzzel nem emésztett meg bennünköt vele együtt, oly szabados fertelmes
kerlés vagyon abban, mint akar Velenczében s akar Rómában és egyebütt. 
Azt az Andrást jámbor embernek tartottam, s az volt míg özveggyé nem 
marada, de immár az is a Gáspár után indult el. N em panaszolhatnék 
Kgls uram, reájok örömest, mert gyenge egészségű ember vagyok, s azt 
sem tudom, mely órában szolgálatjok nélkül szűkölködöm, de az egészség
nél a lelkiismeretet feljebb valónak tartom, melyet ha én megsértek, ők 
meg nem gyógyíthatják, sőt még csak a testemet is Isten áldása nélkül, 
mely miképen lehet olyan tisztátalan életű embereknek munkájokon ~" 

Hasonlókat olvasunk a besztercebányai gyógyszertár provizorárói 
1703-ban 37 és sok 1násról, kik Bacchus és Venus zsoldjába szegődtek. Mi-

34 V. ö. C. F. Paullini: Neu-vermehrte, heilsame Dreck-Apotheke, wie nemlich 
mit vielen verachteten Dingen fast alle, ja auch die schwerste, giftigste Krank
heiten und bezauberte Schaeden vom Haupt bis zun Füszen, in und aeusserlich, 
glücklich curiret warden (Frankfurt, 1696.). Ez az orvosi kuriózum három kiadást 
ért s néhány év előtt C. Georgi (Berlin) is kiadta. 

3" Az orsz. levéltár pestisiratai közt Krausz Máté galgóci gyógyszerésznek 
egy 1739 augusztus 18-án kelt jelentése olvasható, melyben elmondja, hogy (mint 
a járványbizottság elnöke) a városi bíróval, négy városi tanácsossal és a sebésszel 
a város összes házait (366-ot) végigvizsgálta, hogy nincs-e bennük pestises beteg 
elrejtve, hogy az egészségügyi szabályokat megtartják-e stb. 

36 Irodalomtört. Közlemények, IV; 341. 
~ 7 L. Zivuska Jenő: A besztercebányai m. kir. erdöigazgatóság régi okiratai

nak tartalomjegyzéke (153. old.). Egészen mellözöm itt, helyszűke miatt azt a 
visszataszító képet, melyet Coberus (Observationum medicarum castrensium 
Hungaricarum deeades, 1685. p. 15-17.) a magyarországi hadak tábori gyógyszeré
,:,;zeiről rajzol. A minden szavával dehonesztáló, hosszú értekezés tartalma egyetlen 
mondatban foglalható össze: "sunt nullius artis, nullius conscientiae, nulliu.-, 
dPnique vel micae integritatis". 

)lagyary-Kossa: ~lagym· ol"\·osi emlfikek. IL 6 
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kor a hatvani országgyűlés (1525) meg akarja bélyegezni Thurzó Eleket, 
"tizenhat feleségü parázna lengyel pór"-nak és "kurvafi patikárius"-nak 
nevezi. Ezek után érthető, hogy az említett 1644-iki császári rendelet is 
különös súlyt helyez arra, hogy a gyógyszerészek segédjei józan életű, 
iszákosságat kerülő emberek legyenek 38 és érthető. hogy mikor W eber 
János eperjesi gyógyszerész, kiről föntebb is volt szó, 1656-ban a lőcseiek
nek ajánlja az ő segédjét, Stierbiz János György-öt, minekutána ezen ifjú 
gyógyszerésznek, ki épen akkor érkezett vissza külföldi peTeg'rinációjá
ból, mindenféle jelességét (jó botanikus voltát stb.) felsorolja, végül azt is 
kiemeli, hogy nem iszákos ember, hiszen ezt az ő patikájában ne1n is ta* 
nulhatta meg.3r; 

Hogy külföldön s elsősorban Németországban, Ausztriában, honnan 
régi gyógyszerészeink jórészét kaptuk, nem voltak jobbak a viszonyok, 
azt már Nádasdy Tamás említett udvari orvosának, Kőrös Gábor doktor
nak abból a leveléből is következtethetjük, melyben az "iszákos németek"
ről beszél. A németeknél is évszázadokon át sűrűn felhangzik a panasz a 
nagyon is borkedvelő segédekről s például Hessenben már 1526-ban és 
1537-ben külön rendeleteket adtak ki a patikában való dőzsölés és az 
"iszákosság bűne" (das Laster der Folsaufferey) ellen s kimondták, hogy 
a gyógyszerésznek csak gyógyítás céljából, kis adagokban szabad ki
szolgáltatni a bort. A 18. század végén maga a berlini gyógyszerész, S. 
W. Paalzow~ veti szemére egy kis munkájában 40 német kollegáinak, hogy 
a "Laster des Soffs" és az "eifrige Liebe für die Wein- und Kürnmel
flasche'' nagyon is otthonos köztük, hiszen még a Collegium pharmaceu
ticum tudományos ülései is rendszerint általános berúgásokkal végződ
nek. De hiszen nem is kell olyan nagy időre visszamennünk: még ezelőtt 
20-30 évvel, mikor sok tinta folyt el azon a vitán, hogy a nőket behocsás
sák-e a gyógyszerészi pályára, a német feministáknak egyik főérve min
dig az volt, hogy - foemina non bibit! 

Annyi bizonyos, hogy régi gyógyszerészsegédeink iszákos hajlama it 
nagyon kifejlesztette az a körülmény, hogy a patika volt jóformán egye. 
düli termelő-helye, gyára a mindeféle aqua vitá-nak, likőrnek, illatos 
pálinkának, tehát a kisértés nagyon is közel esett. 

Mindezektől eltekintve, káros kihatással volt gyógyszerészeink 
társadalmi helyzetére és tekintélyére az is, hogy sok helyen ellenséges 
viszonyban voltak a városi orvosokkal, örökös volt köztük a nyilt vagy 
leplezett súrlódás, torzsalkodás, egymásnak kölcsönös leszólása és kiseb
hítése a kliensek előtt; amint ezt ming-yárt látni fogjuk. 

:Js Linzbauer, I. 246, 247. 
39 "W eleher (t. i. Stierbiz) auch zuvor, ehe Er peregrinirt hat, zwei Jahr bey 

mir für einen Geselln meiner Offizin cum laude vorgestanden, und nicht nur allein 
der Medicorum ihre vorgeschriebene recepta woll verfertiget, sondern auch alle 
Composita und Medicamenta exacte dispensiret und praepariret, also das er ander 
eitern (aelteren) Geselln nichts cediren törffen, über das, ist er ein guter Botanicus, 
der die Kreuter woll kennet, welches nicht ein ied Apotecker, auch viell Medici 
nicht gelehrnet haben... Ich widerhone scineu guterr und ehrbahren Wandel. 
Stille und das Er der Trunkenheit (wie ers bey mir nicht hat gelehrnet), nicht 
nachgehet, sonder führet ein stilles einsahmes Leben." (Lőcse város levéltárában, 
XII. 92/6.} A lőcseiek csakugyan megválasztották azt a Stierbizet s ekkor Weber 
köszönö iratot intéz Lőcse városához, melyben mcgigéri, hogy pártfogoltját nem
csak el fogja látni a legszükségesebb gyógyszerekkel, hanem egyszersmind szá_z 
tallér kauciót is letesz helyette. 

4o Paalzmc: Apatheker Charlatanerien und Charlatanismen (1789). 
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Mint már említettem, a mi gyógyszerészeink a jómódú, vagyonos 
polgárok közé tartoztak a most tárgyalt (16--18. századi) világban, Nem
csak azért, mert annyi mindenfélével kereskedtek, hanem azért is, mert a 
számuk, legalább a leue artis képzett gyógyszerészeké, aránylag nagyon 
csekély volt; hiszen még az újabb időkben (1773-ban) is a tizenhárom 
szepesi városban négy gyógyszerésznél nem volt több.41 Előkelő uraink, 
sőt fejedelmeink, gyakran messze földről, valamelyik távol eső városból 
voltak kénytelenek gyógyszerészt hozatni (többnyire az orvossal együtt), 
hogy a nekik rendelt orvosságokat elkészítse. 1680-ban írja a köszvényben 
és "sérvés"-ben sanyargó Nemes János az ő naplójában, hogy ,,április 
19-én hozattam ki a brassai doktor Hermány Márton uramat Patikárius 
Dániellel együtt, kik Isten után használtanak"." Gróf Rhédey László 
1661-ben Husztról Szatmárra küld orvosért és gyógyszerészért, kiket 
Heister tábornoktól kér el s bár Heister csak úgy kölcsönözte oda őket, 
hogy a gróf azonnal visszaküldi a gyógyszerészt, Rhédey ezt visszatartja 
s nagyon kéri a tábornokot, hogy "felette igen megbocsásson~', mert 
szegény beteg feleségének "igen nagy fogyatkozása volna" ha ezt tenné:~·3 

Batthiányi Ferenc (1557 aug. 6.) Németujvárról hozat magának apoteká
riust, aki nemcsak gyógyszert hoz, hanem gyógyítja is; 44 Rákóczi GyörgJ
(1640) sürgeti a feleségét, hogy a patikárlust sürgősen küldje utána; 45 

Rákóczi Erzsébet 1696-ban az apotekáriusát küldi a seirnecbányai doktor
hoz, hogy betegsége felől értekezzen vele.46 Mikor Dubaván (Turóc mJ 
1726-ban járványos baj üti fel a fejét, nemcsak Moller Ottót s egy másik 
orvost, hanem a patikáriust is odaküldik, hogy a járvány természetét 
tanulmányozzák, s a gyógyszer is kéznél legyen.47 A nagyszebeni tanács 
1544-ben a királyi kincstárnok kérésére hozzáengedi Andrást, a városi 
gyógyszerészt, a következő évben pedig a királyi felség s a kincstárnok 
rendeletére Újvárra (Szamosújvár~) a gyógyszerész urat (dominum 
apothecarium) cum certis medicamentibus (!) s ugyanekkor Majlátnéhoz 
is küldik őt, l forint 25 dénárt adva fuvarköltségre; 1550 február 12-én 
Kolozsvárra engedik a városi orvost a gyógyszerésszel e.gyütt a beteg 
Bethlen Farkashoz, 1553 március I-én pedig a királynéhoz Gyulafehér
várra menesztik a gyógyszerészt magát, szintúgy 1582-ben is.~8 A városi 
orvosnak és gyógyszerésznek ·tehát még a legelőkelőbb urak kérelmére is 
csak a városi tanács engedelmével lehetett távozniok a városból; így volt 
ez akkor n1indenütt az országban. 

Ezen a nagy gyógyszerészhiányon aképen segítettek előkelő uraink, 
hogy a saját udvarukban, maguk szükségletére tartottak patikáriust. 
Bethlen Gábor gyulafehérvári udvarában (1628 körül) egy Caesar nevü 
(olasz') gyógyszerész müködött, kinek évi fizetése 100 forint volt s ezen
kívül még 60 forint heti pénz is járt neki; ő mellette egy "második 
patikárius" is volt alkalmazva, évi 125 tallér fizetéssel, rníg az udvar 
"ispotálymestere" csak 60 forintot, a "feredős" pedig csak 32 forintot 
kapott egy évre.49 Nádasdy Tamás nádor is külön gyóg3-7 szerészt tartott a 

u Közlemények Szepes vm. multjából, V. (1913.), 63. 
42 Tört. Tár. 1902., 566. 
43 Magyar Tört. Tár. XVII. (1871.), 160. 
44 Orsz. levéltár (Nádasdy-levelek). 
45 Monum. (I.), 24. kötet, 64. oldal. 
46 Tört. Tár. 1893., 85. 
47 Linzbauer: II. 7. 
48 Herman-sUidter Bürgermeisterrechnungeu, p. 40, 43, 46, 51, stb. 
49 Radvánszky: Udvartartás É'S számadáskönyvek stb. 230. 
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házában. Kőrös Gáspár dr. (udvari orvosa) írja neki 1554 március 30-án,50 
hogy mindennap várja az új gyógyszerészt, kinek valami olyan helyiséget 
keres a kastélyban, hol megfelelő tüzhely is van és kéri a nádort, hogy 
engedje át erre a célra az írnokok helyiségét, hol kényelmesen elkészít
hetnék ketten a szükséges gyógyszereket, ellenben mi szükség ilyen nagy 
szobát tartani a.z irnokoknak, kik a decoetiókat, szörpöket, kenöcsöket, 
ceratumokat stb. akkor se tudnák megcsinálni, ha ezer esztendeig firkál
nának azon a kellemes helyen (etiam si mille annos scribant et rescribant 
in tam opportuno loco). 

A nagy orvos- és gyógyszerészhiány hozta magával, hogy jóformán 
minden háziasszony belekontárkodott ebbe a két mesterségbe, a gyógyí

27. Szent Kozma és Damján. A bártfai :M:indszent
oltárról. (15. század.) A Nemzeti MúzeUin gyüjte

ményéből. 

táaba és gyógyszerkészítésbe; 
minden családnak ő volt a 
doktora és patikáriusa. 
Széchy Máriának, a hajdani 
"Murányi Vénusz"-nak ma
gának külön orvosa volt 
ugyan, mikor élete végén, 
tehát már nem Vénusz korá
ban, sok szerencsétlen há
nyatása után Kőszegre vo
nult vissza, de viszont ö 
maga is gyógyítgatta isme
rőseit, barátait. Nagy híre 
ment ennek; mindenfelől or
vosi tanácsokat kértek tőle 

s a jószívű öregasszony sen
kitől se vonta meg segítségét 
(az országos levéltárban több 
ilyen tartalmú hozzá intézett 
levél található). Valóságos 
gyógyszertárt és segédet tar
tott maga mellett. A segédje 
német ember volt (Falk 
nevű), mint gyógyszerészeink 
Jore-sze abban az időben. 

Falk uram azonban 1677 kö· 
rül búcsút mondott úrnőjé

nek, azzal az indokolással, 
hogy "ő egy asszonytól sem
mitse tanulhat", szóval úgy

látszik, hogy csalódott a nagyasszony tudományában.&:t Megjegyzendő 
különben, hogy nemcsak Széchy Mária, hanem a nővére (Éva) is szívesen 
foglalkozott gyógyszerkészítéssel és orvosi dolgokkal, mert mikor egyszer 
a nénje megbetegedett (illetőleg betegséget szinlelt), ekkor, mint az udvari 
poéta megírta: 52 

Készül az orvosság s sietnek érette, 
Elhozzák; ezt maga Éva készítette, 

w Országos levéltár (Nádasdy-levelek). 
51 Acsddi: Széchy Mária. 262. 
52 Gyöngyösi: Murányi Vénusz, 3. rész. 
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Úgy vélvén az dolgot, azmiként szinlette, 
Vérhas veszélyétől az nénjét féltette.SJ 

A nők mellett (legrégebben) maguk az orvosok is gyakran pótolták 
a gyógyszerészt s német városaink írásaiban nem egyszer találkozunk 
azzal a kifejezéssel, hogy "Artzet und Aptiker", sőt már 1303~ban szó van 
egy Péter nevü orvosról, ki gyógyszerész is volt (med:icus et conleetor 
medicinárum). Takács István kolozsvári orvosról is följegyezte Weszprém.i 
(II. 53.), hogy ugyanott patikát is tartott. Újabban azután, faute de mieux, 
az ide-oda vándorló, vagáló 
gyógyszerészek és gyógysze
rekkel üzérkedő szélhámosok 
(különösen az olejkárok, a 
páterek és fráterek stb.) 
alakja is megjelenik a szín
téren.M 

A dolog természetében 
rejlik s részben az elmondot
takból is kiderül, hogy hajda
nában az orvos és a gyógy
szerész nagyon szaros kap
csolatban volt egymással, 
összeköttetésük még sokkal 
bensőségesebb és szükség
szerűbb volt, mint manap
ság. Szinte ikertestvérek vol
tak; úgy állottak egymás 
mellett, mint ahogy a régi 
Kosmas és Damianos- ("a 
keresztény Dioskurok") áb
rázolásain látjuk. Erről a 
két keleti szentről melles!eg 
megjegyezhetem, hogy álta
lában a gyógyászat (elsősor
a sebészet) védőszentjeiül 
tisztelték őket, a hazai bor
bélycéhek pecsétjein is nem 
egyszer találkozunk vel ük s 
ők ketten voltak a régi bu
dai egyetem pátronusai .:is, 
kiknek ünnepét az orvosi 
kar az egyetemi templomban 

28. Szent Kozma szobra (alabástromból) a lőcsei 
szt. Jakab-templom orgonakarzatjáróL (Balkezéből 
hiányzik az urinale.) Lőcsei Pál műhelyéből; 1510 

körül. (A Nemzeti Múzeum gyűjteményéből.) 

ünnepélyesen, minden évben megülte. Sok helyen azonban úgy is tisztelték 
őket, mint a gyógyszerészet speciális védőszentjeit (ilyen minőségben látjuk 
őket Tizian híres festményén a velencei Santa Maria della Salute templom
ban); olykor-olykor Kozma mint orvos, Damián (Demjén) pedig mint 

53 Zrinyi Miklós, több mint száz évvel előbb (1549) egy orvosasszonyt (medica 
mulier) küld Nádasdy Tamáshoz, hogy kivánsága szerint elkészítsen egy bizonyos 
gyógyszert. (Monum. Okm., Bar'abds: Zrinyi M. életére vonatk. lev., I. 105.) 

~ V. ö. Eszterhdzy Antal tábori könyvében (Thaly), 755: "Lénárt János tihani 
patikáriusnak passus adatott, hogy orvosló szareivel sebeseinkhez és betegeinkhez 
szabadon járhasson". Továbbá Csippék: Gyógyszerészi Közlöny, 1903., 658. és saját 
közlésern a M. Gyógyszerésztud. Társ. Értesítőjében [1927. évf. 5. szám.]. 
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patikárius szerepel a régi festett vagy faragott emlékeken. Így láttam 
őket a sopronvárosi múzeumban is, szép festményen, mely hajdanában 
egy ottani gyógyszertár dísze volt. Abból a körülményből, hogy a két 
szent képe a 1nagyar koronán is megvan, úgy vélem, hogy Bizáncból szi
várgott át hozzánk a tiszteletük.55 A középkorban mindenesetre a•legnéll
szerűbb magyar szentek közé tartozhattak, mert még a nép nyelvébe és a 
magyarországi helynevekbe is átszármazott a nevük, melyet eleink veze
ték- és keresztnévül is használtak, tiszteletükre templomokat emeltek s 
az Érdy-kóclexben szép prédikáció dicséri emléküket. Zalamegyében van 
egy falu: Kozmadombja~ ami nehezen volna érthető (a falu teljesen sík 
területen fekszik), ha nyelvészeink ki nem derítették volna, hogy ennek 
a falunak a neve hajdanában Kozmadamján~ Kozmademján, Kozma
demjén volt, ebbőllett lassanként (a göcseji ejtés szerint) Kozmadomgyán, 
melyet a nép helyragos főnévnek ("Kozma dombján") vélt s ebből követ
keztette ki a Kozmadombja alakot. 

Talán éppen a szoros kapcsolat hozta magával, hogy a régi orvosok 
és gyógyszerészek közt oly gyakori volt a mindenféle összeütközés, kellet
len viszály. Ennek oka igen sokfajta volt. Egyrészük a gyógyszertárak 
felülvizsgálata s ellenőrzése révén keletkezett, mi a városi orvos feladata 
volt. A patika sokszor nem volt rendben, gyakran hiányoztak a szüksé
ges gyógyszerek, kivált a drágábbak, vagy nem lettek megújítva s néha 
az is megesett, hogy a gyógyszerész tiltott dolgokat árult. Ha ilyen ese
tekben az ellenőrzö orvos szigorúbban vagy kevés jóindulattal fogta fel 
a dolgot és a gyógyszerészt följelentette a hatóságnál: meg volt az örö
kös torzsalkodás forrása. Kessl Bálint pozsonyi gyógyszerészt 1609-ben a 
saját segédje jelentette föl, hogy régi és romlott gyógyszereket vásárolt 
olcsó pénzen, ezért is Ruland fizikus követelésére a romlott szereket ható
sági beavatkozással kobozták el. Ugyancsak Pozsonyban 1617-ben történt, 
hogy a tanács bizottságo! küldött ki U nk el Ferenc gyógyszertárának 
megvizsgálására; a hevesvérü patikárus azonban ellenszegült annak. 
hogy romlott gyógyszereit elkobozzák, a bizottság tagjait tudatlanoknak 
mondta, szidalmazta őket, sőt vívótőrrel és roazsártörökkel szaladt nekik. 
A tanács súlyos ítéletet szabott reá: kiutasította a városból s kötelezte, 
hogy J enisch doktortól, kit azzal rágalmazott, hogy szerencsétlenségének 
okozója, becsületsértő szavaiért kérjen bocsánatot. Unkel végre is kö
nyörgésre fogta a dolgot, ünnepélyes formák közt bocsánatot kért s en·e 
a tanács is megelégedett annyival(!), hogy kétszáz aranyforint pénz
bírság fizetésére enyhítette ítéletét, melynek meg volt az az üdvös hatása, 
hogy ezentúl a pozsonyi gyógyszerészek csak szóval tiltakoztak a patika
vizitáció ellen, bár eredmény nélkül.56 

N em egyszer megtörtént" hogy a gyógyszerész azért nem rokon
szenvezett egyik-másik városi orvossal, mert olcsó recipéket írt. Régi 
gyógyszerészeink, mint már említettem, többnyire németek voltak s ezek
ről már Paracelsus megírta, hogy csak akkor kedvelik a doktort, ha ez 

55 Ide pedig Kisázsiából, ahol Asklepios és a Dioskurok tiszteletével érdekesen 
szövődött egybe (később) a Kozma-Demjén-kultusz. L. erre vonatkozólag Sudhoff 
kutatásait, ki többek közt azt is megjegyzi, hogy a középkorban alig volt orvosi 
testület, melynek címerében ott ne lett volna e két szentnek képe és még ma is ott 
van némely protestáns (!) egyetem címerében és pecsétjében. - A magyar sz. 
koronán levő két sebész-szent fényképe megtalálható a köv. munkában: Latkóczy: 
Korona és koronázás. (Bpest, 1892., a 19. lapon.) 

56 Vámossy István-- Ada-tok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban. (287-289.) , 
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receptírás közben nem igen törődik a páciens zsebével (.,die Apatheker 
sind meine Feinde, weil ich ihre Büehsen nicht leere, meine R.ecepte sind 
einfach und sim pel... l\Ieine Pflicht ist den Kranken zu helfen und nicht 
die Apatheker zu bereichern"). A marosvásárhelyi Mauksch-féle gyógy
szertár tulajdonosa (a 18. század végén) azt írja az ö igen érdekes instruk
ciójában,57 hogy azoknak az orvosoknak, kik a gyógyszertárnak "hasznot 
hajtának", a saját használatukra való gyógyszereket ingyen kell adni, de 
az ilyen ingyen adott orvosságokról is pontos jegyzéket kell vezetni, 
hogy ellenőrizhető legyen, érdemes-e adni máskor is? Ez a kedvezmény 
a chirurgusnak is megadható, de csak akkor, ha elég sokat ír; aszerint, 
hogy mennyi recipét és milyent küld, tartozásának a felét vagy harma
dát el lehet engedni. "J\Iivel pedig ~ sajnos - az orvos uraknak újévkor 

29. Czottrnann Bertalan kassai gyógyszerész és fele
s é g e f o g a d a lm i kép e. Mettertia-oltár a kassai székesegyházban. 
Babacsai János mester munkája. A gyógyszerész és felesége térdeplő hely
zetben imádkozik; előttük a két családi nemesi címer; ezek közt hatalmas 
kétfülű gyógyszerészi mozsár, rajta Kassa város címere és az 1516-os év
szám. A gyógyszerész cinóbervörös ujjasban, melyre bő sötétbarna köpeny 
borul. A gyógyszerész mögött védőszentje; fehér ruhába öltözött {valÓ· 
színűleg már halott) felesége mögött angyal. A két imádkozó alak fölött 
középen szt. Kozma és Demjén, kiknek arca és ruházata sok tekintetben 
emlékeztet a 2i. képre. A baloldali (Kozma) borotvált arcú, magas vörös 
sapkával, két kezévpl urinálét tartva szemei elé. A jobboldalon szL Dem
jén, mint hosszúhajú szakállas férfi, fején szintén vörös sapkával, mely 
szürke prémes karimával van ellátva; jobbjában hengeralakú, födeles sze
lence, baljában gyógyszerészi kenőkanál. (V. ö. Archaeol. Értesítő, XXII. 

1902. ass.) 

mindenütt ajándékot küldenek, Úgy itt Vásárhelyt is küldeni kell. Az 
ajándék lehet egy finom süveg cukor, 4-7 font kávé, egy doboz Pulvis 
tumalis vvgy Troch. Benedicti és ha a citrom szép, úgy ebből is hat dara
bot. Az olyan orvosnak, akinek csalc kis _qyakorlat_a van és keveset ír, 
csak a. fele adandó", a sebészeknek pedig - mivel hogy kevés recipét 
írnak - egyáltalán nen1 jár újévi ajándék, hanem csak .,lcomplimentum" 

57 Orient Gy.: Az erdélyi Nemzeti Múzeum kebelében felállított gyógysz. 
múzeum. (Kolozsvár, 1918.) 277. 
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(vagyis a mai b. ú. é. k.). Aztán még arra is figyelmezteti Mauksch uram 
a fiát (leendő utódját), hogy az orvos urak előtt, köszönés alkalmával, 
meg is kell hajolni; ha pedig új orvos jön a városba, annak udvarolni 
kell és odaédesgetni, soha vele disputálni nem szabad, mert ő a konkurrens 
gyógyszertárakban is megfordul s az utóbbiakban mindenesetre meg van 
a jószándék, hogy az ifjú doktort magukhoz csalogassák. 

Az orvosok és gyógyszerészek viszályainak leggyakoribb oka azon
ban mégis az volt, hogy az utóbbiak lépten-nyomon beleavatkoztak az 
orvosi funkciókba. A seirnecbányai gyógyszerész, ki a 16. század végén 
segéddel dolgozott s a város részéről fizetésben részesült, szintén sokszor 
megtette ezt, de már azt nem tűrte, hogy az ő szakmájába más is bele
szóljon. Az 1580-as évek elején már szinte tűrhetetlenné vált ennek a 
gyógyszerésznek az önkényeskedése: tetszése szerint állapította meg az 
árakat, az összetett gyógyszereket nem ő maga, hanem tapasztalatlan 
segédje készítette s ez az orvos jóhírének is ártalmára volt, kivel különben 
állandóan viszálykodott.58 Ugyancsak a 16. század végén írja a német 
Kober Tamás, hogy a magyarországi tábori patikák igen elhanyagoltak, 
piszkosak, a g-yógyszerészek tanulatlanok voltak és folyton-folyvást bele
ái·tották magukat a betegek kezelésébe; a magyarországi hadak vezérei 
pedig- fölötte igen takarékoskodtak a g-yógyszerekkel, még a beteg- vagy 
sebesült katonák rovására is; az a szólás járta a táborban: "wer liegt, der 
liegt".59 A magyar tábori gyógyszerész nem a jobb-, hanem a balkeze az 
orvosnak ~ írja Kober, ezért is minden német orvosnak ajánlja, hogy ha 
Magyarországba készül, német földről vigyen magával gyógyszerészt és 
gyógyszertárat. A magyarországiak többnyire csak tirók (kezdők, ina
sok) vagy asszonyi nép, kikben azonban sok az imposztarság s gyakran 
veszik igénybe a quid pro quo-t: a hivalkodó felírásokkal ellátott szépsé
ges gyógyszertartályokban nem az van, ami reájuk van írva, hanem a 
Pulvis gemmarum ruhrum helyett bolus, az Aqua carhunculi helyett 
santallal festett vinum sublimatum, a Secretum smaragdorum helyett 
sueens rutae, a Saccharum maruitarum helyett cornu cervi és így tovább. 
Dr. Nicoletti budai orvos (1739) azzal vádolja Seyller Ferenc József ottani 
gyógysze:r:észt ("Apotheker zum goldenell Einhorn"), hogy orvosi gyakor
latot űz, pedig jobb volna, ha a patikával törődne, melyeket - drágasá
guk miatt - messzire elkerülnek a budai polgárok. Hogy is ne, mikor 
pl. az Essentia duleis Hallensis kvintlijét két forintért adja, holottugyanez 
a tábori kórházban (Feldapotheke) 51 krajcárért kapható. Ugyancsak ö 
két másik budai orvost (dr. Classent és Schustert) néhány arany igérgeté
sével igyekezett magához csalogatni (mit Offerten etwelcher Duggaten an 
seine Apotheckhen ziehen wollte), de ezt a doktorok visszautasították." 
1812-ben Rá th János pesti gyógyszerészt tiltják el az orvosi gyakorlattól 
és az ő titkos szereinek használatától.6i 1761-ben Lang Simon lőcsei gyógy
szerészt azzal vádolja az ottani orvos, dr. Institoris, hogy szemorvosi gya-

58 Sobó Jen{): Seirnecbánya társadalma ... a XVI. század második felében 
(1910.), 93. 

5D Győ-ry Tibor: Századok, 1900., 844. és Coberus: Observat. medicarum castrens. 
Hungaric. decades, (1685. évi kiadás), 15-27. oldal. 

6D Orsz. levéltár: Acta pestil; 1739 aug. - Ugyanez a dr. Nicoletti már régeb
ben is azt ajánlotta a tanácsnak, hogy a vizivárosban filiálét nyissanak, mert a 
Seyller-féle patikában nincs elég gyógyszer. Ez ellen persze kézzel-lábbal protes
tált Seyller. 

61 Linzba-ner: III. (2.), 345. 
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korlatot folytat." 1739-ben dr. Forlani soproni orvos feljelenti Ehrlinger 
Bertalan városi gyógyszerészt, hogy egy váltólázas asszonynak mérges 
gyógyszert adott, ki attól súlyosan megbetegedett; kéri a tanácsot. hogy 
a gyógyszerészt, kit gyilkosnak (homicida) nevez, példásan bü1;tessék 
meg.63 Egyik-máslk városunk régi statutumaiban is nyomát találjuk az 
efféle visszaéléseknek; így például Kőszeg városának 1736. évi törvény~ 
hatósági' jogszabályában, mely azt mondja, hogy "az borbélyok és appothi
cariusok sub poena gravissimae animadversionis meg ne merészeljék pró
bálni, hogy olyan betegekhez, kik az professiojokon kívül vannak (mínt 
ennek előtte) járjanak s annyival inkább azoknak purgatiot és más 
orvosságot sine praescriptione doctoris adjanak", sőt ugyanezt a hely~ 
tartótanácsnak egyik 1742. évi rendelete is (a gyógyszerészek esküjére való 
hivatkozással) ismételve megtiltotta."' 

A renitens gyógyszerészekkel nemcsak Pozsonyban, hanem más váro
sokban is elég sok baj volt. Így például a két soproni fizikus: dr. Degen
hardt és Stockínger (a 18. század közepén) beadványt intéztek a város 
tanácsához,65 melyben elpanaszolják, hogy a városi gyógyszerészek, sebé
szek, sőt még a bábák sem adják meg nekik azt a tisztességet, mely állá
suknál fogva megilleti őket és orvostársaikat. Ez okozza aztán, hogy a 
köznép inkább a sebészekhez és a gyógyszerészekhez fordul gyógyítta
tása végett, tőlük kap (akár kell, akár nem) hashajtót, hánytatót, köpölyt, 
érvágás t, persze mindezt jó borsos áron. N em is volt hiány olyan rende
letekben, melyek arra intették a gyógyszerészeket, hogy az orvossal szem
ben ,.comme il faut" viselkedjenek. Némelykor e rendeletek az orvost is 
hasonló magatartásra kötelezik, de ez inkább kívételes. Sopron város 
tanácsa már 1613-ban meginti a városi orvost és gyógyszerészt, hogy ne 
torzsaikadjanak egymással.66 Debrecen évkönyveiben olvassuk, hogy 
1714-ben meghagyják a város tisztiorvosának, hogy semmiféle gyógyszert 
a magáéból ne adjon, hanem mindent a város patikájából szei-ezzen be, 
az előljáróság tudta nélkül vidékre ne távozzék, a gyógyszertárra gondo
san felügyeljen s végül, hogy az orvosok és gyógyszerészek között jó 
egyetértés legyen, egymást ne kisebbítsék. A pozsonyi gyógyszerészek 
1736-iki eskűmintájában67 benne van, hogy a gyógyszerész az orvosok, 
kiváltképpen pedig a város fizikusa iránt kellő tisztelettel fog viseltetni 
s ha ez a gyógyszertárt vizsgálja, köteles készséggel áll szolgálatára, 
semmiben sem ellenkezve; hasonló szakaszt tartalmaz a Torkos-féle Taxa 
pharmaceutica Posoniensis függeléke is. 

Mindezt megértjük, ha meggondoljuk, hogy azokban a régmult 
időkben az orv-os nemcsak képesítés, hanem társadalmi állás tekintetében 
is jóval a gyógyszerész fölött állott. A kettejük közti rangkülönbség 
talán legjobban lerí arról a régi francia képről, melyen a jól táplált orvos 
bent terpeszkedik az elegáns hintóban, a sebész és a szintén pocakos pati
kárius pedig a hintó után kullog: coguntur ire pedes. A gyógyszerészek 
társadalmi állásának mindenesetre sokat ártott, hogy igen hosszú időn 
keresztül (egészen a 16. század végeig, sőt nálunk még azután is) ők vol
tak (a bábák mellett) a· klisztérozás specialistái; orvosdoktorok sohasem 

62 Lőcse város levéltára: XII. 188-13. 
63 Sopron város levélt. Lad. XXIX. num. 60. 
M Linzbauer: n. 195. 
65 Sopron város levéltára: Lad. XX. et. U. fasc. l, 
66 Sopron szab. kir. város monogr. (1894.), TI. 292. 
67 V ámossy (L m. 298.) teljes szövegében közli ezt a (latin) eskűmintát. 
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végezték ezt a műveletet, mert dehonesztálónak tartották. Középkori 
képeken (például egyik nagybecsű, a 14. századból való drezdai kódex ábrá
zolásán) nem egyszer látjuk a gyógyszerészt és segédjét a esőre vagy a 
beöntés alkalmazása közben s az itt közölt francia gúnyképen is ott szalad 
a gyógyszerész segédje a kocsi előtt, jól megiermett allövetfecskendőjéveL 
Kemény J á nos írja emlékezéseiben, hogy mikor ifjúkorában, mint apród 
szalgálván Bethlen Gábor udvarában, rosszul érezte magát: a humor
kedvelő fejedelem dr. Scultetust és Sámuel patikárust küldte hozzá, hogy 
ez még akkor is, ha nem tetszenék a páciensnek, klistélyt adjon neki. 
Kemény János azonban titokban néhány tallérral lekenyerezte Sámuel 
uramat s ilyen módon sikerült neki megszabadulni ettől a furcsa· operáció
tól. A klisztérozás rniatt igen sok gúnyt kellett elszenvedni a gyógysze
részeknek. Kivált a franciák, Moliere stb. voltak mest,erek a csípős-

30. Orvos és gyógyszerész egy közös kiránduláson. (B r a n d o i n 
gúnyképe 1771-böl.) A mcnet elején egy gyógyszerészsegéd, mint 

fullajtár, a vállán hatalmas allövetfecskend6vel. 

gúnyos versikék gyártásában. Franciaországban (a 17. században) 15 
sou-t kapOtt a gyógyszerész (szegényebb betegektől) a cső1·e alkalmazá
sáért s innen eredett a tréfás sírvers egy hajdani francia gyógyszerészre: 

"Ci-git qui, pour un quart d'écu, 
S'agenouillait de-vant un cul". 

És mikor a francia orvos és a gyógyszerész magyar módra összeküföu
bözött, az előbbi büszkén vágta oda a csúfondáros proverbiumot: "Taisez 
vous, Monsieur, il y a grande distance du pouls au cul!" (Hallgasson, jó 
uram, - nagy távolság van a pulzus és a s ... közöttl) 

Ma már - juvante Jove - megszünt a nagy distancia: megszépült 
a gyógyszerész foglalkozása, ellenben csúnyább lett az orvos funkciója, 
mert neki operálnia, boncolnia stb. kell, sőt szükség esetén a esőre alkal
mazásával is - manu propria - meg kell barátkoznia, ha azt kívánja a 
beteg érdeke és ha ,.periculum in rnora". Abban a korban, melyről itt szól
tunk, mindez szinte elképzelhetetlen, mert kézzel manipulálni: nem volt 
összeegyeztethető az orvosi majestással. 
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N e gondoljuk azonban, hogy a gyógyszerészeknek csak az orvosok
kal akadt bajuk. Egymás közt is elég kelletlenség, féltékenykedés, inkol
legialitás, sőt pörösködés forrása volt az üzleti érdek. Legjellemzöbb err~ 
a régi budai patikák harca a "Városi" cím használatáért, melynek rövid 
1örténetét - Dobozi István adataira támaszkodva - a következökben 
adom: 

i, török uralom bukása után, I. Lipót császár idejében (1688) adták 
polgári személyek részére a legelső patikanyitási engedélyeket. Ez a kér
dés azonban jogilag még nagyon sokáig tisztázatlan maradt. I. Lipót 
ugyan a legfelsöbb privilégiumával megengedte Budának és Pestnek, 
hogy egy-egy patikát állíthatnak fel, ez a legfelsőbb császári intézkedés 
azonban egyelőre csak írott malaszt maradt, mert a felsőbb hatóság a sze
mélyi engedélyek kiadásánál fenntartotta magának az önrendelkezési 
jogot. A patikanyitási személyi engedélyeket kezdetben a bécsi udvari 
kamara, később, mint legfelsöbb közegészségügyi hatóság, az 1723-ban 
alakult helytartótanács engedélyezte. A városi tanácsnak nem volt joga 
patikaengedélyeket adni és csak az átruházásoknál, a tulajdonos személyé
ben való változásoknál volt a városi tanácsnak döntő szava. A szakkép
zettség mellett a patikaengedélyért folyamodónak záros határidőn belül 
meg kellett szereznie a polgárjogot, mert városi patika élén csak városi 
polgár állhatott. Legelőször (1688-ban) Budán a várbeli, ma is fennálló 
Városi gyógyszertár nyílt meg, utána Pesten a belvárosi Szentháromság 
és a vizivárosi Fekete macska patika. Városi elnevezését csak a várbeli 
patlka későbbi tulajdonosának engedélyezt-ék, amiből aztán igen hossza
dalmas és kínos pörösködések, viszályok támadtak, mert a később nyílott 
patikák is a jóhangzás ú Városi nevet akarták felvenni. 

Arnint a régi patikák eredeti okmányaiból látjuk, a cím körül majd
nem két évszázadon át ádáz harcok folytak. A legelső budai V áro'i 
patika kezdetben Zum goldenen Einhorn címet viselte, a vizivárosit pedig 
Aranysas-nak hívták. Más tulajdonosok kezében később a várbeli gyógy
szertár is a Városi cím használatával az Aranysas nevet veszi fel, a vizi
varosi pedig ettől kezdve a Fekete medvé-hez címezteti magát. Jóval 
később, 1846-ban, a vizivárosi Aranysas tulajdonosa, Hollmann József 
engedélyt kap a tanácstól a Városi gyógyszertár címének használatára. 
Hosszas utánjárás és nagy befolyások megmozgatása után meg is kapja 
rá az engedélYt, ámde az új címfelíráson még meg sem szárad a festék, 
már a várbeli Aranysas tulajdonosa, Unger Ferenc is kedvet kap az elő
kelően hangzó és szépen csengő Városi cím használatára. ö is megfolya
nwdja és hosszas kérvényezés után valóban meg is kapja a városi tanács
tól a Városi cím használa tát. A vizivárosi patikus ezt látva, címbitor
lá-sért panaszt emel a várbeli gyógyszertár tulajdonosa, Unger Ferenc 
ellen, azt vita tv a., hogy a Városi cím használatához a tanács megtévesztése 
útján jutott. 

A tanács súlyos dilemma elé került és a két harcoló patikust min
denképpeu szerette volna kibékíteni. Kisütötte a bölcs magisztrátus, hogy 
rohitán a legelső patikanyitási engedélyt csakugyan a várbeli kapta. 
tehát a J7árosi. cím használata inkább megilleti, mint a később alakult 
vizivárosit. EzéTt a tanács a következő salanwni ítéletet hozta a pörös
ködő várbeli és vizivárosi patikusok között: Elismeri elvben, hogy mind
cgyik polgári pa tikának joga van a V áro si cím használatára, de miután 
a teljesen egyforma cím két irányban való használata a közönség körében 
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is félreértésekre adhatna okot, az alsóbb fekvésű Viziváros patikájának 
Alsóvárosi címét engedélyezi, amíg a fentebb fekvő V ár legelső gyógy
f-ozertára a V áro si nevet viselhesse továbbra is. 

Amde a vjzivárosi patikus az Alsóvárosi cím használatát egyenesen 
visszautasította, nyilván, mert az "alsó" jelzőt lealázónak, lekicsinylőnek 
tartotta. ToYább folytatta tehát a harcot a várbeli patikával. A hosszas 
civódásnak azonban nemsokára barátságos kiegyezés lett a vége. A vár
beli patika az Aranysas eldobásával, ezentúl csak V áro si címen szerepel, 
a vizivárosi pedig a Fekete medvé-hez még hozzákapja a Városi szót. Így 
lesz belőle V á rosi patika a fekete medvé-hez. (A vizivárosi Fekete medve 
gyógyszertár ma is fennáll a Fő-utca 27. szám alatt és legújabban ismét 
használja a V áro si cím et. amihez a fentiek szerint joga is van.) 

• 
Föntebb a gyógyszertárak ellenőrzéséről is tettem néhány megjegy

zést. Talán nem lesz egészen fölösleges. ha erre kissé bővebben is kiter
jeszkedem ezen a helyen. 

Nagy valószínűséggel következtethetjük, hogy a Habsburg-uralom 
elejétől fogva a gyógyszertárak ellenőrzésében ugyanazok az elvek vol
tak irányadók, melyeket Ausztriában, s nevezetesen Bécsben, I. Ferdinánd 
1564-iki, II. Rudolf 1602-iki és III. Ferdinánd 1644-iki rendeletei szabtak ki. 
Az ellenőrzést a legrégibb időben a városi tanács vagy a fizikus eszkö
zölte. Így volt ez péld. Pozsonyban, 1599-ben." továbbá Brassóban 
1628 és 1647 -ben (.,der 4, Artickel d esz 1628. J ahrs wierdt b ey Krafften 
erholten, dass die Apotheck durchs Jahr 2 mahl möge durch zwen weise 
Herrn vndt 2 Hundertmiinner besichtiget werden'').69 Demkó említi 
könyvében (304. !.), hogy Seirnecbánya város tanácsa .1581-ben figyelmezteti 
a gyógyszerészt, hogy az orvosságokat a hivatalosan megszabott árban 
szolgáltassa ki, azokat maga készítse, ne pedig tudatlan, hozzá nem értő 

egyénekkel készíttes se. ú gy látszik, hogy az ilyen visszaélések gyakoriak 
voltak, sőt maguknak a gyógyszerészeknek hiányos szakképzettsége is sok 
panaszra adott okot, nemcsak a 16. században, hanem még sokkal később 
is. Bizonyítja ezt az 1727 december 9-én kelt helytartótanácsi rendelet, mely 
meghagyja, hogy miután köztudomás szerint a gyógyszerészek tudatlan
ságából és romlott orvosságok kiszolgáltatásából sok baj háramlik a 
közönségre,70 ennélfogva a gyógyszerészek az egész ország területén füg
getlen és érdeknélküli orvosok által szakismeretükre nézve megvizsgálan
dák s ha a szokásos esküt még le nem tették, fölesketendők. Ez a leirat a 
gyógyszertár szigorú vizsgálatát is elrendeli, melynek eredményéről min
den esetben a helytartótanács is értesítendő. Hasonló értelmű rendelettel 
1731-ben a pozsonyi jezsuiták és kegyesrendiek gyógyszertárának orvosok 
által való évenkinti megvizsgálását is meghagyja a helytartótanács. 
Pozsonyban különben már sokkal régebben is, 1599-ben, megkívánták, hogy 
a patikát szakértő gyógyszerész vezesse; a mondott évben u. i., mikor 
Mauritz gyógyszerész halála után ennek özvegyét Wagner nevű egyén, ki 
nem volt gyógyszerész, vette el, a városi tanács elrendelte, hogy: "Des 
Mauritzen Apctheken sol!te man einen erfahrenen Apotheker in Bestanrl 

ss Vá·mossy: i. m. 285. 
69 Kolosvári és óvári: I. 561. 
7o Quandoquidem _ . . notabiles sane defectus o b inscitiam pharmacopolarum 

et distributa corrupta medica1ia emersisse etc. (Linzbauer, II. 10.) 
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31. A régi budai várbeli patika (az "Aranysashoz", ma: "VáJ:Osi grógyszcrtár" a Tárnok 
utcában) 1769-ből .-aló egyik, báró Rudnyánszkynénak szóló számlakivonatának érdekes 
fejléce, alul a patika képével, melynek első emeletén és a földszinten is (a félig nyitott 
ajtótól jobbra) ott van az arany (kétfejű) sas. (Országos Levéltár. E r n y e y J ó zs ef 

g y ü j t em é n y é b ő I.) 

Jla tTgyanazoH bndai patika I"la-hől való számlukivonat:íuak fejléce; alul Budavárának 
egykorú képével. (Orsúgos Levéltár. E r n y e y J ó zs ef g y ü j t em é n y é b ő L) 
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o der anderweg verlass en, weil der Wagner derselben K unst nit ist und die 
Sache des Menschen gesund und leben betrelfen thuet"." 

1736-ban ismét elrendeli a helytartótanács, hogy az ország gyógy
szerészeit vizsgálatnak vessék alá, még pedig nem hatósági személyek, 
hanem a városi és megyei tiszti orvosok előtt. A gyógyszertárak ellen
őrzése különben ezidőtájt is meglehetős laza és illuzórius módon történhe
tett, mert a tanács 1767 jan. 26-ikán kelt rendelete szerint biztos tudomása 
van arról, hogy az orvosok a megejtendő vizsgálatról 2-3 héttel előre 
értesítik a gyógyszerészeket, úgyhogy ezek a romlott szereket előre félre
teszik s a vizsgálat után megint visszahelyezik. 

A hasonló visszaélések meggátolására II. József (1788 dec. 20.) meg· 
tiltotta a tiszti orvosoknak, hogy a gyógyszerészektől adatni szokott újévi 
ajándékokat elfogadják. 

Hogy a 19. század elején miképen történt a gyógyszertárak ellen
őrzése, arról beható és érdekes vázlatot nyujt Grünvald Pálnak "A gyógy
szertári vizsgálatokról" szóló 1839-ben megjelent orvosi értekezése, Ebből 
többek közt megtudjuk, hogy a mult század elején a budapesti gyógyszer
tárakat az orvoskari dékán, a füvészet és vegytan tanára s a fővárosi 

gyógyszerészek két széniora vizsgálta meg; de .,ezenkiviil tellyes szabad
ságok van a helybéli orvosoknak néha-néha kisebb gyógyszerészi szemlé
ket tartani; mert ezáltal legkedvezőbb alkalom adatik a gyógyszerek 
kémiai tulajdonságai fölötti meggyőződésre és a fiatal orvos a gyógyszer
tanban magát nem keveset gyakorolhatja"; - hogy azonban a gyógy
szerész megköszönte-e ezeket a jutányos gyógyszertani tanulmányokat, 
arról nem szól a tudós értekező. A vizsgálat díja három arany volt, melyet 
a gyógyszerész fizetett s ez összegből két negyedrész a főorvost, egy 
negyedrész pedig a segédorvosokat illette. A bizottságnak be kellett 
mutatni az ,,üzönczöket" (practicantes) is, kiknek legalább négy diák
iskolát végzetteknek és latinul beszélőknek kellett lenniök. Különös figyel
met fordítottak arra is, hogy a hiánykönyv (liber defectuum) jól van-e 
vezetve, továbbá hogy a gyógyszertárban van-e herbarium vivum (.,zsenge 
fügyüjtemény"), mely az üzönczök botanikai tanítására . igen eélszerü, s 
végül arra, hogy a gyógyszerész megtartja-e az árszabály rendelkezéseiU 
Az ez ellen vétők egy 1810-ben kelt rendelet értelmében 24 cs. arany fize
tésére voltak kötelezve. 

Hogy a 18. század második felében milyen elvek szerint történt a 
gyógyszertárak vizsgálata, arra nézve részletes felvilágosítást ad a követ
kező (latinról fordított) jegyzőkönyv, melyet az állatorvosi főiskola irat
tárában találtam: 

"Jegyzőkönyv a körmöcbányai városi gyógyszertárnak 1791. évi október 
8-án megkezdett és folytatólagosan 10-én befejezett vizsgálatáról. 
Alulírott a Tekintetes Tanácstól e célra kiküldött HaraszZem Antal 

tanácsos és polgármester úr jelenlétében az itteni nyil ván os gyógyszer
tárat, mely a városháza épületében van, fentirt évben és napon a tekinte
tes tanács határozata és kiküldetése folytán váratlanul megvizsgáltam és 
annak állapotát következő rendben találtam: 

E gyógyszertár tulajdonosa Gaube Antal, a ki csehországi kornotani 
származásu. A tirociniumot Prágában végezte, hol még ezután is három 
évig tartózkodott, majd Temesvárott, Laibachban és Bécsben 1nűködött 
pár éven át. Az utóbbi helyen, miután a szokott vizsgát letette, 1776~ban 

71 Várnoss?J: u. o. 279. 
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oklevelet nyert a magas orvosi fakultáson, a mint ezt oklevelével igazolja 
is. 1779-ben a helybeli gyógyszertárt megvásárolta. 

A következő gyógyszerészi munkákkal van ellátva: l. Pharmacopoea 
Austriaco-provincialis. Nyom. Pozsonyban 1779-ben. 2. Az 1745-ből való rég-i 
bécsi gY;ógyszerkönyv. 3. Az uj gyógyszerárszabvány, mely először Bécs· 
ben, maJd 1779-ben Pozsonyban adatott ki. 4. Lonicerus Adám Herbariuma, 
rézmetszetekkeL Nyom. Ulmban 1770-ben. 5. A gyógyszerészetben használt 
füvek és ,virágok préselt gyüjteménye abc-sorrendben, botanikát tanulók 
számára. 6. Zimmermann Keresztély: Chemia theoretico-practica, két rész
ben. Drezda 1755. 7. Lemery: Chemia practica, két részben. 8. Voyt János 
Jakab. Gazophylacium medico-physicum. Lipcse 1775. 9. Stahl György 
Ernő: A Stahl-féle gyakorlat, gyóg-yszerészek számára. 10. A. B. C. D. E 
F. betüs kötetek, u. m.: Bewahrte Hilfsmitteln den Ertrunkenen und von 
Kohldunst Erstickten zu helfen etc. Unterricht wider den tollen Hundes
biss. Pressburg. 

A hiányzó és az ujból beszerzett gyógyszerekről visszamenőleg 12 éY 
óta megőrzött könyveket felmutatta. 

Fogt János körmöcbányai 17 éves, miután a harmadik grammatikai 
osztályt elvégezte, már két év óta gyakornokoskodik ezen gyógyszertárban. 

Maga a gyógyszertár a piac közepén áll, elég tágas, világos és a 
gyógyszertartó edények, s tégelyek megfelelő elhelyezésére alkalmas. 
A gyógyszertartályok kemény fából vannak esztergályozva, s hogy jobban 
eltarthaták legyenek, belülről tiszta papirossal vannak bevonva és általá
ban minden edény, s szekrény uj testésü, s uj felirással van ellátva. Min
den szirup üvegben, ez pedig hengeres üvegmázzal bevont edényben tar
tatik: épigy a főzött olajok is, nevezetesen pedig a préselt manciola olaj, 
részint üvegekben, részint iivegmázzal bevont agyagedényekben tartatnak. 

A laboratorium a hely szüke miatt az eléggé tágas és tűzveszélytől 
mentes konyhában két vegyi kemencével van felszerelve; ez a helyiség 
lepárláshoz, besűritéshez. kalcinációhoz. hevítéshez és hamvasztáshoz 
felette alkalmas. 

A Hepar Reguli antimonii 7~ és a Nitrum antimoniatum, készítéséhez 
szükséges vegyi robbantások a városon kivül, szabad és biztos helyen 
végeztetnek. 

A kisebb üstök sárgarézből valók; a nagyobbak, melyek viz és 
alkohol lepárlásához valók, fedőjükkel együtt belfelületükön ónnal szabály
szerűen be vannak vonva. Retorták, tartályok, olvasztóedények és rninden 
más kémiai célokra szolgáló edény a szükséghez képest kellő számban van. 

A mérgek, nevezetesen: arzén, 1nercurius vitae, merc. praeparatus 
ruber, albus; hepar, vitrurn és butyrunt antimonii/3 euphorbium, opiurn, 
stb. stb. a királyi helytartó-tanács magas rendeletének megfelelőleg külön 
retesszel elzárt helyen tartatnak és- szigorúan tilos ezekből orvos tudta és 
rendelése nélkül eladni. 

Az igen átható, vagy kiállhatatlan szagú gyógyszerek, a minők: 
moschus, zibethum, a.mbra, eastoreum asa foetida stb., bőrrel jól befedett 
üvegedényekben elkülönitett. s a többi gyógyszerektől távol eső helYre 
vannak téve. · 

A füveket, gyökereket és virágokat az épület padlásán, szellős 
helyen, részint papír-, részint vászonzacskókban, részint hólyagokban és 
faedényekben a portól kellően védett állapotban találtuk. Szaglás és ízlés 
útján meggyőződtünk róla, hogy ezen anyagok friss minőségűek. A borsos
mentát a gyógyszerész négy évvel ezelőtt saját kertjében ültette, s azóta 
ez a fű épúgy, mint az astragalus-gyökér magában a gyógyszertárban, 
száraz helyen, nagyobb faszekrényben tartatik. 

72 Regulus antimonii a stibium-fém régi neve. Hepar Reguli antimonii, vagy 
rövidebben Hepar antimonii, nem egyéb, mint antimon-oxidnak, kaliumantimontri· 
szulfidnak, kénsavas káliumnak stb. elegye, melyet fekete kénantimonnak és káli· 
salétromnak elpuffantása által nyertek. Nitrum antimoniatum (vagy stibiatum) a 
régente használatos Antimoninm diaphoreticwn (Stibium oxydaturu non ablutum) 
készítésekor melléktermékül nyert sóelegy, meb,. salétromsavas és salétromossavas 
káliumot, továbbá arzénsavas és antimonsavas káliumot tartalmazott. 

73 Mercurius vitae a. m. antimonoxiklorid (Pulvis Algaroth.), Fitrum anti
monii (antimon-üveg) nem egyéb, mint antimonoxidnak és triszulfidnak elegye. 
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A válogatott, másodrendű, s olcsóbbfajta kinakéreg az itteni for~ 
galomnak megfelelő mennyiségben található; a válogatott kéreg jóságát 
külseje és keserü ize bizonyítja, A rebarbara (úgy a közönséges, mint a 
válogatott), továbbá a gyanták: ammoniacum, sagapenum, galbanum, asa 
foetida, eastoreum 1\.ioscoviticum, gummigutta stb. átható szagúak és 
izűek. Válogatott és közönséges manna. aloe socotrina elegendő mennyi
ségben van. 

Az ez évben Pozsonyból beszerzett gyógyszerek évi számlája bizo
nyitja, hogy a gyógyszerész a preparátumok legnagyobb részét mag·a 
készítette, s csak igen keveset hozatott készen. 

Ezután megkezdtük a gyógyszerek vizsgálatát abban a sorrendben. 
melyet a Pharmacopoea provincialis előír. 

Az Acetum destillatum) 
" " anrb_~P~ICum l jó, friss és nyálkás üledék nélkül való. Az ólom-" " f~ v~;d~lae 1 eczet pár cseppje t~~zta. vizhez adva, annak tej-

lithargyri j szeru sz1nt adott. 
rutae etc. 

Az Antimonium diaphoreticum ablutum és non ablutum a Pharma 
copoea provincialisban előirt eljárás szerint készült és raktáron van. A le
párlás útján nyert egyszerű vizek, minők az Aqua anisi, foeniculi, chamo
millae, cerasarum nigrorum, melissae, menthae, totius citri, cinnamomi, 
majoranae, rosmarini, ruthae stb. frissen készültek és jellemző szagúak. 
V egyi és gyógyszerészi kisérletekhez való közönséges desztillált viz 
készen van. Aqua castorei, aqua cinnamami vinosa, aqua anodyna pragen
sis, hysterica foetida, vulneraria cum vino megfelelő erejüek. 

A conservák közül csak azok voltak találhatók, a melyek gyakrab
ban használtatnak és ezek üvegedényekben vannak, hogy jobban eltart
ha tók legyenek. 

Az electuáriumok, nevezetesen az Electuarium antifebrile és catarrh
ticum, a Confectio hyacinthina, Electuarium infantum. pectorale. purgant-i 
etc. a Pharrnacopoea Provincialis előírása szerint frissében készittetik. 
Épigy frissében készül az Electuarium contra morsum rabidi canis akkor. 
mikor annak használatát a végzetes harapás kivánja. Az ezen Electuarium
hoz szükséges gyógyszerek mind kéznél vannak. Készítésekor a nünükek 
(Meloe proscarabaeus) azon évi friss tisztitott rnézzel kevertetnek. 

Az Electuarium diascordion és E. lenitivum előirás szerint készítve 
tartatik, épúgy a Pharmacopoea provincialisban előirt elixiriumok is. Azt 
találtuk, hogy csaknem minden flastrom nemrégiben készült. 

Az essenciák ize azt bizonyítja, hogy jó erősek. 
AZ Exractum corticis peruviani aquosum és resinasum 74 megfelelő 

kivonatsürüséggel birt. A Liquor anodynus mineralis átható, a Liquor 
cornu cervi pedig kiállhatatlanni kellemetlen szagú volt. A Limatura 
M artis rozsdanélküli és száraz helyen tartják. A M agnesia alba cum sale 
ammoniaco trita nincs mészszel keverve. A M ereuri us dulcis mészvizzel 
keverve, sötét szinüre festette azt; rnig a Mercurius sublimatus corrosivus 
hasonló rnódon kezelve megsárgult, annak bizonyságául. hogy e vegyüle
tek helyesen készültek. A préselt keserűmandula-olaj nem volt avas szagú. 

Az illó-olajok (melyek közül mintegy 40 fajta, köztük az olettm 
menthae piperitidis is, van készenlétben) számuk után könnyen megtalál
hatók; mind jellemző és erős szagúak. 

A pilula-masszák elegendő mennyiségben s megfelelően készültek. 
Por-abkban kevés gyógyszer van készletben, mert a poritott gyágy

szerek ereje könnyen elpárolog; a mely szerre pedig naponta szükség van. 
abból nem készül több, mint a mennyi 14 napra szükséges. 

A jalappa-gyantát maga a gyógyszerész készíti, hogy annak erejéről 
annál inkább biztosítva legyen. Hogy megállapitsuk, vajjon e szer a tör
vényben előirt módon készült-e, először a következő próbát ejtettük meg: 
A gyanta ke-llő mennyisége parázsra dobva nem terjeszt szurok- vagy 
gyanta-szagot; másodszor: hideg alkoholban magától lassan n1inden mara-

•~ Cortex peruvianus a. m. kinakéreg. 
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dék nélkül feloldódott; harmadszor: lassanként melegitett borszeszben a 
gsanta szintén teljesen oldódott. 

A Pharmacopoea provincialisban előirt középsók kellő mennyiség
ben és szabály szerint készitve tartatnak. A Soda hungarica depurata (s. 
Sal alcali mineraleJ a melyből a gyógyszerész maga késziti a hivatalos 
Seignette-sót, kellő n1ennyiségben van készletben. A Sal Suecini-t és a Sal 
cornu cervi-t maga a gyógyszerész késziti szabály szerint. 

A l)ánytató borkő kétféle módon van előállitva, még pedig: az el
púrologtatás által készült sárga szinü és a kristályositás útján készült 
fehér szinű. Az előbbiből, minthogy hánytató hatása erősebb, itt helyben 
1-l% szemert szoktunk rendelni. 

A Spiritus nitri dulcis és a spirítus salis dulcis szabályszerű módon 
előállítva tartatnak, épigy a borszesz is. 

Azt találtuk, hogy a legtöbb kenőcs friss volt. 
A valódi rák-Icöveknek az agyag·ból készültektől való megkülömböz

tetésére a gyógyszerész már ismételten intetett, s kioktattatott, hogy 
ugyanis megvételük alkalmával minden egyes kövecskét nedves nyelvére 
tegyen, s azokat, melyek reátapadnak, 1-ni-nt hamisítványokat hajitsa el. 

A felséges királyi parancsnak megfelelő és hatósági bélyeggel el
látott gyógyszertári mérleg már 9 éve használtatik e gyógyszertárban s 
most hozzávaló új uncziákkal, drachmákkal, scrupulusokkal s serpenyők
kel lett fölszerelve. 

Külföldi ásványvizeket e gyógyszertárban nem tartanak eladásra 
azért, rnert ezeket Körmöczbányán ritkán keresik; ugyanis e vizeket a 
szomszédos Beszterczebányán olcsóbban be lehet szerezni a kereskedőktől: 
például az esztergomi keserilvi.z is, a rnelyet a pesti magas orvosi fakultás 
vegyileg megvizsgált és jónak talált. Seirneczen palaczkonkint 21 krajczár
ért kapható. 

Ezek volnának azok, a miket a körrnöczbányai gyógyszertár hivata
los megvizsgálása alkalmával észleltünk, jelentéstétel végett feljegyez
tünk. Mindezek nagyobb hiteléül e jelentésünket névaláirásunkkal s 
pecsétünkkel látjuk el. 

Körmöczbánya, 1791 október 12-én. 
Előttem: HaraszZem Antal, polgármester, mint a városi tanács kép

viselője. Zurbruken Mihály, orvosdoktor és Körrnöczbánya sz. k. város 
rendes physicusa. (P. H.)". 

• 
A 16. és 17. századból kevés írott gyógyszerészeti emlékünk maradt 

fönn. Ha eltekintünk a nagyhangú kuruzslónak, Frankovith Gergely-nek. 
nyelvészeti szempontból is igen érdekes magyar munkájától ("Hasznos és 
fölötte szükséges könyv"; lvionyorókerék, 1588), akkor jóformán csak a 
pozsonyi orvosnak: Ruland J á nos Dávid-nak hir h ed t farmakopéája ("Phar
macopoea nova, in qua reposita sunt stercora et urinae ... edita pro pau
peribus, militantibus" etc. Lőcse, 1644), melyről méltán zengte az egykorú 
(névtelen) költő, hogy: sordida res, fateor - továbbá még néhány kisebb, 
H enisch GyöTgy-től. Huszthi Szab ó István-tól, Lan i György-től stb. szár
mazó értekezés bizonyítja, hogy ebben a két században gyógyszertani és 
gyógyszerészeti kérdésekkel is foglalkoztak (különösen orvosi) íróink. 

Annál őszintébb volt örömem, mikor a Nemzeti Múzeum levéltárában 
orvosi emlékeket kutatva, egy 17. századbeli nagyszombati magyar gyógy~ 
szerésznek, Fekete Imré-nek kéziratai kerültek elérn. A latin quartok közt 
(2194. sz. a.) található kötet címlapján jókora pims és fekete betűkkel a 
következő fölirat olvasható: 0. A. M. D. G. [optimo ac maxima Deo gm
tias] Elenchus recepiarum notabiliorum sub pharmaco G. D. Gregori 
.tlfarteni, S. L. ac R. C. T. [senatoris liberae ac regiae civitatis Tyrna
viensis] ab Anno Domini 1672 usque ad Annum 1678 Opera et Industria 
Eruditi Emerici Fekete colleetus et in hu-nc libellum congestus". Ezen 250 
írott lapot magában foglaló elenchusban orvosi és családtörténeti, továbbá 

Magyary-Kossa: ~fagyar orvosi emlékek. IL 7 
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, f'" r zések is vannak, s azt hiszem, nem 
Buda bevételére vona~kozo o ter: t l he tő rövidséggel megismertetem. 
végzek fölösleg:s munkat, h~!:~.a 1~a f l:let formájában azt tárgyalja, 

Az első harom lapon er. es es, ek an szu""ksége a jó orvosnak~ 
q "l tulaJdonsago ra v 

hogy mi az orvos; fil y en k ll " kever·ni a O'yógyszerekeH hogyan 
, t d · v! hogyan e ossze ~ J\i' mi az orvosi -U oman.,. , t "k , a mithridatium ~ stb. ar 

, , d" l'kt' . m a cukorkak a erJe es . 'b 
keszlten o a L ar10 ' " . , k 1 tin helyesírási és nyelvtani hi a s 
ezen első lapokon is feltunik a so a d, számuk megerősít abban a 
ezeknek később lépten-nyomon, ~-za poro a~cs~k gyönge latin volt, ámbár 
hitünkben, hogy az Elenchus_ ll'OJa:;~ végre is nem rendkívüli dolog, 
a címben eruditus-nak nevezl m,ag~b z nálunk is nevezetesen pedig az 
mert kétségtelen; hog-y, a 17. s:;:a Far~. 'ndnak , 1602-iki rendelete volt 
Ausztriával hataros re.szeken,, t. erl'kl~a ne'zve csupán annyit köt ki, 

l 'gyszeresz- an u o I a .. , 
érvényben, me Y a gyo . _, l l 'k patikában hogy torvenyes 

, , ·o- t nu }Janak va ame Yl ' 
hogy azok neg.! e;l.':' a . elvben né-mileg jártasak legyenek. 
és katolikus szuletesuek s a lahn ny k fo"lsorola' sa A kóclexnek ezen, 

. k d"d'k a gyógyszere · , A 6-ik lapon ez o l , , , t ·s nagy·on érdekes, mert ke-
. bb , ·deklő resze mar azer l , , k 

bennünket I:gJO an 81 , vidékén mely gyógyszerkészitme-nye 
pet ad arrol. hogy hazank azon l t "l l ·gyakrabban rendeltek~ Persze, 
yoltak a legjáratosabbak, az orvoso{ o, eg , "l em r·smerünk. Lássunk 

k k''_ t n't ma mar nevero s 
sok olyan van eze oz' _al l l t'Tszűke miatt nem vállalkozha-
néhány éTdekesebbet, n1egJegyezve, l?t~ e : ~degyr'knél felsoroljam, mert 

k lkotórészel lS m1n · 
tom aTra, hogy a szere a , , ''bb komponensből áll: Aqua odon-
a legtöbb készítmény 15-~0 es meg {0

, t . közöl) Pulvís encaustus, 
fera de Damasco (erre harom re-Inde venty ·s rsConf Liberantis Confectio 

C f ctio ropera on ' . ' . d' 
Putvis ad struma~ on e t z· 'ber conditum Nuces Juglan lS . (') Conf rosa a 1nz1 • 
Imperatül·is Prttavlense . ' . . d.'t Radix cichor. pimpin., enulae 

.. (1) C l aromabens con l us, . ' T h condÜl . ' ..~a am w• . . . . . ro. Trochisci cum musco; ro c . pec-
condit., Cucumeres condü~; S_Ina~nu . 'pnlulae aloe loto (!); Decoctio pec
torales cum bolo: Supposüona. s~c:l~~mus arteficialis (!); Empl. de ernsta 
t.oralis; Trage-a laxat. M. Stok., ris contra epilepsiam; Aqua prae
panis, E. ad ruptnram; Pulv. P~~o. puerom. Morselli laxativi D. Francisci 
stantissima pro oculis; Uugu. CI nsco ., de pomis· Elect. Novi Comen
Viennensis; Lithontripon Ni~olae; h~r~~~s (régi híre~ gyógyszer, melynek 
sis. Lavatio cerae; Em pl. d~apo-mkp " It ol ros at plumbum ustum et 

' " · t követ ezo vo : · ·• összetétele a szerzo s~enn . . m alb., cera alb., sueens solatri; f. se: 
lotum, tutia praep., ohbauum, mhr~~ídum). Ovum philosophorum; Globuh 
cundum artem e~pl. non min':s. s .. C c~lae (!) elephanti, Sem. hyos
ad capiendum plsces (alkotoreszei. o t gyo'gyszer volt hajdanában. 

. D · ( ·ntén neveze es ( ) 
cyami); Em pl. graha . e~ szi . lb m opoponax, armoniacum ! ' 
Következő előírását adJa: gu~ml garh:n~irida (!) aeris, aTistolochia, ol. 
bedeilium (!), olibanum, mash~, tmyr rlem empl). Theriaca Diateseron 
olivarum, lithargyrum, cer~; .~ :ee. ~írni pulv. gentianae, helleb. alb .. 
sec. D. G. (theriaca op t: mrtbnd\, o!' me~ me!lís despum.; f. sec. art. 
tormentill., foenu graem, bacc;r.t a~rl: Syrupus longus (valóban longus, 
Theriaca Diates). Rotulae con o~ ~n es, b ne')· Aqua contra flatus 
mert huszonhat különféle alk~torlesz vian denla. ~hamomilla van benne).: 

l , . foenlCU um aven u ' , 
(zedoaria., ga anga, aniZS, . . ' , Spir rosmarini is emhtve van 

. . . Aqua rosmarilll es · , . · ~ "l Iulap1um rosarum, , l"t" t Magyar kiralyne v~zero 
benne, ellenben seholse:n ta.lalunk em l es a 

(A qua reginae Hunganae). 't. t d ho~Y hogyan kell készíteni azt a 
.. · · aTra is utas1 -as a • "" b l' k· A konyv vegen . . bban kedveltek a nagyszombat e l orro . 

tubákot, melyet akkonban legJO 
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Modus con{iciendi Tobacam: Rp. Tabacam (!) 3aij Moschum gr. iij Bals. 
Apple. gr. V., Bals Indici, O. lavand., 1\iacis, Rhodi, Caryoph. aa goutt. 
Viii 1\if. tobaca Tyrnaviae in nsu 1678. De hiszen tudjuk, hogy mi mindent 
kellett a hajdani gyógyszerésznek készletben tartania! 

Nagyon sok olyan gyógyszer rendeivénye olvasható e gyüjtemény
ben. mely csak azon a vidéken volt használatos, az ottani, s általában a 
pozson'ykörnyéki orvosok és sebészek titkos szere, árkánuma volt. Ezek 
az árkánumok nagyon kedveltek voltak régente, 8 úgy tekinthetők, ID.int 
a legújabb időkbe átnyúló .,secundum meam praescriptionem"-féle rende
lések ősei. E speciális magyar recipék közül a következők érdemelnek emlí
tést: Pulvis contra pleurisim apud Ungaros (Rp. Zingib. albi, 1\iacis, Galan
gae, Caryoph, Pimpin., Cinnam., Anisi, Zedoar., Salviae. Sem. foenic., Thuris 
Albi., Nucis., Liquir., Rutae aa3 s; Sacchari 3j~; Aloes hepat. 3ij. J\if. 
pulv.). Pulvis contra epilepsiam D. (doctoris) Jordani; Pulvis lumbrico 
rum Posoniensis (Fol. persicarum, cichor, thymi, epithymi, rotae, abro
tani, hyssopi, origani, absynthii, stoechadis. centaurii, oculi chin., menthae 
aa 3 ~ ; Lupinorum siccorum, nigell. nigrae, nasturcii aa 3iij ; Rad. filicis, 
costi amari, diptamni, torment., gentian., zedoar., pimpin., serpent., enulae 
campanae. sigili (!) Salamonis, savinae aa 3iíj.). Pulvis adstricticus (!) 
optimum Posonii in usu (Cort. granati, balanstriornm gallar., lupulorum 
glandium, carabae alb., he-matis (!), bolus arm., sem. antherae mirtillor., 
acaciae Sumachi Berberor., hypocystidis tragacanthi (!) coraHi rubei, mas
ticis, gnuuni arab., sem. acetosae plantaginis, santali albi, rubei és sangu. 
draconis keveréke). Ungu. album Posonii in usu, (alkotórészei: cerussa, ol. 
commune, seb um cm·vinum, aqua rosarum, album en ovo rum). U n gu. sta
macha le Posonii in usu. Empl. uriseum Posoniensc (Lapis calaminaris. 
sebum hircin., terebinth., cera citrina, cerussa, olibanum, mastix, cam
phora, lithargyrum, myrrha és sandaraccával készült). Pulvis contra feb
rim Posoniensis (radix dictamni, pimpin., centaur., scordium, gentiana, 
cinnamomum és kámfor keveréke). Theriaca communis Posoniensis (enula 
camp., rhabarb., aTistol. rotunda vera, juniperus, zedoaria, angelica, aris
tolochia longa, scordium, hypericum, scabiosa, ruta, sabina, rhaponticum, 
dictamnus, a.lbus, dict. Creticus, tormentilla, betonica, salvia, stoechades 
arabici, spica romana, haceae lauri, gentiana, calamus, asarum, myrrha, 
bolus arm., terra sigill., radix meu phu pimpinella, sem. apii ameos, car
vum, foeniculum, carab. alb., mel, mentha, castor., corall. ruhr., sand. omn., 
absinth., ca.laminth., zingj_b., piper alb., nigr., long., nux jugl., cort. nucis .. 
jugl., rnel despum., oxymel squillitic, ol. tereb., vinum optim. Mf. theria.ca 
secundum artem. Te-hát ötven különböző alkotórészt tartalmazott; m.ibőJ 
a borsos ára is érthető!). Ungu pectorale Posoniense. Medicina com.itis 
Nicolai d Salmis contra arenam. Pilulae contra colicam Magistri Leopoldi 
Posoniensis (áloét, bryoniát, helleboros nígert stb. tartalmazó pilulák!). 
Tinct. contra morbum gallicum Magistri Leopoldi. Conlectio matricalis 
DD. (domini doctoris) Piskallocy (cinnamomum, caryophillus, galanga, 
storax, iris stb.). Aqua theriacalis ex ejusdem officina; Pulvis ex tuleolis 
leporum ejusdem; Pulv. contra casum ejusdem; Pulv. alexipharmacum 
contra peste-m ejusdem; Ungu. nihili pro oculis Posonii in usu,· Candelae 
pro fumo Posonienses; Pulv. contra calculum et a.renam Magnitici Domini 
Stephani lllyésházy, Conütis Com. Trencin. et Palatini Regni Hungariae 
etc. (A nagynevű nádornak ezen titkos szere a következőkből állott: Radix 
torment., polypodii, levistici, saxifragae; Sem. petrosel., rhaphani, foenic., 
eubebar.; Eaeeae !auri; 1\iandibulae Iucii; Lapis Indicis (!); Spongia 

7' 
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sangu. hírei; Pulv. leporis combusti; OcuL cancri; Cinnam.; Specier. 
lithoutropoutic, (!) Sacchar. Mfpulv.) Potio pU1·gans Tyrnaviae in usu; 
Infusio Dom. Doct. ]udicis; Jfaxirnwm secretum in calcula (ocul. cancro
rmn, lap. Indiaens (!), lyncis, lazuli, stb.). Pulvis cord-ialis Tyrnaviensis 
(margarit. orient., magist. Oamenden., corall. ruhri, alabastri, ocul. can
cror). Aqua Cinetica nostra (crocus metallorum-ot tartalmaz). Aqua cinna
mami Tyrnaviae in usu; Suffitus cata1·rhalis Tyrnaviae in usu; Aqua 
au-rea Tyrnav. in usu apud Janovich; Pilulae capitales Tyrnav. in usu 
apud J anovich: Pulv. PTO pot u febrili D. Doctoris Svoboda stb. 

Nagy számban fordulnak elő ezen Elenchusban a különféle kozme
tikumok, melyek révén érdekes betekintést nyerünk a 17. századbeli ma
gyar asszony boudoiriába; ez adatok tehát kultúrtörténeti értékkel is bir
nak. Lássunk néhányat: 

Lac viTgineurn (lithargyrum + acetum + alumen). Pulvis dentilri
eius [Rp. Cornu cervi usti 3 j, Aluminis 3ij, Ossae (!) sepiae 3 js, CoraHi 
albi 3ij], Sapo odorij'era (!) (!lor. lavand., majorana, basilic, spieae roman. 
rosar. rubr., caryoph., ireos, storacis calam., saponis venet, aquae rosar., 
ol. spicae.) Ungu, contra casum capillorum (haec. junip., laudanum, ab· 
sinthi um, ol. commune). U n gu. ad denigrandos capillos (nuces cupressi; 
decoque c. vino et aceto; továbbá a Sueens salviaet is ajánlja). Ut ne 
erescant pili: calx + auripigmentum; továbbá egy másik rendelvényen 
a következőt ajánlja: Rp. Stercoris sui (!), distempera et c. felle bovi (!) 
f. ungu. Ungue loeuru et cadent pili sine rnolestia. Dt capilli fiant aurei 
coloris. Capilli croci coloris. Si dens fuerit exca·vatus (sem. jusquiam~ 
opii, sem. apii, cum vino rub. fac pilulas). Srneg'ma odoratum. Sacculus 
odoriferus. Sacculus pro vestimentis. Aqua odorifera. 

De a férfiak fogyatékosságaira is elegendő arkánuma volt a régi 
gyógyszerésznek Bizonyság rá az a sok furcsa rendelvény, amilyen pél
dául: Morselli ad caitum (cantharides, stincus marinus stb.). Electuariu1n 
ad coiturn.. Ungu ad caitum (ol. de pyrethro, ol. nucis mosch., ol. de 
euphorb., de piperibus, axung. castor., ol. castor, spir. digalang). -Elect. ad 
caitum pro Illustr. Principe Luneburgiensi. Ungu. ad caitum Principis 
Senioris in Marchia. 

Ami ezen elenchusnak orvosi nyelvünk története szempontjából is 
különös értéket ad, az a körülmény, hogy a kórlexben számos helyen 
magyar bejegyzések vannak, melyekbe itt-ott igen érdekes orvosi szavak 
vannak beleszőve. Így a 137-ik oldalon leírja az Aranias Szallia (zsálya) 
Víz készítését; (fol. sennae, nux mosch., caryoph., flor. lavand., cubebae, 
zedoaria, galanga, calamus, radix pimpinellae, macis, grana paradisi és 
theriaca; mindezeket borral leöntve néhány napig állni hagyja, azután 
ledesztillálja). Egy másik helyen a Régi sebesnek való ltall-t, a Dagado
zásTOl vala Ir-at és a Regi szebre (seb) vala Empl. viridét írja le. A 15.'\. 
és következő lapokon ezen magyar bejegyzések olvashatók: 

Egi Itall, az kinek halalos Szeb vagon, az szebet giogietia es 14 napig 
minden rutsagot ki sija (szíjja), az tört contokat ki veteti. 

Egi Itall, az kit alta\ giokl1ak [által gyaknak = általszúrnak, meg
szúrrrakJ minden Flastrom nélkül es Ökleleo nekul megh giogit; czak 
hogy megis zold Fiastromal kateszék az szeb [seb], hogy tistan allion. 

Unguenturn az kének az keszi és Laba meg sugordot [zsugorodott]. 
U nguentum: az kének ke zi reszkednek. 

Hogy ha Valaki erős Purgatiot hozza ueszen [veszen magához], es 
ha az V éer hasz rea esnek tőle. 
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J7 oros Flastrom. regi szebr . 
!:~P· Pumicis, Lytharg., Oerussa, eB:~~~· [Alko~részei: Lapis ca[aminaris 

umen ust., Ol. ovor., Cera, Sebu .arm... astix, Olibanum, Myrrha' 
franczus az Torkaban es Sai ba [ m. ~Irc., es Terebinthina.J Az kének 

Rtus-tVtar~almazJ. Az kének a. l:ba~z~~~ban]. vagon [mercurius sub lim~~ 
p. eg, feyr T . t. . ozsuem Vagion . s hd 

szerdikiet koszed ef:öss~~J ke n:e~h aH?tt [aludt] is Sza~a::~~ aga tk tőle: 
tum est. az a ara, rs meg allitia az faidal~a~nnpa baz 

. ro a-

32. A kőszeEi régi v, 
emléke s érdekes példán a r 0 8 i g Y ó g Y sz e r t á r r 

Újabbkoriak. Elein1; aa j~zés~ltát~rok~tnak(M: A be.ren~~~~sűlt~~~i~fk i~:ik legrégibb 
vo · ost az IParművészet,· M~a o, baz edények 

uzeum an.) 
Az "Electuarium pro vi 

~ez,ő jegyzet áll: "Ez az Rece~~aocu~orum" címü rendelvény után a követ 
elven, kéleneven eztendeki mt~~culosa, mert Joannes IX p -
kelenc:ven eztendekig nem ~le~e~e~~ukelkedet Ocular nélk:uől.. É:P~e~~el 
hGaeJodTg,'!bs Sz~lepczeni." Talán idézet a~a[rlaalmJ: lATclhiepiscopus Strigoniensi~ 

ana an rgen k e Y e rsmerő · tb 'l ' 
oculist"k k. gya ran adtak az előkel""k .'ra o, amilyent 

a na o az orszagot járó vándor 
A 256. laporr újabb 

elmie (elméje) elvíz R mVagyar szöveg kezdődik: Az möl A 
mony f h . .. · p. egy uti füvet . Y szonnak 

e errt; tord öszve és k"" d f . • oprumnak az magvat e" t"k rul· R K d os az e1ere· m h . . s 1 -
. .. p. eres a Cziprusnak verá . ' eg gwgrul. Szív nilam.las-

e~y uveg_hben; ted ki az melegre j;~J s [:dgyed eget [égett] borban tölcz 
szrvere nrlamlik, ad inna az czep~ket ~ron b~gy hetigh; ott is mikor az 

. ana It. Az kinek ferögh vagion 
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az füleben: Rp. Crispant keres, törd megh és tölcz eczetöt rea avagy bort; 
tölcs az embernek az füleben; megh hal benne, ha nem tudom mi vólna 
is. Dagadas ellen, az kiben hevsegh vagion: Rp. Elsőben eczetet, Gletet, 
uti lapul, Visel tem (!) hat tikmony feherit, ezeket temperaid öszue, főzd 
megh igen jol, mericz ruhat bele, ted az dagadasra; mikor megh szarad, 
ismegh aztasd meg h. V ér állatasrol: R p. Igen erős eczetet, ostan Ala
hastrom követ, törd megh porol [porul], uiszon(t) uizi czigat, aztis tord 
megh porol es főzd megh kenyer hay alat. Kösd az sebet uele és meg 
alettya; ha egy keves szalamiat (!) lezen benneis, nem art. Kégio Maras
rol: Rp. Kendermagot megh kel törny és feher borban meg kel főzny es 
annak az leneben ruhat kel martani és aual kel mosny. Az mely regy 
sebet, turos Labat meg akarz inditanni, ha meg al, így indeez el: Rp. Ter
pentinat, eget tomsot (l), görögh fehert (cerussa), bors szemel, mercuriu· 
mot, czinaty öszve. Az mely seb rothad belöl. Rp. Az Isopot, szalyat [zsá· 
lyát] es az narancznak az hejat apricz egy poharban ezeket és tots io bort 
rea es tomsot, galicz köuet; főzed erőssen es annak utauna azal lőd megh 
[tecskendezd ki], megh alettya az rothadast. Verhasról ualo Oruossagh: 
Rp. Két tikmonnak az szekit és az szerncze (!) Diot megh törd és kenerd 
eszue és főzd megh az tűz közöt es ehomra egie megh, de ne igiek rea és 
meg giogiol. Az kinek rut szinge (!) uagion: Rp. Az ourmet [ürmeU] 
főzd megh keczke tejben, ehomra id megh melegen es meg iön az szin· 
ged ( !). Az me ly emberen tőr es uagion: R p. V egy eget bort, sa pp ant, eze· 
ket törd mind egyben egy medenczeben és szepen melegen kend meg uele. 
Az kinek kőnyvező szeme uagion: Rp. Az Feher temint [tömjént] törd 
meg es uesd az rosa uizben; ruhat az szemedre kösd, mikor lefekszed (!). 
Ha valakit az duhöz eb megh harap: Rp. Vegied az fecskenek az ganeiat, 
meg kel fűzni es azt megh innya adny. Kő ellen oruossag: Rp. Vad ga
lambnak ueret vegied, aszaid megh és ad megh inna. Ha nem hiszed, egi 
maruant tegy bele, el rótya (!). Has taiasrul. Rp. Uröm egy marokkal. 
Szekfűo egy marokal, pulagkat (l). Fodor menta egy marokal, Centau
rum egy marokkal ezeket metilt megh, kozd egy saczkoban, forraid megh 
tizta borban; vid ki, faczard megh; tegi ugy az hasara az mikipen el szen· 
vedhető. Fogh faias ellen: Rp. Az bogacz koronak viragos combiaban 
[gombjában] az minemü ferögh vagion, ved ki és egi födőben egy ki~ 
tusre [tűzre] teven, az szadat tarcz föl egi ruhaval, burics be feiedet, harl 
men[jen] az fus! az szadba: megh gyogul. Expertum. 

Eddig terjednek a kódex magyar jegyzetei. 
Most már csak arra kellene feleletet adnom, hogy ki volt hát tulaj

donképpen Fekete Imre~ Sajnos, erre vonatkozólag nem mondhatok töb·
bet, rnint amit az a néhány családtörténeti följegyzés nyujt, mely a könyv
ben található. Kutattam ugyan a nagyszombati városi levéltárban 
Fekete Imre után, de hasztalanul; ami, tekintve a levéltárnak rendezet
len voltát s különösen megfelelő indexnek vagy repertóriumnak teljes 
hiányát, előrelátható is volt. A kódex végén, a függelékben, különböző 
jegyzetek és a gyógyszerek hatásáról szóló latin versek közt van egy, 
melynek a címe: Hungariae Luctus, melyben szidja a kálvinistákat. ariá
nusokat és luteránusokat, mondván, hogy ezek hozták Magyarországra a 
török veszedelmet s elsősorban ők az okai az ország szerencsétlen állapo
tának. Kétségtelen tehát. hogy a könyv szerzője buzgó katolikus ember 
volt. Végül néhány genealogiai bejeg-yzésből kitűnik, hogy gyógyszeré
szünknek kilenc g:yermeke volt: József, László, Ferenc, Anna Rozália, Jusz
tina, Imre, András, József és Rozália, kik közül az utolsó l 706· ban született 

Kígyó az emberben. 

ösrégi babonás hite a mi népünknek, hogy az ember gyomrába és 
egyéb belső részeibe - szájon, fülön stb. át - mindenféle utálatos féreg, 
különösen kígyó, béka. pióca, víziborjú juthat be. Már a nápolyi legen
dában olvassuk. hogy egy Pál nevű magyar vitéznek az volt a rögesz
méje, hogy a feje tele van kígyóval. Egy 1576-ból való adat meg azt 
rnondja, hogy mikor Batthyány Boldizsárné (Zrinyi Dorica, a szigetvári 
hős leánya) sokat betegeskedett, egy "tudós asszony" azt állapította meg, 
hogy "nadály vagyon benne, az csípi az szívét, attul vagyon az alélás 
rajta!" Egy magyar récipés könyv1 meg is mondja, hogy mit kelletik 
tenni olyankor, "ha valaki történetből kígyót nyelt'', vagy ha alvás köz
ben ,,kígyófé1·eg méne szájába" (ahogy az Érdy-kórlexben olvassuk). 
A kúra nem volt nagyon kellemes, mert először is tintát kellett innia, 
azután a kígyóhagymából készített boros kivonatot, s ha ez se használt, 
akkor a pácienst lábánál fogva felkötötték s tágra nyitott szája alá Illeleg 
tejet .tettek, melynek szagára a kígyó - ha jó kedve van - azonnal kijön. 
(Ezt ma is így tartja a nép.) l\Iég kevésbé szalónképes a régi német orvos
ság, 1592-ből: "Rosschweif nüt Harn im Bad getrunken rnachet, dass eiu 
Schlang einern aus dem Leib geht so eine darinnen were."2 

Mondanom sem kell talán, milyen kevés a valószínűsége annak a 
gyakran hallott állításnak, hogy az alvó ember nyitott száján át kígyó 
bújt a gyomrába. Eltekintve attól, hogy a mi kígyóink a mozdulatlan 
embert is félve kerülik, a gyomrába már azért se juthatnának be könnyű
szerrel, mert a nyelőcső természetes helyzetében nem olyan, mint valami 
szilárdfalu tGmlő, melynek állandó és változatlan a kalibere, hanem 
egész hosszában össze van esve, el van zárva. De még ha be is kerülne 
a szájüregbe valami ilyenfajta kellemetlen yendég, akkor se juthatna 
tovább, mert az alvó embert sokkal csekélyebb ingerek is, például a garat 
falán megakadt nyálkacsap, a lágy szájpadlásnak hátraesése (hortyogás) 
st b. is felébresztik és reflex úton erős kHélegző mozgást, köhögés t okoz~ 
nak. Ha pedig az a kígyó vagy béka valami elképzelhetetlen módon 
mégis csak bejutn a a gyomorba: kétségtelen, hogy itt rövidesen elpusz
tulna, mert a gyomor emésztő nedvei megölnék. Más az eset a bélbeli 
élősködő férgekkel, pl. a galandférgekkel vagy a gilisztákkal, melyek 

1 Czövek István: A mágyiás ezermester. Pest, 1816. 
2 Sebizius: XV. Bücher von dem Feldba>v. (Strassburg, 1592.) - Doctor Gal

lusnak, I. Ferdinánk király archiaterjének érdekes recipéit [a pácienst létrára 
akasztotta s a szája alá forró borral telt edényt helyezett stb.] lásd a ·bécsi nem~ 
zeti könyvtár 11.200. sz. l'atin kódexében (p. 587.), melyet az I. kötetben ("Mátyás 
király óvószere a pestis ellen") részletesebben ismertettem. 
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alkotásuknál fogva éppen rá vannak utalva, hogy az alkális tartalmú 
belekben élősködjenek. De azt hiszem, hogy éppen az a gyakori tapasz
talat, hogy egyes emberekben és háziállatokban az utóbb említett belső 
paraziták előfordulnak s a gazdájuknak huzamos időn át sok kellemetlen. 
séget, esetleg szemmel is látható súlyos betegséget okoznak, vezette rá a 
nép emberét arra a hibás feltevésre, hogy hasonló módon a kígyó is be; 
juthat testünkbe és hosszú ideig tartó betegséget okozhat. 

Más helyen' részletesebben is foglalkoztam az efféle babonákkal s 
ott megemlítettem, hogy a békanyelésben való hit is igen régi eredetü a 
mi népünknéL írott emlékek bizonyítják, hogy mikor Kapisztrán János 
Magyarországon járt és itt sok csudás gyógyítást vitt véghez, Bácsmegyei 
Kürty Balázs, a nádor familiárisa, könyörgőlevelet intézett hozzá, hogy 
őt és családja tagjait mentse meg testi bajaiktól, szintúgy egyik házi 
emberét is, ki békát nyelt és ez a torkában rekedt.' 

A 16. század végén nálunk járt német katonaorvos: Kober (Cobe
rusl Tóbiás hasonló dolgot említ az ő nagyérdekü munkájában,' de itt 
már nem a béka szerepel, hanem a "gyík" (lacerta), mely alatt valószínü
leg a "víziborjú" (vagyis a közönséges pettyes gőte, Triton vuluaris) 
értendő. 

Azt, hogy hajdanában nemcsak népünk, hanem az intelligens osztály 
is mennyire hitt annak a lehetőségében, hogy az emberben kígyó élősköd
hetik, bizonyítja még a Cserei Mihály Históriájának egyik helye, melyet 
már azért is érdemes ideiktatnom, mert az exorcizmus hazai történetének 
adalékául szolgál. Cserei Tofeus Mihály-ról, az erdélyi református püspök
ről szólván, többek közt azt mondja, hogy: "Ennek a Tofeusnak idejében 
akarának űzni ördögöt egy emberből a fejérvári pápista papok, de rajta 
veszték. Mert egy oláh a mezőben lefeküdvén hanyottá, a kígyó bebújt 
a száján a gyomrában; felébredvén s érezvén, hogy valami mozgana a 
hasában, nem tudja mi lelte sok ideig, naprul-napra rosszul kezd lenni, 
bemegyen Fejérvárra a páterekhez, azok ráfogják: ördög bútt beléje, ők 
kiűzik, ha pápista leszen. A goromba6 parasztember könnyen ráigéri 
magát. Azonban a papok egy házban berekesztik, megkötözik s megtanít
ják, hogy mit beszéljen, mikor ad publicum kiviszik. Tofeus nagy aemu
lusok7 lévén, ráüzennek, hogy jövő vasárnapra menne fel a pápista temp
lomban s a szeme láttára kiűznék az ördögöt az emberből. Hirtelen 
haragú ember vala, felmegyen nagy fúriával a fejedelemhez palotára~ 
,.Kegyelmes uram, úgymond, papi hitemre mondom, Isten engem úgy se
géljen, soha tovább a Nagyságod udvarában nem lakom, ha Nagyságod 

a Ethnographia, 1908. évf. (november). 
4 Hisztériás egyénektől ma is hallhatjuk az efféle panaszokat. Eszembe jut 

itten az a jóízű adoma, mely a nagy francia klinikus, Trousseau, nevéhez fűződik. 
Egy gyomorbajos hysterica jelentkezett nála, azt erősítgetve, hogy békát nyelt, 
az okozza régi betegségét. Trousseau a legközelebbi látogatásakor egy békát is 
vitt magával, melyet belecsempészett a hölgy hányadékába. "Itt a bűnös! madame. 
Most már meg fog szűnni az örökös hányóinger!" A megnyugtatás azonban nem 
igen sikerült, mert a páciens azt vetette ellene, hogy a béka valószínűleg már a 
petéit is lerakta a gyomrában. "Lehetetlen, madame, mert - hím béka!« 

5 Observationum medicarum castrensium Hungaricarum decades tres. III. 
23. (az 1685. évi kiadásban): ,.Conquerebatur Georgvvith Isthvvan, nobilis Ungarns: 
se ex cado vini, in quem furtim lacerta irrepserat, haustui, morbi sui, qui lethalis 
erat ferociam imputare: cui eo facilius astipulabar, quod ... totum defuncti cada
ver maculas lacertam aemulantes ostenderet." 

o Ostoba. 
7 Vetélytársuk. 
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meg nem orvosolja a dolgot; a pápista páterek ezt s ezt izenték rám, azért 
Nagyságod hozassa el tőlük azt az embert, ha ugyan ördög van benne. 
hadd próbáljam meg én is, ha ki tudom űzni~" A fejedelem kéreti kéz
ben, a páterek nem adják, a maga udvari gyalogjait ráküldvén, kihozatja 
onnan. Tofeus az sok urak s más emberek praesentiájában, nagy harag
gal megriasztja az embert, ha ugyan ördög van-e benne~ Ama nyava
lyás ijedtében szólni sem tud, utoljára mond: ő nem tudja mi van benne, 
érzi hogy mozog a hasában. Általértvén mindnyájan hogy kígyó bútt 
volna belé, a fejedelem doktorával orvosságot készíttetvén, beadják neki. 
de szüntelen strázsáltatják. Kevés idő mulva a nagy kígyót halva két 
darabban emészti ki, kit az erős orvosság ölt vala meg a gyomrában. 
Tofeus rákészülvén vasárnapi praedicatióra, az ors·zág státusi jelen 
lévén, szörnyü fervorral praedicálla a pápista páterek ellen, szemekre 
hányván, micsoda utakon, médokon szokták a községet eláltatni s hamis 
csudatételekkel megcsalni. A páterek ilyen nagy gyalázatban maradá
nak, az oláhot pedig a fejedelem udvarában szénaosztónak constituálták." 

Valószínű, hogy ebben az esetben a "kígyó" nem volt egyéb, 
mint egy hosszú galandféreg; emellett szól az is, hogy két darab
ban jött ki, tehát szakadékany volt, ami az igazi kígyóról, mint 
gerinces állatról, éppen nem mondható. Lehetséges különben, hogy a 
jámbor fejérvári pátereknek nem volt félrevezető szándékuk, mikor azt 
mondták, hogy ördög bújt az oláhba; hanem meggyőződéssel hitték, 
hogy az a kígyó, amelyek belébújt, maga az ördög volt.8 Az ördög és a 
démonok már ősidőtől fogva szerepeinek kígyók és egyéb férgek alak
jában, sőt már a paradicsomban is ilyen gúnyát öltött magára a kísértés 
gonosz szelleme. Valószínűnek tartom, hogy az ilyenféle régi magyar 
szólásokban, mint: "ne tarts kígyót kebledben", "csak a keblében ravaszul 
hallgató kígyót hizlalja" (Nyelvtört. Szótár II. 304.) az ördögnek a fo
galma rejtőzik. Az az átkozódási formula, hogy "ördög bújjék beléd". 
szintén azt sejteti, hogy a nép képzeletében a gonosz szellem csakúgy. 
mint az alvó, öntudatlan emberbe a kígyó, a szájon át bújik bele. A kígyó 
~ár a régi hinduknál is betegségokozó démonként szerepelt s az ó-indiai 
V endidad említ egy kígyót, mely 9, 99, 900, 9000 és 19.000 betegséget okoz.' 
A boszorkányoknak és "tudósok"-nak régi hagyományos állatja a kígyó 
s aki kígyót eszik, az maga is boszorkánnyá, "tudományos" emberré 
lesz.10 

s Ebben a föltevésemben az is megerősít, hogy a 16. században élt nevezetes 
kuruzsló, Frankovith Gergely, az ő "Hasznos és fölötte szikseges könyv"-ének 
(Monyorókerék, 1588.) egyik helyén azt mondja, hogy egyszer 15 éves korában a 
Zala partján elaludt s egy kígyó a szájába akart mászni. Szerinte ez nem volt 
más, mint a pokolbéli kísértő ördög. 

9 Dunker M.: Geschichte der Arier (1867), 576. 
1° Kolozsvárott 1565-ben megégettek egy Boczi Klára nevű bábát, kit boszor· 

kánysággal vádoltak Ez a szegény bába azelőtt Nagyváradon tartózkodott egy 
"tudományos ember"-nél, hogy vele gyógyíttassa magát. Házigazdájának a fele
sége megkedvelte s így szólt hozzá: "Ha akarod, mindazt a tudományt megszerez· 
heted, amit az uram tud." Ez pedig úgy történt, hogy a gazda kígyót fogott s azt 
bűvös igék mondása közben megfőzte, egyrészét megette s ami megmaradt, Klárá· 
nak adta. Mikor ez megette a kígyót: "ímé megvilágosadának szemei és érzéke
nyek lettek fülei: kígyóknak, békáknak s egyéb állatoknak, fűnek fának hangját 
meghallotta, beszédjét megértette: "engem erre használj, engem arra használj!" 
Népünk ma is azt tartja, hogy aki kígyófejet eszik, minden állat beszédét megérti. 
Ez egyik-másik népmesénkben is előfordul. (V. ö. Komáromy: Erdélyi Múzeum. 
1901. 190.) 
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Ha annak a magyarázatát keressük, hogy honnan származbatik a 
népnek az a hite, hogy a gyomorban kígyó, béka és más férgek élősköd
hetnek és súlyos betegséget okozhatnak, akkor elsősorban az ideges gyo. 
marhurutban vagy más gyomor- és bélbajban sínylődö ember illuziójára 
kell gondolnunk. Testi bajainknak eredendő okát, még alapos meggon
doláskor is, csak a legritkább esetben sikerül megállapítanunk; rendesen 
tévedünk benne. Lélektanilag azonban könnyen érthető, hogy minden
képpen igyekszünk kideríteni azt az első reális okot, mely a bajt szerezte, 
hogy alkalomadtán, ujrafelvetődése esetén elkerülhessűk. Ha pedig ez 
{mint rendesen) nem sikerül, akkor az intelligens ember mindenféle 
érzéki illúziókhoz, a nép fia pedig azonkívül rossz szellemek befolyásához, 
szemmelveréshez, boszorkányokhoz, rontékhoz stb. fordul s ezek befolyá
sának tulajdonítja a betegség keletkezését. A rögzött, régi gyomor- és 
bélbajok alkalmi okát sok esetben az orvos sem tudja megállapítani s 
így nem csodálkozhatunk azon, hogy a nép abban az illúzióban keresi a 
betegség okát, hogy alvó, öntudatlan állapotában, a mezőn vagy erdőben 
heverve bújt belé a kígyó. 

Érdekes volna más esetekben is vizsgálni hogy a nép babonás hité
ben milyen szerepe van az érzéki csalódásoknafd Hogy csak egy példára. 
mutassak: úgylátszik, népünk körében nagyon el van terjedve az a hit, 
hogy a házak falában kígyó tanyázik, mely ott állandóan hallható, 
gyönge zörejt (mint egy hontmegyei embertől hallottam: petyegést) okoz, 
mely olyanféle, mint az óra ketyegése, csakhogy még szaporább. Ez a 
hontmegyei ember falikígyónak, egy párkánynánai öreg ember pedig 
csörgőkígyónak mondotta; viszont Nyitramegye némely magyar helysé
gében pézsmakígyónak nevezik s azt mondják róla, hogy fehér és jószagú. 
Ezt a kígyót sehogysem lehet megfogni, mert ha a falat elbontják is, 
azonnal eltűnik, átmegy a szomszéd ház falába. Ha a gazda meghal, a 
falikígyó is elpusztul. Mikor a párkányi embernek említettem, hogy 
talán szú okozza azt a "petyegés"-t, azt mondta, hogy az nem lehet, mert 
az ő háza falában nincsen fa. Azt hiszem, hogy ennek az érdekes babo
nának is érzéki csalódás és pedig hallási illúzió, az alapja. Fülbajos ern
berek gyakran hallanak mindenféle kopogó, csengő, búgó zörejeket és 
hangokat melyek a hallóműszerünk legbelső és legfontosabb részében, a 
09rti-féle' szervb~n keletJt.ezn~!r s., melye~_et a tapasz~ala:t: vagy ide~es, 
felős en1ber, kivalt az eJ csondJeben, konnyen tulaJdonithat a faloan 
kaparászó féreg zörejének 

Zalából, a Balaton mellékéről, továbbá Vas-, Komárom- és Bars
lllegyéből szintén vannak adataim erről a falikígyóról. Mindezeken a 
helyeken azt tartják, hogy a kígyó szereneséf hoz a házra, úgyhogy sok
helyütt valóságos háziállatként dédelgetik, etetik a betévedt kígyót, a 
vizi siklót is. Barsmegyei embertől hallottam, hogy egyszer az ő falu
jában egy parasztasszony agyonverte a házikigyóját, s nemsokára rá a 
kisleánya meghalt. Körmöcbányán is azt tartják, hogy rninden háznál 
van egy fehér kígyó, mely a háznak őriző szelleme; ez rendesen déli ;12 
órakor jár ki a napra sütkérezni. Ha agyonütik, meghal valaki a háznaL 
(Lásd Versényi György: Felvidéki népmondák: Ethnogr. VI. 232.) 

Feltűnő, hogy a házikígyóról szóló hit egész Németországban és a 
német Svájcban is el van terjedve, s igy lehetséges, hogy a németséggel 
való érintkezésünk révén jutott el hozzánk. A németek Hausschlange 
vagy Bausotter néven ismerik a szerencsét hozó házikígyót s némelyhol, 
például az Odera mentén régebben szentnek tartották, imádkoztak hozzá, 
s a földre terített fehér kendökre mindenféle ételeket helyezve, próbálták 
kicsalogatni a falnak repedéseiből a házikígyókat. Ha a kígyók ettek az 
ételből az szerencsét jelentett, mig ellenkezőleg, ha nem nyúltak hozzá. 
akkor 'azt következtették, hogy a családot valami nagy baj fogja érni. 
Az ősök védő szelleme ez a kígyó s mint Lippert Gyula az ,ő nagybecs"!i 
munkájában (Christentum, Volksglaube und Volksbraueh) reszletesen kl
fejti, az egész hiedelem tulajdonkép nem egyéb, mint az állati fétisizmus-
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nak egyik példája, vagyis az emberi léleknek állati formában való elkép
zelése és szerepeltetése. 

Ettől a talikígyótól megkülönböztetendő az a másik kígyó, mely 
általában mint az ember jóakarója és védője szerepel népmeséinkben. 
{Tgylátszik, hogy ez még az ősi sámánvallás maradványa. Ezt a k_i_gyó
kultuszt a vogulok és az altáji törökség mondáiban is megtaláljuk. Nagy 
Géza szkitha eredetűnek mondja a kigyótiszteletnek ezen érdekes hagyo
mányait,, melyekben a koronásfejű kígyókirály is gyakran szerepeL 11 

Az említetthez hasonló érzéki illúzió az is, mikor a gyomorégésben, 
tdeges gyomorhurutban szen ved ő magyar parasztember azzal magyarázza 
a savanyú felböfögéseit, hogy "a giliszta h ... ozik benne". Egy Stengel 
nevű amerikai orvos írja, hogy egyik betege szinte eskűvel bizonygatta, 
hogy "kígyó" van a gyomrában, mely folyton ide-oda mozog, hányóingert 
okoz stb.; később "kiderült, hogy e beteg gyomrában hosszúnyelű, mozgé
kony daganatok (polipusok) voltak s ezek okozták a sajátszerű érzést. 

A kígyónak emberben való élése nem maradt meg a népies hit köré~ 
ben, hanem átment a régi orvosok meggyőződésébe is. Már Galenos, az 
orvosi tudományok egyik alapvetője, erősitgeti, hogy az ember gyomrá
ban kígyók, békák, gyíkok, csigák stb. élhetnek, hitelt adva a megtévedt 
fantáziájú betegek különös érzéseinek. Brunschwig, a 15. század híres 
német orvosa, "Buch der Cirurgia" c. munkájában külön fejezetben tár
gyalja, hogy hogyan kell a kígyót kihajtani az emberből, sőt még képpel 
is illusztrálja. Régi források elmondják, hogy egy német leány (von Ess
lingen Margit) hogyan szedte rá I. Ferdinánd királyunk összes tudós 
orvosait, álnokul szimulálva, hogy a hasában kígyók és mindenféle egyéb 
férgek vannak; végre is rájöttek, hogy csaló s ekkor az anyját (cinkostár
sát) megégették, őt magát pedig örökös fogságra vetették. Az efféle kók
lerségnek megvan a maga lehetősége: Abonyi Sándor, a jeles zoologus, 
beszélte nekem, hogy mikor ő japáni fogságában volt, olyan kínai csepű· 
rágókat látott, kik (a színfalak mögött) az orrukon át kis kígyókat dug
tak a garatüregbe s ezek aztán, mikor a közönség elé kiléptek, kimász
tak a szájukból, mintha a gyomorból jöttek volna fel." Rayger Károly, 
régi magyar orvosaink egyik dísze, külön értekezést Ír a szentgyörgyi 
cipészről 13 ki megunva éveken át tartó altesti baját, felvágta hasát, meg
halt s mlkor már a koporsóban feküdt. a hasfalon ejtett sebből karhosszú
ságú és kétujjnyi vastag kígyó (valószínűleg egy jól megtermett giliszta!) 
bújt ki. Sőt Magyarországon valóságos "kígyójárvány"-ról is történik 
említés, még pedig Miskolczi Gáspárnak 1702-ből való nevezetes munkájá
ban, az "Egy jeles vadkert"-ben. Itt elmondja a szerző, hogy 1564-ben ,;et
tentő sok kígyó árasztotta el Magyarországot. Ellepték a rétet, mezot s 
minden szénaboglya és búzaasztag telidesteli volt velük. A megrémült 
gazdaemberek a terméssel együtt meg akarták égetni őket, de egy asztag 
tetején a legnagyobbik kígyó felemelvén fejét. imigyen szólott: "Meglás
sátok, hogy ezt ne cselekedjétek, mert mi nem jöttünk magunktól, hanem 
Istentől küldettünk a ti gabonátoknak megemésztésekre." Miskolczi 
Gáspár ezt a munkáját "Franzius Farkasnak~ a tudós és híres wittem
bergai magyarázó doctornak" latinul írt müve után szerezte, megtoldva 
sok magyar népi hiedelemrnel, babonával és történetkével. Nem tudom, 
hogy ez a magyarországi kígyóepidemia benne van-e Franzius könyvé-

u A házikígyó phallikus jelentőségéről l. Róheim Géza értekezését. (Ethno· 
graphja, 1917. 95.) 

12 V. ö. Természet, 24. évf. (1928), 159 . 
13 Miscellanea curiosa, VII. évf., observ. 215. 
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ben, de annyi kétségtelennek látszik, hogy ha benne is van, az egész his
tóriát arról az igen ritka, egyoldalas régi német nyomtatványról másolta 
Franzius is, melynek egy példánya megvan a berlini KönigHehe Karten~ 
sammlung-ban s melyet H ollaender Jenő is közzétett az ő nagyérdekű 
munkájában (Die Karikatur u. Satire in der Medizin, 1905, 141. oldal.). 
Mivel a régi magyar munkákról szóló bibliografiák nem ismerik ezt a 
minket is érdeklő flugblatt-ot, helyénvalónak gondolom, hogy ehelyÜtt 
egészében közöljem hasonmásával együtt.H 

«Warhafftige l erschröckliche l Newe zeytung l so im Land zu H ungern von Natter
gezüchte vnnd Eidexen j diserr Sororner sich zugetragen hat. 

Es hat sich diserr nechts v-ergangen Sommer vmh Margarethe in Hungern l jenhalb 
dem Marckt Zichsa bey der Theysa dem Fluss j diss Wunder zugetragen J das daselbst 
in viler Menschen leybe j N attern vnnd Eidexen j nach jrer rechtschaffner art j gewacbsen 
vond benommen j dauon in jrem Ieybe solebe pein J qual J vnnd marter enstanden l das 
sie von scbmertzen vnd engsten nicht gewiszt j wo ein oder wo auss l das sie zur errlen 
gefallen j vnnd wann sie an der Sonnen gelegen j sein die Nattern vnd Eidexen zum 
halse eins theyls herffir kommen j vnd alsbald wider erhinder krochen l vnnd die Men
schen also gemartert vnd gekrencket l das sie endtlich den todt dauon haben músten. 

Eine Edle Junckfraw hat sich stets gegerr jren aeltern beklagt 1 sie ware nit frisch 
im leib (welchs sie etlieber masz betrüht hat J vnd arge gerlaneken von anderer sach 
wegen gehabt) vnd wie sie nun hat sterben sollen l hat sie gebetten j man sol sie bisz 
an dendritten tage vnbegraben verhalten J so wú.rde manseben j was in jrem leybe gewesen 
were J Welchs die Eitern gethan J Nach jrem tod ist der leyb gross worden J vnd sich 
on vnterlasz drinnen gereget J auff vnd nider gek:rochen j Da haben sie den leyb einen 
Barbierer lassen au:ffschneiden j sind von stund an zwo Nattern herauszgekrochen l ist 
bald die Leych vermacht l vnd· mit grossem schmertzen der Eitern zur erde bestetiget. 

Vnd wie der Herr I!'rantz Bebeck 1 der in der gegend wonhafftig gescbriben hat j 
seind jr mehr als in die dreytausent Menscbe J von soleber plage gestorben J vnnd wer
den je lenger je mehr kranck das grausam zÜ.sagen ist J wie solchs jederman l der von 
nidern heraufftmmpt bezeugt j Vnd an vilen hat man gewaltige artzney gebraucbt hat 
aher keine nichts bellfen wöllen. 

Daselbst im Lande wonet ein reicher Edelman l der sebr vil W eitzen gebawel l wie 
er nun bald nach der Ernde J seineu armen lenten befehl gethon l das sie jm einen 
grossen sehober Weytzen solten ausz dreseben so geben si hin l vnd wÖllen dem befelh 
nach den Weytzen arrbehen zÜ dreschen. Wie sie nu die garben herauszziehen so finden 
sie im stro vil junge Nattern l haben sie am andern ort versucht J ist es auch also von 
disen wiirmer befunde l Des haben sich die Bawren verwundert l zeygens jrm J nnekern 
an l das jm do ers hört l vnglaubig was l gehet selbst hin solchs sÜ beseheu l Da er 
hin kompt j heist er seine arme lent die garben herausz ziehen j wie sie nun die herfúr 
brachten j seind vnzölieh vili Nattern gefunden darúber ist der Edelman erschrocken j vnd 
gesagt j Ich merck das es ein straff von Gott ist hat sie dauon heissen gehn. Entlieh 
wirt er des raths j heist fewr holen den sehober gar mit sampt dem gewúrme zú ver
brennen. Als man fewer bracht dazfmdten sie das stro an j aber es wolt nit brennen. 
Da ist zu oberst auff dem sehober ein grosse Nattern mit aufgerichtem haupt herf&r 
kommen l vnd hat dise nachfolgende wort l inn menscblicher sprache also geredt l Ir 
solt von e1vrem vcirnemen ablasserr l Dann mit fewr werdet jr vns nit verbrennen l wir 
sein nit von vns selbst gewachsen vnd herkommen sondern sein eine strafe von Got 
vmh der grossen súnde willen hieher gesandt. 

14 Ez az egyleveles dillingi flugblatt HolHinder szerint állítólag 
évből való {ezen az alapon meg volna állapítható, hogy melyik Bebek 
van benne szó). 

az 1530. 
Fereneről 
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Das ist einern jerlen Christen zur warnung angezeiget .•. (hiány) Gates 1vandel j vnd 
sich an das wort Gottes vest halte. Wir seben auch jetzund wie allenthalben die grau-

33. kép. 

same seu(che) der Pestilentz wil tet. Gott ge b weitter gnad i das wir also h .. sam Gottes 
wort hören mögen vnd vnser leben auch hessern. Das hilf vns allen Gott Vatter l Gott 
der Son ! Gott der heylige Geist. Amen. Gedruckt zú Dillingen durch 

Sebaldum Mayer.» 
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Orvosi szempontból nem igen érdekel bennünket ennek a délibábos 
kígyóendémiának a leírása. Első tekintetre látjuk, hogy ez a furcsa jár
vány komoly történeti alappal nem bírhat. Talán csak annyi benne az 
igazság magja, mint a szentgyörgyi cipész esetében; ezt a szemernyi 
magot azután a hírhordás kürtje nagyra fújta s a hajdani kezdetleges 
újság "szerkesztője" még nagyobbat tódított rajta. Nem te~intve magy~r 
vonatkozását főleg az az érdekes ebben a leírásban, hogy a kígyók itt 18 

személyesítv~ vannak, tehát állatfétisként szerepelnek, továbbá az a kije
lentésük, hogy "wir sein nit von uns selbst gewachsen und herkommen, 
sondern sein eine strafe von Gott, umb der grossen sünde willen hieher 
gesandt". ösidők óta minden nép gondolatvilágában ott találjuk azt a 
hiedelmet. hogy a bosszúálló Isten büntetésből testi szenvedéseket. beteg
séget mér a bűnös emberekre. Ennek a régi felfogásnak a hatása volt 
az is, hogy a középkorban és később, mikor a pestis valahol megjelent, a 
hatóságok első gondja nem mindig a vesztegzár volt, hanem az, hogy az 
istenkáromlást eltiltsák, misét, bőjtöt .és szakadatlan imádkozást rendel
jenek s a jövőre nézve minde~féle engesztelő fog~d3;.lmat , ~e-gyenek. 
A pestisnek, mint Isten büntetésenek gondolata a fenti nemet UJsag befe
jező soraiban is világosari olvasható. A kígyó pedig, csakúgy, mint a 
sáska, a pestisnek jósló állata volt, mely a közelgő veszedelemre és a meg
javulásra intette a bűnökben tobzódó emberiséget. 

Adatok a bürök történetéhez.1 

A bürök nevéről. ú gy látszik, hogy a bürök magyar neve igen 1~eg1 
(és ismeretlen) eredetű; a régi mag'Yar irodalomban sokféle változatban 
jelenik meg. E változatok a következők: bürük,' bürök: Beythe András 
füves könyvében (Német Ujvár, 1595. 68. b.): "Ha aszu szőlővel avagy mus~ 
tal megfőzöd (az fekete gyopárt), es ugy iszod, az ki bürköt, mérget, bogárt, 
vizi borjut el nyelt, meg öli." Továbbá Tofeus Mihály A szent zsinatok 
revolutio ja c. munkájában (Kolozsvár 1683, 500.): "Üröm lészen~ az étele és 
az itala bürök lév;"- büTeg: A keresztyéni igaz hitnek Vallástétele stb. 
(1713): "És csinály diadalmas koszorut magadnak, mint a gyermekek, kik 
a biü·eget törek gyanánt le vágják;" - bö·rök: Melius Herbáriumában 
(Kolosvár, 1578, 115.) a Gyopár és Varga Maiorána c. a. "Ha penig Omn 
passo, az az JYiolosa és ezt szőlőből csinált mustal meg főzed, ugy iszod, a 
ki börköt, mérget, bogárt, Vizi borjut el nyelt meg öli, ki vetteti: Avagy 
a ki a :Th-iák vizét meg itta igen aluszik, fel költi"; ugyanigy Apácai Csere 
EncyclopediáJában (Utrecht, 1655. 241): "A b örök mérges az embernek", 
és Keresszegi Hermán Istvánnak, A keresztény hit ágazatairól való pré
dikációk tárháza (Debreczen, 1640.) c. munkájában a 220. lapon: "A börök 
mérges az embernek, azonban a seregélyeknek ártalom nélkül való eledel", 
(régi galenosi t:apasztalat);2 berök: "Az berök gyenge gyökere, a ki nem 
fás", (Frankovith Gergely könyvében, Monyorókerék, 1588, 32.); bevrök: 
Beythe András nomenclatorában (Antverp,. 1584. 3.); büdös bürök: Gyön
g-yösi Kemény Jánosában (Sopron, 1748-i kiad. 74.). 

Mint bösövény (cicutaria, schierlingkraut) van enllítve Páriz-Pápai 
szótárában (Szeben, 1767), mely név ma is mint terminus technicus szolgál 
az oenanthe nemre; bötök és sípfű, Diószeghy és Fazekas füvészkönyvében 
Az utóbbi elnevezés kétségen kívül onnan származik, hogy az ókortól 
kezdve minden időkben használta a köznép a büröknek szárát sípok készí
tésére; erre vonatkozik Vergil Eclogiában (II. 36. és V. 85.): 

Est mihi disparibus septem compacta cicutis 
Fistula ... 

A középkori németben is pypkrut (pfeiffenkraut) volt a bürök egyik 
neve, sőt Hollandiában még a 18. században is él a pypcruyd8 kifejezés. 

A büröknek görög neve xWvEmv volt; így említik azt, mint jól ösmert 
növényt már a hippokratikusok is és ez a név maradt meg a késő görög 

1 Kivonat a Gyógyászat 1895. évi folyamában megjelent értekezésbőL 
2 Ugyaníg·y fordul elő a köv. helyeken is: Comenius, .Janua lingu. lat. in 

hnng. lingu. transl. p. St. B. Szilágyi (Kolosv. 1673. 32. l.) és Lippay János Posonyi 
kertjében (1664.) 93. l. 

3 Schfir: Aus d. Gesch. d. Gifte. (Basel, 1883.) 48. L 
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íróknál, pl. Alexander TraUianusnál (K. u. 525 körül) is. Flückiger sze
rint'" ezen név összefügg az &YvÓWt'Ov-nal (melyet ő onnan származtat. 
hogy a sisakvirág szirtes helyeken, Ev Xx.óvx~;, nő). Ugyanő egy másik 
he1yen5 azt a valószínűbb magyarázatot adja, hogy a név x.wv&w-ból szár
mazik, ami annyit tesz, hogy csiga módjára forgatni valamit; - utalva 
~uTa, hogy a mérgezésnek egyik első jele a szédülés és támolygás. Dios
kurides azonban 6 ezen néven kívül a synonymáknak egész sorozatát is 
említi, ami azt bizonyítja, hogy az ő korában (Kr. u. az első század köze
pén, közvetlenül Plinius előtt) a növénnyel sokat foglalkoztak az orvosok. 
Az általa említett synonymák a következők: cHyuvo:;, -~-&oucrcc, &:1toA"fiyoucrx 
(a Codex Neapolitanusban 0:7toÁÚoucrx), óoAia., r.a:p&.Aucr~:; OCmoov x.n"Ji(ö'wv x.oi-r·fl' 
_ ,..... . , ''a , 1 ö , . , , ' ~ T1 '"' r ' , 
~x .;zzop.evwv, :xl-'~w-rov, xyeu íj;, a:Arsop.wpov, -rtp.wpov, r.oAue<.vÓlouvo;, oa:pOo:vl;, x.:x-r&-
·ru~t:;; mely nevek legnagyobb részének értelme is van s a bürökkel való 
mérgezésnek e§":;,r-egy jellemző tünetét fejezi ki; ("megszüntető", .,álnok", 
"elsötétedés", "bénulás", "őrült", "alvás", - "élettelen", - "bosszuál1ó", -
"fáj:Jalomcsillapitó", "kihülés".) :&iegjegyzi egyszersmind, hogy az egyip
tonnak &;;sp.piv, a rómaiak x.~YvoD-rx néven ismerik. 

Ezen cicuta elnevezést (mely ma is él az olaszoknál, tovább az albá
noknál x.~px.oU-rx 7 és a franciáknál cigüe alakjában), használták a bürök 
megnevezésre az egész közép- és újabb koron át egész Linné idejéig. 
Valerius Cordus (1515-1544) cicuta majornak nevezi, ellentétben a cicuta 
minorral, rne]JT a mai aethusa cynapium L.-t jelelte. Lamarck is meg
tartotta a cjcuta major (v. maculata) elnevezést, Olusius pedig cicutaria 
Ynlgarisnak nevezi. Linné azonban a cicuta nevet a cicuta virasának 
hagyva meg, a bürökre a görög F..Ólvemv-t ruházta az ő rendszertanában; 
de még őtána is gyakran használják az orvosok és a füvészek a cicuta 
elnevezést, pl. Störck bécsi tanár még 1760-ban is.8 

A név dolgában sok vita folyt afelett, hogy a görög x.Nvewv valóban 
a mai conium volt-e, vagy pedig talán inkább a cicuta virosa, melyet az 
orosz köznép ma is gyakran összetéveszt a bürökkel.9 E kérdés ma már 
tisztázva van; egyrészt u. i. a conium déli vidékeken egészen a 80-ik szé. 
lességi fokig terem, míg a cicuta virosa inkább boreális növény. mely 
még a szamojédek földjén is feltalálható, de délfelé csak a 41. szélességi 
fokig (Középolaszország) terjed a tenyészése; másrészt pedig - s ez tán 
még fontosabb érv, - a régiek által leírt "cicuta"-mérgezések jelenségei 
mindenben megfelelnek a bürökmérgezés képének (melynek kimagasló 
Yonása tudvalevőleg az ascendens bénulás), míg a cicuta virosa par excel
lence görcsokozó mérges növény, mely az epilepsiához csalódásig hasonla~ 
tos jelenségeket okoz. A régi Görögországban nem is tenyészett a cicuta 
,-irosa; ellenben a coniumot a jelen században is nagy mennyiségben 
tal:ilta Sibthorp" Athene és Megara között, tehát éppen azon helyeken. 

·l Pharmak. des Pflanzenreichs. Berlin, 1891. 484. J. 6. jegyzet. 
5 Lehrb. der Pharmakogn. 1867. 635. l. 
ü IJ~pl WA/je; la-:p(x~~- Bt~A. A, :wp. o{}' (r.Ep'r. xwvciou). Kühn kiadása. Lipcse. 1829. 
7 Kobert. Hist. Stud. (Halle, 1889.) I. 195. I. (Demitzsch értekezésében: Rus

sísc:he Volksheilm. a. d. Pflanzenreiche.) 
8 Libellus quo demonstratur: Cicutam non solum non interno tutissime e:xhi

beri et esse simul remediuru valde utile in multis morbis qui hucusque curatu 
impossilJiles dicebantur. (Vindob. 1760.) ö különösen scirrhus ellen ajánlotta e nagy 
feltűnést keltett és annak idején sok vitát okozó munkában. 

9 Kobert. l. c. 
1° F1or. Graec. I. p. 187. 
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melyeket Dioskurides is említ, azt mondván,11 hogy "legerősebben hat a 
krétai, rnegarai, az attikai, a Chios szigetén és a Kilikiában termő": 

' ~~ ' \ \ \ \ ' \ \ \ ' - ' 
&v~FYSüT:X.TOV OS Sú'T~ TÓ x.p"fiTtX.OV X.O:t fLEY1XptX.OV ~Cl:~ TO X't"TlXQV itO:t TO SV "r"':~ l,.t~ 

x.x~ ;:.~),tA~o/- yEvvWp.svov. , Plinius,, ki tudvalevoleg soksz~r ~gyana~t mor;tdJa, 
mint Dioskurides, (talan mert reszben ugyanazon forrasbol, Sextius Nrger
ből. merített), e helyen is hasonlót említ:12 "maxima vis natae (cicutae.J 
Susis Parthorum~ mox laconicae, creticae, asiaticae". - Dioskurides azon· 
kívül azt is mondja, hogy kellemetlen szaga és ánizshoz hasonló magva van. 

Törvényszé/d tekintetben. A régi irodalomban nemcsak bürökkel 
történt véletlen mérgezések és öngyikosságok esetei vannak följegyezve; 
használták azt bűnös szándékú mérgezések és kivégzések céljára isP Az 
öngyilkossági esetekre vonatkozólag bürökpohárral vetettek véget életük·· 
nek (néme.lyek szer\nt) Themistokles, Perikles, Euphrates bölcselő (Had
rián alatt, Suetonius szerint), sőt állítólag Seneca is. Aelianusu azt 
mondja, hogy Keos (vagy Kea) szigetén, az Égei tengerben, törvén~r~ 
hozásilag volt elrendelve a bürökpohár az államnak hasznavehetetlen öre~ 
gek számára, kik bizonyos alkalommal lakomára gyültek össze és virá
gokkal felkoszorúzva itták meg a coniumnak frissen préselt nedvét. 
Valerius Maximus szerint egész a keresztény idők kezdetéig eltartott Kea 
szigetén e szokás. Hasonló vonatkozás található Horác-ban15 is: "Sed maia 
tollet anum vitiato melle cicuta." Valerius Maximus16 azt mondja, hogy 
ő maga látta amint egy kilencvenéves nemes asszony megitta a bürök~ 

, f t . t " 17 u " poharat, "ne dintius vivens alteram forte or unam expenre ur . g~ano 
állítja, hogy 1.\'íarsiliában a város atyái a bürökitalt hivatalosan elzarv"a 
tartották és csak azoknak az öngyilkos-jelölteknek adták ki, kik meggyo
zőleg tudták igazolni, hogy joggal vetnek véget életüknek. A marse~lle
beliek ezen szakása érthető, mert a várost görög kivándoroltak alap1tot· 
ták. Strabon (K. e. 63) hasonlót beszél a Hispania lakóiról, kik a "petre
zselyemhez hasonló növényből" készült mérget mindig maguknál tartot
ták. Strabon (K. e. 63) hasonlót beszél Hispania lakóiról, kik a "petre· 
a toxico de los Espaiíoles" elnevezés is.18 

" Hogy hogyan lehetne a bürköt gyilkolási célokra felhasznál:"i, arr~ 
az újabb irodalomban kimerítő oktatást ad Porta (1537-1615), kl az o 
":&iagia naturalis"-ában 19 leírja, hogy llliként lehet vele az alvó embert 
megmérgezni. ö ópiumból, mandragorából, bürök nedvéből, hyoscyamus 
magvaiból és moschusból elegyet készít, ezt jól záró ólomszelencébe téve 
néhány napon át állani hagyja s azután felnyitva, az alvónak orra alá 
tartja. ö u. i. a cicutát ép oly bódítónak tartja, mint a hyoscyamust.20 

A végén hozzáteszi, hogy "post sommum nulla capitis gravedo remanet, 
nec doli suspicio", Nyilt biztatás az orgyilkosságral A mérgezésnek ezt a 

11 I. h. 
1 ~ Idézendő helyen. 
13 Emberen történt mérgezéseket tárgyal: John Har1ey; The old veget. Neu

rotics. London. 1869. 1~89. l. (Binz. id.); továbbá Pharmac. Journ. 1867. XIII. 5-3 
és 1868. IX. 53. 

lll. Hist. var. Iib. III. c. 37. 
15 Sat. lib. II. sat. l. v. 56. 
" Lib. II. c. 6. §. 8. ) 
1< Mcad, Op. medica; T. II. p. 165, "de plantis venenatis". (Goettingae. 1749. 
1

8 Sc.hür. id. h. 34. l. . . . . " 
19 Az 1591-iki kiadásban (Francofurti) a ~36. lapon ("de medlcJ.s expenmentls , 

!ib. VIII.) 
20 L. ugyanott, 335. l. "somniferum ex papavere" c. a, 

::.Iagyary-Kossa: }.:[agyar orvosi emlékek. ll. 8 
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módját jobbnak tartja, mint az ugyancsak ő általa hasonló keverékkel 
készült "almát", mely könnyebben adhat gyanúra okot. 

A büröknek kivégzési célokra való használata (nevezetesen Athén
ben a harminc zsarnok idejétől fogva) gyakori volt.21 Ez a "bürökpohár" 
által történt, melyben a büröknek frissen préselt nedve foglaltatott; nem 
valószínűtlen azonban, hogy más mérges vagy illatos alkotórészei is vol
tak. Már Mead Rikárd (id. h.) megjegyzi (a mult században), hogy való
színilleg nem volt egyszerű, hanem összetett méreg (compositum pharma
cum). Lehet, hogy olyanféle elegy volt, amilyenről Theophrastos emléke
zik meg,22 mikor mantineai Thrasiast, mint kiváló rhizotómot említi, aki 
bürökből, mákból és más hasonló növények nedvéből készített mérget, 
mely már egy drachma mennyiségben könnyű, fájdalmatlan és gyors 
halált okozott, s amely meg nem romlik, ellenszerrel le nem küzdhető. 
Hogy e méregital nem csupán bürökből állott (bár a lényeges alkotórésze 
kétségtelenül az volt), hanem hogy komplikáltabb módon készített folya
dék lehetett, azt Phokion athéni vezér (ki Kritias vádjára a tizenegy 
zsarnok által kivégeztetett) története is bizonyítani látszik, kitől a hiva· 
talos méregkeverő tízerrkét drachmát követelt a bürökital elkészítéséért, 
mit Phokion ki is fizetett neki, azzal a megjegyzéssel, hogy "Athénben 
már meghalni sem lehet ingyen!" 

A görögöknél annyira ismert volt a bürök által való halál, hogy 
Xenophonnál, Platonnál és más szerzőknél (pl. Aristophanes Békáiban) 
gyakran fordul elő ez a kifejezés: 'Td x.Wve~ov 1tive~v vagy x.wve~&:~ecrÖ:x, 
bürköt inni. El kell itt tekintenem a történelemből ismert egyéb kivégzé· 
sektől, csupán arra terjeszkedern ki, melynek Sokrates esett áldozatul. 
Az ő halála kérdésében, melyet Platon oly klasszikus szépséggel bővelkedő 
nyel ven, egy természetbúvár éles megfigyelésével írt meg az ő Phaidonjá
ban, egész kis irodalom keletkezett." Schulze Nándor bizonyította be leg
elsőbben, hogy Sokrates halála nem a cicuta virosától származott,24 amint 
ez különben egész világosan kitünik Platon illető helyéből is," melyet 
mint legelső és a maga nemében páratlan leírását a bürökmérgezésnek 
(Hunfalvy fordításában, némi módosítással) ide iktatok: 

"Azután Kriton inte a közelálló fiúnak. Ez kiment s magával hozta 
azon embert, ki a mérget ('rO ~f!OCpp.tXx.ov) nyujtandja vala, s ki azt készen 
hozá a kehelyben. Sokrates meglátván őt, mondá: Ugyan jó ember, mit 
kell hát cselekednem? - Semmi mást, felele, mint ha megittad, jár
kálni, mig lábaidat nehezedni érzed (~Xpo~ €v 't'rJ!; mdAzrr~) s azután lefe
küdni; így majd hat. S odanyújtá Sokratesnek a kelyhet. - ö derülten 
fogadá, nem reszketve, sem színét vagy arca vonásait nem változtatva, 
hanem szokása szerint szeme közé nézvén az embernek, azt kérdé: 
Lehet-e valamit az italból áldozatul kiönteni [az isteneknek] vagy nem T 
Annyit készítünk, Sokrates, felelé ez, amennyit elégnek tartunk. Értem, 
viszonzá Sokrates; de imádkozni szabad és kell is, hogy szerenesés legyen 
az elköltözés oda; s imádkozom is azért, hogy úgy legyen. Ezt mondván, 
szájához vevé a kelyhet, s vonakodás nélkül s nyugodtan kiitta. 

21 L. Dresig: de Cicuta, Atheniensium poena publica. (Diss. Lips. 1734.) Előt
tem ismeretlen, de Imbert-Gourbeyre által nagyon dicsért munka. 

22 Hist. plant. IX. 17. 8. 
23 L. Imbert-Gourbeyre, De la mort de 8ocrate par la cigue. (Paris. Bailli8re, 

1876.) Igen kimerítő tanulmány. 
24 Toxicologia veterum. (Halae, 1788.) p. 34. '§. 2. 
25 L. Lewes, .A filazofia története (ford. Bánóczi.) I. k. 340. l. 
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Addiglan meg bírtuk magunkat valahogy tart.óztatni a könnyezés
től: d~ látván, hogy ivott, nem bírtuk azt többé. Belőlem legalább erő
vel tört ki a könyezés és nem csöppenkint; úgyhogy elfödvén arcomat, 
kisíTt.am magamat. De nem őt, hanem sorsomat siratám, hogy megfosz
tattalll ilyen társtól... Nem volt ott senki, akit meg nem indított sírásá· 
val (Apollodoros), kivéve Sokratest. Iliidőn ő ezt meglátta, így szólott: 
l\iit csin3Hok, különös emberek! Hiszen azért küldtem el az asszonyokat, 
hogy ilyet ne tegyenek; mert azt hallottam mindig, hogy, csöndess~gben 
kell meghalni. Legyetek hát csöndesen és békével! Hallvan ezt, szegyel: 
lettük magunkat és elfojtottuk a sírást. Ö pedig járkálván, észreve;e 
utóbb, hogy nehezednek lábai (~xpúvea&o:< .. ~ a~éAr,) ezért hátára . fekv~k, 
mert így tanácsolá neki az az ember (t. i. a poroszló). Ekkor az, k1 a mer· 
get adta vala, megilleté öt időről-időre, megvizsgálta lába fejét és szárát, 
s erősen megnyomván lábait kérdé: valjon érzi-e (ú. a.Ltl&OCvm-:o) ? -. 
Sokrates felele hogy nem. - Utána megilleté térdeit s feljebb menvén a 
testen, mutatá 'nekünk, hogy hül és merevül (ő'n ~~zmTÓ -re ·x/t..~ ~"llyvú~~-:~) 
Sokrates maga is megtapogatván tagjait, mondá, hogy mrkor sz1vet 
érendi a méreg (r.pO.:; ~ >'~ctp<Ho/- yév"l)To:.t cx.U-riiS), o~a lesz. ~időn pedig az 
alsó teste majd egészen meghidegült, kitakarózvan, monda, s ez volt az 
utolsó szava: - Kriton, kakassal tartozunk Asklepiosnak, adjátok meg 
neki; ne ronlasszátok el! - Megleszen az, felele Kriton; de talán még más 
mondanivalód is van~ - De Kritonnak ezen kérdésére már nem felelt, s 
kis idő mulva megrázkódott. Az ember betakarta; Sokrates szemei n;eg 
voltak törve. Kriton látván ezt, befogá szemeit és száját. Ez volt v~ge 
a rni társunknak, azon embernek, kit mind halálában legjobbnak, mmd 
máskor legbölcsebbnek és legigazságosabbnak ismertünk." . , , 

A bürök hatástana és symptomatologiája a régieknél. A fenti letras
ból, mint mérgezésnek feltünőbb jelei, a következők ve~etők ki: a járás 
nehézkessége, a bőr érzéstelensége, a végtagok merevsege, a ~e~tfelule~ 
kihülése, gyenge görcsök. Mind olyan jelenségek, melyek a regr orvos1 
irodalomban általában mint a bürökmérgezés jellemző tünetei vannak 
említve. Azt, hogy a bürök mérges, jól tudták a régiek; 26 csak Pliniusb~n 
van egy érthetetlen hely, ahol azt mondja, hogy a bürök kórója nen; mer
O'es sőt azt sokan feltálalva, eszik.27 Ezzel szemben Theophrast hatarozot
tan' mondja, hogy a bürök gyökerének nedvéből már kevés is megöli az 
embert s hogy a gyökér mérgesebb, mint a m~gva~.2: •• •• , 

Erdekes, hogy a régi írók s utánuk az egesz koze~kor a b,urko~, ug.y 
tekintették. mint amely a genitáliákat elsorvasztani kepes (ezert aJanlJa 
azt Areta~us is a satyriasis ellen). úgylátszik, hogy e nézet Diosku:r
destől származik, ki azt írja, hogy a nemzőrészek körül alkalmazott conrn
mos kataplasmák megszüntetik az éjjeli pollutiókat, de az ilyen kata
plasmák a szoptatósak tejelválasztását is megszünt.etik, szűz leány?~ 
emlőit és gyermekek heréit pedig elsorvasztják. Ugyanezt emhtr 
Plinius és Avicenna is. Az eleusisi mysterium~k (D érnétér = "c,ere~) 
főpapja a hierophant, mikor a szűzesség fogadalmat letette, nemzor~s~eü 
bürök nedvével kente be, hogy magát impotenssé tegye. Szent Basrlms, 

26 Költőik is me<>"énekelték; Horác egyik ódájában (V. 3. v: 3.) azt ~ondja: 
Edat cicutis al1ium ~ocentius". - Shakespeare is említi. Macbethének hues bo~ 
~zorkányversében. t " 

21 Panckou<:.ke: Nova Script. Latin. Bibl. (Parisiis, 1836.) VI. 342. l. "de cicu a : 
('aulis autern et viridis estur a plerisque in patinis. 

" I. h. IX. 8. 3. és 15. 8. 
8* 
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mikor azt akarja bizonyítani, hogy a természetben dissonantia és célta~ 
lanság nincsen, azt mondja, hogy íme, még a büröknek is megvan a maga 
haszna, mert "elöli a húst".w Érdekes, hogy Diószegi Orvosi Füvészköny
vében (1813, 193.) szintén nyoma akad a bürök előbb említett hatásainak: 
"A csecsemő elválasztásakor, ha a conium leveleit az emlőkre rakják, a 
tejet eloszlatja; de nehéz és főszédítö szagával alkalmatlan, s ugyanezért 
lehet e végre más ártatlanabb ernyős virágok, nevezetesen petrezselyem, 
zeller stb. leveleivel élni." Felvidéki tótjainknál ma is az a divat járja, 
hogy a szoptatós asszonyok, mikor csecsemőiket elválasztják, büröklevele
ket raknak emlőikre, hogy a tejmirigyek működése minél gyorsabban 
megszünjön. - Évezredek reminiszcenciája! 

29 Carus Sterne. Sommerblummen. (Leipzig, 1884.) 211. 

Jordán Tamás (1539-1585) életéhez. 

N em akarok életrajzot írni kolozsvári Jordán Tamásról, csupán 
néhány adattal szeretném kiegészíteni azt, amit róla tudunk. 

Korán elszakadt tőlünk; először Bécsbe, azután lviorvaországba, hol 
be is fejezte fiatal életét. De azért állandó érintkezésben volt régi honfi
társaival s kivált bécsi tartózkodása idején valószínűleg gyakran fölkeres
ték a gyógyulásra váró magyar urak. Lőrinczfalvay Kristóf írja özvegy 
Nádasdy Tamásnénak' 1569 július 15-én Bécsből, hogy míkor a kis 
Nádasdy Ferenc valami lázas bajba esett és "az veréték az testét kevéssé 
megette volt és hellyel megvörösült", akkor elhívatta hozzá Jordán doc
tort is: mondaná meg, minek tartja ő ezt a vörösséget, s ő is azt mondta, 
hogy az a verejtékezéstől vagyon, semmi mástól. "Annak mivoltájér nem 
merték az éjjel a lepödőket változtatni, hogy az hűvösség, ha megérte 
volna, egyött hertelen az veréték beitett (beütött) volna rajta és történt 
volna nagy betegség belőle. Ugyanaz ki lepödőbe estve takartok (takartuk), 
azon lepödőben hált éjjel." Két (latin) levél (Bécs, július 12. és 15.), melyet 
l\L Urbanus Paulus (vagy Prutenus) intéz az özvegy nádornéhoz, szintén 
említi, hogy elhívták dr. Jordanust, ki megnyugtatta őket, a kis fiút pedig 
a karján, vállán, lábain megkenték, úgy, ahogy otthon is szokták.2 

E levelek bizonyítják, hogy Jordán Tamás már ebben az időben, 
rnikor még csak harmincéves volt, nagytekintélyű és jóhírű gyakorlóorvos 
volt a császárvárosban: másként alig képzelhető. hogy a nádor fiának 
kezelését reá bízták volna. 

E levelek kelte idejében Jordán Tamás már néhány év óta praktizált 
Bécsben. A bécsi egyetem orvosi karának évkönyveiben3 azt olvassuk, 
hogy már 1566 áprilisában kérte, hogy a bécsi fakultás jegyzékébe fölve
gyék; ekkor doktori oklevelét s egyéb okmányait bemutatta ás az előírt 
(nem csekély) díjakat is lefizette. Nyilvános disputatióját, a hippokratesi 
aphorismusok egyike fölött' május 17·én tartotta meg s ekkor még külön 
fizetett minden megjelent fakultásbeli doktornak (tizennégynek) és a 
pedellusnak 3---3 forintot, a kari pénztárnak hatot; hozzá még mínden 

1 Nádasdy~levéltár. (Orsz. levéltár.) 
2 "Adhibita sunt ea remedia, quae alias adhibita solita fuisse ex famulis 

cognovi: hrachiorum, scapularum ernrumque unctio et fTicaUo. Mox pannis bene 
tectus est. Ex hoc, copiosus e toto corpore sudor defluxit." - Már más helyen is 
megemlékeztem anól, hogy nálunk hajdanában a gyermekek hevenyés bajainak 
gyógyítelsában milyen nevezetes szerepe volt a kenésnek. 

3 Aeta facultatis medicae universitatis Vindobonensis (ed. Schrauf et Senfel· 
der). IV. 78. 

4 Hippokr . .Aphorism. lib. II. aphor. 19. ("Acutorum morborum non omnino 
tutae sunt pracdictiones, neqne mortis, neque sanitatis.") 
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egyes doktornak "pro convivio" (a felavatást követő lakomára) egy-egy 
forintot. A következő év áprilisában megengedik neki, hogy az egyetemen 
ing-J...-enes előadásokat tarthasson Galenusnak valamelyik könyvéről, ki
véve azokat, melyekről csak a nyilvános professorok tarthatnak.5 

1566 augusztusában Jordánt a császár marsalljának, Ungnad Lajos
nak kíséretében a török elleni hadjáratra Magyarországba vezényelt had· 
'ereghez küldik (Acta stb. 82.). Pelzel (és utána Szinnyei stb.) azt mondja, 
hogy e kiküldés tulajdonképen nem annyira a nwrbus hungaricus beha
tóbb tanulmányoztatása céljából történt, hanem inkább azért, hogy az 
előkelő bécsi doktorok megszabaduljanak a híresedő magyar orvos kon
kurrenciájától. Bergmann6 kétségbevonja ezt az állítólagos féltékenyke
dést, ámde a bécsi egyetem aktái inkább Pelzel állítását erősítik meg. 
Ugyanis nlikor J ord án a nem éppen veszélytelen magyarországi kirándu
lásról visszatél', a bécsi fakultás vezetőemberei egy még kockázatosabb 
tisztséget akarnak a nyakába varrni. Bécsben akkor erősen dühöngött a 
pestis; az alsóausztriai kamara a bécsi egyetemtől kér megbízható szak
értőorvost ("eine taugliebe Person"), kire a legfőbb ellenőrző pestisorvos 
(rnagister sanitatis) tisztét bízhatnák. A fakultás urai semmiképen sem 
akarják vállalni a fáradságos és veszedelmes feladatot; maguk írják, 
hogy az "nit aliein ein muesame, sondern vielmehr geferliche Condision 
ist", mely a közelmultban is négy jeles orvosnak: Vesaliusnak, Löffelholtz
nak, Herteliusnak és Neumannak okozta vesztét; ők különben is mind csa
ládos emberek, míg a kiváló fiatal tudósnak, Jordánnak se felesége, se 
gyermeke, ezért is egyhangú szavazással őt ajánlják. s ha ő nem akarná 
vállalni, akkor a városban gyakorlatot űzö külföldi orvosok valamelyikét, 
kik úgy is föleszik előlük a kenyeret (das pr ott vor dern rnaul ab
schneiden). Ha ezek a külföldiek nem akarják a veszedelmes tiszt
séget vállalni, akkor tiltsák el őket a gyakorlattóL Jordán- beteg voltára 
hivatkozva - nem vállalkozott s ezt a vonakod<ist kemény szavakkal bé
lyegzi meg a fakultás, azt jelentvén a kamarának, hogy gyáván megszö
kött (fugisse officiurn) s ez csak igazolja a karnak ellene rnár régebben is 
emelt panaszait; ő csak az egyetemmel való kapcsolat előnyeit igyekszik 
kiélvezni, ellenben a kellemetlenebb feladatoktól húzódozik.' Mindazon
által a kormányzóság (lehet, hogy Jordán hatalmas pártfogói befolyá
sára) elfogadta és méltányolta a magyar orvos "nyomós mentségeit" 
(erhöbliche entschuldigungen) s mást bízott meg a rnagister sanitatis 
veszedelmes tisztéveL Hogy azonban Jordán viszonya a karhoz még hóna
pok mulva sem javult meg,. azt az is bizonyítja, hogy az ülésekre egyálta
lán nem járt el és nem is fizetett.8 

Allítólag a morvaországi (protomedikusi) állást is csak féltékeny 
kartársai távoltartó szándékának köszönhette Jordán. Annyi bizonyos. 
hogy nem nagyon jól érezte magát Brünnben, hol (bár anyagi gondjai 
nem voltak) teljes tudományos izoláltságban kellett élnie. Maga írja 

5 Acta fac. med. Vindob., u. o. 84. Kétségtelen, hogy erre az (első) előadására 
vonatkozik Jordánnak az az Oratio-ja, mely Szabó-Hellebrant (III. l. 163.) szerint 
csak egyetlen példányban (a heiligenkreuzi kolostor könyv-tárában) maradt fenn. 
Az előadás tárgya a következő galénuszi tétel: "Animi mores sequuntur tempera
mentum corporis". 

6 Bermnann: Medaillen auf berühmte u. ausgez. Mllnner d. österr. Kaiser
staates (1858). II. 110. 

7 Acta. stb. 118. és köv. 
8 u. o. 166. 
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munkája elején (az ajánló levélben): "Nescio, quo meo fato in has sum 
devolutus terras, ubi, licet ad vitam honeste traducendam omnia abunde 
suppeditentur, animus tanlen suo destituto pabulo, reciproca studiorum 
aemulatione sublata, commercio literatorum privata, quid voluptatis 
residuum censes ~" 

A bécsi tanárok méltán féltékenykedhettek a fiatal magyar orvosra, 
kinek kiVálóságát munkáin kívül az is bizonyítja, hogy korának legelső 
tudósai barátai vagy pártfogói közé tartoztak s ezekkel élénk levelezés
ben állhatott (azt hiszem, 
hogy ennek még sok írásos 
bizonysága akad a külföldi 
levéltárakban). Levelei kö
zül megemlíthetern a Dudith 
Andrással váltottakat. A 
volt csanádi és pécsi püspök, 
ki az episcopatust tudva
levőleg a matrimanium-mal 
váltotta fel (ezért aztán in 
effigie Rómában megéget
ték), s kinek orvostörténeti 
szempontból való méltatását 
ez alkalommal mellőznöm 
kell,' egy helyen azt írja, 
hogy olvasta Jordán mun
káját a brünni járványról, 
melyet ő egyszerűen syphi
lisnek tart/0 egy másik he
lyen pedig (1579 aug. 24., u. 
o. 281.) azt mondja, hogy "ma 
kaptam meg Jordán Tamás 
levelét, melyben közli, hogy 
végig fogja járni Morvaor
szág összes hévvizeit, des
tillációval megállapítandja 
azok természetét és orvosi 
erejét s aztán majd rövid 
kommentárt fog írni róluk". 
(Ezen Commentariolus, mint 
ismeretes, a következő év
ben meg is jelent, még pe-
dig Zbursky András slaw- 34. Kolozsvári Jordán Tamás. 
kow-i jegyző fordításában, 
cseh nyelven; v. ö. Bernmann u. o. 112. és Szinnyei. Jordán állítólag tíz 
évig dolgozott és kísérletezett ebben a dologban.) Ugyanott (p. 224.) 
olvasható Orato-nak Jordánhoz intézett levele a lues brun no gal
lica u dolgában, melyben meglehetős fölényes hangon vonja kétségbe 

9 V. ö. többek közt Goldzieher Vilmos: Dudits Endre pécsi püspök (1897.) 
_ 

1° Crato d Kraztlwim: 5Jonsil, _et epi~t._ medic. libri (ed. Scholtz, 1654.) lib. III. 
2t,6. (Az eb~en a levelben elofordulo és hibasan Squactilupum-nak írt, vagy szedett 
nev Squarcdupwn-nak, vagy Squm·cialupum-nak olvasandó.) 

11 Egyformán írható bt·unno- vagy bt·unogallicá-nak mert Brünn-nek latinos 
nevét is hol Brunná-nak, hol Bruná-nak írták. ' 
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emlegeti Jordan, nnnt ez. a pestrs tuneterrol (Pestis phaenomllYa a híres B tt ~ar orvosr erem, mely k . 
1576.) írott munkája ajánlásából"' is kitünik. Jó barátja voltalán ,.THOMASreJcf~er-fele bécsi gyüjteményb ne egyetlen !utc
Pu~kircher, ~ jeles pozsonyi or;os . és botanikus." Vég':"Vének kezdőbetüi D~NVS MEDICVS AET. ~~,; !'-z ~rem 
emilthetem meg, hogy levelezett a tnenh tudos Julius Alexand1.llfA VIRVS f I'.· jAN· AB) olvashatók, a má "k ld l ;s a Jel~s 
(Alessandrini-vel) is, akinek a ~runogallicus második kiadásátS egy kés. A : .. 

1r~8 
. .' ala!t~ romok, egy könyv 

8~ ·t a a~ :r;ed.ig 
Iotta, továbbá a híres bolognai &,trvos- és természettudóssal: Af-nak. BerO'm u ono.: feliras már sok fejtö~·ést' IkaJ a kettevagott 
Ul l k . "k • d k 1 If!{ • •• •• ~ ann szermt ann •t · 1 o ozott a num· yssesse , 1 egy1 er e es ev~~leben megkoszani Jordánnak jl.'eg", vagy a t 1 . .. Yl Je entene, hogy k . . , , ~B-
országból neki küldött Alisma E'ioscoridis-t (a mai Cypripediupzabb a ;";;r: u (o_so ;szk~z (gyógyszer) a mér;a,/sFmpw) vegen 
lus-t) és a múmiát/5 g Jarvany) ; Faludy szerint· g ' Iala szer1nt: 

Látjuk tehát, hogy Jordán Tamás korának első tudósai' · "legnagyobb baj a 
részint barátságban, részint élénk tudományos 
js kiváló ember volt, kire ráillett az a latin üdvözlő vers, 
c kard nevü orvoscollegája írt hozzá 16 s amely Pataki Jenő bar 
dításában következőleg hangzik: 

Az igaz Istennek nyomait mutatja nekünk az, 
Hévforrásoknak ki erejére tanít. 

úgy állsz Mester Morva tudósai s doktorai mellett, 
Mint Phoenix szárnyas társai tábora közt. 

Jordanus éles eszével egymaga áll kimagaslón. 
Jordanust tiszteli hőn: nép, a papok s a nemes. 

A sors, orvosi kultúránk veszteségére, nagyon i~ 
Jordán életét: 46 éves korában, 1585 febr. 6-án meghalt. f'<ItG<kicv.~ 
rint 17 özvegyet és három fiút hagyott hátra, kiknek utódai 
Brünnben. Ezzel szemben Ern y ey 18 azt írja, hogy Jordánt 15'73-1}./ 
föl a morva lovagrendbe s "egyetlen fia", Károly 1631-ben 
vegye pedig Bilovitz nemesi birtokot eladta. Jordánnak e~ 
viczy Márton erdélyi kancellárhoz intézett s 1575-ben kelt levelér d á n T am ás emiékérme. 
l'Ül, hogy ebben az évben már három gyermeke volt s a nec 36· J o r d á n 1· 

t em ekérmének hátlapja. 
Yárta, felesége pedig szintq-n er~,élyi birt? kos nemes családb(a~~ly )". Azt hiszem, ho , . 
zott, neYe azonban - legalabb elottern - Ismeretlen. ~hras engem arra N gy az utobb1 a legvalószí "bb b. 

J "' T . k t""bb k' dt kk .... l l • B a" ova lues"-re . 'l' nu ' ar a oruan amasna o arc epe mara ; eze ozu a eger runogallicus cím" ~ . , IS e enken emlék t t 
Antonio. Abondió-nak művészi kiYitelű érmét, Bergmann (i. h.) ~u luis novae in ~f mu~kaJa CJmében is előfordul ez(~ mely 
ször. Faludy Géza főorvos, a kiváló szakértő megállapítása szeri(rás csak annyit ak oravia exortae desctiptio ") s 1 h" tr~nno 

m 1 k ar mondani hog 1 · e e seges 
e Yne Jordán az ő . ' Y "a egújabb méreg ( ' 

12 Erről s általában az egész marbus brunogallicus-kérdésről kim-Yan alaposan és gyo orvosi tudományával (melyet ~agy 
kezik Győry Tibor: ,.Kolozsvári Jardanus Tamás és a Morbus brunoga:!rékban kettév-' '-'k rsan ;etett Véget Brünnben . t a ~onyv 
címü értekezésében, mely ugyanazon évben németül is megjelent, m.lva v It agJa · Az ermet vagy 0 t ,' ~In illikor a 
historiseben Biologie der Krankheitserreger"' 6. füzete. Jordánnak e 0 

' vagy a morva rendek "t ra 0 kesz1ttette, kinek 
első részletes monographia, amely extragenitalia eredetű syphilis·jár' • 8.

0 esetleg talán mao-a a 
E járvány Adam brünni borbély fürdőjében vette eredetét, azáltal, h1 ő 
tikus betegtől megfertőződött a köpölyöző eszköz s utána az egészs· 
mesterségesen beoltatott a betegség ,mely rövid idő alatt száz és száz 
meg Brünnben és környékén. 

13 Apponyi: Hungarica, III. 269. (U. i. utalás Bergmann ,,rendkí 
életrajzára.) 

n Jordánhoz intézett hexastichonját közli Apponyi u. o. 269. (Itt 
van, hogy Jordán a császár egyenes meghívására ment Prágába egy 

15 E levél bő kivanatát közli Bergmann (i. m.), kinél a Jordán 
Dubravius·féle Historia Boiemicá-ról is olvasható néhány megjegyzés. 

16 Czvittinger után közli ·weszprémi {I. 75.). 
17 Kolozsvári Jordán Tamás. (Különnyomat, é. és h. n.) 
18 Morvaország magy-ar urai. (Turul, 1925. 39. kötet.) Különnyom 
19 Tört. Tár. 1881. 491. E levél tartalmából kétségtelenül megálla 

az J ord án Tamástól származik, bár a kezdete (a másoló hibájáb 
mondja. 
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.ban Spilenberger Dávid két fia: 
felvidéki családokba (a Rad
seirneci bányáik révén nagy 

;ztalnoki címet és (régi nemes
ták.' 
1 annyi irodalmi emléket, lllint 
;, melyek közül néprajzi tekin
·iosa medico·physica .Academiae 
rvos-természettudományi folyó
Y akkoriban a Tis~ántúl északi 
y abban állott, hogy a betegek 
:tdt, és akik mindjárt az elején 
>tt belepusztultak.' A betegség 
hogy egyszerre tíz darab kőris
ás és diuresis következik be. 
~onban nem ajánlja ezt a kúrát, 
,zetével nem mérkőzhetnek. Ez 
kőrisbogarat egészében ártalom 

·a:n antidotum van, mely a bogár 
. - U gy an ezen folyóirat 12. köte-
a ,.hóférgekről", melyeket Lőcse 

~vizsgált és le is rajzolt. (A kép 
illint a glecserbolha, Desaria gla-

dok gyüjtése végett még a béke 
rát. Az eredmény, nagy sajnála
mélhettem. Mikor Demkó Kálmán 
mó olyan iratot vett jegyzékbe, 
sokra vonatkoztak, s melyek akko· 
zt:' Spilenberger Sámuelnek tanuló 
.e hatóságához, mint pártfogójához 
irele, melyben kéri a város hatósá
hozzá a városi orvost; továb bá más 

c, 1587-1598. évből. Mindezeket a 
sem tudtam megtalálni, az okirat

ta valóban elvesztek. akkor bátran 
k nevezetes szereplését), hogy velük 
emlékei mentek veszendőbe. 

d és a felesége, Schuberth Zsuzsánna, 
ja az is, hogy Lőcse városa, mikor meg· 
lük kisebb·nagyobb kölcsönöket, a város 
:Lásd erre nézve a város levéltárában VI. 
szám (1700), XX. oszt., I. csom., 25 szám 

t. IX. csom. 274. szám stb.). - A Spilen
;ában, 1615 okt. 20.) adományozott nemesi 
irmegye levéltárában. 
tharidea innoxie sumtae." 
lsokban nem találok említést. 
,'időben a veszettség ellenszerének tartotta 
!t a 16. századból, melyek "dühös bogár". 
ühbogár"-nak mondja néhol a nép. (A szé· 
Jogár-nak.) 



120 Jordán Tamás (1539~1585) életéhez 

Jordán nézeteit."' Oratot különben mindig mint legnagyobb pártfogóját 
emlegeti Jordán, mint ez a pestis tüneteiről (Pestis phaenomena stb., 
1576.) írott munkája ajánlásából" is kitünik. J ó barátja volt továbbá 
Purkircher, a jeles pozsonyi orvos és botanikus.H, Végül meg
említhetem még, hogy levelezett a trienti tudós Julius Alexandrinus-szal 
(Alessandrini-vel) is, akinek a Brunogallicus második kiadását is aján
lotta, továbbá a híres bolognai orvos- és természettudóssal: Aldrovandi 
Ulyssessel, ki egyik érdekes levelében megköszöni J ardánnak a Marva
országból neki küldött Alisma Dioscoridis-t (a mai Cypripedium calceo
lus-t) és a múmiát.16 

Látjuk tehát, hogy Jordán Tamás korának első tudósaival állott 
részint barátságban, részint élénk tudományos összeköttetésben. ö maga 
is kiváló ember volt, kire ráillett az a latin üdvözlő vers, melyet Eur
ckard nevű orvoscollegája írt hozzá 16 s amely Pataki Jenő barátom for
dításában következőleg hangzik: 

Az igaz Istennek nyomait mutatja nekünk az, 
Hévforrásoknak ki erejére tanít. 

úgy állsz Mester Morva tudósai s doktorai mellett, 
Mint Phoenix szárnyas társai tábora közt. 

J ordanus éles eszével egymaga áll kimagaslón. 
Jordanust tiszteli hőn: nép, a papok s a nemes. 

A sors, orvosi kultúránk veszteségére, n~on i~ rövidre szabta 
Jordán életét: 46 éves korában, 1585 febr. 6-án meg~lt. Pataki Jenő sze
rint" özvegyet és három fiút hagyott hátra, kiknek utódai ma is (1) élnek 
Brünnben. Ezzel szemben Ern y ey" azt írja, hogy Jordánt 1573-ban vették 
föl a morva lovagrendbe s "egyetlen fia", Káxoly 1631-ben halt meg, öz
vegye pedig Bilovitz nemesi birtokot eladta. J ardánnak egyik, Berze
viczy Márton erdélyi kancellárhoz intézett s 1575-ben kelt leveléből" kide
rül, hogy ebben az évben máT három gyermeke volt s a negyediket is 
várta, felesége pedig szintén exdélyi birtokos nemes családból szárma
zott, neve azonban - legalább előttem - ismeretlen. 

Jordán Tamásnak több arcképe maradt; ezek közül a legérdekeseb bet, 
Antonio Abondió-nak művészi kivitelű érmét, Bergmann (i. h.) közölte elő
ször. Faludy Géza főorvos, a kiváló szakértö megállapítása szerint ez a leg-

n Erről s általában az egész marbus brunogallicus-kérdésről kimerítően érte
kezik Gy őry Tibor: "Kolozsvári J ordanus Tamás és a Marbus brnnogallicus" (1912) 
címü értekezésében, mely ugyanazon évben németül is megjelent, mint a "Zur 
historiseben Biologie der Krankheitserreger" 6. füzete. Jordánnak e munkája az 
első részletes monographia, amely extragenitalis eredetű syphilis-járványról szól. 
E járváilY Adam brünni borbély fürdőjében vette eredetét, azáltal, hogy egy lue~ 
tikus betegtől megfertőződött a köpölyöző eszköz s utána az egészségeseknek is 
mesterségesen beoltatott a betegség ,mely rövid idő alatt száz és száz egyént lepett 
meg Brünnben és környékén, 

13 Apponyi: Hungarica, III. 269. (U. i. utalás Bergmann "rendkívül érdekes" 
életrajzára.) 

111 Jordánhoz intézett hexastichonját közli Apponyi u. o. 269. (Itt az is említve 
van, hogy Jordán a császár egyenes meghívására ment Prágába egy alkalommal.) 

115 E levél bő kivanatát közli Bergmann (i. m.), kinél a Jordán által kiadott 
Dubravius-féle Historia Boiemicá-ról is olvasható néhány megjegyzés. 

16 Czvittinger után közli V\TesZPrémi (I. 75.). 
17 Kolozsvári Jordán Tamás. (Különnyomat, é. és h. n.) 
iS Morvaország magyar urai. (Turul, 1925. 39. kötet.) Különnyomat, 7. old. 
19 Tört. Tár. 1881. 491. E levél tartalmából kétségtelenül megállapítható, hogy 

az Jordán Tamástól származik, bár a kezdete (a másoló hibájából) Jánosnak 
mondja. 
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szebb, legrégibb és legritkább magyar orvosi érem, melynek egyetlen hite
les példánya a híres Erettauer-féle bécsi gyüjteményben van. Az érem 
egyik oldalán "THOMAS JORDANVS MEDICVS AET. XXXI" és a jeles 
müvész nevének kezdőbetűi (AN :AB) olvashatók, a másik oldalán pedig 
NOVISSilliA VIRVS felírás), alatta romok, egy könyv, rajta kettévágott 
skorpió és egy kés. A különös felírás már sok fejtörést okozott a numis
matikusoknak. Bergmann szerint annyit jelentene, hogy "a (skorpió) végén 
van a mél·eg", vagy ,,az utolsó eszköz (gyógyszer) a méreg"; Fiala szerint: 
"a legrosszabb a méreg (járvány)"; Faludy szerint: "legnagyobb baj a 

35. J o r d á n T a m á s emlékérme. 36. J o r d á n emlékérmének hátlapja. 

járvány (ragály)". Azt hiszem, hogy az utóbbi a legvalószínűbb, bár a 
rejtélyes felírás engem arra a "N ov a lues"-re is élénken emlékeztet, mely 
Jordánnak Brunogallicus című munkája címében is előfordul ("Brunno 
Gallicus, seu luis novae in Moravia exortae descriptio.") s lehetséges, 
hogy a felírás csak annyit akar mondani, hogy "a legújabb méreg (vagy 
járvány)'', melynek Jordán az ő orvosi tudományával (melyet a könyv 
jelképez) olyan alaposan és gyorsan vetett véget Brünnben, mint lllikor a 
skorpiót derékban kettévágják. Az érmet vagy Crato készíttette, kinek 
az irat ajánlva volt, vagy a morva rendek, sőt esetleg talán maga a 
csás~ár. 

-



Adatok Spilenberger Dávid (1627-1684.) 
életéhez. 

A 17. század leghíresebb magyar orvosai közé tartoztak a lőcsei 
Spilenbergerek. Az apa, Sámuel, ki Hain Gáspá•· Lőcsei Krónikája szerint 
1654. június ll-ikén, késő öregségében, halt meg, nemcsak arról nevezetes, 
hogy a maga idejében "practicus felicissimus" volt (amint egyik kortársa 
jellemzi), hanem arról is, hogy ő alapította a második papírma]mQt ha
zánkban (1613-ban), Lőcse város birtokán, Teplicen.' Bethlen Gábornak és 
Thurzó György nádornak főorvosa (archiaterje) volt s orvosi ügyessége 
révén oly nagy hírre tett szert, hogy II. Mátyás király halálos ágyához 
is meghívták. 1616-ban nőül vette Clementis Mihály lőcsei tanácsos és vá
rosi jeg'Yző leányát, Magdolnát, s ettől született Dávid fia, ki szintén or
vosnak készült s Leydában, Baselben, Vittenbergában és Padovában' 
végezte tanulmányait, majd atyja halála után Lőcse város orvosa s két 
tzben bírája lőn. Felesége révén meggazdagodván, később nem sokat fog
lalkozott az orvosi gyakorlattal s inkább a busásan jövedelmező bánya
gazdaságra adta magát. Hogy azonban még 1681-ben is orvosi tanác-sadás
sal szolgált az előkelőknek, azt néhány fennmaradt, Andrássy Miklóshoz 
intézett levele bizonyítja. E levelekben állandóan kegyes pártfogójának 
(fautor) címezi Andrássyt. Az első levél Lőcsén, 1679. október 22-én kelt s 
ebben azt írja, hogy a pestis erősen pusztít a városban: naponta 5-10 
ember hal meg; a második levélben (1680. nov. 18) azt ajánlja Andrássy
nak, hogy csak használja továbbra is a mellbaja ellen való orvosságokat· 
a harmadik levélben (1681. szept. 21) végül őszi hashajtókúrát rendel neki: 
többek közt azzal a megjegyzéssel, hogy a hashajtó pi!ulákat holdfo~yat
kozás idején kétszeres adagban vegye. Bizonyos, hogy Sp. Dávidnak l!>~sak 
úgy, mint az apjának, egész 1\.iagyarországra kiterjedő híre volt s a 
Lazarus-tó! írt (alább említendő) halotti beszéd is úgy említi, illint "durch 
gantz Hungara glücklich gewesener Medicus practicus'~-t. Többek közt 
Wesselényi nádornak és feleségének. Széchy Máriának (a ilfurányi 
Vénusz-nak) is ő volt a rendes orvosa, s akkor is l\furány várában tartóz· 
kodott, mikor első ízben választották meg Lőcse város bírájának.s 

:t Az elsőt Brassóban, 1547-ben, alapította Honter János. - A Spilenberger~féle 
papírmalomnak, hazai knltúxánk szempontjából, rendkívüli fontossága volt, mert 
ez szolgáltatta aztán a lőcsei híres. Breuer~féle nyomdának (több mint száz éven át) 
a papírost, sőt a bártfai és kassai nyomdának is. 

2 Dem.kó tévesen ir Bolognát. Lásd Weszprémi: I. 172. -Veress (Fontes 
Rerum Hungaric. I. 128.) szerint 1653 dec. 18. avatták doktorrá (in philosophia et 
medicina) Padovában. 

3 Ezt. a na~ ~i~~tességet is csak húzódozva, hosszas rábeszélés után fogadta 
el; (l. Hatn krómkaJaban, 873. oldal). A beteges Széchy Mária kikötötte hoa-v 
bármikor szüksége lesz Spilenbergerre, mint orvosra, Lőcse városa engedj~ hoz~á 
mit a követségbe menő tanácsuxak meg is igértek. ' 
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A Spilenberger~család igazi fényét azonban Spilenberger Dávid két fia: 
Dávid és .János korában érte el, kik előkelő felvidéki családokba (a Rad
vánszky- és Lehotzky-családba) házasodtak, seirneci bányáik révén nagy 
vagyont gyűjtöttek s III. Karolytól a kir. asztalnoki cimet és (régi nemes
ségükhöz) a "de Spielenberg" előnevet kapták.' 

Spilenberger Dávid nem hagyott hátra annyi irodalmi emléket, illint 
az apja. , Néhány kisebb értekezése maradt, melyek közül néprajzi tekin
tetben is érdekes az, mely a Miscellanea curiosa medico~physica Academiae 
Naturae Curiosorum című németországi orvos-természettudományi folyó
iratban' jelent meg. Ebben elmondja, hogy akkoriban a Tiszántúl északi 
részeiben egy új betegség jelent meg, mely abban állott, hogy a betegek 
nyaka erős lázrohamban hirtelen megdagadt, és akik mindjárt az elején 
nem éltek orvossággal, azok négy nap alatt belepusztultak.' A betegség 
veszettséghez hasonló s a nép úgy kezeli, hogy egyszerre tíz darab kőris
bogarat vesz be porban/ mire erős izzadás és diuresis következik be. 
A németeknek és más nemzetbelieknek azonban nem ajánlja ezt a kúrát, 
mert a tiszántúli Ihagyarok edzett szervezetével nem mérkőzhetnek. Ez 
utóbbia:k különben azt tartják, hogy a kőrisbogarat egészében ártalom 
nélkül lehet bevenni, mert a lábaiban olyan antidotum van, mely a bogár 
többi részében levő méregnek erejét veszi. - U gy an ezen folyóirat 12. köte
tében még egy kis értekezése jelent meg a "hóférgekről", melyeket Lőcse 
környékén talált, "nagyító üveggel" megvizsgált és le is rajzolt. (A kép 
után ítélve ez a hóféreg nem volt más. mint a glecserbolha. Desaria ola
ciaUs Nic.) 

A Spilenbergerekre vonatkozó adatok gyüjtése végett még a béke 
éveiben átkutattam Lőcse város levéltárát. Az eredmény, nagy sajnála
tomra, nem volt olyan kielégitő, mint remélhettem. Mikor Demkó Kálmán 
ezen levéltárat rendezte, még egész csomó olyan iratot vett jegyzékbe, 
melyek a Spilenbergerekre és más orvosokra vonatkoztak, s melyek akko
riban még megvoltak. Ilyenek többi közt :' Spilenberger Sámuelnek tanuló 
korából és későbbről való levelei Lőcse hatóságához, mint pártfogójához 
(1592-1600); az egri püspöknek egy levele, melyben kéri a város hatósá
gát, hogy fivére gyógyítására küldje el hozzá a városi orvost; továb bá más 
orvosokra vonatkozó levelek' az 1560., 1587-lá98. évből. Mindezeket a 
becses adatokat hosszas keresés után sem tudtam megtalálni, az okirat
csomókból éppen ezek hiányoztak s ha valóban elvesztek, akkor bátran 
mondhatjuk (tekintve a Spilenbergerek nevezetes szereplését), hogy velük 
a magyar orvostörténetnek nagybecsű emlékei mentek veszendőbe. 

4 Hogy az ifjabb Spilenberger Dávid és a felesége, Schuberth Zsuzsánna, 
milyen vagyonos volt, azt eléggé bizonyÍtja az is, hogy Lőcse városa, mikor meg~ 
szorult, ismételve és ismételve vett fel tőlük kisebb-nagyobb kölcsönöket, a város 
különböző birtokainak zálogba ·adásával. (Lásd erre nézve a város levéltárában VI. 
oszt., V. csom., 166. szám (1693), u. o. 183. szám (1700), XX. oszt., I. csom., 25 szám 
(1706), VI. oszt. 220/a. szám (1715), VI. oszt. IX. csom. 274. szám stb.). - A Spilen
berger Sámuelnek II. Mátyás által (Prágában, 1615 okt. 20.) adományozott nemesi 
levél másolata szintén megvan Szepes vármegye levéltárában. 

5 Első évfolyam (1670), 296. l. ,.Cantharides innoxie sumtae." 
6 E járványról egyéb magyar forrásokban nem találok említést. 
7 A magyar köznép már igen régi időben a veszettség ellenszerének tartotta 

a kőrisbogarat. Találtam írott emlékeket a 16. századból, melyek "dühös bogár"
nak nevezik a körisbogarat, sőt ma i-s ,.dühbogár"~nak mondja néhol a nép. (A szé
kelyek a Meloét, nünükét nevezik dühübogár-nak.) 

s Lőcsei városi levéltár V. oszt. 56. 
9 U. o. XII. oszt. 11. 
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Lőcsén végzett levéltári kutatásaim mégsem voltak egészen ered
ménytelenek. lYiegtaláltam Spilenberger Dávidnak egyik érdekes levelét, 
melyben a lőcsei városi elöljáróságot meghívja a lakodalmára. Úgylát
szik, hogy hajdanában bevett szokás volt az eféle meghívás, nemcsak az 
orvosok, hanem a gyógyszerészek közt is. Legaláb b a lőcsei levéltárban 
több ilyen, részint orvosoktól, rés-zint gyógyszerészektől származó meg
hívás található; sőt egyik esetben Lokner (vagy Lobnau !) Gáspár kassai 
orvos hívja meg a lőcsei birót és kollégáit lakodalmára. Spilenberger 
érdekes levele, mely több tekintetben adatokat szalgáltat e nevezetes orvos 
feleségének származására és az orvosok általános társadalmi helyzetére 
vonatkozólag, következőleg hangzik: 

"Edle, Ehren-Veste, Nahmhaffte, Fürsichtige, Wohlweyse, meine son
ders Grossgünstig geehrte Herren unndt Gönner. Deroselben, nebst freund
lichem Gruss seindt meine willigste Dienste zu Ihren Grossgünstigen 
Befehlen in schuldiger Befliessenheit bevor. 

Ihrer E(dlenl E(hren-) V(esten) F(ürsichtigen) Weissbeiten ist es nun 
wohlkündig, dass nach Göttlicher arrschickung, au ch mit einstimmung der 
beiderseits Anverwandtschaft, ich mich mit aer Wohl Edlen unndt vie! 
Ehren Tugendtreichen Jungfrauen Susanna Reginal Weylands des Wohl 
Edlen, Gestrengen, Grossachtbahren unndt W oh weysen Herrn Geörg 
Ulrich Reithers, der Röm: Kay Maytt unndt des Hochlöblichen Ertzhert
zöglichen Hauses von Oesterreich gewesenen Familiaris, des innern 
Ratho unndt fürnehmen Waldtburgers oder Bergverlegers in der König!. 
:Fre. Bergstadt Schemnitz hinterlassenen Eheleiblichen Jungfer Tochter 
in Ebrlicher Verlöbnuss verbunden. 

Demnach aber entschlossen hin, ebenselbe den 14. Tag Monats Sep
tembris in Schembnitz Ehren-Hochzeitlich zu erkriifftigen unndt vollzu
ziehen, darbey E. E. V. F. W. Hocherwünschte Gegenwarth mit für eine 
Gnade, Ebre unndt Freündschaft schiitzete: alss geruhet an E. E. V. F. W. 
sambt unndt sonders meine dienstfreindliche Bitte, solch Hochzeitliches 
Ehrenbegiingnuss mit Ihrer annehmlicher Herren Abgesandten. auff 
obbesagten Tag zubewürdigen, undt den angestellten schlechten Tracta
ments-Bedienungen, nebst andern Herren undt Freünden mit fröhlichen 
unndt wohlgeneigten Gemüthe beyzuwohnen. Für solchep. groszen Ehren
dienst, werde ich schuldig unndt höchst beflieszen sein Ihren E. E. V. F. 
W. sambt undt sonders, bey allen fürfallenden Begebenheiten gegendienst
lich nachzuleben. Thue nun deraselben Wohlgewogenheit mich trewfleiszig 
befohlen, unndt verbieibe rnit Anwüntschung Göttlichen Gnaden 
Obschutzes, Ihrer E. E. V. F. W. 

J,eütschaw, den 27. Augustj Ao 1659. 
dienstschuldiggefliessener Diener 

David Spilenberger D(octor)." 

E levélnek azt a mondatát, mely a fogyatékos tractamentumról szól, 
nem szabad komolyan venni. Akkoriban a gazdag polgárok lakodalma, 
különösen a magyar vidékeken, néha hetekig tartott; a felvidéken ugyan 
mindenféle, hatósági rendeletekkel korlátozták az ilyen túlzott költekezést, 
de azért ott is rendesen napokig tartott az evés-ivás, a meghivott vendé
gek száma pedig annyira rúgott, hogy 1698-ban a lőcsei tanács 40 forint 
bírság terhe alatt megtiltotta, hogy a vagyonosabb polgárok lakodalmára 
többet hívjanak meg, mint 30 férfit, ezek feleségét és hat leányt; egyszers
mind kimondták, hogy az előkelő lakodalmakorr csak 12 fogás étel kerülhet 
az asztalra; megjegyzendő azonban, hogy egy-egy fogás 4-----5 féle ételből 
állott! Könnyen elképzelhető ezek után, hogy oly előkelő és vagyonos or .. 
vosnak, amilyen Spilenberger volt, a lakodalmi traktája mennyi dísszel és 
milyen pazar bőkezűséggel esett meg. 

Adatok Spilenberger Dávid (1627-1684.) életéhez 

A régi magyar társaséletnek összetartó kapcsai közé tartoztak a 
lakodalmak. Nevesebb úrileány lakzija eseményszámba ment és hónapokig 
tartó késziilődés előzte meg. J\1inthogy varróg-épek még nem voltak, a ro
konság asszonyai s leányai segítettek megvarrni a mennyasszony és vőle
gény ruháit és kelengyéjét. Hogy mi minden kellett ehhez, az legjobban 
kitűnik Palugyay Gábornak alábbi, 1697-ből való s bátyjához intézett leve
léből Talán megbocsátható, ha ezt a levelet, bár nem a Spilenbergerekre 
vonatkozik, mint korjellemző dokumentumot, ideiktatom: 

"Az első napra, mivel a men·y-asszony tiszta fehér atlaczban lészen, in signo 
cand01·is et innocentiae, nékem is gyöngyvirág színő köntösben kelletik lennem de 
az, kit mustrában küldött Kegyelmed, többet láttatik baraczkvirág színűnek, s~m
mint gyöngyvirág szinönek lennyi; azért, ha lehet, szebbet s fehérebbet és simáb· 
bat keressen Kegyelmed, kitis a Kegyelmed Atyafiúi dexteritására bízok. Ehc:t: 
kívántatik hajtókákra és gallérra a gombok alá fehér vont ezüst matéria s a dal
mánnak szárnyai alá fehér capicoll vagy más ollyan fehér matéria, hiszen a 
magyar szabó mindjárt meg mongya micsoda. félébül mennyi kivántassék s e sze
rint instituálja a megvásárlást kgelmed. Pro secunda die lészen a menyasszony 
illyen Puizonnak neveztetett színben, amint ezen annectált darab arannyal szőtt 
matériácska meg mutattya és a fején s kezén és mindenütt világoskék vont arany 
pántlikákkal lészen fölékesítvc, azért az én számomra is ha lehet per omnia hasonló 
szinnöt méltóztassék felkeresnyi Kgelmed, s holott mód van benne, tehát csak 
selyemposztó legyen, ba pedig külömben nem lehet, spanyol posztó is jó, (noha 
megvallom igön drága, de ismét másfél olyan széles, mint a selyem posztó), csak 
megvegye Kglmed s a hajtókákra és a gallén·a s a gombok alá világoskék vont 
arany materiát vegyen Kegyelmed, és a dolmányarn allyára köröslőn körül hasonló 
színű, kék jó erős capicolt. Harmadik napon rósa szinő vont arany ruhában és ilyen 
színű bárson mentében (amint ezen darabocska bárson mutatja) leszen a menyasz
szon, kihez valóképest méltóztassék Kglmed ollyarr szinyő ruhának való selyem
posztót fölkeresnyi a bótokban, 8 az hajtókák és gallér és gombok alá valami hozzá 
illeőt, mert nem tudhatarn mic8oda aufpucia s micsoda szinyő pántlikákkal lészen 
azon nap fölékesítve, egyébiránt ott van Bécsben Morocz Györgyné asszonyom. 
majd alkalmasint meg fogja tudni mondanyi, szép vont arany materiát szörözzön 
minden ezüst nélkül valót 8 hasonló szinyő kapicolt a dolmányarn alá valót. 
Negyedik napon lészen a menyasszon sötét zöld az az pásit színű zöld vont arany
ban és ollyan szinyeő bárson mentében, azért nekem is ollyan színű posztót és 
hozzá való vont aranyos s hol mi egyéb requisitumokat méltóztassék szöröznyi 
kglmed és mind azokat tíz kártya igen szép skó:fiummal s edgy font szép vékon 
aran fonállal méltóztassék igen jól és szépen öszve csinálni s pecsét alatt hozzám 
éjjel nappal küldeni'' stb. 

Ebből a levélből kiderül, hogy úgy a menyasszony, mint a vőlegény 
a több napig húzódó lakodalom alatt napról-napra váltogatták ruháikat, 
még pedig úgy, hogy ezek színük szerint is egymáshoz illők legyenek. 
l\.fennyi fejtörésbe, tanácskozásba, vitába kerülhetett, míg közös akarattal 
megállapodtak a sokféle asszonyruhában és aufpuciában! 

Előkelő, gazdag uraink lakodalmának díszét sokszor az is emelte, 
hogy a tisztelők és jóbarátok üdvözlő verseket írtak hozzájuk s azokat ki 
is nyomatták. Ezt tették Spilenberger Dávid tisztelői is, mikox egy 
ugyancsak hosszú című, nyolc leveles nyomtatványban/0 latin és német 

10 Vota et desideria, quibus E:xcellentiss: Nobiliss: & Clarisainum Virum Domi
num Davidem Spilenbergerum, Philosophiae atque Medic: Doctorem & Practicum, 
festivitatem nuptialem Anno Christi 1659, die 21. Septembris Schemnitij :Monta
narum celebrantem, cum Nobilissima, Annis & Virtutibus florentissima Virgine, 
Susanna Regina, Nobiliss: Strenui Ampliss: & Consultissimi Viri, Domini Georgli 
VIrici Reutheri, S. C. M. A ul ae familiaris: Ordinis Senat01·ij Schemnicensis primi
pilaris, & Metallurgices Cultoris Clarissimi, relicta Filia. Prosequuntur: & felicem 
coniugij copulam seros in annos firmam ex intimo cordis a:ffectu gratulant, appre
cantur Fautares & Arnici Scepusienses. Levtschoviae, Typis Laurentii Breveri. 1659. 
(Egyetlen példánya a Nemz. Múzeumban.) Szabó R. M. K. IL 256. Davidetn helyett 
tévesen Danielem-et ír. 
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versekkels a Spilenberger·névből képezett furcsánál-furesább anagrammák
kal üdvözlik az ifjú párt. 

A sok jókívánságnak csakugyan megvolt a foganatja: Spilenberger 
25 évig a legboldogabb házasságban élt a dúsgazdag seirneci Renther Regi
nával s mikor 1684 május 27-én meghalt, méltán mondhatta róla a lőcsei 
pap halotti verse: 

Herr Doctor Spiellnberger (!), den uns der Todt entrücket, 
War nicht mit Schönheit nur des Leibes auszgeschmücket, 
Es ziert atich Hö:fflichgeit sein freundlichs .Angesicht, 
Daher ward keiner der Ihn treulich liebte nicht, 
Yoraus sein frommes Weib. Ihr Herr der war Ihr Leben, 
Sie wust Ihm Lust in Freud, im Kreutze Trost zu geben, 
Da war kein Streit noch Zanck, ihr Ehstand war ein Schertz, 
Voll recht gemeynter Treu, ja beyder Hertz ein Hertz stb.11 

u Thann (Andreas): Traner - Klag - Trost und Ietztes Ehren~Gedicht, zu 
höchst~verdienten unsterblichen Ehren, des Weiland ·Wohl~Edlen, Vesten, Grosz
Achtbaren, Hoch-Weisen und Wohl-gelahrten Herrn, Herrn David Spiellenbei-gers. 
Philosophiae & Medicinae Doctoris, Academiae Naturae Ouriosorum A.djnncti dig
nissimi s.tb. - úgy ennek, mint Sinapius Daniel tót papnak hasonló, de latin nyelvű, 
halotti megemlékezésének egyetlen ismert példánya a Nemz. Múzeumban található. 

Madách Imre orvosai és betegségei. 

Az Ember Tragédiájának halhatatlan költőjében is megtaláljuk a 
normálistól eltérő, sőt többé-kevésbbé már a pathologia határaiba vágó 
jellemvonásokat. Az egykorúak levelei s az irodalmi forrás0k1. azt mond
ják életének elejéről, hogy csöndes, félrevonult, igen érzékeny és koraérett 
gyermek volt, ki ritkán vett részt virgonc két öccse játékaiban, ahelyett 
inkább olvasott, rajzolt, festett s férfikorában is a magánykedvelő, anthro
pophobiás, zárkózott kedélyű emberek tipusa volt. Társaságban feszé
lyezve ére!l.jte magát, sokszor egészen meg is feledkezett környezetéről, gon
dolataiba egészen elmerülve mereven nézett maga elé, mintha nem is tudna 
semmiről; sápadt, komoly arca, elhanyagolt öltözete és haja, egész megje
lenése elárulta, hogy jobb szeretne a sztregovai erdő elhagyott ösvényein, 
ábrándjaiba temetkezve, bujdosni, mint az őt körülvevő társaság szórako
zását élvezni. Mint annyi genialis társa, ő is igazi promeneur solitaire 
volt, belső életet élő ember, ki a maga lirai szemüvegén át nézte a külső 
világot, az ő saját elvont mikrokosmosába akarta belekapcsolni az egész 
külső összevisszaságot és boldogtalanná lett, Inikor rájött, hogy ez a sok
szor igen utálatos piHe-m€ile sehogysem illik oda. Vajjon vezethetett-e ez a 
csalódás egy nagy költő életében máshoz, mint a kiegyenlíthetetlen belső 
déroute~hoz - az ő halhatatlan tragédiája megírásáhozT De azért verseket 
ír a jó baráthoz, ki feleségét elcsábította! Itt villan ki belőle a homo dup
lex pathologiája. 

A költőt már kisgyermek korában folyton gyöüik a testi bajok. So· 
kat köhög, m:induntalan "ég a melle'', folyton ápolásra szorul. 

Már gyermekéveiben megnyilatkozik a mystikumhoz való vonzódása: 
a magaszerkesztette házi újságban (a "Literatúrai Kevercs"-ben) rejtelmes 
dolgokról, trias-ról és tetras-ról irdogál. Ezt az excentrikus hajlamát örök
ségül fiának is átadja.' Talán a mystikum iránti érzék vitte rá a Gall-féle 
phrenologia beható tanulmányozására is, sokkal később, férfikorában. 
Akkor még minden háznál meg volt a hölgyek fejdíszének alakításához 
sztikséges fejalakú báb. a .,haubenstock". Erre rajzolta ki az egyes org-anu-

1 Az életrajzi adatok javát Vajnovich Géza jeles munkájából (Madách Imre 
és az Ember Tragédiája. 2. kiadás, 1922), Palágyi Menyhért~ Bérczy Károly és Mor
vay Győző idevágó értekezéseiből, továbbá a Nemzeti Múzeum kézirattárában talál
ható Madách~hagyatékból vettem. 

2 Az 1908-ban elhúnyt Madách Aladár-nak, ki a hazai spiritizmusnak egyik 
vezető tekintélye volt. Megjegyzem még, hogy Madách kisebbik leánya, Borbála. 
folyton kiújuló görvélykóros bántalmakban sínylődött s évekig volt a lipótmezei 
elmegyógyintézet lakója; ott is halt meg. (Balogh Károly: Madách Imre ott
hona, 82.) 
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mok határait s ez a phrenologiai haubenstock mindig ott állt a könyvszeh:
rénye mellett, egy hatalmas földgömb szomszédságában. Ifjúkori versei 
tele vannak világfájdalommal és melancholiával, de· sokkal később, meglett 
férfikorában is külön "Halá1cyklus"-t és egy 11-femento mori cimií (félben
maradt) elbeszélést ír. öt is, mint Buront, megigézi a halál fensége; meg
vesztegeti az enyészet ünnepélyessége, mely "véget vet a hétköznapnak". 
Költészetét valósággal megtermékenyítette a halál gondolata, mert ő nem
csak a költők, hanem a filozófusok közé is besorozható. Azt pedig már 
Sokrates megmondta, hogy az igazi filozófusok élete tulajdonképen nem 
n1ás, mint állandó meditatio a halálról. 

Diákszerelme egész életére kihat; első csalódásának emléke sohasem 
hegedt be túlérzékeny lelkületén. Ez is csak fokozta későbbi peszimizmu
sát s a nők iránt érzett általánosító biza]matlanságát. "A nő csak addig 
jó, míg rossz nem lehet", mondja egyik fiatalkori drámájában a hősi 
Zordy, kiben könnyű ráismerni maiára a wrdon kedélyű szerzőre. Neki 

éppúgy, mint Kármán-nak, a 
Fanny Hagyományai írójának, 
csak "car a seccatura" az asszony, 
de ezt nem ilyen kedves humorral 
fejezi ki, hanen1 vígasztalan ko
morsággal. Életének későbbi nagy 
tragédiája mindinkább megerősí

tette ebben a vélekedésében. Mikor 
eleven temperamentumú, öröklete
sen ideges- és üreslelkű felesége, 
kiről már leánykorában megjósol
ták hogy "nem jó vége lesz'', a 
nagy embert, a lángészt (de két
ségkívül elég unalmas férjet) hét 
évi házasság után egy semmiházi
val megcsalja: siralmas lelki 
depresszió nyomása alá kerül, még 

37. Madách Imre (már súlyos beteg korában). jobban beletemetkezik magányába, 
kastélyának egyik szabájába vonul, 

órákig elüldög"él a "Löwengrubé"-nak elkeresztelt, nehézkes szerkezetű sztre
govai vashintaszékben, néha-néha belemártja tollát a "fekete tengerbe", 
ahogy tintatartóját nevezi, megszületnek lelkében az Ember Tragédiájá
nak nagyszerű csírái, melyeket a művész kitartásával ápol, nevel, ámbár 
beteg szívének arrhythmiája gyakran megzavarja teremtő munkájában: 

"Tán azért 
All meg .szivem verése, hogy nyugodtan, 
Mint Isten, alkothassak színvilágot, 
A gyöngyöt megteremtsem, mint csiga, 
Melynek fényében elvész életem ..... 

Egyetlen társa, a körülötte ugrándozó csóka; gazdaságával és gyermekei· 
vel nem törődik és remeteségében bizonyára sokszor sóhajtja Augustus
szal: eit' ophelon agamos t'emenai, agamos t'apolesthai, - bár sose láttam 
volna asszonyt és gyermeket! De azért nem tud egészen lemondani az 
agamiáról: élete vége felé. egy Borka nevű paraszti sorban levő tót asz
szonyra veti szemét, viszonyt kezd vele, s azt tervezi, hogy családjától kü-
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Iön válva, egy~ erdei Jakba vonul ezzel a mélyen alatta álló DuleineávaL 
Erről az erdei lakról és erről a Borkáról önkéntelenül is eszünkbe jut 
Rousseau és az ő Levasseur TrézsUe, Ronsard "Cassandrá"-ja, a kiskocsma 
pincér leánya, 1\ialherbe Arthenice-je, Vajda J á nos városligeti Ginája ... 
és a többi sinc fine. "Ein Heiliger mit einer Gans!" A nemi szerelern igen 
sokszor nagy bajok okozója a genie életében és ha egy keménykezű ma
deru Lykurgus élne (s létezhetne), a világ kultú1·ális haladása érdekében 
bJ.zonyára elrendelné, hogy a lángeszű embereket megcast.rálják, amint azt 
egy nagyeszű, de azért egy kissé bolond filozófus (Hart1nann, a "Philo
sophie des Unbewussten" írója) ajánlotta is, anno 1896. Jószerencséje 
1l!adách-nak, hogy korai halála megakadályozta terve kivitelében, mert 
kétségtelen, hogy ennek a képtelen viszonynak is csak az lett volna a 
résuméje, amit ifjúkori költeményeiben annyira emleget: a világon min
den csak csalás vagy csalódás. 

A keserűlelkű poéta sötét hangulatának mindenesetre megvoltak az 
() gyötrelmes, másnemű somatikus forrásai is. Egész élete tulajdonkép egy 
hosszú betegség. Edesanyja folyton félti. A tizenötéves _pesti diáknak azt 
írogatja, hogy este ne rnenjen ki a szabad levegőre.3 Ebben az időben Rei
sin-um· János egyeterni tanár kezeli.'• Tizenhat- (vag-y tizenhét-) éves korá
ban ismét súlyos beteg; édesanyja, ki (mint a régi magyar asszonyok álta
lában) a családjabelieknek doktora is volt,5 hónapokig ápolta s Argenti 
Dömét, a híres váci homoeopathát is ágya mellé hívták.6 A negyvenes 
é:vek elején ismét beteges; ekkor egy másik jólürü homoeopatha: Attomyr 

a "Irtad éd~,;s n:_.~~mám, hogy estve ki ne járjak, de ezt meg nem tehetem, mert 
minden nap hat óra után járok haza egy professzortól." (Madách I. levele anyjá
hoz PestrőL 1838. január 21. Nemz. Múzeum kézirattára.) 

4 "Pepi idebent lévén, Raizingerhez mentünk, ki is presedbalt valami orvos
ságot és egy kcnőcsöt a mellemre, mely rettenetes hólyagokat szítt. :Már jobban is 
vagyok, a mellcm nem fáj, az alterátio kisebb és kevesebbet is köhögök." (Anyjá
hoz, Pest, 1838 július 25. Nemz. Múzeum kézirattára.) Egy másik, dátum nélküli 
levelében is említi, hogy Reisinger gyógyítja. 

5 Erről a következőket írja Balog Károl:y (i. m. 18.): "Madách Imre anyja. 
minden jósága mellett, rendkívül kemény és szigorú tudott lenni. Szigorú volt gyer
mekeivel, szig-orú unokáival szemben, kiktől feltétlen figyelmet követelt. J elcnlété· 
ben csak az szólhatott, akit ő kérdezett, a gyerekeknek pedig pláne kötelességük 
volt a hallgatás. Jaj, hogyha erről megfeledkezve, pár szót váltottak az ebédnél! 
Ellentmondást Madáchné nem tűrt, s atyám a következő tipikus esetet beszéli el 
erre nézve feljegyzéseiben: "Madách Aladár (Imre fia) unokaiivérem egy este torok· 
fájásról panaszkodott. Sebajt Egy kis ,;Uelilotus-flastrom" a házi patikából majd 
segít a bajon. Kentek is abból egy kis vászondarabra s azt felkötötték Aladár t-or· 
kára. Ez egy ideig tűrte, de csakhamar sziszcgni, sírni, majd hangosan kiáltozni 
kezdett fájdalmában, csípte a flastrom. Dc mindhiába: ,,A Mclilotus-flastrom nem 
<·síphct s igy nem is fájhat. Az egész csak komédia, és a flastrom a nyakon mamd 
reggelig." Ez volt a szentencia, s igy is történt. Aladár egész éjjel sírt. Jött végre 
n megváltó reggel, lefejtik a nyakáról a többs7,örösen reácsavart kendőt, - a meg
rlöbbenés általános. úriási hólyag kelt a flastrom helyén; mely véletlenül vizikátor 
(vesicatoire) volt a gyógyító Melilotus helyett. A torokfájás elmúlt ugyan, dc (l 

hólyag helyén keletkezett sebnek térképszerű forradása Aladárnak ör(ik cmlékiil 
megmaradt." 

6 ]Jadách levele anyjához (Pest, 1840 szc~ptember 26. Nemz. Múzcum kézirat
tára): ,.Mindazon gondoskodás ... dacára, melyet itt kedves Marim szives szeretPté
hől és Pepi jóságától tapasztalok, még nlindig fájdalmasabban érzem valami szcre
h•tnek hiánvát és az azon anyai karok, melyek oly nehéz holdakon ((hónapokon) 
flt gyámolá~~k oly rcndit(>tlenüi. Görög tegnap volt itt, Argentivnl." (Nem tudtam 
kideríteni, hogy ki volt ez a Görög s hogy ez is 1·észt Vf'tt-e a gyógyításban~ E~y 
dátum nélküli levélben mé!; egyszer előfordul a neve, dc itt is csak annyit monrl 
róla, hogy "Görög" már elutazott Keszthely-re.") 

MagyRry-Kossa: :'If agyar orvnsi emlP:kek. IL 



"-~~._,,..."'HJ't:;:, oaJa. Jijzen év augusztus 6-án azt írja 
(Sztregováról, Nemz. 1\f.úzeum) Szontagh Pál-nak, hog-y "én a Császárfür
dőt minden áron ki akartam kerülni, de lehetetlen és így ma délután út
nak indulok, ott két hétig mulatandó vagy igazabban unatkozandó~'. Úgy 
látszik, hogy a Császárfürdő nem sokat használt, mert októberben édes
anyjával együtt 8 útra kel és fölkeresi a rudnói csodadoktort, kit Kossuth 
is (1844 elejé II) oly melegen ajánlott W ... esselényi-nek 9 s ki akkoriban és 
azután nem egy jelesiinket boldogította az ő saját külön empiriás "rend
szerével". Bende Imre nyitrai püspök szép márványsírkövet állíttatott 
neki a nyitraszucsán;ri kis temetőben, mint ,~hálás paticnse", ki klerikus 
korában szintén az ő kezelése alatt állott. Sőt Arany János is céloz reá (de 
már szatirikusan) egyik 1855-ben írott s a babonát pellengérező költ-emé
nyében ("N épnevelés"\, mely akképen végződik, hogy 

A véges ember mitse tudna, 
Ha olykor nincs egy Jolsva, Rudna, 
Mely e hitetlen. vak sötétség 
Korában szítsa Veszta mécsét. 

Madách egyik, Szantág h Pál-hoz 1843 október 31-én intézett" levelé
ben érdekesen írja le a rudnói pappal való találkozását. Elmondja, hogy 
négy és félnapig utazott oda-vissza és egy éjszakát szahnafedelű vityilló
ban töltött. "1\fegkísértem a csoda-embert lefesteni: magas, sovány, barna, 
gömbölyű Jcépű, vékony orral, szemei átható pillanattal, nagy és keskeny
szabású száj, kevés haj, fején kamorra, mely mintegy 30 év vasfogának 
nyomdokát viseli. A szoba és a paplak maga igen szegényes. Mondván 
torokbajomat mindjárt köszvény es állapotra ismert benne, mely nagy mér
tékben meg nyeré számára bizodalmamat, rendelt szereket: porokat, ilyen 
címmel, Puli,eres privigyenses és decoctumot ... De itt jő a legiszonyúbb: 
a gyógyítás l1ét hétig tartandó, ez idő alatt a szobát kell őriznem és víz 
helyett a decoctumot innom. N ov. 6-án fogom elkezdeni, csak a gyüléseket 
sajnálom, de ha használ, rnint ő mondja, gyorsan minden köszvényes 
bajaim ellen örökre, érdemes ez áldozatra. Mondta azt is, ha vasegészsé~ 
get akarok, tegyek le szellemem nyugtalanságáról. Ez tán a philisterium
hoz vezetne, ezt nem teszem, sőt anyámnak sem mondom meg, mert csupa 
szeretetből képes lenne megtiltani a gondolkodást." 

Hiába minden! A p ri vigy ei arcannmok se sokat lendítettek a költő 
állapotán. A következő (1844) év júniusában megint csak azt írja, hogy 
"köhögés, rekedtség még mindig nagy mértékben kinzanak ... Tigrisi düh 
foglalt (!) el az orvos, enmagam, a világ és a sors ellen ... Hurutomnak 

7 ~,Emike (Madách 1.) hogy Atlwmir kezeiben van. annak igen örülök, mert 
azt igen dicsérik. Bizonyos a kicuráltatása, nemcsak időre-órára, hanem egészen 
tövestül, s hogy ha vissza is találna bele esni, hát először gyengébben ~ kétsze;, 
nem oly hosszú ideig, mint anno 40. Athomir vagyis Leberwurst még fiJatal, hat 
igen iparkodik, hogy a nevét (de csak az Athomir nevét!) emelje." (Madách Mari 
anyjához, id. M. Imrénéhez, dátum és hely nélkül, Pestre intézve. Nemz. Múzeum 
kézirattára.) - Attomyrról I. még Wesselényi megvakulásáról szóló értekezésemet. 

· 8 Hogy anyja is elkísérte erre az útjára. az kitűnik nővérének, Madách Anná
nak (Huszárnénak} 1843 november 3-án Barátiból anyjához (Sztregovára) intézett 
leveléből (Nemz. Múzeum): ,,úhajtva vártalak rudnói utadról jövet, édes anyám, de 
hasztalan!" 

9 "resselényiről szóló id. cikkemben. 
:10 Madách összes müveinek Gyulai-féle kiadása (III. 458.) helytelenfil keltezi e 
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nemcsak testi, de lelki befolyása is van. Oly ostobának érzem magam, oly 
egészen átlátom a tökkel ütött ember miserabilis állapotát,- hogy ki sem 
mondhatom." Következő, életének legszomorúbb, éveiről nem sok adatunk 
van, ami idevágna. 1848-ban, tehát huszonötéves korában, lemond föbiztosi 
hivataláról, mert ,.kiújult régi szívbaja". A szabadságharc s az utána kö
vetkező évek élményei nagyon megviselték; nyolc hónapra le is csukták, 
mert egy szegény menekült honvédnak szállást adott, s fogságában állító
lag meg is botozták. A börtönt nagyon megérezte; attól fogva sohasem 
volt jó egészsége.H 1861-ben ismét csúzos fájdalmak, lélekzési nehézségek 
és a régi szívbajjal járó egyéb kellemetlenségek sanyargatják. 1862-1863· 
ban mindez fokozódik; a költő mind türelmetlenebb. ingerlékenyebb lesz. 
Anyja nen1 tudja rávenni, hogy Balassát fölkeresse; sógorának, Huszár 
Sándor-nak, a homoeopathia lelkes hívének rábeszélésére inkább Péczely 
Ignác-cal, a homoeopathikus csodadoktorral keres érintkezést, kinek akkor 
még orvo~i diplomája sem volt.12 Eleinte idegenkedett a különködő pesti 
empirikustól, de lassan-lassan (főleg agg·ódó édesanyja biztatására) mégis 
csak bízni ke.zdett benne; mind gyakrabban kereste föl leveleivel és sze
mélyesen is, sőt később, betegsége súlyosbodtával, mond
hatni makacsul ragaszkodott a nem sok orvosl tudással, 
de annál több szuggesztív hatással rendelkező misztikus 
medicasterhez, ki még csak másod-harmadéves medikus 
volt akkor. 

Ki volt ez a Péczely Ignác! Az idősebb kartársak 
bizonyára jól emlékeznek még erre a zöldfa- (később ma
gyar·) utcai hirhedt csodadoktorra, ki még 1907-ben is azt 
írta magáról a :Magyarországi Orvosok Címtárába, hogy 
ő a "Szemekbőli kórisme felfedezője", a "Felfedezések a 
természet- és orvosi tudományok terén" és egyéb hasonló 
tudós portenturnak szerzője. Csak belenézett a patiens sze
mébe: mindjárt tudta, hol a baj. Nem új dolog ez a 
szemből való diagnosis, sőt nagyon régi ábránd. Hiszen 

38. 
:Madva Ferenc, 
a rudnói csuda
doktor. (AránYi 

La,jos rajza.) 

már III. Béla orvosa, Péter kalocsai érsek ("vir magnae scientiae"), a 
betegek szeméből állapította meg a kórismét és azt, hogy milyen gyógy
szer való nekikP A németek kristallensehereknek nevezték az efféle tudó
Rokat." Halmágyi naplójában (1715) is azt olvassuk (440. l.), hogy egy 
Hhaphanides nevü erdélyi harmincados, ki egy németországi "fő oculista 
doktortól" hozta a tudományát, a szeméből diagnostizálta a scorbutot és a 
rudnói csodadoktor is a szemekből állapította meg a - blennorrhoeát.1s 

Péczely dr. mindezen előfutárjairól nem tudott vagy nem akart 
tudni. Ez rontott volna a "fölfedezés" mystikumán. "Felfedezésem nem 

:11 Vajnovich i. m. 216. 
12 Csak öt évvel később, 1868-ban, 42 éves korában avatták orvosdoktorrá (a 

bécsi egyetemen). A pesti egyetemre ugyan már 1862 őszén szintén beiratkozott, de 
saját állitása szerint, kénytelen volt az "üldöztetések miatt" külföldre menni. 

ia Thoma~ archidiac: Hist. Salon. XIX. C. 560. l. - Schwandtner: Script. Reg. 
Hung. III. ~ Győri füzetek. II. 309. (Fraknói}. 

14 "Cri.stallenseher. welebe als ebenmassige dess TeuffeJs Mancipia die 
Rranckheiten in dem Crystall zusehen, suchen, mit vorwenden, was sie für gewisse 
remedia darwjeder wüsí.en." (L. v. Hörni.qh: Politia medica, Frankfurt. 1638., a be
vezetésben,) 

15 "Ego omnern agnosco gonorrhoeam ex ipsissimis oculis, quorum una carun
cula tunc semper rubra est et oculi quasi vitro obducti" - mondotta Arányi tanár
nak. (L. ennek .,Rudnó és Jelkésze" c. munkájába, 1846. 21.) 

9* 
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József dr. veszi kezelé8be, ugyanaz, ki W esselényit is gyógyította.7 1843-ban 
még mindig kínozza "köszvényes" baja. Ezen év augusztus 6-án azt írja 
(Sztregováról, Nemz. 1.\iúze-um) Szontagh Pál-nak, hogy "én a Császárfür
dőt minden áron ki akartam kerülni, de lehetetlen és így ma délután út
nak indulok, ott két hétig mulatandó vagy igazabban unatkozandó~'. Úgy 
látszik, hogy a Császárfürdö nem sokat használt, mert októberben édes
anyjával együtt 8 útra kel és fölkeresi a rudnói csodadoktort, kit Kossuth 
is (1844 elejé1I) oly melegen ajánlott W esselényi-nek 9 s ki akkoriban és 
azután nem egy jelesünket boldogította az ő saját külön empiriás "rend
szerével". Bende Imre nyitrai püspök szép márványsírkövet állíttatott 
neki a nyitraszucsányi kis temetőben, mint "hálás pat.icnse", ki klerikus 
korában szintén az ö kezelése alatt állott. Sőt Arany János is céloz reá (de 
már szatirikusan) egyik 1855-ben írott s a babonát pellengérező költemé
nyében ("Népnevelés"), n1ely akképen végződik, hogy 

A. véges ember mitse tudna, 
Ha olykor nincs egy Jolsva, Rudna, 
Mely e hitetlen, vak sötétség 
Korában szítsa Veszta mécsét. 

Madách egyik. 8 zontág h Pál-hoz 1843 október 31-én intézett" levelé· 
ben érdekesen írja le a rudnói pappal való találkozását. Elmondja, hogy 
négy és félnapig utazott oda-vissza és egy éjszakát szalmafedelű vityilló
ban töltött. "Megkísérteni a esoda-embert lefesteni: magas, sovány, barna, 
gömbölyű képű, vékony orral, szemei átható pillanattal, nagy és keskeny~ 
szabású száj, kevéF.l haj, fején kamorra, mely mintegy 30 év vasfogának 
nyomdokát viseli. A szoba és a paplak maga igen szegényes. Mondván 
torokbajomat mindjárt köszvény es állapotra ismert benne, mely nagy mér
tékben meg nyeré számára bizodalmamat, rendelt szereket: porokat, ilyen 
címmel, Pulveres privigyenses és decoctumot ... De itt jő a legiszonyúbb: 
a gyógyítás l1ét hétig tartandó, ez idő alatt a szobát kell őriznem és víz 
helyett a decoctumot innom. N ov. 6-án fogom elkezdeni, csak a gyüléseket 
sajnálom, de ha használ, mint ő mondja, gyorsan minden köszvényes 
bajaim ellen örökre, érdemes ez áldozatra. Mondta azt is, ha vasegészsé
get akarok, tegyek le szellemem nyugtalanságáról. Ez tán a philisterium
hoz vezetne, ezt nem teszem, sőt anyámnak sem mondom meg, mert csupa 
szeretetböl képes lenne megtiltani a gondolkodást." 

Hiába minden! A privigyei arcanumok se sokat lendítettek a költő 
állapotán. A következő (1844) év júniusában megint csak azt írja. hogy 
"köhögés, rekedtség még mindig nagy mértékben kinzanak ... Tigrisi düh 
foglalt (!) el az orvos, enmagam, a világ és a sors ellen ... Hurutomnak 

7 Emike (Madách I.) hogy Athomir kezeiben van, annak igen örülök, mert 
azt ig~~ dicsérik. Bizonyos a kicuráltatása, nemcsak időre-órára, hanem egészen 
tövestül, s hogy ha vissza is találna bele esni. hát először gyengébben s kétszer, 
nem oly hosszú ideig, mint anno 40. Athomir vagyis Leberwurst még fijatal, hát 
igen iparkodik, hogy a nevét (de csak az Athomir nevét!) emelje." (Madách Mari 
anyjához, id. M. Imrénéhez, dátum és hely nélkül. Pestre intézve. Nemz. Múzeum 
kézirattára.) - Attomyrról l. még Wesselényi megvakulásáról szóló értekezésemet. 

' 8 Hogy anyja is elkísérte erre az útjára, az kitűnik nővérének, Madách Anná
nak (Huszárnénak) 1843 november 3·án Barátiból anyjához (Sztregovára) intézett 
leveléből (Nemz. Múzeum): "ú hajtva vártalak rudnói utadról jövet, édes anyám, de 
hasztalan!" 

9 Wesselényiről szóló id. cikkemben. 
10 Madách összes műveinek Gyulai-féle kiadása (III. 458.) helytelenül keltezi e 
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nemcsak testi, de lelki befolyása is van. Oly ostobának érzem magam, oly 
egészen átlátom a tökkel ütött ember miserabilis állapotát, hogy ki sem 
mondhatom." Következő, életének legszomorúbb, éveiről nem sok adatunk 
van, ami idevágna. 1848-ban, tehát huszonötéves korában, lemond föbiztosi 
hivataláról, mert "kiújult régi szívbaja". A szabadságharc s az utána kö
vetkező évek élményei nagyon megviselték; nyolc hónapra le is csukták, 
mert egy szegény menekült honvédnak szállást adott, s fogságában állító
lag meg is bot.ozták. A börtönt nagyon megérezte; attól fogva sohasem 
volt jó egészsége.11 1861-ben ismét csúzos fájdalmak, lélekzési nehézségek 
és a régi szívbajjal járó egyéb kellemetlenségek sanyargatják. 1862-1863· 
ban mindez fokozódik; a költő mind türelmetlenebb. ingerlékenyebb lesz. 
Anyja nem tudja rávenni, hogy Balassát fölkeresse; sógorának, Huszár 
Sándor-nak, a homoeopathia lelkes hívének rábeszélésére inkább Péczely 
Ignác-cai, a hornoeapathikus csodadoktorral keres érintkezést, kinek akkor 
még orvos.i diplomája sem volt.12 Eleinte idegenkedett a különködő pesti 
empirikustól, de lassan-lassan (főleg aggódó édesanyja biztatására) mégis 
csak bízni kezdett benne; rnind gyakrabban kereste föl leveleivel és sze
mélyesen is, sőt később, betegsége súlyosbodtával, mond
hatni makacsul ragaszkodott a nem sok orvosi tudással, 
de annál több szuggesztív hatással rendelkező misztikus 
medicasterhez, ki még csak másod-harmadéves medikus 
volt akkor. 

Ki volt ez a Péczely Ignác! Az idősebb kartársak 
bizonyára jól emlékeznek még erre a zöldfa- (később ma
gyar-) utcai hírhedt csodadoktorra, ki még 1907 -ben is azt 
írta magáról a Magyarországi Orvosok Címtárába, hogy 
ö a "Szemekbőli kórisme felfedezője", a "Felfedezések a 
természet- és orvosi tudományok terén" és egyéb hasonló 
tudós portenturnak szerzője. Csak belenézett a patiens sze
mébe: mindjárt tn d ta. hol a baj. N em új dolog ez a 
szemből való díagnosis, sőt nagyon régi ábránd. Hiszen 

38. 
Madva Ferenc, 
a rudnói csuda
doktor_ (Arányi 

Lajos rajza.) 

már III. Béla orvosa, Péter kalocsai érsek ("vir magnae scientiae"), a 
betegek szemébői állapította meg a kórismét és azt, hogy milyen gyógy
szer való nekik/3 A németek kristallensehereknek nevezték az efféle tudó
sokat." Halmágyi naplójában (1715) is azt olvassuk (440. !.). hogy egy 
Hhaphanides nevű erdélyi harmincados, ki egy németországi "fő oculista 
doktortól" hozta a tudományát, a szeméből diagnostizálta a scorbutot és a 
rudnói csodadoktor is a szemekből áliapította meg a - blennorrhoeát.15 

Péczely dr. mindezen előfutárjairól nem tudott vagy nem akart 
tudni. Ez rontott volna a "fölfedezés" mystikurnán. "Felfedezésem nem 

u Vajnovich i. m. 216. 
12 Csak öt évvel később, 1868-ban, 42 éves korában avatták orvosdoktorrá (a 

bécsi egyetemen). A pesti egyetemre ugyan már 1862 őszén szintén beiratkozott, de 
saját állítása szerint, kénytelen volt az "üldöztetések rniatt" külföldre menni. 

13 'l'homa~ archidiac: Hist. Salon. XIX. C. 560. I. - Schwandtner: Script. Reg. 
Hung. III. - Győri füzetek. II. 309. (Fraknói). 

u "Cástallenseher. welebe als ebenmassige dess Teu:ffels Mancipia die 
Kranckheiten in dem Crystall zusehen, suchen, mit vorwenden, was sie für gewisse 
remedia darwjeder wüsten." (L. v. Hörnigh: Politia medica, Frankfurt. 1638., a be
vezetésben.) 

15 "Ego omn em· agnosco gonorrhoeam ex ipsissimis oculis, quorum una carun
cula tunc semper rubra est et oculi quasi vitro obducti" - mondotta Aránui tanár
nak. (L. ennek "Rudnó és lelkósze" c. munkájába, 1846. 31.) 

9' 
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a tudomány, hanem a véletlen szüleménye", írja egyik munkája i 6 beveze
tésében. "Ifjú koromban 1838. évben fegyver-gyakorlat, lovaglás és vadá
szattal lévén üres időmben elfoglalva, egy napon egy nagy baglyot szár
nyaztam. Mint fiatal gyermek rohanék zsákmányomat fölemelendő. Én 
meg·fogtam a sebzett állatot, de ő is engem. N agy körmét balkezem rnu
tató- és hüvelykujj közti izom részén keresztülnyomta. A harag és fájda
lom miatt eiköveték mindent a bajbóli kimenekvésre s legjobbnak talál
tam a szabad jobb kézzel a bagoly lábát eltörni. Ezt végre is hajtottam, 
mire a bagoly eltört lábának megfelelő reám meresztett szeme vérrel telt 
meg. Megszabadulván a bajtó!, haza-vittem a különben szép állatot, hol 
tápláltatván, csakhamar meggyógyult az, de a szemben egy mindig meg
maradt folt látszott. Évek multak el anélkül, hogy ezen esetre csak gon
doltam volna is, mígnem 1862 tavaszán, anelkül, hogy orvosi előkészületem 
vagy fogalmam lett volna, a véletlen által orvosnak avattattam fel; és 
pedig a kezem közt volt néhány hasonszenvi gyógyszer által, melyekből a 
szenvedők iránti részvét következtében, ismerőseim közül többeknek sze
rencsésen választott és gyógyulást előidéző szert adék. 1862. év május elejé
től október 2-ig, midőn a gyógyítástól Vas megye főorvosa által eltiltat
tam, 10~12 ezer ember fordult meg nálam Eoervárott. Ezen népözönlés 
időszaka alatt történt, hogy egy engem felkereső beteg szemeiben sajátsá
gos foltokat s ezek között egyet, a bagoly szemében látottéhoz különösen 
hasonlót, pillantottam meg. E feltünő hasonlatosság felkölté figyelmem s 
visszaemlékezvén, hogy a bagolynak előbb egészen tiszta szemében csak 
testének megroncsoltatása után származott a folt, azon gondolatot ébreszté 
fel, hogy ezen foltok úgy a bagolynál, mint itt is, nem valamely természet
ellenes beható okoknak okozatai-e? S midőn elmondá, hogy teste zúzott, 
megfogamzott agyarnban azon föltevés, hogy minden ily foltnak külről 

beható, természetellenes oka kell, hogy legyen. És e feltevésem - kutatá
saim s naponké-nti tapasztalatim folytán - rövid idő mulva - positi v 
alapokkal bíró - szilárd meggyőződésemmé lett." 

Péczely munkájához képek is vannak csatolva: az iris beosztása gyű~ 
rűkre és meridiánokra, melyeknek egyes pontjai a test legkülönbözőbb 
1·észeinek felelnek meg. A szivárványhártya szerkezetéből, rajzolatából, 
pigmentfoltjaiból következtet a betegség helyére, a használt gyógysze
rekre és még sok mindenre s ha már az iris cserben hagyja, akkor a kör
mök mineműs.ége is megsegíti esetleg. Erre is nagy súlyt helyezett öre~ 
gebb korában." 

i 6 A szivárvány-hártyáról. (1873. 9. lap.) Ugyanitt részletesen elmondja a ma
gyarorszB.gi hasonszenvi orvosegylettel és annak vezérével, Bakody tanárral való 
összekülönbözését, ki Péczely felfedezését "minde.n exact természettudományi alapot 
nélkülözö"-nek, öt magát elégtelen bonc- és élettani ismeretekkel bíró "holdkóros 
és mystikus orvos"-nak bélyegezte. 

i 7 Nincs helyem rá, hogy részletesebben foglalkozzam ezzel a badarsággaL 
Csak azt jegyzem még meg, hogy újabban a külföldön valóságos Péczely-redivivus
irodalom keletkezett. Francia, angol, amerikai, német, svéd, norvég, svájci orvosok 
és nem-orvosok adják ki "Irodology", "Iris-Scie11ce" stb. címen az ő kisebb-nagyobb 
munkáikat (némelyik már nyolc kiadást ért!). Nálunk tudtommal, csak egy buzgó 
tanitványa volt, Tarczy Zoltán volt pozsonyi orvos (Jásd róla a Neues \Viener Tage
blatt 1916 r;ov. ll. tárcáját). Az iridologia tudományának részletes méltatását és 
irodalmát L Péczely egyik lelkes hívének, Schlegel G.l)ula tübingai szemorvosnak 
köv. munkájában: "Die Augendjagnose des Dr. Ignaz von Péczely" (Lipcse. 1924. 4. 
kiadás, IH szövegközi ábrával. P. I. arcképével és egy színes táblával), továbbá 
ennek antagonistáht: Prof. Dr. Fritz Salze1·: Augendiagnose u. Okkultismus (Rein
hardt, München, 1926). Az utóbbiban (30-BB. lap) Péczelynek érdekes jellemzése ol-
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Ez a Péczely volt :Madách bízott orvosa, életének utolsó két évében. 
Az európai hí.rü Balassa, az egyetemi tanár, a magyar orvosi rend dísze 
nen1 kellett neki; inkább bízott az éretlen bécsi medikusban és ann~k 
homoeopatikus, apró piluláiban. Érdekes volna tudni, hogyan kezelte Pe
czely a súlyos beteg költőt, de sajnos. erre vonatkozólag sem Madách ha
gyatékában, sem Péczely írásaiban nem találunk semmit sem. 

A költő állapota 1864-ben mind válságosabbra fordult. Fuldokló 
rohamok gyötörték s a vízkórság jelenségei is mind erősebben mutatkoz
tak. Ez év áprilisában már akadémiai székfoglalóját sem tudta megtar
tani. Júniusban kanyarót kapott családja tagjaitól (ezt Pongrácz Mihály 
dr., losonci orvosnak, Stáhly volt segédjének kórisméje is megerősíti); ez 
a váratlan baj egészen lerontotta. Most már Kovács Sebestény Endrét, az 
országos hírü pesti orvost is betegágya mellé hívják, de kínos fuldoklá
sáll ő sem tud enyhíteni. Anyja hívására Péczely is megjelent, de "az ő 
rideg kijelentése is az volt, hogy a katasztrófa beállta csak napok kérdése 
már". Madách is tisztában volt ezzel; megírta végrendeletét, mindent el~ 
rendezett, kis fiát (Aladárt) Pestre küldte, hogy őt "a haldokló apa látásá
nak keserves benyomásától megkímélje", azután a filozóf nyugalmával 
nézett szembe a fenyegető elmúlássaL Végső perceiben, a haldoklás és 
dyspnoe félönkivületében, megcsókolta imádott édesanyja kezét, hogy 
köszönetet mondjon neki azért a férfias energiáért és azért a női gyöngéd
ségért, mellyel egy lelki gyötrelmektől és testi szenvedésektől megkínzott 
élet nehéz útjain támogatta, s amellyel - miként Éva - ,,a küzdelmeiben 
már-már bukó embert mindannyiszor fölkelté újra". 

vasható egy svájci orvos tollából, ki egyenesen azért jött Pestre, hogy az iridologia 
titkait elsődforrásból szerezze meg. A jellemzés azonban furcsán végződik: .,Das, 
was mir noch nicht ganz klar ist: ist Dr. Péczely ein gewöhnlicher Betrüger und 
Schwindler, oder ist er verrückU Viel1eicht eine Mischung von beide-n: ich neige zu 
dem ersteren.'• 



Wesselényi Miklós megvakulása. 

Ifjabb báró Wesselényi Miklós a lángeszű magyar politikusok közé 
tartozott. Tudom, hogy mi fölötte bőkezűerr használjuk ezt a csak nagyon 
kivételes emberekre szabható epitheton ornans-t: hiszen alig múlik el nap, 
hogy egyik-másik ismerősünkről, kit majdnem olyan jófejű embernek 
tartunk, mint amilyenek magunk vagyunk, el ne mondanánk, hogy ö 
"geniális ember". Azt hiszem azonban, hogy W esselényit akkor is láng
eszűnek nevezhetjük, ha e szót a szűkrefogott, szigorúbb értelemben hasz
náljuk, mert meg volt benne a genie-nek alapvető tulajdonsága: meglátása 
bizonyos dolg-oknak, olyan időkben. mikor mások még semmit sem láttak. 
vagy még akkor sem hittek, ha láttak. W esselényi a látó emberek, a 
vates-ek közé tartozott. Körülbelűl kilencven év előtt, 1842-ben, nagyszerű 
könyvet írt "Szózat" címmel (akkor is kevesen olvasták, ma meg senki!), 
melyben. "aggódni kezd Nyugat-Európa jövendöjén", fél az osztrák biro
dalom fölöt~ tornyosuló felhők miatt és rettegve tekint saját hazájára, 
:Th.iagyarorszagra, hol "előbb vagy utóbb a civilizáció sorsa fog nagy világ
csaták és népmozgalmak közt eldöntetni". A legsötétebb sejtelmek ostro
molják és majdnem kétségbe esik azon, hogy ő, a megvakulófélben lévő 
ember, mitsem lendíthet a hazáját fenyegető szomorú jövőn. Azért írta 
meg könyvét, mert a sorstól elhivatva érzi magát, hogy családját, a ma
gyar nemzetet, figyelmeztesse, mert a nagy veszedelem már csaknem itt 
van, csaknem elkerülhetetlen.1 Meglátja a nemzet sírját, csakúgy, mint 
Vörösmarty az ő Szózatában. Szinte megdöbbentő világoslátással fejtegeti 
a minket oláh, szerb. cseh részről fenyegető veszélyt s még azt is meg
sejti, hogy ha fordul a kocka, akkor a ,.lengyel testvér" is elfordul majd 
tőlünk, a franciák pedig - németgyűlöletük által hajtva - előbb-utóbb 
,.az oroszok frigyesévé leendenek". Elmondja, hogy Oroszországgal való 
összeütközésünk elkerülhetetlen s megsemmisülésünk bizonyos ha az 
osztrák hatalom nem tud a birodalomban olyan közállapotokat, Ínstitució
kat teremteni, melyek a nemzetiségeket jobban hozzánk fűzik, mint ami
lyen erős~k azok az érdekek, melyek e nemzetiségeket a birodalom hatá
rain túl élő testvéreikkel való egyesülésre, vagy az orosz hatalommal való 
rokonszenvre csábítják. Nem győzi emlegetni, hogy az oláhságban meny
Ilyire megérett annak a vágya, hogy megalkossák a .,még csak ezután 
teremtendő" Nagyromániát, melynek határai Besszarábiától a Tiszáig 
fognak terjedni. Ausztriának vigyáznia kell, nehogy porosz vetélytársa 
kezére jusson a hegemónia, mert ha ez megtörténnék. akkor Ausztria nem 
lesz többé se abszolut hatalom, se alkotmányos hatalom. nem lesz se né
met, se szláv, se magyar, hanem valami ezek között ingadozó, amphibium-

1 V. ö. Kemény Zsigmond: A két \Vesselényi 1880. 124. lap. 
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szerű országcsoport, melynek sorsa az állandó sinylődés és ideig-óráig 
való tengődés lesz. Az osztrák birodalom csak úgy mentheti meg életét, ha 
föderativ állammá alakul át. Az új monarchia pedig, az ö tanácsa szerint, 
öt tagból állana: a német tartományokból, Cseh- és Morvaországból (egé
szen szláv alapon), Galiciából (tiszta lengyel jelleggel), a lombard-velencei 
királyságból (Isztriával) és végre a magyar korona országaiból (a Dalmá
ciával ösSzecsatolt Horvátországgal, mely egészen különvált és szlávajkú 
önkormányzattal bírna). Hogy a n1onarchia megmenthesse életét, nem 
szabad fukar:r:.ak lennie sem a vagyoni, sem a történelmi jogok körüli 
eszélyes áldozatokban. 

Ezek voltak Wesselényi jóslatai és tervei. 
Kemény Zsigmond, az ö remek tanulmányában nindehhez azt a meg

jegyzést fűzi: "A jövendő ítélni fog, hogy valódi államférfiú volt-e ő 
(Wesselényi), vagy ábrándok barátja s az idő jeleinek félreismerője~" Ma 
már tudjuk és a saját - megcsonkult - testünkön keservesen érezzük. 
hogy ő valóban államférfi volt, még pedig a javából. Olyan, aki száz évvel 
előbbre látott, mint kortársai. 

A magyar társadalom, legalább részben, megértette W esse
lényi aggodalmait és Bajza gyönyörű versét, a .,Sóhajtás"-t (,.Multadban 
nincs öröm, jövődben nincs remény", stb.), a nemzet jövőjén való két
ségbeesés fohászát, W esselényi dalának nevezte el: de intézményes gon
doskodás arról, hogy a monarchia tragédiája be ne következzék, nem tör
tént. A hatalom nem volt a mi kezünkben; a bécsi hatalom pedig se nem 
látott, se nem tett. Ennek a nagy drámának el kellett következnie, mert a 
negyvenes évek két nagy Kassandrájának - Széchenyinek és Wesselényi
nek - aggódó figyelmeztetése hiába hangzott el a pusztában. De hiszen 
minden Kassandrának ez volt a sorsa. Vox clamantis in deserto. A látó 
emberek tragikumához tartozik, hogy csak haláluk után értsék és csak 
akkor becsüljék- meg őket. Exstincti amahuntur J 

• 
Ez a kissé hosszúra nyúlt bevezetés látszólag nem tartozik ide és 

még sem mellözhettem el, mert összefüggésben van tulajdonképeni tár
gyarnmaL W esselényi megkapó jövendőlátásának, clairvoyance-ának, 
ugyanis a patbalogiába vágó magyarázata van. Akkor lett ő vates-szé, 
látó emberré, mikor testi szemeire ráborult a sötétség. Ismeretes, hogy 
W esselényit azon nagy bűne nüatt, hogy könyvnyomdát állított fel s az 
országgyűlés tárgyalásait kinyomatta, továbbá az örökváltság ügyében tar
tott beszéde miatt a kormány, mint lázítót, nótapörbe fogta, elítéltette és a 
budai várba záTatta. Itteni fogsága nem tartott sokáig, mert, tekintettel 
nagy népszeTŰSégére, megengedték neki, hogy fogsága hátralévő idejét 
(különben is s{tlyos betegsége miatt) Graefenbergben. Priessnitz intézeté
ben tölthesse. Itt több előkelő szlávval és oláhországi bojárral ismerkedett 
meg, napról-napra hallgatta ezeknek nagyratörő politikai tervezgetését s 
elborította a hazája jövőjéért való aggodalom. Ugy mint Kazinczy és Kos
suth, ő is a börtönben készült elő nagy hivatásáTa, ott gondolta végig azt 
a gyönyörű munkatervet, melynek később a ,.Szózat"-ban vázlatát adta. 
A genialis embernek, csakúgy, mint a ].-Iegváltónak vagy a Prófétának, 
mielőtt igazán nagygyá lesz, szüksége van a pusztaságban való előzetes, 
praecursiv, hosszú meditációra, mely alatt teljesen elmerülhet az ő életé
nek legnagyobb témájában és azon feladat mérlegelésében, melyre őt sorsa 
rendelte. 
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Ar :. esseléoh1Yi 8ze:nbajának kezdetéről nincsenek kellő szám ú adat . 
rg rszem, ogy rovrd rdeig tartó b d . f , arm. 

~~~:?:tón~~ke~e~':c!je~k. ~:jának kés~~b~I fe~~~~!;rő~k:~; s:~ln:cta':i~~ 
leveleiben' Annyr· b" . ( haefenbe~gbol, llletve Freiwaldauból) intézett 

· rzonyos, ogy mar 1840 1 · · h· t · 
körében, hogy meg fog vakuini 1841 . 'li . be eJ e'_; rre erJedt ismerősei 
p . ·t k , . Jn usa an o maga írja ho 
r~essnr z- ura alatt szeme mind rosszabbul lett "t 'h , ' !fY a 

t ebesen vak. "Egy hóna al l" . . . • 80 ne a mar maJdnem 
ötve k" bb ~P eze ott cnsrserm mutatkoztak s körülb 1""1 

n rse -nagyobb keles borította főként láb . . e u 
nek s kóranyagoknak testemben. k 'b l, armat. Mrg ezen crisisek
sége tart, hogy az magát testem~ ek o r:r asa t~rt, an~a~ is nagy hihető
opticus még élő, de annyira ingerléken g~=~gedeb?, r~s~re, t. i. a nervus 
a vakság kész elkerülhetetlen" p· r[. gyengnit agara veti, de akkor 
patha (gróf C~áky háziorvosa. 8 ::sőb~nap mulv_a dr. Atto.myr homo eo
ugyanaz, ki a fiatal :Madách Im ét . -:'oz~onyr orvos) latogatta meg, 
egyéb testi bajait is az aran é~ rs gyogy;t?t~~~' s szembajával együtt 
me.gind~tására mindenféle sze;eket'~:!~:~:desebol ruagyr:ráz;án, ennek 
Prtessndz szigorúan megtiltotta p d" ', . ezek , hasznalatat azonban 
valószínűleg igaza volt mert m . t (e18r4g2 -. rna Deaknak - Attomyrnak 
.. · ' os marc 22) a vakul' . Jan erzeru magamat haladni M"k , "k · · ., as egyenes ut-
utolsó stádiumának voltak jele l , m~sl s~em~m _ros~zabb állapotjának s 
kat. Ha régebben szemem elho.::egel, ~zo IDlndinkabb runtatják mago
tével ismétlődött, mo8t több na ~:;"odt"s~ _hete~ ~ ol~kor hónapok eJtel
múló tisztulás történik. Már azt fehef s a~e~l el~otetedes után ~sakhamar 
ezen szememre nézve is azon , varnom, hogy bekavetkezett 
fokonkint haladó s vé~ső örökif:ae~sz~ts .• podr;t._tn;edl! a másiknál éppen ily 
· b· k" , h 

0 e"e ese 1 ezte elő Barát ak sag ar Ire nezve is gyászos állapot l D , . , om, a v -
nak is van egyed szeréu ti fokozata." ol e ezen ~zeren?setlenseg nagyságá
ö:ömöket s vakon sem vesztett mind;nt :l ~em:Ir meg vak~n ~s élvezhet 
rest s henyélést kedvessé teszi ki va • r~ e , ass~n for go, vere a heve
írlomokkal nem igen áldatott m~ va gyk. termesze ... ttol mozgasra terniett 
dója, ki azt maga is űzi 8 ki elő~· az ~b 1 

.. a t~:~lg~sza~ s~~~:'"edélyes. imá
ság pályája nyitva áll De , b , anr o e e esseg, orom s munkás
örökké egyedüli eleme ~unkZ:~ága;satom, ,mindlennk~k ellenkezője, kinek 
•1 . , . e mozgas vo t 1 maga er ., k tt e nr es tennr kire nézve másokt 'l" f'' , , ' eJen szo o 
zet; kinek .rn'inden gyön:vöre ... ~ I ~g~es, ~~sokra szorulás tűrhetlen ér
vék; ki a tündéTszépségÍí ter:U ~ ve;eser a l~tas ~ csak az által feltételez
tette élete örömeit én . es ... ze csak latva elvezhető kecseíből merí-
vadász, lövő, vívó, ÓszÓ;ak~~~;te~~I:~!z!:z~a! k:;!é~z, állatteny~sztő, lovas, 
tészi, festői, szobrászati müvészet oly nag; ;ep~· aJa, ' a ::nestersegek, az épí
ban a halálnál százszorta 'keser"b - ~cs~: ram nezve a vakság való· 
jövendőt éveken keresztül mag~mb. ~;t, ~:l~l~al ezen oly sokkal keserűbb 
zasztó küszöbén állani több m· te ko ~,nr, eveken keresztül annak bor-

' In eseru · ez lelketrázó ·· t 1 czangó gyötrelem. Férfiasan és ·u d l ' I . • szun e en mar-
lelkieTő kell: sok vérző sebbe fá~d e l e em~? J::Inr meg, ~rre sem kevés 
küzdés, mellyel egy halni ké~z fér~:a:l ~cs~ t·l l~~ondasba kerül azon 
csak egyszer kell meghalnunk s t sz~n~s e e s kell kivívni; de 

:~~n~~~a u;~~m ú~r:a,~:~: ~;a s~~~~ye~. ~;i,~~:~l e~ll~n~í~~~d:~z~~l:ne;~;~s w.~;: 
m. anyszar nem voltanl már elszánva, el-

• 2 F_erenc.zi Zoltán: Báró V{esselénvi 11.f·kl 
neliUJ. Tar 1904. 294. és köv. old.) ~ , l ós levelei Deák Ferenchez. (Törté4 
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készülve, hogy mint elevenholt a vakságnak soha nem világlandó mohos 
sírjába szálljak, hogy minden ily küzdés menynyibe került, oh Barátorot 
azt csak tapasztalva érezni, de leírni nem lehet. És ímhol nehány óra, 
vagy nehány nap mulva az Isten szép világa s a természet saját fényében 
mosolyogtak újra felén1 s az élet megint örömöket kezdett mutatní s ÖI'Ö

mökkel játszodta ki s rabolta el az élvezésre vágyó szív, ész s lélek súlyos 
küzdései' gyümölcsét; csak azért, hogy újab b csalódás ez örömöket bánattá 
s a rövid élvezést megint gyötrő küzdéssé varázsolja át. Oh a vakulás ke
serűbb a vakságnál is!" 

Körülbelül egy év mulva (1843 febr. 4.) kissé jobban lát, "de lehet 8 
hihető, hogy ez az annyiszor ismételt keserű csalódás s gonosz játéknak 
csak új jelenete". Ugyanez év szeptemberében szabadult ki Graefenbergből 
s gróf Kolonics birtokán, Levárdon vadászgatott, tehát ekkor még tűrhető 
volt a megmaradt (nem vak) szeme látása. 1844 július 5-én kelt levelében 
elmondja, hogy november második felében mind gyakrabban jelentkeztek 
s tartósabbak lettek az "elhomályosodások". Látóképessége, mely addig az 
elhomályosodástól mentes szakokban jó és hibátlan volt, mindinkább kez
dett csökkenni, a lábain lévő sebek is sok fájdalmat okoztak, végre is 
kénytelen volt orvoshoz fordulni, még pedig ismét homoeopathához, dr. 
Szőts Sámuelhez.3 Az allopathákról, mint az akkori s későbbi arisztokra
ták általában, nagyon keveset tartott; ebben a levelében is azt írja Deák
nak, hogy "képzelheted, hogy allopatha kezére nem adtam magamat". 
De a szemén már Szőts sem tudott segíteni; június-júliusban már 
senkit sem tud arcáról megismerni s ö maga írja, hogy "diagnosisom 
nyílváno,~abb, hogysem abban csak egy pillanatig kétségeskednem 
lehetne; bajom semmi egyéb, hanem a látóidegek (retina) lassan
kint történt s nemsokára teljesen bekövetkező elhalása. Elhalt vagy 
úgynevezett szél- s gutaütött tagok visszakapják ugyan éltöket, mert 
ezekhez hozzá lehet férni, de a Tetínához nem; azonban lehet, legalább 
logicai, sem physicai lehetetlenség nincs benne, hogy a homoeopathíának 
(mert hogy az allopathiának nincs, bizonyos) van specifisch éppen ezen 
idegre ható szere; de hogy ilyet nem kapunk, s hogy az én szememnek 
semmi szer sem fogja világát újra megadni, arra lehetne ezeret egy ellen 
tenni, mind emellett is nyakra-főre orvosoltatom magamat, mert n1agam 
s mások iránti kötelességemnek érzem, de lelkemre mondom minden igény 
s remény nélkül. Mintegy két hét előtt érkezék dr. Stapf, kit Attomyr, sok 
ajánlás és dicsérettel küldött s ki folytonosan mellettem leend." 

Ebben az állapotban volt W esselényi szembaja, mikor egyszer csak 
másik jó baTátja, Kossuth Lajos, 1844 május havában levelet ír neki, s 
melegen ajánlja, hogy forduljon bajával a ~ rudnói paphoz. E levél meg
érdemli, hogy közöljem itten, mert ugyanaz a lelkes, könnyen hívő opti
mizmus csendül ki belőle, mely Kossuthnak egész működését jellemezte, 
saját magának és nagy vállalkozásainak vesztére: 

"Nyítran1egyében Rudnón van egy falusi katholikus pap, csudahírű 
orvos, s valóban méltán csudahírű. Stáhly meglátogatá s azon ítélettel 
jött tőle, hogy úgymond tanulhat tőle az egész orvosi kar, s fiát is 
hozzá vitte gyakorlatra. Az ember nem charlat án, nem valamely új rend
szer-teremtő, mint a nagyhírű csudaorvosok; itgalmas szerzetbeli barát, s 
mint ollyan tudományosan tanult orvos, kinek más orvosfelei előtti első
sége a csudával határos kórismeretben áll; a bámulatig híven mondja el 

3 Később Belső Szolnok megye főorvosa. (Meghalt Deésen, 1886.) 
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egy kis figyelmes vizsgálat után a beteg baját, symptomáit, okait s követ
kezményeit, s aztán ilyenkor májusban hat hétig botanizál a hegyekben, 
maga szedi össze gyógyfüveit, amik pedig itt vadon nem teremnek, tudo
mányos szabatassággal míveli saját kertjében, s adja át a szomszéd város 
gyógyszerárusának, magát mindenkép biztosítván, hogy a kirendelt szerek 
minden tekintetben ollyanok legyenek, minőkre ő a hatás végett számított 
vala. Pénzt senkitől el nem veszen, de élelmi szereket igen; mert számosan 
feküsznek nála messze vidék szegény betegei, kiket gyógyítás alatt táp
lál. Nem mende-monda után beszéllek; hanem positív tudomásból. Egy só
goromat tüdővészből gyógyította ki; háziasszonyom csak nem egészen el
veszté már szemevilágát, mit a rudnói pap annak tulajdonít, hogy utolsó 
szülésekor (tán 24 év előtt) vérébe vette magát a téj és segített rajta; 
Fiáthné köszvényes fájdalmak következtében megvakult: a pap meggyó
gyította, - lát ép egészségesen; tudok esetet, hogy egy vakon született
nek, tudok másat, hogy egy 15 év óta vaknak visszaadá szemevilágát, 
nem operatio, hanem belső gyógyítás által stb. Altalában legkedvencebb 
gyógyítása a belbajok hatásából eredett szemnyavalyák; - mondja, 
hogy nem ismer istenibb éldeletet, mintha vaknak világot adhat. ·
Barátom! kérlek Istenre, kényszerítlek a hon s barátság szent nevére, ülj 
kocsira s vitesd magadat bármi lassan, bármi bajosan ez emberhez: ő, ki. 
annyi reménytelen családot vigasztalt meg már, talán visszaadja hajdani 
erődet, épségedet házadnak, hazádnak s nekünk szeretö barátaidnak." 4 

Hogy ki és mi volt ez a negyvenes évek elején országos hírre ver
gődött bámulatos képességű rudnói pap, arról igen érdekes könyvet írt a 
pesti egyetemnek hajdani jeles kórbonctan-tanára, Arányi Lajos.5 ö, mint 
.irülönben is nagyon mozgékony természetű ember, nem sajnálta a fárad
ságot: saját fészkében kereste fel a nyitramegyei kuruzslót, kiről akkori
ban az ország első íróembere, Nagy J.qnác, meleghangú cikket írt "A rud
nói csoda" címen.6 Ennek a csodának becsületes neve különben: Madva 
Ferenc. Hogy Stáhly Ignác, az ország főorvosa, ezt a medioastert (kösz
vényes bécsi gyáros maszkjában, ahogy a szállongó terefere regélte) meg
látogatta volna, abból természetesen egy szó sem igaz, szintúgy abból sem, 
hogy fiát hozzáadta volna therapiát tanulni. Es hogy is adta volna, mikor 
Madva uram receptologiájában a Pilulae Rudnenses (aloe és jalapa-keve
rék), a Pulvis Prividensis {privigyei por; calomel, stibium sulf. aurant. 
és ópium) mellett az Unguentum Rudnense is gyakran szerepelt s ennek 
fő alkotórészei: clavi e so lea equina (patkószegek) és rasura ungulae 
as ininae (szamárpatareszelék))! Azt azonban Arányi is elismeri, hogy 
gyors felfogású, jó mC'gfigyelő volt s ez sok esetben pótolta orvosi képzett
ségének. hjányait; éleslátását szinte intnitiának lehetne nevezni.7 Ez ma-

4 V. ö. Történeti Lapok I. évf. 135. 
5 Arányi Lajos: Rudnó és lelkésze 1844 és 1845-ben, meg még valami: többi 

közt a mai magyar zsidó is ... Rudnó barátai és ellen ei felvilágosítására. (Pest, 
1846.) ErdekeBen ír még Madváról Bugát Pál (M. orvosok és terllL vizsg. 2. nagy 
gyűlésének munkálatai, 1842. 17.), ki többek közt elmondja, hogy Nyitramegye ren
deletileg utasította az ottani gyógyszerészeket, hogy lviadva recipéit fogadják el 
s úgy respektálják, mintha azokat diplomás orvos írta volna. 

6 :Enetképek 1844. évf. II. 3. 
7 Körülbelül ebben az időben Madách Irnre, a nagy költőfilozóf is megláto

gatta köszvényes baja miatt a rudnói papot s érdekesen írja le (Szontágh Pálhoz 
intézett levelében, 1843 október 31.) magas, szikár alakját, kerek szabású fejét, éles 
orrával, keskeny metszésű szájával, átható tekintetével, gyér hajzatú fején a kis 
papi sapkával. Jladách is kiemeli a rudnói Kneipp Sebestyén diagnostikus éles-
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gyarázza meg, hogy évek hosszú során özönlöttek hozzá a betegek, nem
csak tőlünk, hanem a kü!földről is (állítólag még Kamcsatkából és Dél
Amerikából is voltak patiensei) s a nagytapolcsányi gyógyszertár for
galma Madva müködésének fénykorában csaknem megtízszereződött: ez 
a patika abban az időben kénytelen volt állandóan négy segédet tartani, 
hogy győzze a munkát.8 Mikor kuruzslás miatt az orvosok pörbe fogták, 
hatairnis pártfogói "venia medendi"-t eszközöltek ki ~zámára. Abban 
igaza van Kossuthnak, hogy a rudnói pap föltétlenül önzetlen, embersze
rető embe-r volt, semmi vagyont sem gyüjtött s a szabadságharc után, 
öregségére, csaknem nyomorogva éldegélt csekély nyugdíjából egy kis 
nyitramegyei faluban. 

Ugy látszik, hogy Wesselényi egyáltalán nem vette igénybe a rudnói 
pap segítségét; megigérte ugyan Kossuthnak, hogy esetleg, ha jobban 
lenne, talán elutazik a rudnói csodadoktorhoz, de azt is őszintén megírja, 
hogy semmi bizalma sincsen hozzá. Madva Ferenc uram úgy sem lendített 
volna már az ő baján; 1844 öszén elkövetkezett a teljes amaurosis. "Eljött, 
minek jönni kellett"- írja Deákna-k ez év szeptember 27-én- "rám borult 
az e földön végét nem érendő éj, melynek fekete kárpítja a sírig nyúlik, s 
mely csak ennek kétes mélyében vagy azon túl viradhat újra egy talán 
jobb s biztosabb jövendőre. Barátom, két dologtól irtództam gyermekko
rom óta s e kettőtől mondhatom rettegtem. Már jókor szaktattak s szaktat
tam magamat bármi veszélynek is nyugodtan nézni szemébe, de azon két 
dolog, t. i. vakulás s dühödés 9 hányszor csak eszembe jutott, mindenkor 
borzadás futotta át idegeimet s e rémképeken megtörve éreztem minden 
erőmet; - s íme éppen e kettő közül egyiknek kelle engem érni. Igaz, hogy 
már évek óta erre kijeleitnek valék kénytelen magamat tudni; de hidd el, 
a gyászos való gyötrelme messze feljül haladja legfeketébb képzelődése
met is. Aidjátok sorsotokat ti, kik számára létezik az, mit a mindenek ura 
Illint legfőbb jótétet adott, mi saját létének mindent élesztő szikrája, a 
világosság. Ezt nélkülözni, e nélkül élni a borzalmak borzalma. Világos
ság által feltételezett dús élvezetimnek egy fő s múlhatlan tényezője a 
munkás mozgékonyság volt, s íme nyomorék is vagyok: már nyolcadik 
hónapja, hogy mind ülök vagy fekszem s a vaknyomorék nappalait fáj
dalmak s éjjeleit kínok gyötrik. S e testi fájdalmakat s kínokat mi gyak
ran mulják feljiU azok, melyek szívem leggyengébb húrjait szaggatják. 
De az jött el, minek jönni kellett. S én mindennek közepette még rendítlen 
állok; ezt láthatod abból, hogy még lélekzem, mert barátod sokat, csaknem 
mindent képes eltűrni; de magát gyávának tudni nem. - Soraid eszemhez 
s szívemhez szóltak. Leányom irántami magaviselete nem menthető 
ugyan, de az atyai szívhez türelmesen folyamodottnak örömest megbocsá
tottam s szívem e húrja, ha előbbi édes zengzetét vissza nem nyerte is, de 
rezgése többé nem sértő. A másik seb, melyet kell megvakulásom fő oká
nak is tartanom, még égető s gyógyíthatatlan." 

A teljes megvakulás éveiben sok lelki szenvedést okozott neki hazá
jának feldúlt politikai állapota, régi barátai részvétlensége, testileg pedig 

látását s az alatt a hét hét alatt, mit a pap rendeletéből szabában kellett töltenie, 
szargalmasan szedte a Pulveres prt-vigyenses-t s megírta "Férfi és nő" című drámai 
költeményét, melynek keletkezésében ilyenformán a rudnói papnak is van vala
melyes érdeme. (V. ö. Palágyi M.: Madách Imre élete és költészete. 1900. 151.) 

s Csippék János: Emlékezés a rudnói papra. (Gyógyszerészi Közlöny 1902. 
47-48. szám.) 

9 :Brtsd: elmebetegség. 
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neuralgjás lábfájdalmai gyötörték (olykor szörnyűséges módon) egészen 
haláláig. Életének ezidőbeli reménytelenségét énekelte meg Vörösmarty az 
"Árvízi hajós" című versében, mikor azt mondja, hogy 

öt minden elhagyá, az ember, a világ, 
Csaknem maga maradt, mint téli fán az ág. 
SorYasztók napjai, kietlen álmait 
Gyógysze1· nem űzi el, nem orvosolja hit ... 

Lábfájdalmai ellen, úgyahogy segítségére volt az ő homoeopatha 
"kis doktora", Stapj', kit nag'J'on szeretett. A világtalan állapot szomorú
ságát mindenféle foglalkozással igyekezett enyhíteni, a kivételes lelkek 
néma szenvedésével tűrte ezt is, de azért kétségbe kellett volna esnie, ha 
ru ellette nincs az "idegen táj kedves leánya", az ő Ninája 10 (későbbi fele
sége), ki határtalan ragaszkodással s gyöngéd kezekkel ápolta egész 
halála napjáig. Az "áldott kis leány"-nyal kötött boldog mésalliance s az 
ebből született szép gyermekek aranyozták be a vak államférfi utolsó éveit. 

Az allopatha orvosokat mindvégig gyűlölte és kicsinyelte W esse
lényi; meg volt győződve róla, hogy ezeknek is részük van az ő egészsé
gének megromlásában. "Orvosok, kotyfoló orvosok zúzták leginkább 
össze századdal dacolni termett egészségemet." Mikor Deák megbetegszik, 
azt kérdi tőle: "Talán csak nem adtad magadat méregkotyfoló allapathlik 
kezébe!" s figyelmébe ajánlja dr. Stapfot," Attomyrt s a pesti homoeo
pathákat: Almási Baloghot és az "öreg Müllert", kiknél jobb - minthogy 
Bakady már meghalt - nem igen akadt ottan. Mikor Deák (betegsége 
miatt) külföldre készül (1846 szept.), akkor is azt írja neki: "Legforróbban 
óhajtom, hogy allopathák kezére ne kerüli!" Bárcsak sikerülne őt (Deákot) 
"a kotyfalóktól visszavezetni a homoeopathiához!" De ez nem igen sike
rül!, mert pár hónappal később Kossuthnak panaszkodik," hogy sok 
kérése dacára Deák még mindig allopathákkal gyógyíttatja magát. 

A sza b adságharc viharos napjai újra Graefenbergbe vetették W esse
lényi Miklóst; 1848 októberében odavitte nejét és gyermekeit, hogy nyugal
masabb és bátorságosabb helyen legyenek. Csak 1850 elején jön vissza. 
A gőzhajón erősen áthült, tüdőgyulladásba esett s már súlyos betegen 
szállt meg az Emmering-féle vendégfogadóban, április 17-én. Betegágyá
nál a fiatal pesti homoeopatha, dr. Garay János szorgoskodott. Aprilis 
21-én, rnikor ez az orvosságot készítette, megkérdé tőle, hogy mit fog 
kapni~ - Arsenicum ot. - Adna talán Aconitot. mert az enyhített rajtam 
előbb is.- Nem Aconit volt az, hanem Acidum phosphorieum; de ha Nagy
ságod úgy kívánja, adhatok Aconitot is. ("Már úgyis mindegy, akármit 
veszen be!" - mondta Garay halkan a mellette álló BárttaY Lászlónak," 
W esselényi utolsó napjai tanujának.) Hamarjában elhozták a másik neves 
pesti homoeopathát: _Moscovitz Móricot is, de ez csakhogy éppen ránézett 
a betegre s kijelenté: menthetetlenül vége van. Aznap este csakugyan be
következett a halál s a harmadik meghívott homoeopathára, Balogh Pálra 
már nem volt többé szükség.14 Az előzmények után ro ondanom se kell, hogy 

10 Lux Anna, egy griifenbergi takács leánya, ki Wesselényi halála után 
Mocsáry Lajos felesége lett. 

11 Németországi ember volt. Apja a Naumburgban élő "öreg Hofrath Stapf, a 
homoeopathiának legelső veteránusa". 

12 Történelmi Tár 1903. 336. 
13 V. ö. Irodalomtörténeti Közlemények I. 144. 
14 Hulláját Arányi Lajos egyetemi tanár boncoita és balzsamozta. Erre vonat

kozólag Arányinak kéziratos naplójában egyik belyén (a "Bevételek" közt) a követ-
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a "kotyfoló" allopathákuak közeliteni sem volt szabad a nagybeteg 
ágyához. 

A legmagyaTabb magyar elmúlása nem volt kevésbbé tragikus, mült 
életének második szakasza; de a tragikum fátyolán át is felénk világít 
jellemének fénye, hazaszeretetének nagysága, elméjének kiválósága. Sír
kövére teljes joggal lehetne rávésetni Ophelia panaszát: "0, what a noble 
nlind is 'here o'erthrown!'' 

• 
Ennyi volt az, mit az Orvosi Hetilap 1926. évi folyamában \Vesselényi szem

bajáról irtam. Cikkem megjelenése után két kíváló szakembert is megkérdeztem: 
mit tartanak erről a dologróL Grósz Emil ezt írta nekem: "Az, hogy \Vesselényi 
látása ingadozott, olykor visszatért s végül elveszett és pedig fájdalom nélkül: 
glaucoma si1nplex mellett szól. Ha e koronkénti ingadozástól eltekintünk, vagyis ez 
adatot nem vehetjük teljesen megbízhatónak, akkor atrophia nervi optici simplex 
jöhetne szóba. E mellett szálnának kínzó végtagfájdalmai, ami lancináló fájdalom 
lehetne, ez pedig a tabes dorsalis egyik jelensége. E kórképbe a látóidegsorvadás 
természetesen beillenék." SaTbó Artúr szerint ,.\Vesselényi minden valószínűség sze
rint tabes dorsalisban szenvedett és ennek volt rés.zjelensége az atrophia neTvi optici. 
E felvételt támogatja 1844-ben Deákhoz írt levelének az a helye, hol így ír: "a vak
nyomorék nappalait fájdalmak s éjjeleit kínok gyötrik." A szövegben foglalt ama 
kitétel, hogy ,,testileg pedig neuralgiás lábfájdalmai gyötörték" ugyancsak a jelleg
zetes tabeses lancináló fájdalmaknak felel meg. De tovább az atrophia n. opt. fel
lépési módja, elébb az egyik szem, utána a másik vakul meg, elhomályosodások vál
takozása jobb látással - ugyancsak a tabeses vakulás jellegző lefolyását mutatja". 

Az volt tehát a további kérdés: lueses volt-e ·wesselényi? Minthogy erősen 
sexuális ember volt s minthogy az akkori Magyarországon még nehezebb feladat 
volt elkerülni a fertőzés veszedelmét, mint manapság: elég közel eső volt ez a föl
tevés. V1Tesselényi igen szorgalmas naplóíró volt. Mindennapi életéről szóló följegy
zései sok kötetre rúgnak s e naplójegyzetek leplezetlen, nyers őszintesége igen sok
szor Rousseau híres Confessióit is megszégyeníti. Naplójának idevágó (kiadatlan) 
részeit, melyeket baráti kéz juttatott hozzám, a következőkben közölhetem: 1815-ben 
azt írja, hogy "több külső sebeket kaptam lábamon, melyek r. agyon elmérgesedtek sa 
láb elvesztésével fenyegettek, azon közbe egy kankó t is kaptam ... Télire chmw1·e, 
kankó, dob, rnerc[urius] vétel". 1818-ban·: "Ezen három esztendőben több ízbe kankó, 
de ekkor (januárban) dobbal együtt, rnely kemény lovaglásra eltűnt. üsszel hasonló
lag .. " 1821-ben Bécsbe megy át és ott "nagy kúrát" vesz. ,,Szőts,15 Sot.in tanítványa, 
bajomat egy régebbi szenvedések (!) következésének lenni állítja". Ez év november 
20-án Sotin maga is azt mondja neki, hogy "a méreg a testbe lappang s a nagy cura 
szükségeFJ. Legyen tehát! A hat heti instructiót türedelmcs szívvel s megtörő 
lélekkel ki fogom állani. Mindenként úgy vagyok most, mint az oláhok a bőjtjök 
előtt: elgondolom, hogy majd mennyire fogok koplalni, ki akarom előre mjndenbe 
a részemet venni; b. mint egy ló, eszem mint a farkas s iszom, mint egy szilágyihoz 
illik". December 12-én azt írja, hogy "ma bevégcztem a huszonötödikkel a ferdé
semet; holnap laxativát veszek s holnapután kezdődnek a kenések". December 14: 
"Ma vala az első frictio a lábam száraiJ1. Hogy a frictiókért (!) sali.vatio ne követ
kezzen, minden 4-ik ötödÜr minutumb~:m a számot sája-vízzel kell öblítenem". 1822. 
jan. 3.: "Ma vc1t a ll-ik s a doctornak Jegnagyobb örömömre való declaTatiója 
szerént az utolsó előtt való frictio. Az egész karjaim kenettettek, holnap után a 
lábszárokon és czomhokon lesz a dörgölés; 4 nap óta csupán levesre vagyunk 16 

szorítva s még csak a kis semje is el van tiltva". Ugyanezen évben Angliába uta
zik s ott calomel-pilulákat szed. 1824~5-ben és a következő években gyakran van 
baja a fejével, szemével (először 1825-ben említi ezt, de nem mond róla sennni rész
letesebbet, csak ann~vi van a naplóba írva, hogy ,.szem"), viszketéssel, kelésekkel. 

Ezek után kétségtelen, hogy WesRelényi megvakulástit és hosszú szenvedését 
az a luetikus fertőzés okozta, melynek már ifjúsága legelején, 21 éves korában áldo
zatul esett. 

kező olvasható: "R. \Vesselényi :Miklóst boncoltam, sőt be is balzsamor.tam. 55. pfL 
(pengőforint)." 

15 Szőts József (Rz. Andr:.ls, Erdély főorvosának fia), ki ebben az évben végzett 
Bécsbc>n; k~s{)bb tanár a kolozsvári orvos sebészet i tanintézeten. 

16 Egyik barátjával együtt csinálták végig a nagy kArát. 



Egy magyar egyetemi (orvoskari) tanár 
(HoUner József) lakásának leírása, saját 

tollából (1827). 
- Adatok az állatonrosi főiskola történetéhez. -

.• Kurzer Abriss der Wohnung des Protessors der Thierheilkunde zu Pest.' 

l. Das ganze Haus (t. i. az akkori állatgyógyintézet épülete, a Dohány
es Síp-utca sarkán) einen Stock hoch, ein Exemplar der unzweckmassi_c·
Rten und niedrigsten Bauart alterer Zeiten, ein wahres Bild des Elends. 
elessen ausserer Ausblick von weiten schon hinreichend ist in jedes Vor
iibergehenden Gemüth Staunen und Mitleicl zu erregen. Die Hauptmauern 
theils clurchlöchert, theils mit Sprungen fast yon einer Hand breite von 
Grund an bis an das Gesimse durchdrungen; die Fronte des Gebiiude:_-.: 
samt dem ganzen Gesimse der Ruin r;ehr nahe. lassen ihre wegen ausser
ordentlich schlechten Zustand des Daches durch Regerr und Wind verwit
terten Ziegel- und Mörtelstücke mit Lebensgefahr der V orübergehenden 
fast ohne Unterlass herabfallen; das Dach, ursprünglich mit Schindein 
gedeckt und mit beinahe zwei Zoll dicken Bretterstücken von verschiede
ner Lange ausgebessert, bietet sowohl Schindein als Bretterstücken in 
höchstern Grade vermodert und durchlöchert dar, so class es nicht nur 
wider R.egen zu schützen ausser Stand ist, ja sogar bei einen1 nur etwas 
andauernden nasserr Wetter das Wasser durch den Stockadurboden drin
g-end fast in allen Zimmern. an den Wanden herab stromweise durch 
mehre Tage hindurch fliessend, sich sammeln. Das Gewölbe über die Auf
gangsatiegen durch Sprünge und Löcher verunstaltet, drohet augenblick
lich zusammen zu stürzen. ebenso das Stockadur des Ganges. wovon ein
zelne weit herabhlingende Stücke Holzes und des Mörtels einen schauer
lichen Anblick gewahren, so eben das Gellinder desselben. 

2. Die eigentliche W ohnung des Professors im l-ten Stocke zeigt das 
wahre Bild eines durch Feindes Hand zerstörten und seit einern Jahrbun
dert dem störenclen Witterungs-Einflüssen preissgelassenen Gebliudes, 
Handbreite durchdringende Sprünge der mit Moos und Schimmel über 
einen Zoll becleckten Mauer, schützen das darin Aufbewahrte weder gegen 
Wind. noch Regerr und Kalte, die Fenster theils mangelnd, theils in höchst 
zerfallenem Zustande, die Fenste-rstöcke ganzlich verfault, kaum in der 
J\Iauer klebend, die Thürstöcke, um sie vor augenblicklichen Eiusturzen 
zu verwahren. müssen durch sinnre-ich nur für die Zeit angebrachteu 
Vorkehrungen unterstützt werden. Der obere Boden, durch dem vom 
Dache hereindringenden Regen schon ganz fauL dem Einsturze sehr 
nahe; der Untere ebenfalls vermodert. macht beim herumgehen auf deru· 
seiben die grösste Yorsieht nothwendig um nicht durchzubrechen oder zu 

1 úgy ez, mint a következő okmányok az állatorvosi főiskola levéltárából 
valók. 
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fallen. Es fasst drei nwhr Schlucht. als sonst was iihnliche Zinuner. wovon 
das Grösste kaum quadrat Klafter misst. 

3. Die ursprünglich für den Adjuneten bestimmte und gegenwar
tige Wohnung des Professors, enthiilt in allen drei kleine mehr einem 
Kerker, als einem Wohngemache ahnliche Zimmer, deren Grösstes kaum 
6 D Klafter anhalt. von kaum einer Klafter höhe, so, dass es unmöglich 
sei darin' mit aufgesetzten Hu te herumzugehen, tiefer, als der Erdhoclen 
gelagert, sind sie ausserordentlich feucht und dumpfig; der Stubenboden 
ganzlich verfault und durchgelöchert, erfordert den grössten Vorsicht. um 
nicht ein Bein zu brechen, denn die morschen sowohl unten. als an den 
Enden glinzlich verfaulten, und aus ihrer Fuge gekommenen Lliden heben 
und senken sich wechselseitig über einen halben Schuh hoch je nach dem 
man auf diese oder jene den Fuss setzet Ausserdern gewiihren die in den 
Mauern und Fussboderr vorhandenen Klüfte und Löcher deru in und unte:r 
denseiben bausenden Unziefer, Ratten, Mauserr und Reptilien in die 
geheitzten Zimmer nicht nur bei Nacht, wo sie die in den Zimmern auf
gestellten Gerathe zernagend. mit ihrem Gezisch, Tumult und Geschrei 
den Schlaf verscheuchen, sondern auch bei Tageszeit, wo sie in grosser 
Anzahl ungeniert herumlaufen und kriechen, eine ungehinderte Passage. 
Diese Zimmer, deren siimtliche Thüren, der schon dreimaligen dieser
wegen gemachten Anzeigen ohngeachtet noch dato ohne Schlösser, mittelst 
Banderu zugebunden werden müssen, sie werden, jedes einzeln, durch ein 
einziges, kaum 3 Schuhe hohes. vom aussern Erdhoclen nicht ganz 2 Schuh 
erhobenes Fenster, selbst bei Sonnenschein, nur splirlich erleuchtet; daE' 
nur mit :Th.iühe hereindringende Sonnenlicht fiudet ausserdern in den sehr 
plumpen eisernern Gittern, welebe noch jetzt die deutlichsten Spuren eines 
ciaselbst Yerübten Einbruches und Raube-s zeigen, ein Hindenüss dermas
sen, dass, um clarinnen lesen und sebreiben zu können, bei nur weni~· 
umwölkten Hímmel bei je tziger J ahrzeit, man genöthigt ist, seho n um 
3 Uhr Nachmittags Licht zu machen. 

4. Siimmtliche Holtz und Wagenschupfen befinden sich in derma!'· 
sen schlechten Zustande, class selbe nicht nur die darin Aufbewahrt<~ 
gegen Nasse nicht schützen, ja sogar den augenblicklichen Zusammeo
sturz sehr nahe, jeden dahin Nahenden mit Lebensgefahr bedrohen. Dies~ 
selbe gilt von dem Stallgebiiucle, wo bei regnerische Witterung ThierP 
und !{ens chen dem N ass werden ausgesetzt, ja so g ar in der in demselben 
belindlichen Schmiede die Arbeit auf mehre Tage gehindert wird. - Gar
nicht verschieden vom Zustancle der Bretter-Wiinde und Dacher der Holz
und Wagenschupfen ist der der Umzi.iunung des ganzen Hauses und Hofes, 
dermassen, class Jung und Alt, ohne sich abbalten zu lassen, durch d1P 
Ziiunung ohne Mühe dringend, im Garten Tlige und Niichte theils spielend. 
theils schlafend zubringen." 

I-loffnernek 1827 május 26-án kelt panaszos beadványából az is kitű
nik, hogy az előadási terem is roppant szük és egészségtelen volt. Ugyane 
folyamodványában megismételi a magánlakására vonatkozó panaszokat is. 
Fölterjesztésének ez a része következőleg hangzik: 

"Conditio instituti praesentis, citra illarn jam in remonstratione ddo 
10. octobris 1826. enumeratam, talis sit, ut certe, ob auditorii pene incre
dibHem quoad ca.pacitatis se vix ad nurn. 25 auclitores extendentis angu
stiam jam men10ratam, mortis apoplecticae periculum instantanee immineat 
unicuique, ibidern vel brevem moram agenti. Cum pro excipiendis super 
epizootiologia praelectionibus auditorhun illud angustum nimis ac humile 
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medicinae ac chiTurgiae, necnon hippiatriae candidatis, ad nu1nerum fere 
52, illos aeque non paucos subticendo, qui qua hospites praelectionibus 
intersunt, quorum minima valet pars aestu solari longinquave ad institu
tum via fatigatos artus sedendo reficere, farciatus, quo, actione itern radio
rum solis ad fenestras auditorii praelectionum tempore perpendiculariter 
incidentium, fit, ut calor tam enormem adipiscatur gradum, ut licet parti['; 
fenestrisve apertis aerh; tracíui locus praebeatur, post rnoram vix quinque 
minutorum omnes sudore maderdes profuso, citra voluntatern somno 
vacent; quae inde prout et aliunde sors maneat praelegentem, respectu 
tam sornatica quam psychico, facile vel exinde patet, quod infrascriptus 
fiuita singula praelectione vestes mutare cogatur sudore madidas; adve 
pectus suum, tribus ante meridiem horis praelegendo sat superque exagi
tatum, per calorem illun1 hora pomeridiana tanto dirigatur sanguinis ter
rens impetu, ut durautibus hisce quattuor per diem hararum praelectio
nibus jam bis certe momentosi gradus haenwptoe correptus fuerit, ubi 
tamen infrascriptus, labe nec minima pectoris ullo unquam tempore labo
rans, illo per totarn vitam robusto gavisus fuerat.. o Imminet- adhuc vale
tudini infrascripti pericuium aliud, ob malum lente gliscens, ex habitacula 
scilicet eiusdem, quod, ut de novo tabulatum existat, in terram nimis 
demersum, tantos eructat vapores terreos putres, ut per noctem, ni 
fenestrae apertae linquantur, ad illas in maxima copia liquidi guttanfis 
praecipitentur, actione quorum vaporum fit ut infrascriptus mane surgens 
et respirationis difficultatem et temulentiam dolorernve obtusum capitis 
quotidie perseutiseat o.. · Tantis expositurn potentiis rnorbificis prof~sso
rern ac praefecturn instituti veterinarii non ne, sorte id exposcente ferrea 
phthiseos tamquam mali hicce locorum enrlemici victimarn illum carlere 
oportet.." 

Tehát Hoffner már halála előtt 14 évvel panaszkodik olyan bajokról. 
amelyek tüdővész kezdő jeleire vallanak s amelyeket ő egyenesen az egész
ségtelen lakás befolyásának tulajdonít,- valóban nem minden alap nélkül. 

Mindez azonban nem sok hatással volt a helytartótanácsrao mert húsz 
évvel később sem volt sokkal kellemesebb az állatgyógyászat egyetemi 
tanárának lakása. Kitűnik ez Zlamál V iZmosnak az egyetem tanácsához 
1845 nov. 9-én intézett folyamodványából, hol többek köz! azt mondja: 

"Semmikép sem kellemetes olly helyen lakni, hol egy 200 négyszög
ölnyi téren, annyi beteg állatok (az 1844-iki Augusztus 1-ső napjától egész 
1845 Julius végéig 625 beteg orvosoltatott az intézetben) kigőzölgése s 
kiürítése, annyi elesettek maradéka s kifolyása összegyűlvén, a szükséges 
csatornya hiányánál fogva, ezen szük téren fekve maradt, a ház légkörét 
elrontja, úgy a lakosok egészségére kártékony-an hat s az életet kivált
képen nyáron n1ajd lehetetlenné teszi. Ezen n1ostanában orvosolhatatlan 
hiányokon kívül pedig vannak ollyanak is, mellyek az alázatosan alól
irottnak lakását közvetlenül érdeklik, s mellyek az előbbiekkel egyesülve 
további ittmaradásomat veszélyeztetik. Lakásomhoz tartozó konyha t. i. 
olly helyen s olly állapotban vagyon, hogy az udvar s utczából úgy is ele
g·endő bűzzel ellátott szobáimat, még füsttel és konyhaszaggal árasztja s 
úgy igen gyakran az ablakok s ajtók nyitásához kénszerit, a mi kiváltké
pen télen igen-igen kártékony." 

• 
Hofiner József korán, 47 éYes korában, tüdővészben halt meg s beteg·

sége kifejlesztésében kétségkívül jelentékeny része volt annak a nyomorú~ 
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ságos, nedves intézeti lakásnak, melyben életének jórészét leélte. ~Iikor 

1841-ben meghalt, maga Toldy Ferenc tartott róla szép emlékbeszédet a 
Magyar T.udományos Akadémián, bővebben részletezve az elhunytnak 
tudományos érdemeit, szorgalmát. Emellett azonban emberséges lelkületét 
is ki kell emelnünk. Végrendeletében összes vagyonát, illetőleg annak 
kamatjait, két szegénysorsú, de kiváló tehetségŰ iskolásfiú nevelésére 
hagyta. Végrendeletének idevágó pontja következőleg hangzik: •. Ezen 
niost elő számlált és öszveséggel három ezerötRzáz pengő forintot maguk
ban foglaló kötelezvényeket, a 75.081. sz. Eszterházy-féle sorssal, szekré
nyeimben találandó készpénzeimmel, úgy a nyilvános árverés útján el
adandó egyéb mindennemű ingó javaimnak, melyekről különös rendelést 
nem teszek, áráhul bejövendő, s hagyományaimnak, úgy a ten1etési éR 
egyéb szükséges költségeknek s kiadásoknak levonása után fenmara
dandó soromával egyeternben főtisztelendő Villax Ferdinánd úrnak. mint 
a tisztelendő Cistercita szerzetes Rend zirczi Apátjának Ö Nagyságának és 
általa az egész tisztelendő szerzetes Rendnek azon föltétel alatt kívánom 
és rendelem általadni, hogy a levonandók levonása után kitünendő eg1~sz 
öszves tőkepénz, mint alapítványi tőke a tisztelendő szerzetes Rendnek bir· 
tokában s használatában maradván, az attul járuló kamatokat szeretett 
testvéremnek, Veszprém városában lakó Hoffner Erzsébetnek évnegyedi 
részletekben kifizettetni szíveskedjék. testvéremnek halála után pedig, 
ugyanazon kainatokból egy, vagy ha annyira telnék, két szegény sorsú, de 
kitünő lelki és elmetehetségekkel bíró gyerkőczének, hogy, mint az emberi 
társaságnak hasznavehető tagja, kevesebb nyomorúsággal küzdve léphes· 
sen, vagy léphessenek a világ szinpadjára, a székes-fehérvári convictus~ 
ban. a hat gymnasialis oskolán általi neveltetésére, ápoltatására és oktatá
sára fordítani ne terheltessék." 

Az Orvosi Tár (1841. évf., 192. 1.) ehhez azt a megjegyzést fűzi. hogy 
kívánatos volna, ha a zirci apát a hagyományozott összegeket orvosok 
árváinak juttatná, mert hiszen Ho:ffner is orvos volt és orvosi gyakorlatá
val szerezte vagyonát.2 }_i'el is kéri a cisztercita rendet, hogy szándékaj 
felől mielőbb nyilatkozzék, de ez a nyilatkozat, úgylátszik, elmaradt. Én 
legalább az Orvosi Tár következő évfolyamaiban nem találtam meg, pedig 
nagyon érdekes volna tudni, hogy Hoffner humanizmusa révén, kik neve
lődtek a fehérvári konviktusban! 

A szóbanforgó üggyel kapcsolatosan különben a székesfehél'vári 
cisztercita főgimnázium főigazgatójától, Mátray Rudolf úrtól azt az értesf-· 
tést nyertem, hogy a Ilofiner-féle hagyaték Székesfehérvárra került, való· 
színüleg azért, mert akkoriban más konviktus a dunántúli megyékben nem 
is volt. Az ingóságok eladásából mindössze 6000 forint került ki s mikor 
a konviktus megszünt, a rend (a helytartótanács beleegyezésével) ezen 
összeget megváltotta és annak 5%-os kamatait azután is minden évben. 
egészen a kommunizmus idejéig kiadta az arra érdemes tanulóknak; a 
tanulók "neveltetésére" azonban ez a kis összeg korántsem volt elegendő. 
Ma már természetesen ez az alapítvány is teljesen elértéktelenedett. 

2 úgylátszik, hogy Hoffner mint orvos, az akkor még nagy divatban levő 
homoeophatikus irány híve volt, mert az Orvosi Tár 1839. évi folyam~ba;n (2. félév· 
110.) az a megjegyzés olvasható, hogy "a hasonszenves orvosok szarnat Magyar~ 
orEzágon könnyű megolvasni és ezek nagyobb része is szelidített homoeopa.tha 
inkább mint hahnemannista. Magánál az universitásná1 is vannak H offner pro· 
fesszor~n kívül mások is, kik, mi jó van a homoeopathiában, azt méltányolni 
tudják". 

"!\fagyary-Kossa: ?1-fagyar orvosi emlél{ek. Il. lll 



Adatok 
az 1738-43. évi pestis történetéhez.' 

l. Debrecen városának szabályrendelete, me ly különösen a hetivásárok 
megtartása mádiára vonatkozik: 

"Primo: A Nemes Város (a) Váradi útban, Báró Gillányi Uram eő 
Nagyságba vendégfogadóján kívül, a homokos szőlős kerttül fogva boldog
falvi szőlöskert gyepüjéig házat csináltat, gajbul és tövisbül; jó magas gye
pütt, mely által nap keletrül nap szállatfelé egyenesen nevezett kertek között 
való planities el rekesztődik, és az lészen külsőknek és Debreczenieknek végső 
határok héti vásároknak alkalmatosságával, melyet Commissarius Urai
rnék hírek s engedelmek nélkül nem lészen szabad sub poena trajectionis 
(agyonlövés) által hágni s által menni. - Secunda: Ezen a gyepün és hu
zatott lineán legalábbis hat rész: vagyis utak fel hagyattnak, melyek által 
bé és ki foghnak adattatui vett jószágok, marhák, alább irtt praeeautiók
kaL Tertio: Azon utakhoz mindenikéhez két fegyveres hajduk Nemes 
Város részérül fognak statuáltatni, és a kik mind nevezett fennálló strá
zsákat, mind pedig a város népét ezen dologhban fogják regulálni; négy 
hites comm.issariusok nemes Város részérül szükségesek. - Quarto: Min
den út vagy rés mellett a Város részin tüzek fognak raka.ttni, és a tálakban 
eczetett tartattni, hogy a pénz maceráltassék, és által adandó portékák, 
melyek füstölni valók lésznek, meg füstöltessék (!), és úgy az egéssége
seknek rendeltetett hajdúk által ismét által adassanak, s nemis lészen sza
bad nagy büntetés alatt ezen praecautiók nélkül semmit is általadni, és 
venni Commissariusok hirek nélkül. - Quinta: Szabad lészen pedig Debre
czeni U rajméknak egésségessek számára el adni és által adni ezen utolsó 
szükségben sótt, rezett, vasatt, és ezekhűl csinált eszközöket, fa és tserép
üveg edényeket, csismának való bűrt és bocskort, bürbül csinált eszközö
ket, hámokat, kantárokat, kötőfékeket és egyéb szijártók, csismadiák és 
vargák által készített szerszámokat, kerekeket, egész szekereket, és 
szappant; illendő füstöléssel, szellőzéssel. - Sexto: Borsot, gyömbért, és 
egyéb fűszerszámot tojást, almát, diót, és másféle száraz gyümölcsöt pedig 
a földre kiöntvén, úgy elvihetik az egésségesek. - Septimo: Minden gyap
jat és lenbül vagy kenderbül, szöszbül, pamutbul, selyembül csinált eszkö
zök, ruhák, posztók, vászon, gyolcs és selyem portékák excludáltatnak és 
heti vásárokban, mivel azok emundatiojokra nagyobb üdő és más mód 
kívántatik, nagy büntetés seu sub poena Contrabandi 2 nem lészen szabad, 

1 Néhány érdekesebb adat az Országos Levéltárban található "Acta pesti
lentialia" fascikulusaiból. 

2 Elkobzás. 
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papirost kivévén, által adni. - Octavo: Fellyebb megjedzett jószágon, 
pénzen és portékán, eszközökön kivül, a kik itten nem specificáltatnak és 
által adni nem engedtettnek, senki se merészellye a városhul vásárban 
kihozni, kitenni, és eladni; melyekre, ha kihoznak, Nemes Város részéről 
rendeltetett Commissarius Urajmék jó vigyázással és a refractariusokat 
a városhul kiverjék, érdemek szerint büntessék. 

Tekintetes Nemes Vármegye részéről rendeltetett commissariusok és 
patalérozók,' strázsák által illyen mód fog observáltattni: Primo: Minden 
kedden jó reggel Commissarius Urajmék a feljebb emlitett gyepünek által 
ellenében tiz lépésnyire kirendelik strásáikot, fábul csinált kereszteket 
határfának vervén a földben, mely határokat senkinek sem szabad sub 
poena gravi (átlépni). - Secundo: A mely speciticalt határokig minden 
névvel nevezendő jószágott, marhát és portékát ezen Nemes Vármegyébe 
lévőknek és másuvá valóknak is, egésséghes helységekhűl jó és hitelessen 
visált passusok mellett a vásárra jövőknek, szabad lészen hozni és el adni 
Debreczeni Urajméknak és a külsőknek is. - Tertio: Ki rekesztvén fa.luzó 
sidókat, görögöket, eörményeket, kik Felséges Királyné Asszonyunk ke
gyelmes edictuma által széllyel való járástól arceáltatnak, koldosokat és 
czigányokat. - Quarto: Jószágoknak által adása és vitele légyen nem 
másutt, hanem csak rendeltetett útakon, strázsák előtt és szemek láttára. 
pénzt pedig arra rendeltetett emberek vagy strázsák debreczeni strázsák~ 
tul eczetben való megh mosása után vízben, tálokban fogják által venni, 
és egésségeseknek minden suspicio nélkül kezeikhez szolgáltattni. -
Quinta: Mindkét részről Commissarius Urajmék arra vigyázattal legye
nek, hogy a pénznek által adásában, és ki fizetésében tsalárdságot és egy
mást megkárosítani ne engedgyék a népet, hanem kiki a megalkutt jószág
nak adgya meg minden hiba nélkül az árát, alkuvások szerint, és ha mi 
ollyast tapasztalnak, mindaddig méglen megfizeti~ a jószágot el vinni ne 
engedgyék. - Sexto: Mindkét részrül való Commissárius Urajmék azokra 
is vigyázó szemmel legyenek, kik nagy nyereségek kedvéért idő előtt a 
jószágot megvennék és azután két áronnis nagy nyereséggel adni szándé
koznak, aszt se engedgyék, illyetén nagy uzsorát. - Septimo: Emergálandó 
difficultásokat egyenlő értelemmel, mindazonáltal superioritásoknak, az az 
magoknak praeficiált Tiszt U rajméknak hirekkel és consensusival, a nép 
között csendessen és békességesen végezzék el és superállyák. - Octa.vo: 
Vásári napokon felljebb irtt mód szerint kinyitván a lineát szegletesen, 
Szepesi pusztán levő strázsák kunyhójoktul fogva szüntelenül pataiércz
tassanak tégJási és boldogfalvi szőlőskertek vígében ee:íszen városi gye
püigil avagy lineáigh nap leszállot felöl, hasonlót cselekedvén homokos 
szőlős kerttül barak-csapszék szélin való strázsák kunyhójáigh, hogy olda
last senki be ne bocsájtassék egíss:ígesek közzé, hanem csak azon kinyitott 
uton minnyájan be és ki menyenek. -- Nono: l\iinden kedden egész nap 
vásár kedvéért ez practicáltassék: nap leszállot előtt a népet a lineából 
kihajtván, állyanak a patalérozók és az strázsák első strázsáló helyekre, 
az hol egyéb napokon szoktak állani. - Decirno: Oaetera quae hic ad 
ungnem describi non possunt, committuntur dexteritati Dominorum Oorn
missariorum." 

2. Szabolcsmegyei vesztegzár-rendelet. (Ordo stricfioris praeclu:'iio
nis) 1740-ből. 

8 Patroulirozók (cirkáló lovas őrök). A Tájszótár szerint ma is Hő szó, "sza
ladgáh.li, csatangolni" jelentéssel. 

10* 
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~,Az infectus helyek különösen e szerint fognak occludáltatni szoros
sabban: úgymint, a mely ollyatin helységnek három calcaturája vagyon, 
annak edgyike pro pascuatione, az második pedigh tavasz vetésnek megh 
hagyatattván, ott territorialiter; az harmadik részen pedigh a falu alatt 
cingáltassék. Notandum: a hol az erdő in sua extensione széles és hosszu, 
ottan pascuatioja a proportione, tüzi fa kedvéért is megh hagyattasék, 
következésképen a több részHül elrekesztessék. Sik mezőben ad summam 
edgyik strázsa a másikátul és per consequens a többi is edgymástul 
eireiter három ezer lépésnyire legyen ki állétva, ugyhogy communicatioja 
lehessen edgymással; az erdős, bokros és cserés helyeken pedigh ezer 
lépésnyi distantiában állétassék egymástuL Caeterum sanitatis commis
sarius UTammal az tekéutetes nemes vármegye tagjai közül vice ispán 
tektes Ibrányi István és Józsa István urajmék kimennek indilate s ezeket 
ad justam distanciae proporcianem rendellyék el. Az kunyhók fel álván, 
mindenikhez két fegyveres paraszt ember consituáltassék. Strásának ezek
hez adatni fogh hetenként egy lovas és fegyveres nemes ember, az ki az 
aláb rendelendő commissariusokon kívül az paraszt strására vigyázzon, 
praeterea minden infectus faluhoz fogh három militaris katona kivánsá
gunkra ordereztetni, a ki hasonlóképen vigyázzon nem csak a strásákra a 
commissariussal, hanem éjjel patrolérozni is fogjon, ugyan az oommissa
riussal. - ln processu Dadajensi denominantur commissarii: - Gavához 
és Ibrányhoz, Paszub felöl való oldalához, tudniillik Bulyig, mivel conter
mináltatnak ad invicem és tsak a száraz részen szükséges a strásáltatás, 
rendeltessék Gyöngyössy László; ellenben Ibránnak kereszt ut felé való 
oldalához és Halásznak a száraz részen levő határához Mikus István. Kék
hez és Besztereczhez e ratione conterminii, mivel máskint is ts ak a szárazon 
levő határát lehet strásáltatni. Bo ck Mihály, Orosshez Gyöngyössy Fererr ez 
urajmék constináltattak (!), In processu Báthor: Apagyhoz Azary Fe
rencz, Gyulajhoz Torh Mihály, Kis Létához és Bogárhoz, határossak 
lévén ezek is, Tóth Péter; Mihállydihoz iffju Elek György, Béltekhez Bal
kányi Bán István, Madához Sulyok Ferencz urajmék. In processu Kis 
Várda: Gyüréh'ez és Apátihoz, ezek is határossak lévén és ts ak eg. felöl 
kelletvén itten is strásáltatni, Petri György uram, Gyulához Kálmánczaj 
István uram rendeltettnek comisariusoknak. Ezen denominalt commis~ 
sariusoknak és strásáknak olly instructioja adatik, hogy ha történet sze
rint az infectus helyekből valaki és akárki, személy és sexus distinctioja 
nélkül, ki gyönni inteutáina és recedálni harmadszori kiáltásokra sem 
akarna, halálra is meg lüjje. Ellenben ha a paraszt ki rendelendő strása 
nem engedelmeskednék ez elrendelt commissariusoknak, annyival inkább 
ha opponálná magát, tehát in eum casum, az katonák assistentiájával 
secundum majus et minus, pro exigentia, keménnyen in instanti az szó
fogadatlanságért negyven ütéssel, az oppositioért pedig kétszeresen csapat
tassé-k megh. Ultimatim: Ex superabundanti sanitatis commissarius uram 
minden infedus helyről hivattassa ki az birákat és parancsoilya megh 
keménnyen, hogy ha közikbeh egésséges helyekből akarki személy is, 
sexus válogatás kívül, bemenni találna, az ollyatin személyt mindgyárt 
incaptivállyák s magok felszabadulásáig erős őrizet alatt megh tarcsák, 
úgy, hogy midőn fel szabadulnak, statualhassák, következésképen a tektes 
magistratus keziben resignálhassák; máskint ha ennek elmulatói lesznek, 
bizonyosan a bíró, eskütt társaival edgyiitt, a Felséges Udvar parancso
Jattya szerint, fel akasztassék. Aki pedig közülök kiszökni fogna, az ollyan 
embert is hasonló büntetés alatt azonnal tartoznak sanitatis feő comissa-
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rius urajmék(nak) nevezett szerint minden késedelem nélkül tudtára adni. 
Ezekhez az is járul, hogy mihent az jég a vizekből kiolvad, tehát minden 
commissarius urnak incumbálni fog az hajókat és csónakokat hit alatt 
exquiráltatni s azokból a propartione csak annyit hadgyon megh pro usu 
lignaticnis (fahordás), a kit vélend szükségesnek lenni s ezeknek conser
vatiojához két elől járó vagy nemes személy a hol találtassék, avagy pa
raszt reúden levők intervallariter eskettessenek, a kiknek, parasztságnak 
tudniillik, sub poena suspendii, a nemesseknek pedig sub perpetua arnis
sione honoris, incumbálni fogh lakat alatt tartani s tsak akkor szabaddá 
tenni, a midőn valmni tüzi fára eshetik a lakosságnak szüksége; az is kö~ 
telességük lészen, hogy az magok határokból ki ne lépjenek, sőt ha ollya
nok tanáltatnak, mindgyárt megh fogattassanak általuk és tartattassanak 
rabul felszabadulásokig; az többi hajókat pedigh avagy csónakokat tar
tozzanak a strás.ára ki vonatui és az commissariusnak resignálni, az fellyeb 
irt büntetés alatt." 

3. A Vác 'Városát körülzáró veszteglővonal és az őrhelyek beosztása 
és elrendezése az 17 40. évi pestis alkalmával. C~ielléklet gróf Balassa Pál 
1740. szept. 29-i felterjesztéséhez. Orsz. Levéltár. Acta pestilentialia.) 

"Specificatio staticnum et vigiliarum in linea civitatem episcopalem 
Vacziensem praecludente, uti et continuative, exclusis possessionibus 
Kosd et Pencz noviter ducta usque possessionem Csűvár locatarum, 
residuis stationibus usque possessionem Lőrinczy in statu quo relictis." 
(A következőket magyar fordításban, kivonatosan adom): l. őráliomás 
(statio) a Duna partján, a Verőezéről Váczra vezpf.ő országúton (via 
regia): egy commissarius, egy kerülő ( obequitator ), három hajdú. 2. állo
más: a váczi szőllők alatt, az előbbitől 200 lépésre (úgy, hogy az első állo
más embereit lássák): két hajdú. 3. állomás: két hajdú a dombon, 600 
lépésre az előbbitől, úgy, hogy lássák az előbbi állomáson levő embereket. 
4. állomás: két hajdú a domb oldalában (úgy, hogy az előbbi állomáson 
levőket lássák), 250 lépésre az előbbi állomástól. 5. állomás: két hajdú egy 
másik domb tetején, az előbbitől 400 lépésnyire. 6. állomás: két hajdú egy 
harmadik domb tetején, 600 lépésre az előbbitől. 7. állomás: két hajdú a 
váczi szőllőktől jövő úton, 300 lépésre az előbbitől. 8. állomás: két hajdú 
további 300 lépésre. 9. állomás: két hajdú a hegy alján, a folyó mellett, 390 
lépésre az előbbitől. 10. állomás: két hajdú a Katalin-hídnál, .346 lépésre az 
előbbitől. 11-14. állomás: két-két hajdú az ezen hídhoz vezető úton, 300-300 
lépésre egymástól. 15 állomás: két hajdú a kisváczi úton (350 lépésre az 
előbbitől). 16. állomás: két hajdú a másik kisváczi úton (270 lépésre az 
előbbitől). 17. állomás: két hajdú a nüticzi gyalogút mellett (ad semitam 
Nütieziensem). 18-19. állomás két-két hajdú a hegy végén sa folyómellett 
(360, ill. 800 lépésre). 20-21. állomás: két-két hajdú a Kosd felé vezető 
úton, 500, illet. 730 lépésnyire egymástól. 22-23. állomás: a völgy feletti 
úton, ugyan1lgy, 24. állomás: két hajdú a Kosdról Gyarlára vezető út mel
letti völgyben, és igy tovább, mindenütt 300-400 lépésre állított hajdúkkaL 
A 2-4 commissarius a penczi úton, továbbá az acsai csárda mellett és Kal
Jón volt elhelyezve. 

Hogy ennek a nagyszámú őrszemélyzetnek az ellátása milyen súlyos 
megterhelést jelentett az egyes vármegyékre, kitünik Nyitra megye egyik 
felterjesztéséből, hol az van mondva, hogy ez a megye "pro excubiis et 
vigiliis" havonkint 2500 forintot fizetett ki. 

4. Egy pestises beteg levele (u. o. Abranics István csolnoki, eszter
gommegyei parochus jelentéséhez csatolva, 1739 szept. 4.). E levél is 
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bizonyítja, hogy népünk mennyire bízott a levélfüstölés fertőtlenítő 

erejében: 
"Kedves feleségem! Inkább ezer föstes (füstös) levelet vettem volna 

kezembe, mintsem ezen tiszta leveledet, melyből h·tem, hogy kívánod tudni, 
miként vagyok; mellyel nem is kivánnálak szomoréttani: úgy, hogy halál 
életemmel tusakodik; nem tom Isten irgalmában vagyok, mellyik győzi 
meg egymást. A mellemben halál kapói ugatnak/1 egész testem vert; nem 
tom külembeznj (!), mely helyen eőtés van, és mely tiszta; fejemen csak 
egy véres seb vagyon. Eret is vágtak rajtam, de nem igen irzem jobban 
1nagamot. Ezzel maradok Baranyay Sigmond." 

5. A pestises betegek és halottak bejelentése. Éhinség. Ha valahol 
a ragály gyanúja felmerült, rendesen az volt a hivatalos eljárás, hogy 
felszólították az illető község lelkészét, hogy terjessze be az utóbbi időben 
elhaltak névsorát, szintúgy az ott működő sebészt is, hogy mondja meg: 
milyen betegségben haltak meg az illetők. Erre vonatkozik az alábbi két 
kis irat, melyek azért is érdekesek, mert úgy a lelkész, mint a sebész 
igaz hitére nyilatkozik benne: 

Vörös István surányi (Nyitra m.) parochus 1739 június 21-én beter
jeszti az április 12-ike óta elhaltak névsorát: "Infrascriptus sub puritate 
conscientiae meae recognosco, ac de constitutione sanitatis possessionis 
Suranyensis talem prouti sequitur respectu decedentium e vita hominum 
genuinam facio declarationem, et quidem primo stb. (következnek az el
haltak nevei) ... Azután az okmány végén utóiratban következik a sebész 
nyilatkozata (ez már nem tudott latinul!): "Én is hassonlyoképpen aláb 
subscribált Surányi Borbélj, hitem után igazán megh valom, (mivelhogy 
már ennek előtte nagyszombathi dögh halálnak alkalmatosságával el
éghsségessen experiáltam, my légyen az olly an nyavalya, mert maghamis 
szenvettem akkoriban az gugát) hogy vizsgálván Plebanus Uram által 
specificált holt tetemeket, azokon semmi speciesit az olyatin ragadozó 
nyavalyának nem tapaztaltam lenni. Kit is praesentibus attestalok. Suran, 
21• Junij, 1739. Vezteniczky Ferenc, m. p." 

Pestisgyanú esetén a vármegye által kiküldött egészségügyi bizto
sok, egy sebész és katona (ha más nem: egy zászlótartó) kíséretében sorra 
járták a városok, falvak házait, hogy saját szemükkel győződjenek meg 
róla: nincs-e· valahol gyanús beteg1 Az egészségügyi bizto st ( sanitatis 
cmnmissariust J mindig a nemes emberek közül választották és két-két 
járásnak az ellenőrzését bízták rájuk. Ibrányi István szabolcsmegyei al
ispán jelenti (Ibrány, 1739 január 18) a helytartótanácsnak (magyarul!), 
hogy a kegyelmes parancsolat értelmében "ezen tekintetes nemes vár
megye maga közül választván két böcsületes nemes embereket sanitatis 
commissariusoknak, a kik is már egy hete maguk mellé rendeltetett itten 
quartélyban levő hadirendek közül egy zászlótartóval és egy borbélylyal 
(ez is a katonaságtól való borbély volt), egyik-egyik nemes vármegyének 
két-két járásiban, városokrul falukra és házanként keményen megvizsgál
ják, hogy ha valami pestisben (kit Isten távoztasson!) a népek nem bete
geskednek-e!" stb. és úgy találták, hogy "Isten eő szent gondviselésébül 
ezen tettes ns. vármegye határában azon Isten ~ kemény - ostorának, 
a pestisnek legkisebb nyoma sincsen". (Mellékelve hozzá Andreas Schmid 

". Ezt a kifejezést magam is gyakran hallottam egy szarvasi tüdőbajos emberw 
től. Valahányszor elfogta a köhögési roham, azt szokta mondani: "Ugat a halál 
kutyá}a!" 
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'L'exillifer és Jos. Ganmer chirurgus latin bizonyitványa. A vexilliter van 
aláírva az első helyen!) 

Ha valamely várost vagy nagyobb községet zárlat alá vetettek az 
majdnem nündig az éhínség kezdetét jelentette, melynek súlyosságát az 
ott állomásozó katonaság nagy fogyasztása még növelte. Ezért írja a 
budai városi tanács (1739 január 6) az udvari kancelláriának: "nulla ligna, 
nisi quae a rustico, (in hyeme curru, in aestate defluo Danubio), adveben
tur; allodia, terrae nullae, nulli item p ecorum greges et illorum saginatio 
(hízlalás), farinae porro et leguminum defectus in tantu~ ut verbo omnia 
a rustico parato aere (készpénzen) comparati debeant. Lanionum provi
den~ia ut soli fatentur, ultra 8 dierum spatium vix se extendet," kérik 
ennelfogva, hogy a katonaság egy részét helyezzék el a városból és hogy 
többet ne is vezényeljenek oda a jövőben. 1740 szeptember 28-án újra pana
szolja a budai tanács, hogy a városban nagyon éheznek, mert a szarnszé
dos falvak lakossága (mely őket élelemmel, apró marhával stb. látja el) 
nem érintkezhet a városbeliekkel, másrészt meg a környéken elhelyezett 
Baden-Baden-ezred katonái mindent megesznek. A budai pékmestereket 
megintik, hogy mért sütnek olyan apró kenyerekaU - Szeged városának 
Yezetői (1740 június 23) azt panaszolják, hogy Csongrád meg-ye a kancel
lária parancsa ellenére, nem ad nekik ennivalót s amikor a cs~ngrádi al
ispánhoz fordultak, ez félig gúnyosan, félig tréfásan csak annyit felelt, 
hogy a szegediek számára nincs marhája: "Non sunt hi boves pro Szege
diensibus!" Fában is olyan szűkösek, hogy a város lakóinak jórésze a 
házak födelét égeti el. - Még több bajt okozott a sóhiány, mert a sót 
messziről kellett az alföldi városokba szállitani, nem minden akadály nél
kül. Gróf Károlyi Sándor, a Tiszántúl egészségügyi főbiztosa, somlyói 
sóval akarja ellátni Szolnok városát, ezért is 1740 március 23-án átír 
Kraszna és Középszolnok erdélyi vármegyékhez, hogy egy hét alatt 150 
kocsi sót küldjenek, ellenkező esetben katonai erővel fogja őket erre kény
szeríteni. A most már másodízben felszólított két megyét figyelmezteti, 
hogy többé ne hivatkozzanak se takarmányhiányra, se egyébre: a kinek 
nincs takarmánya (a sószállító marha vagy ló etetésére), az "szerezzen 
attul; a kinek vagyon, s ha különben nem megy, háza fedeleivel is segítse 
m~gat, mert én is próbáltam, volt oly idő5 a szükséget; de mikor annál 
megis nagyobb szolgálat atta elő magát: 200 arany áru paripám is házról 
fe,délt, nádat, füstös szalmát s gyakran fát is rágott és csakugyan a szol
galatnak meg kellett lenni". Hasonló hangú levelet küld Bihar megyének 
200, továbbá Szatmár megyének és Szatmárnémeti városának 100 kocsi só 
küldése tárgyában. 

J\iég a gazdag Debrecen is koplalt. A civisek városa is panasszal 
fordul (1739 szeptember ll) a biharmegyei alispánhoz. Nagyon kérik a 
vármegyét, hogy legalább a szüretre bocsássák ki a város lakóit azokat 
tudni_illik, aki_knek a városon kívül szőlőjük van, mert különben 'a szőlő 
termese ott k1nt rohad; "esak az Isten tudja micsoda ínségben vagyon a 
szegénység". "Mire mennek a hegyallyai szőllők és borok is, ha oda is 
uem mehetnek vagy embereiket nem küldhetik, a kiknek ott szöllejek 
vagyon T M i mondhatatlan nagy apadásával lenne ez a contributionalis 
tundusnak!" - teszik hozzá némi ravasz fondorlattal. Egy másik felirat
ban, melyet gróf Károlyi Sándorhoz intéztek, azt kérik, hogy legalább 
olyanformán engedjék meg a lakosságnak a szüretelést, hogy rnielőtt a 

6 Nyilvánvaló célzás a Rákóczi-időkre. 

.. 
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"hegyekre" mennének egy heti kontumaciát tartanának, olyan helyen, 
ahol elegendő rét és víz legyen a marhák szükségére és erre alkalmas 
volna a városnak Bánk nevű praediuma. Hiszen a katonAknak is meg· 
engedik, hogy ba menetközben valamelyikük pestisben megbetegszik, a 
többit egy heti eventillatióra elkülönitik, de azután quartélyra bocsátják. 

1740 november 12-én gróf Károlyi Sándor azt írja a kancelláriának, 
hogy a csegei és zsurki (Szabolcs megye) kontumáciákban igen felszapo~ 
l'Odtak az internáltak; mindkét helyen több mint ezer ember szorong s 
ennivalójuk jóformán semmi, úgy, hogy félni lehet, éhen vesznek vagy 
kétségbeesésökben kitörnek és rablásra adják magukat. Ezért is ajánlja, 
hogy ezeket a kontumaciákat oszlassák fel. Ugyancsak ő írja a járvány 
vége felé (Erdődről, 1743 május 25), hogy Mármaros, Ugocsa és Szatmár 
Illegyében olyan méretü lett a lakosság inséges állapota, hogy a fák kérgé
vel és a füvek gyökerével táplálkoznak. 

Még a kórházi betegek is éheztek és folyton csak ennivalóért könyö
rögtek a kórházi orvosokhoz. MeisneT Mihály Ferenc budai sebész, ki az 
ottani pestisbetegek Iazarétumába volt kirendelve ("expositus chirurgus" 
volt), következőket írja feljebbvalóinak:' "Ewer Gnaden solle untertbanigst 
berichten, aisz habe ich gestern Nachmittag dass Lazareth visitiret. und 
habe gefunden, dass das Weibsbild mit Nahmen Binde1"in auf gabrauchtes 
Pulver Higlich besser werde; sie will nichts al-sz esszen und im Zimmer 
herumb gehen. Der eine Süech-Knecht 7 ist auf freyen Fusz, der andere 
schreyet nach Wein und Esszen; der mit der Binderin hinaus gekomJnene 
Schlavak saget er müsse sterben, wan man ihme kein wein gebe sie 
hatten jetzt Fast-tag und also zu Erbes (!) und Linzerr mögte er 'kein 
W ass ze r trüncken, dan er seye gesund. Der Binderin abe r ihr Kindt 
weillen wür (l) es ihr von der Brust abgenohmen, sosagt mir der Expositus 
allda, dasz das gutte Kindt nichts rechte-s zu esszen hatte, auch die 
Krankenwartterin, also wan ich komme, und frage nach die Kranke, da 
hö"rr ich nichts, alsz der will essze, jener will eszen." 

Ezek után érthető, hogy súlyos büntetések, akasztófák botozáSok, 
lelövések ellenére is lépten-nyomon olvashatjuk ezekben a 'korjellemző 
pestisaktákban, hogy a városból, internáló helyekről, kórházakból stb. 
nap~nap után szökdöstek az emberek, nem sokat törődve a lineával. 

6. Zendülé~ek. Bü~Jetések. A köznép természetesen mindenütt nagy 
ellenszenv:el, sot rosszindulattal fogadta a szigorú zárlati rendszabályo
kat, melyek miatt, mint láttuk, sokszor éheznie is kellett. N éh ol, például 
Debrecenben, nyilt lázadás gátolta a batóságot a magasabb helyről adott 
utasítások vé-grehajtásában. Különösen abba nem tudott belenyugodni a 
köznép, hogy betegeit erővel a járványkórházba vitték és hogy a teme
tések sem történhettek a megszokott, hagyományos, díszes módon 1739 
június 2~án azt írja a debreceni városi tanács a kancelláriának hoO'; Vig 
1\1:átyás nevü ottani mészárosnak pestisben meghalt a fia és a 'leán°;a s ö 
ne~ enged,te, hogy _hulláikat elvigyék a járványszolgák (vespillones), 
1nkabb a haza udvaran akarta, barátai segítségével, elföldelni őket. A nép 
s~ázával g'3'Űlt a háza elé, elkergette az ott álló isterázsákat, Ieszakgatta a 
hazakra ragasztott pestis-cédulákat, behatolt Vig Mátyás házába és föl
kapván a halottakat, maga vitte ki őket a temetőbe, erőSzakkal kinyittat
ván a városnak régtől elzárt kapuit. Ugyanez történt Bodoki Dávid és 

6 E levél is az 1739, évi pestisiratokhoz van csatol-..-a. (Orsz. Levéltár.) 
7 Sir'.' Seuch-Knecht (járványszolga) helyett. 

.. 
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Erdélyi 1\Hhály halottaival is, a városi magistratus kiküldötteinek szeme
láttára. A nép különösen irtózott ezektől a vespillóktól, panaszolván, hog:5-' 
ezek a leghitványabb, szemétre való emberek (vilissimi homines) és a 
városi tanács sem tagadja, hogy csakugyan azok, de azért mégis örül, 
hogy legalább négy embert talált az egész városban, kik ezt a szomorú 
foglalkozást vállalták. Különb emberek nem akadtak, mert a debreceni 
nép elejétOl fogva a legnagyobb gyülölettel van irántuk s úton-útfélen a 
legmegalázóbb titulusokkal illeti őket. A zendülés elnyomására a tanács 
fegyveres karhatalommal élt; de a katonák láttára egy K. Patay István 
nevü civis még jobban felbiztatta az "afféle napszámosokból és mester
legényekből" álló tömeget, "a kinek ez időhöz képest semmi egyéb dolgok 
nem lévén, olyanban törték fejeket, mely nem őket illeti".8 A civisek 
leszaggatták a hentesek ernyőjéről a fahusángokat s megrohanták a város
házát. Patay maga vezette őket, azt kiabálva: "Illyen magistratust tart 
kigyelmetek~! Az egész tanácsot a bíróval együtt ki kell húzni a házból! 
Ne féljetek! Leszek én elöljárótok, az Isten ád nekünk erőt ezek ellen a 
fegyveres emberek ellen; itt elég dorong van." A roham nem mulhatott el 
Yérontás nélkül. A Vetési-féle gyalogezredből kirendelt tizenkét közember 
fegyverét használta, két zendülőt agyonlőttek, hármat megsebesítettek, a 
tömeg szetszaladt, de a főkolomposok fogságba kerültek.. köztük Patay 
István is. A főbenjáró per megindult, a városi tanács Patayt neg·yedfel 
hónapig vasban tartotta s azután az enyhítő körülmények (részegség·e) 
dacá!!a cum publico scandalo tett lármás cselekedeteiért és gyilkosságra 
célzó s;~vaiért" fejvesztésre ítélte. Az ítélet végrehajtása a fellebbezések
kel elhalasztódott vagy másfél esztendeig s Úgy látszik, hogy a Mária 
Terézia megkoronázásakor adott általános amnesztiában nyert kedvező 
elintézést. A kisebb cinkosok ügyében az eljárás rövidebb volt: ezeket a 
tanács "kemény pálcázásra" ítélte, s a büntetést legott végre is hajtatta. 

A járvány tartama alatt a bírósági eljárás annyira rnegszigoríttatott, 
hogy a vesztegzár túllépéseért is halálbüntetés járt. Példa rá a fiatal Vasas 
György esete Debrecenben, ki a városból hatósági engedelem nélkül csak 
azért távozott el, hogy jákó-hódosi birtokán levő beteg nejét és kiskorú 
testvéreit meglátogassa. A bíróság őt is élet- és birtokvesztésre ítélte s 
csak nagy erőfeszítéssel sike:~;ült számára Károlyi Sándor gróf pártfogá
sára kegyelmet kieszközölni (Éble, i. h.). Nem lehet azonban azt rnondani, 
hogy az ország minden részében ilyen keménységgel büntették a veszteg
zár jogosulatlan átlépőit. Igy például megtörtént, hogy Sprung Ferenc 
Antal besztercebányai polgár szolgája (Szlávik János) kiséretében 
Körmöchányára utazott s mikor a város előtt az igazolványát és passusát 
kérle az őr, ráförmedt: "Du grober Flegel, was hast du mich umb mein 
Pass zu fragen?" s mikor a szalgájától is pass us t követelt s ez át is adta, 
Sprung kikapta ezt a kezéből s leugorván a kocsiról, öklével mellbevágta, 
"du Hundtzfut!"-nak titulálva őt. Erre a szolga is kedvet kapott s neki
ugorván, jól pofon teremtette a megszorult vigilt, aztán az elzáró korlátot 
felnyitották s behajtattak a városba. A besztercebányai tanács (1740 már
cius 4.) hivatkozik ugyan arra a királyi rendeletre, mely azokat "qui v!~ 
facti vel clancularie transire (tudniillik a lineán) attentarent, illos traJ1~ 

s Domokos Márton levele (1739 szept. 11.) Bihar megye vicispánjához. Továbbá 
a debreceni tanács 1739 nov. 14-én tartott tanácsülésének jegyzőkönyve, és, Patay 
István ellen hozott ítélete. L. továbbá Éble Gábor: Károlyi Ferenc grof es kora 
(1893, 471.) . 
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ciendos, hos vero poena laquei afficiendos benigne statuere dignata est": 
Sprung uramat mégis csak 300 rhénes forintra ítélte (melyből 40 forint a 
megvert őrnek járt, a többi pedig Körmöcbánya egészségügyi alapját 
illette), a hűséges Szlávik kocsisnak pedig száz botot juttatott. 

,l! 40 április 4-én gróf Berényi Tamás jelenti, hogy öt garadnai 
(-"b~ UJ" ~egye) lakos átszökött a lineán. Ezeket először is három hétig 
kulon or1ztette a faluban, aztán megvasalva magánzárkába helyezte őket 
az abaújmegyei alispánnak pedig meghagyta, hogy mind az ötöt akas; 
tassa fel, vagy legalább is egyet, aki vezérük volt, köttesse fel a kassai 
linea közelében, a többi négyet pedig vszessék ki az akasztófa alá hogy 
végigszenvedjék a halálos rettegést, azután bocsássa őket szabad~n. Az 
alispán azt felelte, hogy mindez még azon a héten meg fog történni ellen
ben Abaúj vármegye rendjei túlszigorúnak találják az ítéletet s el;gendő
nek vélik, ha a bűnösöket az akasztófa alá vezetik; a vezérüknek pedig 
annálinkább meg kell kegyelmezni, mert sok gyermeke van és epilepsiás. 
A gróf azt feleli nekik, hogy forduljanak kegyelemért a felséghez. (Hogy 
mi lett a dolog vége, az nem derül ki az iratokból.) 

Az ország déli határain 'különös szigorral büntették a határzár 
átlépőit; itt már nem elégedtek meg a nagyobb községek határában 
állandóan ott dísztelenkedő akasztófákkal, hanem még kűlön ad hoc 
•.. oYors-akasztófákat" is emeltettek. A szlavóniai "Lands-Deputation·• 
például elrendeli, hogy "von Bellgrad bis an das Draager-Enk (!) von 
Stund zu Stund Schnel-Galgen errichtet (werden sollen)" és ezekre mind
azokat felkössék, kik az előírt vesztegzár-rendelkezések ellen vétenek. 

7. Bizonyítvány arról, hogy a hivatalosan kirendelt visitator a házak 
fertőtlenítését stb. elvégezte. (1740-ből, közelebbi datum nélkül.) 

"Mi alább megh írt héreghi bírák és esküttek praesentibus recognos
callyuk, hogy az tettes nemes vármegyétül hozzánk rendeltetett visitator.9 

amidőn helyiségünkben bészálván ( !), azonnal az házakot mészszel kisimít
ván megh fehérítette, megh füstölte és ruháikat megh ígetvén, úgy 24• 
junij mind kicsinytül fogva nagyigh, házonként járván, helségünk érde
mes bírájával és eskűttivel megh vizsgálta, kik közűl (Istennek kegyelmé
bül) amaz ragadozó pestises nyavalyában egyet sem experiálván, hanem 
jó egészségben minnyájan találtattak. Melynek nagyobb ell (!) hitelére 
adjuk ezen attestationalis levelünket, mellyet is magunk subscriptiojával, 
vagy is szakott élő pecsétünkkel megh erősítűnk. Datum Héregh. 

Fő Bíró V ég h Mihály. Esküdtek Molnár István stb. 

Törvény Bíró Faraghó János. Szolchány János, loci Notarius. mpr." 

(P. H.) 

8. Katonák hatalmaskodása. Ezen nagy pestisjárvány alkalmával, 
éppúgy, mint máskor, nagyon sok baj volt a katonasággal, mely a legtöbb 
helyen semmibe sem vette a polgári hatóság intézkedéseit, nem törődött 
lineával, kontumaciával, pestilentiariussal és commissariussal, hanem 
ment ahová akart, vígan hurcolva szanaszéjjel a ragályt. Sokszor meg
történt az is, hogy a községek, városok számára küldött élelmiszert, fát 
stb. az országúton elfogta és (a maga javára) elkobozta. Hogy miként 
viselkedtek s milyen hangot használtak katona-urairnék a polgári hatósá-

9 Ez "Frantz Adam Rupert, Contagionis Visitator" volt. 
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gokkal szen1ben, azt legjobban megvilágítja Kovacsics János pincehelyi 
pestis-kommisszáriusnak Tolna megye alispánjához (1739 december 10) 
intézett következő panaszos levele: 

"Bizodalmas nagy Uramnak, Vice Ispány Uramnak! 
Ajánlom alázatos kötelességgel való szalgálatorna t az Urnak. Az 

tudva levő Althanni R.egimenthez tartozandó Oberster von Duckweiller 
mai napon sok mocskok és csunyasághok el követése után öléssei fenye
getvén, hogy vagy megh lövet, vagy ha föl nem nittatom, eő fejemet véteti 
és az vizben fog vettetni. Én arra is csak azt feleJtem, praemissa prote
statione: "Uram, szabad vagy velem; itt vagyok; de én által nem bocsátt
lak!'" Arra csak parancsoilya véle levő tisztnek, hogy mennyen és fejszét 
hozzon, hogy az sorompát derékban ell vágja; engem pedighlen megfogat 
és legottan százat csapat rajtam~· kire ismét feleltem: "Uram! Nem az én 
akaratom, hanem Urunk parancsolattya; itt vagyok, te lássad." Látván, 
hogy az lakatot már le akarják ütni, magam is életemrül gondolkodván, 
praemissa iterata protestatione, a kulcsot elő kölletett hoznom; (noha 
ugyan nálom volt, de méghis várván, és retárdálni mind addig kívántam, 
míghlen lehetett; de hasztalan volt várakoznom, mivel levelemre mind ez. 
óráigh nem vettem választot."10 A dolog vége az lett, hogy a katonák sans 
géne áttörték a vesztegzárat. 

Körűlbelül ugyanebben az időben (1739 december 20) Nagy János, 
Sümeg várme.gye nótáriusa, jelenti, hogy egy bizonyos tüzérkapitány, ki 
a baranyamegyei N agyhetényben volt inquarterizálva, éjnek idején az 
erdőn át kikerülve az őröket, titokban átment a lineán. Másnap a pestis
biztos, 4 katonát vévén maga mellé, átment Szigetre, hogy a kapitányt 
kivezesse onnan; meg is találta őt, mikor éppen javában ebédelt a komen
dánsuáL A biztos, hivatkozva a felség rendeleteire, felszólította, hogy 
azonnal távozzék a vá1·osból; a kapitány azonban a komendánssal együtt 
durva és sértő szavakkal rátámadt, a házból kiutasította, keményen meg
fenyegette és a komendáns védelme alatt csak azért is bentmaradt 
a városban. 

1740 február 6-án gróf Berényi Tamás zempléni főispán jelenti a 
kancelláriának, hogy egy R.absdorff nevű kapitány ( capitaneus regiminis 
Schmettaniani) Ung vármegye kirendelt pestisbiztosát, ki a Tisza pa1·tján, 
a zahonyi átjárónál volt elhelyezve, (hozzá még nemes ember is!), mint
hogy az említett kapitányt és 52 emberét nem akarta átengedni a Tiszán, 
hanem a megyei intézkedések értelmében az onnan alig 2000 lépésnyire 
eső zsürki átjáróhoz utasította: legyalázta, megrugdalta s a végén le is 
csukatta. A gróf kéri a felséget, hogy erre az erőszakoskodó kapitányra 
megfelelő büntetést szabjon. 

Esztergom vármegye (1739 június 22) panaszolja, hogy a megyében, 
s különösen a város környékén dühöngő pestist azért nem képesek meg
fékezni, mm~t az Esztergom környékén elhelyezett katonák folytonosan 
ide-oda csatangolnak, a kontumáciával nem törődnek s mivel nem remé
lik, hogy komendánsuk révén bármit is elérhetnének, kérik a felséget, 
hogy parancsoljon rá erre az őket semmibe sem vevő parancsnokra, hogy 
a katonáit megfelelő fegyelemben tartsa. 

Somsies Antal, Sümeg vármegye alispánja, 1739 november hó 10-én 
jelenti fel gróf Wallis tábornokot ( campi mareschallus), hogy negyven 

10 Ugy látszik, hogy a levélíró már előbb is kérdést intézett az alispánhoz, 
arra. nézve, hogy áteresztheti-e a katonaságot, de levelére nem kapott idejében 
választ. 
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emberével áttörte a kardont és Szigetvárra ment, s ugyanezt cselekedte 
mindgyárt utána a bajor gyalogos katonaság és a Scher-féle ezred is. 

Ugyanazon év május 26-án Pest város tanácsa panaszolja, hogy a 
pestissei fertőzött Buda katonai parancsnoka nap-nap után átküldi az ő 
embereit a váci kapuhoz, sőt az a botrány is megesett, hogy egy káplár 
lá gyalogossal, kik eddig a budai pestiskórházban voltak őrségen, szalma
zsákjaikkal és egyéb cókmókjukkal átjöttek Pestre s mivel az itteni 
invalidus-ház parancsnoka és a városi hatóság nem adott nekik szállást: 
a szalmazsákokat és egyéb holmijukat lerakták a nyilt utca során, azok 
- a járókelők rémületére - most is ott hevernek. A budai tanács11 viszont 
gróf Jörgerre, az ottani komendánsra, panaszkodik, a miatt, hogy a had
sereg minden tisztjét beengedi a városba, továbbá hogy "er die Juden 
durchgehends protegirte", egy-egy passusért 51 krajcár taksát szed, a 
városi tanáccsal szemben igen ellenségesen viselkedik s elsősorban neki 
tulajdonítható, hogy a járvány Budára is belopózott. 

Amde ne folytassuk tovább, mert a katonák (persze többnyire német 
katonák) elleni panaszoknak vége-hossza sincs. A 18. század közepén még 
mindig ugyanaz volt a helyzet, mint előbb, hosszú, hosszú, keserves idők 
rendjén. Minden katonaság, minden időkben hajlott a kategorikus impera
tivus-ra. Hátha még hozzá ez a katonaság és vezérei, legapróbbtól a leg
nagyobbig, a nemzet évszázados ellenségei sorából rekrutálódott! 

11 Az 1738 november ll-i protocollum 9. pontjában. 
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Régi mese, hogy a mi őseink nyers hússal éltek. Már a régi német 
krónikások szargalmasan terjesztették azt a hírünket, hogy a magyarok 
nyereg alatt puhították a lóhúst s azután megették. Hogy régi elődeink 
nem vetették meg a lóhúst, az kétségtelen, hiszen Anonymus is említi, 
hogy "pogánymódra" kövér lovat áldoztak s aztán megették a húsát. Ezt 
bizonyítja (régészeink szerint) az is, hogy az ősi magyar sírokban nem 
mindig találunk egész lovakat, hanem csak egyes lócsontokat: úgy látszik, 
hogy a szegényebbek a halotti tor alkalmával takarékoskodtak a lápecse
nyével s csak egyes szerveket dobáltak be a sírba. Ami azonban a nyers 
lóhús evését illeti, ez kétségtelenül értelmetlen vagy gonoszkodó ráfogás, 
pedig még oly kiváló történetírónk is, mint Pauler Gyula, beugrott a 
német forrásoknak, mikor azt írja, hogy a magyaroknak megvolt az az 
"utálatos szokásuk, hogy nyers húst ettek, melyet csak a nyereg alatt 
puhítottak meg". Aki ismeri a finnyás magyar parasztot, ki hófehér 
kenyeret (jóformán kalácsot) eszik és sok mindentől, amit m.i, szegény 
nagyvárosiak, fogyasztani vagyunk kénytelenek, undorral fordul el: az 
ugyan nem fogja elhinni, hogy ennek a parasztnak az őse, az országokat 
hódító, más szabású lett volna. Igenis, vittek magukkal húst, még pedig 
megsózott., jól kiszárított, porrá dörzsölt húst (a mai konzervek nem rot
hadó s nem penészedő ősét), abban a tarisznyában, mely a kis üsttel együtt 
a nyereg kápáján lógott. Ha hosszabb kirándulásaik közben megéheztek 
s vízre akadtak valahol, a szárított húsport forró vízbe dobták s kész volt 
a friss húsleves vagy a finom extractum carnis, mely mindenesetre sokkal 
jobb ízű eleség lehetett, mint az a Liebig-féle kivonat, melyet riasztó példa
ként előadásaimon hallgatóimnak szoktam ad oculos és ad nares demon
strálni. A régi magyar harcosokkal nem történhetett meg, hogy "elvágták 
mögöttük a badtápvonalat", vagy a nagy sárban megakadt az eleség 
"utánpótlása" (v. ö. Valjevo, 1914) és nem volt mit enni. A tarisznyás-húst 
még ma is ösmeri itt-ott népünk s magával viszi, ha hosszabb útra indul. 
A székelyek ma is azt mond:iák, hogy "bétarisznyáltak s elmentok az 
erdőbe'', vagyis mindenféle elemázsiával töltötték meg a tarisznyájukat, 
mielőtt a hegyekbe indultak. A tarisznyás hús révén születhetett meg a 
német szerzetesek ostoba följegyzése. De más magyarázata is akad. Egy 
német utazó (F. von Schwarz) írja, hogy a középázsiai népeknél ma is 
megvan az a szokás, hogy útközben, a fölnyergelés előtt, a ló hátának 
nyargalástól feltört sebeire (miután azokat sósvizzel kimosták) vékony 
nyershússzeleteket raknak, hogy a lónak ne fájjon annyira a sebe, mikor 
a nyerget vagy szerszámot reá helyezjk. Schwarz maga is alkalmazta ezt 
a módszert s fölötte célszerűnek találta; végül ő is Í! gy véli, hogy való
színűleg ez a metódus (melyet ma is használ a magyar nép, illetőleg a 
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lovak gyógyításával foglalkozó kuruzslók pl. a Balaton mentén, Keszthely 
körül stb.) szolgáltatott okot a német szerzetesek meséjére. 

Annyi bizonyos, hogy a régi magyarak nagyon is megnézték, hogy 
mi!yen húst esznek. Már a 13-14. században (a budai jogkönyvben, 
Pozsony város statutumaiban stb.) találunk a húslátókra vonatkozó ren
delkezéseket. Sopron város tanácsa 1523-ban elrendeli, hogy "zwischen 
der Herrn mitte sollen zween füergenommen vverden zu Bschauherrn, die 
die Schlachogsen und Vise-h wöchentlich beschauen"; ezt azután még több 
hasonló Tendelet követi, melyek közt különösen éTdekes az 1580. évi; ebben 
némi célzás van a mészárosok gorombáskodásaira is: "Der Herr Stadt
richter sol! nicht aliein auf die Fleischhacker, sondern auch auf die Gast
geber (vendéglősök) gnte Achtung geben, und öfter zu sehen haben, damil 
nicht die Bürgerschaft, noch Andere durch sie mit Maass und Gewicht 
beschwert werden, und dass die Fleischhacker mit gutern Fleisch so viel 
möglich seyen, auch dass ihr Gesinde die Bürgerschaft nicht also wie 
bisher gesehehen ausschelte und mit b ösen W orten abfertige". Az 1666. és 
1667. évi községi jegyzőkönyv névszerint is felsorolja azt a nyolc tanács
beli urat, kik ez években a húslátók feladatait végezték.' Munkáes városá
nak 1622. évi statutuma elrendeli, hogy "a mészárosok döghúst vagy beteg 
marhát ne vágjanak és igaz fonttal mérjenek, mert ha ilesmit cselekszik, 
mesterségét elveszítse és rninden marháját eő fensége (Bethlen Gábor) 
számára confiscálják''.2 Pestises időkben különös :figyelmet fordítottak a 
hússal és marhával való kereskedésre. Az 1710. évi nagy pestis alkalmával 
királyi rendelet mondta ki, hogy a Bécsnek szánt magyar marhát az 
osztrák méRzárosok Bruckban kötelesek átvenni s a magyar marhakeres
kedőkkel csak 15 lépésnyi távolságból érintkezhetnek, ezt is csak úgy, 
hogy közöttük tűz égjen; a vásárolt marhát pedig a Lajta vizében kellett 
úsztatni, mielőtt beljebb hajtották Ausztriába. Ugyanez évben Pozsonyban 
meg-tiltották a disznóhús árusítását (úgy nyers, mint sült állapotban), 
mert a sertéshús evését pestisjárványok alkalmával veszedelmesnek tar~ 
!ották. Hogy ezt milyen szigorúan vették, kitünik abból, hogy 1710 októbe!' 
3-án Rothmayer György hentesmestert, mert disznóhúst vett és elárusí
tott, a sze,gé·nyek számára kiszolgáltatandó egy mázsa hús erejéig meg
b iin tették. 3 

Az idevágó történelmi adatok közül még csak kettőt említek: Abaúj
megye 1726. évi határozatát. mely húsvizsgálók tartását rendeli el s meg
állapítja a hús árát/' továbbá Kassa város tanácsának 1714-ből való utasí
tását ,.huslátó-tiszt uraimék" számára,5 melynek érdekesebb részei követ
kezőleg szólnak: "1. Az úristennek ő szent Felségének igazságát, nemes 
nlagistratusnak tisztességét és jó rendekre vigyázó jóhírét, nevét fogják 
előttük viselni mindenekben húslátó tiszt uraimék, ugy mészáros uraimék
nak kedvezésével nemes város uri és szegény Tenden levő lakosoknak nem 
lesznek rövidségükre, hanem nemes magistratus hire nélkül húsnak font
ját sem feljebb, sem alább nem fogják limitálni, annyival inkább árul
tatni, alkalmaztatván magokat nemes mészáros céheknek articulusihoz. 

2. Hatalmokbn n leszen inspektor uraiméknak, hogy a levágand ó 
marhát rniuekelőtte a mészáros Ievágatná, aztat lábon is 1neglássák, arra 

1 V. ö. Sopron sz. kir. város monogTafiája (1890). I. (5., 9., 19., 33., 115., 118. old.) 
2 Lehotzky: Munkács város új monografiája (1907). 128. 
3 Vámossy István: 174. 
~ L. J( olozsvári és 6vár-i: Corp. statu t. II. (1). 409. 
;; 'l'órténelmi közlemények Abaúj-Torna vm. és Kassa multjából. III. (1912.) 183. 
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a végre, ha ép-e a marha és nem gáncsos, avagy kövér-e vagy hitvány. 
Hogyha hitvány, ne engedjék levágni, hanem hajtassék gulyájokra, mely 
gulyát valamikor akarják s reá érkezhetnek inspektor uraírnék mezőben 
is megvizsgálhassák s pásztorokat hitök után examinálhassák a munká
ban kifáradott, megbénült marhák felől. 

3. Tilalmazzák meg húslátó uraimék mészárosokat, hogy határunkon 
hizlalt marhát, kik városunk becsületére és lakosoknak kedvekre s hasz
nokra lehetne, szép és kövér, ne engedjék azt lábon akármely· sokadal
roakra ide-amoda elhajtatni és ugy eladatni, hogy ne kényszerítettessék 
azáltal a nemes város lakosa jó pénzeért rosz húst venni és hogy aféle 
tőzsérség miatt marhának szük voltáról mészáros uraiméknak ne lehessen 
panaszolkodni, mert külömbözik a tőzsér a mészárostól. Hogyha pedig 
külömbet cselekedne valemely mészáros, arról szorgalmosan examinálják 
a pásztorokat és a cselédjüket et comperta veritate megbüntessék érette, 
mivel nem ok nélkül engedte meg a nemes magistratus gulyájoknak hatá
runkban való pascuatiojukat (legeltetésüket), régi boldog időkben az sem 
lévén szabad. 

4. Arra is vigyázzanak húslátó uraimék, hogy régi statutum szeréut 
mészáros uraírnék marhát ide be a városban ne vágjanak, hanem kivül 
a hostáton (a kül'l.'árosban), város tisztaságára nézve, mint régentén 
marhavágóhidon, hogy azzal ne adjanak okot a panaszra rút bűzzel szom~ 
szédságnknak. 

5. Az tehénhúsnak fontját, ha szép, négy magyar pénznél feljebb 
mérni ne engedjék, ha slejtesebb, két krajczáron, ha ugyan felette slejtes 
lenne a hus, kit netalántán akaratos mészáros buslátó tiszt hire nélkül 
levágna, azt confiscálják, és az raboknak, ispitálybeli koldusoknak osszák 
el. A bornyuhusnak pedig, minthogy articulusok is azt dictálják, egy 
pénzzel legyen feljebb fontja tehénhusnál, azért fonttal mérettessék és egy 
pénzzel feljebb. Bárányhus, ha szép, négy pénz, ha slejtes, három pénz, ha 
pedig felette slejt, confiscáltassék és ügyefogyottaknak osztassék. Friss 
disznóbus pecsenyének fontja hat pénz, id est három dénáron, mind télbe
nyárba és az aprólékjának négy pénz, id est 2 dénár. A száraz szalonnának 
pedig fontja lészen az szük időre való nézve tizenöt pénzen. Sós hust pedig 
senkinek inspektor uraimék, szalonnán kivül ne engedjék árulni akármely 
időben is és táblákon megfeketedett husokat is, hasonlóképpen parancsolja 
tovább a nemes magistratus, hogy valamint bárány busokat öt s hat 
székekben árulnak, nem gondolván azzal, hogy egyik vagy másikra vá_g· 
vagy metszi mészáros uraimék közül, ugy continno tehén hust is annyi 
székekben áruljanak, hogy város lakosa szükséget ne lásson. 

6 Tudván azt a nemes magistratus, hogy mészáros uraírnék szántás
ban v~tésben és egyéb ahhoz kivántató munkákban szorgalmatos gazdák, 
mel~ gazdaságukat ökör marhával szakták végben vitetni, azokáért a·karja 
és azért adja instructioul húslátó uraiméknak, hogy aféle igavonó marha 
különböztettessék a mészárszékre vitetett marhától, minthogy lovakat, 
nlint más egyéb városokban, itten ugy nem lehet tartani, tehát ökörrel 
kényszerítetnek szántani, az pedig, hogy alkalmatosabban lehessenme~, 
vagyon az nemes városnak lakatosa, városi bélyeget metszettessenek es 
azzal bélyegezzék meg az igavonó mészáros uraírnék marhájukat. 

7 Hogy az húsnak szebb és kövérebb volta kitessék, húslátó uraírnék 
az fag~yut' tagokból odahaza vagy a vágóhídon mészáros uraimék ki
szedni ne engedjék. 
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8. Vigyázzanak húslátó uraimék mészárszékeknek belső és külső 
tisztaságára azaz ocsmány véreket dézsákban és báránybeleket a zuglók
ban büntetés alatt ne engedjék tartani, ugy akármi büdösséget nemző 
darab busokat vagy bőröket, melyeknek büdösségük miatt kiváltképen 
nyárban, sőt valamint más városokon minden szombaton a táblákat meg
mosatassák és a szemetet székekből kivitetni el ne mulassák, ID.inthogy 
mészáros mesterség igen-igen tisztát szeret és a városi polieia is azaz 
mores civiles azt kivánják. 

10. Illik ezen instructióban, hogy a hentesekről is emlékezetet 
tegyünk, az kik esztendő által szombati napokon szarvasmarhákat vágván 
attól bizonyos faggyút, árendát fizetnek, hogy azokra is szargaimatosan 
vigyázzon húslátó tiszt és a faggyúról való quietantiákat a rnészárosoktól 
erigálják, hogyha megadták-e és kinek adták meg, lévén a nemes városnak 
szüksége a faggyúra, 

ll . .Mivel pedig téli hentesek is adattatnak, kik szalonnával szombati 
napokon szoktak id.ebe kereskedni, azokra is szorgalmatos gondot viselje
nek húslátó uraimék, hogy tiszta szalonnát áruljanak azaz nem borsóst 
és nem döglött sertés marhából valót; egy sing s egy fertályos legyen a 
kolbász. 

12. !iagok becsületére is vigyázzanak húslátó uraimék, ajándékért 
ne kedvezzenek és ha valamely mészáros legény avagy maga mester oly 
szót ejtene, aki a tiszt becsületének sérelmére volna, jelentsék meg a nemes 
tanács előtt." 

Az itt közölt néhány adat korántsem vet teljes fényt a húsvizsgálat 
magyarországi multjára. Bizonyos, hogy városi, megyei levéltárainkban, 
az országos Jevéltárban, a nemzeti múzeumben stb. még nagy számmal 
fognak akadni további adatok, sőt a nyomtatott történeti irodalomban is. 
Az utóbbiak java részét már feldolgozta, volt kedves tanítványom, dr. 
László Ferenc, kinek nagy szorgalommal, körültekintéssel megírt s a győr
városi levéltár emlékeit is magába foglaló értekezése nemsokára sajtó 
alá kerül. Dicséretes, követésre méltó példa! Gyüjtsük össze, tegyük közzé 
régi kultúránk emlékeit, hadd lássák azok, kik feldarabolták ezeréves 
hazánkat, hogy mi nemcsak egy szebb jövőre számítunk, lelkünk mélyéből 
kitörő meggyőződéssel, hanem multunk is van, hagyományaink vannak, 
letagadhatatlan s meggyőzhetlen jogaink és erőforrásaink a jövő küz
delemre. 

Alijon itt, befejezésül dr. Lászlónak a húsvizsgálat hazai történetére 
vonatkozó néhány érdekesebb adata, melyeket a szerzö engedélyével 
iktatok ide: 

Hazánkban a mészárosok a 14. századtól kezdve rendszeresen ellen
őrzés alatt állottak. A húsvizsgálók a következők voltak: l. céhmesterek, 
mészárosmesterek; 2. városi tanácsosok; 3. a községből e célra választott 
polgárok; 4. községi, városi előljárók, bírók; 5. strázsamesterek; 6. sebészek 
(ehirurgusok). A hús.vizsgálók nevei: látómester, húslátó, sWkbíró, vágó
biztos. Illetményeik: egy marha után egy nyelv (Mármarossziget, 1548; 
Nagyszombat, 1559; Németújvár, 1648); őrködés és előfogat-adás alól való 
mentesség (Kecskemét, 1600); öt dénár egy sertés után (Székesfehérvár. 
1736); harminc forint egy évre (Győr, 1746); huszonöt forint egy évre 
(Borsodmegyében, 1755); egy font hús egy sertés vagy marha után 
(Krasznamegyében, 1765); egy krajcár egy sertés vagy marha után (Bihar
megyében, 1794); hat pengőkrajcár egy marha után (Győrben, 1859). 
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A legrégibb időben, úgy látszik, csak ~ n1~szá:·székek, ellm~Öl'~ése 
volt a húslátók feladata, mert az élőállat vizsgal~t~ol nmcs szo e~lekmnk
ben. Legelső erre utaló nyom 1507-ben akad, m1don, S?pron ~~r?.sa .. el-
1-endeli, hogy a húslátók azon le~ y-enek, hogy, ': meszarosok, ~? okroket 
vágjanak, 1523-ban pedig már határozottan vago:n:a~?a-szemler?l tesznek 

lítést Ettől kezdve lépten-nyomon találkozunk eloallat-szemlere vonat-
em · 1 · d' h't kozó re-ndelkezésekkel, sőt 1595-ben Kolozs_váron ~ e':~gan ? -~ar a a 
látómester tartozott a levágás előtt megbelyegezni. Kotelesseguk volt ,a 
húslátóknak arra is ügyelni, hogy csak jó minőség~, ~g~szség~s ma~hat 
vágjanak. Több helyen nyoma van annak, ho~y a huslaton~k. arn:e~al;a· 
pító, limitáló joga is volt. Büntető rende1kezesek~el a legr~g~?~ ~?o ota 
találkozunk azokkal a mészárosokkal szemben, akik rossz m1nos~gu vagy 
beteg állat húsát mérik vagy tartják székükben. A húsvizsgál? _Joga, v_~lt 
kifogásolt hús esetén az elkobzás, amit vagy maga,, vagy ha,to~ag~ ~tJan 

cakorolt· ezen felül pénzbírsággal is találkozunk mar a legreg1bb 1doben. 
~j- húsviz~gálónak részletesebb utasítást csak az 1~00-as "évek_ben adna~ 
városaink Erészben elsősorban Kassa, Esztergom es Gyor va~osa e:I;nh-
t ldo" nemkülönben Krasznamegye melynek statutumaiban mar bataro
ei ' ' ' tt 'll t h'' k zott formában van szó nemcsak az élő, hane~ a le:Va~o a ~ . nsa_n~ 

rendszeres vizsgálatáról is. úgy látszik eddig az 1de1g a husvizsgalok 
működésének súlypontja az élő állat és a mészárszék vizsgálata volt. 

ll 



Az olejkárok. 

"Csaplovitsnak igaza van, midőn ,Ge.m&lde von Ungern' c. munkájá
ban az iparos tótokat: ,Magyarhon ángolainak' nevezi. Ki is gondolná 
ugyanis, hogy Magyarhon tót parasztjai közt olyanok is léteznek, kiket a 
kereskedés: Oroszország, Szibéria, Perzsia, sőt Kínáig is elvezet. Az úgy
nevezett olaj-árusok (tótu!: ,olejkári') ezek, Turócmegye némely faluiból, 
kik többnyire saját készítményü olajaikkal felkeresik Oroszbon sivatagjait 
s a Kaukázus bérceH, árulva azokat ott, hol nekik ma is még különös 
gyógyerőt tulajdonítanak." 

Így kezdi b. Prónay Gábor az ő érdekes jellemzését' a Hi-18. század 
ezen hírhedt szélhámosairól, kikről már magam is többször megírtam egyet
mást, de rájuk vonatkozó adataim oly bőségesek, hogy nem fölösleges talán, 
ha ez alkalommal még egyszer visszatérek a mult századok e vándor-drogis
táinak (sit ·venia verboi) viselt dolgaira. 

"A kereskedés e neme - folytatja Prónay - azon időből veszi erede
tét, amikor még Turócmegyében Znió-Váralján a jezsuita szerzet fenn
állott, melynek híres gyógytárában készítettek többféle olajat, melyeket, 
mint számos betegségekben üdvös szereket, a szomszédnak köznépe_ nagy
ban megvásárolt és házalás útján újból eladott. Föloszolván a kolostor, 
magok a parasztok kezdtek ilynemű olajokat készíteni, úgymint azt a 
jezsuitáktól eltanulták volt. 

Ez olajárusok valódi dulcamarák, kik igen jól értik a mesterséget, 
llogy bájszereik varázserejét az avatatlannal elhitessék. Nincs betegség, 
mely ellen gyógys-zer ne lenne varázsszekrényökben, s melyet ők biztosan 
ne tudnának ajánlani. Vagyonkájuk, melyet hátukon hordanak, egy ily 
szekrényből áll, telve terpentin-kő-boróka-rozmarin-kömény-borostyán s 
kűlönösen az általuk készített fenyőolajos üvegecskékkeL Vásárolnak ők 
a gyógyfárakból ezen olajakon kívül másnemű szeszes s illatos olajokat s 
lepárolt vizeket is, melyekből különféle vegyítéket készítve, s mint varázs
szereket a legnagyobb dicséretekkel halmozva, azokat tízannyi áron adják 
el a hiszékeny muszkák- s perzsáknak. Ily különös hatású szer gyanánt 
ajánlják saját készítményü fenyő-olajokat (tótu!: ,.kosodrevina"), melyből 
fogfájás ellen elégnek tartanak egy cseppet pamukkal a fájós fogra alkal
mazni. De elegyednek ők nemesak testi, hanem fontosabb lelki betegségek 
gyógyításáb~ is, rniután még a megvetett szerelern ellen is bírnak egy öt
ujjas talp-alakú gyökérrel, mellyel csak érintenie kell a szerelmesnek hideg
vérű ideálját s az lángoló szerelemre gyúl azonnal! Beteg házi állatok szá
mára kisded gyógytáruk szintén általános szerekkel van ellátva, s e végre 

1 Vázlatok Magyarhon :uépéletéhől. Pest. 1855. (53. 1.) 
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némely növényeket, például keserű gyökeret (tótul: ,.h~rec") , s fe,kete 
nadályt ("cemerica") szárítnak, rniket porrá törves liszttel tesztáv:". gyurva 
lepénykéket készítenek belőle (tótnl: "sifliki") azokat szarvasmarhark bet~g
ségeiben hathatós szer gyanánt ajánlván a hivékenyeknek. Nem _csekely 
hasznot hajt nekik említett olajaikon kívül a gránát kövekkel valo keres
kedés, melyeket az avatatlanok, ha többnyire hamis összetételből is készít
vék valődiak gyanánt sor számra adnak el. 

' Hajdan kereskedésök meglehetős terjedelm ű, s azért az ezt, gyako,rlók
nak száma is nagyobb volt. Ök csudaszereikkel nemcsak Osztrak-, Nemet
hont Sveciát Hollandiát s Muszkaországot utazták be, hanem Frank- s 
TörÖkhont is' hol a franciák "eau de la reine d'honurie"-nek neVezett roz
marin vizök~t. a törökök pedig illatos olajaikat gazdagon fizették, ~~t ,a 
mult (18.) század 80-ik s 90-ik éveiben történt, hogy Sveciából, Hollandrabol 
s más országokból hol olajaikat árulták, leveleket kaptak, melyekben 
orvosi tanács végei;t voltak felszólítva. Azonban a felvilágosítás lerántotta 
híveik sze1neiről a fátyolt, a bizalom ezen kóborgyógyászok iránt ingadozni 
kezdett iparüzletük szűkebb határok közé szorult s így számuk is kevese
dett. Jelenben jobbára az egy Oroszhon az, hová házaini eljárn~k, s 
honnan miután azt egész terjedelmében beutazták, csak évek mul~·a tern~k 
vissza. Vándorútjokra rendesen késő ősszel, miután minden mezm ronnkat 
elvégeztek, indulnak, s ha netán nőtJenek vannak köztük, megvárják, mí,g 
ősszel ezek is megnősülnek; mikor aztán az újházo~ :;Iig töltvén, egy-ke~ 
hetet fiatal nejével, azt elhagyja, csak egy, vagy ket ev mulva ter hozza 
vissza újból. , .. 

Elindulásuk bizonyos alakszerűséggel van összekötve. úfrakelesuk 
előtt t. i. kalácsot süt s mézes pálinkát készít nejök a következő napra, 
hogy az őt meglátog·ató rokonait, szomszédait s komáit, kik neki az ú~ra 
szerencsét kívánnak megvendégelhesse. Szokás ez alkalommal, hogy mrn
den vendég az útra kelő olajárusnak néhány garast adjon, kív~nv~n, ho~ 
a pénz szerencsét hozzon neki útjában; neje P~~ig ezal~t~, ket VI,zze.I te:I 
korsót tesz az ajtó kiiszöbére, melyeket az olaJarus, mrdon v~ndegert ki
kisérve tőlük kézszorítással búcsút vesz, előttük földönt, je!keppen, ho~ 
a szerencse reá oly mértékben áradjon, mint ahogy ömlik a víz azon korsok
bóL Némelyben azonban babonás hitűek, így ha ~alott van a _fa,luban,, nem 
indulnak útra míg azt el nem temetik, oly balhredelemben leven, hogy az 
nekiek szerendsétlem;;é-get hozhat útjokra, ha temetését be nem várják; 

E vándorútra mindig többes számban készülnek. így, vagy negyen
öten állnak egy társaságba, vagy pedig a vagyonos két-~árom, segédet 
fogad előre, kik vele- utazva, bevételeikről neki naponkent sz-am.~lnak. 
Az első állomásig rendesen ne-jök vagy anyjok kiséri, azo?" .~ap ':elo_k ott 
maradván, csak reggel válnak el egymástól, hosszabb Idore, e:zekeny 
búcsút véve~ olajaikat, melyeket, mint mondók rendsz:rin~ .egy kis _sze~
rényben h&tukon hordanak, eleinte egész a muszka,hatarsze~~g, hol hazal~
suk kezdődik, egyfogatú szekéren viszik, s ott azutan szekeroket fogatostol 
eladják s mire vándorlásuk i~eje lej~rt, már j~mé: más .muszk3; lov~ka1 
térnek viRsza. Orosz határra erve, határa veszi m;ndenkr szekr~nykeJet s 
házról-házra jár vele falun, városon, árulva olaJat s kuruzslo sz,ereket. 
M'd"n \alamely házhoz be akarván menni, ajtót nyit, azonnal eszelyesell 
be~u~ja botját annak nyílásába úgy, hogy ha az ajtót e!őtte be akarnák 
csukni, ezt ő, közbevetett botja által megakadá!yoz~a, s ken.;t~l~~:k }e!f!e
nek a háziak kitekinteni; mialatt alkalmat kap gy?gyszerei e rcsern;, s 
ha történetesen egy beteg kerl~J elébe, annak betegsege ellen, azonnal SaJát-

ll* 
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ságos (speciális) szert ajánlani. Velök utazó segédeik rendesen "doktornak" 
címezik mesteröket. 

Ha az olajárus olaja útközben ki találna fogyni, bevásárolja szereit 
a legközelebbi gyógytárból, s azokat újból valódi magyar olaj gyanánt 
árulja el. - Így tud ő, ha másként nem megy, hirtelen, zabszalmából is 
"teriakot" készíteni, azaz tapaszt gyúrni a zabszalma hamvából, n1elyeket 
valódi tériak helyett ád el." 

* 

Ezek az olajos tótok a legkülönfélébb nevek alatt szerepeinek a 
hazai magyar és német emlékekben. Kassa városának 1731-iki vásárpénz
tarifája olajkák-hordónak nevezi őket.2 Perliczi Dániel (1740 körül) orvos
sághordozák-nak nevezi s együtt említi őket a "nyereségen kapdosó" 
empirikusokkal és alkimistákkal, kik mindenféle panaceákkal, arkánumok
kal, "eleven-olajos" (vagyis illó-olajos) spirituszokkal, terjékkel boldogít
ják a szenvedö embereket, nyomtatott reklámcédulákat is osztogatva. 
Ezekről a reklámcédulákról Bruckmann is megemlékezik egyik munkájá
ban,3 azt is említve, hogy a német köznép ,.vulgo Schachteltraeger"-eknek 

~ E tarifa szerint (lásd Gazdaságtörténelmi Szemle: VII. 88.) .,az olajkák
hordók, akik háton hordanak" szarobaton két dénár, más napokon egy dénár vásár
pénzt fizettek, ellenben az olajárulók (kik nem voltak vándor házalók [circum
foranei], hanem állandó lakhellyel bírtak), ha kassai conelvisek voltak, semmit sem 
fizettek. Az utóbbiak alatt az olajütők, olajverők (olearii, oleatores) értendők, kik 
zsíros olajok (különösen lenolaj) készitésével foglalkoztak. N ál unk is ősrégi iparág 
volt ez. Erre vall, hogy· pl. az Oklevélszótár egész sereg ilyenféle családnevet sorol 
fel, mint Olajos (a legrégibb adat 1419-ből), Olajütő, Olajverő (a budapesti cím
jeg~rzékben ma is megtalálhatók ezek a nevek, szintúgy a Oelschlager, Öhlmacher, 
sőt az Olajkár családnév is). Az oleator, olearius kifejezés megtalálható még Fejér
pataky számadáskönyveiben is (a legrégibb adat 1412-ből való). 

3 Bruckrnann: Specimen bot. med. exhibens fruticem lw~zodrewina, eiusque 
balsarnum (Brunsv.igae, 1727. 27-28. 1.). Azt mondja itt, hogy a Balsamum (Oleum) 
Hungaricum (Carpathicum vagy pannonicum, tótul kosodrevenj oley, vagy 
kosodrewinowj oley, németül krumholtz-oehl) dicséretét négyféle nyelven is 
(magyarul, németül, latinul és tótul) zengték ezek a reklámcédulák, melyek rend
szerint rá voltak ragasztva az olajtartó üvegre, akárcsak manapság. A magyar 
nyelvüt - sajnos - nem teszi közzé, de meg van a német nyelvű reklám, mely igy 
hangzik: "Recept von dem Krumholtz-Oehl und dessen Tugend und Würckung 
(wie dasselbe zu gebrauchen) und vor wass vor Krankheiten es nűtzlich ist. 1. Ist 
das Oehl gut fűr den schwererr Hustcn (des Morgends und Abends in Brantwein 
IV. gtt. eingenommen); es hilfft. 2. Ist das Oehl gut fűr Lungensüchtige Le ute (des 
Morgens und Abends in \Vein gebraucht IV. gtt.), es hilfft. 3. Ist das Oehl gut fűr 
den Stein (Morgends und Abens in \Vein). 4. Ist das Oehl gut für ein verderbten 
Magerr (oder für das Fieber) des Morgens und Abends in warmen \Vein gebraucht 
VI. gtt. es hilfft. 5. Ist das Oehl gut für gross stechen in der Seiten (sich darmit 
geschmieret), es hilfft. 6. Ist das Oehl gut für das Podagra, nur den Ort gesalbet, 
da er das Podagra hat, es Undert den Schmerzen alsbald. 7. Ist das Oehl gut, wann 
ein Mensch ungesundt gerunnen schwarz Geblüth bei sich hat, nur das Oehl dcs 
Morgends und Abends in Branntwein gebraucht und sich damit geschmieret, so 
verneuert sich das Geblüte im MenschetL 8. Ist das Oehl gut für die Gicht oúer 
wann eR dcm Mcnschen in dem Kreutz bricht, sich rmr darnit gesalbet es hilfft. 
9. Ist das Oehl gut für lahme Glieder, sich darmit gesalbet, so geneo;t d~r :Mensch. 
10. Ist das Oehl gut für verstassene Adern oder für den Krampff, sich nur damít 
gesalbet, es hilfft alsbald, und noch für andere Kranckhciten mehr und kan cr dis 
Krumholtz Oehl brauchen, denn diese 10. Stückel sind alle bei vm·nehmen Leuten 
probiret und auch darvon wiederum frisch und gesund \VOrden mit Gottes Hülffe". 
Bruckmann még azt is megemlíti, hogy ezt az olajat főleg a batizfalviak, both
dorfiak és a gerJachfalviak készítik, mclyet aztán a turócmegyei olejkároknak 
adnak el, kik hatalmas nyereséggel adják tovább. (A Balsamum Hungaricumról 
lásd még Ernyey József jeles értekezését: Gyó-gyszerészi Közlöny 1909. 38-45. szám.) 
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nevezi az olajos tótokat. Ez a nevezet teljesen megfelel annak a ca}Jsiaru 
szónak, melyet egy 1739. évi pestis iratban találtam.4 Lengyel- és Orosz
országban, hová később már nemcsak százával, hanem ezrével is ellátogat
tak tavasz beköszöntével (földjeiket is míveletlenül hagyván), hogy őszig 
háromszor-négyszer is visszatérve alig 2-3 forint értékű cikkeikért mind
annyiszor 50~60 forintnyi összeget hozzanak haza, magyaros, huszáros 
öltözetük után vengerci, huszári néven is nevezték őket. Bizonyos, hogy 
késöbb már nyugat felé is elkalandoztak, nem nagy dicsőségére a magyar 
névnek.5 

Tót szerzők szeretik úgy tüntetni fel ezeket a hitvány kuruzslókat, 
ezt a vaferrhnun genus-t (ahogy Bél :h{átyás nevezi öket, ki maga is 
zólyommegyei ember lévén, jól ismerte őket), mint a tótok .,őskori gyógyá
szatának" képviselőit; ezzel szemben Csippék teljes joggal rámutat,6 hogy 
az egész olejkár-házalás nem volt egyéb, mint egyszerű utánzata a 
sziléziai, thüringiai, tiroli stb. oeltriigerei-intézménynek, mely német 
befolyás alatt terjedt el Cseh- és Morvaországban s valószínűleg a 
sziléziai csehek révén jutott el -később a mi tótjaink közé is. A Schneeberg
környéki és érchegységi csehek és németek már 1525-ben jelentkeznek 
Németországban mint vándor kuruzslók, a turóczi német telepesek, főleg 
pedig Vriczkó (Münichwiesen) eltótosodott németei már előbb is való
ságos vándor-dragisták voltak. Az is kétségtelen, hogy a mi olajos tótjaink 
összejátszottak a jezsuita-gyógyszertárakkaL A XVIII. század első felé
ben állandó volt a felvidéki gyógyszerészek panasza, hogy a jezsuita atyák 
nemcsak patikájuk székhelyén, hanem egész Felsőmagyarországon házal
tatnak a sáfrányos és olajos tótokkal, összetett gyógyszereket adnak nekik, 
miáltal a betegeket elvonják az észszerű orvosi kezeléstől s a környékbeli 
orvosokat és gyógyszerészeket ilyen módon megfosztják keresetüktőL A z 
1748. évi aug. 26-iki királyi rendelet hivatalos úton is értesíti a törvény
hatóságokat arról, hogy ezek a szélhámos medikasz.terek maguk készítik 
- hamis pecsétekkel - útleveleiket és a ,.jezsuiták gyógyszertárába.n 
készült gyógyszereknek" nyomtatott jegyzékét osztogatják. 

Linzbauer, kinek Codexében számos adat található az olejkárokra 
vonatkozólag/ azt az igen jellemző dolgot is említi többek közt,8 hogy a 
helytartótanács még 1792-ben is megengedte nekik (újból) a különféle 
olajokkal való házalást, ha előbb a megyei fizikusnak is bernutatták n 

4 Zólyom meg~"e univerzitása 1739 július 7-én elrendeli, hogy a vármegyének 
azon lakosai, kik tótul kapsiarii, cipkarii, platenieinek neveztetnek s kik most vala
hol a külföldön csatangolnak, bármikor is jöjjenek vissza s bármilyen passus
levelet mutogatnak is, 42 napi kontumációba vetendök. (Országos levéltár, Acta 
pestilentialia, fasc. 4; 1739.) 

5 L. Gautier: La médecine a Gerreve (1906. p. 304.) c. munkájában olvasom, 
hogy Genf városában 1650-1750 közt gyógyszerekkel kereskedő ,szélhámos magyar
országi egyének h; megfordultak az angolok, németek és franciák mellett. Igen 
valószínű, hogy · ezek is az olejkárok sorából kerültek ki. Weszprérni (IV. 283.) 
szerint a hirhedt nedeliczi Váli Mihály (a "Házi orvos szótárotska" szerzője) is az 
olejkárokkal látogatott el nemcsak az oroszok és tatárok közé, hanem Olaszországba 
is, mindenütt hirdetve, hogy többek közt nagyon ért az epilepsia gyógyításához is. 
Emiatt igen meggyült a baja az olasz papokkal, kiknek elsőrangú foglalkozása volt 
az exorcizmus. A mi1anói inquizitorok széke elé idézték, azzal vádolva Váli m·amat, 
hogy az ördöggel cimborál, de a Szapáry, Károlyi és Erdődy grófok megmentették. 
sőt az utóbbi nem sokára udvari orvosává is tette. 

6 Gyógyszerészi Közlöny 1901. évf. 627, 644; Gyógyszerészi Hetilap 1907. évf. 
45. és köv. számaiban. 

7 Ezen adatok legnagyobb részét nem dolgoztam fel. 
8 Codex ~mnit.-medic., III. (l.) 670, 683, 804, 837. 
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készítményeiket s bizonyítványt kaptak tőle; ellenben semmi szín alatt 
sem volt megengedve nekik, hogy a lábukat Ausztriába vagy a német 
örökös tartományokba betegyék, vagy akár ide szóló útleveleket adjanak 
nekik a hatóságok. Mindez azonbau hiábavaló volt; a legszigorúbb rendel
kezések sem használtak semmit, a mi olejkárjaink azután is vígan járták 
- hamis útlevelekkel, álutakon - a német tartományokat s a francia 
háborúk idején még korlátlanabbul üzték visszaéléseiket. Végre is egy 
kisebbszerü nemzetközi egyezményre volt szükség, hogy megfékezzék 
őket, de csak jóval később: 1835-ben, mikor is Ausztria, Oroszország és 
Szászország olyan egyezséget kötött, melynek értelmében az elfogott olajos 
tótok portékáit elkobozták, őket pedig dolgozóházakba internálták. Száz 
esztendeig hiába igyekezett a helytartótanács idehaza letörni a tótok "ősi 
gyógyászatát", a dolgozóházakkal való kecsegtetés azonban megtette a 
hatását! 

Hogy mi minden volt az olejkárok szeleneéjében és kordéján, arról 
szintén felvilágosít Linzbauer nagy műve: füvek, gyökerek, Bécsben vett 
és különféle színűre festett faolaj, sáfrány, bors, kömény, boróka- és 
fenyőolaj, alkörmös, terjék (borsóból különféle aromás növényekből, zab
szalmából stb., pecséttel és .,velencei" felirattal ellátva); kifőzött háj, miut 
"medvezsír", elhullott házi állatok csontjai, mint ,.narválfog"; továbbá 
növényi labdacsok s növényporok arany- és különféle más színű papir
ban; balzsamos gyomor-gyógyital, kőolaj, borostyánolaj, terpentin, fehér 
arzén, kenőcsök, tapaszok, cukorneműek és mézeslepények, különféle anti
mon- és ólomkészítmények, szeszek stb. 

De ezenkívül, mint az alábbi irat 9 bizonyítja, n1ég sok más érdekes 
összetett gyógys-zerrel és specialitással is házaltak a tót olajosok (ez eset
ben is Turóc megye szülöttei), kiknek egyike olyan renitensül viselkedett, 
hogy még a szalgabíróval is szembeszállt, bizonyára nem számítva arra, 
hogy ennek harminc bot az ára. Az érdekes iratból (melyet eredeti szöve
gében adok, mert még nem volt máshol közzétéve) kiderül, hogy az alae
csöppektől és a mát er elleni orvosságtól az aqua aureáig és szt. J ários 
tenyeréig sok minden volt még az olejkárok hátizsá,kjában, a znióvár
allyai jezsuiták pecsétjével szanktifikál va. Az irat, az ő nem csekély szám ú 
helyesírási és grammatikai botlásával együtt, hű másolatban a következő
leg hangzik: 

"Relatio medici Gattensis super Visitationem Medicamentorum apud 
Turociens(is) Cottu.<i homines repertor(um). In conformitate cujus omnes 
illae species, quae in Patentalibus ipsorum comprehensae non sunt, et ab 
intus recensent(ur), confiscatae sunt, ipsi vero Oircumforanei penes seriem 
cohortationum salvi dimissi, pste 0) Mathia Bitos ob cerniasas et induerrtes 
Declarationes occasione interceptionis in D. Judlium Lad. O~bay dívectus 
(divectas~ directas~), 30 baculorum ictibus pulsatum. 

Praeter p(rae)specificata in patentalibus Nro l Medicamenta inventa 
sunt: l. Alcermes.- 2. Tineturarn (!) purgante (!) uti dicit ex Aloe, Liqui
ritia et Spiritu Bacc. Junip. - 3. Ernpiastrum ex pice, Oera, Terebentina, 
co!oris viridis. - 4. Simile Emplastrnm coloris fusci. - 5. Oleum Limbi (!) 
adulteratum Terebintino (!), coloris viridis, exhibent in morbis aurium. -
6. Ros solis, erescit in pratis, venditur ut plurimum braxatoribns, quo fine, 
ipsi soli ignorant. - 7. Acxunia (t) Ursi, hane artriticis vendunt. - 8. 
Essentia contra M ater1 apud ipsos dicta, constat ex o leo Oarvi et prius 
notata Tinetura purgata (!) - 9. Aqua Aurea, Zlata Votka, apud ipsos, 
quam ex Rosmarino, & Alchermes para ta (!), Pl'O oculis exhibent. -10. Bal-

9 Pest vm. levéltárában. 1775. (jan. 17.) fasc. 17, No. l. 
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samus Indiens falsus pro vulneribus. - ll. Saevum (!) Cervinum ad mem·· 
bra jelu (!) perusta vendunt. - 12. Tvjacca nullius momenti. - 13. Radix 
Gentiana pro Stomacha (!) qua se cura reliquit. - 14. Assa foetida pice 
adulterata. - 15. Francycl ex Sulphure nullius valoris. - 16. Thus falsae (!) 
ab Jpsis dietum est me:ra pix. - 17. Stein Mil exibent contra Calculum, 
erescit in Lapide. - 18. Vitrioium album, promiscue contra morbos oculo
rum exhibent. - 19. Sigillum Societatis J e su Conventus Turocziensis, a 
Studioso emerunt et hoc Sigillo aliqua J?-edica~e~ta pro ~accis s.igna~nt. 
- 20. PuJveres contra vermes pl'aenom1nato E?11pllo per 1psos s1gnah .. -
21. Pulveres Radicis enulae obsigillati eodmn ~1pllo quos vendunt promls
cue contra vermes. - 22. Radix S. Joannis 5 d1g1tos habens m:=:num ~eprae
sentans, charte involuta et praefato Sigillo in vola et .e~trermtate s1gnata. 
_ 33 (!). Fungns Agarici. - 34 (!). Pulveres co_nfortativ1 quorum una Do
sis(!) a 4 grossis vendun t, eodem SigilJo mun1h. 

Sam. Dr. Glosius 
J. Cottus Pestiensis. in Rebus Sanitatis Physicus. 

JJfatthias Bittos ex Lazan·- Josephus Sculteti, Znyo Vralya;- Jommes 
Beniats Znyo rTaralya· ~ Joannes ZsiJ·ko, lllossocziensis; - Georgius Fe
rentsik,' ex Possession~ Laszkár; - Georgius Volko, ex Possone Lazan." 
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Pestisemlékek. 

1. Pietizmus a pestisjárványok idején. Pestispatrónusok. Pálffy-féle 
pilulák. Vezeklés és zarándoklás a Szentföldre. 

Wenner Jakab nagyszombati pap levelet ír a város bírájához 1710 
okt. 3-án1 a Nagyszombatban pusztító pestis dolgában: "Memini jam semel 
a me dictum in Senatu publico, eligendum esse Patronum aliquem, cuius 
ope et auxilio ab hoc malo grassante liberemur ... proposui Patronos hac 
in re speciales, et imprimis Beatissimam Virginem, alias Ungariae Pat
ronam, exemplo Fesztensium (Pasztensium~); praeterea D. Se-bastia
num &. Hochum2

, S. Rosaliam, ac denique S. Xaverium, cujus ope, mea 
memoria, Graecensis Civitas, praeter plurimas alias, a tanto malo cle
menter liberata e-st. Oredat D. Vra, frustra desudat humana industria, 
ubi auxilium non est de-super. Svadeo igitur et vehementer hortor D. V ram 
ut in deliberationem cum suis adducat hoc praesens negotium; et in spem 
maximam adducor~ si quid communibus votis in honorem alicujus Sancti 
concluserint, quod brevi a tanto, et tam din grassante malo liberabimnr." 
Egyszersmind befejezésül megírja, hogyan kell használni a pestis ellen 
való, Pálffy tábornoktól ajánlott pilulát: "Virtus etusus Pillularum Palffi
anarum: Singulo mane unam ex his pillulis sumendo evadit liber per 
24 horas ab omni peste" (vagyis nem kapja meg a pestist). Ha pedig már 
valaki megkapta, akkor vegyen 8-10 pilulát veronica-vízben vagy más 
desztillált vízben és jól betakaródzva izzadjon. Nehány ezer emberen már 
kipróbálták. (A levél végén azt mondja hogy azt a részt, mely a Pálffy
féle pilulákról szól, szóról-szóra németből fordította.) 

Talán ennek a figyelmeztetésnek volt következménye az alábbi érde
kes Votum (fogadalom): "Nos Andreas Arokszállássy Judex, Michael 
Pontel Consul, Michael Sipeky, Joannes Csepreghy, Franciscus Pyber, 
J o ann es Fridericus Tossing, Franciscus Hajlovics, Michael Bencsik, 
Michael Farkas, Michael Mihalovics, Matthias Jambrekovics, Stephanus 

1 A levél a nagyszombati városi levéltárban található s a végén csak az áll: 
"Ex collegio", tehát valószínűleg az ottani jezsuita-collegiumban kelt. 

2 Szent Sebestyén és (később) Szt. Rókus volt a pestis elleni védőszentek két 
legfőbbje, A pesti Rókus-kórház is az utóbbiról kapta nevét. Szt. Rókust leg
gyakrabban úgy ábrázolják, hogy egyik kezével a combján levő pestises sebre 
(vagy bubóra) mutat, mely sebet a lába mellett álló vagy térdelő angyal gyógyít
gat, másik oldalán pedig kutya, szájában egy darab kenyérrel, mert a hagyomány 
szerint az erdőbe menekült szentet egy kutya táplálta ilyen módon. Az itt látható 
lőcsei szabornak analogiája a conlonces-i (normandiai) templom szobra, azzal a 
különbséggel, hogy a lőcsei szaborról elmaradt a kutya, viszont a Rókus-kórházbeli 
sz o borról az angyal. 
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Jankovies et Joannes Endrődy Capitaneus, ac Senatores, necnon Joannes 
Veinperger 'J1ribuuus plebis, et iota communitas Liberae, Regiaeque Civi
tatis Tyrnaviensis: Damus ad perpetnam rei rnemoriam, Quod, poste
aquam per Regnum Hungariae Pestis in praefatam quoque ... incidisset 
Civitatem, in qua licet ad initium, die videlicet decima noua mensis junii 
Anni vero Currentis infrascripti unam solummodo extinxisset Personam, 
ac postea per duas hebdomadas nullum sui specimen edidisset, sed in 
hominibus a mentionata persona infectis, velut gliscens in cinere scin
tilla, mansisset, nihilominus successu temporis erumpens, ac sensim per 
lotarn Civitatem propagata adeo dernum saeviisset, ut nulla amplius hu
mana remedia eidern obesse valuissent, jamque vix aliquot domus fuissent 
numeratae, quas veneno suo in sextum mensem perdurans non corrupis
set: Nos misericordiam Altissimi hoc in passu implorare et consequi 
volentes, ad Gloriosissirnam Ejus Genitricem confugerimus, ut scilicet 
illa, quae antehac per iteratum ex Imagine Sua hic Tyrnaviae in Templo 
Parachiali habita fletum ac sudarern imrninentis nobis hajusmodi calami
tatis (uti non vane arbitramur) prodigiose signum dedit, dignaretur lae
turn quoque vultum suum ad nos convertere, et sublationem praeassertae 
pestilentiae de ista Civitate Tyrnaviensi a Domino Coeli et Terrae impe
trare, eidernque Civitati inposterum etiam patrocinaTi, quatenus a morbis 

39. Szeut Rókusnak, a legfőbb pestispatrónusnak 
szobra Lőcsén, az 1510 körüli évekbőL (Jobbjával 

pestises sebére mutat.) Lőcsei Pál miíhelyéből. 

40. Szent Rókus szobra a 
conlonces-i (normandiai) 

templomban. 
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contagiosis praeservetur. Pro qua 
gratia unanimiter concluserimus, 
voverimusque, et obligaverimus 
nos, nostrosque universos, et sin
gulas utriusque sexus successores, 
seu futnros praenominaiae Civita
tis inhabitatore.s, cujuscunque 
tandem religionis, seu fidei eos 
esse contingeret, ad majorem DEI 
gloriam, et ipsius Beatissimae 
Virginis lVIariae honorem, ejusque 
Festum Praescntaiionis in diem 
vigesimum primum novembris 
quotannis incidens, praemissa ad 
piacitum voluntaria vigilia, sive 
jejunio, ad instar alioru1n celc
brium festorum solenni Ritu cele
brainros in perpetuum. Prout et 
(accedente etiam Eminentissimi ac 
Serenissimi Principis Christiani 
Augusti, Sacrae Romanae Eclesiae 
Cardinalis de Saxonia, Archi-Epis
copi Strigoniensis, Beclisque Apos
tolieae Legati Nati be.nigna super
inde confirmatione) concludimus, 
vovemusque, et obligamus. Altero 
quoque voto, quod superioribus 
diebus super uno Sacro de Beatis
sima Virgine, singulis sabathi 
hora decima ad Aran1 ejusciern 
Miraculosam in praedicto tempio 
existentem aeque in perpetuum ce
lebrando fecimus, ut a peste, farne 
et hello liberemur, nostrique prae
declaruti successores liberentur, 
in suo esse erga annnam triginta 

41. Szent Rókus régi szobra a budapesti 
Rókus-kórház udvarán. (Csak a kenyeret 
vivő kutya látható rajta, az angyal hiányzik.) 

duorum floren~rum solutionem cclebranti sacerrloti pracstandam perma
nente. Super QUibus praesentes Hteras nostras etc. Tyrnaviae, die 20a n1ensis 
noven1bris, Ao 1710." 

1712 december 20-án, mikor a város tanúcsa arról értesül, hogy 
Puszta-Födémesen pestis dúl, többek köz! a következőket rendelik el 
(a harangszó dolgában): "Ad exornandum Deum puJsus campanarum 
antehae duraute hic Tyrnaviae contagione practicari solitus re~mrnatur 
pulset_urque omni die hora quarta pomeridiana ~simul et semel in singuli.~ 
tem~hs et turribus una campana quae major est. Qui quidem puJsus 
medw horae Quadraute protrahatur. Populo auten1 ex Cathedris denun
cietur, quo fine talis pulsus fiat, et ad devotizandum hortetur: adminus 
plus facere nequeuntes, quinquies Pater et Ave sive in plateis. sive ubi-
cunque tempore ejusmodi pulsus constHuti orent." -

Nemcsak Nagyszombatban, hanem Vácott és más városainkban 
is gyakran blálkozunk nyomára a pestises időkre jellemző hasonló 
votum-oknak. A váci járványról (1740) azt olvassuk, hogy augusztus 14-től 
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február 5-ig 385 ottani lakos halálát okozta. li!Iinthogy e püspöki városnak 
1740. évben még csak 4200 lakosa volt, ennélfogva az akkori népségnek 
éppen tizedrészét ragadta el a pestis. A vesztegzárt 1741 február 12-én 
vették le a város kapuiról; tehát bizonyos, hogy e járvány télen is dúlt 
s kímélet nélkül ragadta el áldozatait. Ekkor a szorongatott váciak azt 
a szent fogadalmat tették, hogy minden szombaton délután megtartóztat
ják magnkat az ú. n. szolgai munkától. Később pedig, 1744 dec. 31-én, mint 
az egyházmegyei irattár bizonyítja, a székesegyházban a városi bírák, 
tanácsbeliek és egyéb tisztviselök az összes lakosság nevében Kaló Ferenc 
püspöki helynök és Würth Ferenc főesperes előtt a főoltárnál esküvel 
erősített azon ünnepélyes fogadalmat tették örök időre, hogy évenként 
aug. 16-át, mint Sz. Rókus napját azon gyászos idő emlékeül megünnéplik. 
E napon a főegyházból szent menetben vonul a papság, szerzetesek, céhek és 
népség a Sz. Rókus-kápolnába, melyben ünnepélyes szentmise és a kápolna 
környékén három nyelven (magyarul, németül, tótul) egyházi beszédek 
tartatnak (a három szászéket ma is felállítják és pedig a kápolna körül). 
A szenimisében a fölajánlás után a fogadalom megújíttatik; Rókus, Sebes
tyén, Xav. Ferenc és Rozál szentek tiszteletére az akkor létezett 15 kéz
műves céhtől ugyanannyi forint fog gyüjtetni a kápolna szükségei 
födözésére. 

Az 1511-ben és utána következő években JYiagyarországon pusztító 
nagy pestisjárvány a hazai ferencrendieket is alaposan megtizedelte: a 
négy esztendő alatt csak a szerzet tagjai közül 412-en vesztek el. Ekkor 
halt meg a jelesebbek közül: Kapronczai Bonaventura, Poroszlai István 
és Szegedi György, a kiváló szónok. A csapás elmúlása után a rend feje: 
Pécsváradi Gábor 1514-ben vezeklő töredelemből és hálából a csapás el
múlásáért az egyetemes rendfőnök írásos engedélyével Pászthóy János 
paptársával együtt a Szentföldre zarándokolt. (V. ö. Fridrich Orbán: Hist. 
seu compendjosa de-scriptio provinciae Hungariae ordinis minorum S. P. 
Francisci. Kassa, 1769, 19, 21, 25, 27 és Irod. tört. Közlem. VI, 1896, 388.) 

2. A kézsmárki pestis (1710). 

Kézsmárkon a Rákóczi-féle szabadságharc vége felé, 1710 nyarán 
jelent meg - borzalmas erővel - a pestis. Már júliusban oly erővel pusz
tított, hogy a hatóság szigorúan elrendelte, hogy a szomszéd városokból és 
községekből vendégeket a városba befogadni tilos. Mivel pedig a 
Kottter-ek áthágták a tilalmat és két bélai embert fogadtak házukba a 
városi határozat ellenére - kinevezték a két KottJer-t halottvivőnek. Raj
tuk kívül még két halottvivő! fogadtak fel csakhamar. A halottvivők kap
tak naponta lY, font húst, 2 font kenyeret, l meszely sört és négyen együtt 
naponta l meszely pálinkát és hetenként l font dohány!. Nagy bulla után 
l frt., gyermekhulla után Y, német frt a jutalomdíj. A halottvivőknek 
nem volt szabad érintkezniök senkivel és emiatt a naponta kiutalt élelmi
szert is csak bizonyos helyre vitték és erre a célra is külön embert fogad
tak fel. A rend pontos betartására való főfelügyeletet Kolbenheyer Má
tyásra bízzák, kinél minden haláleset bejelentendő. Kolbenheyer M. tud
tára adja a halálesetet a felügyelőnek, aki értesíti a halottvivőket, hogy 
honnét szállítsák el a halottat. A főfelügyelő betenként két, a felügyelő 
pedig lY, magyar frtot kap tiszteletdíj gyanánt. A felügyelők és a halott
vivők esküt tesznek, hogy hűségesen sáfárkodnak a reájuk bízott teendők-

ben.3 Az előbbiek meges
küsznek arra, hogy a ha
lottvivők eltartására for
dítandó élelmiszerből sem
mit sem tulajdonítanak 
el,4 az utóbbiak pedig arra, 
hogy · a halottas házban 
semmihez nem nyúlnak és 
onnét semmit el nem visz
nek sem ismerőseikhez, 

sem családjukhoz.5 A síro
kat a halottvivők a "Zwin
ger" -ben ássák. A főfel

ügyelő kötelessége még, 
hogy kenyeret süttessen a 
halottvivőknek és a pesti
ses betegeknek, a felügye
lőé pedig, hogy mielőtt a 
hullát hoznák, hosszú fe
kete bottal vagy kis fehér 
kereszttel az utcán járjon 
és mintegy figyelmeztesse 
a közönséget a kitérésre és 
tá vozására. A kórházat 
vagy a kertész kertje mö
götti réten, vagy a szabó
bástya mögött a Liebic pa
tak mellett építsék fel. Az 
ev. istentisztelet ezentúl a 
városban tartandó és szer
felett vigyázni kell, hogy 
senki kívülről be ne jöj
jön. A tömeges összejövete
lek kikerülése céljából há
rom helyen tartják az is
tentiszteletet és pedig a vá
rosházán, Grotkovszky há
zában és az ópiacon. Jol
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42. A bp.kovin!ti, {brrjuncsuki) pe~---.tis-veszteglő intézet, 
a 18: sza~ad vege!l. 8 c .h r a u d ll e r e n c pesti egye
temi tanar tervel szermt. {III: az udvar közepén a 
házak, fent balra: árnyékszékek, a bejárattól jobbra 
víztartók {csatornával); X: kút; Y: őrség.) A házikók 
két oldalán a ruhák felakasztására, szellőzésére való 

állványok. 

vasy Mihály, aki a pestisben elhullottakat megmosdatta, havonta 
20 rénus forintot kapott. Ezentúl csak készpénz mellett lehes-

3 Acta Buch ab 1708---1717. (Késmárk sz. kir. város nagy levéltárában.) 
4 Jurament des Pest Inspectors. - Ich N. N. als bestiiJter Inspector derer 

Todte Tri:iger und derer verpesten Kranken, schwere zu dem lebendigen drey 
einigen Gott, dass ich mit dem jenigen Gelde und Victual-ien, welches mir zum 
Unterhalt derer Todte-Trager und verpesten Personen wird eingehandiget werden, 
dermassen gewissenhafft werde umbgehen, dass da von nicht das geringste 
enthindert sonder alles wol zu raht gehalten und Ihnen richtig soll aus gesetzet 
werden, so wahr mir Gott helfe. (Késmárk sz. kir. város nagy levéltárában. U. o.) 

5 Jurament der Todten tréiger. - Ich N. N. als bestii.lter Todten trager 
schwere zu den lebendigen wahren Gott, der da ist Gott Vater, Sohn und heilige; 
Geist, dass ich in den jenigen Hausern auss welebe der liebe Gott auss seinen 
gerechten Verhangnis durch die Pest-Seuche einige Personen ab:f.inden sollte nicht 
den geringsten Sebaden thun, gar nicht-s zu mir nehmen, und auch die ge;ingste 
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sen bort kapni s hogy az teljesen el ne fogyjon, beszüntették a hite
lezést.(i 

Az óvóintézkedések hiabavalók Yoltak, mert a pestis július közepétől 
okt. 21-ig nagy rnértékben szedte áldozatait. A hullákat utóbb már elte· 
metni sem tudták, ami a levegőt is dögvészessé tette; megrendült a hatósá
gok tekintélye, sőt még az Istenben vetett bizalom is. Teljes felfordulást 
látunk ekkor Késmárkon, de talán az országban mindenütt és ezeket a 
szörnyű napokat a legmegrendítőbben és egyszersmind a legborzalmasab
ban Trompler J án os helyettes bíró örökítette meg.7 Mesteri leírása szo
morú érdekességénél fogva megérdemli, hogy szélesebb körben ismertté 
legyen. Különösen élénk a következő részlete, melyben így sóhajt fel: 

"Isten irgalmazzon neked szép Késmárk városa - de siralmas is az 
állapotodi Hová lett polgárságod színe-java~ Hova lett viruló ifjúságodl 
Hova tűntek az ifjak és szűzek, kik azelőtt csapatostul lepték el a sáncokat, 
- hova a vidám gyülekezések a váristállók elől~ Ha elődeink s boldog 
ifjúságunk koráról gyászos jelenünkre száll tekintetünk - bizonnyal 
ajkainkra vehetjük szent Polykarp ama sóhaját: O Deus! in quae nos 
reservasti tempora! (0 Isten! minő időket engedtél megérnünk!) A hon
maradt polgárokat házuk népével együtt majdnem mind elragadta az alat
tomos pestis, mely még egyre lappang Úgy a városban bent, mint azon 
kívül, a majorokban és halottmosó házakban. Nagy volt a mi remény
ségünk, hogy sz. Gál napjáig a jóságos Isten meg fogja elégelni pusztító 
angyala rombolását. Hiába - a járvány még egyre dúl. Egész családok 
kihaltak, nyomorult özvegyeket és árvákat hagyva hátra. A város őrei 
is elpusztultak; pásztor nélkül kallódik a kivert gulya. A város szolgái 
mind oda vannak. Leapadt a munkások száma s a toronyőr is kimúlt. 
N ernrégiben adta ki lelkét Lőcsén az egyetlen darabont, ki a városhoz hű 
maradt. A "Thorwirth" meg van fertőzve, a városi ács meghalt. Az alsó 
molnár háznépestül elpusztult, a felső malomból kihalt minden gyerek. 
Mind a két vendégfogadó meg van már fertőzve, a korcsmáros feleségével 
együtt elhalt. A bábákat - kiket egymásután felfogadtak ~ mind 
elragadta a pestis, nem csoda hát, ha áldott állapotban levő és szülőasszo
nyok anyák csecseiDőkkel együtt nyomorult halállal pusztultak el. A sír
ásók' és halottvivők egymásután hullottak sírba. A hóhér egész család
jával együtt a járvány martaléka lett s követte őt a városi szolga háznépe. 
A vál'osháza fűtőasszonya is lerótta tartozását a természetnek. A régi 
vásártér kihalt - s a "Sumpf"8-on alig lézeng egy-két ember, akit edd1g 
megkímélt a vész. Az utca is majdnelll teljesen elárvult; itt adta ki lelk~t 
a pestis-ellenőrző bizottság egyik tagja is. Az asztalosok s a koporso
csinálók majdnem valamennyien odavannak. Am a gyilkoló angyal neJn 
maradt meg a régi vásártéren, a "Sumpf"-on az új- és a várutcákban; 
halálthozó útját a Ring és a városháza felé vette s nem kímélte meg az 
előkelők hajlékát sem egyenként ragadva el büszke hajadonjaikat, kik 
azelőtt felvetett fővel' rótták a város utcáit. Csakhamar a királyi birá
ságra került a sor; Zoner Lukács úr, a bírák: elnöke, hagyta először kedves 

Sache ausser den todten Körper nicht anrühre, sot;':de~n auch von verpesten 
Kleidern oder andern Sachen niemandt etwas verhandig ader übergebe, viel 
weniger zu die Meinige hingebe und deneselbigen von verpester Sache etwa zu 
reichen werde; so wahr mir Gott helfel (U. o.) 

6 u. o. 
7 U. o. It 
s A kath. templom melletti utca, ahol macsaras talaj vo . 
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családjával együtt e siralom völgyét, nyomban utána a bíróság másik 
két tagja, Mokossony J o achim és Huszarowitz János urak is elhaláloztak. 
A városatyák egyenként hagyták el székeiket, Boleraszky Márton város
atya kedves nejével s legifjabb leánykájával elsősorban áldozatul esett a 
vésznek. S minő szörnyű aggodalmak, kétségek és fájdalmak jutottak 
osztályrészül ama polgároknak, kik a járvány elől menekülve elhagyták 
a várost s egyik helyről a másikra, - sőt harmadikra és negyedikre kény
szerültek bujdosni, a gyilkos kórral nyomukban. Nekik is meg kellett 
tanulniok, hogy mindnyájan egyformán halandó emberek vagyunk s a 
halál útjából ki nem térhetünk. Hányan végezték be életüket idegen föl
dön, hányan fogták be keserves jajszóval holt gyermekük szemét s még az 
a vígasztalásuk sem lehetett, hogy atyáik sírjában porladnak majd el 
csontjaik! O, hányan jöttek rá sanyarú bujdosásuk közt Dávid, a királyi 
zsoltáríró ama szavainak igazságára: nincs nekünk itt a földön állandó 
maradásunk, zarándokok vagyunk, mint a mi atyáink. - Vajh' mi zúdí
tott ránk ennyi vészU Bizonnyal számtalan ballépésünk, kicsapongásunk 
és büneinkl Vedd ezt eszedbe Késmárk városal Alázd meg magadat a 
hatalmas Isten színe előtt. Vesd le kevélységedet, hogy kedves légy az 
Úrnak! Az volt csak a jaj és nyomor, midőn 3-4 nap alatt háromszáz: 
koporsó telt meg halottakkal s nem volt senki, aki azokat elhantolta volna. 
Temetetlenül feküdtek a hullák - mélységes fájdalmára és borzalmára az 
életben maradottaknaki S mily szörnyü volt hallani a rémes híreket, hogy 
abban vagy amabban a házban, majorban vagy hullaházban 3-4 halott 
fekszik temetetlenül, hogy kényszeríteni kell a lakosságat a halottak 
elásására, mert a sírásóknak és halottvivőknek elég dolgot ad már az is, 
hogy két kocsival összeszedjék a holttesteket a városból, majorokból és 
hullaházakból s őket a temetkezés színterére vigyék.'' 9 

A városi nagy levéltárban levő Acta Buch alapján július 10-től 
október 21-ig Késmárk lakosságából 1285-en haltak el a pestisben. Való
ban nem csodálkozhatunk, hogy ez a nagy szerencsétlenség teljesen aláásta 
a város életerejét; a polgárság, amely a kuruc-mozgalmak idején sokat 
.s:zenvedett és vagyonának javarészét elvesztette, most lelkileg is megtörött 
és meghasonlott önmagával. (Közlemények Szepes vármegye multjából, 
II. (1910), 15. Bruckner Győző kutatásai alapján.) 

3. Fejér (Veyss) Mihály, brassai 16 éves ifjú, minekutána a pestis 
(1586-ban) édesanyját és apját elragadta, maga is szinte félholt 

állapotában, megírja a saját epitaphiumát.10 

"Moritur mea mater peste, quae horribiliter grassabatur, anno 1586, 
die 28. augusti. 

Anno eodem octo diebus post, 4. videlicet septembris, maritur pater 
meus ... 

Epitaphium, quod mihi anno salutis 1586, aetatis vero meae 16., dira 
pestilantiae lue per totarn fere Transsilvaniam horribiliter grassante cor-

9 Acta Buch. Die 16. Octobris Ao. 1710. ,,Kurtze Beschreibung, wie j3.mmerlich 
die Stadt Kaysersmarkt durch die leydige Pest-Sauebe sey zugerichtet worden 
und wie viel an der Pest gestorben sind" c. fejezet alatt. (Késmárk sz. kir. város 
nagy levéltárában.) 

10 Quellen: V. 141. 

:Magyary-Kossa: ~fagyar orvosi emlékek. IL 12 
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reptus ~Iegyesini in horto paterno, tanquam iam iam moriturus, confe
ceram: 

Ut, mea vitalis dum spiritus ossa regebat, 
Vivebarn soli, spes mea, Christe, tibi, 

Sic, mihi Quae dederas, dum viscera morte reposcis, 
Emorior soli, spes mea, Christe, tibi. 

.A.c precor, ut vivi, sic tu velis esse Zachaei 
Defuncti requies, portus et aura tui. 

Michael Fe y ér. m. p." 

4. Pestis Sopronban (1679). Csányi János krónikájából. 
(Nemz. Múzeum kézirattára és M. Tört. Tár. V. 43.) 

.Item ist der Margarety Marckh. Alhier Ihn diesen 7~igsten J abr, 
wegen der Seuch der pestillenz so bey der rab herumb schlercht, und au,ff 
ein Neyes widerumben ein.reist. Vor den Botschy Thor gebalten worten. 
A ber ess w ere Besser gewest, dis er Jahr marckh wer von den Botschy 
Thor auch nicht gebalten worten, da seyn die Leyt von der Sta th hin auss 
gangen, vnd andere In Ficirte Leith seyn her zu gefahren auss den Vnger
landt niemandt hath a.lle Leyth könen wissen vnd können von wan sye 
sein. Seyn wobl örter benendt worten, vnd ahn die Statb Thor auff einen 
Zötl affgeschribener gewest, dass (bey) vermeidung grosser straff keiner 
sollt her zu kommen, aber wer hat es könt. Sie haben sich von andern 
örtern genendt, vnd ibre diirffer verlaugnet, weyln nun die Leytb draust 
seyn durch ein ander gangen, so seyn Theyls augesteeket worten, und drü
ber acbt Tag nach soleben Marckh gestorben. Aber haben nicht wollen 
gestehen, dass es eine solche Krankheit sey, sondern die Erfahrung hats 
bezeugt, dass einer den andern der da krank ist gelegen heymgesuchet hat 
und auch driber krank warten und giihling gestorben, dass es die pestilenz 
sey, da es den Ihn den Spithal vnd Ihn den Oanzleriscben baus zum aller
ersten hat ein gerissen, vndt hernach weiter Fort gefahren, vnd Fast alle 
heisser durchgegangen, vnd ist Theil hiiusser grob die Leith hergenamen 
vnd so vil schöner junger Frauen Volckh ,:vnd weiber so da Schwangern 
seyn gewest, gar wenig über lassen, vnd vil Ehleit mit ein ander ihn diser 
Contagion seyn drauff gang en, dass Ibn Anfang gar keine mitl nicht haben 
geholffen, Worüber grossen Forcht vnter den Leiten erstarrden vnd sich 
mit der Flucbt salviretb auss der Stath wecke. Ihn sicbere Örter. Ihr 
Leben zu Erbalten, die Gnedigste Fra u Firstin von Egen b erg· bath sich 
mith Ihrem hoffpredtiger vnd den ganzen Firstlichen Hoff nach Rust am 
See begeben, da Ihr gleich von Ihro Kay. May. widerumben erlaubt ist 
worten, aidorterr den Gothes dienst mit ihren Hoffprediger zu halten vnd 
zu verrichten wie sie ess zu Oedenburg bey Vnss hat pflegen zu Thun, 
so lang sye d1:aust verbieiben wirth. Vnter dessen hat die pestillenz alhier 
bey uns so sehr gehaust. Ihn Sept. vnd October. das Ihn disen Zweyen 
Mana tb auff die 1500 seyn dr an gestorben, sonst seyn dises Jahr durcher 
auff vnsern Evangeliiseben Freitboff begraben worten 1378, bey den Kar
tollischen bey Micbaelly 1030. Ihn Lazareth durcb einarrder von beyder 
Relligon 108. Ist zusammen 2516. Bersohn, d em V erleyhe Goth Ihn der 
erten eine seilige vnd sanfte ru ch, vnd am J en en grossen Tag, eine Frö
liche Aufferstehung zum Ewigen Leben, Tröste aber alle so über disse 
Totbes Föller herzlich vnd Schmerzlicb betriebt sein, vnd gebe vns allen 
zu seiner Zeith eine SeHige nachfart, vnd dass wolle er Thun vmh seines 
Lieb en Sohns J es u Christy willen Amen." 
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5, Az 1575. évi nagy pestis történetéhez. 
"Sub eundem annum LXXV. ingens in Ungaria et Trasyluania pes

tis, totarn late regionem miserabili clade affecit. Usu experientiaque com
pertum a sapientissimis uh·is traditur, singulis decennijs in Vngaria adia
centibusque regionibus pestilentiae contagia grassari, si modo is annus nel 
bellarum cladibus, uel aliqua insigni alia publicaque calamitata non inter
pelletur. Quod sane repetita ab alto annorum hacce periodo, uidetur com
munis persuasio non omnina ex uano opinionem eam traxisse. Siue auteni 
id ex certis planefarum maligniorum concursibus proueniat, qui aerem 
uirulentis corroptelis ad certam teruporum conuersionem afficiunt: siue 
quod humores in hominibus naturali quadam et lateuti ratione singulis 
decennijs turbentur uicienturque, unde uarijs discriminibus aetates in 
pericula ingrediantur: exploratum quodammodo est, eum temporis decur
sum fatalern Vngariae populis esse. Nam sicut anni noueni, et septeni, aut 
singulares aut coniuncti, quos gradarios uocant, certis temporuru internal
lis grandi semper periculo nitarn humanarn afficere debilitareque putan
tur: ita denarius qui nouenario contiguus est, easderu uires ob propin
quitatem numeri concipere, procliue ad fidern uideri potest, ex quibus pes
tis certis subinde eirenitibus suboriat.ur. Apcsterna putridique humoris 
collectio sub axillis artnumque iuncturis, sed maxime circa inguina tum'J
res, quos bubonas uocant, oriebantur, qui nisi superante ui naturae nati
uoque calore foti, in pus soluerentur, erumperentque, insanabili pernicie 
promiscue quosque trahebant. Multi ferali malo perciti, nascentes tumares 
exsecabant, malumque malo medicabantur~ euentu non semper profuturo. 
Nihil medicorum remedia, nihil potiones uenenorum antidota, nihil herbae-, 
nulla cura quarolibet docta et accurata, serpens maluru remorabatur. 
Obnoxij prae alijs huic ferali morbo, juventus erat, ut semper, teneraque 
aetas. E Transiluania in Vngariam lues proserpsit, ubi longe exitiabili
ter tyrannidem exercuit. Plana enim magna ex parte, intollerandoque 
calore ardens regio, corruptionem penitius imbiberat, maioreque strage 
populos afficiebat. Quod malum tantum et tam subitum, quodque late 
innasisset omnern regionem ex insperato, sequenti anno magna cum bono 
mortalium sedatum est." (S.za.mosközy tört. maradványai, I. 180.) 

6. Az 1586. évi magyarországi pestis. A köznép nyomorult lakás
viszonyai, babonássága; a képzett orvosok csekély száma, kuruzslók 

töméntelensége; torzszülöttek, égi jósló jelek, 

" ... Veluti parum esset superioris anni (1585) inediá enectum esse 
populum, pestilentia, quam cibarum insalubritas fecerat, commune sum
mis, infimisque malum, misere insuper omnia lacerare coepit. Nunquam 
autern per Vngariam, nisi maxima cum mortalium strage pestis grassa
tur: sine ob augusta sordidaque uulgi habitacula, quae Inem facile conci
piunt, nec respirationem admittunt: siue ob aestatis uehementiam plenam 
torridi intolerandique aestus, qui malum multa accessinne auget: ~eu, quod 
:fidet quam proxirnum est, ob temere conceptam deque triuio sumptam opi
nionem, qua uulgus fascinatum, omnern nel propulsandae uel enitandac 
contagionis rationem aspernatur, oscitanteque nimium superstitione clami
tat: non posse quemquam saeuiente pestilentia, quantumuis maturum in 
salubriora loca quaerat receptum, fati uiam inexorabilem euitare. Quo se 
cumque quis uertat, quanturunis peregre conceda.t, in siluarum latibula se 

12' 
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abscondat, pesti peraeque atque alijs mm·bis, ubi fatalis hora aduenerit, 
nullarn fcre uiam non inuiam. Frustra fatis humanaeque sorti quemquam 
obluctari. Hac supina securitate freti, opinioneque imbuti, susque deque 
habendum putant, quid cuique contingat, religioque est suadere, peste cor
reptos, ne la tius maii nis serpat, e medio esse ablegandos. Si qui e pruden
tioribus salutis captandae gratia secedunt, eos uulgus uulgare neluti super
stitioso timore delyros, stuporis protinus insimulat, Oresteque insaniores 
indicat. Quamobrem hac capti persuasione, notos pariter et innotos ipsi 
nullo discrimine adeunt, tabo fluentia membra, uenenosa ulcera, uirulentos 
quoslibet abscessus contidenter contrectant; et ne quid sibi ad summam 
supini ta tem reliqui faciant, idem ouroustium _cum ijs qui peste contabue
runt inhabitant; eundemque spirituru alternis spirant, quos sane ne salus 
quidem ipsa seruare in tanta ad peruiciern procliuitate possit. Ita dum 
officiosae humanitati imprudentes uacant, pestiferum uirus ipsi inspirant, 
suoque sibi quod aiunt, iumento, malum data opera accersunt. Et cum ita 
nis serpenÚs per omnia morbi regionem inuasisset, quia humanis auxilijs 
lenari non poterat, nullus fuit in Vnoaria pagus~ nullum oppidum, quod 
inoenti incolarum non affectum fuerit strage. Nam ministerijs inuicem ac 
contactu aegrorum uulgatis uelut in pecora morbis, summi pariter ac imi 
contagione trahebantur. Qua quidem in ruiseria misserrimum et illud est, 
quod plebem animi coecam ac speciosa ueri religione correptarn, ea 
medioameuta deficiunt, quae alijs in regionibus sirnili in casu non desunt. 
Medicorum siquidem ingens penuria. Vix unus et alter nel mediocri 
doctrina praeditus, in uniuerso Vngariae regno reperitur, ad quem si non 
pro certa salute, saltem pro sola spe, quae afflictorum maximum solatium 
est, confugi possit. Anus dumtaxat Circes ueneficia edoctae, nel fabri 
ueterinariam medicinam professi, ac stolidi quique chirurgi, fomenta 
potionesque marihundis ministrant, quae enecent potius quam sanent. Sic 
affectam, sic debilitatam fame regionem, derepeute tam insanabilis usque 
quaque pernicies inuasit, ut nulla luctus expers domus, nullus pa~us, 
nullum oppidum, quod ingeuti funerurn strage non fuerit cumulatum. 
Erat autern ea hiems, quae pestem praecessit, tristi acerboque gelu rigida. 
Danubius fluminaque alia uasta, glacie ingeuti constricta, mox uer tepore 
subito dissolutum, aestasque obsecuta torridis naporibus supra modum 
feruida. Ita siue interoperies coeli, raptim mutatione in contrarium facta, 
humana corpora fame iam antea macerata corruperit, siue alia quaepiam 
causa luem induxerit, magna sane mortalium strage hic annus fuit conta
minatus. Sed autumnus per se semper grauis et morbidus, maiori colo
phone stragem auxit. Non funeribus turnulaudis sacrae aedes, non aedibus 
sacris annexae areae satis erant, a fanis in profanuru solum, extra urbes 
sepulturae abdicabantur. Tenera maxime aetas, et iuuentus, spes generis, 
obnoxia maxime uti semper ferali calamitati erant. Qui incidehant in 
morbum, pestif~ros tumores, in axillis circaque inguina percip~e?ant, 
uixque diem tertium superabant. Pestis reliquiae in morbos perniCrales, 
quartanaeque maxime rigores eeuadebant. Prodigia eo procedenteque 
anno fama increbuere plurima. Infans in regione Bihariensi ad Vara
dinum, sine manibus natus, biceps uitulus ad Belinies oppi_dum .. Pu~~:-; 
equinus mas idem feminaque editus, qui postea in quadrig1s 1IIChaehs 
Varrlav unius e proceribus in Vngaria, pro ostento habitus est. Fertur 
praete~· haec, nec illo nec priore anno, lupos uulturesquc uisos, siue_ ferali 
malo perterriti sese in ania roagisque sa.lutaria abdiderint, seu aha .. q_:w 
de causa e medio recesserint. His superstitione imbutum uulgus abJJCie-
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ba t, Luciferi quoque seu V eneris lumin o sum sidus coelo euanuisse. Sed id 
legitiiDa sui epycicli conuersione factum esse constabat: nam ne ille 
nocturnus aut matutinus esse posset, ob non magnam eius a sole digressi
onem fiebat: quod maxime contingit :fieri circa solatitium aestiuum, ob 
dierum prolixitatem noctiumque contractam breuitatem. Hoc praeter 
V enerem et ]~/(ercurio us u quandoque uenire solet. Praeter alios summae 
nobilitatis uiros patriaeque lumina, quos haec pestis confecit, Gabrielem 
quoque Batorium, Stephani Regis ex fratre nepotem una cum lectissima 
coninge Georgij Bebeki filia, una eademque dies ambos exstinxit. Peru
agata est haec pestis, omnes paene orbis terrarum partes, dinersis tam:n 
temporibus. Nam ab oriente erumpens Constantinopolim usque peruen1t, 
triennio ante, quam Christiani orbis prouincias attingeret." [Szamosközy, 
u. o. 227. és köv.] 

7. A "terra sigillata". 
Ez az agyag- (bolus-) féleség hosszú évszázadokon át a pestis speci

fikus gyógyszereként szerepelt, (Mátyás királynak pestis elleni óvószeré
ben, melyet másutt közlök, szintén az első 
helyen Játjuk említve); azután hosszú időre el
vesztette a becsületét s csak legújabban, miat 
sebhilltő- és szárítószer támadt fel újra, leg
alább rövid időre (tetanus-fertőzések!). Nálunk 
a török időkben szintén nagyra tartották s a 
16-17. századi levelekben nem egyszer olvas
suk, hogy pestis elleni óvó- és gyógyítószerül 
küldözgetik egymásnak az előkelő urak és 
orvosok. Igy J ohannes de Castelmaro bilitzi 
sebész 1648 május 14-én kelt levelében u azt írja 
Teuffel Kristófnak, Lőcse város jegyzőjének: 
,.űberschicke hiermit dem Herren nach sei
nem Begehren dje Artzney im GHislin" - a 
jó Isten adja, hogy hasznára legyen - de 
viszont kéri, hogy "mir wass schöner Terra 
Sigillata schicken". 1635-ben az egyik Bánffy 
felesége kér terra sigillatát Esterházy Miklós
tól. Bethlen Gábor számadás-könyveiben olvas
suk, hogy két font jóféle terra sigillata ára 
4 forint 48 dénár (tehát jó drága) volt. Külö
nösen híres a Lernnos szigetéről való ("terra 
Lemnia"), melyet egy bizonyos napon (május 
6-án) gyüjtöttek azon a török szigeten, nagy 
ünnepségek, misztikus szertartások között. 
Egy időben a szultánok halálbüntetéssel til

43. Terra sigillata-troehiseusok 
a 16. század végéről. 

tották a török birodalomból való kivitelét s az európai keresztény 
államok követei csak különös engedéllyel hozhatták onnan uraik
nak vagy az ismerős orvosoknak becses ajándékuU2 Rendesen trochiscu-

11 Lőcse város levéltárában, XII. 103/3. 
12 Verancsics írja Konstantinápolyból (1555) Saland József orvosbarátjának: 

"De bolo Armeno, terra sigillata sive Lemnia, non est, quod labores. Dives his 
revertar si revertar sospes". (Verancsics, IV. 57.) - L. továbbá Aarchiv. Rákócz. 
VIII. 344. (cantharus ex terra sigillata!) 
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sok alakjába formálták, melyekbe török betükkel kűlönböző jeleket (a 
szultán nevét, vagy - mint a mellékelt képen - a Lim ni [ = Lemnos] szót 
vagy azt, hogy ,.valódi agyag" (tin) nyomtak. Később máshol is nagyban 
gyártották ezeket a trochiscusokat (vagy pastillákat), melyek aztán kűlső 
formájukra nézve sokkal művészibb kivitelűek voltak, mint a lemnosiak.13 

8. A "fekete halál" Magyarországon. 

Szinte csodálatos, hogy az első nagy pestisjárvány (a "fekete halál") 
magyarországi történetéről mily kevés hiteles följegyzés maradt. Linz
bauer nagy munkájában, mely az 1700. év előtti adatokban rendkívül 
szegény, természetesen semmi érdemest se találunk róla, pedig bizonyos, 
hogy hatahnas járvány volt nálunk is. mert megírták, hogy egész községek 
kipusztultak. Leginkább külföldi, velünk szemben ellenséges forrásokra 
vagyunk utalva. Igy például Stephen d'Irsay cikkében" azt olvasom, hogy 
a "black death" idején ,.the whole civilízed world was in a state of war ... 
Louis the Great of Hungary conducted a campaign in Naples; his troops 
were instrumental in carrying the disease into Central Europe" (mintha 
erre a széthurcolásra szükség lett volna!). Még furcsábban beszél Haeser 
(III. 105.): ,.In Neapel und Sicilien wüthet König Ludwig von Ungarn, 
unvermögend, die Mörder seines Bruders Andreas zu erreichen, gegen das 
unschuldige V olk ( !). Da ereilt ihn in Sicilien die Pest und treibt ihn in 
seine ferne Heimath." újabban Su dh off közölt :1.

5 egy müncheni kódexben 
található s a 15. század elejéről való német bejegyzést következő szöveg-· 
gel: "Ein kunig von Ungern schickt dem babst disz nachgeschriben zu 
behalten: Nym boley, beyfus, !in den bletter, g lich in der groessin, und pu!Jl'ers 
und musch ymber und nim es iij tag nach einander zu morgen in der rechten 
mausz, so sind ir sicher lang zytt vor der pestilencz." A kódexben azonban 
nincs megmondva, hogy melyik magyar királyról és melyik pápáról van 
szó' A középkorban szokás volt mindenféle előkelő urakkal, királyokkal 
stb. hozni szerzői vagy küldői viszonyba az ilyen recipéket, anélkül, hogy 
ennek valami reális alapja lett volna. Ugyanitt említhetem lübecki János mes
ter (Meister Johann von Lübeck = Lűbbeke = Lebeekel nevét, ki körűlbelűl a 
fekete halál idején müködött hazánkban s kitől egy berleburgi kéziratban 
pestis elleni recipék maradtak fenn, melyek után az van írva befejezésül: 
"Dyse arzenye ist bewert yn Vnuern van Menister Johan va~ Zebecke, _da 
man schreiff nach gotz gebort dusent COCo vnd x! iar; werr d.sse arzemge 
deit der genasz." Erről a János mesterről s az ő magyarországi működésé
ről azonban - sajnos - sem a kézirat ismertetője (ugyancsak Sudhoff),ttJ 
sem a hazai források nem tudnak többet mondani. 

A Magyar N ernzet Története (III. 196, 197 stb.) mindössze annyit tud 
mondani, hogy a pestis nálunk már 1348-ban erősen pusztított, 1349 május 
végén szünőfélben volt, de a nyári hőségben újra exacerbálódott s Nagy 
Lajos feleségét, Margit királynét is magával ragadta. A velencei doge 

1a Lásd: Capparani (Riv. di Storia del~e Scien~e ,Med. e, N.~t., XV .. (1924), 1:-2· 
szám): III. Cosimo toscanai n,agyherceg gyogyszerta:~ban ,kes~~lt, past~llusok kepe, 
a Medici- és Orléans-család Cimerével. - A terra stgülatat (tortenelml szempont
ból) behatóbban tárgyalja Andel: Bijdr. Gesch. Geneesk., VIII. (1928), 197-215. 

111 Annals of Medical History, VII. (1925), 221. 
15 Archiv f. Gesch. d. Med., VIII. (1915), 278. 
" U. o. XIV. (1922), 8. 
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1349 október 7-én értesíti Perugia városát, hogy lviagyarországon sokau 
halnak s nemrégiben a magyar királyné is belepusztult a járványba. 
Végül Pór Antalnak Nagy Lajosról szóló életrajzában sem találunk sokkal 
többet ennél: hivatkozik a Soproni 
Oklevéltár (I. 457.) egyik adatára, 
hol az áll, hogy "propter instantis 
pestilenéie temporis, quibus domi
nus omne genus humanum ... more 
imbrium corruere decrevit", ami a 
járvány nagy erejét sejteti. Deme
ter nagyváradi püspök oláhokat 
telepített néptelenné vált urada!· 
maira, a váradi káptalan pedig el
engedte a sertéstizedet, hogy el
pusztult községei régi jólétükbe 
jussanak. Pór A. azt hiszi, hogy 
maga Lajos király . is megkapta a 
pestist, mert a velencei tanács 1349 
november 9-én azt az utasítást 
adja Magyarországon tartózkodó 
követeinek, hogy ha a király fel
gyógyulása annyira előrehaladt, 

hogy hozzájuthatnak, akkor foly
tassák útjukat (hozzá), ha ellenben 
a király még beteg, vagy ha meg
halt, akkor szerezzenek értesítése
ket az ország állapotáról és arról, 

14. Magyarországi flagellánsok. (A Bécsi KrO
nika miniatürje. B a l o g h J ó z s ef máso
lata. általam retusál va. Ethnographia, 192í, l9!L l 

hogy kire szállott a kormányzás stb. és várják be a további utasításokat. 
Pór Antal azt is említi még, hogy a fekete halál idején nálunk :;e 

flagelláns-processziók, se zsidóüldözések (mint jóformán mindenütt Európá-
. ban) nem voltak, mert a magyar nép sokkal 

45. Egy flagelláns. Münster 
Sebestyén CosmographiájábóL 

(N o h l után.) 

józanabb, hogy sem ilyen sajnálatos szertelen
ségekben részt vett volna. A pápai bullában 
sem történik említés magyar flagellánsokróL 
!Hndössze annyi történt, hogy a magyar föld
ről Hainburg felé vonult egy flagelláns cso
port, de ezek jöhettek (az ország határait 
érintve) Ausztriából és Stájerországból is. Ha 
pedig l\iagyarországon verődtek össze, akkor 
valószínűleg mosony- vagy pozsonyvidéki né
metek voltak. 

Mindezekben kétségkívül helyes nyomon 
jár Nagy Lajos érdemes életírója. Aláírhat
juk bátran, amit a magyar nép józan mérsék
letéről mond, bár kétségtelen, hogy köztünk is 
akadtak egyes túlbuzgók, kik a flagellánsok 
módjára sanyargatták magukat, elég legyen, ha 

Szent Erzsébet és Szent l\iargit asszony példájára, vagy a budai pálos-rendi 
barátok éjféli megkorbácsolására utalok, melyet egyszer :Mátyás király i:; 
végignézett s ki js figurázottP Thuróczy krónikájában is olvasható, hog·y 

11 L. Silrlóssy László: A magyar középkor erkölcse (1922). 59-60. 
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a tatárjárás utáni lelki depresszióben az emberek bűnbánatot tartottak sőt 
sokfelé önostorozó csoportok járták az országot [de nemcsak nál~nk, 
hanem a külföldön is igy volt ez már a 13. században is, ámbár ott már 
nem volt tatárjárás, de igenis volt pestis-epidemia]. Arany János a Toldy 
Szerelme 8. énekében megörökítette a magyar flagellánsokat, állítólag 
Palacky: Geschichte von Böhmen c. munkájára támaszkodva: 

Vág vize mentében nagy csapat emberre 
T::.lá~t. kik üvöltve és magukat verve, 
V1sz1k - mint madarak költözve ha szállnak 
Fekete hírét a fekete halálnak. 
Hirdetik a gyónástb töredelmet, bőjtöt 
Mert a világ vége űneinkért eljött. ~ 
V erik önmagukat rengeteg ostorral: 
Toldi közéjük állt. s megyen a táborral. 

Délrül ez a népség indult valahonnan 
S mint hógulya meggyült iminnen-a~onnan 
Ki paraszt, ki müves, kinek odva szerzet ' 
Mindenféle kor, nem, állapot és nemzet. ' 
Faluról falura, városrul városra 
Éjszakra haladnak J ablunka szo~osra 
S kínozzák magukat, hogy borzad a lélek· -
Vitéz Toldi Miklós ott vezekel, vélek! ' 

Trithemius Chronicon Hirsaugiense (1462-1516) c. munkájában" 
szintén megemlékezik a magyar flagellánsokról: "1349. Ugyanebben az. idő
ben új eretnekség keletkezett, mely Magyarországon vette eredetét s rövi
desen Németországot is megfertőzte mérgével" stb. és egy a Nohl könyv8-
ben (Der schwarze Tod, 1924. 303.) forrásutalás nélkül közölt adat szintén 
azt mondja ,hogy "Riesenhafte Weiber aus Ungarn kamen nach Deutsch
land, entkleideten sich öll'entlieh und sehlugen sieh unter Absingung von 
alledei seltsamen Liedern mit Ruten und scharfen Geisseln." A "riesen
haft" jelző azonban elárulja, hogy itt mondai elemmel [vagy legalább is 
történeti tény és népfantázia erős összekeverésével] van dolgunk, úgy 
mint ahogy az "óriás lovagok" nagyban szerepeitek a pestisjárványok 
alkalmával később is. És még ha valóság volna is a magyar "óriás 
asszonyok"-ról szóló mese: mi ez a külföldi nagy és rnüvelt nemzetek meg
tévelyedéséhez képesU Egy francia krónika azt mondja, hogy 1349 
karácsony körül csak magában Brabant-ban és Hainaut grófságban több 
mint nyolcszázezer önkorbácsoló járta a bolondját, háromágÚ, ólmos vagy 
tüskésvégŰ korbácsaikkal és vesszőjükkel véresre verve magukat - s 
messze vidékekre-széthurcolva a pestist! 

18 Bővebben lásd Balogh J. cikkét (Ethnographia, 1927. 199.). 

A syphilis magyarországi emlékeiből. 

l. V. Miklós pápa 1454 július 9-én kelt rendeletében megbízza az 
erdélyi püspököt, hogy intézze el Mihályfi Péter (Petri Michaelis de 
Maitiis) [sic!] házassági ügyét, kinek felesége, Agnes, ragályos bajban 
szenved s kinek ezt a baját Péter nem ösmerte, mert ha ösmerte volna, 
még akkor sem vette volna feleségül Ágnest, ha királyné lett volna. 
(L. Tört. Tár, 1900. 6.) 

2. Csaplovics (Gema!de von Ungern, I. 238.) azt mondja, hogy 
a syphilis az 1800. év óta erősen terjed Magyarországon s ezt kiváltképen 
a katonaság ide-oda helyezése, marsírozásai okozzák. Kivált a rutén és 
oláh vidékek azok, ahol a bujakór szomorú következményei lépten-nyomon 
észlelhetők. 

3. Nékám Lajos írja az ő nagyérdekű munkájában (A magyar bőr
gyógyászat emlék eiből, 66.); "Már a legkorábbi időkben sem hiányoztak 
a világ·os fejű emberek, kik a syphilis fertőző voltára való tekintettel, 
a legjobb prophylaxist~ az óvatosság·ot, hangoztatták. Ilyen irányú törek
véseket találunk nehány ősi "balladában", melyeket Ástruc felkutatott 
s melyeket pompás naivitásuk miatt cittálok: 

Le trou de la femelle 
Mord cauteleusement. 
Bien souvent la plus belle 
En a couvertement. 
Portez de la chandelle; 
Regarde.~ bassement; 
Qui d'en porter se mesle' 
11 fait trés saigement ... 1. vagy 

Craignez les troux, car ils sont dangereux. 
Gentilshommes, Bourgeois et Advocats, , 
Qui despendez Ecuz, sa1us, Ducas, 
Faisant bancquetz, ésbattemens et jeux, 
Ayez resgard que c'est d'estre amoureux, 
Et le me_ttez en vostre protocole; 

1 A nőcske lágyéka 
Beh ravaszul harap! 
A legszebbé néha 
Mily vastagra dagadt! 
V edd elő a gyertydt, 
Vizsgáld meg e táját, 
Jól vigyázz! és meglásd, 
Soh' sem vallod kárát! 

[Nápoly, 1537. Montaiglon, Triomphe de haulte et puissante dame Verolle. 
Paris. Per Hesnaut 163.] 
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Car pour hanter souvent en obscurs lieux, 
C'est engendrée cette grosse Varole. 

Hantez mignones, qui portent grans estas, 
Mais garder-vous de monter sur le tas 
Sans chandelle: ne soyez point honteux 
Fouillez, jettez, regardez hault et bas, 
Et en aprez prenez tom; vos es bas .. / 

Ehhez hasonló jótanácsokkal bélelt versezetek a régi magyar iroda
lombau is akadnak. Így például a radványi verses könyvek egyikében/ 
mely többek közt a ,.Beniczky Gábor uram jóságos cselekedetei"-ről szól 
s 1709-ben íródott: 

"En is, hogy megvalljam, te tűled tanultam, 
Sok szép mesterséget veled járván kaptam, 
Némelynek az árát bezzeg meg is adtam, 
Máron az mióta betegÜl kinlódtam. 

Tizenkettőrl hete már az kinlódásimnak, 
Hatig nem volt szünte sok jajgatásomnak, 
Nem lelvén az kínban helyemet magamnak, 
Azért tanulj rúlam s írd fel ezt magadnak. 

Elsőben is nézd meg személy ábrázatját, 
Ha halvány s a fekély kiverte homlokát, 
Bár ittas s részeg légy kerüld társaságát, 
Mert nagy keservesen megadod az árát. 

Másszor az lépését vesd igaz mértékre, 
Ha széles a' sem jó, ha keskeny állj félre, 
És ha lépésének nem lesz ékessége, 
Elfutja testedet hamar annak mérge. 

Harmadszor neki e ha veres az or( r )a, 
Azt is ne magyarázd te magadnak jóra, 
Mert akadbatsz ily helyt olyan mérges jóra, 
Hogy keserves leszen az akkori óra. 

N egyedszer, ha mint ha tót tehén az inát, 
Fonja s hányja-veti helyrül-helyre magát, 
Sziszegve nyugtatja méreg-nyútó tagját, 
Errül megesmered bizonyos mivoltát. 

ötödször s utolszor citrom legyen veled, 
Ha aztat 1\!I:osóczon s Bajnóczon nem leled, 
Gyertyával is megnézd, ezt megcselekedjed, 
Hogy innet származott kinokat kerüljed" stb. 

Ugyanazon munkájában (45, 1.) megemlíti Nékám, hogy a német 
bőrgyógyászat egyik őse, Haten•·effer, azt ajánlja az ő 1630-ban megjelent 
munkájában, hogy a gonorrhoeás betegek szűz leányokkal közösüljenek, 
úgy majd elmulik a bajuk {"hoc quoque scio, antiqua gonorrhoea piures 
fuisse liberatos qui cum virgine rem habuerunt"). ősrégi népies babona, 
mely - sajnos - a mi népünk hitébe is átment s nem egy erőszakos 
dellorációnak szülőoka (v. ö. a rablógyilkos Balog Tuta esetével). De más 

2 Lyukaktól tartsatok, bele ne vesszetek 
Mágnások, polgárok, bőkezű ügyvédek! 
Banketten irjátok be a jegyzőkönyvbe: 
Sötétben ki űzi a szerelmet. dőre, 
Megkapja az Vénus betegséÍ;ét szépen. 
Bolond, ki szégyenli: gyertyával kezében 
Vizsgálja a nőt meg, hogy ne legyen kára, 
Csak, ha azt megtette, mászhat fel az ágyra. 

[Ballade sur la grosse vérole, par Jean Droyn d'Amiens, 1512. Astruc, 617.] 
a Irodalomtört. Közlemények, 1904. 331. 
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népeknél, például a németeknél is, nem egyszer előfordult már, hogy 
a stuprum violerrtum-ot elkövető vádlott azzal védekezett, hogy ilyen 
módon akart megszabadulni akút syphilisétől vagy blennorrhoeájától: 
a betegség átszármaztatása, transplantációja egy másik élőbe. Nem tudom, 
hogy mikor a luest kapott Bakócz Tamás érseknek a coitust ajánlotta 
orvosa: nem-e ez az ősrégi 4 transplantáeiós hit diktálta a különös 
tanácsoU ' 

4, Todoreszku Gyula nagybecsű régi magyar könyvtárában található 
Sylvester új Testamentuma ritka első kiadásának (1541) szép pél
dánya, melybe az előszó után maradt üres helyre egy, a 16. század közepére 
valló kéz a következő sorokat írta be [mai helyesírással adom] : 

"Süly! én te neked mondom, atya viseljen, fiú gyullasszon, szt. lélek 
malasztja száz gyükeredet százzá szakassza, szent Illés próféta itt ne lel
jen. Ter dica.s. ad süly." 5 

Minthogy népünk {régen is, ma is) igen gyakran sülynek nevezi 
a luest [l. a Régi m, betegségnevek c. cikket] : valószínűnek tartom, hogy 
ez a ráolvasás syphilis ellen való volt. 

5, Magdolna asszony, minorita-szerzetbeli testvér (azelőtt Kőfaragó 
Györgyné), 1531-ben kelt végrendeletében a Kolozsvár városának falain 
kívül fekvő Szent-Lélek-kórházban lakó bélpoklos szegényeknek és buja
kórosoknak ötven dénárt hagyományoz. 

... "Item, pauperibus leprosis sed et maZa Scabie correptis et intectis, 
in Rospitalj Sancti Spirítus extra 1\Ienia huius Ciuitatis commorantibus, 
lego denarios quinquaginta. ita ut ipsis pauperlbus equaliter diuidantur". 
(Jakab Elek: Kolozsvár története, Oklevéltár, I. 374.) 

6. Fodor István kolozsvári bíró némely örökségeit [két szőllőt, sütő
házat és két kertet] az ottani Szent Erzsébet-, Szent Lélek- és a francia 
betegségben sínylődők kórházában levő szegényeknek és a tanulóifjúság
nak IUigyományozza, Izabella királyné ezt a hagyományt (1557. ápr. 3.) 
megerősíti. 

... "Ysabella Dei gratia regina Hungariae ... significamus tenore 
presen ti um ... quod cum nos habita ratione fidelium seruitiorum fidelis 
nostri prudentis et Circumspecti Stephani Fodor alias Indicis Colos
wariensis duas particulas vinearum in promontorio Colosuariensi existen
tes, vita durante, dornum vero pistoriam et duos hortos monachol'Um 
ordinis Diui Dominici alias in claustro in dicta ciui,tate fundatc degen
tium, ad beneplacitum vsque nostrum eidern Stepbano Fodor dederimus et 
contulerimus, Ipse vero animaduertens pium et Reipub{lice) vtile propo
situm et institutum fidelium N o strorum pm dentum et Circumspectorum 
Iudicis, iuratorum, ceterarumque ClUIUm Colosuariensium, nimh·um 
prescriptas hereditates in sustentationem pauperum in Xenodochijs Diue 
Elysabeth, Saneli Spiritus, et morbo Gallica laborantium, Ac Studiosoruru 
ibidern Colosuarini literis operam dantium deputatas esse, inri suo, quod 
ex donatione nostra habuit, cesserit, - -- - - - - nobisque humillime 
- - - - - - supplicatum sit, vt huiusmodi institutum - - - - - -
approbare et confirmare digneremur", st. [Ugyanott. 389,] 

4 Már Plinius emliti (többek közt), hogy ha az emberbe bizonyos állati mér
gek (kígyó- vagy skorpió mérge) jut. akkor a coitusnak gyógyító hatása van 
viszont azonban a másik fél (a nő) megbetegszik utána. 

s V. ö. Szily Kálmán: M. Nyelv, 1913. évf., 87. 
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7. Nagv_ sa.tathiel és felesége (1559-ben) kolozsvári sütőházukat és 
egy, darab foldJu~et az ugyanottani Szent Lélek és Szent Jób pátriárka 
emlek~zetére alapdott kórházak leprás és syphilitikus betegeinek adomá
nyozzak. (U. o., 391.) 

(1599.r A luetikus llfihály oláh vajdának megtiltiá/c a disznóhúsevést. 

.... ,.In ~rra,nsalpina morbo gallica laboravit :iVIichael vajvoda. Valami 
gor~g gyogyltotta volt meg, azóta nem eszik disznóhúst. Marbus enim 
gallzcus est humidissimus et caro suilla quoque est humidiss · ~~ 
(s k .. t" t d 'ma. zarnos ozy Ol' • mara ványai, IV. 100. - Mon., irók, XXX.) 

A magyar szemészet legrégibb emlékeiből. 

Ha csakugyan a "legrégibb" jelzőre fektetném a fősúlyt, akkor talán 
a 15. század végéről (1488), Mátyás király korából való nevezetes bagonyai 
ráolvasással kezdhetném, mely (Ipolyi hibás olvasása szerint) a ,.szem
döge" ellen való1 s folytathatnám Kapisztrán János szemgyógyító kísér
leteivel magyarországi útjában (1455), nemkülönben a 16. században és 
később hazánkat keresztül-kasul bejáró s főleg a Balkánról átszármazó 
hályog-operatőrökkel, okulistákkal, kik kalos iatrosl ("itt a jó orvos!") 
kiáltással ma is járják Görög-ország falvait; ezekről azonban más helyen 
már részletesebben szóltam s talán _fogok is még egyet-mást mondani 
róluk. Az sem volna érdektelen elmondani, hogy a régi magyarak meny
nyire bíztak a szembajok ásványvizes kezalésében ~ (Olykor még a "hályo
gos" szemet is ásványvizekkel mosogatták.) Ezen a szűkreszabott helyen 
most csak Nádasdy 'ramás nádor levéltárából (mely az Országos Levél
tárban van) szeretnék nehány régi adatot említeni. A nádor családjában 
elég gyakoriak voltak a szembajok. Már egy 1546-ban kelt levélben olvas
suk, hogy Nádasdy valami fájdalmas szembajban szenved s ez ellen egy 
Marcus (~) nevü soproni embere azt ajánlja neki (fájdalomcsillapítóul). 
hogy kössön zacskó ba tutia praeparatát és aloé t ( aloues lotum), ezt a zacs
kót tegye rózsavíz és aqua foeniculi elegyébe s azután helyezze be
csukott szemeire: el fog múlni a fájdalom; de még jobb talán, ha ezekben 
a vizekben legfinomabb velencei cukrot ( cucarum purissimum venetianum) 
old fel 8 evvel mosogatja a szemét. N áda8dY Tamás törökkel hadakozó, 
kemény ember volt 8 így érthető, hogy alig fél éves a kis fia (Ferenc, a 
későbbi törökverő ,.fekete bég"), máris azt írja a feleségének, hogy "Ferkót 
lassan lassan az verőfény nézésre kell szoktatnyi, mert félő, hogy lágy 
szeme ne legyen, mert, ha Isten élteti, az kópja hegyire kell többet néwi(e), 
hogynem sem apjár~ sem anyjára". Ma is ezt tartja népünk (nem egyszer 
ballottam dunántúli magyaroktól ezt a "szemerÖ8ítő" kúrát!). Altalában 
bámulatos, hogy a nép évszázadokon át hogyan őrzi meg érintetlenségük
ben az ő populáris kezelésemódjait: 1567-ben Guthy Ország Borbála írja 

1 A bagonyai ráolvasás Ipolyi szerint következőleg hangzik: "Semdege deper
ditur: !tem tribus vicibus debet .Juniperum secare cum gladio et totidem vicibus 
dicere hec verba: fienie (fenyő) vaglak, mire arra hogy te vesey Janosrol az sem
degete". Jakubovich Emil újra megtekiritvén az eredeti kéziratot, kiderítette, hogy 
nem szemdögé~ről, hanem szetnelcső-ről van benne szó, ami condyloroát és sok 
egyebet is jelenthet s így tulajdonkép a dermatologiába vág. 
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Nádasdy Tamásnénak, hogy kis leánya született, ki eleinte egészséges 
volt, de azután a szemecskéi "nagy hertelenséggel nagyon fájóvá lőnek" 
s ezért azt vélvén, hogy "az hályag kezdött (!) rajta", csöcsből fejete tejet 
a szemébe. Ez is olyan szokás, mely ma is, majduero négyszáz év mulva. 
általános a népies szemiYógyí,tásban. -

A Nádasdy-levelek közt legérdekesebbek awk, rnelyek a nádorné 
(Kanizsay Orsolya) szembajára vonatkoznak. Erről 1559 június 4-én azt 
:írja az urának, ki Bécsben tartózkodik az udvarnál, hogy .,az én szömeim 
állapatja dolgáról Ferenc uram én hagyásomhul bővebben ír. Istennek 
akaratjából ugyan jól valék, meg is kezdöttek vala tisztulni, hanem ez 
két nap kezde esmét mind az kettőnek az héja vörösödni s nagy viszketeg 
vagyon rajtok, kévá1tképen az szömeimnek az belső szegleteibe, kik ember
nek az óra felől vannak; amennyire lehet, választig (váltig) tartóztatom 
magamat az szemeim törlésétül, de néha kiváltképen beszéd között magam 
feledtében nem mindenkor óhatom meg magamat tüle s félök, hogy ha 
sokat tart, hogy az szemeim héjai ki es ne fordulijanak miatta, kitül 
Isten oltalmazzon, de hallottam s láttam es efféle történetöket. De egyször 
láttam én néminemü iret, kinek szűne szintén olyan, mint az tuja poráé, 
azzal az· irrel csak az végét kenték az embernek szömeinek meg s mond
hatatlan igen használt az viszketög elvételrőt De nem tudom micsoda 
neve. Azért Kegyelmedet kéröm, min.t szerelmcs uramat, hogy te Kegyel
med tudakoznék errül ez irrül és vagy azt, vagy valami egyéb orvosságot 
küldjön, ki az viszketegöt elvegye rólam; mert igen gonoszul vagyok 
miatta". A levél végére még azt is odaírja, hogy ,.belől az szemeimnek 
semmi nyavalyájok nincs; hanem csak az szemöm héjain vagyon az 
vörösség és az viszketeg". A nádor meg is csináltatja Bécsben "az kenye
tet avagy ízet" s azonfelül igen reggel (korán) leküldi hozzá volt udvari 
orvosát, Körös (Frnxinus) Gáspár doktort is. Megírja még, hogy "jól 
lehet itt az királyné asszony udvarába mondnak egy embert, hogy ki igin 
esmér az szem.fájdalomról . . . Az orvosság penég (pedig), kivel gyógyét, 
csak azon viz ( szintelen oldat), ha nem használ is, de nem árt. Mindazáltal 
meglássok, leszen-e szükség, nem-H" öt nap mulva Szalay Pállal küld 
ismét Bécsből valami szemorvosságot, melyről azt írja, hogy "csoda mint 
dicsérik; de ebéd előtt is egynehányszor kell az szembe ereszteni, Vacsora 
előtt is, vacsora után is, lllikor aztán el akarsz alunnyi. De elfeledtem 
volt megirni, bort vagy igen !ágyat, vagy vizest, vagy csak vizet igyál, 
ecetet kiváltképen salátával ne egyél. De Gáspár doktort kérjed én szám
mal, hogy úgyan ne C'3elekedjék az te szemeddel, mint az Beycziével". 
Hogy miből állott ez a csodaorvosság, arról nem szól az írás; talán éppen 
a királyné jeles szemgyógyító udvari embere csinálta vagy csináltatta 
meg az udvari patikában. Hiszen csak pár napja, hogy a nádor "szerel~ 
mes Orsikája" finom muskatál kört'&•élt küldött a királyné asszony szá
mára, ki jó néven vette ezt a szerény captatio benevolentiae-t az ő hatal
mas hívétől, kinek oly nevezetes része volt abban, hogy I. Ferdinánd és 
utódai a magyar trónt megszerezhették és megtarthatták . 

• 
Bracciolini Poggio, híres flórenci humanista adomás könyvében 

(Liber facetiarum; a 145. facetiában) azt olvassuk, hogy a magyaroknál 
szokásban van, hogy mise végeztével a szembajos emberek odatódulnak 
az oltárhoz ós a pap, szentelt vizet hintve beteg szemeikre, gyógyulást 
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kívánó szent igéket mond rájuk.2 Egy flórenci pappal azonban, ki nem 
ismerte ezt a szokást, megjárták a jó magyarok, mert (azt hivén, hogy 
be vannak rúgva) Zsigmond király jelenlétében - ki nagyon runlatott az 
eseten - olasz nyelven leszidta őket: 

"Est in Regno Hungariae moris, ut post_lYiissam celebratam, omnes 
qui adsunt oculis lippientibus aceedentes prop1us altare a SaQerdote aqua 
in calicel1l. effusa oculos coiispergantur. Dicit ~utem interi~ Sacerd~s 
verba quaedaru ex Sacris Litteris bonarn valetu~1nem precantr.a: Access1! 
ad Hungariarn olim Sacerdos quidarn Florentinus cum Ph1hppo, qu1 
Hispanus cognominabatqr. Hic, cum ast.ante Sigismundo Rege Missam 
dixisset, aceesserunt piures ad eum lipp.Ie~tes, ut aqua de more ?C?los 
conspergerentur. At ille existimans id nmuo potu et cr~pul~ contl_g'lsse. 
assumpto calice (ita enim fieri vi~erat) !lst~~~~s respers1t,_ d1~e~s lin~.~ 
Itala: "Andatemene, che siate mortz a ghtadzo. 1d est ,~oriaminl gladi~ · 
Quod intelligens Re-x idemque Imperator, nsum ~ontlnere no:r;t ~otuit. 
Postridie vero in convivio joci causa verba Sacerdoüs referens, hpp1ente~ 
ad iracundiam, caeteros omnes ad risum commovit.'" 

Megjegyzern különben, hogy a magyar nép (mindenütt az országban) 
ma is erősen meg van győződve a szenteltvíznek szembajok és szemverés 
elleni gyógyító hatásáról. [Erről bővebben értekezik Csefkó Gyula: 
Ethnographia 38. évf. (1927)' 40.] 

2 ilyen benedikció (benedi.ctio oculorum) p~ldául a következő: "Sana Domi~e, 
oculos hominis istius sicut sanasti oculos Tobrae et duorum caecorum, quos Ill 

errangelio commemor~t; purga oculos, expelle_ festuc~ et ar~ ~~~álkát és ftomok~t~ 
et omne, quod nocet oculis, et appareat glona tua ;n omm loco. Ha~onlo egy~a:;1 
benedikciókat, orátiókat és ráolvasásokat szembaJok ellen nagyszamm.al kozol 
Franz: Die kirchliehen Benediktionen im Mittelalter. (1909.) II. 493. 

! 
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A törvényszéki orvostan kezdetei 
Magyarországo n. 

Az alább közlendő kézil·atok kapcsán néhány rövid megjegyzést 
kívánok tenni arról, hogy melyek a törvényszéki jog- és orvosgyakorlat 
legrégibb hazai emlékei. E vázlatban elsősorban a nyomtatott irodalom 
szétszórt adatait, továbbá Linzbauert idézem. 

A legelső adatokat, melyek idevágnak, Szt. István király dekrétumai
nak II. könyvében (cap. 13. és 16.) találjuk, melyek az esetleges és szándé
kos gyilkosságról, továbbá a megbecstelenítésről (de fornicatione, cap. 26.) 
szól. Szt. Lászlónak 1092-i dekrétuma a stuprum violentum-ot éppúgy bün
teti, mint a gyilkosságot; sokkal későbbi törvényeink (1514:XLVII. tc. és 
1522:XXXVI. tc.) is halállal büntették az efféle bűntetteket.' II. Géza, 
II. László, III. és IV. István uralkodása alatt elrendelték, hogy ily esetekben 
az asszonyok és leányok bábák által megvizsgáltassanak. IV. Béla 1242-ben a 
zágrábi polgároknak adott szabadalmában megkülönbözteti a sebzések 
után hátramaradó használhatatlanságát a tagoknak és megparancsolja a 
tettesnek, hogy a bántalmazottat kezelő orvost megjutalmazza.2 A budai 
jogkönyvben (1242-1421-ig) megtaláljuk a küzdés alkalmával szerzett seh
zést, a korai és késői szülést, verekedéseket, a gyilkosságok megállapítását 
és megkülönböztetését, az erőszaktételt és a szűzek megbecstelenítését, az 
árva leányok házasságra való alkalmasságát stb. Pozsony városának 
1248-ból való rendelete a büntetendő testi sérelmeket sorolja föl és külön
bözteti meg. István tótországi bán 1252-ben megkülönbözteti a halálos és 
nem halálos sebeket. 1270-ben Moys nádor a sebzéseket és az ezekre mérendő 
büntetéseket hüvelyk szerint határozza meg; a sebnek minden hüvelyknyi 
bosszáért 60 dénár büntetés jár.3 V. István a sebzéseket csonkítással 
járókra, csonkítás nélküliekre és hasításokra (fissure) osztja fel. Róbert 
Károly 1316-ban a kolozsvári bírót ugyanazzal a joggal ruházza föl, mint 
a király-bírót, vagyis hog'Y a nagy sebek dolgában ítélhessen. 1330-han 
történt a sebzés bírói megtekintésének első esete Sáros megyében, mely 
1370-ben a szepesi jogkönyvben is elrendeltetett. Már ebben az időben i• 
előfordult, hogy a magyar váTosok önállóan szabták meg a különböző, 
testi épséget érintő deliktumok büntetését; Íg'Y pl. Sárospatak tanácsa a 
gyilkost fejvesztésre, a sebet ejtőt 25 márkára ítélte.' 1542-ben I. Fenli-

1 Ezzel szemben a Fogarasvidéki statutumok, 1508~ból, csak 13 forintot szab~ 
nak ki büntetésül. (Corp. statut., I. 172.) Ellenben a természet elleni fajtalanság 
büntetése évszázadokon át a megégetés volt (u. o.). 

2 Mindezekre nézve lásd Linzb. Codex-ének I. kötetét, elszórt helyeken. 
a V. ö. a székely nemzeti constitutio (1555.) következő pontjával: "A tetem

(csont-) törés tészen 12 gyrát, a nagy seb is annyit; a szablya vágása is annyit, 
egy iznyi seb tészen egy UYTdt«. (Corp. statut., I. 24.) 

4 Z1chy cs. okm. I. 419. 
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nún d V. dekrétuma a gyennek alácsúsztatásról ( suppositio intantund 
intézkedik. III. Ferdinánd Praxis cri1ninalis-a (1656.) számos másnemű 
rendelkezést tartalmaz, melyek közül mint kuriózum megemlíthető a grave 
hom'icidiu1n: mikor a fogadós vendégét megöli és ennek húsát pecsenyének 
elkészítve vendégeinek feltálalja. 

Nem szándékozom behatóbban foglalkozni azokkal az intézkedések
kel, meJsek a Habsburgok korszakában történtek a törvényszéki gyakor
lat terén (ennek javarésze megtalálható Linzbauer nagy munkájában). 
Csupán kM. érdekes régi forrásra utalok még, melyeket nem lesz szabad 
elhanyagoini annak, ki majdan kedvet kap a törvényszéki orvostan 
magyaxországi multjának, fejlődésének megírásához. (Igen szép feladat, 
melyhez bőséges adathaln1azzal fognak szolgálni levéltáraink!) Az egyik 
Neuhold János Jakabnak következő munká:ia: ,,lntroductio ad iurispru
dentiam medicam, azaz: Az orvosló- tCrvényes, úgymint a mi hazánkban 
igen szükséges tudon1ányra való rövid vezetés, a melyben megmutattatik, 
miképpen az ujj medicusok, avagy ahol azok nintsenek a chirurgusok, 
az halálos sebekről és más efféle orvosló törvényes kérdésekről való itélet
ben magokat okossan visellyék, hogy se magoknak, se a biráknak Jelkek
esmérettyeket meg ne sértsék". A másik Perlitzy János Dánielnek követ~ 
kező munkája: "Sacra Themidos (Themis titkai) Hungariae, e medicina 
illustrata, sive de 1·atione decidendi, casus forenses, dubiis physicis et 
medicis obnoxios, manuductio, jul'i Hungarico, judiciisque provincialibus, 
comitatensibus et civitatensibus, praecipue, actionibus fiscalibus adcom
rnodata. Budae 1750" 5 és végül a mult század eleji viszonyok megértéséhez 
szükséges "útmutatás az emberi holttest törvényes orvosi vizsgálására", 
Buda, 1829. (raelyben többek közt az is ki van mondva, hogy törvényszéki 
esetekben a hatóságok a -következő eszközöket kötelesek a boncoló orvos 
vagy sebész re-ndelkezésére bocsátani: egy rézfecskendő, egy mérleg új~ 
szülött gyermekek lemérésére [esetleg valamelyik kereskedőtől is elkér
hető!], egy hat láb hosszú összehajtható mérőrúd (pontos beosztással), 
mensurák a folyadék leméréséhez, vésők, kalapácsok, tűk ('viaszos fonalak
kal), szivacsok, kellő mennyiségű víz és egy kézi mikroszkóp). A törvény
széki orvostan első tankönyve nálunk: Schraud Ferenc pesti egyet. tanár 
,.Aphorismi de politia medica" (Pest, 1795.) c. munkája, melynek keletkezése 
valószínííleg avval függ össze, hogy a helytartótanács 1793 novemberében 
elrendelte, hogy a következő tanévtől fogva a törvényszéki orvostan és 
az orvo.•d közigazgatás is taníttassék és szigorlati tárgyul sz-erepeljen a 
magyar egyetemen. 

• 

J\llindezek után lássunk néhány régi törvényszéki boncolatot, illetőleg 
azok jegyzőkönyveit. Az ilynemű magyar orvosi emlékek közt valószínűleg 
a legrégibb az, mely Rayger Károlytól (1684.) a tüdőúszópróba fölfedezőjétől 
származik s kiiJerőszak következtében történt belső elvérzésre vonatkozik. 
Ezzel azonban nem foglalkozom, csak utalok reá, mert az egészet in extenso 
közölte már régebben (Gyógyázat, 1896., 304.) Szigeti Henrik. 

Egy másik, németnyelvű jegyzőkönyv az 1739. évi budai pestis ide
jéből való. Tudvalevő, hogy pestis- és kolerajárványok alkalmával úgy 
nálunk, mint külföldön nagyon közönséges volt, hogy a nép gyanakodással 

5 E munka tartalmának ismertetését L Linzbauer, II. 276. 

1-íagyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. IT. 13 
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s rosszindulattal fogadta a járványorvosokat és a melléjük rendelt segéd
személyzetet. Ennek ter·mészetes okai is voltak, melyekről már más helyen 
részletesebben megemlékeztem. A nép elégedetlensége olykor nyilt láza
dásban tört ki; így például Budán. 1739 márciusában. Ekkor történt. hogy 
eg'Y Zuannek l\1:ihály nevü tabáni polgármester pestisben megbetegedett s 
még aznap a lazarétumba is beszállították. Késő este a járványszolgák, 
Urbán nevü káplárjuk vezetésével, visszamentek a beteg lakására, hogy a 
ruháit megégetés végett elvigyék. A páciens felesége azonban segítségért 
kezdett kiabálni, azt állítván, hogy a szolgák mindenéből ki akarják fosz
tani, mil·e minteg:r ötven emberből álló tömeg csoportosult a ház körül 
és három férfi az ajtón be akart hatolni, hogy meglássák, mit akarnak a 
"trágerek" elvinni. Urbán káplár azonban rájuk lőtt s egy Feyerabend 
nevű egyént kardjával leszúrt, úgyhogy ez nemsokára bele is halt a sebe
sülésbe. A nép magatartása erre még fenyegetőbb lett s a halottvivők. 
kik a káplárral voltak, életüket féltve. hátul kiszöktek a házból. Estefelé 
úgy a katolikus, mint a szerb templom tornyából vészjelet adott valaki s a 
nép puskával, vasvillával, botokkal felfegyverkezve, mindenfelől össze
szaladt; betörtek J\ieiszner Ferenc pestis-sebész lakására s a szewény 
.,pestilentiárius"-t jól megverték. A tömeg azután a Sárosfürdőhöz ment, 
hol a többi pestisorvos és a halottak temetéséhez kirendelt két lelkész 
lakása volt; az utóbbiak a ház padlásán bujtak el. a két doktor pedig a 
szántóföldekre rnenekült; ellenben a járványszolgák közül hármat elfog
tak s ott helyben agyonütötték, szintúgy l\feiszner szakácsnéját is, a 
sebészt pedig újra erősen megverték s ráadásul még egy nagy nehéz 
követ is ráhengerítettek. A hatóság elrendelte, hogy a leszúrt Feyerband 
hulláját boncolják feL Ezt a boncolást az egyik budai fürdösegéd végezte, 
minthogy akkoriban még a bone-alások megejtése borbélyok és fürdösök 
kezére volt bízva. Ebben az esetben ~ szabály ellenére - még vezető orvos 
sem volt jelen a hullabontásnál és magát a jegyzőkönyvet is (melynek 
eredetije az Országos Levéltárban található) a fürdőslegény írta meg a 
következő nem éppen érdektelen módon: 

.,Auf Befelch (Tit!.) der Lőbl: Comission, habe ich Endes Benandter, 
dem entleibten J ohannes Feyerabendt, als z gewesten Schuemacher alhier 
in Thaban, alt 59 Jahre, weleber dm·ch den Sie-Knecht-Corporalen. Franz 
U r ban, den 19-ten Martii N achts zwischen 7 vndt 8 Uhr gestochen worden, 
und zwar die ersten (!) stich auf den Bauchfleckh hinabwerths. gegen 
deren Rippen, vnd dan: den anderten stich Ruckwerths, gegen deren 
kurzen Rippen, allwo das Peritonieum sambt dem Milz letiert vnd durch
stochen worden, wie auch einen Handthieb über die Handt mit welchem 
ihm drey Nerfen, clarnit abgehauen worden, wo obbenenter Johannes 
Feyerabendt, den 25-ten April das zeitliebe mit dem Ewigen verwexlet. 
vndt ich aus obbenenten Befelch, ihme in Beyseyn de" dermahligen Richter 
Mayr, sambt geschworne Antoni Stainer, Melchior Schwerthfii.hrer, An
dreas Pauer, Johannes Feichter, lgnatj ~Tinckhler eröffnet, allwo ich in 
ihme nichts anderes befunden, als das Peritonium, wie auch das Milz, 
völlig durchstochen gewesen: allwo das Milz bis auf ein kleines verwesen 
ist; was aber die Leber. Lunge und! das Hertz betreffont (!), ist solches 
alles so schön, ohne Einigen zuwachsenden Sebaden gewesen, welches 
ihme zu einen hocben alter veranlagget hiitte. Solches bezeüge ich hiermit 
etc. Thaban. den 25. Aprill, 1739. Johann Matth. Limböckh. Baadgesell in 
Brugg--Baad; Sebastian Mayer, Andreas Pauer, Antonj Steiner, Johannes 
Feichter. Ignatj Winckhler, Juratus Notarius." (Pecsétek.) 
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Egy harmadik jegyzőkönyv (1760-ból) arzénrnérgezés gyanuJara 
vonatkozik s annál is érdekesebb. mert a vegyi vizsgálatot két oly neveze
tes orvosunk végezte, mint W eszprémy és Csapó. 

Az arzénessavat (egérkövet) régtől fogva használta népünk mérge
zési célokra; így például a székelyek már 1745-ben.' De a legmagasabb 
körök is szívesen vették igénybe egyik-másik alkalmatlan ellenség elpusz
títására,· akár fejedelmi személy volt, akár valamivel kisebb ember. "Ce 
poison est le vrai fléaux des princes" - írja az arzénről Pitavai 1738-ban. 
Szomorú emlékű királyunk, I. Lipót (a "nagy", ahogy osztrák szomszé
daink emlegetik) egy alkalommal súlyos betegségbe esett, általános gyön
geség, anaemia, nagy szomjúság stb. tünetei mutatkoztak rajta; azt hitték, 
hogy tüdővész kezdete, de olasz orvosának feltűnt, hogy a császár szabá
jában égő g-yertyák fehér gőzöket bocsátanak. A gyertyák kis darabját. 
húsba téve, beadták egy kutyának s az három nap mulva megdöglött, 
arzénmérgezés jelenségei között. Némelyek hite szerint V. Lászlót és 
Bocskait is arzénnel pusztították el. Krasznahorka várában még ma is 
mutogatják báró Andrássy István kuruc generális feleségének, báró Serédy 
Zsófiának a holttestét, mely sohase rothad meg (s ezért a köznép mint 
valami szenthez járul hozzá); Thaly Kálmán úgy véli, hogy a hulla kon
zervált állapota onncin van, hogy a bárónő - bánatában - egérkővel mér
gezte meg· n1agát, mert a férje igen csapodár legény volt. Ennek a véle
ménynek persze semmi tudományos alapja sincs. 

A debreceni esetnek is a boldogtalan házasélet volt a forrása. Dúl 
~:1ihály ottani jómódú civist egérkővel mérgezett főtt kukorieával akarta 
megölni a felesége. A kukorica leve nagyon zavarosnak látszott, Dúl 
Mihály uram gyanút fogott és feleségét följelentette. Ebben az ügyben 
Csapó József (1760 január 7-én) a következő véleményt adta: 

"Tekintetes úr, Biró Uram! 

Azon sárgáló szinű zavaros vizet, melyet Dúl IYiihály uram Házából 
elvittünk, Kazai Sámuel úr Patikájában Doctor W eszprém-y István Uram
mal együtt exarnináltuk: Ezen két itzéni főtt kukoritza Vizbül különös 
tiszta fejér poharakba egy keveset töltvén: először töltöttünk egyikébe 
alcalicus Liquort, minémü az Oleum tartari per deliquiuru és ez Liquor 
azzal a Vizzel kevéssé effervescált s sárgálló és zöldellő színre vált, egy 
két minuta alatt pedig, az üveg fenekére fehér por praecipitálódott; mely
nek oka ez: mive-l az alkalikus Líquorok az mineralis acidumokkal, mi
nemü az Arzenicum is, efféle változásokat tenni szoktanak. Az többi Üveg 
Poharakban pedig azon tengerinek az levére acidus corrosivus Liquorokat, 
minémü az oleuru vitrioli és Butyrum Antimonium, töltvén, ezek által az 
főtt tengeri Iében semmi effervescentia vagy Szinnek elváltozása avagy 
ad fundum praecipitatio nem lött; Az l\iercurius Sublimatus corrosivus 
pora is, az negyedik üveg kis pohárba levő efféle tengeri levében vettet
vén, azt nem mutálta, mellynek oka ez: Mivel az acidus mineralis Liquo
rok öntetvén oly J_~iquorok és Vizek közé, mellyeknek másféle Acidum 
minerale, minemü az többek között az Arsenicum is, vagyon téve és sol
\Tálva, azok ezeket soha nem mutálják, hanem immutate össze zavarodva 
maradnak, mint itt ezen Experimentumban is a dolog szemünk láttára 

6 Az erdélyi boszorkánypörökben fordul elő az "egérköves laska" ilyen gonosz 
célú használata. (Ethnographia, XXIV. (1913.) é-vf., 165.) 
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meg· lett. Ezen tengeri főtt vizbül azért ablakban egy cserépben fél üveg 
pohárra valót öntvén, egy fertály óra alatt az melly Legyek reá szállot
tak, mind el vesztek, szám szeréut száz és harmintz. Az Fazékban, mellyből 
a tengeri kitöltődött, elvesznek vala 658 ]egyek, mintegy fertály óra alatt, 
Ezen órában a nevezett fazékban főtt tengeribül az utzában Patika előtt 
legellő Eszernyiné asszony hat rendbéli Lucigyának egy fél csű szemeket 
eleibe hányattunk, mellyeket azon ludak meg is ettek azonnal, de utánna 
hamar kevés Minuták alatt ki hányák szerte széllyel hét tettszetős bellye
ken iván szüntelen az vályuból az vizet és fejeket rázván. Ezek utánna az 
Fazék oldalán és fenekén levő fejér és sárga egyveles port confrontáltuk 
az Patikában tartott sárga és fejér Arzenikummal, mellyhez is hasonlónak 
lenni tapasztaltuk, majd tüzre vetvén fehér füstöt láttunk és fokhagyma 
szagot éreztünk. Mellyeket illyenképen hivatalunk szerint, mint illik, hiven 
és alázatosan bemutatunk." 

Dúl Mihálynét mindezek alapján börtönre vetették, hol azonban nem 
sokáig maradt, mert az ura (a rokonok könyörgésére) visszavonta a vádat. 
minekutána az asszony coram- senatu megkövette őt és minden szépet és 
jót fogadott a jövőre. Ebből azonban semmi se lett; az asszony nem javult 
meg, sőt más legényekkel folytatta feslett életét és pár év mulva beléndek
Illagvakkal akarta elemészteni a férjét. Ezen is rajta vesztett, mert az 
ura kihányta a méreg javarészét s ITiinthogy az asszony ládájában nagy
mennyiségü hyoscyamus-magot találtak, halálra ítélték s lefejezték. 

• 
A harmadik jegyzőkönyv sokkal későbbi időből való s a nemeslelkü 

Teleki László grófnak, Kossuth barátjának öngyilkosságára vonatkozik. 
Ismeretes, hogy a g-rófot, mik01' 1860 decemberében Drezdában lakó roko
nait meglátogatta, a szász rendőrség elfogta s az osztrákoknak kiszolgál~ 
tatta. Ferenc József megkegyelmezett a még 1849-ben halálra ítélt emigráns
nak s csupán azt kívánta tőle, hogy Ausztria külföldi ellenségeivel ne 
kanspiráljon és egyelőre a politikai szerepléstől tartózkodjék. Ezt a gróf 
meg is ígérte. 1860-ban az országgyűlés megnyiltával, minthogy a politi
kai működését megszorító feltételeket ő is és a király is lejártnak tekin
tette, képviselőséget vállalt. Politikai iránya lényegileg nem különbözött 
Deák Ferenc és társai mérsékelt irányától; mindazáltal a külföldi lapok 
szószegéssel v á d o !ták, itthon pedig oly reményeket fűztek fellépéséhez, 
melyeket beváltani nem tudott s úgy vélte, hogy a fennforgó viszonyok 
között halála üdvösebb a hazára, mint élete. Ez adta kezébe a gyilkos 
fegyvert. Az alábbi boncoJási jegyzőkönyvből nyilvánvalóan kiderül, hogy 
saját pisztolyával vetett végett életének. Az akkori magyar társadalom 
jórésze azonban nem tudott szabadulni attól a gyanútól, hogy a magyarság 
friss emlékezetében élő véres "bécsi kéz'' orvul gyilkolta meg. 

A haláleset közelebbi körülményei a következők voltak: 
Reggel 8 órakor a gróf inasa az elzárt lakosztályba menvén, a grófot 

a földön fekve találta. Kiszaladt és sietett ezt a gróf rokonainak tudtul 
adni. Egyúttal a városi főkapitánynak is jelentés tétetett. A főkapitány 
a grófot félig felöltözötten, lábbal az ágy felé, az ágy és az éjjeli szekrény 
között a földön fekve találta; lábánál a gróf saját kisütött pisztolya, 
jobb kezének hüvelykujja a derékszíj mellé dugva, a ballal szívét fogva. 
Az ágya közelében álló asztalon a félig telt teás csésze mellett a másik 
pisztoly töltetlenül hevert. Vér szíve tájából nem sok folyt s csak egy 
:részét festette meg az ingnek éppen a szív táján. Az ágyban a fekvés 
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nyomai látszottak, arccal a fal felé fordulva. A tényálladék szarosabb 
meghatározása végett a gróf szobája úgy, mint az találtatott, lefény
képeztetett. A gróf rokonai, kiknek lakosztálya közt swbája volt, éjfél 
előtt ll órakor betekintvén szobájába, őt még dolgozóasztalánál látták. 
Néhány nap óta a gróf nyugtalanságának számos jeiét adta; több év óta 
pedig fájdalmas gyomorgörcsben szenvedett s gyakran kihányta, amit 
evett. A' lövést a házban állítólag egy ember haltotta, mit azonban ez is 
erőszakos ajtóbecsapásnak tartott. A hulla törvényszéki vizsgálatát a 
törvényszéki orvosok: A rányi egyetemi tanár és Flór főorvos d. u. öt 
órakor eszközölték s arról a következő jegyzőkönyvet állították ki: 

,.Pest város főkapitánysága f. é. május 8-án kelt hivatalos felszólí
tása folytán Teleky László gr. 51 éves, Nógrád megye, sziráki születésű, 
reformált vallású, nőtlen, országgyűlési követnek bullája (ki mai napon 
reggel 7 óra tájban hálószobájában a padolaton vérben fekve és a golyó 
által mellbe lőve találtatott) délután 5 órakor törvényes tanu és igen szá· 
mos, többnyire szakavatott vendég jelenlétében boncolás alá vétetvén. 
követtettek és észle1tettek. 

A) Külvizsgálat. l. A mellkas haloldalának alsó felén az ing egy 
tenyérnyi terj~delmü szaggatott szélekkel ellátott rést mutat, ezen rés 
szélei vérrel beszennyezvék s bellyel-hellyel a kilátszó bőrre tapadtak: a 
mondott szaggatott részek pörkszagúak és ban1ás-szürkék; az ing alatt 
rejlő flanellféle éji alsó ing az emHtett ingnek réséhez hasonlót mutat, 
mely mindamellett csak három hiivelyk hosszú és másfél hüvelyk széles . 
ezen rés csülökképű és közepén ki- és befelé egy-egy haránt repedésbe 
megy át. egyébként ezen nyílás szélei szintén véresek és megpörköltnek 
látszanak. 2. A nadrág a bal lágyéktájon több cseresznyenagyságú el
száradt vérpecséteket mutat; a nadrágszíj becsatolva, alsó három gombjaj 
nyitvák. 3. A szaruhártya átlátszó; a szivárványhártya barna; a száj 
kissé tátva, az állkapocs meredt. 4. A nyak vastag, a mellkas kitünően 
domború, de oldalvást kissé meglapult. 5. Az ötödik és hatodik borda 
közt baloldalt egy tallérterjedelmű mahagónipiros színű. pergamentössze· 
állású· folt, melynek közepén egy ötvonal-átmérőjü nem szabatosan ke
rekded nyílás mutatkozik, melynek szélei gyengéden befelé irányozvák 
s melynek fenekét csekély nyomásra kibuggyanó alvadék-cafatokkal 
vegyült vér képezi. 6. Az altest kissé puffadt, az alsó végrtagok meredtek; 
mind a két könyök meghajtva, úgyszintén a kéz ujjai is, ki vévén a kinyuj~ 
tott bal hüvelyk- és mutatóujjat; a bal tenyér gyöngéden vérrel be· 
szennyezve. 7. A háton elterjedt halvány violaszínű foltok, melyek be
vágatva, véraláfutást nem mutatnak. 8. A testen különben semmi egyéb 
sértér., ellenszegülés vagy erőszaknak nyomai nincsenek. 

B) Belvizsgálat_ 9. A fejbőr kevéssé vérdús; a keményagykér egész 
terjedelulében a koponyához nőtt; a koponyaboltozat majd kétszerte vas· 
tagabb, csontbél-szegény. 10. A kemény és lágy agykérek csekélyebb 
mennyjségű vérrel ellátvák, azonban a lágy agykérek igen szívósak, fehér~ 
dedek és Pachioni-féle szemcsékkel bőven beszórvák. ll. A tésztapuha 
agynak váglapján számos mák-egész kölesnagyságú vérpontok. 12. Az 
oldalgyomrokban három nehezék tiszta savó, a gyomorbélés erősen be
Iövelve. 13_ A tobozmirigyben sok öregszemű fövény. 14_ Az agyacs na· 
gyobb mennyiségű vérrel ellátva, úgy a Varol-féle híd is. 15. A torkolati 
visszerekben igen kevés hígan folyó, sötétpiros vér. 16. Pajzsmirigy kis· 
ded és vérszegény; a bárzsing és légcső takhártyája sápadt, az utóbbi 
kevés habzó nyákkal bevonva. 17. A mellkas köztakarói lefejtetvén, az 
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ötödik és hatodik bordacsontnak mellső szeglete között egy, a külső nyí 
!ásnak megfelelő, de átmérőjében egy vonallal nagyobbodott nyílás a 
bordaközti izmokban s ezen tájon egy tyúkpetényi területben kétvonalnyi 
vastagságú véraláfutási réteg találtatott. 18. Befelé hatolva, a kívül em· 
litett nyílás irányában, egy egész hüvelyknyi átmérőjű rés találtatott a 
szívburokban, mely kitágulva lévén, két fontra terjedő, nagyobbrészt 
lazán aludt vért tartalmazott. 19. A szív csúcsának mellső lapján a bal
oldali szívgyomornak megfelelőleg egy tölcséralakú, nyolc vonalnyi széles 
és öt vonalnyi magas átmérőjű szaggatott szélű nyílás találtatván, ez a 
baloldali szívgyomor hátulsó falában levő, szaggatott szélű, tallérnagyságú, 
kerekded nyílásba vezetett; maga a szív bájdús, jobboldali üregeiben kevés 
véralvadék. 20. A függőér pedig tövénél hét vonallal tágabb, sőt belső 
felülete is érdesebb a rendesnél. 21. Mindkét tüdő egész terjedelmében 
hártyásan odanőtt, mellső fele légdús, hátsó fele ellenben nevezetes meny
nyiségű habzó savót és híg vért tartalmazott; sőt a bal tüdőnek karélyai 
között féltenyér terjedelmű véraláfutás is tapasztalható. 22. A mellkas 
és hasüreg között létező rekeszízonmak baloldali domborodása táján egy 
öt vonalnyi átmérőjű nyílás találtatván, ennek határai vérrel beszűrő
döttek. 23. A máj a szomszédrészekhez több helyütt odanőve, állománya 
szerecsendió külemű s vért csupán nagyobb edényeiben találhatni; az 
epehólyag egyharmadára elfonnyadva, üregében kevés narancsszínű epe. 
24. A hasnyálmirigy petyhedt, vérszegény. 25. A rekeszizmon említett 
nyílás alatt a gyomornak felső görbületén egy szaggatott szélű, véralá
futástól környezett, mintegy krajcárnagyságú nyílás. 26. Magában a 
gyomorban emésztetlen ételmaradék, de a belekbe vezető gyomorcsuk 
annyira megszűkült, hogy csak a kisujj hegyét bocsátja keresztül. 27. A 
hasüregben két fontnyi híg és aludt vér, főleg az igen szakadékony lép 
táján legnagyobb mennyiségben. 28. A belek halaványak, részint vért és 
léget, részint híg és sűrű bélsárt tartalmazók. 29. A vesék háj- és vér
dúsak, húgyhólyagban négy obonnyi tiszta vizelet. 30. Az első ágyék
csigolya baloldalának felső szélén egy töredezett, roncsolt szélekkel bíró 
mintegy négy vonal átmérőjű nyílás a esigolyának jobboldalán valamivel 
nagyobb nyílással végződő csatornába vezetett, mely jobboldali nyílás 
táján az izomréteg és külbőr között egy majd 4 vonal átmérőjű ólomgolyó 
találtatott, mely tájnak területén az izomzat véresen bes?,űrődöttnek mu
tatkozott. 31. Me.gjegyzendő végre, miszerint a szívburokban foglalt vér
alvadéknak gondos átvizsgálása alkalmával abban egy kerekded alakú, 
körűlbelül lU hüvelyknyi átmérőjű fojtásnak, vagy bélésnek nevezett 
vászondarab is találtatott. 

Orvosi ítélet. Az agykéregben talált és fönn körülményesebben leírt 
összenövések, vastagodások, szívósság, fehérrled színezet, Pachioni-féle 
szemcsésedések, továbbá az agynak váglapján mutatkozó egész köles nagy
ságú számosabb vérpontok, végre az agynak odlalgyomraiban talált három 
nehezéknyi tiszta savó és a gyomm·bélésnek erősebb belövelése után, Inin
den kétségen túl bátran következtetett folytonos vértódulásokra, de ezen
kívül a szíynél fölemlített függőértágulat és érdesség, nemkülönben a 
gyomorcsuknak szűkülete miatt nemcsak emésztés közbeni fájdalmakra, 
de szenvedélyes izgatottságra is kitűnőleg hajlandó Teleky László gróf 
egy, a mellüregbe ható golyólövésnek lett áldozata, rnely a külvizsgálat 
l. sz. alatt följegyzett és a külső sebnyílást környező bőrnek és ingeknek 
pontos leírása szerint közvetlenül a. sebzés pontjára alkalmazott lőfegyver 
által okoztatott, anélkül, hogy a testnek egyéb részein valami sértésnek, 

A törvényszéki orvostan kezdetei Magyarországon 199 

erőszaknak, vagy ellenszegülésnek nyomára lehetett volna akadni. A be
ható golyó keresztül hatolván a bordaközti izomrétegeken és bordahártyán, 
előbb is a szívburkot, utána a szív baloldali üregének falait, rekeszizmot 
és a gyomornak felső görbületi ívét átcsapván, végre az első ágyékcsigo
!yát is keresztül fúrta, míg végre ezen utolsó csontakadály Iniatt erejéből 
veszítve, a föntérintett ponton a külbőr alatt az izomzat tömegében meg
állapodott. 

A boncolati jegyzőkönyvben pontosan elsoroltattak azon legneme
sebb részek, amelyeket a vészthozó golyó útjában kíméletlenül szétrom
bolt; ez alkalmat szolgáltatott oly belső elvérzésre, mely rögtön történt 
bekövetkezése által a hirtelen halálozásnak azon nemét idézte elő, mely 
hosszasabb szenvedést nem okozhatva, még azonnal rendelkezésre készen
álló minden emberi segedeimet is meghiusított volna; mely végzetteljes 
golyó, kivétetvén utolsó nyugbelyéről, tökélyesen megfelelt az el
hunyt lábánál fekvő pisztoly nyílásának, de egyszersmind nagyságra és 
súlyára, mind pedig külső alakjára nézve is tökélyesen hasonlított azon 
példányokhoz, melyek a szerencsétlen grófnak szebájában levő fegyver
tokban találtattak; szintén, a most érintett tokban találtatott fojtás, vagy 
bélésnek nevezett vászondarabokhoz hasonlított az is, mely a szívburok
ban összegyűlt véralvadékban fedeztetett fel. 

Pesten, 1861 május 9-én. 

Flór Ferenc s. k. 
vár. főorvos." 7 

' E helyen is kifejezern köszönetemet Kenyeres Balázs barátomnak, ki e 
nevezetes okmány másolatát szíves volt intézete levéltárából rendelkezésemre 
bocsátani. 
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Vázlatok a pest-budai kórházak multjából. 

Bugát Pál, a nagy kezdeményező, kinek oly sokkal tartozunk 
a ~~gyar orvosok és teTmészetvizsgálók vándorgyűléseinek egyik alap~ 
vetoJe, .az 1~42. á;i ;'ándorg.y~lésen érdekes előadást tartott arról, hogy 
a pestr R.okuskorhazat nukent lehetne "gyakorló orvos-tanintézetté" 
átalakítani! Ebben az itt csak kivonatosan közölhető előadásában többek 
közt, ezeket mondja: "J\iint a török zarándok szemei szüntelen 'Mekka 
a ker~sztényé pedig Jeruzsálem felé néznek, úgy mi is, orvosok országunk 
élet- es egésségbeli üdvének előmozdításáért, egy inség és nyomor lakta 
házr~ nézünk, melynek neve ~ Rókuskórház. Közülünk kimúlt Lenhossék, 
orszagunk egykori protonwdicusa, orvos-sebészi tanulmányaink volt 
igazgatója~ egykoron ezen házat birtokunkba ejteni megkísérlette, mi ha 
neki sikerülhetett volna, némely, tán nem minden oldalról helyeselhető 
tetteit valamennyire feledtette volna velünk. Mivel azonban ő kissé mohó 
és ~rőszakos eszközökkel élt célja érésére; mivel az utat és módot, mellyen 
ez ugyben haladnia kelJe vala~ el nem találta; mivel idő előtt elhalt benne 
a nagy cél kivitelére meg kivántatott munkaság és energia: azért ő ezen 
ügygyel semmire sem mehetvén~ a megpendített húr hatástalanul hangzott 
fel; mi tan rés21·ül jól is tört.ént, mert ő azt, mennyire tudom, egyenesen 
a most életben lévő rendszer sze1int egészen az egyetem kezei közé kivánta 
játszani; mit én mostani gondolkozásom szerint, megvallom, mint orvosi 
tanrendszerem tervéből kitündöklik, épe-n nem helyeselhetnék. 

És uraim, szinte másfél, sőt tán több évtizede folyt le, miótta az 
egykor nagy erőszakkal megpendített húr hangjait nem hallók; én máso
dik kívánok lenni, ki ezen csak középszerü erővel megérintendő húrhoz 
nyúlván, ha ez ízben is sikertelenül oszlandanék szét lángja, annak épen 
eJlenkező, t. i. ujaim nagy gyöngesége lenne az oka. 

A R.ókuskórház - mennyire tudom - többnyire jótékony adakozá
sokbúl, végintézetekbül, különösen e célra rendelt városi jövedelmekbüi 
áHítatván fel s a benne lévő beteg-ek ugyanazon kútforrásokbul ápoltat~ 
ván, az' a szó legvalóbb értelmében Pest városa tulajdona lévén, 
bizonyos korlátok köz!, szabadon rendelkezhetik vele. - Így lévén 
a dolog, az erőszak útján morális értelemben nehezen ejthetnők birto
kunkba az említett kórházat, tehát tanácsosabb a rábeszélő, sőt a szen
vedő emberiség nevében kérő utat választani. - A várost a tanácsosok, és 
századosok képviselvén, mi természetesebb, mint ügyünkben ezekhez 
folyamodni. - Ha én a boldogult protomedicusnak lettem volna, először 
is, mint Krisztus apostolait, úgy én összehívnám az orvosi tekintetben 
alattam lévő pest-budai nagyobb hírű orvosokat, ezeknek tanítást adva 
kértem volna, lwgy Pest városának tanácsosaival, századosaival ösmeret~ 
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ségben lévén, házaikba szabad bejárással bírván, őket lassanként ez ügy 
megnYerésére előkészítették, rábeszélték volna; mi megtörténvén, egy
szersmind lelkületöket is kitanulván, vagy kérő levéllel folyamodtam 
volna, egy lépéssei tovább menve, a tanácsnál; vagy azonnal orvosok, 
tanácsbeliek és századosokhul álló vegyes választmányi gyűlést- ez ügyet 
megközelítendőt - eszközlöttem volna ki; mi hogyha tán ügyeimnek jó 
alapot vétve, sze rencsésen esett volna ki: úgy végső lépésem megtéte-lére. 
ugyancsak a városi urakat felkérve, egyesített erővel igyekeztem volna 
a legmagosabb helyröli helybesítést kieszközölni. - Ha pedig ellenben az 
említett vegyes választmányi gyűlésben felsültem volna tervemmel, úgy 
"qui perditit numerut;n, incipiat iterum", példabeszéd szerint fejemet szün
telen törve, új és új okokat találva és felhozva, egész erőmmel azon lettem 
volna, hogy apostolaimat még egyszer munkába téve, mit első vagy tán 

46. A Rókuskórház száz év előtt. (Közvctlenül a kór!:táz mögött, a mai 
Rákóczi-út helyén, jegenyékkel szegélyezett országu t.) Sc h w a r c z l 
József: Nosocomium civium Pestiensium ad Sanetum Rachum (Pest, 1834.) 

c. munkájából. 

másod ízben is elvesztettem, azt harmad- vagy tudja Isten hanyad ízben 
is megnyerhessem. 

Ki a beteg súlyos órájában jótevő angyalként megjelenik, az az orvos, 
ám hOb"Y ez magasztos hivatásának megfeleljen, nekie nem elég maga 
gondolkozási erőhúrjait szinte a kettészakadásig megfeszíteni, nem elég 
neki a legjobb könyveket olvasni, nem elég a legjobb oktatásban része
sülni; neki magát practice kell kiművelni; - úgy de ez alkalomhoz orszá .. 
gunkban hol másutt juthatna a tanuló orvos, mint Pesten; hol illendően 
kiművelvén magát, jótékony tudományát biztosan űzi az egész hazában; 
holott ha kórházi bő tapasztalás nélkül indul orvosi pályájának, csak 
tapogatódzólag orvosolgatván, nem ritkán vagy csak nagy bajjal, hosszú 
szenvedések után vagy épen nem tüd segíteni a bajon; vagy ne tagadjuk 
- olykor a Jegj~bb szándéka mellett is, a helyett, hogy segélyt hozna, 
ront inkább, mik ha így vannak - így vannak pedig, és nem máskép -
úgy többi városaink, s egész országunk méltán vádolhatja Pestet, hogy 
a tökéletes practicus orvos conditio sine qua nonját - közkórházat - az 
egész haza élet- és egésségbeli üdvének a lehetségig vihető tökéletes biz~ 
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tosítására, kieszközlésére az orvosoknak gyakorló tan-intézetül által nem 
engedi. Baját látja ennek maga Pest várossa is, mert a mostani körülmé
nyek szerint tapasztaljuk, hogy ki csak ifjaink közül szerét teheti, ide
hagyván Pestet, Bécsbe vagy máshova vonul a maga bővebb kifejtésére. 
Azon kell tehát lenni Pest városának, egész erővel, hogy míg egy oldalról 
jóléte, gazdagsága gyarapodik, a tudományok se maradjanak hátra, ha 
vannak gazdag polgárai, legyenek benne világszerte ösmert magyar híres 
tudósok is. - úgy de adta-e Pest városa valamely jeiét tudományok 
iránti sympathiájának eddiglen~ arról száljon a természettudományokat 
pártolásába venni óhajtó gyűlésünk ...... . 

Mind ezek által tehát a szegény emberiség a csak tűrhetőleg elren
delt, berendezett kórházakban is véghetetlen sokat nyer, minél többet 
a kisebb kórházakban nem is várhat; de a nagyokban, amilyen csak ugyan 
a Rókuskórház is, e részről még nincsen rninden bevégezve, mert ámbár 
tudom azt, hogy azon századokon túl vagyunk, melyekben a kórházi orvos 
ellenőrség hiánya lniatt magát egészen a röstséguek és kényele~ sőt 
kéjelernnek adván, azt nem teheti, mint az egykori szokor, vagyis rögzér 
(Schlendrian), ki naponként reggel (burnót szeleneéje kezében) a kóroda, 
vagyis kérszoba ajtajában megállván, egyet szi_ppantva, az ágyak jobb 
oldalára mutatván ,.istud latus purgabitur", ismét a másikra "istud autern 
vomet" mondván, végezte reggeli és egyuttal mindjárt az esteli kórláto· 
gatást is; annyi azonban, hog:y sok kórházi orvos ezen orvos szörnyeteg 
miniaturját még mai nap is viseli, bizonyos; honnét már csak ezen oknál 
fogva sem engedném, hogy a kórházi orvos élte fogytáig kórházában 
lebzseljen, hanem annak idejében hagyja azt oda, adjon más, magánál 
fiatalabbnak, a tudomány előbbvitelében buzgóbbnak helyet ______ _ 

Orvostudományunk az újabb időkben - merő jó akaratból és szíves
ségből - mint a kákabélü vendéget agyonetető gazda - több injúriát 
állott ki, nem akarom itt mind ezeket felhordani, mert ezek úgy is jobba
dán tudvák; egy párt mégis köztök, melyek a Pesti Hirlap által ejtettek 
rendünk testén, el nem hallgathatok. - Az említett hírlapban egy élve 
eltemetett uraság híre borzasztó szinekkel közöltetvén, e gyászhír, noha 
alaptalanul, országunkat csendes békéjében minden irány szerint a leg
pattanóbb hatással felriasztotta, mert uram istenem, még halva sem igen 
örömest temetteti magát el az ember, hát még elevenen, még pedig éhen 
halva~ az említett hír következtében azon indítvány téteték, hogy minden 
helységben halottház építetvén, halottkémül, hol más nincs, valamely 
becsületes ember rendeltetnék. Hogy ezen indítványnak első része sok 
szegény helységben milly terhes kivitelű, második része pedig milly 
kivihetetlen, azt itt bővebben fejtegetni nem akarom, csak azt kívánom 
megemlíteni, hogy valamint a sírásásra jobbadán csak a legrosszabb 
emberek adják magokat: úgy már ezekül is - nem bírom elhinni - hogy 
szabály szer:lnt - nehány kivételt ide nem számí.tva - becsületes lakos 
ember adná magát; mi így lévén, úgy vélem, hogy ez ügyön ekként alig 
volna segitve; tehát nekünk nem hitvány foltozó szerekre, hanem gyöke
res orvoslásra volna szükségünk s azon kellene lennünk, hogy jeles orvo
sokat növelvén, minden egyes falunak, vagy legalább több, egymáshoz 
közel esőknek meg lenne a maga orvosa, ki egyszersmind természetes 
halottkém is volna; mert ha pap nélkül még a legutolsó falut, pusztát 
sem hagyjuk, úgy orvos nélkül sem kellene egy falunak is lenni. A nép
növelés jó elrendelése által, ennek egyik részét - a vallási mellett -
a pap vihetné, az orvos mindenesetre a népnek olly szükséges diaeteticá-
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ját vállalhatná magára; a többi tudományokban a swros értelemben vett 
népnövelő oktathatná a népet. 

Mint tehát minden nyomorult helységnek meg van a maga földes
ura, - ki a növelésnek egy részét p. o. a gazdaságot, szinte magára vállal
hatná - meg van a maga papja - gyakorta kettő, három is egy helység
ben, melly esetre mindenik más-más tanágat választhatna -: úgy a maga 
orvosának és népnövelőjének is meg kellene lenni. 

Nem kisebb csapás ejtetett az említett hírlap által rendünkön, mi
dön annak szerkesztője a pesti gyermekkórházak meglátogatván, az ebben 
mindent rendben találás által annyira n1egbűvöltetett, hogy nemsokára 
Pest megye rendei előtt azon indítványt tette, hogy minden országunk
ban megyei főorvosi hivatalra kívánkozó ezen intézeten átúszván, nyer
hetne egyedül physicatust a megyékben. N em akarom én itt gyanusítani 
sem az említett intézetet, mit tenni nincsen semmi okom; sem annak 
orvosát, ki annyi jelek által tanusította mind fáradhatatlan szorgalmát, 
mind pedig talentumát; csak azt kérdem tisztelt szerkesztö úrtól, valjon 
csak a gyermeki betegségek érdemlik e meg a physicus különös studiu .. 
mát; avagy inkább ha lehetséges lenne, nem volna e jobb: hogy a leendő 
physicus az említett gyermeki betegségek orvoslásán kívül, még az asz
szonyok, a szellemkórosok, a ragályos és járványos betegségek orvoslásá
ban is nemkülönben gyakorolná magát, különösen pedig, hogy a politia 
medicát és a medicina forensist tenné fő studiumáváo - Az afféle indítvá
nyokat, sőt intézkedéseket én merő foltozásoknak tartom, nekünk pedig 
alapszarekre vagyon szükségünk. A gyermeki betegségek orvosiása 
a practica orvostudomány különös ágainak sorába tartozik; illy közinté
r.etet mi egyedül a Rókuskórházban vélünk elérhetendőnek lenni azért 
a gyermek kórháznak is - de natura rei - amaz egyik lényeges részének, 
alárendeltnek kellene lenni .. o o ... 

De uraim! mint honosaink mondani szokták, "beszél, beszél a barát, 
alamizsna a vége", egy szó mint száz, magamnak is mint alpha - úgy 
omega - gondolatom először is, másodszor is, és harmadszor is egyedül 
csri.k a Rókuskórház; - e hangot széles Magyarhon térein hangoztassa 
minden, a közügyet és rendét szerető jó hazafi orvos vissza, ez legyen jel· 
szavunk,. ez kedvenc eszménk, mert célt érve, áldani fognak hamvainkbau 
utódaink, áldani honosaink! - Engedje istenünk, hogy hangjaink ne legye
nek a pusztában kiáltozónak hangjai!" 

• 
"Házi rendet illető szabályok a sz. Rókus városi Kórintézet részére.1 

1-ször. 1\Hnden beteg köteles beléptekor felső ruháit azonnal a házi 
ruhatárba adni, vagy pedig haladék nélkül hazaküldeni. 

2-szor. Nyomos okoknál fogva tilalmas, hogy a betegek a házban 
vagy azon kivül saját öltözetökben járkáljanak, s az utóbbi - szükség 
esetében - csupán az osztály főorvosa kiilönös engedelmével történhetik 
1neg, midőn js annak rendelményére a betegek ruhái kiadatnak. 

3-szor. Minden beteg, ki ezen kegyes intézet jótéteményeiben része
sülni óhajt, azonnal bejövetele után tartozik vallási ájtatosságát elvégezni. 

4-szer. A szükséges rend és illendő magaviselet föntartása tekinteté
ből szarosan megkivántatik, hogy a betegek magokat kellő csöndességben 

1 A mult század 30-as és 40-es éveibőL 
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tartván, minden illetlen szóváltást, sőt még· ollyas párbeszédeket is el
kerüljenek, mellyek által nyugalmat óhajtó gyöngébb betegeket hábor
gatni képesek lehetnének. Magok a betegek között, vagy pedig az ápolók 
irányában keletkezett helytelen durvább magaviselet vagy sértő vitatko
zások komolyabb megrovatást húzandnak magok után. 

5-ször. Tisztaság- lévén egyik főtényezője a kórházi üdvös ápolásnak, 
minden beteg nemcsak ágyi és testi ruháinak, hanem egyszersmind aszoba 
tisztaságának föntartására is előre figyelmeztetik; magától értetődvén, 
hogy elég erővel bíró betegek naponként megmosdianak és fésülködjenek, 
mit gyöngébb betegeknél az ápolók telyesítendnek, azért a betegek mago
kat ellenmondás nélkül ezen szabályhoz fogják tartani. 

6-szor. Kötelesek a betegek részökre rendelt gyógyszereiket adott 
utasítás szerint időrül időre pontosan elhasználni, s magokat a kiszabott 
ételrészeken kívül minden egyébb étek vagy ital behozatalától vissza
tartani, hacsak czélszerü esetekben arra az osztályon működő főorvostul 
külön engedeimet nem nyertenek. Szinte tilalmas a kenyérnek és egyébb 
étkeknek pénzért törtérrendő árulgatása is. 

7~szer. A pénzre való kártyázás, mint az intézet czéljával meg nem 
egyeztethető foglalkozás, továbbá időtöltésül használt Illinderr ártalmat 
okozható mulatságok fenyíték mellett tilalmasok. 

8-szor. A főorvostul engedelme! nyert betegeknek (midőn a betegség 
nemével vagy a használt gyógyszerekkel nem ellenkezik) megengedtetik 
ugyan' a dohányzás, azonban nyáron csupán az udvaron és kertben, télen 
és rossz időben pedig a folyosókon is, azonban a betegszobákban semmi 
ürügy alatt sem. - Ezen tilalom nemcsak a betegekre, hanem minden 
néven nevezendő intézeti szolgákra, ápolékra stb. is büntetés terhe alatt 
kiterjesztetik. 

9-szer. !Iinden mozogható beteg szabadon beléphetvén az intézet 
kertjébe, valamennyien arra figyelmeztetnek: 

a) hogy a növények és virágok leszaggatásával vagy szántszándékos 
leg·ázolásá val okozandó kártételtől szorosan ovakodjanak. 

b) Kötelesek ott magokat nyugalmasan és illendően viselni, ezen 
czélból a kétnemü betegek egymástól külön válván, a férfiak a kertnek 
hátulsó, a nőszemélyek pedig annak rnelső részében rnulassanak. 

c) Az egésségre nézve ártalmas gyepen vagy földön való heverés 
szarosan til ta tik, miért is nyughelyekül a kertben létező padok ajánltatnak. 

d) A kerttel összeköttetésben álló mosó-udvarba minden betegnek 
tilos a bémenet. 

10-szer. A főorvos engedelmAvel valamennyi betegek kötelesek isteni 
szolgálat kö,;ben a ház templomának imádájában megjelenni, kik pedig 
állapotjok miatt nwg- nem jelenhetnek, szobájikban végezzék ájtatossá· 
gaikat, miért is ilyenkor a folyosókon való ácsorgás és összejövetelek 
szorosan tiltatnak. 

11-szer·. Az illy nagyobbszerű intézetben kívántató rend javasolja, 
hogy a betegek csupán kiszabott ór·ákban hagyván el ágyaikat, csak bizo
nyos időben vegyenek részt a szabad levegőben, midőn egyszersmind 
a folyosókon és kertben testi mozgás által erejöket is gyakorolhatják. 

Ezen tekintetben következő napi rend állapíttatik meg: 
Reggel tör·ténvén a rendes orvosi látogatások és gyógyrendeletek, 

dMelőtti 872 óráig n1inden beteg szobájában pihenendi ki magát. 
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A délutáni kimenet ideje l órátul az e·stvéli látogatásig tartand, mi
dőn is a harangszóra ismét betakarodnak. Most következvén a vacsora, 
ez után téli időben többé kimenniök nem szabad. 

Nyári hónapokban azonban megengedtetik, hogy vacsora végeztével 
5 órátul egész 7-ig ismét szabadba mehessenek a betegek, de ekkor az adott 
harangszóra haladék nélkül szobáikba vonuljanak. 

Eze~ rendszabály értelmében nyáron reggeli 9 órátul estvéli 7-ig, 
télen azonban csak 5-ig engedtetnek n1eg idegen látogatások az intézetben. 

12-szer. A külön osztályokon fekvő betegek szabad órákban úgy is 
találkozhatván egymással, orvosi engedelem nélkül minden más osztályo
kon teendő látogatások keményen tiltatnak. 

13-szor. Szükséges elkülönzés tekintetéből az intézetben fekvő beteg 
raboknak szigorú fölvigyázat mellett 12 órától 2 óráig engedtetik meg, 
hogy szabad levegőn testöket gyakorolhassák. 

14-szer. A kórházba bevezetett Dunavíz csapok alá alkalmawtt me
denczékbe tisztátlan vizek, vagy más egyebet önteni szorosan tilos." 
(Szfővárosi Múzeum gyüjteménye. No. 13169. 23.) 

• 
A budai (régi) Szent János-kórhá.z abból a pestis-barakkból alakult 

át melyet 1710-ben építtetett a városi tanács a céllövőhely Szegényház
utcai felső sarkára. Az új kiskórház felügyeletével eleinte egy nőt bíztak 
meg, ki teljesen elszegényedve, maga is a kórházban tengette életé,t. 
ö ápolta a betegeket, ő takarított, főzött s a betegek részé;e _eledel; es 
alamizsnát koldult össze a városban. Az akkorr szegeny polgarsag fillerei
ből azonban a kórház még sem volt fenntartható, ezért is a tanács minden 
beteg, illetve szegény eltartására napi 3 krajcár,t, ~ felügyelő asszonyn~k 
6 krajcárt adott; egyéb beszerzésekre pedig a korhazat 8 frt, - 1755 utan 
10 frt havi segedelemben részesíté. Teljesen hasonló állapotok voltak 
a pesti kórházban, illetve szegényházban is. 

A kórházban elhalt szegényeket négy éjjeli őr vitte a temetőbe és 
ezek tették sírba. Az egész procedura ingyenes volt, egyedül a koporsó:a 
szükséges deszkákat és szegeket számolhat~ák el. A kó~háznak egy, fizet~s 
nélküli gondviselője is volt, aki a számadasokat vitte es a beszerzesekrol 
gondoskodott, a főfelügyelettel ellenben mint főgondviselő egy tanácsos 
volt megbízva. A betegeket a városi orvos gyógyította. 

1727. évj március hó 14-én a tanács elrendelte, hogy a napi h~rom 
krajcár ápolási díj on kívül a kórházi. szeg?nyek és betegek, a ~égzes?,en 
megnevezett tíz nagy ünnepen na~on~rnt k~t m~s~zely bo;t s e~edre foz?
léket, még pedig felváltva savanyu kaposztat, repat; kelkaposzt.~t, :abod~t 
s több effélét, vacsorára pedig rántott levest kapJanak. _A fozeleket, es 
egyéb zöldségneműeket a kórház kertjében termeszte.tte!"- ~-;en _ _ele;
mezési mód 1783-ban annyiban módosul; hogy a n~~r apolasr, kolts~
geket a bekövetkezett drágaság következleben hat kraJcarr.~ emeltek, ebbol 
azonban be volt szerzendő: bor, sör, pálinka, ecet, cukor, fus~r, mandula. 
só fenyőmag, tej, vaj, tojás, kovász, torma, hagyma, dara, kret~, szappan, 
kitrány, seprő, az összes főzőedények, mézga: kötöző fl~nell .. es , vaszon, 
valamint a gyógyítószerekhez szükséges edenyek. Egyeb szuksegleteket 
a tanács havi tíz forintos szubvenciójából fedezték. A gyógyszereket 
a budai patikák 20-30%-os árengedménnyel szállították. 
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A kórház kezelése, rend' és tisztaság tekintetében, sok kívánni valót 
hagyott hátra. A nyomasztó anyagi viszonyokkal küzdő városi tanács 
csak annyit tett, amire elkerülhetetlenül szükség volt. A keresztényi 
szeretet volt az egyedüli forrás, honnan a kórházi intézmény céljaira 
meríthettek. Egyesek jótékonysága azonban a szegényügy körül fényes 
eredményt nem mutathatott fel, a nagyközönség pedig, melynek támogatása 
némi lendületet adhatott volna, még nem mozdult ki tétlenségéből. Ily 
állapotok mellett a kórház és szegényház ronda, piszkos tanya volt, ahol 
a társadalomtól teljesen elhagyott, munkaképtelen és teljesen elszegénye
dett személyek végső inségükben kerestek menedékhelyet. Irtózott is min
denki e két intézettől, s nem csoda, hogy az idegenkedés a kórház és 
szegényház iránt az alsóbb néposztálynál teljesen ma sem enyészhetett el. 

A jótékonyság szellemét II. József császár ébreszté fel szunnyadásá
ból, zászlajára tűzvén a ,.humanizmus" jelszavát, 1nelynek később leg
buzgóbb hirdetője és végrehajtója ,József nádor volt. A szép példára meg
mozdult végre a társadalom is és a nádor nejének, Herminának párt
fogása alatt megalakult a Jótékony Nőeg·yesület. Pest városa pedig pol
gárságának áldozatkészségével 1796-ban felépíté szent Rókusról nevezett 
kórházát és 1843-ban J ózsef-fiárvaházát. Buda városa erre képtelen volt. 
1\iegkezdette ugyan a mult század utolsó évtizedeiben a tárgyalásokat egy 
kórházzal kapcsolatos szegényháznak felépítése iránt, melynek megvaló
sítása körül leginkább Kalmárffy Ignác városbíró buzgólkodott; hasztalan 
volt minden fáradozása, a terv a polgárság közönyössége következtében 
megbukott s a tárgyalási iratok levéltárba kerültek. A sikertelenség nem 
riasztá el a nemes gondolkozású városbírót, indítványára 1818-ban újra 
napirendre került. a szenvedő emberiség intézményének kérdése. Kalmárffy 
szivos kitartása meghozta fáradságának gyümölcsét, serkentéseivel, 
kéréseivel, okadatolásaival cselekvésre ösztönzé az érdeklődő köröket, míg 
végre a tanács és a választott polgárság még abban az évben kimondá 
a kórház felépitésének szükségességét. Ezen elhatározásért a helytartó
tanács a városi tanácsnak s különösen az üg'Yet előmozdító Kalmárffynak 
elismerését és köszönetét uyilvánítá. Az építkezést 1819-ben rnegkezdvén1 

az alapkövet József nádor és neje 1\'[ária Dorottya 1819. évi október hó 
13-án tette le. Az építkezéssei eltünt a régi kis kert s a kórház szegényei 
ismét kert nélkül maradtak. 

A polgárság adományaiból épült egyemeletes kórházat, melyet 
1820. évi szepternber hó 14-én nyitottak meg, városi kórháznak nevezték. 
"Szent-János" névvel 1846-ban fordul elő először. A hasonnevű régi 
kápolna, melyre a tornyot a szentté avatás százados évfordulóján, vagyis 
1829-ben építették, adta nevét a kórháznak is, amint a kápolnát is a már 
korábban felállított Nepomuki Szent János-szobor után ezen szentnek 
ajánlották fel. (Schmall Lajos: Adalékok stb. c. könyve után.) 

Régi magyar gyógyszerek a veszettség ellen. 

Az állatorvosi főiskola irattárában található a következő, 1799 június 
18-áról keltezett irat: 

~,A Felséges királyi Helytartó Tanátsnak 1798-ban oc-tober 9-ik nap
ján kelt inömatuma szerént, a Tekintetes Jász és Két Kun Districtusok
nak ad Nrum 2074. költ rendeléséből, kun szentmártoni lakos Neme:; 
Pernyész ltlcnyhárt-nak a Barmok dühössége vagy megveszése ellen való 
orvosságának feljegyzése és előadása jutalom alatt; melyet is az alább 
irtaknak íg,· adott elő. 

Az első: Füvekből álló por. Végy Csergő fű levelet,' Levistikom 
levelet, Ruta füvet, Sz.-J ános füvet vagyis tsergő füvet. Ezen füvekből 
e~·yformá:t;t véyén mindenikből, tedd sákba, kementzében szárazd meg, 
tord pon·a, szltáld meg, legyen készen a nlikor szükség lesz reá. 

, A másik: Bogár por. V ég'Y úrnap előtt lerázott kőrösbogarakat 
l~~·a.~v:án egy popyvára, hirtelen hajtsd öszve, rontsold meg, hogy meg~ 
<;fogolJenek, szantsd meg, törd porrá. Az Isten Tehénkéjével2 (Sit venia 
1.neptae denorninationi!) hasonlóképen kell bánni és egyenlő mértékben 
öszve kell tenni: Egy tized rész bogár porhoz, tízszerannyi füvekből való 
port kell tenni és jól el-egyenlíteni. 

. 4- ~losi_s~ Vi:}gy mérték~ ezen elegyűlt pornak: Felnőtt embernek egy 
kraJtzaru palinkaban egy kes hegynyit elkavarva kell adni és nyomtassa 
le egy kevés pájinkával. 

, A marhának és lónak ött ujj közzé férőt. A marhát lenyomják nyel-
vet kivonnyák, a nyelve tövére teszik és vízzel lenyomtattyák. ' 

. A lónak, minthogy haraphat, a száját felpetzkelik úgy kell a torkába 
Y e tm,. ha P_edig még eszik, önként a za bot megnedvesÚvén, a port közzé 
kel~ hint~ni, ho!fy megegye az abrakkal vagy désába az ivó vizébe kell hin
tmn, ugyis megissza. 

A. jelek, m_elyekből a, ve§zedelrnet" lehet gyanitani és jövendölni (mert 
a melyik n1egbodul, a gyog;rithatatlan): 

. , A barmoknak szőre rútúl visszafelé áll, a szemeiken mintha felleg 
cslllaml~ma ~zeme '.;illog, mérgesen vigyáz, tekénget hátra, a kutyára 
haragszik, harom-negy napig sem eszik, horpasz. 

A juh, me]y már megveszett, hágja a másikat, mindennek neki 
megyen, az ordítása olyan, mint a szaladó borjúé az ilyet főben kell 
verni, a többit füst próbára kell ereszteni. ' 

,A Yes~ett_ disz:r:ónak a fü}e úgy áll, mint a szamáré, és ha szőrén, 
.s~e~en ~gy~b ;~_elek I,S ~utattyak magokat, az ilyet főbe kell verni vagy 
loni, a tobbit fust probara kell ereszteni. 

. . A veszett szamár a több jelek között a juhoknak aklokhoz kapkod és 
ragJa; az ilyen szamárt meg kell ölni, a juhoknak pedig szert kell adni. 

i Csergő fű a. m. Dietamnus albus. 

, _
2 Is~e~1 tehénkéjének, nevezi a n~p még ma is a nünükét (Meloii rnajalis), Páriz 

Papa1 szotara a ,.Canthans rubra" c1mszó alatt Isten ünejét mond. 
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A füst-próba így rnegyen véghez: a baromnak sokaságához képest 
annyi közt kell hagyni, hogy a barom két egymástól távol álló ember közt 
által mehessen; azon a közön, mely is 3, 4, vagy 5 ölnyi spatium. Ezen 
a közön keresztül a két ember közt kapával a hant elhányatván, mint egy 
linea vonatik vagy zóna, ezen lineába zabszalma hintetik· az szalmán 
felyül ismét a fent ernlétett por: a szalma meggyujtatik és 'szél mentében 
általhajtatik a barom a mondott füstölgő lineán háromszor, hogy jobban 
és bizonyosabban kitessék a hibás; és a melyik nagyon szagolja ezen 
füstöt, vigyáz, szélyel tekénget és vissza, az olyan barom gyanus azt le 
kell verni és szert kell neki adni a fent ernlétett porból. ' 

Költ Szent Mártonban 1799-ben Juninsnak 18. napján. Komlódy 
András O. D. és N. Nagy Kun lviegye Physicusa.'• 

Ezen Pernyész-féle veszettség elleni sz-erről még csak az-t jegyzem 
meg, hogy annakidejEm a pesti egyetem orvosi kara is megvizsgálta és 
,.valamelyes hasznát is látta". Ezért a király P.-nek 20 arany jutalmat 

47. Am1ilétnm a veszeHség ellen. A 're-rmészettullományi 'l'ánmlut 
egyik HL századbeli kéziratából. (Ehhez hasonló varázsigéket 
["Ira-bira-lirn-pira" stb.] említ H o v ü r k a-K r o n fc l d: 

Verglcichende Volksmedizin, 30. old.) 

utalványozott, mint az a helytartótanácsnak 1801. év június 2-án 10991. sz. 
a. kelt rendeletéből 3 kitűnik. Mindazonáltal kiemeli a rendelet, hogy a szer 
sajátos gyógyszernek nem tekinthető és hogy Pernyész embereken csak 
a kezelőorvos tudtával és engedelmével tehet gyógyító kísérletet. 

A J.lleloii rnajalis, variegatus és proscarabaeus különben már régeb
ben is oly hírben volt, hogy képes a veszeHséget meggyógyítani, tehát ez 
nem eredeti gondolata Pernyész-nek. Sőt hazánkban már 1781-ben hiva
talos szen·é tették az Electuariunt antihydrophobicum nevű galénusi készít
ményt, n1ely e bogár porábóL terjékből, ébenfa porából, ónból, kőrösfa
gomhából, sárkánykígyóból és mézből állott. Ez az orvosság tulajdon
képpen Poroszországból keTült hozzánk s még húsz év mulva is nagy 
dícséretet zeng róla újhely Ferenc, a "szélesen kiterjedő orvosi tudomány-· 
nak docto ra, uemkülönben tekintetes nemes Gömör és Kis-Hon th vár
megyék rendszerént való physicussa", aki Lőcsén, 1819-ben megjelent, 
n veszettségről szóló munkájában, kórtörténetek közlésével, bőven ismer
teti. Ezt a hajdan híres, veszettség elleni liktáriomot N agy Frigyes 

s Lásd Linzbauer, III. 2. (12. lap.) 
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1777-ben vásároita meg egy sziléziai titkos-sz-er feltala'lo'to'l tt"l f h · 'd" 't p s e o ogva 
osszu : on a " · reussisches Specificunl \Vider den tollen Hundsbiss" és 

"Preussls~,h~ Latwerge" néven volt az ösmeretes. 
. . A :wnsb?garat, már i_gen régen használta népünk ellenszerül. Közép-

aJtal Kasa Mozes VIzaknm orvos, kiről már más helyen is l'k _ 
t ·· ·i 1848 b • megern e ez em rovlt en. - - an ei:,ry erdekes, bár a hyperloyalitástól k· ' ·· ·· " 
(l k • t) d' t· . . . . 1sse csopogo 

. a 'epe·' ISser acwt ut a "Merges Dlarások"-ról, melyben többek k .. t 
t ' '] ]" • OZ, az lTJa, wgy "a Wl'isbogárnak víziszony-ellenes hatása Magyarhonban 

már rég ismert (Polgári, Diss. de rabie Canina et hydroph. 1768.). A test· 
Yérhonban ez idöben nyolc szemer Kőris bogárporból és Pünkösdi rózsa 
szörpből készült nyeleteket (Boli) készítettek; reggel és estvel egyet 
kapott a beteg, minek bevétele után egy adag hideg bor eczetet kellett 
meg innia, ismég· 1-10 porrá tört Kőrisbogarat pálinkában, vagy terjék~ 

48. Képmelléldet kiizépajtai Kósa Mozes értekezésébőL 

kel vett a beteg, mire erős vizelés következett; ezt pedig nagy izzadás 
követte, mire semmi rossz következés sem mutatkozott, a ·víziszony pedig 
nem tört ki; készítnek egy festvényt (Tinktura) 10 Kőris bogár, 2 Obon 
(Uncia) magyar bor, vagy4-10 szemer Kőrisbogár port 2 Obon legerősebb 
Bor-ecetben vé-tetnek bé a beteggel; Bacconé szeréut felső Magyar honban 
egy meg nőtt embernek 5 Kőris bogarat adnak bé- víziszony elleni 
szerül ....... 1819. évben Pankotán Magyar honban többen marattak meg 
ádáz farkas által, kiket Halmay János Zaránd megyei gyógyítta meg 
szépnőnyével [ ~ belladonnal vegyített Kőris bogár porral, mit ő betegjei
nek pálinkában adott, italul egyebet nem volt szabad magokhoz venni 
a pálinkánáL N a pont a pedig felvágta azon hólyagcsákat, melyek a nyelv 
alatt az áll alotti mirigy nyílása, a nyelvféknek két oldalán szaktak létre 
jönni, ezen bánásmóddal megóvattak a víziszonytól ... Nem tartom feles
legesnek ide igtatni a testvérhonnak egy víziszony elleni külön szerét, 
mely 1817-ik évben tétetett közzé a N. Mlgú helytartó Tanács által, az Úgy· 
nevezett Darko Panna-féle titokszer, mely is 20 rész Májusi bogárporból 

:llagyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. II. 14 
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(Scarabei Majales), 30 rész Kőris bogár porból (Pulv. Canth.), 52 rész 
földi tömjén porból (Pulv. herb. Chamepitys), 101 rész fekete kenyér por· 
ból áll, ezen port később Dr. Filio: a kenyér héj helyett Gyökénke gyökér 
porral (Pulv. rad. Valer.) készítette. Tolnay Simon Ns. Veszprém Vár· 
megyének volt seborvosa 30 évet túl haladva, orvosolta szerencsésen a 
dühös eb által marott egyéneket a következő porokkal és móddal. Rp. Pulv. 
Canthari d., Calomelis, Camphorae ana gr. l; Opii puri, Pulv. Rad. Beladon. 
ana gr. %; Sach. albi gr. 10. M. D. pro Dosi. Nemes Temes megyében 
bizonyos Vízi nevezetű polgár társunk éveken át sikeresen gyógyította a 

víziszonyt a következő öszvetett 
szerekkel, u. m. Rp. Flor. Folior. 
Stipit. dictarnni albi, Radicis 
Pimpinell. nigri ana libras duas; 
Fungor. cinosbati librarn semis; 
Lyttae vesicatoriae Nro viginti; 
Scarabeor. Cetonea aurator. Nro 
quadraginta. J\{. f, Pulvis." 

Értekezésének 38-41. olda
lán hosszasabban i.smerteti a La
lics-féle veszettség elleni kezelést 
és gyógyszert. J;Jz a Lalics (La
lich vagy Lalié) József tanító 
volt Horvátországban. Verbov
szkón. Mint ő maga 1844-ben 
irja, 1808_ óta, nükor .,véletlen 
szerencse" által rájött a veszett
ség sajátos gyógyszerére, állan
dóan foglalkozott veszett embe
rek s állatok gyógyításával. El
járása annak idején nagy fel
tűnést keltett s V. Ferdinándnak 
1839. okt. 28. kelt rendelete foly
tán a cs. k. udvari haditanács 
(1840 jan. 30. B. 489. sz. rend.) 
meghagyta, hogy a monarchiá

E",? 3. ban mindcn előforduló esetben 

49. Képmelléklet L a l i c h munkájából (Heil. 
methode gegen die Hundswuth stb., 1844.) Az 
operáló eljárás, a hozzávaló eszköz és a keresz-

tes tarnics rajza. 

próbát tegyenek vele. Kósa Mó
zes szerint Lalics a királytól 
arany érdemkeresztet, 6000 rhé
nusi frt. jutalmat s holtáiglan 
évenként 600 pengőforint kegy

díjat is kapott. !gy jutalmazták nálunk még alig nyolcvan év 
előtt a kuruzslókat! A "csalhatatlan" gyógyító eljárás abban állott, hogy 
Lalics a nyelvalatti ereket (Vena raninal felvágta és egyúttal belsőleg a 
keresztes tarnics (Gentiana cruciata) gyökerének porát adta (L a mellékelt 
rajzot). A fejedelmi honoráriumot annál kevésbbé érdemelte meg Lalics, 
mert az ő ,,felfedezése" egyszerű szolgai másolata a régi görögök baboná
jának. Ezek u. i. a kutya nyelve alatt látható vénás köteget, melyet lyssá
nak neveztek, gyakran kiirtották, mert azt tartották, hogy az állat meg
veszését okozza. A tarnicsot pedig már Galenos is ajánlotta a veszettség 
ellen. 

l 
;J 

l 
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És a pesti egyetem jeles tanára, Sauer, kénytelen volt evvel a nagy
stílű knruzslóval egyízben (1848-ban) egy vidéki lyssás beteghez vidékre 
utazni, hogy ott végignézze az ő szélhámos (s persze sikertelen) kezelése 
módját (l. Linzbauer, VII., 895.), valószínűleg mitsem tudva arról, hogy 
ennek a methodus Lalichiana-nak már a 18. században nagy divatja voU 
Németországban ("tollwurmschneiden", mert wurm-nak vagy tollwurm
nak neVezték a nyelv alatti vénás köteget, mely kutyáknál különösen erő
sen fejlett), sőt nemcsak Németországban, hanem mondhatni egész Euró
pában és hazánkban is:l 

4 V. ö. Commerc. literar., 1731. 143. - A németországi divatról bőséges 
adatokkal szolgál- a Veterinürhistorische Mitteilungen (3. évf., 1923. 2. szám és 
a 4. évf., 1924. 10, szám). - Most, hogy ezen céltalan műtét multjára vonatkozólag 
saját följegyzéseimben böngészek, még egy érdekes régi magyar adatra bukkanok: 
a Guary-kodexben (Nyelvemléktár, IV.) olvasom, hogy "az megdihütt ebnek nyel
vének alatta fergecskek vadnak", melyek a kutya agya velejét "meggerjesztiku, 
ezértis kivágandók. 

!4' 



A Magyar Gyógyszerkönyv történetéhez. 

A budai és pesti gyógyszerészek egyesülete már a mult század har
mincas éveinek elején fölterjesztést intézett a helytartótanácshoz, hogy 
egy magyar gyógyszerkönyv szerkesztését rendelje el [addig és azután is 
még jó darabig tudvalevőleg a Pharmacopoea Austriaca volt kötelező 
nálunk]. A helytartótanács e beadványra hivatkozva, 1832 március 20-án 
kelt rendeletében meg is hagyja a pesti egyetam orvosi karának, hogy 
az országos főorvos (regni protomedicus) elnöklete alatt egy a tudomány 
állásának megfelelő magyar gyógyszerkönyvet dolgozzon ki. Az orvosi 
kar azonban, úgy látszik, bele sem fogott ebbe a munkába, mert a hely
tartótanács 1835 január 27-én újabb leiratot intéz az országos főorvoshoz, 
melyben, mellékelve az éppen (1834-ben) megjelent osztrák gyógyszer
könyv 4. kiadását, utasítja, hogy a Pharmacopoea Hungarica ügyét az 
orvosi karnál sürgesse meg. A magyar dispensatorium ügye azonban to
vábbra is szunnyadt s Így az osztrák gyógyszerkönyvnek még 4. és 5. ki
adásai (mely utóbbi 1855-ben jelent m,eg) is kötelezők voltak Magyar
országon. 

Érdekes azonban, hogy a magyar gyógyszerkönyv kérdése időközben 
mégegyszer fölmerült, még pedig 1848-ban, az első magyar felelős minisz-
térium megalakulásakor. Ekkor az egészségügyi osztály a kereskedelmi 
rninisztérium keretében foglalt helyet s az egészségÜgyi tanácsosok egyi
kévé (a gyógyszerészeti ügyek ellátására) Klauzál Gábor kereskedelmi 
miniszter bizalmából idősb dr. 'Vágner Dániel gyógyszerész nevezteteti 
ki. Ez, mint ő maga írja (Gyógyszerészeti Hetilap 1867, évf., 204, !.), Illind
járt műkDdésének kezdetén részletes törvényjavaslatot dolgozott ki a 
gyógyszerészi ügyek, nevezetesen a gyógyszerészek nevelése, a gyakor
nokok tanítása, a gyógyszertárak ellenőrzése, a gyógyszertárak felállí
tása, a:r. árszabály és a gyógyszerkönyv dolgában, mely javaslat elfogadás 
végett a legközelebbi országgyűlés elé lett volna terjesztendő. 

A tervezett 1848-iki magyar gyógyszerkönyv szerkesztéséhez, úgy 
látszik, komolyan hozzáláttak, legalább emellett szál az alábbi okmány, 
melyet az állatorvosi főiskola irattárában találtam s amely megérdemli, 
hogy itt SZÓ8zerint is közöljem: 

"Az orvosikar 1848. évi januá1' 8-án tartott rendkívüli közgyűlése 
jegyzőkönyvének kivonata: 

. 6-szar. Az elnök előterjesztvén, mikép az ipar- és kereskedelmi ]\finis
ter Urhoz tett azon előterjesztésére,l miszerint az elavult és se a tudo-

1 E felirat értelmében tehát nem JVágner, hanem az orvoskari elnök tette a 
kezdő lépést az első magyar gyógyszerkönyv ügyében. 
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mány kifejlettebb jelen állásával többé össze nem hangzó, se a kor szük
ségeit ki nem elégítő és helybeli körülrnényekkel meg nen1 egyező Dispen
satoriuru helyett, egy újabb tudományos elveken alapuló, a tudomány 
mindinkábbi haladásának n1egfelelő és a .lehetőségig I\iagyar Hazánk 
körülménveihez alkalmazandó Dispensatorium kidolgozása múlhatatlanul 
szükséges~ lenne; - mely megkeresés nyomán az előterjesztő elnök a szük
séges intézkedések megtételére utasíttatott. 

Ennek folytán a kérdésben forg·ó Dispensatorium kidolgozására 
Schrnidt J á nos orvoskari Dékán elnöklete alatt, következő tagokból: 
Tognio Lajos - Sadler József - Sangaletti Edvárd - Tessényi Zsigrnond 
- Nendtvich Károly - Zlarnál Vilmos Tanárok; VüTzler Vilrnos - Holl
man J ózset' a Budapesti gyógyszeré~zi testi}let el~ljárói, - B_ o or Ká;!Ol'Jf. 
pesti és Grünberg Ferenc Budai gyogyszereszek, es a. menny1bep s,~u~se~ 
ges volna Csőgel Tamás és J{ och'rneister Frigyes, pes h kereskedokbol allo 
választm~nv neYeztctett ki azon utasítással, hogy működését minél előbb 
megkezdvé1Í és buzgó ipa{Tal folytatván, azt hová hamarabb bevégezni 
és az orvosi karnak bé mutatni siessen. 

Stahly, orvoskari elnök." 

Az akkori gyógyszerkönyvi bizottság tagjai tehát a következők vol
tak: az orvoskari dékán Schmidt (ki különben nem volt tanár, hanem csak 
egyszerű gyakorló orvos és Pest megye fizikusa), továbbá a kórtan és 
gyógyszertan (Tognio), a növénytan (Sadler }, a vegytan (Sangaletti és 
Nendtvich), az állatorvostan (Zlamál) egyetemi tanárai; azonkívül Tes
sényi, Pest megye főorvosa és az orvosi kar tagja, négy gyógyszerész, 
továbbá Csőgel és Kochmeiste'f. 

Az alig megszületett, fiatal magyar minisztériumnak, sokoldalú el
foglaltsága mellett is első gondjai közé tartozott a magyar gyógyszer
könyv kérdése. És nincs kétségünk benne, hog·y a Pharmacopoea Hungarica 
első kiadása húsz évvel előbb jelent volna meg, ha közbe nem_ jönnek a 
háborús napok és az abszolút korszak önkénye, me ly fejlődő kultúránk
nak annyi fiatal hajtását tiporta el. 

Amily igaz örömmel gondolunk vissza az első nemzeti kormány 
kezdeményezésére, éppoly kelletlen érzés fog el bennünket, ha rágon~o
lunk, hogy még az alkotmányos korszak bekövetkezte után sem volt biz
tosítva a magyar gyógyszerkönyv élete, mert akadtak, még pedig ~ saj
nos- magyal' részen is olyanok, kik az ötvenes évek szellemével eltelődve, 
rövidlátásukban a gyógyszerkönyv kérdéséből, úgy mint annyi másból is, 
közösügyet akartak csinálni. A különben más téren nagy érdemeket szer
zett Linzbauer Ferenc egyeterni tanár volt az, ki "Gy~gyszerkönyv és 
gyógyszerárszabály" c, cikkében (Gyógyszerészi Hetilap, 1869, évf, 232, l.) 
a magyar gyógyszerkönyvet elvetve, azt ajánlja, hogy egy közös (dele
gációs) bizottság osztrák-magyar gyógyszerkönyvet írjon! "Ha kívánatos 
- úgymond -, hogy az annyira óhajtott (1) szabad költözés és szabad 
gyakorlat joga a magyar-osztrák össz1nonarchMban minden, annak bár
mely egyetemében fölavatott orvos és oklevelezett gyógyszerésznek tör
vényesen megengedtessék", akkor nagyon természetes, hogy csakis a 
Pharmacopoea hungaro-austriacának van jogosultsága. "Valamint" foly
tatja tovább "a kibékülés államjogi elve szerint közös ügyek vannak, úgy 
a gyógyszerkönyv megállapítása is csonkíthatatlan monarchiai jog, mely
nek, valamint a legfelsöbb hadi-jognak, az összes örökös tartományokra is 
ki kell terjednie. VaJamig közös ügyek lesznek, addig a gyógyszerkönyv
nek is ,hungaro-austriaca' névvel közösnek kell lennie." 

Linzbauer szerencsétlen ideájának, hála Istennek, nem volt vissz
hangja, amire igaz örömmel gondolunk vissza, meTt az azóta elmúlt idők 
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tapasztalatai bőségesen igazolták, hogy a gyógyszerkönyv kérdésében is 
egészen jól megélünk a magunk emberségéből és hogy az osztrák-magyar 
gyógyszerkör.yv legföljebb azoknak tett volna szolgálatot, akik rövid
látásukban nem vették észre, hogy önálló politikai létezésünknek és a 
knltúrában való haladásunknak egyaránt az az első és legfőbb feltétele, 
hogy núnden intézményünkre, a legkisebbtől a legnagyobbig, ahol csak 
lehet s ahol az észszerűséggel nem ellenkezik, kérlelhetetlenül reányomjuk 
a nemzeti karakter bélyegét, mert ezzel van keverve az a szellemi termő
föld, amelyből minden fejlődésre és életre képes nemzeti kultúra gyökér
szálai kihajtanak. 

A legrégibb orvosi munka magyar szerzőtől. 

Úgy hiszem, hogy ezidőszerint a legrégibb (sajnos: latin) orvosi 
munka, mely magyar író kezétől származik, Aranyasi Gellértfi János 
lőcsei papnak, az ispotáiyosrend tagjának értekezése a pestisről, melyet 
az egyetemi könyvtá1·ban fedezett föl Csontosi.' Előbb is tudtak róla, de 
elveszettnek hitték. A kóclexben rövidebb orvosi jegyzeteken ("Hora in
trandi balneum", "Medicamen pro podagra", "Tractatulus de enstorlia 
quinque sensuum") kívül egy hosszabb értekezés is van, következő cím
mel: "Incipit tractatulus de regimine pestilencie. In honorem sancte 
Trinitatis ac virginis gloriose ad utilitatem rei publice ac pro conserva
cione sanorom et reformacione lapsoruru volo aliqua de pestileneia scri
bere ex dietis medicorum roagis anteutieorum breviter eonpilando. Quae 
pestileneia nos frequencius invadit quam ipsos antiquos. Et ideo pauci 
antiqui ab ea invasi raro invasi de ea potnerunt aliquid dicere etc. Colo
phon: hoc autem in memet ipso probaui. Et sic quo ad presens dicta de 
pestileneia suficiunt. Quicunque se rexerit secundum modum pre dictum 
huius morbi contagiasi seu pestilentis peTicuium euadere possit, prestante 
domino nostro Jesu Christo sin e quo nihil fieri potest qui est ope et 
gloriosos laudabilis et benedictus in secula seculorum Amen. Scriptum in 
Leutschaw feria quinta in festo diuisionis apostolorum per J o hannem 
Gerardi hospitalensern qui venerat de predieat-ura lglouensi Apud hono
rabiZem fratrem suum perdulcem commorans (14'?3)." 

Mindenesetre érdemes volna feldolgozni, vagy legalább is a tartal
mát közzétenni! 

1 Bővebb ismertetését I. Magyar Könyvszemle, 1879. 69. ("Aranyasi Gellértfi 
János codexe 1462-1473-ból.") 
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A régi magyar családoknál nagy volt a gyermekáldás; 16-17 
századi adatok szerint elég g-yakran 10-16 gyermekkel kellett bajlódniok 
az anyáknak. A török és német elleni hadakozásra mégsem nevelődött 
elég katonánk, mert a gyern1ekhalandóság is óriási volt (érdemes feladat 
volna erre nézve átkutatni az egJ.'házak régi anyakönyveit!). A gyerme
keknek kemény nevelésben volt részük; föltétlen engedelmességre szak
tatták őket s ha nem tágítottak, könnyűszerrel· megesett a csihi-puhi, 
mert az a szólás járta: "jobb, sirjon az gyermek, mint sem (később) a 
szüléje". A beteg gyermeket azonban szerető gondozással vették körül, a 
maguk kezdetleges módja szerint. Gyermek-specialisták akkor 1nég nem 
Y o !tak [az első, ki ennek nevezhető, talán Windiscll János Teofil (1689-
1732) pozsonyi orvos volt, ki főleg gyermekgyógyászattal foglalkozott_ s 
ezért "der Kinderarzt" volt a cognomenje]. A gyermekbajok g-yógyításával 
majdnem klzárólag az asszonyok bajlódtak, kikkel még az okleveles orvo
sok sem igen tudtak konkurrálni, a legelőkelőbb körökben sem. Mikor 
Nádasdy Tamás nádor kis fia megbetegszik, Batthiány Ferenc (1562 ápr. 
16.) azt tanácsolja neki, hogy ne hívjon hozzá orvosokat, mert elég asszony 
van, ki ért az efféle gyermekbajokhoz (inveniuntur enim plurimae m_ulie~ 
res qui. sciunt huiuscemodi pueTorum morbos curare). Hasonlóképpen 
adja utasítását gróf Károlyi Sándor (1715), mikor a kis fia megbetegszik, 
azt írván haza, hogy hivassák hozzá Tolvaj Gáborné vagy Balogh 
Györgyné asszonyomat, ellenben "doctori orvosságokkal ne vesztegessék, 
mert az feleségeJnet is elig hogy tneg· nem ölték: hanem házi orvosságok~ 
kal gyógyítsák, úgymint gyöngyklárispornak italával, lencse vizével etc.'' 
Unokai (a Haller-fiúk) nevelője számára írott utasításában (1723.) is azt 
mondja: "Minthogy embernek élete nyavalya és a gyermek is avval szo 
kott felnőni: ha valamelyik meg találna betegedni, nem köll mingyárt 
doctorra futni, hanem házi orvossággal asszony kenesse-köttesse; Pon~ 

thelné asszonyomnak is írd meg, tudom succurrál". Özvegy Csáky Istvánné 
(Wesselényi Anna) is azt írja (1627.) egyik bízott emberének: "Az szegény 
kis Mártont hallom, hogy igen beteg . . . Kegyelmed semmit nem ir 
nyavalyás felől; nem is tudom, mí nyavalyája vagyon. Ha valamiböJ 
fogyatkozása volna, WeRseiényi Boldizsárné asszonyhoz menjen által egy 
asszonyember orvosságért; megbeszélje, mi nyavalyája vagyon". Cserei 
György (1765.) írja naplójába,J: "A szegény kicsi Klárikó még pünkösd 
előtt két héttel hideglelésbe esvén, a sárgaság is reá esett, de az úr Isten 
könyörülvén szegénykén, egy jó orvosasszonyt rendelt, kinek curája által 
augusztusnak kezdetén jobban kezdett lenni, mely kegyelmességiért áldott 
légyen az úr Isten". Czohor Erzsébet is messzeföldön híres gyermekorvos-
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asszony volt; még a patikáriusnak is utasításokat adott; egyik levelében 
(az 1620-as évekből, Fejérpataky Györgynek) a következőket írja Bitsé
ről: "Az mi illeti Erdeődi Imriskó nyavalyáját, ilyen orvosságokkal 
tartsák: petrezselemvizet, epervizet egy arányó mértékkel vegyenek, aztat 
adják az gyermeknek aprónként innya vegyenek barkát, az kit tótu} 
baleklaunak hijják, azt szedjék és azt valamely gyermek vizeletibe párol
ják meg egy fazecskába, kössék az ágyíkára az gyermeknek, de igen me
legen ne kössik rejá. Az patikárius az nlinemő port csinált volt az Erdeődi 
Mariankának, ugyan olyan port csináljon, és epervizbe adjanak az gyer
meknek innya apránként". J\iikor gróf Esterházy J\fiklós "gyermecskéi'~ 
megbetegszenek (1627.), J ó Pálné 
asszonyom kezeli őket; de azért, 
mikor a gróf Bécsben jár, az ottani 
doktorok "öregivel" is "beszélget" 
a gyennekek bajáról és küld i~ 

haza valami sárga port, amiből egy 
késhegynyit kell tyukmonyban be
adni a kis Örzsécskének, ha a hi
deg rajt"a vagyon; mikor pedig 
meghallja, hogy kör11yéken himlő 
mutatkozik, "bujdosni" küldi a csa. 
ládját olyan vidékekre, hol nincs 
himlő. lVIária Krisztierna erdélyi 
fejedelemasszony is gondját vi
selte egyik-másik híve gyermekei
nek; például, mikor 1597-ben ud
vari emberének, Kakas Istvánnak 
a felesége gyermeket kapott, hazul
ról (N émetországból) hozott gyer
mekbalzsamának [Kinderpalsam} 
utolsó adagját küldte meg a bete
geskedő csecsemőnek s egyúttal 
kérdést intéz N érnefországban lakó 
anyjához, Mária főhercegasszony
hoz, hogy hogyan kell alkalmazni 
a gyermekbalzsamot. Kétségtelen, 
hogy a németeknél is nevezetes 
szerepük volt akkoriban a nőknek 
az apró gyermekek gyógyításá
ban. (Az egyetemi könyvtárban 

5fl. Magyarországi Szt~nt Erzsébet. 
(Liezenmayer Randor képe.) 

van egy 140 oldalas kézirat következő címmel: "Ein Arzney biechel von 
der Frau Schulzin, die Kindter-Dockterin 1720 zusamben geschriben.") 

Talán mondani sem kell, hogy a régen multban a házi asszonyok 
mellett a paraszti kuruzslóknak és a papoknak is nevezetes szerepük volt 
a b~teg &,ry'ermekek gyógyítá~ában. Báró Apor Péterné írja az urának 
(1717.), hogy mikor a székelyudvarhelyi jezsuitáknál tanuló fiai meghim· 
lőztek, a páterek nagyon kegyetlenül bántak velük s ebben előljárt Páter 
Markos (nomen est omen!); azután még szatirikus humorral hozzáteszi 
hogy a páterek "oly derekasan tudnak az gyermekek nyavalyáihoz, ho~; 
Józsephnek az lábujjait tapogatták, hogy az pulsussa jár-é~" Az ura 
azzal vigasztalja, hogy majd beszél ebben a dologban a híres erdélyi 
orvossal, Kölesérivel, ki bizonyára hasznos tanácsokat fog adni; de azért 
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a Kölesérihez való nagy bizalma ellenére is azt IrJa pá1· nap mulva az 
aggódó asszonynak, hogy .,ha az gyermekeknek az himlő után az torkok 
fájna, Egerpatakon vagyon egy Izsák Péter nevű öreg ember; Szepsiszék
ben az mely gyermekeknek az torka fájt, mind az fogdosta s jobban let
tek". A fogdosással rokon mívelet volt a kenés (massage), melyet sok
szor még egészen apró gyermekek bajainak kezelésekor is, bár csak kímé
letesen, igénybe vettek. Ugyancsak Apor Péter írja a feleségének (1724.): 
"Laczika fájtattya az lépi t, bizony gyengécskén van.. . . . mindennap 
kétszer megkenetem". Erre a felesége visszaír, hogy "az erős kenés neki 
nem jó, hanem csak gyengén kell kenni meljit, hátát, hasát. Kenegessék 
evvel az rutás kenővel s egy kis savanyóvizbe had feresztenék meg. Talán 
megrándult, szökött (ugrott) vagy mi s abba járt úgy, vagy pedig az a 
sok reggeli bűszült vizleves s tehén húslé árt neki; nem volna jobb a 
száraz kenyérnél neki reggelenként~ A hasát pedig kössék be egy kis 
borba főtt komlóval". Károlyi Sándor kis fiát is kenték, kötözték, mikor 
meglepte (1708.) a harmadnapi hideg, sőt már az 1560-as évekből való 
egyik levélben is olvassuk, hogy Nádasdy Tamás kis fiával ugyanezt 
tették. Persze ez a 16. századbeli kerrés egy kissé keményebb dolog 
volt, mint a 20. századi. Sebaj! ha a gyermek jajgatott bele, szájába 
dugták a pintyőkét.' 

1 "A. mi magyar asszonyaink fátyolban, vagy gyenge ruhában piskótát tész
nek, és azt szivatván ugy táplálják a gyermekeket. Einek olly edénynyel is, melly 
bádogból vagyon tsővel együtt, és ezt Pintyökének nevezik." (Domby: Orvosi taní
tás (1794.), 6. old.) Alföldi népünk ma is pintyökének nevezi a csücskös szájú kan
csót, bögrét. 

A szemmelverés. 
A szemmelverés és szemmel való megigézés babonás hitét ősi sorou 

örökölte népünk. Abban a szólásunkban, hogy "rossz szemmel nézünk'" 
valamit, benne rejlik ez a régi eredet. Gyöngyösi Rozália, a "Murányi 
Vénusz" költőjének leánya, azt írja egyik levelében (a 17. század végén). 
hogy a kis leányának, Juliánkának "az bal szeme mind kidagadt, és 
szem ü ( s.zörnyű) mérges tüzes fakadatokval kifakadozott; félek, hogy 
valami veszesen (veszésen~ vesztésenY fascinatio), verésen (t. i. szemmel
verésen) ne talált volna általmenni és abból valami rossz ne lehetne". 
Szatmár megyében ma is úgy mondja a nép: "Aki az én pulyámat1. meg
verte, arra szálljon vissza a rossz szeme". Az ilyen rossz szemű emberrel 

51. Gorgonfő, két sphinxtől őrizve. Apotropaeikns hatású rajz (g o r g o n e i o n) 
: egy ógörög vázán. (S e l i gm a n n könyvéből.) 

nem jó szembenézni, mert nemcsak az apró gyermekeket, hanem esetleg 
a felnőtteket is megrontják, betegségbe ejtik, sőt olykor a fiatal állatokat 
is; ezért a régi boszorkánypörökben nem egyszer olvassuk, hogy a fasci
náló tekintetű, boszorkánysággal vádolt asszonynépnek háttal kellett for
dulniok a vallató bírák felé. A mi népünk néhol am tartja, hogy a szem
verés a gyermeken a "Boldogságos Szűz Mária akaratja"; itt azonban, 
Kálmány Lajos szerint, nem Szűz Máriáról van szó igazában, mert hiszen 
ő a keresztény tanítások értelmében nem büntetheti az ártatlan gyerme
ket, hanem ősi hitünk Boldogasszonya lappang itten, ki (mint a samán 
istenek általában) büntet is, gyógyít is, ráadó is, elvevő is. M:indez külön
ben nem a mi specialitásunk, mert a szemmelverésben való hit, a sötét 
vagy szúrós tekintetű, összenőtt szemöldökű emberektől való félelem 
minden időkben és minden népnél megvolt s talán a betegségek átszármaz,. 
tatásái1_ak, transplantációjának örökletes hite lappang benne. E gonosz 
tekintetű, szemmelverő lények legősibb példái a görög mythológia Gor
gonjai (Medusái). Akikre a gorgonok szemüket vetették, az kővé vált. 

1 Igen régi magyar szó = puenüus. 
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A szerumelverés kérdésének ma már hatalmas irodalma van,2 melyre 
nem akarok e helyen kiterjeszkedni, csupán nehány régi magyar adatot 
szeretnék itt fölemlíteni. Igen régen használja népünk szeromelverés ellen 
elhárító prophylaktikumképen a hármas köpést vagy inkább köpés
utánzatot. Ez a szokás már a régi görögöknél és rómaiaknál is divatozott: 
clespuere fascinationem vagy nwrburn, mondották. Szintúgy megvolt és 
megvan a fügemutatás vagy csipisz [az olaszoknál fico, fica vagy mano
fica] vagy a hüvelykujjnak tenyérbe szorítása is. A {ica tulajdonképen 
phallus-irnHáció, mert azt tartották, hogy minden, ami indecens, akár 
a phallus, akár a női szen1é:remtest (melynek vulgáris olasz neve szintén 
!ica), elhárítja a szemmelverést és elbüvölést. A Nemzeti Múzeum régiség
tárában és Faludy Géza barátom pompás gyüjteményében magam is lát
tam ilyen fémből való régi olasz manoficát, mely a jettatura ellen szolgált 
s valószínűleg a kis gyermekek nyakába akasztották vag-y az óraláncon 

52. Herculanumban kiásott bronzamulett 
szemmelverés ellen. Egyik oldalon fügét 
nm tal ó kéz (i l fi c o, csipisz,) másik ohla
Ián phallns. (Se l i gm a n n rajza után.) 

hordták. A mi népünk is hisz a füge
ruutatás elhárító hatásában; de egyéb 
apotropaeikus szerei és eljárásai is 
vannak. Egy 1845-ből való adat azt 
mondja, hogy Harkány környékén az 
öntök v.oltak azok, kik a szemmelverést 
rostán áte1~esztett ólommal gyógyítot
ták vagy hárították el. Sokkal elter~ 
jedtebb a bűvös~kabalás szavak, például 
az abrakadabra hatásában való hiede
lem. E furcsa szó eredetével és jelenté
sével ma sincsenek tisztában a nyelvé
szek, némelyek héber, mások perzsa 
{pehlevi), ismét mások egyiptomi ere
detű szónak tartják s a szintén igen 
járatos és erőteljes hárító hatású ál
gorog abraxas-szóval hozzák összefüg
gésbe, melynek igazi eredetét valószí
nűleg Lessing fejtette meg helyesen 
{egymás mellé rakott görög betűk, me-
lyeknek számértéke 365, vagyis az év 

napjainak száma). Az abrakadabra-szót már Quintus Serenus Sammonicus 
említi egyik versében 3 s a későrómai időkben és a középkorban az volt a 
szokás, hogy a tizenegy betűből álló szót ugyanannyi sorban {egy-egy betűt 
a végéről elhagyva) ék alakjában hártyára vagy pa pirosra írták, a nyakukba 
akasztották vagy papirosostól lenyelték (a betegségnek vagy okozó 
démonának megevése). Nálunk hideglelés ellen is gyakran használták. 
Gróf Esterházy Ferencnek (1670-1740), Fejérmegye főispánjának, egyik 
érdekes kéziratában. mely rnindenféle babonás gyógyításmódokat és 
ráolvasásokat tartalmaz, szintén ékalakban írva találjuk az abrakadabrát 
azzal a megjegyzéssel, hogy "eztet vissza (felé) köll írnyi, nem szokás 

2 Lásd SeUgmann (Der böse Blick, 2 kötet), Stemplinger, Laarss, Pradel stb. 
mnnkáit. :Mint kuriózumot megemlithetem, hogy szemmelverő embernek (jettatoré
nak) tartották III. Napoleont, Byront, Offenbaehot (az operaírót, kinek a nevét 
éppen ez okból Gautier sohase merte leírni), XIIL Leót, IX- Piust (kinek igen sok 
kellemctlenséget okozott ez a babona, mert az olaszok valósággal szaladtak eléíle. 
ha valahol közeledni látták), Amáliát, az utolsó portugál királynét és még sok mást. 

s L- IVeubu.1·ger-Pagel, I. 509. 
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szerint és íh-gyornorTa. Anllkor írja: semmit se szóljon; ha leírta, be ne 
porozza, magától száradjon. Ha férfi: jobb hóna alá, ha niistény: bal hóna 
alá kösse akármikor. Ezzel sok száznak használtam hideglölís ellen"-4 

Az abrakadabrának vagy talán az eltorzított görög abrakylaus szónak 

53. Az "abrakolium" varázsige, hideglelés ellen. (A 18- sz. elejéről.) 

a változata lehet ez az abracolium is, melyet egy 1~- s~áz~adeleji. kézh·~t
bans olvastam. Ezt is ékalakban kellett papírosra 1rn1 es "mn1denfele 
hideglelés" ellen a beteg nyakába kötni (l. a mellékelt képet). 

4 Az "öreg cseszneki gróf", úgy lá~szik, specialist3;, vo.lt a hideglelés e~len! 
kúrák teréh, mert ug-yanazon kézirat roas helyen azt" aJ~n~Ja, hogy" ezt a k1~e~ 
betűt: ABCriEFGHJ "kilenc sifiire köll írnya, az e.lso ~.o~ut az ~lsore, az mas1k 
bötűt másodikára, et sic eonsequenter, és megenni h1d;gloles el!en -, d 

s Orvosságok Könyve (a Természettudományi Tarsulat lnrtokaban), 10. ol 
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Egy (állítólagos) Sambucus-kéziratról. 

A Nemzeti Mázeum kézirattárában (Fol. lat. No. 1713.) érdekes 
16. századbeli orvosi kézirat található. Címe: "Joannis Sambuci Tyr· 
nav(iensis) Pann(onici) Practica Medicinal(is) Viennae ab 1585-1595 
exercita. Acc(edit); Anonymi (Richardi Streun ab Schwartzenau, S. C. & R. 
M(aiestatis) Consiliarü) Notata et Excerpta de Noricc, Boyis et alijs 
Gentibus a.evi Romani & Medii. - Vocabularium Historicum Austria
corum Principum incremeuta successiva ab Ao 1291-1452, ex Fuggeri 
MSSptis deducta etc". A kodex legnagyobb részét a két utóbb említett 
történeti munka teszi, míg a most tárgyalandó orvosi napló csak 46 oldalra 
terjed és a 25. oldalon kezdődik. 

Erről az orvosi naplóról mindjárt megjegyezhetem. hogy nem 
a Sambucus (Zsámboki) diáriumja. Ennek a kiváló orvos-polihisztorunk
nak egészen más vol-t a kezeírása s másrészt a napló keltezése is ellene 
szól annak, hogy tőle eredne, mert Zsámboki 1584 júniusában halt meg. 
Mindazáltal megérdemli ez a kézirat, hogy egész röviden megismertessem 
itten, mert az a két vagy három (névleg nem említett) bécsi orvos, kiktől a 
napló származik, mindenesetre kiváló ottani praktikus (talán egyetemi 
tanár) lehetett. Betegeik listájában olyan előkelő nevek szerepelnek, mint 
"Grae:fin Hainrichin vonn Hardeckh", "Graefi.n vonn Arcb". ,,Frau Ameley 
vonn Liechtenstain", "Herr Joachim vonn Sintzendorf'\ Herr Hans vonn 
Sinzendorff", "Dom. Wolfgangus a Liechtentain", "Domina de Neuhauss", 
"Herr Wolf vonn Walterskirch zu Hundtshaimb", "Dersfy, Baro V ngarus", 
"Filia Dni Vngnadt", "Fraw vonn Eck", "Sigmundt Richter, Ertzerzogen 
zuschrotter", "Virgo nobilis Elisabetha N. in gynaeceo Dn. a Liechten~ 
stain" usw. 

Sajnálom, hogy egyelőre nem sikerült a naplóírók neveit kideríte· 
nem; egyikük azonosságát a következő adatok alapján lehetne megállapí
tani (u. o. a 42 (b) oldalon): "Dns Doctor Georgi us Mosbach lipsensis, 
compater meus, 24. J anuarij annj 1594, correptus accessione febrili, cum 
magno capitis dolore, ex animi quadam perculsione, quam ex Antonij 
Robizij, p. m. apoplexia (!) conceperat" stb. Ez a Mosbach vagy Masbach 
(Maspachius) nem más, mint a bécsi egyetem orvosi karának 1593. évi 
dékánja; míg Robitz Antal tekintélyes bécsi gyógyszerész ("Pharma
copola ad ruhrum cancrum") volt. Mindkettejükről lásd még Senfelder: 
Acta fac. med. univ. Vindob., IV. 459, 462, 321 stb. A legrészletesebb és 
általános történelmi érdekkel is bíró kórtörténetet a kézirat 46 (a) oldalán 
találjuk. Itt az áll, hogy Ernő főherceg a napló íróját 1592 január 18-án 
nehány más bécsi orvossal együtt a súlyos beteg francia királynéhoz 
hívta, ki sok mindenről panaszkodott: "conquerebatur de palpitatione 
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cordis, sangu1ms per sputum excreatione. Menses quidem tunc fluebant, 
sed diminuente [!]; respiratio difficilis; anxietates; dicebat se sentire 
ali q [ua]n [do]: "als wen es in wendig pf riszt". Pulsus frequens, celer, 
debilis. Consensum fuit de clystere, sed rennit tunc. Brodium1 alt [er]atum; 
illitiones.- 19. [januarii]. Debilior multo; pulsus celerior, frequentior; 
maior circa pectus comp[re]ssio; noctu q(ui]d[em] dormierat, inq[ui]ete 
t[ame]ri; sputum sa[n]g[uin]is auctius; aluj obstructio quatriduana, 
febris t[ame]n n[on] potuit a[n]i[rn]aduertj. Hisce o[mn]ib[us] clyster 

;:,4. Zsámboki (magyar ruhában), kedvenc kutyájával Bomba
val. (Az Emblcmák 1566. évi antverpeni kiadásából.) V. ö. 

A p p o n Y i: Hungarica I. 273. 

fuit denominatus; persuasit Archidux, ac snrnpsit t[ame]n ...... solum et 
öylex.' A meTidie op[er]atum fuit, t[ame]n in[~]uic€. Ipsum enema 
d[e]d[i]t sacpius faeces liq[ui]das, putridas, biliosas. Ordinauimus 
Julepum p[ro] lenit[i]o[n]e respir[ati]o[n]is; sentiehat n[on] gravius 
circa musculos thoracis; excreatio t[ame]n sa[n]g[uin]is paucior. 
Unctio [n] em, pistatum cum amygdal. et sem. melon [um], b rod [ium] 

t. Leves. 
2 Syrupus simplex rövidítéseT 
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alt[er]atum. manc frict[í]o[n]es noci.urnas [!], item destillatum caponis.3 

- 20. [januarü]. Noctem duxit quietiorem, uires fortiores, respira[ti]o 
facilior, vu J sus q [ui] d em adh u c frequens, minus t [ame] n celer, ualidior 

."ú. z~úmhoki ];ezeírása (:}.liksa királyhoz). 

11[uam] pfnu:~Jteriti:-: dieb[us]. Loquela clarior, dormiuit ad n1edium 
noctis. inde a cl ma.tutinam. Lassitu do membror [um], P [ra e] sertim ch·ca 
thora~ern, maior; sputum levi us, coctius, n [on l malignum, urinae q d 

;lti. Zsámboki ,1ános címere. (Az Em
blémák 1564. évi kiadásából.) V. ö. 

A p p o n y i: Hungarica, L 264. 

[quidem] magis tinctae, sedim[e]nto 
t[mne]n cocto ac laudabilj. Calor cm·po
ris nec aeris, nec quocunque mo [do] 
alt[er]atus t[ame]n ad oblata se habens. 
Snrnpsit mane brodium alt[er]atum ca
ponum; comedit bora prandij cibum con
fectum, contusun1 et brodium, ut solita 
alias, bono cum appetitu. A meridie nec 
febris, neq[ue] quicquid alienj accetit [!]. 
Pulsus temp[er]atior, robustior; vrinae 
substantia tenuiores, tinctae t[ame]n, se
dimentum bonum. Ordinauimus coenan1 ex 
consumpto ut ante; h ora somnj suecum 
hord ej cum s [a] ech [ar] o candj, cum des
tillato ordinato conservarn citrj dissoluj 
p[ro] refect[i]o[n]e. Julepum suum. 
Unct[i]o[n]es. P[ro] crastiora succu[m] 
hordej. - 21. [.ianuarii]. Heri uesp[er]e 
circa horarn sam et gam ua.Ide fuit debilis, 
ob catarrhun1 descendentem, palpita[ti]o 
cordis rediit, quasi angor; excreauit plus 
q[uam]antea, pit[uit]am uiscid[am] te
nnem, cum sa[n]g[uin]is c[on]cretj nigri 
gmmis; sedern h [a] b [u] it nullarn; dor
minit inq[ui]ete propter tussim; vrinae_ 
fuer [u-l nt rubicuudae, tinctae roagis 
q[uam] alijs dieb[us]; sedimentum t[a
me]n adfuit bonum ac b [e]n[e] digestum, 
pulsus erat quidem adhuc frequens, 

celer, n [o]n t[ame]n a deO intense, robustior alijs temporib[us]. 
A meridie innenimus 4 multum bene dispositum, hilariorem; loq[ue]la 
et spiratio liberior, pulsus rnü1us freq[ue]ns, celer, aequalior, c[um] 

3 Scil. ordinavimus. 
4 (Aegruru.) 
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rhytlnno bono. Vrinae longe meliores ut alias; sa[n]g[u]is eductus 
erat crass[us] sin e sero, rubicundo flavescens. Ordinatu[rn]: l. Looch 
sanum et exp[er]tum p[ro] lambitiuo. 2. Coenet citius et non utat[ur] 
brodio alt[er]ato solito ne coenu [!] nauseet. 3. Ante somnum suam 
ptisanarn nocte p[ro] refocillat[i]o[n]e amygdalatu[m]. 4. Mane summo 
r:onserv[am] rosar[um] 3 5, sem. papaver. albi 3 j, misc. p[ro] catarrho 
sistendo. ·~ 22. [januarii]. Hac nocte nihil dormiuit nisi mane 4ta ad 5tam 
usque inqu[ie]tiss[im]a; puls[us] ualde debilis, rar[us], mollis; calor vei 
febris nulla. Vesp[er]e multum debilior et ut mane decubit[us]; facies 
o [mn]ja lethalia. Hora 7a uocatj sum[us] ad eam, certe mortj uicinam. 
Puls [us] uermiculans; excreuerat magn o impetu grumosum sa[n] g [ uin] em 
cum pit[uit]a, ac post hoc adeo debilitata, ut o[mn]es uires concident [!] 
nec excreare pos[si]t; spira[ti]o freq[ue]ns, tremula, anxietates p[er]pe
tuae. Horg noctis 11. p[ro]pe 12am piEl expirauit." 

A kéziTat nem mondja meg az említett francia királyné nevét; de 
halála napjának dátumából és más mellékkörülményekből határozottan 
meg volt állapítható, hogy II. Miksa császárnak negyedik gyermeke, Ernő 
főherceg nővére, Erzsébet volt, ki 1554-ben született és 1570-ben IX, Ká1·oly 
Íl'ancia király felesége lett, kinek személyéhez a Bertalan-éj borzalmas 
emlékei fűződnek. 

?.bgyary-Kossa: ~lagyar orvosi emlékek. II. !5 



Paracelsus magyarországi emlékei. 

Hogy Paracelsusnak Inegvoltak az ő magyarországi összeköttetései. 
sőt, hogy magyar tanítványai is voltak (,_,Was ich von Arzten geboren 
habe: aus den Hunderten von Pannonia seierr zween wohlgerathen, aus 
der Confiu Poloniae drey, aus den Regioneu der Saxen zween, aus deru 
Sclavonien einer, aus Bohemien einer, aus dem Niederland einer, aus 
Schwaben: keiner. Ein jeglicher aber hat meine Lehre nach seinen1 l{opf 
gesattelt" stb. ~L Berihoneae előszavában): ez már régtől fogva ismeretes. 
Azt is tudjuk, hogy első útjai hozzánk az 1521~1524. közti időre estek, 
ulikor is főleg Felsőmagyarországon, HoTvátországban és ETdélyben 
időzött,' de későbbről is akadnak szórványos adatok, így például 1537-ből, 
mikor Pozsony városának tanácsa (szt. Mihály napja előtti pénteken) 
meg is vendégelte. 1\i[int V árnossy (i. m. 21.) írja, a tiszteletére adott ebéden 
a vendégek Beharn Balázs bírónál gyülekeztek s két asztalnál foglaltak 
helyet, melyre hal, vaddisznó, sajt, tészta stb. került. A városi jegyző~ 

könyvek részletesen fel is sorolják, hogy a Herr doctor Theophrastus 
tiszteletére l'f]ndezett lakoma mennyivel terhelte meg a város kasszáját. 
Erdélyi útját maga PaTacelsus is említF és H. Herbert (i. h. 16.) azt 
mondja erről, hogy a nagy tudós emléke még ma is él a szászrégeni lakosság 
körében, millt az ördöggel cin1boráló csodadoktoré, ki mindenkit meg tud 
gyógyitani, de végre is. pórul jár, mert mikor az ördög· segítségével 
ifjúság·át vissza akarja szerezni, szolgája kiváncsisága miatt elpusztul.3 

Ezek a mesék, melyek ki\lönben kétségtelenül nem Erdélyben születtek, 
mert északi Csehország né1net lakosai körében is otthonosak,4 élénken 
emlékeztetnek a Hatvani professzor személyével kapcsolatos magyar 
mondákra. 

]Vlinden amellett szól, hogy Paracelsus a poromániás zseník fajá
ból való volt. 1tfaga adja az erre vonatkozó bizonyságot: "Habe also 
die ho h en Schulen erfahren lange Jahr bei den Deutschen, bei den 
It-alischen, bei den Frankreichischen und den Grund der Arzney gesucht, 
mich nicht allein derseiben Lebren und Geschriften und Büchern ergeben 

1. Schwm·z Ignác: Theophr. Paracelsus in Ungarn (Pester Lloyd. 1893 nov. 26.), 
továbbá ugyanattól: Beitr. z. Geschichte der Med. in Ungarn, III.: Paracelsus über 
die ungar. Aerzte. [Ungar. Revue, X. köt.] - Megjegyzem még, hogy némelyek 
s:1.erint Paracelsus József városi főjegyző és egy szintén P. nevű orvos, kik 
a 17. században mindketten Eperjesen működtek, szintén a nagy P. családjának 
leszármazottai voltak. 

:J V. ö. Haeser. II. 74. 
:J V. ö. Fr. Miiller: Siebenbürgische Sagen (91.) és Bei tr. z. Geschichte des 

Hexenglaubens u. Hexenprocesses in Siebenbürgen (25.). 
" L. Mitteilungen z. Gesch. d. Med. u. d. Naturwiss., V. 165. 

l 
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wöllen, sondern hin weiter gewandert gen Granada, gen Lizabon, durch 
Hispanien, dureh Engelland, durch die 1tfark, durch Preussen, durch 
Littauen, durch Polen, Ungarn, Wallachei, Siebenbürgen, Kroatien, auch 
sonst andere Lander nicht noth zu erzahlen und in allen den Enden und 
Or:ten fleissig und ernsig nachgefragt, Erforschung gehabt gewisser und 
erfahrener wahrhaften Künsten der Arzney, nieht aliein bei den Dokto
ren, sorídern au ch bei den Scheerer, Badern, gelehrten Aerzten, W eibern, 

57. Paracelsus. (Rubens képe. Brüssel.) 

Schwarzkünstlern, so sich des Pflegen, bei den Alchimisten in Klöstern, 
bei den Gescheidten und Einfaltigen." 

Az egykorúak vagy közel-egykorúak, azonban nálunk sem tartottak 
mindig nagyon sokat a Paracelsus tudományáról. Csak mellesleg említem 
itt Muschler András doktoT 5 albumának egyik veTsecskéjét: 

"Der Theophr·astus ist ein Ehrlicher man, 
Der mehr lügen alls wahr reden kan." 

5 Ez német ember volt. A Nemzeti Múzeurnban (Duodec. lat. 23.) található 
album kötése belsején ez áll: "Andr. Muschlerus, l~eoburgensis ad Danubium, die 
25. Febr., An. 1580", tehát kétségkívül az Inga1stadt felé vezető vasút mentén fekvő 
bajorországi Neuburg polgára volt s lehet, hogy hazánkban is megfordult. 

15* 
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Körülbelül ez volt a véleménye Paracelsusról a mi híres Dudith 
Andrásunknak' és a nagyműveltségű Gyulai Pálnak' is. Az utóbbitól egy 
Squarcialupus Marcell fejedelmi orvoshoz (1590 dec. 19.) intézett érdekes 
levél maradt fenn, mely megérdemli, hogy Paracelsusról szóló jellemzése 
miatt, egy részét itt is közzétegyem: 

"In tanta temporis brevitate, qua urgeor, perlegere m.inime potui 
totos tuos in Paracelsum eiusque sectatores commentarios. Retinui igitur 
apud me librum eo animo, ut, si per te licuerit, mecum abducam, otiumque 
nactus in itinere diligentius evolvam. Ex paucis tamen capitibus veluti 
per transennarn lectis agnovi, quod dici solet, leonem ex ungvibus, ex eaque 

· lectio ne magnam coepi voluptatem, eapturus maiorem, si tu his commen · 
tariis liberaveris hornines a stulta opinione colendi Paracelsum. Quamvis 
enim, ut ego arbitror, imbecilles solum animos hic error invaserit, sciam
que a doctis et sanis hominibus omne nomen Paracelsisticum non tarn 
odio haberi, quam vel contemni, vel derideri: tamen operae :i_)retium est 
te imbecillitate iudicij lapsis opem ferrr. eosque a Tartara Paraceisi eri
Pere, quod Mercurius toties ab illo nominatus faeere adhuc quidem aut 
noluit, aut odore sulphurico gravatus non potuit. Sed an tu Marcelle 
existimas stulte fecisse Paracelsum, quod tot monstrosis horrendisque 
vocabulis in aliarnque signi:ficationen detortis volumina sua referserit; 
hinc, mihi erede, omnis illius apud imperitos est gloria, hinc apud stultos 
nominis celebritas. Nam si is voce et ratione ad e:X:primendas animi cogi
tationes, quemadmodum natura voluit, usus fuisset, cu1n sapientibusque 
virtutem orationis perspicuitatem esse dixisset, non obscuritati denique 
scientiam omnern ex natioribus nominibus, ·verbis et enunciationibus gigni 
solere asseruisset, animadvertebat futurum esse, ut tota doctrinae tam ineptae 
vanitas repente evanesceret. Nam quis credBJt eum a vobis medicis intelligi 
voluisse rationem et vim medicinae suae, qui eius vocabu1a nec explicavit, 
nec in recepta a caeteris martalibus significatione usurpavit~ Dent igitur 
ij se se curarrdos Paracelsisticis, qui verbis incognitis, re incognita, phar
macisque íncognitis se se curari sperant. Ego quidem cupio, ne medicina 
egeam, si eguero, a vobis auxilium implorabo, qui non a spiritibus tarta
ricis, ut Paracelsus, sed ab Apolline, Aesculapio, Hipocrate, Galeno, et 
horuru similibus accepta medicina aegrotanti generi humano succurrere 
soletis. Bene vale, et tantam apud Bornemissam moram trahe, quautam 
illius morbus postulat. Erit id et nobis omnibus gratum et officio ami
citiaeque tuae dignum. Datum Abafaja die 19. Decembris 1590." (T. T 
1881. 490.) 

Mindazonáltal bizonyos, hogy Paracelsusnak már a 16. század 
közepén meg voltak a maga nagy tisztelői hazánkban. Elég, ha Rheticus 
Joacbimra, a Kassán (1576-ban) elhalt csillagászra hivatkozom, ki törhe· 
tetlen híve és talán személyes "ismerőse is volt.8 

VégÜl átadom a szót Szathmáry Lászlónak, ki most megjelent mun
kájában ("Magyar alkimisták", 1928.) behatóbban foglalkozik Paracelsus 
magyarországi útjaival: 

"Paracelsus 9 első magyarországi útján - mint jó ivó - nem 
ronlasztotta el meglátogatni Magyarország legkiválóbb bortermő vjdékét, 
Tokajt. Erről a vidékről így ír: ,. .... a vegetáliák, a mineráliákkal tár
sulnak, amit én saját szememmel láttam, amikor Felső-Magyarországon 
vándoroltam és útba ejtettem Tokajt az ő vidékével: Mada (Mád), Tarcal, 
Talia (Tálya), ahol a házigazda ketté vágott szőlővesszőt mutatott, amely-

6 L. erről Goldziher értekezését Dudith AndrásróL (Orv. Hetilap, 1897.) 
7 Báthory István lengyel király titkára és tanácsosa, kinek orvosi diplomája 

is volt. A király halála után visszajött Erdélybe s itt Báthory Boldizsár, mint 
összeesküvőt, katonáival lekaszaboltatta. (Róla szól Kemény Zsigmondnak Gyulai 
Pál c. regénye.) 

s Strunz: Paracelsus in österreich. (Pharmaz. Post, 1909. 444.) 
9 Paracelsus: De-r Hermetische Nord-Stern. 1771. 63. 
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nek hosszában olyan könnyü aranyszálak voltak, mint a illinővel fonnak". 
Paracelsus feltette, hogy a testek nemcsak négy elemből állanak, hanem 
van bennök lélek, fényesség, amelyet a nap sugaraitól (archéus) nyernek. 
Ez a testekben összegyűl. A napfény a szőlőtőről a gyökérbe vándorol, 
ahol a melegtől megtisztítva kiválik. " ... innét származik a tokaji-bornak 
jósága és ha a növénybirodalomban a borok királyáról beszélhetünk, akkor 
ő e cimet kétszeresen érdemli meg". 

Innét ment azután délnek, Erdélybe. 
1\{agyarországon gyógyászattal foglalkozott, de a természeti kincse

ket is megtekin tette. A magyar réz-vitriolt a legjobb minőségűnek tartotta, 
akárcsak BasiBus V alentinus. Ugyanezt tartotta az antimánról (antimo
nit, Sb2Sa). Ennek magyarázatát így adja: "Azt mondják, hogy nem min
den vitriol felel meg cé~ának, hanem csak a magyar, ezt állítják az anti
mánról is. A különbség nemcsak földrajzi értelemben veendő, mintha más 
országban nem találnánk jó vitriolt, hanem filozófiai értelemben is, mert 
a nap ott kel fel, jelezve, hogy a vitriol és e sóföld a ,corpusculis solis'
szal, vagyis aranyvizzel át van itatva." 10 

Ezen útja alkalmával "titokzatos jelet" látott az égen. A jel a nyelv
hez hasonlított. Ujjnyi vastag volt, fekete pettyekkel, amelyek gyöngyök
höz hasonlítottak. Nemsokára erre 1536-ban kitört Magyarországon a 
pestis.11 

Vándorlásakor sokan csatlakoztak hozzá. Ki hosszabb, ki rövidebb 
időre. Így Poldörffer, aki a lereckavi ( !) egyetemen lett később tanár. Az 
ismerkedésből a hosszú vándorlás alatt mély barátság fejlődött. Céljukat 
elérve, elváltak, de sűr-űn leveleztek egymással. ~iikor Pozsonyba érkezett, 
Poldörfier levele várta, amelyben a transzmutáció felől érdeklődött. Para
celsus válaszolt a levélre még Pozsonyból 12 és megírta róla felfogását. 

Nem érdektelen a következő leírás sem, amely egyik munkájának 
előszava: 13 "Itáliából J\iagyarországra mentem, de egy portyázó tatár
csapat elfogott és levetkőztetett, ami nagyon elszomorított. Bizonyára 
darabokra szabdaltak volna, ha egy rendkivülj dolog figyelmüket le nem 
köti. A levetkőztetés alatt látják, hogy férfi-nememtől meg vagyok fosztva, 
amin annyira elcsodálkoztak, hogy ruhámat visszaadták és megkötözve 
vittek a nagy kánhoz, aki előtt újra levetkőztettek. Ö is elcsodálkozott 
ezen, mert "die Verschnittenen bei ilineu nicht verschnitten werden". 

10 Paracelsus: u. o. 76. 
11 B. Ascher: Paracelsus sam t. V.l er ke. 1926. I. köt., 665. 
12 Figulus:- Rosarium novum Olyropicum 1608. I. 23. 
13 Hermetisches Museum. Reval, 1782. I. köt. Vollstandiges Wünsch-Hütlein. 

122. l. [I~ehet, hogy ez a rounkája apokrif; de más források is erolítik, hogy kis
gyermekkorában egy disznó le-harapta a külső nemi részeit. Rubens képe éppen nem 
mond ellent ennek! M. K. Gy.] 



Nehány adat Frankovith Gergely életéhez. 

Frankovith Gergelyről, a legrégibb, nyomtatásban is megjelent, 
magyar nyelvű orvosi könyv ("Hasznos és fölöt~e szikséges könyv'" stb., 
Monyorókerék, 1588, II, kiadás; egyetlen példánya a M, Tud, Akadémia 

58. l<~rankovith Gergely könyvének címlapja. (A M. Tud. 
AJtadérnia unikumjáról.) 

könyvtárában) szerzőjéről igen keveset tudunk/ Minthogy könyvének 
előszavában azt írja, hogy nehány éve Sopronban tartózkodik, megkértem 

1 A könyvet magát részletesen ismerteti Demkó: 246. és köv. lapokon. A szerző 
kétségkívül Frankovics-nak ejtette nevét, mert könyvének egyik helyén Frankovits
nak írja magát. 
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a soproni városi levéltár jeles ve
zetőjét, vitéz Házi J enö urat, hogy 
ha akadna ott valami reá vonat
kozó adat, bocsátaná azt rendelke
zésemre. Vitéz Házi J en ö úr szíves
ségéböl közölhetem a következő 

okiratokat: 
l. "Prudentes et Circum

specti Domini, Domini nobis mul
tum observandi. Post salutem et 
servitiarum commendationem: ne
gotium spousalium filiae Vincentii 
Zakach, concívis Vestrarum Dom. 
nobis proposituru fuerat et cum 
petiti fuissemus, ut Ecclesiae Dei 
cemmra rem revideremus, cogno
vimus puellam illarn Greyorium 
doctorem competere, uti ex adju
dicatis manifeste Vestrae Dom. 
cognoscere poterunt. Rogamus ita
qua easdem, uti Dominos nobis 
observandissimos, ut in hac re ne 59, Frankovith G. könyvének "címere". 

indignentur contra Vincentium 
Zakach, sed juxta justitiae continentiam protegant adversus vialentiam 
Andrene Hayas, qui ob hane rem inclignatur et cum non inteiligat rei 

60. A beteg pulzusát tapintó orvos. 
(Frankovith könyvéből.) 

tenorem, protegere et defensare 
veJint. Andreas enim ille et poste
rior fuit in sponsalibus et amore 
pueHae non devincitur. Et valere 
V estras Dominationes quoque feli
cissime cupimus. Data-e in Dörffel 
ll. die mensis J anuarii 1591. -
Stephanus Beythe m. p., Superat
tendens; Joannes Reczes, Senior 
in Ecclesia Christi; Stephanus 
Pathay m, p,; Georgius Thokoyth 
m, p," (Kívül; "Prudentibus et 
Circumspectis Donlinis, Dominis 
Consuli, Judici et Juratis Civibus, 
totique Universitati Civitatis Li
berae Soproniensis etc. Dominis 
semper observandissimis." (Sopron 
város levéltárában, Lad, XIL et 
l\t Fasc, II. Nr, 75.) 

2, Ugyanott (Lad. XIL et M,, 
Fasc, II. Nr, 66,) található Beythe 
Isiván evangelikus prédikátornak 
Németujvárról1587. március 25~iké
röl keltezett következő levele a 
soproni tanácshoz: 

,.Caspa1' Dmgonus (ki előbb 
szjnfén evangélikus prédikátor volf 
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Sopronban), cum quo mihi in conspectu vestrarum dominationum lis 
fuerat de negotio certi debiti, suam dŰmum, quam in civitate vestrarum 
dominationum habet, dívendere vult et me ragatum habuit, ut venditiani 
ipsius annucrem, cum dimidiam partem domus iure mediaute ego obti
nuerim. Itaque non contrarior, divendat et illarn summam coneredat 
manibUs domini Gregorii Frankouith, doctoris medici in civitate vestra
rum dominationum~ qui meum concredituru scio, quod mihi restituet, 
habita primum ratione cum eodem Dragono. Hec tantum signi:ficanda 
vestris dominaHonibus duxi." 

3. A •• Sopron sz. kir. város" c. forráskiadvány IL kötetének 126. olda
lán található Sopron város 1599. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 19. pontja, 
mely Gergely dokforra vonatkozik és így hangzik: 

"19. A fövényverem lakosai tiltakoznak az ellen, hogy valaki polgári 
eskü nélkül házat vehessen ott, mivel a fövényverem városrészében 
arnugy is sok szabadalmazott házbirtokos van. 

Am 18. Juni. Die nachbarschaft auff der Sandgrnben den Doctor 
Görgel erfordert wegen der behausung, die er draben erkaufft, 
sofern er alle bürgerlichen beschwerden, mit robath, wachten 
und sonst wolle leisten, wollen sie ihn lassen unterkommen neben ihnen, 
wo nit, hegeren sie den kauff einzustellen; es seye:u ohnedies viel pfaffen 
und andere freibauser droben, es ware ihnen ein besch,verter handeL 
Responsum: Zuvor als er ein hold gewest, hab er alles mit einarrder 
gerichtet. So er nun ein eigenthümblich Hans, müss er viel mehr drauff 
gedacht sein; sey erbötig, erkenne sich auch schuldig, allen bürgerlichen 
Gehorsam zu leisten. Ferner gebeten, man soll ihm bei seine Conscienz 
lassen, und auff den aid nit dringen, was sein person anbelangt, könne er 
si ch also nit verobligiren. Ist ihm zu beschaid geben warden: Es haben 
andere und zwar stattliche vom Adel ihren aid auch geleistet, darumb 
soll er das iurament auch praestiren, oder Haus abstehen." 

• 
Az 59. képen látható imádkozó alak (Frankovith könyvéből) nyílván 

magának F.-nak hitvány kivitelű ,.portrait"-ja, mert "Francovith Gergely 
doktor czímere" cím én a következő magyarázat van hozzá írva: 

Inuocat hic Dominum genibus flexis, prece blanda 
Et reddit magno vota stupenda Deo. 

A tergo Gabriel solando cui -tamulatur, 
Atque regit iussis conscia corda Dei 

Coelitus apparet sancti spirandnis aura, 
Quae mcntem aceerrdit luminis igne Dei stb. 

Hasonlóképen a 60. ábrán látható, egyik kezével az alacsony ágyban 
fekvő beteg pulzusát tapintó, másik kezével neki pohárban folyékony 
orvosságot nyújtó alak is kétségkívül Frankovithot ábrázolja. 

Idősb Rayger Károly 
(1641-1707) 

életéhez. 

Erről az európai hírű pozsonyi orvosról Vámossy István értekezik 
legkimerítőbbe-n az ő ismert munkájában, melynek kiegészítésére álljon 
itt még nehány adat saját gyüjtésemből. Rayger apja, Vilmos, Bécsből 
került Pozsonyba, hol csakhamar nagy tekintélyre tett szert sikeres 
orvosbsai révén. Azt hiszem, Pázmány Péte1·t is ő kezelte élete végén. 
A nagy egyházfejedelem sokáig szenvedett köszvényes bajokban s végül 
(úgy látszik) érelmeszesedésből eredő asztmás rohamokban, melyeket 
a doktorkodó mágnásasszonyok mindenféle jó tanácsokkal és orvosságok
kal igyekeztek enyhíteni. 1636-ban Csákyné küld neki ,.két öreg skatula 
szép lictariumot" s ugyanez év decemberében a gyógyító műkedveléséről 
messze földön híres özvegy Batthyány Ferencnének (Poppel Évának) 
köszöni meg, hogy nem feledkezett meg róla. Ebben a levelében, többek 
közt, azt írja, hogy "én elég sok nyavalákban vagyok; de az úristentől 
hálaadással és jó néven veszek mindeneket. Leginkább az fúladás n1iatt 
kinlódom, noha szelek is fölötte igen elhatalmaztak rajtam. úgy legyen 
mint az, jó Isten rendeli. Ha kegyelmed az fúladás ellen valami jó és pró
bált orvosságot tudna, megszolgálom kegyelmednek, ha tudtomra adja". 
1637 március ll-én viszont gróf Pálffy Pálnak írja Pázmány, hogy "már 
csak alig van'" és a halódó ember humorával kéri a gróf feleségét, ho.bYJ 
az apatékában csináitassa meg neki ezt a xecipét: "Recipe pillulas tres, 
pro sene 68 annorum. ut viginti annis junior fiat. Valamit kiván a patiká
ros, megfizetem!" De bizony ezek a megfiatalító labdacsak is későn érkez
tek volna már, mert Pázmány pár napra rá (márc. 19-én) stenocardiás 
roham közben, meghalt. A Batthyánynéhoz intézett levél végén röviden 
azt is megemlíti, hogy "az Doctor Roger bánik velem; - nem ok nélkül 
dicsérte kegyelmed, mert igen elég ember". Kétségtelen, hogy az a pozsonyi 
orvos, ki Páz1nányt utolsó napjaiban kezelte, nem Roger, ahogy a kardi
nális írja, hanem R.ayger (Vilmos), Dániel apja volt, ki akkor már hetedik 
éve ott praktjzált Pozsonyban. 

Rayger Károly nevét, mint tudjuk, a tüllő-úszópróba tette általáno
san ismertté; (igaz, hogy ezt a próbát már ő előtte is ösmerték, de nem 
tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget). V ámos sy István többek közt 
a következőket írja erről: "A Rayger ICároly által az orvosi tudományba 
beillesztett tiidőpróba. sajnos, Schreyer szász orvos nevét viseli, n1m·t az 

l' 
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utóbbi alkalmazta azt 1683-ban először egy törvényszéki esetben. Az elő

adottak alapján azonban kétségtelen, hogy a próbát Rayger Károly fedezte 
fe], Helyén volna tehát, ha legalább magyar tudósaink kiemelnék Rayger 
nevét a feledés ködéből s a tüdők úszópróbáját ezentúl róla neveznék el". 
Ezt 1901-ben írta V ámossy s azóta n1ár kívánsága, részben legalább, telje
sült, mert a Neuburger-Pagel-féle orvostörténeti munkában (III. 753.) 
már ki van emelve, hogy Rayger volt az első, ki ennek a próbának az 
értékét fölismerte; viszont igaz, hogy a Meyer-Steineg-Sudhoff-féle 
rövidre fogott Ol'Vostörténelem legúja.bb (1928. évi) kiadásában nyomát 
sem találom Rayger nevének. A mi híres pozsonyi oxvosunknak leg
nagyobb érdeme, hogy már a 17. század végén lelkes híve volt a kísérlet
nek, a kórboncolásnak és a nagyító üvegnek. Egy alkalommal a pozsonyi 
asszony fülében talált férgeket haza viszi, hogy otthon a mikroszkóppal 
pontosabban megvizsgálja őket; kár, hogy útközben a férgek a zsebébe tett 
papírzacskóból kimásznak, eltünnek s így pontos leírásuk is elmaradt. 
Más alkalommal egy tüdőbajban elhalt asszonyt boncol, kinek fia (hallva, 
hogy Rayger sectiókat is szokott végezni) maga kéri őt erre, mert szeretné 
tudni, hogy mi volt oka a halálos bajnak~ 1684-ben egy külerőszak követ
keztében történt belső elvérzés alkalmával boncol.1 Mikor Párisban tanult, 
sok boncolást végzett kutyákon2 és sokszor viviszektálta is őket, minek 
több hiteles bizonysága maradt. Így péld. egy jeles német orvosbarátja, 
Elsner Joachim György3 is megírta, hogy lllikor a francia fővárosban 

együtt tanultak, a nyirokkeringésre vonatkozólag végeztek kísérleteket;4 

álljon itt ennek a különben is könnyií latinsággal írt megemlékezésnek 
nehány sora: ,,Dum occupatus essem cum Dn. D. CaraZo Reyger (!) hoc 
tempore l\iedico Posoniensi, Amico meo integerrimo, circa experimenta 
nonnulla anatomica in dissecto cane vivo, cujus abdomine aperto, cum 
vasa lactea succo chylifero tuxgida egregie apparerent, ligatura illis injecta 
lnotum chyli ad ductum tharacicum impedire tentavi, ut postea illa amico 
tunc absenti commode possem demonstrare, in quibus ita ligatis post 
aliquot horas cum amicis inveni liquorern rubicundissimus, sangu1n1s 
instar, loco chyli, manifesto indicio hunc colorem antea intus latitasse". 
Szinte csodálatos, hogy ez a jeles magyar orvosunk, ez a delicium et decus 
Posoniensium (ahogy Gensel nevezi az ő emlékbeszédében), nem egy rej
telniesen csodás, ma már mosolyra indító tartalmú értekezést is hagyott 
reánk. A dolog azonban menthető: akkor még jóformán első napjait élte 
a fiziológiai irány s ahol nem volt meg az észszerű magyarázat, oda 

1 E boncolás jegyzőkönyvét in extenso közölte Szigeti Henrik. (Gyógyászat, 
1896. 304.) 

2 Egyikről hosszú leírást ad: "Der römisch-kaiserl. Academie stb .... Abhand
lungen". (IV. 375.) 

3 Ezen Elsner-ről l. Haeser, II. 420. 

4 L. Misce1lanea curíosa stb., 1670. 159. - Ezekben a Miscellaneákban sok 
érdekes adatot találunk H.aygerre vonatkozólag, többek közt azt is, hogy ő még 
r1ero tudott magyarul. A Miscel~. 1673. évi folyamában (492. old.) u. i. a köveikező
ket olvassuk: "Miles quidaru in excursione contra Turcarn clava ferrea, vulgo 
~ujicfon (= buzogány akar lenni) vocata, in caput percussus, derepeute concidit" 
stb. Máshol (1695. évf. 32. old.) ezt írja: "Communicaio mecum hoc rcmedii genere, 
a multis rescirt. neqni, quid sit .\Tadragulya .... Tandem in lexica Ungarico-Latino 
inveni ita vocari :Mandragoram". 
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helopózott a misztikun1. N éh a azonban ezek a csodás dolgok is egészen jól 
magyarázhatók mai ismereteinkkel.6 

5 Többek közt maradt egy értekezése: De vermibus cum nive cadeutibus 
(Miscell. curiosa, IV. [1688.] 76.), roelyben leírja, hogy 1672 novemberében Beszterce
bánya körül olyan hó hullott, mely tele volt mindenféle különös, eleven férgekkel. 
E férgek közül néhánynak a rajzát is adja s ebből zoológus barátaim megállapítot
ták, hogy az I. számú két féreg nem más, mint a csibor lárvája, a IT. és III. 
számúak Stratiomyidák (mocsári legyek) !árvái, a IV. számúak pedig valószínűleg 
apró csíkbogár- (Collymbetes-) félék, melyeket a téleleji szélvihar a levelekkel 
együtt, melyekre tapadva voltak, a beszáradt pocsolyákból felkapott s a kisebbeket 
magával ragadva, a környéken széjjelhurcolta. (Megjegyzem még, hogy legújab
ban, e könyv sajtó alá rendezése közben, Kubacska András a "Természet" c. folyó
irat 1929. évi folyarnának 65. oldalán, hol a hóférgek teljes hazai irodalmát és 
Rayger ábráit is adja, az én szakértőimmel szemben azt állítja, hogy Rayger 
hóférgei egészen kétségtelenül nem egyebek, rnint a Cantharis rustica FaU. lárvái. 
A zoológusokra bízom a döntést s egyúttal utalok Jablonowski cikkére: A "hó
bogarakról", Természettudományi Közlöny, 1898. évf., hol a Bagotán, Brádon éf: 
Barsmegyében hullott hóbogarak Járváinak kitenyésztéséről is szó esik.) 



Gyarmath.i Sámuelről. 

Ez a híres erdélyi orvos (1751~1830) azon halhatatlanjaink közé tar
tozik, k~k ,- úgy, m,int Zsámboki vagy Kitaibel - nem az orvosi tudomá
nyuk reven szereztek meg örök időkre szóló hírnevüket. Gyarmath't 
.. h !'t, l , I az 
ossze ason 1 o nye veszet apjának nevezi Gabelentz, mert ő volt az, ki 

Gl. Gyarmathi Sámuel (lí51-IS30.) Pataki Jenő dr. 
gyűjteményéből. 

főmunkájában ("Affinitas linguae Hungarieae cum linguis Fennieae 
ongrnr~ ~rammatice demonstrata'', 1799) bebizonyította a magyar nyelv 
rokonsagat a finn-ugor nyelvekkeL Azonkívül ő volt egyik szorgalmas 
munkatársa a Rát Mátyás által 1780-ban meginditott első magyar ujság
nak, a Magyar Hírmondónak, ő volt az. első, ki Pozsonyban felbocsátotta 
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a Mongolfi.er-féle léggömböt, ki mint jeles mineralógus szép ásvány- és 
kőzetgyüjteményével a nagyenyedi kollégiumot gyarapította stb. Mindezt 
azonban nem becsülte sokra, mert, mint Kállay Ferenc (Közhasznú EBmé
retek Tára, V. 485.) írja, fenmaradt naplójegyzeteit a következő cinikus
humoros megjegyzéssel fejezi be: ,,Göttingából én hoztam Erdélybe leg
elébb a sárga krumplit, az úgy neveztetett zucker-krumplit, melly mind 
a luftballtmnál, mind az első magyar tragoediánál kedvesebb előttem". 
lllletének különösen első felében az erdélyi arisztokraták társaságában 
forgolódó ember volt s ez, úgy látszik, egyéni habitusán is meglátszott, 
mert a marosvásárhelyi ref. kollégium tanára, Kovásznai Tóth Sándor, 
1783-ban azt írja róla Zilai Sámuelhez intézett levelében: "No láttam itt 
Gyarmati urat; én bizony megirtóztam tőle; igen udvarosnak tetszik. 
Félek az igen francziás, udvaros embertől. Hát az ketek Horvátja által 
állatozik-e faranczczá 1 O .... Servuru pecus !"1 

Gyarmathi Sámuelnek 1784-ben megejtett léggömb-kísérleteiről 

következőleg számol be az egykorú Magyar Hírmondó: "Doktor Gyar
mathy úr felbotsáta ezen Hólnapnak 11-dik napján (1784 május ll) egy 
repülő Golyóbist itt Posonban, a Kardinalis Primás ö Eminenciája és sok 
értelmes Néző jelenlétibe; ezen Golyóbisnak nehézsége vala 1000 Árpa 
szem nyomó; fért beléje 4900 Cubicus ujnyi Levegő. Minthogy pedig az 
ezen Golyóbisba botsátatott gyúladó Levegő tizenkétszer vala könnyebb 
a közönséges Levegönél, tehát annak könnyebbítő ereje által ötven ölnyi 
magasságra emeltetett fel a levegő lllgbe; azonban bizonyos az, hogy ha 
minden szél nélkül való időben botsáttathatnék fel a Golyóbis, 70 vagy 80 
ölre is felhatolna". 

Egyéb aviatikus érdemeinek bővebb méltatása megtalálható Siklóssy 
László nagyérdekű könyvéhen: A magyar sport ezer éve (1927), I. 390 és 
köv. l. 

1 Abafi-féle Figyelő, XX. 43. (Bár a keresztnév nincs kitéve, kétségkívü] 
Gy. 8.-re vonatkozik.) 
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Bene Ferencről. 

Horváth István az ő naplójában (1805 aug. 1.) következőket írja 
a pesti egyetem hajdani hírneves tanárjáról: .,Kilentz órakor Eggenberger 
könyvárosi boltában valék, hol sokáig beszélgettem Bene Ferentz orvosi 
karbeli TanítóvaL Nagy bötsben tartom ezen korára nézve még Ifiu, tudo
mányát szem.lé1ve pedig Öregekkel vetekedő Polgárnak szorgalmát. Édesen 
folytak el azon nagy számú órák, mellyeket tavali 1804 esztendőben Politia 
Medica és lifedicina Forensisból adatott letzkéinek áldoztam. Kisugárlott 
tanítása módából naponként saját tökéletességére törekedő igyekezete: de 
naponként bimbóztanak elmei tehetségeinkben is nemes igyekezetének 
teremtményes növényi. Mindég figyelem alatt tartotta érzékenységünke!, 
tudta elménknek tudomány után vágyódó kivánságait böltsen kielégíteni. 
A himlő oltás körűl való fáradozásai késő "C tóinknál tis:<löletben tartatják 
emlékezetét: a veszedelemből kiszabadultak pedig édes érzések között 
áldani fogják Orvosoknak emberiségét. Örök ditséretére szolgál az is, 
hogy maga jó szántából a Látszatos halálról taval Magyar letzkéket adnia 
kezdett, lllidőn előbb a következendő írás által nyílván meghívta ember
társait: .,Jövő Vasárnap 10-ik Juniusba az Orvosi oktatásoknak rendelt 
épűletben elfognak kezdődni a közönséges tanítások a hirtelen halál ellen 
való segítségről, és a látzatos halottaknak feltámasztásokról, és fol-Yta
tatui fognak minden Vasárnap reggel hét órakor. Ezen tanításra meg
jelenhet, kiki az említett veszedelemben forgó embertársának segedeimet 
nyújtani óhajt. Ex concessu Facultatis die 3io Junii celebrato 1804. Deca
nus. m. p. et Facultas Medica R. Sc, Universitatis Ung". - Számos Ifiuság 
és sok jeles külömbféle rendű férfiú jelent meg oktatásaira. - Mindenkor 
fontosan, velősen, érzékenyen, világosan rajzolta előnkbe magát először 
a látszatos nagy hertelen halált, azután pedig annak igazi okát, és végre 
az ellene való segítséget. Szavait, hogy annál inkább behatnának jó 
mélyen elménkbe Próbatételekkel érezhetőbekké tette. Szóval: nagy ipar
kodását, szorgalmatosságát, tudományait még ellenségei sem tagadhat
ják meg tőle. l\fit nem várhat még idővel illyetén okos és dolgos tagaitól 
az emberiség, a tudományi kar, és amit legelőször köll vala említenem: 
a Magyar Haza'" 

• 
Benéről még a következőket kell kiemelnünk, Horváth István jellem

zésével kapcsolatban: 
Bene Ferenc volt az, ki 1840 július 25-én az orvosi kar ülésén indít

ványozta, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlések 
tartására tömörüljenek. Bugát Pál közreműködésével ő készítette elő az 
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első vándorgyűlés dolgait, programját (1841 május 29-31.}. A gyűlés elő
estéjén történt, hogy Bugát előterjesztésére aláírási ívet bacsátottak ki 
egy Magyar Természettudományi Társulat alapítására. Rövid idő alatt 
134-en kötelezték magukat, hogy a Társulatba belépnek. Az alakítógyűlést 
ugyanazon év június 13-án megtartották, a tisztikart megválasztották, az 
alapszabályokat megvitatták, elfogadták s június 21-én megállapodásaikat 
hírlapilag közölték. Ámde a Társulat teljes működésének megkezdése nem 
haladt előre oly gyorsan, mint megalakítása. Akadályba ütközött alap
szabályainak jóváhagyása. Az akadálytámasztásnak lehetett politikai oka 
de volt alaki oka is. Politikai volt a bizalmatlanság rninden magyarországi 
egyesülés iránt, mert a felső hatóság attól tartott, hogy a legártatlanabb-

62. Bene Ferenc (1775--1858.) Ermény rajza után 
lithografúlta Lántz. 

nak látszó társulat is idővel politikai célok szolgálatába állhat. Alaki oka 
volt, hogy a Társulat alapítói elmulasztották felsőbb helyen engedélyt 
kérni arra, hogy a Társulat - tagjainak - oklevelet adhasson ki. l'tiás 
kérdés, hogy vajjon az oklevéladhatás jogának megadására valóban szük
séges volt-e három évnél tovább tartó megfontolás~ S vajjon mennyi idő 
kellett volna, ha nem sikerül István főherceget, "a természettudományok 
barátját és művelőjét" megnyerni a Társulat pártfogójáuU A főherceg 

iránt érzett hódolatból történt, hogy a Társulat elnöksége utolsó fölter
jesztésében a Társulat címe elé a "királyi" jelzőt is fölvette és a Királyi 
l\iagyar Természettudományi Társulat alapszabályainak jóváhagyása 1844 
október 22-én Bécsből leérkezett. 

Bene Ferenc volt az e-lső magyar tudományos író, ki szakszerűen 
foglalkozott a gyermekek testi nevelésével és iskolai tornáztatásávaL "Ele-
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rnenta politiae medicae" (Orvosi rendészet és hygiene) c. munkájában 
(1807.) külön fejezetben tárgyalja a tanuJók játékait és tornagyakorlatait, 
melyekről részletesebben L Siklós sy László: A magyar sport ezer éve, 426. L 

Végül 1neg kell még emlékeznem arról az éremről, mellyel Benét a 
franciák Lisztelték meg 1824-ben. Az érem leírása - dr. Faludi Géza tollá
ból- a következő: Nyugágyáról felkelt idősb beteg férfiúnak két mezíte
len, őt támogató fiatalember kiterjesztett karjával, az előtte fiával 
(Telesphorussal) és kígyós botjával talapzaton álló Aesculapius-szabrot 
mutatja. A férfi lábánál térdelő női alak. A szobor előtt, amphora és oltár 
áldozati étkekkel. A szobor talpazata mellől kígyó emelkedik fel és az 
oltáron levő étkeket fogyasztja. Szelvényben két oldalt GUERIN PINX, -
BARRE SCUI,P. Középen legalul nagyobb jegyekkel l\IDCCCXXIV. 
Hátlap: Gazdag levél- és virágdíszes koszorúban: LES SOUSCRIPTEURS 
ASSOCIÉS POUR TRANSMETTRE A LA POSTÉRITÉ J,ES SCIENCES 
MÉDICALES ACQUISES AU XIX. SIÉCLE. C LF. PANCKOVCKE 
ÉDITEUH. Peremén bevésve: Fr. DE BENE CONS. DE R. Dr. EN M. 
PROF. ETC. PEST. - Kerek vert érem. Bronz, 51 mm. (Dr. Faludi Géza 
gyüjteményében.) 

FÜGGELÉK 

Magyary-Kossa: 11agyar orvosi emlékek. IL Jn 



Régi magyar gyógyszernevek. 

A régi magyar orvosok történetére vonatkozó kutatásaim közben 
gyakran volt alkalmam olyan magyar kifejezéseket, javarészt mester~ 
szavakat olvasnom, melyeket a Nyelvtörténeti Szótárban és más alapvető 
nyelvészeti forrásainkban nem találhattam meg. Bár jómagam nem vagyok 
céhbeli nyelvész és nem is szeretném, ha ez a kis közlernény idegen téren 
való hivalkodásnak látszánék, mégis úgy gondoltam, hogy nem lesz egé
szen kárba veszett munka, ha ezt a szerény parergon-t is közzéteszem. 

Az alábbi kifejezések túlnyomó része hiányzik a NySz.-ból. Ez ért
hető. is, ha meggondoljuk, hogy a NySz. anyagának gyüjtése közben nem 
vették figyelembe az olyan munkákat, amilyen pl. Torkos Jusztusz János 
.,Taxa pharmaceutica Posoniensis"-e, mely valóságos vocabuláriuma a régi 
magyar gyógyszerneveknek, növénytani és egyéb természetrajzi kifejezés
nek, szóval mindannak, mi az orvosi és gyógyszerészi gyakorlatban járatos 
volt. J ól tudom, hogy Torkos az ő kifejezései tekintélyes részét régebbi 
magyar szerzők irataiból vette, egy részét valószínűleg maga csinálta, ille
tőleg a latin vagy német kifejezést magyarra fordította; de kétségtelen, 
hogy a 18. század elején használatos népies szavakat is gyűjtötte, mert 
a Taxa előszavában azt mondja, hogy munkájához nemcsak ~ielius Her
bariurnát és más régi magyar orvosi írókat, hanem a saját manuscriptu
mát is felhasználta, mely utóbbit "Comaromii degens ibidernque ab Anno 
1726 ad Annuru 1731. Inclytorum Comitatuum Oomaromiensis et Strigo
niensis physici ac medici munere defungens. magno studio congesserat." 

Azokat a kifejezéseket, melyek a NySz.-ból hiányzanak, vagy az itt 
szereplő jelentésük hiányzik belőle, szóval mindazokat a szavakat, melyek 
a NySz. kiegészítésére valók, jórészt csillaggal láttam el. ~Iost, a munka 
befejeztével, úgy látom, célszerűbb lett volna fordítva csinálnom, vagyis 
a NySz.-ban meglevőket jelölni ilyen módon, mert gyüjtésem legnagyobb 
része hiányzik a NySz.-ból. Az igazat megvallva, mikor e kifejezéseket 
irogatni kezdtem, ne-m gondoltam, hogy a csillagosok száma ennyire fog 
szaporodni. Megjegyzem még, hogy sok, a N ySz.-ból ugyan hiányzó, de 
már a 18. század végéről való kifejezést nem csillagoztam meg, legföljebb 
akkor, ha régi és népies eredete kétségtelennek látszott. 

A kifejezéseket sok helyen tárgyi magyarázatokkal is elláttam. Ezek 
a magyarázatok sokszor okoztak nehéz munkát és fejtörést; pedig jó ideje 
foglalkozom a gyógyszertannal és a materia medicával. Sok kifejezésnek 
a mai értelemben való magyarázata hosszadalmas szakirodalmi kutatás
nak az e:redménye. De éppen ez a nehézség sarkalt arra, hogy azokat a 
tárgyi magyarázatokat is ott, ahol szükségesnek látszott, megadjam; mert 
kétségtelen, hogy a helyes magyarázat nem pharrnakologusnak még sokkal 
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fáradságosabb, sőt nem egyszer tisztára lehetetlen volna. Mert mit ér az, 
hogy ha a NySz.-ban azt olvassa: "Csimazélő-fű: palaszk féreg fű; spha
tula foetida; wandlauskraut. Mel: Herb. 40." Még ha tudja is, hogy nem 
esimazéW-tű (aminek semmi értelme sincsen), hanem csimasz-ölő-fű akar 
az lenni és ha észre is veszi, hogy a sphatula ugyancsak sajtóhiba spathula 
helyett, akkor se fog sokra menni az értelem megállapításában, mert a 
spathula, mint növénynév, régen kiveszett s csak régi gyógyszertani és 
növénytani munkákban való hosszas keresgélés után fogja megállapít
hatni, hogy ez a spathula kifejezés az Iris foetidissima Linné (Gladiolus 
foetidus) nevű Földközi-tengermelléki növényt jelenti. Vagy mit ér, ha a 
NySz.·ban azt olvassuk, hogy: "Ebtejű-tű, borju orrú-fű: cynocephalaea, 
bucranion", vagy: Esztragorrú-fű: rostrum ciconiae"~ Csak hosszas 
vesződés után fogja kideríteni, hogy az első a tátagatót vagy oroszlán
szájat (Antirrhinum majus L.), az utóbbi pedig a fodros gerelyt (Gera
nium phaeurn L.) jelenti. Hogy csak még egy példát említsek: Tseh Már· 
ton Orv. K. egyik helyén az a reeipe olvasható: "Ha a ló ízben, hajlásban 
meg-sebesedik, v:égy bábafinggombát, egy lot sárkányvért, ezeket a sebhez 
tartsad és e kenettel gyogyitsad". A NySz. a sárkányvért cinnabaris-szal 
magyarázza. Cinnabaris pedig már régóta annyit jelent az orvosi nevezék
tanban,, hogy cinóber. N agyon tévedne azonban, ki azt vélné, hogy Tseh 
M. az illető helyen ezt a kénesős vegyületet ajánlja orvosságul. A cinna
baris-nak u. i. más értelme is volt régen; már Dioskurides így nevezte 
a Calamus draco L. nevű, Socotra szigetén s riláshol található fának a 
gyantáját, melyet ma is rendesen sárkányvérnek, sanguis draconis-nak 
nevezünk. Ezt a künnabari-t, vagyis a Plinius-féle cinnabari indica-t azon
ban már a régi orvosok is gyakran összetévesztették a mai cinóberrel és 
miniommal. Akkor azonban, mikor a Tseh M. munkája megjelent, nem eze
ket, hanem az említett gyantát értették rajta. 

Hasonló példák idézését a végtelenségig lehetne folytatni. 
Szerény nézetem szerint az igazán hasznavehető, ideális nyelvtörté

neti szótár az volna, melyben a régi latin műszavak mai közhasználatú 
aequivalensei is fel volnának sorolva. Kétségtelen, hogy ez fáradságos, 
nagy munka volna~ melynek hibátlan elvégzéséhez nem volna elegendő 
a kizárólagos nyelvészeti tudás, hanem az illető tudományággal régóta 
foglalkozó szakemberek közreműködése is szükséges ]enne. 

Végül megjegyzem még, hogy a dolog természete szerint az alábbi 
gyógyszet·nevek közt sok botanikai, állat~ és ásványtaní kifejezés is akad; 
túlnyomó persze a növénynevek száma, mert orvosi célokra leggyakrabban 
növényeket használtak. Az egyes növények mai nevének megállapításá
ban igen jó hasznát vettem Wagner-Mágocsy derék munkájának (.,Ma
gyaror~zág virágos növényei", Bpest, 1903.), melynek magyar nomenclatu
ráját mindenkinek, aki hasonló munkával foglalkozik, a legmelegebben 
ajánlhatom. A régi magyar botanikusok szavainak legnagyobb része is 
föltalálható benne; sajnos, a régi szerzők munkáira való utalás nélkül. 
A növények determinálása azonban így is sok esetben sikerült, ha a régi 
szerzőben és a Wagner·:Th1ágocsy-f.éle könyvben található növényleírást 
összehasonlítottam. Ahol a pontos és kétségtelen determinálás nem sike
rült, vagy ahol a régi szerzőben említett deák kifejezésből könnyen ki
található, hogy mi értendő rajta, ott meghagytam a régi nevezetet Úgy, 
amint az autorban olvasható. Helykímélés miatt le kellett mondanom 
arról, hogy determinálásaimat indokoljam is. Így is talán a kelleténél 
hosszabbra nyult ez a gyüjtemény, bár teljesnek korántsem mondható, 
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mert igen sok olyan kifejezést, mely a latin vagy a német műszónak szem
meliátható fordítása volt, elhagytam. 

Gyüjtésem közben nagyon éreztem a 16. századbeli magyar botaniku
sok munkáinak hiányát: ezek, sajnos, nem állottak rendelkezésemre. 
Mindazáltal régi botanikusain.._'k: szavainak legnagyobb része megtalálható 
ebben a gyüjteményben~ mert Torkos, Csapó, V eszelszki és mások mun
káiban, 'melyeket feldolgoztam, a régebbi kifejezések is majdnem mind 
előfordulnak. 

Rövidítések magyarázata. 1 l. A. Csere: Ene.: Apáczai Cse-re, :Magyar 
Eneyclopa~dia. Utrecht, 1653, 2 . .Áll. L.: Allatorvasi Lapok. 3. Apor, Lev.: Apor 
Péter verses művei és leveleL Szerk. Szádeczky, 4. B.: Ballagi Magyar-némct szó
t.ára, 1881. 5. Benkó: Benkó I.: Az inárcsi Farkas-család története. N.-Kőrös, 1903. 
6. Betl1len IC: Bethlen Kata életének maga által való leírása. Kiadta K. Papp M. 
Kolozsv. 1892. 7. Born.: Bornemissza Péter, ördögi kisértetekről, 1578. - Csapó 
(lásd 70. alaH). 8. Csapó József: Kis gyermekek isputállya, Nagy-Károly, 1771. 
9. Csiks.: Csíksomlyói nyelvemlék. M. Gazd. Tört. Sze-mle, VI. 215. - Csorba (lásd 
71. alatt). 10. Csuzi Trag: Csuzi Cseh János, Tragocdia Podagrica, 1715. (Kézirat a 
N. Múzeumban; Oct. Hung, 159.) ll. Demkó: Demkó Kálmán~ A m. orvosi rend. tört. 
12. Domby: Dom by S., Orvosi tanítás. Pest, 1794. 13. Elench: Fekete Imre Eleneh usa. 
(N. Múz. Quart lat. 2194.) 14. Enyedi: Enyedi Já110s: Falusi emberek patikája, 1801. 
15. Erd. Porta: Szalay L.: Erdély és a porta. Pest, 1862. 16. Ethn.: Ethnografia, nép
rajzi folyóirat. 17. É. G.: Éble Gábor: Károlyi Ferencz gróf és kora. Budapest, 1893. 
18. Fekete: A magyarországi ragályos és járványos kórok története. Debrecen. 
1874. 19. Frick: Alchymia. Cod. saec. XVIII. (1733.) Latin kézirat a Nemz. Múzenm
ban (Quart. lat. 586.) E kódcx 105. lapján a latin-magyar növényneveknek hosszú 
lajstroma kczd6dik, me1ynek jórésze kétségtelenül Miskolczi Ferenc "Manuale 
chirurgieum" c. munkájából van kiírva. 20. Gdt. Sz.: Gazdaságtörténelmi Szemle. 
21. Gy. F.: Győri Füzetek. 22. GyógJJ.: Gyógyászat. 23. Ha.lm. Napl.: Halmágyi 
István naplói. (Monumenta, Irók, 38. köt.) 24. Házi Or-v.: [Juhász Máté.] Házi külö
nös orvosságok. Kolozsvárott, 1768.2 25. Holfert: Volkstiimliche Namen der Arznei
mittel, Berlin, 1906. 26. H. TV.: \Vagner-Magócsy: Magyarország virágos növényei. 
Budapest, 1903. 27. Jott.rdan: Pharmacopoea universalis. 2. kötet Weimar, 1832. 28. 
[{arl.: Karlovszky G.: A gyógyszere-k magyar tudományos, népies és tájelnevezései. 
Budapest, 1887. 29. Kár. Okl.: Gróf Károlyi-család oklevéltára. 30. K. C.: Herzfelder 
A. D.: A kolozsvári códex. Egy 16. századbeli eberolai kézirat ismertetése. (Kolozs. 
vári Cementes János munkája.) Budapest, 1897. 31. Kom. Diar.: Komáromi ,Tános 
diáriuma; közli Nagy Iván. Pest, 1861. 32. Könyvsz.: Magyar Könyvszemle. 33. Lev. 
Tár: Leveles Tár. 34. Linzb.: Linzbauer: Codex sanitariomedicinalis Hungariae. -
Madai, (lásd 72. alatt.) 35. Mar.: Marikowszki MáTton: A néphez való tudósítás stb. 
N.-Károly, 1772. - Mátyus (Jásd 42. alatt). 36. Mátyus István: O és új diaetetika. 
1787. 37. ilf-isk.: Miskoltzy Ferenc: Manuale chirurgicum. Győr, 1'742. 38. Mocsi: Mocsi 
Károly: .A. bábamesterség eleji. Pest, 1784. 39. Molnár: Orvosi törvény. 1814. 40, M. 
P.: Mcsterház-y Péter jegyzőkönyve. Ismerteti Tolnay Vilmos. (M. Nyr. 1905. 509. 
és Állatorvosi Lapok, 1906. 200.) 41. Nád. Lev.: Nádasdy Tamás levelezése. Szerk. 
Károlyi A. és Szalay .T. Bpest, 1882 .. 42. Nemz. Lov.: :Máttyus N. János: A nemzeti 
lovag. Pest, 1828. 43. NMúz.: Nemzeti Múzeum levéltára 44. NySz.: Nyelvtört, Szótár. 
45. Oeffner: A himlőnek a juhokban való béoltásáról irt <lktatás. Kolozsvár, 1803. 
46. Orv. K.: Orvossá_~ok könyve. (Kézirat a Termttd. TárRnlat köny-vtárában a 18. 
sz. első feléb6L) 47. OSz.: Oklevél Szótár. 48. Patik Luk.: Patikai Lukátsnak oktatá· 
sai a lovalcnak stb. b~tegség;ciről. Pest, 1792. 49. Pethő: Peth6 Gergely· Magyar 
Krónika: Knssa, ~729. 50. PP. Pax.: Páriz Pápai: Pax corporis 1701. 51. Pray, Marg.: 
Pray, VIta S. Ehsabe-thea, necnon B. Margaritae Virginis. Tyrnav. 1770. 52. Prób. 
Okt.: Probákbul szedett oktntás stb. Pozsony, 1780. 53. Quellen: Quellen z. Gesch. d. 
Stadt Brassó. 54. Rácz Borb.: Rácz Sámuel: A borbélyi tanításoknak els6 darabja. 
Pest, 1794. 55. Radv. Szak.: Radvánszky: Régi magyar szakácsköny-vek. Budapest. 
1893. 56. RMK.: Ré!?i magyar költők tára. Közzét<>-szi Sr.ilády Aron. 57. Rohlwes: 

1 A rövidítP-aek egy része a Régi magyar betegségnevekről szóló (következő) 
értekezésben található meg. 

E kiadást, mely birtokomban van, Szinnyei nem említi az ó természettudo· 
mányi és mathematikai könyvészetében. 
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Baromorvos kör;yve, ford. K. Pethe F. (1827.) Rurny Mon.: Rumy, Monumenta Hun
garica. 58. Sebők Sándor: Dlss. inaug. medico-botan. de Tataria Hungar. Vienn. 1779. 
59. Sokf.: Sándor István, Sokféle. 60. Sz.: Századok. 61. Szávay: Győr monografiája, 
1896. 62. Székely: Gróf Székely Adám: A marhák körül való austriai rend-tartás. 
Szcl1en, 1763. - Szent-Jfihályi (lásd 73. alatt). 63. Sz. Hártó: Szokolay Hártó János: 
Kecskemét városának történetirati ismertetése. Kecskemét, 1846. - Szind {lásd 74. 
alatt). 64. Sz. [{.: Szily Kálmán: Az első á1latorvosi könyv magyar nyelven. (Term. 
Közlöny, 360. füzet.) 65. Thaly R. T.: Thaly Kálmán: Rákóczy Tár. 66. Thurzó: Lev. 
Gróf Thurzó György levelei nejéhez. Budapest, 1876. 68. Tolnay Sebgy.: Tolnay 
Sándor: A barom állatok sebgyógyítása tudományáróL Bécs, 1785. 69. Torkos: Taxa 
pharmac. Fosonlensis 1745. 70. Csapó: l)j füves és virágos magyar kert. Pozsony, 
1775. 71. Csorba József: Hygiastika. Pest, 1829. 72. Madai D. S.: Szükséges oktatás 
stb. 1739. 73. Szent-M.iluílyi Mihály: Házi orvosságok. Vácz, 1791. (Szentm.) 74. Szind.: 
A lovak orvosláfláról. Ford. Német Mihály. Pozsony, 1796. 75. Váli: Nedeliczi Váll 
:M:ihály: Házi orvos szótárocska 1759. (Az utalások az 1797. évi kiadásra.) 76. 
Veszels.zki Antal: A növevény-plánták országából való erdei és mezei gyűjtemény_ 
Pest, 1798. (Sok jó régi magyar szó, különösen a Dunántúlról.) 

*Abel vére: Sanguis draconis, sárkány
vér. Aprón törtt Abel vérét (Sanguis 
Draconis) vagy tömjént közibe elegyít
vén. (PP. Pax 143, 313, 314; Torkos 6. 
lav.) 

*Adomány: adag; dosis. Az elégséges 
adomány (dosis justa) annyi, a meny
nJ'it a beteg elszenvedhet (ACsere: Ene. 
191). 

* Afrózia-·viz: Morocz Erzsébet 1684-ben 
azt írja Radvánszky Györgynek (Lev. 
Tár, II. 384.): "kérem szeretettel, az mi
némü Afrosia vizet igért Kd én ne
kem, azon vizet ezen alkalmatosság
gal együtt, egy kevés rózsavizzel együtt, 
meg küldeni ne neheztelje". Ezen afró
zia-víz kétségtelenül nem egyéb, mint 
az Aqua euphrasiae, az Euphrasia offi
cinalis !.1.-ből lepárolással készített illa
tos víz, melyet a régiek nagyon gyakran 
használtak szemvíznek; magát a növényt 
a ·régi magyar botanikusok szemtisztító 
vagy szemvigasztaló-fűnek is nevezték. 
Agármony-fű; vitézfű: orchis. (Frick.) 
•Ajer: valami ismeretlen összetételü 

folyadék. Ennek utána vedd a másik 
aranyszínű vizet, ki ruandatik ájernak. 
(K. C. 42.) 

• Alrna-ír: unguentum pomatum. Keny
nyék a vese táját ... alma írrel (poma
tum), PP. Pax 202. 

• Alombík: lombik, alembicum. Mind
ezeket alombikon át destiliáld gyenge 
tíizön. (K. C. 38.) V. ö. Töküveg. 

*Alomhozó fü: lásd Nagy dragulya. 
• Alufó: remedtum narcoticum, altató

szer. Nem kelJ mindjárt valami alutóval 
el-bódítani a gyermek fejét. (PP. Pax 
323) 

,.. Angyal édes-m;ökér: polypodium vul
gare; engelsüsz, süszfarn. (Csapó: 10.) 

"'Angyal-gyökér: radix ange1icae; an
geliC'a-wurtzel. (1745; Torkos, 9. lap.) 
"'Angyalrú[1fafű, pénzlevelű fű, nádra

fü. (Csapó 220.) Mai neve: pénzlevelű 
lizinka; Lysimachia nummularia L. 

* Anyarnéhfű: leonurus cardiaca és 
melissa. (Toldy, lL 68. és 72.) 
*Anyaméh-szegfű: anthophylli; mut

ter-nelcken (1745; Torkos). A Caryophil
lus aromaticus L. fának éretlen, meg
szárított termései vagy bogyói; ellen
téiben a közönséges szegfű-vel (caryo
pllylli; gcwürtz-nagelein; u, o.). 

* Anyaszegfíi: anthophyllus. (Mátyus: 
IV, 341.) Az Eugenia aromatica Baill. 
nevű fának, mely a szegfűszeget is szol
gáltatja, éretlen, megszárított termései 
vagy bogyói, melyek valamivel hosz
szabbak és vastagabbak, mint a közön
sPgcs szegfűszeg. 

*A pate ka: apotheca, p harmacopalium 
(1608-ból) Weszprémi: Succincta etc. III. 
232. 

*Apró harisnya-csalán: urtica roinol' 
(Veszelszki 449.). 

• Apró Ulíom, mezei dárdátska. (Csapó 
160.) Mai neve: Gladiolus communis L. 

*Apró mag: semen ammeos. (Frick.) 
"'Apró szerecsen-mag: semen ammeos, 

cretischer ammeysaamen. (Torkos, ll. 
lap.) 

* Arabiai balzsam.orn: Balsam us de 
:Meccba, seu opobalsamum; opobalsam. 
(1745; Torkos, 5. lap.) 

* Arabiai gyopár: flores stoechadis 
Arabicae. (1745; Torkos, 3. lap.) Mai' 
növénytani neve: Lavandnia stoechas 
Linn. 

• Aranynya.l versengő: chelidoniuru 
minus (PP. Pax 244.) ch. roajus (Csapó 
91.). 

• Aranyos ístápfű: solidaga virga 
aurea; guiden wund-kraut (Csapó 13.). 

* Ara.nyos kékkő: lapis lazuli; lazur
stein. (Torkos, 14. lap.) 
*Aranyszínű kő: talcumsolis (Gömöri. 

A pestisről való orvosi tanácslás, 88). 
Arany-tajték: lithargyrum auri. (Frick.) 

A sötétebbsárga szinü ólomoxid vagy 
glét, melyet chrysitis-nek, né-m. gald
gHitte is neveztek. 
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*Arany tyúknwny: ovum aureum; 
eleduarium de ovo aurea; elect. regis. 
Ovum aureum vagy arany tyúkmony, 
melly a MaximiHan császár nevét vi
seH. (PP. Pax 271.) Pestis ellen való 
szer, melyet Ritius Pál magyar királyi 
orvos talált fel a XVI. században. 

* ATanyvíz. "Im azért, édes bátyám 
uram, aranyVizet egy keveset küldtem, 
nwlylyel kegyelmed az szive aránt ő 
kegyelmének kenesse meg". (1669; Teleki 
Mihály levelezése, IV. 456.) Ne gondol
juk, hogy arany is volt benne; több
nyire illatos füveket (démutkát, méh
füvet, csombort, putnokfüvet, léstyánt, 
köménymagot) és bort tartalmazott. 
Gyomor-, szív- és anyaméhbajok ellen 
használták. Már Amaidus de Villanova 
is árulta, de abban sem arany volt, ha
nGm sáfrány. 

•.iron-poT: Minden köszvényes ember
nek leg először.. . Aaron port kéll 
innya adni borban. . . Az Aaron port 
patikában találni. (Orv. K. 40.) Nem 
egyéb, mint a régi Pulvis ari v. de aro; 
kontyvirág porát tartalmazó orvosság. 
~A ron szakálla. Áron szakállya, borju

Tdb-gyökér: radix ari; aronwurtzel. 
(1745; Torkos. 9. lap.) 

•Arpa-répa: csicsóka; heliantbus tu
berosus. (Csapó 14.) 

Árpaszem: granum, szemer (mint or
vosi súlymérték; 0.073 gramm). (Egy) 
scrupulus, mely húsz árpaszemct nyom. 
(A. Csere: Ene.: 196.) 

Árpaviz: ptisana. (Murmellius.) 
*Arti(ióla: Beorzonera hortensis vel 

Hispanica; artifi, haberwurz. (Csapó 15.) 
*Arvaleány haja. Igaz árva leány 

haja; herba adiarrthi nigri, seu capilli 
Vcneris; frauen-haar. Közönséges á. l. h.: 
herba adiarrthi vulgaris, seu ftliculae 
capillaris, ordinari frauen-haar. (1745; 
Torkos, 6. lap.) 

*Asszony ága: Juniperus sabina L. 
Sabina nevü fűnek mind magyarul, 
mind deákul egy a neve; hanem emellett 
az együgyű magyar öregasszonyok asz
szonyágának nevezik. (1759; Váli 150.) 
Beythénél, Meliusnál: "boldog asszony 
ága" (vö. NySz.). 

• Átkozott tövisk: lásd: Ordögkeringő. 
•Bábaseggű gomba: Radv. Szak. 225. 
•Babfű: aconitum. (Vészelszki 23.) 
•Bablevelű fű: kerti varjúháj; Seduru 

fabaria Koch. (Csapó 19: .,sülyfűnek is 
nevezik, de helytelenül".) V. ö. Pópiom. 
*Baczafű: '! "!tem Baeza (!) fünek 

magyarul, Nemetül vadkendernek hyak, 
igen· gyönge levele vagjon, mint a Roz
maring ol1yan, viragya verhenyeges, 
ap11ro magais, aligh nyől egi araszni
nal föl1yeb" stb. (Vízibetegség ellen 
ajánlja egy, a 17. század végéről vagy 

a lS. század elejéről való kézirat; Er
nyey J ózser birtokában.) 

*Bagolygomúa: (Clusiusnál). 
*Baj fű: Chenapadium botrys L., bá

rányfarkú libatop. (Csapó 98.) 
*Bajfű-mag: 1. bacca lauri; babér

bogyó. Vizeltés ellen: bajfű magot bor
ban add meginnia. (Csiks. 218.) Bajfü 
magot, gyöngybért törj öszvö (u. o.). 
Egy lót bajfű magot (u. o. 220.). Keress 
az patikában lattrea bakot. magyarul 
bajfű magot (u. o. 221.). Mátyus: IV. 
436, 437. Megjegyzem, hogy a babér
levelet ma bajta-levélnek, bajfű-levélnek 
és bajnokfa-levélnek is mondja a nép. 
(KarL lB.) 2. Amomum cardamomum 
termése. (Mátyus: lV. 348, 349.) 

*Baka-kalács. (Veszelszki 135.) Mai 
neve: bábakalács; carlina acaulis L. 

"'Bakvér: sanguis hirci. (Frick.) A be
szárított marhavért nevezték így a régi 
patikában. 

"'Baldián gyökér: radix valerianae; 
baldrian-wurtzel. (Torkos, 10. lap.) 

Bálf{i-mag: bacca lauri. (Enyedi 92.) 
*Bálfű-mag: babérbogyó; bacca lauri. 

(Mátyus: IV. 437. és a NySz.-ban, kérdő
j~:>llel Bájfű címszó alá sorozva.) 
*Balfű-mag: babérbogyó. Törj babirt 

(bal-fű magot), PP. Pax 134. A NySz. 
bálfű-nek írja. V. ö. Bálffi-mag. 

"Balha-mag: semen psyllii; flöhsaamen. 
(Frick és Torkos, 12. lap.) 

Balzsamorn: lásd Arabiai B. 
*Bánfű-mag: babérbogyó; bacca lauri. 

(Mátyus: IV. 436. 437.) 
•Banília: vanigliae, seu benzionellae; 

vaniglien. (Torkos, 1745.) A fűszerill ma 
is gyakran használatos vanília; a Va
nilla planifalia hosszú toktermése. 

~>Bánya-kristály: lapis crystalli mon
tani; berg-kristall. (Torkos, 14. lap.) 
"BáránycÚcs-fű, egércsecs-fű: sedum 

mlnus tereti folium Inteum Bauhlni; 
sedum rupestre foliis subulatis confer
tis et floribus congestis Linnaei. (Csapó 
28.) H. W. szerint: borsos szaka, sedum 
acre L. 

*Bárány saláta: lactuca agnina, vale
riana locusta. (Mátyus: II. 214.) 
"Barátfejű fű: pitypáng, gyermek

lántz; leoutodon taraxacuro. .,Nagy 
sárga virága van, melly ha megérik. 
a sz,él elkapván, kopaszon marad a helye. 
mint a barát feje". (Veszelszki 127.) 

Barátpírító: Toldy: II. 74. 
*'Barna kréta: terra Umbria; umbra. 

(Torkos, 15. lap.) A vastartalmú okker
sárgának barna változata. 

Bársonyvirág: lásd Szeretet mraga. 
"Barzing: fodormenta. (Veszelszki 116.) 
•Basal-rózsa: bazsarózsa, paeonia. Pio-

nea wlgo Basal Rosa. (Orvosi jegyzet 
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a 16. századból.) Győri Füzetek: I. 89. 
Továbbá Csapó 30. 

~tBasirózsa: bazsarózsa. (Csapó 30.) 
*Bazsarózsa. Nyőstény basa-rása gyö

kér: radix paeoniae feminae nodosae; 
knoprete peonien-wurtzel. Hím basa-
7'Ósa gyökér: rad. paeon. 'maris; lange 
peonien-wurtzel. (Torkos, 10. lap.) 

*Bécsi büziók: lásd Büziók. 
«-Bécsi csombor: thymus serpyllum. 

kakukfű. (Mátyus: IV. 472.) 
"Bécsi kömény: l. cuminum. (Frick.) 

2. anisum. (Orv. K. 130.) 
*Bécsi mádrafű: matricaria argentea 

foliis bipinnatis, pedunculis solitariis 
Crantz; spanischer metter, wohlriechen· 
der metter. (Csapó 171.) 

*'Bé karokka: lásd Simít ó/ű. 
'*Békaszőlő: uszányfű, szárcsa (sartsa) 

fű; pot!lmogeton natans. (Veszelszki 358.) 
''R ékatarsoly: lásd Élek-halok. 
*Béka-terjék: csillagfü, kék csillag 

virág; aster attlcus, asterion. (Csapó 62.) 
Mai neve: csillag gerepcsin; Aster 
ame1lus L. 

*Békavirágfü: taraxacum. (Mátyus: 
IL 214.) 

Bélcsa p: suppositorium. (Zsoldos mun
kája végén a szótárban.) 

"Ben-mag: grana Been, seu balanus 
Myrepsica; indianisebe nüszl. (1745; 
Torkos, 4. lap. A Moringa oleifera (zey
lonica) Lam.k. dió-termése, behen-dió. 

Beregi csepp. Szent-Mihályi Mihály: 
Házi orvosságok (Vác, 1791) c. munká
jának a budapesti orvosegyesületben 
levő példányának utolsó lapján találom 
ezt a bejegyzést: "Beregi csep": mikor 
a hideg rá akar jönni, 3 cseppet pálin
kába kel tenni és meginnya. 10 xr egy 
üjeggel (!)". 

"'Bibinella: tencrium roajus Pannoni
cum latifollum Clusii: groszer Garoan
der. (Csapó 61.) 

'*Bikatök, ötlevelű fű, ötujjú fü. szár
fii. (Csapó 212.) Mai neve: kúszó pimpó; 
Patentilla anserina lJ. 

Betúrozó orvosság: behegesztő1 (A. 
Csere: Ene.: 196.) 

•Bezdvdr: Nyncs ott sémmi emlékezet 
a töriekröl, bezdvárról, orvossagokrol. 
(Lép. PTük. m. 40.) A NySz. azt teszi 
utána, hogy [bodza~], holott kétségtele
nül a. m. bezodr. 

,.'Bipenella-g'Jiökér. Csaba ire gyökér: 
radix pimpinellae albae, bibernell
wurtzel. (Torkos, 10. lap.) 

Bisop-lé. (NySz.) A bischop lét61 ugyan 
megtsömöllöttek. (Misk.: Ang. Ind. 97.) 
Valószínűleg a "bischoff" néven Né
metország északi vidékein néhol ma is 
igen kedvelt arómás vörös bor, mely
nek készítéséhez az Essentia episcopalist 
(bischof-essenz, bischof-extrakt) hasz-

nálták, mely éretlen narancsnak, narancs 
sárgájának, fahéjnak, szegfűszegnek 
citromolajjal stb. megszagositott bor
szeszes ki vona ta volt. 

•Bodzafa-gomba: auriculae Judae, seu 
fungus sambuci; holler-schwamroen. 
(1745; Torkos, 4. lap.) A Peziza auricula 
L. vagy Exidia auricula Judae Fries 
nevű, bodzafán élősködő gomba. 

•Bogáncs-vakaró: lásd Takács-vakaró. 
Bojtorjáng, Széles lapi gyökörnek, 

melly bojtorjángat terem. (Enyedi 42. 
és 77.) 

*Bokros gomba: lásd Kecskeszakáll
gomba. 

*Boldogasszony csipkéje: málna; ru
bus idaeus; hymbeer. (Csapó 37.} 

Boldogasszony-fürösztötte Nl: Toldy: 
II. 69. 

"'Boldogasszony jege: lapis specularis 
seu glacies Mariae. (Torkos, 14. lap.) 
Németül Marienglas, fraueneis volt a 
neve. Atlátszó, leveles gi_ysz; gipszpát. 

Boldogasszony-köldöke-fil: lásd Sze
relem tapló}a. 

"'Boldogasszony-palástja-fil: alchemilla. 
(Frick.) 

"Boldogasszony tenym·e: "Bauhinus
nál mentha hortensis corymbifera, má
soknál mentha saracenica, graeca, ro
mana, balsamita, alisma, costus horto
rum, Caesalpinusnál herba s. Mariae; 
németül frauen-münze, pfannen-kuchen 
kraut." (Mátyus: IV. 462.) 

*Bolondító halzsir. Egy dorosmai em
ber bizonyos bolondéthó halzsír(t), szép 
asszonyok füvét preseribálván neki, 
hogy az vesztés meg-gyógyulna _véle. 
(1728. szegedi boszorkányperből vett adat, 
Ethn.: X. 35.} Manapság rendszerint a 
csukamáj-olajat nevezi a nép halzsfr
nak; hogy a bolondító halzsírorr mi 
értendő, nem tudtam kideríteni. 

•Bolondító mag: semen daturae; stech
aepfel-kern, nacht-schatten-kern. (Tor
kos, ll. lap.) 

•Boranyja. Veszelszki (217.) azt 
mondja a Tussilaga farfaráról (marti 
lapu), hogy Vácon felül a szalóki határ
ban elég terem és ott Boranyjának ne
vezik. A kifejezés magyarázatául álljon 
itt az, amit Csapó (164.) mond róla: "Azt 
is állitják, melly szőlőkben ez a fü te
rem, a szölőb61 származott bor-is ezen 
fűnek szagát hordozza." 
"'Borfestő: alkörmös. (Veszelszki 159.) 
•Borfft:'f Régi nehéz nyavalárul: 

csipke bokorrul 9 pondrót borfűvel 
együtt borban főzd meg jól stb. (1564t 
Gyógy. 1880. 106. és 108.) ' 

Borjúorrú fil: lásd Orros fejű fil, 
•norsfenyő. gyalog fenyő, apró fenyő: 

juniperus communis. (Veszelszki 265.) 
•Borsókafa: lásd Jénister. 
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*Borsola. Az Borsola vagy Indiai 
Szekfű szep és arany színű Leueleket, 
es mint valami Saárga barson olyan 
viragot visel ... az ű szara lenele és vi
raga oly büdös, hogy semmikappen el 
nem titkolhattia. Pécsi Lukács: Ker. 
szűzek koszorúja, id. Weszpr. Succincta, 
III. 297.) A leírás szerint kétségtelen. 
hogy a Tagetes patulus L.-ről van szó, 
melynek magyar nevei közüla bársony
virág, büdös szegfű, török szegfii, indiai 
virág ma is használatos. 

•Borvirág. Veszelszki (220.) szerint 
így hivták Dunántúl a varjúmogyorót 
(Filipendula hexapetala Gilib). 

•Boszorkámtkása: lásd Jfannakása. 
*'Botyilcó. Mátyus a torzsa-virágzatra 

használja ezt a szót. Az orvosi kálmost 
leh·ván, azt mondja: "A szárának vagy 
kórójának tetején, mint az úti lapunak 
ollyan forma, egy kis újnyi, szennyes 
sárga, szálkás virágocskákkal meg
rakadott botyikója lészen." (Mátyus: 
IV. 396.) V. ö. Nádbotikó. 

*Bödök: blirök, hörög, sipfű, bösvény. 
(Csapó 49.) Mai neve: büdös v. foltos 
bürök, conium maculatum L. 

.. Hörög: lásd Bödök. Továbbá: Domby· 
728, 729. 

"'Börvejfil: lásd Börvény. 
"Börvény: téli zöld, folyó fű, földi 

borostyán, mindenkor zöld, börvejfü, 
bervénfű, százfü, lontz, meteng. (Csapó 
45.) A téli zöld meténg, Vinca minor 
L. régi nevei 

•Bösvény: lásd Bödök. 
•Brassai szederjes flastrom. Ecettel. 

faolajjal, gléttel készült flastrom. (1676; 
T. T. 1894. 396.) 

*Buboliskó. Az mezőn termő zöl sül fü 
töuének soc buboliskoi vadnac. (Mel: 
H er b. ll.) A NySz. Meliusnak ezen hely
zetét idézve, kérdőjelet tesz a bubolisko 
után s az idézetet a Hubulicska címszó 
alatt közli, mely utóbbinak értelme: 
cicutaria (PPBl.), schierlingkraut. (PPB.) 
Minthogy a sülyfűnek (Arum macula
tum L.) tökéjén (rhizomáján) valóban 
apró gumók vannak, kétségtelen, hogy 
a szó ugyanazt jelenti, mint a némely 
helyen ma is használatos bibiricskó 
vagy bubulyicska (burgonya, TSz.), 
vagy-is általában: gumó. V. ö. Mogyoró
saláta. 

Bu.bolyicska: lásd lllogyoró-saláta. 
*'Bubuicska vagy Bösövény: cuminum 

aquaticum, phellandrium aquaticum, 
cienta pa1ustris tenuifolia. (Molnár 347: 
Csapó 45.) 

"Bucslcóró (bwtskoro). A sebek ~yó
gyitására ajánlja egy 16. századbeli or
vosi jegyzet. (Lásd Győri Füzetek: I. 
88.) Valószinűleg a mai somkál·ó v. dut
kóró. (Melilotus offic. l.~.) 

Budian: Teleki Lev.: IV. 190. 
"Bujdosó csallán, fekete peszerce, fe

kete pemetfü. (Csapó 221.) Mai neve: 
Baliota nigra L. 

Bujdosó mák: lásd Büdös mák. 
"'BU1·ecs: ugorkaszagú fü, borágó; bor

raga officinalis. (Csapó 27; Veszelszki 
106.) 

'* Buvákfii: bupleurum rotundifolium. 
(Veszelszki 342.) 

"Búzaszem = árpaszem. L. ezt. 
"''Buziók (Veszelszki 89.) Lásd Büziólc. 
""Bnzo,qá.nufii: kákabot, baka. (Csapó 

48.) Mai botanikai neve: Typ ha latifolia, 
angustifolia L. V. ö. kákóbot. 

"'Buzsarózsa. Pionye wlgo busia Rosa 
granum valet contra caducum Morbum. 
(A 16. századból.) Györi tört. rég. füze
tek: L 89.) 

•Büdös cseresznye, büdösfa, fekete 
égerfa. (Veszelszki 41.) Mai neve: kutya 
benge; Rhamnus fragula L. 

"'Büdösfa: lásd Büdös csereszn11e; to
vábbá az aranyeső zanót (Cytisus labur
num L.) is (Veszelszki 52.}. 

"'Büdöske, orosz virág, büdös szegfű. 
(Csapó 252.) Mai neve: Tagetes patulus 
I..~. "Ezen fünek nagyobb nemét Kassai 
rosdnak nevezik némelyek; a kisebbiket 
pedig Büdöskének hívják; de az Eb
kapart is büdöskének nevezik". (Csapó, 
u. o.) Ebkapor: mai nevén nehézszagú 
pipitér; Anthernis cotula L. 

"Büdös mák: vad mák, vörös mák, 
bujdosó mák. (Csapó 174.) Mai neve: 
pipacs; Papaver rhoeas L. 

Büdös márvány: lapis suillus. (Má
tyus: IV. VIII. lap.) Jourdan I. 379. sze
rint: Lapis suiilus s. porcinus, Carborras 
calcicum bituminatum, Schweinstein, 
Pierre de porc. Ein stein von dichtem 
Gefüge, meist grau oder schw3.rzlich, 
welcher, wenn man ihn reibt, einen Ge
ruch nach Schwefelwasserstoff verbrei
tet. Eine Art von Bezoar führt auch 
diesen N amen. 

•Büziók: bazsilikom; Ocimum basili
cum L. A basilikum, vagy jó büziről 
büziók. (Mátyus: IV. 465.) U. o. lejjebb 
az Ocimum minimum L.-t bécsi v. olasz 
büzióknak nevezi. 

Csába íre: Chába üröm, dinnyeszagú 
fü, isten-szakálla-fű; pimpinella sangui
sorba major et minor (Csapó, 51.). Mai 
neve: Sanguisorba officinalis L.; de a 
Sanguisorba polygama (W. et K.) Gar
cke-t és a Pimpinella saxifraga L.-t is 
nevezték így. A név eredetét következö
leg magyarázza Csapó: .,Chába, Magyar 
régi Királya Attila Királynak Honoriu!'l 
Császár Leányától született kisebbik 
Fia édes Attyának halála után, midön 
az ő két Testvérjeivel az Ország el-osz
tása eránt meg-nem egyezhetett vólna, 
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és a' Magyarak is meg-nem akarának 
egyezni; Nagy hadakozás és kemény üt
közet támadván közöttük az Országban, 
tizenöt ezer Magyar hadi ember mind 
egyik sebben esett; De ezen fűvel való 
kötöztetés és egyéb formában való orvo
Eoltat.ás, által mindnyájan meg-épült.e
nek, a' honnét ez okra nézve mind e' mai 
napig Csába-Irének hivatik, a' régi Ma
gyarak pedig Chába-Irének nevezték, 
mert Ohába Király akkor maga maradtt 
meg életben, a' fent nevezett Magyar 
sereggel." Döbrentei (RMNy, és utána 
a NySz.) azt állítja, hogy a Cs. szó már 
egy 1416 előtti kéziratban is előfordul. 
Ez azonban tévedés, mert az a kézirat, 
mely a Nemz. Múzeumban található, 
sokkal későbbi: 16. sz. közepe tájáról 
való. V. ö. "A legr-égibb magyar recipe" 
c. értekezésemmeL 

"'Csap: végbélkúp és egyéb fajta, sup
positorium, péld. Suppos, vaginale 
(I. Magyar nyelv, 1908. 275.). A Ny"Sz. 
helytelenül azt mondja, hogy .,clyster", 
holott mindjárt utána PP. szótárából 
idézi azt, hogy "suppositorium". Hogy 
valóban ez volt a jelentése, bizonyítja 
Bethl. Élet. I. 210: "a szorulást egyszer 
egy csap curálta". Továbbá: "\Veres 
hagimat""meg hamzani es azt fa olaiban 
tenni ... es azt chiap gianant az alfel
ben tolni, meg nilatkoztattia az aranios 
inakat." (Madács: Házi apatéka, i. h. 
III. 236.) Faragj egy szappan-csapot, 
dugd az seggiben. (Csiks.) A hasát kell 
elsőbben~is meg-szabadítani tsapotská
val. (PP. Pax 319.) 
•csapfű: lásd Pérafű. 
•csapóecset: mácsonya; dipsacus fui

lonum (Veszelszki 129.). 
Császár-koronája virág: lásd Korona

'drág. 
Császárszakáll: viola tricolor horten

sis (Veszelszki 254.). 

,.Császárvirág. (Csapó 296.) Mai neve: 
háromszínií ibolya; Viola tricolor L. 

•csáté, sáté: sparganium (Veselszkj 
134.). 

• Csattantó: lásd Puttyantó. 
*Csék priapus, penis. Reszel t 

szarvas-tsék: rasura priapi cervi; geras~ 
pelt hirsch-ruthe. Reszelt bika-tsék: 
rasura priapi tauri, geraspeit ochsen
rnthe (Torkos, 13. lap). V. ö. Czethal
c.<~ék. 

Csengő 'Pirág: lásd Likaslevelű fű. 
•csepfí-mag: lenmagi kendcrmaj:t"1 

Vedd az csöpűnek az magvát; használ 
(Csíks. 221.) 

"'Cserecsény (kék)? Radicis herbe wlgo 
khekcherecheny contere cum arvina an
tiqua. (Köszvény ellen való orvm;sáj:t" 
f'gy XVI. századi följegyzésben. Györi 
tört. és rég. füzetek, I. 89.) Valószínüleg 

kekeresény (-colchicum) akar lenni (v. ö. 
MNy. 1917. évf., l. füz.). 

"Cserekornló: conyza Pannonica lanu
ginasa Matthioli (Veszelszki 171.). 

"'Cseresznye-szurok: gummi cerasorum; 
kerschen-baum-hartz (1745. Torkos, 5. 
lap). A körte-, cseresznye-, barack- és 
mandolafák szárából és ágaiból kiszi
várgó mézga. 
Csergőfű: dictaronus albus, ezerjó 

(Linzb. III. 2. 12. l.). 
C8erlevelű-fű: scordium (Enyedi, 71.). 
*Cséve-cassia: cassia fistularis; fistel

eassien (1745. Torkos, 4. lap). 
*Cséves csigák: entalia, seu fistulaa 

marinae; purpur-schnecken (Torkos, 15. 
lap). Némely szerző szerint a Dentalium 
cmtalis L. nevű földközi tengeri kagyló, 
mások szerint az Echinus tüskéi voltak. 
AJo~ utóbbi a valószínűbb. 

'f;Csikorgófű: a csikorka (Gratiola offi
cinalis L.) régi neve; innyujtó fű-nek is 
nevezték (Csapó 63). 

"'Csilköles: czirköles, czirók; sorghum, 
milium Indicum (Csapó 67.). 

*Csillag- fű: a Paris quadrifolia L. régi 
neve. Tsillag fű mag: haceae paridis; 
ein-beer (1745. Torkos, 4. és 7. lap), 

~csillagkő: lapis stellaris; sternstein 
(Torkos, 14. L). A korundnak egyik faj
tája, mely ráeső fényben tekintve, bel
sejében hatsugarú csillag-alakot mutat. 

"'Cs.illagos amzs: anisum stellatum, 
badian (Torkos 11. lap), 

Csima: lásd Csyma. 
'f;Csimaszölő-fű: Iris foetidissima L. 

(Lásd a bevezetésben ) 
•csinal: csalán. Nagy esinal haszna: 

főzzöd meg edes borban a nagy czinal 
tövet stb. (1676. T. T. 1894. 405.) 

Csipke-gomba: spongiolae cynosbati; 
hetE>-ehepetsch-schwümml. (1745; Torkos, 
5. Iap). Nem gomba, hanem gubacsszerú 
kinövés a rózsának és a vadrózsának 
fiBtal ágain, levele kocsányán, melyet a 
Cynips rosae L. és a C. Brandtii Ratze
burg nevű darázs okoz. 

"'Csonfforraszfó-k6: lapis osteocolla; 
bein-bruch-stein (Torkos, 14. Iap), Mész
kő-faj, melyet csonttörések alkalmával 
használtak. Némelyek szerint megköve
sedett növény-gyökerekből nyerték 
Richter: Ausf. Arzneimitte1. 1832. Ill. 
556.) 

"'Csókaláb: geranium (Veszelszki 236.). 
*Csóréárpa: csurdéárpa: hordeum can

therinum; naekende gerste, himmelger
~to (Mátyus II. 138.). 

*Csudabors: fructus amomi. (Mátyus, 
IV., 355.) 

.. Csudafa-magva: grana thiglia, seu 
sembm ricini americani; grosse spring
kern (1745. Torkos, 4. lap.). A Cureas 
p1ugans Endl. nevü amerikai növény 
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1\,agvai. A NySz. adatal ("Csudafa" 
alatt) a közönséges Ricinusra vonatkoz
nak. 

Csudálatos só: sal mirabilis, Glauber
só. Rácz: Borb. 176. 

•csúhit, szittyó: juneus (Veszclszki 
264.). ,,A vékonyakból lámpás béleket 
tsinálnak, a nagyobbikon az uszást 
tanultam ~ meg gyermek koromban a 
Uába vizében". 

•csuka-áll: rnandibulae lucii piscis; 
hechtskiefer; miichoires de brochet. (Ré
gcnto oldalszúrás, fehér folyás, nehéz 
szülés ellen adták a porát.) Tégy meg
annyi aprón meg-törtt tsuka állat hozzá 
(PP. PaxC. 96.). Meg-annyi törtt tsuka 
állat öszveelegyítvén (u. o.). 

•csuka-fog. Végy csuka fogat négy 
quintlit. (Orv. K. 32.) A csuka fogát, rák 
héját törd erössen öszve. (U. o. 37.) Szív
fogásról: A tsukának fogát törd meg ... 
s spinard vízben add bé. (Házi Orv. 127.) 
Ma a nép különféle gyógyszertári készít
ményeket (borax, puJvis cornu cervi 
usti, canehae praeparatae, rákszem) ne
vez csukafognak. 

,.Csuka-háj: Axungia lucii; hecht
schmalz; graisse de brochet. "Ló sebére: 
csuka hájat, vizi csigát, azokat égesd 
meg UJ fazékban, tedd porrá ez: e: 
hiiÍts." (Csiks.) "Kérem Nagyságodat, 
küldjön valami kevés gyöngyvizet, 
viola-jnlepet és ha lehetne csukahájat 
is." (Takács S.: Zrinyi Miklós nevelő
anyja, 93. A 17. századból.) 
*Csuklyafű: lásd Kuklásfű. 
*Csurdéárpa: lásd Csóréárpa. 
"'Csurdézab; avena nuda (Mátyus II. 

139.). 
,.Csurmolya: melampyrum (Mátyus II. 

73.). 
Csyma. pázsU-víz:? "Továbbá az csyma 

pasi t vyzet el küldtem, az Ur Isten adja, 
hogy senkinek ne kellessék:" (1560. Lev. 
Tár. II. 29.) Csíma = poloska (NySz. I. 
429 ) tehát kb. a. m. "poloskafű". Talán a 
latin cyma- (olasz cima-)ból = "zarter 
t-rieb einer pflanze" (v. ö. Etymol. Szó
tár "csíma1

' alatt). 
Czapa, disznótök: eneurbita major ro

tunda, flore luteo, folio aspero Bauh. 
,.:E:n Böszörményben olly nagyokat lát
tam, hogy kö helyett a káphosztát a 
hordókban tökkel nyomtatták le." (Ve
szelszki 182.) E szó külön ben már Bey·· 
thénél is előfordul. 

*Czethal-csék: priapus ceti (Torkos, 16. 
lap). Aphrodisiacumnak használták. 

,.Czethal kövérje: sperma ceti (Frick). 
""Czethal-velő: sperma ceti (Torkos, 16. 

lap). 
""Czibak flastroma: lásd Dealrórium. 
*Cziczer. Fejér cz·iczer. Bagoly borsó: 

Sf~men ciceris albi; weisse zisern. 

l'1Tes cziczer: semen eiceris rubri; rothe 
zisern (Torkos, 11. lap). 

"'Cziczer-borsó. Cziczer borsót vizben jó 
erőssen megfőzvén, a levét igya meg 
(Orv. K. 42.). 

"'"Cziczeri (tzitzeri) borsó: cziczer 
(Frick). A NySz.-ban csak a csicseri b. 
alak fordul elő. 

*Cziczfark-kóró: egérfarkú, ezerlevelű 
fű (Csapó 82.) Mai neve: közönségcs 
cziezkafark; Achillea millefolium L. 

*Cziczka. "Hasát laxálni a ki akarja, 
legjobb a kék káposztának a felső 

tsimájit (tzifzkáját) meg-főzni, és evvel 
élvén, minden epe-sárt a gyomorból ki. 
tisztít." (Veszelszki 109.). 

"'Czika: a magvak csirája, embryója. 
"Minden plántáknak tzikáit fejér, po
ronyó, lágy roateriába (értsd: endosper
miumba) pólálta-bé a természetnek böltí' 
mestere." (Mátyus, II. 457, 74.) 

*Czi.llárfű: farkas szőllő, négylevelű fű, 
csillagfű; paris herba (Csapó, 65.). Mai 
neve: varjúszem; Paris quadrifolia L. 

*Czimnyelvü Nl: erősítő fű, szeretetre 
hajtó-fű; catanance; catanauche chan
drilla cyanoides (Csapó S6.). Mai neve: 
közönséges nyúlparéJ; Chondrilla jun
cea L. ("N érneily aszszonyok ezen füvet 
timsós vízben meg-főzik, és ágyukat 
véle sárgásTa festik. A bűvös bávos 
hitetlen lelkű emberek sok babonaságat 
visznek [vele] véghez a házasak körül." 
ü-apó 67.) 
*Cziprosfű: lásd }!'ekete czipros. 
*Cziprus terjéki. "A torokdagadás ellen 

némellyek (himlőben) Ciprus terjékit 
kötnek a nyakba." (Benkő Sámuel: A 
bójagos himlőről való tanátsadás, 1781. 
22.) 

*Czíra: stamen (Mátyus, I., 29.). 
"'Czirköles: lásd Csilköles. 
•czitrom: unguentum, ir. Sárga czit

rom, minden sebre igen jó (1676; T. T. 
1S94. 407.). 'ruros labnak valo czitrom ... 
igen jó ir (u. o. 409.). Fejir czitromot. 
olajt 3 Iott (u. o. 407. és 401.). Unguen
tum sarga czitrom (u. o. 409.). Igen jo 
czitrom hernyos sebre (u. o. 408.). Szürke 
czitrom (u. o.) A szó magyar jelentését 
kétségkívül az Emplastrum citrinum ki
fejezésből általánosították, meJy utóbbi 
gyantából, kecskefagg)-rúból, terpentin
ből álló és curcumával sárgára festett 
flastrom volt (Misk. ~81.) A nemzeti 
múzenm egyik 17. századi kéziratában 
("Herbarium. Fiives Könyv") egéRz 
sereg kiilönféle citrom kézsítése rnódja 
van leírva. 

"'C'zifvá1·, czitvor, czifvort. Nemcsak a 
zedoária-gyökeret jelentette (NySz.), 
hanem a flores cinae-t (citvor VIra
gat v. helytelenül magot) is. Gelesz
táról: végy a patikában czitvár magot 
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(Házi Orv. 41.). Földi bodzát, tzitvorma
got, mindenikből két-két lotot (Ts. M. 
K. J. 18.). Fél-lot czitvortot (u. o. 23.). 

"'Czitvar-víz: aqua zedoariae. (PP. 
Pax 315.) 

•czomp6: tinea C. (czigányhal). Sárga
ság ellen: eleven czompót tégy mellére. 
(15641 Gyógy. 1880. 107.) 
· •czukor-kándi. Fehér c::mkor cándi: 
saccharum Candi album; weisser zu
cker-candl. Veres cukor cándi: sacch. C. 
rubrum; brauner zucker-candl. (1745; 
Torkos, 5. lap.) 

• Deakorium. A:z. mi mestersegunk ze
ri nt valo proba imezeknek megh chi
nalasa: zwrke deakorium, nagi erleleo, 
deaquillum, veoreos ir, Czibak flas
troma, eoklelő ir . . . es gyapm sir. 
(1593; Szávay 237.) Szederjes deakorium, 
új sebhez való szürke ir (1609; T. T. 
1894. 649.). Feir deacorium~ faolaj, fe
nyűtoboz, feir viasz, görög fejir, caro
for, mastix, fejir temjeny, ezeket kell 
összetimporalni. (1676; T. T. u. o. 402.) 
Más készitésmódjait l. a Nemz. Múzeum 
"Herbarium. Füves könyv" c. kéziratá
ban. Valószínüleg a diacodion elferdí
tett alakja, 

•Diadalmas fű: lásd Nyakcsap-fű. 
•Dicsemetfil:? Ujházi Ferencz fiaeská

ját fürdőve!, kakastaréja fűvel és di
csemetfüvel gyógyitotta az egyik asz
szony. (1728; szegedi boszorkánypör 
irataiban. Ethn. IX. 357.) 

•Diktamos: lásd Szarvasgyökérfű. 
•Diktamos-viz. Im Kdnek elküldöttem 

B ..Z diktamosnak az vizét . . . azt mond
ják, hogy kétszer égették ki, adja az úr 
Isten, hogy használjon Kdnek. (1592; Lev 
Tár II. 87.) Dictamnus (régiesen Dicta
mus) a m. kőris ezerjó (fíí). 
"'Dinnyefű: IásP- .Mezei czipros. 
• Diptamosfű. Cretai diptamos-fű, ezer 

jó-fű; herba dictarnni Cretici; eretisoher 
diptam. (1745: Torkos, 7. Iap.) 

•Disznó hunyor: polygonum persi
caria (Veszelszki 843). 

• Disznóparéj: mercurialis ann ua (Ve-
szelszki 309.). 
•Disznó-tűs fa: lásd Varjú bingó. 
'~<Ditamos: lásd Szarvasgyökérfű, 
*Divó: dió. Az szereczen divot törd 

meg h es fuiiad az szemiben. (M. P. 
59. Ali. L. 1906. 213.) Mikor az divo nyers, 
az belin való fölső heiat le hamozd. (Uo. 
212.) 

•Dobronika: Melittis melissophyllum 
L., erdei méhfű, vad czitromfű. Méh-fü 
'rlzben (mellyet dobranicának is hínak) 
meg-törvén (PP. Pax 230.). 

4 Dragant: gummi tragacantha. Az 
dragantot áztasd meg harmad napig 
rósa vízben. (Radv. 245. U. itt még há
romszor.) 

"'Drágrna: drachma, egy lat negyed
része. Fél drágroa sáfránt (Ts. M.-K. I. 
21.). Egy dragma tört babért (uo. 28. és 
még több helyen). 

• Dracorium: deacorium 1 diakorlion t 
(1540 körül.) L. "A legrégibb magyar 
recipe" c. értekezésemben. 

"'Drágulob, hölgymál, parlagi gyopár. 
(Yeszelszki 238.) Mai neve: Antennaria 
dioica (L.) Gaertn. (Gnaphalium dioi
cum L.) 

*Drám: drachma; 4, 37 gramm. Nagy 
jégessö támada, kinek nímelyike 35 drá
mot is nyomott. (Monum. Irók, XV. 391.) 

*'Dühös bogár: lytta vesicatoria, kőris· 
bogár. Ki nem bicsakolhat: kilencz dü
hös bogarat fa olajba tegyél . . . azon 
olajjal kenjed meg a nagyobb lába uj
ját. Item: csak meleg borral kenje meg 
dákÜsát, fölszabadul. (1564~ Gyógy. 1880. 
108.) Karl. (45. lap) szerint dühö bogár 
a. m. cantharides (kőrisbogár), továbbá 
magánértesülésem szerint Erdély némely 
vidékén (Brassó környékén) ma is düh
lJagár-nak nevezik a klSrisbogarat, mert 
régen a veszettség ellen igen használ
ták. L. még: Fagyalbogár. 

"'Ebetölő mag: sem en cevadillae, seu 
sabatilliae; sebatillien. (Torkos, ll. Iap.) 
A Veratrum sabadilla L. magja. 

*Eb-viola: vad-viola. [Az kék viola] 
eros illatozassaual külömböz az eb nevö 
vad iuolatul. (Pécsi Lukács: Ker. szüzek 
koszorúja, 1591; \Veszpr.: Succincta etc. 
III. 294.) 

*Eczetes fű: hollóláb, varjúláb, veres
fű, kigyóharapta fű, csillagfű. (Csapó 
115.) Mai neve: homoki utilapu; Plan
tago arenaria W. et K. 

Eczetes méz: oxymel. Rácz: Borb. 172. 
Eczetes víz: oxycratum. Rácz: Borb. 

159. 
"'Édes görcsös gyökér: radix poly

podii. (Frick.) 
:Édes kényeső: kalomel. Rácz: Borb. 

178. 
"'Édes murok: siser. (Mátyus TI. 273.) 
"'Édes paprágy-m;ökér: rhizoma poly-

podii vulgaris; engelsüsz, süszfarn. 
(Csapó 11.) 

"'Egercsecsfii: l. Báránycsecsf1I. 
Eger-fül fű: auricula muris PP. Végy 
. . eger-fül füvet (Ts. 1\f.-K. I. 22.) 
"'Egérkő: arzén. (PP. I. 645.) 
Égető fű: flarnula. (Frick.) V. ö. NySz. 
*Égető lányos fű: lásd Tyúklábfü. 
F:.Qett bor: alcohol. Rácz: Borb. 166. 
•Égőkő: Tűzkő vagy égökő, pyrites. 

(Mátyus IV. IX. lap.) 
•Egybojtos-tü: asplenium trichoma

nes. (Csapó. 12.) 
•Egyiptomi kökény lé>v: succus acaciae 

verae; indianiseber schlehen-saft. (1745; 
Torkos, 6, lap.) Az Acacia Bambolah 
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Roxburgh nevű keletindiai növény hü
Yelytermésének kivonata. 

'iEgyügyii (virág): szimpla virág (el
lentétben a teljessel, vagyis olyannal, 
:melyben a porzók szirmokká alakultak). 
Ha lehet, együgyű szekfűbül, az az, aki 
nem tellyes, ne vegyenek magot. hanem 
a tellyesekbül. (Lipp: PKert. 80. NySz.) 
A saláta együgyü avagy paraszt; a má
sik fejes vagy tellyes. (Uo. II. 104. 
NySz.) 

"'Elefánt-tetű: anaeardia: elefant-
laeusz. (1745; Torkos, 4. L) A keletindiai 
tintafa (Semecarpus Anacardium J.1. 
vagy Anacardium officinarum Gaertner) 
termése, melyet régente fogfájáskor, 
fiddalrnak alkalmával stb. fonálra 
filzve s a nYakba akasztva, amulétum
ként hordoztak 

"'Élek-halok. pap erszénye fű, pásztor 
táskája, béka tarsoly, porcogó fü. 
(Csapó 214, Veszelszki 113.) Mai neve: 
közönséges pásztortáska; Bursa pastoris 
(L.) Wigg. 

<iElforduló s.zőllő: lásd Ji'arkasgyökér. 
"'Elszéllesztő orvosság: remedium re

solvens. (A Csere: Ene. 196.) 
"'Embet·erő. (Csapó, 297.) Mai neve: 

agár kosbor; Orebis morio L. (H. \V.-ben 
hibásan "emberevő" néven. Az "ember
erő" kifejezés egészen jól érthető, mert 
e növénynek hajdanában a potentia vi
rilis-t fokozó hatást tulajdonítottak; 
ezért régen satyrion, ném. geil1V-urz stb. 
néven is szerepelt.) 

*Ember ir: axungia hominis, adeps 
hominis ; menschen-fett, menschen
schmalz; graisse d'homme. Vesztés el
len: mihelest észreve~zed, kösd be em
ber írral, füesd be a kálhát és azon 
kötöt vesd be a kálbába. (15641 Gyógy. 
1880. 107.) 

"'Etnberszív. Barkóczi Krisztina egyik 
levelében arra kéri az urát, hogy ebből 
a fűből szedessen, száríttassa meg és 
küldje haza orvosságul. (Éblc G.: Gr. 
Károlyi Ferenc és kora, 60. L) Éble sze
rint a nép ma is szívfű-nek, emberszív
fű-nek nevezi a Leonur-us cardiacát; de 
lehetséges, már levelének alakja miatt 
is, hogy a Hepatica trilobát értették 
alatta, melyet szintén szívfű-nek nevez 
a nép némelyhoL 
*Emésztő orvosság: remediuru causti

cum, aetzmittel, edző szer. (Patik. Luk. 
90.) 

*Emreke, hegyi petrezselyem. (Ve
szelszki 318.) Mai neve: peucedanum 
cervaria Laspeyr. (Athaman'la cervaria. 
L.) 

"'F:rczntéreg: arzén.- FejBr é.: arseni
eum album; weisser arsenick, ratzcn
gift. - Sárga é.: arsen. citrim1m seu 

auripigmentum; gelber a.rsenick, oper
ment. Veres é.: arsen. rubrum, seu san
daraca Graecorum; rother arsenick; 
(Torkos, 14. lap.) 

Ércz-szerecsen: mineralmohr. (Pa tik. 
Luk. 191.) 

*Erdei anya: matri-sylva. (Frick.) A 
szagos müge (Asperula odorata L .. 
waldmeister) nC\'C. 

"'Erdei édes gyökér: rhizoma po1y
podii; engelszüsz, süszfarn. (Csapó: 10.) 

"'Erdei káposzta, vad harasztos ká
poszta. (Csapó 130.) Mai neve: Scandix 
pecten Veneris (L.) Beck, tűmagvú tur
bolya. 

*E1·dei rnester: herba matrisylvae; 
waldmcister. (1745; Torkos, 7. lap.) 

*Erdei répa: nyakfű, harangfü, 
csengő vállas torokfű. (Csapó 201.) Cam
panula cervicaria L.'? 

*Erdei szulák: iszalag (Veszelszki 
165.) 

*Erdei tök: sylvestris cucurbita, colo
cinthus, coloquintida. (Orv. K, 146.) 

"'Erdei. törnjén: gummi olibani sylves
tris; a közönséges fenyőgyantának (Re
sina pini communis seu nativa) törme
lékes része, mely a hangyabojban talál
ható. Régebben Thus commune vagy 
Olibanum silvestre néven is említik. 
(1745; Torkos, 5. lap.) 

*Erdei ugorka: e~ ballium elaterium 
Rich., magrúgó. (Lásd: Szamár-ugorka.) 

-~~'Erdei vadlapu: rumex? Erdei vad 
lapu magvát ... kell a bal hólna alatt. 
viselni. (Orv. K. 2.) Vö. NySz.: Erdei 
lapn. 

"'ETesztett gyóntáT: colophoniuro. 
(1745; Torkos, 5. lap.) Ma: hegedűgyanta. 

*Éretlen gyöngy: margaritae crudae; 
unzeitige perlen. (Torkos, 15. lap.) 

• Esketii fű: hellebm·us (Besztercei szó
szcdct, 27.) 

Eszköz: gyógyszer. Aminemű eszköz
zel pedigh füstölte, volt bisalmafa levél, 
zab, szc:-ntölt tömjén és háromféle pa
tikabéli eszköz: spaics, szaszaparilla, 
szasz:.afrasza. (1728; Ethn. X. 36.) Há
romféle eszköz patikábuL (Uo.) Patiká
ban veendő eszközért kért egynehány 
pénzt. (Reizner: Szegeli története. IV. 
489.) Az más köpeezekben levő eszközö
ket penig mind füliben csöpögtetbeti. 
(Teleki Mihály level. III. 423.) 'rovábbá 
l.: Hashajtó eszköz. 

*Eszterág orra: gólya OJTU fű, galamb 
láb, daru orru fű, gólya köröm. (Csapó 
107.) Mai neve: geranium phaeum L., 
fodros gerely. 

&tek-lé-v: leYes. Két susták nyomót 
vészen-bé étele előtt eg·y kalán étek-Jév
ben. (PP. Pax J72.) 
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Étek-szer: füszer. Füszerszámnak, fü
szernek, vagy heUyesebben étek-szemek 
hívjuk közönségesen azokat az eszközö
ket stb. (Mátyus, IV._ 323.) 

~Étető: lásd RéztaJ1ék. 
&tető kényeső: hydrargyrum bichlora

tum corrosivum, sublimat. Rácz: Borb. 
157. 
Etető '/)iz: aqua phagedaenica (mész

víz+sublimat.) Hácz: Borb. 163., 166. 
"'Ezer jó hasznu ir: ernpiastrum Nori

cum. Ezer jó hasznú irat lehet készíteni: 
ha 13 lat veres miniumot, . . . egybe 
timporálsz. (W. IV. 295.) "Ezer jóféle 
flastrom" alakjában ma is megvan, 

"Ezerszép: bársonyvirág, amaranthus. 
Lásd: Szeretet virága. 

*Ezüst. - Levél-ezüst: argcntum fo
liatum; geschlagen silber. Eleven 
ezüst avagy kéneső: argentnm vivnm; 
queck-silber. (Torkos, 14. lap.) 

Ezüst-tajték: lithargyrum argenti. 
(Frick.) A világosabb színű ólomoxid, 
melyet argyritis-nek és spuma argenti
nek is neveztek (Murray). 

•Facskandó: fecskendő. A mely em
bernek vér jár a monyabul ... facskandó
val lűjj bele, meggyógyul (1676; T. T. 
1894, 394.). 

"'Fagyalbogár, fagyalfa-bogár. Bat-
thyány Ferenc özvegye írja (1570. nov. 
27.) egyik levelében: "ím küldöttem 
fagyal bogarakat; az kiket megmart, 
mindeniknek hármat hármat adjon Ke
gyelmed meginni benne". (Száz, 1907. 
338.) Kétségtelenül a kőrisbogár régi 
neve; mert ez élősködik a fagyal-?okron 
és ezt használták régen a veszett allatok 
marása ellen. Erre a szóra különben 
még egy" (újabb) adatom is van: De im
potentia: Spanusi Smukin, mellyet a 
Magyarak Fagyal fa bogárnak nevez
nek, azt egy verdung fa olajba be dög
leszteni, és azon olajjal akar mellik 
hüvek (!) Laba ujját kennye az Impo
tens. (Orv. K. 24.) Ez a Spa-nusi Smukin, 
melyet az Orv. K. írója hibásan másol
hatott valami német kéziratból, nem 
egyéb, mint a ném. spanische mucken. 
vagyis a kéírisbogár. A gyógykezelés is 
ugyanaz, mint a mi a Dühös bogár cím
szónál olvasható. 

"'Fa.Jwj-fű: kálmos; acorus calamns. 
"Megél ez szárazabb földü kertekben is, 
és a faha.i-fű név alatt (minthogy a 
szagja, ha megrontsolják, éppen olyan 
mint a fahajnak); ritkaságul sok bellye
ken tartatik}' (Mátyus: IV. 396.) 

""Fáj-czipros: herba sabinae; segen
baum. (1745; Torkos, 8. l.; Mátyus, IV. 
458.) 

Fa.i-tüdőfű: Csapó, orvosló köny
vecske. 99. (Kétszer!) 

*Farkasalma. Hím olasz farkasalma
gyökér: radi.x aristolochiae longae ve
r ae; wahre lange osterlucey-wurtzeL -
Hím farkasalma-gyökér; rad. aristolo
chiae longae vulgaris; lange hohlwur
tzel. - Nyőstén olasz farkasalma-győ· 
kér: rad. aristoL rotundae ver ae; 'vahre 
runde osterlucey-wurtzel. - Lyikas ir, 
ha.ias farlwsalma-gyöké?': rad. arist. rot. 
vnlgaris: runde hohl-wurtzel. (1745; Tor
kos, 9. J.) 

* F1arlca.sfinggomba: lásd Lófinggomba. 
"' Farkasgyökér: farkas répa, farkas 

bab, farkas méregfű, négylevelű fű, gyö
kere-elfordult fű, visszaforduló szőllő. 
elforduló szőllő, mérgesfű (Csapó 88.). 
Mai neve: farkasölő sisakvirág; Aconi
tnm vulparia Rchb. 

Farkas-hárs: lásd Gyűrűfa. 
*Farkaslábú fű: lycopodium, korpafű 

(Domby: 32.). 
*Farkas-mák: Papaver erraticum =

pipacs. (Madács: Házi apateka. Wesz
prémi: Succincta, III, 234.) 'Veszprémi 
farkasmag-ot ír; kétségkívül hibásan. 
*Farkasméreg-fű: lásd Farkasgyökér. 
*Farkas nevető fű: lásd Vizi méreg és 

Istárj, 
tit-Farkasnyila ~fű: Eidens bullata 

Urantz. (Csapó 88: "Itt Debretzemben a 
köznép vérhas ellen nagy haszonnal él 
véle".) (Mai neve: Eidens tripartita L.) 

"'Farkas szőllő: lásd Czillá1·fű. 
"'Fasaláta, kerEik télizöld (Veszelszki 

366.). Mai neve: Pirola rotundifolia L. 
"'Fattyú fahaj: cassia lignea (Mátyus: 

IV. 378.). V. ö. Vastag fahaj, 
Pattyú ón: czink (Molnár, 333.). 
"'Fattyú sáfrány: "cartamus, eniens 

sativus, németül: saflor, wilder safran." 
(Mátyus IV. 417.) 

*Faviz. Udvardy György Írja Ná
dasdy Tamásnénak (Orsz. J..Jvltr., Ná
dasdy-levelek közt) 1560. dec. 13-án: "Az 
fa vyzeth hath ora korban vette 
hozzay"'; egy másik levelében azt 
mondja, hogy minek előtte "az favizet 
kezdjék innya adni ( a doktorok a 
nádornak), mannát adjanak neki"; 
ugyanitt az utóiratban azt írja, hogy 
"az fa vyzeth meg nem erthettem 
nrykor kezdyk Vramnak adny", és még 
több helyen ugyanígy. Ez a favíz való
színűleg ugyanaz a gyógyszer, a mit a 
németek holztrank-nak v. holztee-nek 
neveztek, a latin neve pedig decoc~um 
lignorum volt (v. ö. föft viz). GuaJak
rá.ból, sassaparilla-gyökérb6l stb. készít
tették és különösen syphilis ellen hasz
nálták. 

*Fecske- fonal: cnscnta europaea, 
aranka. Az artmyka nevű füvet, mellyet 
fetske fonalnak-is hívnak . . . ez fel 
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foly sűrűség·gel tsalánra, lenre, s hur
jáura etc. (Házi Orv. 7.) 

"*F'ecske-gyölcér, Szt. L6rinczfű-gyökér: 
radix vincctoxici; schwalbcn-wurt.zel. 
('l'orkos, 10. L) 

"*Fegyvánelws ir: waffensalbe, késsel 
vagy más fegyverrel ejtett sebek gyó
gyítására való, kenőcs, unguentum ce
rcmn (fehér viaszt és disznózsírt vagy 
édes mandulaolajat tartalmazó kenőcs, 
mclynek régebben más összeállítása is 
volt; lásd Ts. M. - K. I. 112.). 

Fehér arany: platbm. (Molnár: 334.) 
*Fehér fürtös viola: lásd Fejér gerez

des. 
"'Fehé1· gyömbéT: rhizoma zingiberis 

(Mátyus, IV. 386.). Föszédelgésrül: kö
mén maggal főzd öszvö a fehér gyöm
lH';rt, avval éltesd. (1564~ Gyógy. 1880. 
107.) 

"'Fe,iér halcsont: os saepiae; weisz 
fiseh-t.ein. (Torkos, 15. 1.) 

o~:Fehér lóhere: melilotus albus. (1745; 
Torkos, 3. L) Mai botan. neve: közönsé
ges somkóró. 

*Fejét· agyag: argilla alba, örmény 
agyag. Fejér agyagot, lépes mézet, írós 
vajat csinálj öszve. (Csíks. 218.) 

*Fejér cipros: abrotanum femina, san~ 
tolina, charnae cyparissus. (Mátyus: IV. 
456.) 

"FeJér ebganéj: graecum album, szá
rított ebganéj. Törje meg a borsot, és 
abban album graecumot azaz fejér eb
ganéjt. (Házi Orv. ll.) 

"'Fejér gerezdes, fejér fürtös viola: lu
pinus albus. (Veszelszki 287.) 

"'Fe.iér háfú tövis: lásd Szüz Mária 
teje. 

*Fejér kö: gypsum. (Frick.) 
');;FeJér máz: gipsz. (Veszelszki: 100 

esztendős kalendárium, 1799. 147. I.) Vö. 
NySz.: "Máz" a. 

*Fejér pamuk: bombax. (Frick.) A mai 
vatta. 

"'Fejér semmi: nihiium album, seu 
l)Qmpholyx; weisz nichts. (Torkos, 15. L) 
Ma: cinkoxid; bár a nép inkább a kén
savas cinket nevezi így. 

*Fejhtövisk: lásd Ürdögkeringő. (Vö. 
Ny Sz .. : "fejértüske".) 

PPjér viz: aqua vegetomineraljs. Gou
lard--víz, Rácz: Borb. 159. 

*Fekete csalán: Scrophularia nodosa 
L. Jó a fekete-tsalán gyökere-is, roellyet 
varjú-magyorónak hínak (radix scrofu
Jariae). PP. Pax 290. Azon fekete tsa-lán
nak vedd vizét (uo.) továbbá Csapó 56. 

*Fekete csallán-gyökér: radix scro
phnlariae; braunwurtzel. (Torkos, 10. l.) 

""Fekete czipros: artemisia abrotanum 
L. (Mátyu.'l: IV.; 457.) Him ciprosnak, 
eivros-fűnek és isten-fájának is nevezi. 

*:"Fekete fű: absinthium. (Besztercei 
szószedet, 27.) 

otFckete gyötnbér: rhizoma zedoariae. 
(Mátyus: IV, 391.) 

*Fekete hagyma, kutyahagyma. (Csapó 
113, Orv. K. 101.) :Mai neve: aliium vi
nealc L. 

*Fekete ir: unguentum fuscum \'\Tm·tiL 
(PP. Pax 312.) 

Fekete koriande1·: lásd Rórnai kö
mé11y. 

F'ekete kömény: lásd Római kömény. 

*Fekete kökörcsén: a mai mezei kö
körc•sin, Anemone nigricans (Störk.) 
Fritsch, Az fekete kökörczennek assad 
a giökeret (1\.L P., Nyr. 1905., 510.). A 
1\ySz.-ban "fekete kükircs" néven. 

if-Fekete m.ák: mezei koriandrom, fe
kete koriandrom, fekete köményfű (Csapó 
14~); papaver nigrum (Mel. Herb., Ny. 
Sz.); fekete mák avagy gith (Com. Jan., 
NySz.). 1\-fai neve: mezei kandilla; Ni
gella arvensis L. 

'f:Fekete menfa: sisymbrium. (Orv. K. 
93.) 

Fekete olaj: egy 16. századbeli kéz
iratban olvastam. Fekete gilisztákból ké
szítették. 

Fekete peszercze: lásd Bujdosó csal-
lán. 

'!<Felfutó: lásd Salokfű. 
.,Fentöfű: equisetum. (Veszelszki 205.) 
*Fe-nyőa.lja-gmnba: Clusius (Fungor. 

in Pannon. observ. brev. Hist., Cap. I., 
genus XX.). Ezzel mi magyarak nem 
igen élünk, de egyéb nemzetnél igen 
kedves (Hadv. Szak. 225). Ezt a kifejezést 
ma is használja népünk és a rizikét v. 
tövisalja-gombát (Lactaria deliciosa L.) 
jelöli vele. Clusius (uo. Cap. II, Genus 
XXI.) egy .,Fenyo alya gomba, nem 
jo"-t is említ, melyet németül FalS{lher 
gresliug-nek nevez. 
*Fenyő eny<IJ: terebinthina communis·: 

gemeiner terpentin. (1745., Torkos, 6. L) 
*Fenyőiz: lásd Iz. 
Fenyőmag: baccae juniperi; wach

holder-beer. (Torkos, 1745., 4. lap.) 
Kechchete, anusmak, fenywmak: de quo
libet j 1oth. (15401) Kézirat a Nemzeti 
1\-fúzonmban; 898 (fol. Hung.). 

""Fertó: ferton, egy latnak ötöd része, 
drachma. Egy fertó lcnmagolajat, fél 
fertó mézet, ere-szd öszve tűzzeL (Csiks. 
218.) Egy fertó faolajt, . . . egy fertó 
yajat, ... az tehéncsontnak egy fertó ve-
lejét ... együtt főzzed. (Uo. 219.) 

"'Festő 'L'irág: isatis, flos tinctorius. 
(Orv. K. 109.) 

Férfiúi vér: hypericum. Lásd: Nagy 
PC'ngő fű. 

"'"Finom grecum: foenum graecum. 
(1676., T. T. 1894., 397.) 
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"'Flajstrom: emplastrum, flastrom. Pa
tik. Luk. 78. 

"'Flanstrom: flastro~ Dealdea (= di
althaea) scrutium ílanstroroa. Sebhez 
való vörös flanstrom. (1609 .• T. T. 1894., 
649.) 

•Flastrornozás (lágyító): cataplasma 
emolliens. Illyenek a feredők, kövér le
vesek és lágyító .flastromozások (cata
lasmák). PP. Pax 196. 

•Flaurom.: flastrom. Szúrkot, s viasz
szat egy formán temperálva (= timpo
rálva) olvasztassék öszve, s vékony ru
hán ál tal szürvén flaurom formán ken
nyék ruhára, s azzal raggassák. (Házi 
Orv. 143.) 

•Fogas csigák: dentalia; zahn-
schnecken. (Torkos. 15. lap.) A Dentalium 
dentalis L. nevű tengeri kagyló. 

•Fogas gyöké·r: dentaria. (Veszelszki, 
189). "A. gyökere külömb-külömbféle 
tsomós butzkókból áll, a mellyek azét
szedettetvén úgy látszanak, rilint az em
ber fogai, a honnét a nevét kapta". 

Fokhagyma elixir: elixir aHiatum. 
(PP. Pax 271.) 
Fő-füvek: species cephalicae. Rácz: 

Borb. 159. 
•Föld-epéje fű (Csapó 85): Mai neve: 

ezerjófű, Erythraea centaurium L. 
Földi füst/ű: fumaria o:fficinaliB 

(Enyedi, 81.) 
Földi tömjén-fű: chamaedrys. A. NySz .. 

ban chamaepitys. (Frick.) 
•Földön folyó moh: Iycopodium; gür

tel~kraut. (Torkos, 11. Iap.) 
"'Főtt víz. Kovarcz Lőrinc írja 1554-

ben: ,.Hogy az ti nagyságtok házánál 
megbetegedtem, ti kegyelmetek nagy 
szeretettel ... és külömb-külömb főtt vi· 
zekkel (föth wyzekkel) tartattatok" 
(R.MNy. II. 107.). A NySz. helytelenül 
úgy magyarázza, hogy ez a főtt víz a. 
m. ,.succus medicatus; saft". Igazi ér
telme, mint az P. Pápai szótárából is ki
derül: decoctum, apozema, a qua coe ta. 
vagyis a mai nfőzet". 

Franczus fa: lignum guajaci; frantzo
sen-holtz. (1745; Torkos.) Neve onnan, 
hogy syphilis ellen használták (Vö. 
francos fa; NySz.) 

"'Franczusok vize. Az franczusok vizit 
holnap kezdöm innya. (1560; NádLev. 
61.) Valószinűleg a guajak-fából vagy a 
sasaaparilla-gyökérből készített, syphi
lis ellen való főzet. 

•Fülben eresztő fű: lásd Fülben fa
csaró. (Csapó 97. ) 

•F-ülben-facsaró. Fülben facsarónak a 
levét ki facsarván ... igya az anginá
val szenvedő. (Orv. K. 27.) (Csapó 97.) 
Sempervivuru tectorum L. (kövi rózsa, 
fülben-csavarító, fülben-eresztő fű. H. 
W. 98. lap.) 

*Fülbenmászó fű: Csapó 97. Ugyanaz, 
mint a Fü.lben facsaró. 

"'Fülemüle. "Sokan sáfrány helyett 
Calendula, németül Ringelblume (a 
mieink FUemUének hívják) virágjaival
is élnek." (Mátyus: IV. 413.) 
•Füszerszám~gyökér: a Calamus aro~ 

maticus (kálmos) gyökértörzse. (Frick.) 
•Füzfagomba: felber schwammen. 

(Clusius: Fungor. in Pannon. observ. 
Hist., Cap. II., Genus IV.) V aswegyében 
és Szegzárd környékén ma is használja 
a nép ezt a szót, melyen a Lentinus tig
rinus Bulliard nevfi, főleg nyárfán és 
füzfán élősködő gombát értjük. 
•Fűzfalevelű fű: lysimachia floribuE< 

spicatis, foliis conjugatis Crantz. (Csapó 
100; Domby 100.) Mai neve: Lythrum sa
licaria L. réti füzény. 

"'Gabecz-gyökér, Gabicz-gyökér?: A ga
gccz, vagy gabicz gyökeret ó hájjal 
öszve kell törni és flastromot belőle csi
nálván, azzal kell kötni. (Orv. K. 45.) E 
szó különben gavez-gyökér alakjában 
már Frankovithnál is előfordul. (Eöreg 
gauez gyöker lenele viragostul. Lásd: 
lll. Tud. Társ. Évk. I. 96.) 

•Galambicza: keserű gomba; agaricus 
piperatus; pfefl'erschwamm. (Veszelszki 
103.) "Ezt a gomba nemét a mezei em
berek belől sóval meghintik, a marha
ganéj eleven szenén meg-fonynyasztják 
és a mikor ott jól meg-Ievesültt, mele
gen úgy eszik meg, és engemet-is kí
náltak véle, nevezetesen a tárkányi 
marha-járáson. Ditsérje a kinek tetszik. 
de én azt mondom, hogy így a gomba 
igen otromba" (u. o.) A G. szó különben 
igen régi; már Clusius (FungOrum. in 
Pannon. observ. brev. hist., cap. I. gen. 
XIII.) említi a kék GA (blau teubelinge; 
képét is adja); a vörös G.-t (rot teube
linge); a fekete és a varos G.-t (rauhe t.). 
Galambócz-fű: verbena; eisenkraut. 

(1745; Torkos, 8. lap.) 
•Galambszínű rózsa: rosa Damascena. 

(1745; Torkos, 3. lap.) 
f/;Galgant. Reá metélj petreselymet. 

malosa S·zőlőt, galgantot (R.adv. Szak. 
113.). Mai neve: rhizoma galangae mi
noris, vagyis az Alpinia officinarum 
Hance nevű chinai növény tőkéje, me
lyet régen füszerül, gyomorerösítőnek 
használtak. 

"'Gáliczkő-spir-itus: spirítus vitrioli. 
Rácz: Borb. 174. De már a XVI. sz. vfl
gén is szerepel: gáliczkő-olaj néven. 
(Ilyenkor legyen neked igazán elkészít
tetett gáliezkü olajod; Radv. Szak. 263.) 
Mai neve: angol kémmv, vitriol-olaj. 

*Gáncza: lásd Hariska. 
Gánya-virág: flores genistae. (1745; 

Torkos, 3. lap.) 
Gavez-gyökér: lásd Gabee 
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•aelegenye4a: galagonya. Gelegenye 
fa, deákul acuta spina. (Orv. K. 72; két
szer.) 

"'Gelicze-tüske: iglicze-tövisk. (Csapó, 
120.) Mai neve: Ononis spinosa L., tövi
ses iglicze. 

Gelyva: Iaskagomba~ Lásd: Venicfa. 
Genyetségmadzag: lásd Kérő. 
~Gém-háj': axungia ardeae, reiherfett; 

graisse de héron. Hajdan aranyér ellen 
használt gyógyszer. (PP. Pax, 163.) 

"'C'Témlábú gomba. (A XVI. századból; 
R.adv. Szak. 223.) N em sikerült megálla
Pítanom, hogy milyen gomba értendő 
alatta. 

"'Genyece: Toldy II. 69. 
•Gilisztafű: santonicum. (Frick.) 
•Giliszta-por: semina (helyesebben: 

flores) cinae, citvor~virágok. Meg~annyi 
geleszta port (semen cinae) tégy hozzá 
(PP. Pax 157.) 

Giliszta-üröm-mag: flores cinae; zit
wersaame. (Csorba: 42.) 
•Gimnyel-vű fű: scolopendrium (Ve~ 

szPlszki 400.) · 
eGispán: grünspan. Lásd Zöld görög. 
Gif. Lásd: Fekete mák. 
"'Gólyahúgyfű: asphodelus luteus (Ve-

szelszki 79.) V. azt mondja, hogy a Ke
menesen és a Farkas erdején használja 
a nép ezt a kifejezést. 

•Gombókás csalán, olasz csalán: ur
tica pilulifera (V eszelszki 448). 

•Gomborka, körköly; myagrum sati· 
1rum (Veszelszki 361). 
•Gömbölyeg-szegfű: fructus amomi 

(Mátyus IV. 355.) 
•Görög bab, görög széna-mag: semen 

foenu-graeci; bocksl)_orn-saamen. (Tor
kos, 11. lap.) 

Görög fehér: plumbum cnrbonicum, ce.
russa, szénsavas ólom, bleiweiss. Görög 
fejérrel törd öszve erősen (PP. Pax 163.) 
Görög fejér vagy fejér görög, bleyweiss 
(Ts. M. - Sz. K.) 

Görög széna: Trigonella foenum grae
cum L., lepkeszeg. Görög széna magot 
törj meg aprón (PP. Pax 236 ) Görög
széna magot aprón megtörvén (u. o. 
284.) U. o. 286. 

•Grófné-ire: unguentum comitissae. 
Gróffné ire . . . igen basznos a folyó 
RÜlyben, ha azzal vékonyát és farát gya
korta kenik (PP. Pax 168. és Csapó: Or
vosló Könyvecske, 1791, 183.). Kénsavas 
cinket tartalmazó kenőcs. 

•Gumma: gummi, mézga. Gummák, 
halsamomok és egyéb keményített ned
vességek (1745; Torkos, 5. lapon és szá
mos más helyen.) 

Gummi-fa: eupborbia officinarum. 
Rácz: Borb. 164. 

•aJJalog olajfa: farkas boroszlán; 
daphne mezereum. Gyalog olajfa gyö-

Magyary.Kossa: ~fagyar orvosi emlékek. ff. 

kér héja: cortex mezerei radicis; kellers 
hals-wurtzrinden (1745; Torkos, 2. lap). 
Gyalog-olajfát a deák orvosok Chame
laeáÍ1ak nevezik (Váli 13.). 

"'Gyapota: gossypium, vatta. Itt lát
tam holdakkal teremni az gyapotát 
vagy pamutot (Sz. 1889. 464.). 

*Gyenge-gyökér: Polygonatum offtci
nale All.; orvosi sülyfü, Salamon pe
csétje. Mossák... gyenge gyökér vízzel 
(Sigillum Salamonis) vagy pedig a te~ 
hén-ganéjnak vedd vizét (Aqua omnium 
florum). PP. Pax 259. 
Gyékényfű; lásd öreg káka. 
•Gyömbérmakk: Baiassi Menyhért 

~irultatásában fordul elő. 

"'Gyöngy: bimbó. Végy cardui bene
dicti gyöngyét, májusban szedettet. 
(Orv. K. 29.) Vö. PPBI. Gemma: drága 
kő; item: fakadás, bimbó, szem. 

*Gyöngyczégér: Végy tölgyfa-gyöngy
tzégérnek porrá törett és megszitált le
veléből 2 latot. (Szind. 12. I.) A szemben 
álló német szövegben ,.Aichenmiszbel" 
felel meg a gyöngy-tzégér-nek. Mivel
hogy a tölgyfán leggyakrabban a fakín, 
Loranthus europaens L. élősködik, első 
sorban erre kellene gondolnunk a 
gyöngyczégér magyarázatakor; de mivel 
a német köznép EichenmispeJ. és Eichen
mistel névvel a fagyöngyöt, Viscum al
bum L. is illeti (Holfert, 50. L), s mivel 
ez utóbbit hajdan Viscum quereinum
nak is nevezték, ennélfogva ezt sem zár
hatjuk ki. 

Gyöngy-~'ÍZ: lásd Csukaháj. 
•Gyövó"tény (Veszelszki, 454.). Mai neve: 

apró szulák; Convolvulus arvensis L. 
"'Győzedelmi fű: victorialis. (Frick.) 
"'Győzedelmes gyökér: radix victorialis 

1ongae; allermanns-harnisch-wurtzel. 
(Torkos, 10. 1.) 

Gyülep: julep. 
Gyűrű-fa, farkas-hárs: gnidium, coe· 

cognidium. (1745., Torkos, 4. I.) :M:ai 
neve: Daphne mczereum J.-~., farkas bo
roszlán. 

*H a,gym,ázfű: alJiaria (Veszelszki 36). 
De az iglicetövist is nevezték így hajda
nában. "A. vi specifica, quam exerit 
(Ononis spinosa) in morbo Hagymáz, 
saltern dicitur Hagymáz-kraut". (Schül
le~: Diss. ina ug. med. de morbo Hagy
rnaz. Halae, 1726., p. 24.) 
*Hajasfű, rontófű, aggófű, kercsztfü: 

senecio vu1garis (Vcszelszki 407). 

""Hajladozó fü: beta. (Murmellius
Szamota 21.) 

Halhód-tök: castorcum. (A KySz, köz1i, 
de nem tudja magyarázni.) 

*Halzsír. LásQ Bolondító halzsir. 
Hdnytató gyökér: radix ivecacuanhae. 

Rácz: Borb. 171; En~Tedi 44. 

17 
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•Horiska, haricska: hajdina, pohánka 
(Veszelszki 230). "Vasvármegyébe a 
hientzek között kétszer-is vetik és ster
tzet, gántzát (ez ott tartományos szó és 
annyit tesz, rnint a puszlitza) készítnek 
belőle" (u. o.). Mátyus: II. 152. 

Harisnya-csalán: urtica minor (Zsol
dos, 453.), 
*Harmatfű: herba rorellae; sonnen

thau. (1745., Torkos, 8. l.) Mai neve: 
Drosera rotundifolia L. 

*Harmatkása: lásd Mannakása. 
*Három királyok vize. ,.Fűz Anna ke

zét Szent Ta1nás hájával, melyben Isten 
fája, szentölt tömjén és három királyok 
vize volt, gyógyította meg." (1728. egy 
szegedi boszorkánypör irataiból. Ethn. 
x .. 36.) 
ll áromság-fű: herba trinitatis. (Frick.) 

Vö. NySz, 
•Hasaló fű: evonymus? (Beszterce.i 

szószedet 29.) 
Hashajtó eszköz: remedium catharti

cum. "Ezeknek a piluláknak nagyobb 
munkájoknak kell lenni, mint a közön
séges hashajtó eszk~öznek" (Domby, 210). 
*Hasznos-fű: abrotanum. Murmellius

Szamota 21.) 
*Havadi rl)irág, nártzissus virág, kan

kós virág: narcissus (Veszelszki, 321). 
*Havasi morgóegér-háj: axungia mu

ris montani; murmelthierschmaltz. (Tor
kos, 12. I.) 

*Havasi ugorka: az Ecbalium elate
rium Richard (Yomordica elaterium 
Linné) régi neve. (1745; Torkos, 5. l.) 

*Havasi vad-ugorka-gyökér: radix cu
cumeris asinini; esels-kürbisz-wurtzel. 
(1745; Torkos, 9. 1.) 

•Hegyes útifű-mag: semerr plantagi
nis angustifoliae, gespitzter wegerichs
saamen. (Torkos, 12. l.) 

* Hegyi ikra: asbest. (Mátyus, IV., 
v. ].) 
*Héhel-fű, tűhegyű fű, erdei káposzta: 

seandix pccten Veneris. (Veszelszki, 
340.) 

*Herczeg füve: hirundinaria. (Toldy. 
IL, 71.) 

*Herecz: fejér h. és kék hátú h. (Radv. 
Szak., 222. és 223.) Valami gombafaj. 

*Herencs (gomba): kremling. Clusius
nál (Term. tud. társ. évk. I., 104.). Vörös 
herencs (u. o.). 

"'Hermes u;iia: hermodactylus. (Frick.) 
*Hi.gviricz, édes gyökér: radix liquiri

tiae; süsz-holtz. (Torkos, 10. l.) 
*Him czipros: lásd Fel~ete czipros. 
*Bim-farkasalma-fű: herba aristolo

chiae longae; langosterluceykraut. (1745; 
'l'orkos, 6. L) 

Him levendula. Spikinard, him leven
dula, nardus Indica ... "Hideg gyomrot 

melegít, emésztetlenséget elűz". (Orv. K. 
62.) 
~Hiripgomba: boletus ferrugineus; 

steinpülz. (:Mátyus, II., 481.) Ma is hasz
nálják Erdélyben. (Lásd MTsz.: hiriba.) 
István:ffy Gy. szerint (Termtud. Köz
löny, 1909; 436.) = boletus bulbosus (a 
Dunántúl "vargánya" s már Clusius is 
ezen a néven említi). 
"'Hiúzkő: lapis Iyncis, seu belemnites; 

luchs-stein. (Torkos, 14. l.) így nevezték 
hajdanában egy ásatag fejlábúnak (ce
phalopodának) a törmelékét. 

H oldruta: lásd LúdTeftentő-fű. 
•Hód monya: castoreum-zacskó. Bat

thiány Ferencznek Nádasdy Tamáshoz 
(1553.) intézett levelében fordul elő. 
(Orsz. Lvltár-.) A mony szónak régen 
"scrotum" értelme is volt. 

•Hódtetem zsírja: axungia castorei; 
biber geil-schma-ltz. (Torkos, 12. I.) 

*Hód-töke, hód-töki olaj: castoreum. 
"Végy fertály font babérolajt. . . hód
töki olajt" (Ts. M. K. J. 38.). "Végy ... 
hód-töki olaját" (u. o. 42.). V. ö. PPB. 
Castoreum: Hód tökiből való orvosság. 
(A NySz.-ban található halhód-töke szin
tén kétségtelenül eastoreum-ot jelent.) 

*Hollandiai szurok: pix navalis; schi:ff
pech. (1745; Torkos, 5. l.) Mai nevei: Pix 
navalis, P. nigra, fekete szurok; 
schwarzpech, hartpech. Tiló részeitől 
megfosztott fakátrány. 
Hólyaghúzó-fű: lásd Sebesítö-fii. 
*HorrJas hilvelukii széna: foenum grae

cnm. (Orv. K. 84.) V. ö. Görög széna. 
HölgymáL· lásd Drágulob. 
"'Igen-hasznos-tii: puJegiuru (Murmel

lius-Szamota 21.) 
*lgen-kese1·ű-fii: aloes. (Frick.) 
"l glicze-búza. "A tavaszi-búzának 

szinte van rokonsága; illyen az iglitze
búza, a mellyet 4 hólnap alatt malomba 
le.het adni." (Veszelszki, 432.) 

•IrnelJJ. "Végy szapora füvet, kapot
nakot, körtvélyfa imelyét." (Ts. M. K. 
L 22.) Hogy ezen érdekes szó jelentését 
megállapítsam, megnéztem a Tseh Már
ton-féle köny-vnek német eredetijét s 
ennek 1633-iki kiadásában (mely megvan 
az akadémia könyvtárában) a 25. olda~ 
Ion a köt·tvélyfa i:melye úgy hangzik. 
hogy birnbaum-mispeln; ebben a kifeje
zésheu a misrwl-nek (naspolya) semml 
értelme se volna, ha nem tudnánk rá 
példát, hogy a német köznép néha ma 
is felváltva használja a mi,.<;fel-t és a 
mispel-t. (Pl. Eichenmispel: viscum 
quercinum. Holfert-Arends 50.) Kétség
telen tehát, hogy a Tseh M. szövegében 
iR a birnbaum-mispel helyett a Birn· 
baum-mistel értendő s így az imely itten 
fagyöngyöt (Viscum album L.) jelent. 
Lásd még Irnelygyökér és Va-d-imely. 
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clm.ely-gyökér, tárkon gyökér: radi.x 
N'rcthl·i; bertram-wurtzel. (Torkos, 10.1.) 

•Jmergyökér: lásd Koloka. 
~Imola: lásd Sukollat. 
"'Indiai fa: anacardium. (Frick.) 
J~diai fekete ta: ébenfa. Lásd Köt· 

t tn-g. 
*l'ndiai :keserű bab: fabae sancti !g

natii. A strychnos nux vomica magvai. 
(Szentm., 167.) 

*Indi-ai szegfű: lásd Borsola. 
"Indiai torma, sárga felfutó, spanyol 

sarkantJ.'Ú virág, királyszínü virág; na. 
sturtium Indicum; eressorr d'Inde, ca 
pusine; indianisebe kresse (Csapó, 279). 
Mai neve: nagy sarkantyúvirág; Tro
paeoium majus L. 

fi'Jndiai tü.~kés disznó-kő: lapis hystri
cus, seu piedra del porco spino; india~ 
niseher stachel-saustein. (Torkos, 13. I.) 
Lapis porcinus, L. Malacccnsis, Bezoar 
hystricum néven is ismerték. Nem egyéb, 
mint a tüskés disznó (Hystrix cristatus 
L.) epehólyagjában található concr"'
mentum. 
~ln-ir: unguentum nervjnum. "Hasz

nos ide a geleszta olaj, az in-ír a patt 
káhan" (ungventum nervinum). PP. Pax. 
308. 
•Innyujtó-fű: lásd Csikorgó-fű. 
!res 1·uha: vászondarabra kent fllas

trom; sparadrap. "!res ruha módra kösd 
a sebre (a békák tojományát)." B. Szabó 
D., 1786. (Ethn. XIII., 134.) 

[spanyol légy: cantharides. (Weber: 
Amuletum, 89.) 

"'Ispikanárd-olaj: ungucntum nardinu~ 
PPBI. "Kildjen Kd énneken egy keves 
i spikanard ola (j)t, mert itt nem tehe
tem szerét." (1561; N"ád. r~ev. 173.) "Tho
wabba ha Nnak töb Ispykynard olaya 
wol na, N god kwldene, mert az kyth hoz· 
tak mynd fól kentek" (egy Nádasdy 
'I'a~ásnéhoz intézett év nélküli levél
ben. Or sz. Levéltár). 

"'Istá1·j, vizi méreg, lator .. kó~dus, mé
hck nevetése, farkas-nevet? fu: ranun
enlns sceleratus. (Veszelszk1, 373.) 

*Isten juhocskája, *Isten tehenkéje, 
Isten üneje: Meyell"\\'Ürmcr (Ts. M., Sz. 
K.): nünüke, olajbogár. "A májusi. bo· 
gár vagy nyü, mellyct a magyarok 1st:n 
tehenkéjének is neveznek . , . nem egye b, 
hanem egy. . . insectum, mellyet ama 
nagyhírű ... Liné Károly a, colcopterá~ 
classisában helyeztette és ugy nevezi, 
hogy Meloc; tserebogár pediglen scara
beus melolontha. Az a két J;ogár n~m~ 
n<Jgyon különhöztetik eg-yma~tul kulső 
természeti rnházattyára." (Lmzb., III., 
2.' 549.) Egy adat a 16. sz. ~lejéről: "Ki
nek az alfe]ében süöl vagJon, keressen 
Az naranch heyath, es az Isten nönejth 

(így!), aszaid megh es törd-megh erős
sen." (Ethn. X., 271.) 

•Isten kegyelme-füve: herba gratio
lae; wild-aurin. (1745; Torkos, 7. lap.) 
lstennek kegyelme-füve: gratia Dei. 
(Frick.) 

lsten korsócskája: lásd korsócska-fű. 
•Isten lova farka: mai neve spárga: 

asparagus o:fficinalis. "Egy dictioná~ 
riumban mint egykor látám, ez fű Isten
lova-farkának neveztetik, melly neveze
tet reprobálok, azért mivel kivált ke
Tesztényekhez nem illik az Istennek 
Szent Nevét illyen híjában valóságokra 
ruházni." (Csapó, 270.) 
•zsten-pohárkája-fű. "A Helxirrét vagy 

Cis-ampelost-is Isten -pohárkája-fűnek 
nem helyessen nevezik." (Csapó, 143.) 

•Isten üneJe: lásd lsten juhocská.ja. 
•Iszap: lásd Salolcfű. 
Itató papü·os. "Itató papírosra ken~ 

vén, tedd a mellére." (1564f Gyógy. 1880. 
106.) 

•Jz: lekvár; 
fenyöí.z: roob 
436.). Továbbá 
lő íz. 

electuarium, roob. Péld.: 
juniperi (Mátyus: IV. 

a NySz.~ban szilvaíz, szÖ· 

•Jzetlen fű. (Csapó, 149.) Mai neve: 
kerti laboda. Atriplex hortensis L. 

'*'János (Jánusz)-körörn. Radvánszki 
,.Magyar családélet és háztartás" c. 
ffi.unkájában (II .köt. 315, 163 stb.): "Já
nosköröm, mind bűröstől". Mint~ogy 
egy másik helyen (163. o.) az orvoasagos 
kövek közt említi azt hiszem, hogy 
amulétumként karperecerr stb. hordoz
ták. A_ fenti idézet is bizonyítja, hogy 
valami állatnak a karma volt, de hogy 
melyiké, azt nem tudtam kideríteni 
(hiúz! nyestn. 

*Jénister, kerti sárga borsóka-fa; ge
nista. (Veszelszki, 233.) 

*.Jer'va gyökér: radix contrayervae, 
gift-wnrtzcl. (1745; Torkos, 9. lap.) 

*J ó illatú gumi,: assa dulcis. (Frick.) 
A mai benzoé-gyanta. 

•Jó szagú csalán: erdei csalán, la
mium montanum, Jamium Plinii (Csapó, 
5:'1.). Mai neve: erdei mébfű, Melittis 
melissophyllum r~. 

*Juhász- m.ogyoró. Bulbocastanum: 
,.földi gesztenye, juhászmogyoró; érd
kcstcn, schae:ffersniiss; mivel a juhászok 
a mezőn tsemege helyett élnek vele". 
(Veszelszki, 112.) 

•Ju)uba. Fekete jujubák: sebesten, seu 
rnyxae. Veres jujubák: zizyphae, seu ju. 
jubae. (1745; Torkos, 4. 1.) 

'*Kálcagyökér: lásd Olasz káka gyökér. 
"'Kakasfarkfíi: eonvallaria polygona

tum. (V eszelsz ki, 354.) 
*Kakasvirág: adonis. (Veszelszki, 27.) 
*Kákóbot, nád-botikó, buzogányfü, 

baka: typha. (Veszelszki, 435.) 

17* 
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... Kakócsfű:? Kakóts fűnek winden
félében egyenlő tulajdonságai vagynak 
a disznó kékkeL (1759; Váli, 97.) Ka
kics~ V. ö. NySz. 

"'Kakuk kenyere. "Trifolium acutum: 
Siciliaban termő Haram leuelö fw. Ka
kuk keniere. Abelullja." (Toldy: Djabb 
adalékok stb., 75.) A Trif. acutum írás
hiba {Tr. acetosum), szintúgy az Abe
luHja is (Alleluja helyett). Mai neve: 
Oxalis acetoselia L., madársóska. 

• Kakuk-pökte-fű: kakuk virága, me
zei torma. (Csapó, 124.) Mai neve: réU 
kakuktorma; Cardamine pratensis L. 

"Kakuk-wldta: közönséges bakszakáll; 
Tragapagon orientaUs L. (Csapó, 23.) 
"Kakuk-szegfű (Veszelszki 289). Mnl 

nove: Lychnis flos cuculi. 
Ka-kuk-tedék: flores anagallidls: 

gauchheil-blumen. {1745; Torkos 2. l.) 
•Kakuk virága: lásd Kakukpökte fű. 
• Kalafonia: eolophonium, hegedű-

gyonta. (1676; T. T. 1894., 398.) 
.,Kaláris-lé: tinctura corallorum. Lltsd; 

Lé. 
•Kaláris-szirup: sirupus corallorum. 

Igen ha'SZn{)S a kaláris sirup-is (mellyre 
a gazdagabbak szert tehetnek). PP. Pax. 
144. A gazdagok a kaláris sirupra szert 
tehetnek (u. o., 149.). 

"Kálomista tapló: Artemisia vulgaris 
L. Lásd: Szent János füve. 

• Kana. kanna: radix alkannae verae 
s. orientalis, a Lawsania inermi,s (L. 
alba Lam.) nevű keleti növény gyökere, 
henua (alhinna). Mikor tetves labu l?.v.ad 
vagion: v.ed .az tehenn~k ... az epe~~ es 
ves kanat beleie, az kivel lovatt foste
nek (M. P., ÁlL L. 1906., 202.). Előlordul 
a NySz.-.ban (II. 97.: Kanuáért és_ bőr
zsönért Illeynek adtunk 57 frt) es az 
OSz.-ban (446. l.: Egj kereik skatula'~an 
lo feostenj való kana telj; Judas szabasu 
martalucz kurafi, kánnával festett sz~
kallu), de mindkét helyen helytelen~! 
"cantharus, cupa"-nak (kanna.' korso) 
értelmezve. V. ö. Ethnographia, 1906., 

213. a· .. 
"Kankós virág: lásd Hava ~ vtrag. 
•Kapcsos moh {Csapó, 192.). Mai. neve: 

Lyeopodium elavatum L., korpafú. 
• Kaponyák gyökeri (!): radix asari 

(Frick). V. ö. Kapotnyak. (NySz.) 
Káposzta: lásd Magyarország czímere. 
*Km·aláb: lásd Kele-rábi. 
Kárd-L Veszelszki (130.) azt mondja az 

árticsókáról, hogy "az emberben tsak 
a melancholiát neveli. . . azért bátran 
elmondom, hogy a Magyar az efféle ki· 
vántsiságra (t. i. az articsóka evP.sére) 
fel nem indul ha mindjárt a Kárdi ne
vet reá-adom:is". A NySz.-ból azonban 
kiderül, hog: ezt a nevet nem í5 "adta 

rá", mert már Lipp: PKert II., 87. elő 
fordul. 

•Káriai kömény: carvum carvi (Toldy: 
Ujabb adalékok stb., 69.). Mai neve: 
franczia kömény, 

*Karikó: pilula~ trochiscus~ "Ögyék 
meg hatot az karikákba" (1558; Gáspár 
doktor levele Nádasdy Tamásnéhoz; 
Orsz. Levéltár). 

*Ko.nnasin-mag: grana chermes, seu 
tinctoria; kermesin-beer. (1745; Torkos, 
4. l.) Nem növényi eredetű gyógyszer, 
hanem a Coccus ilicis Fabritius nevű 
tetű, melY a Quercus coccifera L. dél
európai tölgyfán élősködik. 

•Karmazsin-féreg: cocionella; kutzen
ellen. (Torkos, 13. L) A mai cochenille. 

""Karmazsin színt festő mag: grana 
Kermes, PP-. Pax 229. Lásd Karmasin
mag, 

•Karmazsin vuag, őszi boroszlány: 
polygonuru orientale. (Veszelszki 344.) 

Kármelita-víz: aqua melissae compo-
sita. (Mátyus, IV., 464.) 

*Karó répa, Földi-tök, karó répa; 
radix bryoniae; zaunruben. (1745; Tor
kos, 9. !.) 
•Kásafű: lásd Szent Iván virága. 
•Kassai rózsa: lásd Büdöske. Mátyus 

(TI., 72) azt mondja, hogy sokan a kon
kolyt is így nevezték. 

• Kassai vászon. Maró szerekkel beita
tott vászon, melyet vadhús stb. elron
csoiására, edzéSére llasználtak. "Kassaj 
vás:wn: A gáliczkövet, grispánt, timsót 
ted egy kis mázos uj csúporban, dara
bonként végy szép tiszta uj vásznat, a 
melly mék ki nints fejérétve, ted belé 
a menyit látod, hogy a szerszám meg
hat, és osztán tölts erős eczetet rea, an-
11ak utánna tégy a csúpor szájára cse
repet, a melly szépen be érje, tapazd sze
pen rea, és ha eránzod, hogy immár 
meg főtt, veddki a tüzbiil, és a vasznat 
kivévén belőle, szárazd meg, s mikor 
kell, tedd a vad husra, ki eszi". (Orv. 
K. 53.) 

"'Katika ré1Jája-fli (Csapó, 133.), Mai 
neve: sisakvirág; Aconitum napellus L. 

*Kotlankóró (Csapó,132.): katangkóró; 
Cichorium intybus L. 
~Kattankóró:- Cichorium intybus L., 

katáng-kóró. "Száraz betegség ellen áss 
kattan-kórót." (\V., IV., 294.) 

"Kaulé répa: kalarábé. (Mátyus, TI .• 
248.) 

*Kecskegomba: geysschwammen. Már 
Clusius említi (s képét is adja) a ma
gyarországi mérges gombák között. 

"'Kecske háromlevelű füvet igen szere
tik a méhek szedni ... cytisusnak hív
j<ik deákul; o11yan mint a ló her, vagy 
három leveli-í fil. (1759; Váli, 98.) 
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"'Kecske-ruta: herba galegae; geisz
rauten. (1745; Torkos, 7. l.) Mai neve: 
Galega officinalis L. 

"'Kecskeszakáll-gomba, bokros gomba, 
klárisgomba: clavaria coralloides, fasti
giata; corallenschwamm, ziegenbart. 
(Mátyus, II., 482.) 

"'Kedves dió: nux praenestina, nux 
pontica (Murmellius-Szamota, 20.). Mai 
neve: CoryJus colurna L., török mo
gyoró. 

"Kedves fű: siser (Murmellius-Sza-
mota, 21.). 

ii:Kék csillag mrag: lásd Béka terjék. 
*Kék kandilla: lásd Paraszt bors. 
• Kékkő: l. cuprum sulfuricum, eaeru

leuru vitriolum, rézgálicz, kénsavas réz. 
Az mely lónak szemén valoia van: an
nak az szemét amaz kék küuel köl törűl
tetny (M. P., Áll. L. 1906., 200.). 2. A 
NySz. is felhoz egy adatot, melyet szin
tén rézgálic-ra magyaráz s mely a kö
\'etkezöleg szál: ,.Az kékkő igen szép és 
drága, eleín kékkőnek hítták, mostan 
immár aquamarinának nevezték" (Kecsk., 
ötvM., 276.). Első tekintetre feltűnik, 
1JOgy itt nem a rézgálicról van szó, 
hanem azon drágakövekről, melyeket 
xégen is aquamarinának neveztek, t. i. 
a beryll, topáz és korund zöldes-kék faj
táiróL 

"l-Kék kükörics: kükercz, kökörcsin, 
kökörtyén (Csapó, 146.): őszi kikirics; 
colchicum autumnale L. 

• Kék nádrafű:? Arena ellen: fekete 
eper levelét és kék nádra füvet egy ga
ras áró sáfránnyal főzd meg. (15641; 
Gyógy., 1880., 107.) A NySz.-ban "mádra~ 
fű" alatt felhozott magyarázatok nem 
illenek rá. 

*Kék spanyol viola: fürtös ibolya, fige
bab, keserű vadbab. (Csapó, 119.) Mai 
neve: fehér csillagfürt, Lupinus al bus· L. 

*Kék tetűfű, Katika répája: aconitum 
napellus. (Veszelszki, 319.) 

*Kék tövis: eryngium. (Veszelszki 
209.) 

*Kele-1·ábi, kara-láb, karó répa: bras
sica oleracea eauli rapum, gongylodes. 
(V eszelsz ki, 142.) 

*Kelés-fü: scabiosa. (Házi Orv. 65.) 
"'Kencse-fencse: kenőcs. Veszelszki (95 

stb.) azt mondja a beton:ikáról, hogy "ha 
ezen füvet magostól öszve-törik, szent 
Antal tüze ellen hasznos kentse-fentse". 
Továbbá a kutyatejré51 is mondja, hogy 
"a kosz ellen-való kentse-fentsék köztt 
nincs ennél egybe hathatósb". (U. o. 212.) 

*Kenrlözö: cernssa plumbi; szénsavas 
ólom. (Molnár, 322.) 

"'](erek kapoT: asarum, kapotnyak, 
mogyoró-alja. (Vcszelszki, 75.) 
"'Kénkő. Ló-kénkő: sulphur caballi

num; ross-schwefel. (A kéntartalmú 

közetek föllengitése után megmaradó, 
tisztátalan, homokos kén.) Sárga kénkő: 
sulphur citrinum, gelber schwefel. (A 
közönséges, rúd alakú kén.) Eleven 
kénkő: sulphur vivum; lebendiger 
schwefel. (Torkos, 15. 1.) 

Kenő: unguentum. (1587-ből való adat.) 
l\INy. 1916., 181. 
Kenőcse. "A leveléből, gyökeréből (az 

Innia heleniuméból) a falusi asszonyok 
disznó-hájjal jó kenőtsét tsinálnak, a 
fájjó hideg gyomrot és hasat avval 
kenik". (Veszelszki, 198.) 
*'Kenődés: kenet. Legnevezetesebb 

haszna vala a régiek közt a faolajnak a 
kenetekben vagy kenődésekben. (Má
tyus, IV., 312.) 

• Kerek nád ra, folyó fű, földi boros
tyán (Csapó, 43.). A kerek repkény, Gle
choma hederacea L. régi nevei. Veszel
szki (151) is így említi és azt írja róla, 
hogy "Pesthen a füves asszonyok eleget 
árulnak tavaszszal, hogy a kik a füves 
levetskét szeretik, el-készithessék: mert 
sok szép hasznai vannak .nemtsak leves
ben, hanem herbatheában-is". 
*Kereszt-fű: polygaia amara. Ráez: 

Borb., 176. 
•Kérő: 1. Sebbe való tépés. "Fájni 

kezde a torkom. . . egy nagy disznó
szaka vagy tályog lett beló1e . . . nagy 
kh·ő járt belé." (Bethlen Mikl. önélet
üása, I., 204.) A legrégibb ilyen értelmű 
adatom 1536-ból való. (Orsz. Levéltár, 
Nádasdy-levelek közt.) Nád. Tamás u. i. 
azt írja a feleségének: "Az hol azt 
h·od hog' irumar nem kezd keroe iarni 
az ferko kelesebe, en azon czodalok, hog• 
eddighis 'iart" stb. 2. Sebészi nyomó
kötéshez való vászondarabkák. "K_érőts
kék, vagyis nyomni való rongyok", 
.. nyomni. való kérők", ,,pálinkába már
tott kérők". (Rácz, Borb. V. ö. 1\fNy., 
1908., 88. L) 3. A fontanellák készítéséhez 
való gennyszalagat (ném. eiterband) il5( 
így nevezték néha. Hogy ezen mi 
értendő és hogy miként alkalmazták, az 
legjobban kHünik Lencsés Antal (Az 
okos csndafi, 2. kiadás, II. köt., ll8. l.) 
köv. leírásáhól: ,,A kérő huzása így me
gycn végbe: végy egy darab posztószélt, 
mellynek szélessége egy újjnyi, hoszRza 
pPdig fél rPfnyi legyen; kend be ezt a 
közepe táján mintegy 4 újjnyi helyen, 
mind a' két felől. közönséges terpetinnel 
vagy írós Yajjal, - 's készen a' kérő, 
mellyet 11érnel1yek genyetség m.adzaa· 
nak vagy szőrrnadzagnak nf'veznek, 
minthogy Jpginkább ló vagy marha fark 
sz őr ből szokás fonni; de a' posztó Rzéllel 
jobban és könnye-bben lrllC't bánni. El
készülvén a' kérő tsinálj a' baromnak 
azon tagjá n, mellybe a' kérő t akarod 
vonni, a' bőrön kNesztül egy pár met-
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szést, egy egy hüvelyknyi nagyságúra, 
egyiket feljebb, másikat alább, egyene~ 
sen egymás alá négy hüvelyknyire egy~ 
mástól, vízerányosan; azután egy újjnyi 
vastagságú sima páltzával, mellyett itt 
tő vagy fűző gyanánt használsz, 's 
mellynek egyik hegyét tompa hegyesre 
faragtad, a' másikra pedig a' kérőt 
tzérnával reá kötötted, vond be a' 
kérőt a' felső lyukon, az alsón pe
dig ki, 's húzd le annyira, hogy 
a' megkent része épen a bőr alá essék, 
a' végét pedig varrd öszve, hogy ki ne 
essék. Harmadnap mulva vonints egyet 
a' kérőn, hogy a' melly ré.sze eddig a' bőr 
alatt volt, kijőjön, 's más része essék 
oda, 's azután mindennap így bánj vele, 
és a' kiszivárgó genyetséget is mosd le 
mindennap tisztán. A kérőt 12-14 napig 
kell a' sebben hagyni; ekkor ki kell 
vonni, 's tisztán kell a' sebet tartani gya
kori mosogatás által". Ezen leírás kiilön
ben szó szerint át van véve Rohlwes Ba
romorvos-könyvéből (ford. Kerekes Fe
renc), Bécs, 1814., 180. o. - Megjegyzem 
még, hogy a kérőt szűk sebek, sipolyok 
vértelen tágítására is használták (ném. 
quellmeissel, quellsonde, cereolus; MNy., 
u. o. 40.) s erre a célra gentianagyökér
ből készítették [Deichert: 19.] vagy 
szittyó (juncus) beléből (Veszelszki, 264.). 
Csapó (44. lapon) említi, hogy "a fonta
nelláknak való golyóbitskákat" a hedera 
helix (repkény) fájából készítették a 
sebészek (magyarázatát lásd Moeller 
lexikonában .. Fontanellerbsen" címszó 
alatt). Gr. Székely Adám, marhavész 
ellen, fülfúrásra a fekete hunyor (Hel
leborus niger) gyökerét ajánlja. 

*Kerti berzseny: lásd Törökmag. 
'~;Kerti fürtös, fige bab gerezdes viola

mag: lupinus sativus. (Mátyus, II., 180.) 
""Keserű fa: taxus baccata; tiszafa. 

(Murmellius-Szamota, 20.) A tiszafa le
velei kellemetlen keserű ízűek. 
Keserű gomba: lactaria piperata. 

(Clusius is említi.) 
"'Keserű hagyma: cepa fissilis. (Orv. 

K., 102.) 
*Keserű háromlevelű fű, vidrafű: tri

folium fibrinum; biber-klee. (1745; Tor
kos, 8. lap.) 
Keserű lapu: oxylapathum. (Enyedi, 92.) 
iiJKeset·űmagú fű: glycyrrhiza. (Mur

mellius-Sza.mota, 21.) 
~Keserű saláta: heracleum sphondy

lium. V. ö. Tótok salátá}a. 
*Keserű vízi saláta: Kell venned ... 

két marok keserű vízi-salátát. (Ts. M.
K. J., 5.) 

*Kétleveut fű. (Csapó, 137.) A leírás 
után azt hiszem, hogy a mai J,istera 
ovata (L) R Br., tojáslevelű békakonty. 

*Keztyűvirág, kásavirág, kankalék, 
tavaszifű, szent Péter kulcsa. (Csapó, 
148.) Mai neve: orvosi kankalin; Pri
mula officinalis (L.) J acqu, 

,..Kicsiny nadályvirág: bellis minor 
pratensis; feld-maszlieben (ellenben: 
bellis m. hortensis: százszor-szép virág) 
(1745; Torkos, 3. lap.) Mai botan. neve: 
Bellis perennis L. 

"'Kifacsm·t lév: diacrydium, scamonea 
(Frick.) A diacrydium nem volt egyéb, 
mint a Convulvulus scammonia L. nevű 
kisázsiai növény besűrített nedve, gyan
tája. 

""Kígyó-fa: lignum colubrinum; sehlan
gen-holtz. (1745; TorKos, 8. lap.) A 
Strychnos colubrina L. gyökere, melyet 
régen váltóláz ellen használtak. 

•Kígyógomba: natterschwammen. Clu
sius említi így a magyarországi ehető 
gombák közt. (V. ö. NySz.) 

*Kígyógyökér: radix bistortae. (Frick.) 
* Kígyórokka: bar ba Aaron, serpen

taria minor; Aron zakala. (Toldy: 
Újabb adalékok stb., 66.) 

*Kígyó-trank gyökér: radix bistortae. 
Rácz: Borb., 165. (V. ö. NySz. trang 
alatt.) 

*Kikelet-virág: primula veris. (Frick.) 
Kinai fah6}: cortex ehinae; cinchona

kéreg. (Patik, Luk., 193.) 
*Királyi nadály: consolida regalis. 

(Frick.) 
"'Király íra: ungneutum basilicum 

seu tctrapharmacum; hegedügyantát, 
terpentint, fekete k3.trányt stb. tartal
mazó ír. "Osztán rnindjárt beköték ki
rály irával, ugy szünék az lábaill fáj
dalma, ugy lappada meg." (1683; Száz., 
1881. 597.) 

""Királyné asszony káposztája, sár
kerep, királyfű. (Csapó, 239.) Mai neve: 
orvosi somkóró; Melilotus officinalis L. 

*Királyné tüskés káposztája: lásd 
Szamárkóró. 
""KirálySzinű virág: lásd Indiai torma. 
*Kh·ályvirág, sarkasfű, sarkantyú

virág. (Csapó, 240.) Mai neve: szarka
láb; Delphinium consolida L. Veszelszky 
(118.) szintén így említi és azt mondja 
róla, hogy .,a föld népei bokrétákat köt
nek e fűböl, házaikba-n ide-oda szembe
tünő helyeken fel-aggatják, hogy az 
által szemeik látása megerőssödjön." 
Régi babona! 

*Kís borsoc·ska fű, temondád fű, büdös 
fű. (Csapó, 42.) Mai neve: Vetési tar
soly fű; Thlapsi arvense L. (hagyma 
szaga van). 

"Klárisgontba: lásd Kecskeszakáll
(Jomba. 
· *Klicsét': klisztér. "Clycsért is jó be
lőle csinálni." (Orv. K., 85.) Kólikát 
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gyógyít a clycsérje (u. o.). Es még több 
helyen. 

Kóbáld: cobaltum; 
(Molnár. 325.) 

termés arzén. 

* [{ ócsagtollfű: 
manes, vulgo 
magy. aranyos 
ném. abthon, 
(Veszelszki, 26.) 

Adiantum seu trico
polytrichum nigrum; 

paprád, kótsog-toll-fű; 
wiedertodt, steinfeder. 

*Kocsordgomba: 1 "Ez is sütve jó." 
(Radv. Szak., 224.) 

t-Kolándrom. Kolúndrom-mag: semen 
coriandri; coriander-saamen. Fekete ko
lán-drom: semen nigellae; schwartzer 
kümmel. (Torkos, ll. lap.) 

*Kolcs: átkristályosítással tisztított 
konyhasó. Ez a kősónak alkotása, kit 
hivnak a tudományban kolcsnak. (K. C., 
46. lap.) 

iiJKoldustetű-fű. Koldús tetü füvet sz. 
1ván havának 8-dik napján kell szedni. 
(1759; Váli, 103.) Ma a Lappula ecchi
nata Gilib., Tribulus orientalis Kern, 
Bidens tripartita L.-t és más növénye
ket nevez így a nép. 

t-Koloka: imergyökér, deákul: imera 
pannonica. (Csapó, 140.) Cs. a leírásban 
csak annyit mond, hogy tüskés levelű, 
vízben termő fű, mely V eszprém megyé
ben "egy bizonyos tóban" található. 
Kétségtelenül ugyanaz, mint a Kolo
kán (lásd ezt). 
"Kolokán-fű: Mikor 1rhököly Imre 

1G94-ben izületi csúzt kapott, "collocán 
fű"-ből készült fürdőben fürösztötték. 
(Monum, II., 15. kötet, 417. Sz. 1906. okt.) 
Ezen fű a Stratiotes aloides L., vízi 
áloe, ezerlevelű fű (PP.), vizi olló (ném. 
Wasserscheer). A MTsz.-ban "kalokány, 
karlokány, kolokány: tóban növő szú
rós fű (stratiotes aloides)". Ilyen érte
lemben említi Diószeghy-Fazekas füvész
könyve is ("imer-kolokán"). V. ö. Koloka. 

""Komócsin: gramen arundinaceum; 
rohrgrass. (V eszelszki, 238.) 

Kónyigyökér. Csaplovics. (Gemaelde 
von Ungern, I. 74.) írja: "Bemerkens
werth ist eine Giftpflanze, welebe im 
Hanság wie auch in den Sümpfen 
Níederungerns haeufig angetroffen wird. 
Sie heisst Kónyi-Gyökér, Kónyer Wur
zel vom Kónyer-Teiche, wo sie haeufig 
waechst... Diese \:Vurzel ist nichts 
anders als der grosse \Vasserschierling. 
(Cicuta virosa.)" 

Kordován-szömöt·ce: rhus cotinus 
(sárga szömörice). 
"'Kornélkő, Kontil: lapis sardae, seu 

carneoli; carniol-stein. (Torkos, 14. lap.) 
Kornil, húskő: sarda, carneolus; carniol. 
(Sokf. V. db., 114.) "Ekkor kornillal 
vagyis húskővel mindég öszve van ke
Yerve." (U. o. 125. l.) 

"KDTonafa, akáczfa. (Veszelszki, 17.) 

"Koronavirág, császár-koronája virág; 
corona imperialis Dodonaei. (Csapó, 57.) 
Ma: Fritillaria imperiaUs L. 

• Korontai, korontári répa. A kerti 
répa két féle, apró és öreg; az öreget 
korontai répának revezik. . . A koron
tári répát a német szomszédaink Wasser
rűben néven nevezik. (V eszelszki, 377".) 

A korontári répa a NySz.-ban is meg
van, de magyarázat nélkül (az OklSz. 
nem említi); ezért is talán nem fölösle
ges, ha megjegyzem, hogy az írott ern
lékeinkben gyakran előforduló Koron
tár vagy Korontály szó Karinthiának 
volt a régi magyar neve. Giezi Farkas 
(1562. máj_ 3.) a:&t írja Nádasdy Tamás
nak, hogy "Asperger wram az Koron
taty orzagy haddal ide giwlekezet" 
(Orsz. Lvtár; Nádasdy-Levéltár). Kere
cheny László (1553. aug. 15.) írja ugyan
annak Bécsből: "ha az [te várad] el 
vész, azbul Korontál (kor'otal) ország es 
el vész". A Nádasdyhoz intézett levelek 
írói közt fordul elő Koronthaly Akos 
(1573.) is; továbbá Coronthay György 
neve is szerepe1, ki 15-35. Kanizsay Or
solya udvarmestere volt. •Végül: Sándor 
(Sokf., II., 32.) említi: "Korontály tar
tományban (Carinthia)". 

~ Korsócskafű. "Ezt másként Isten
korsotskájának nevezik, de vétek így 
nevezni." (Csapó, 142.) Mai neve: széles
levelű békakorsó; Sium latifolium L. 

iiJ Kosmádra-fű: matricaria. (Told., 
újabb adalékok stb., 70.) 

Koszboly: satyrium. (PPBl., 499.) 
"'Kovacs: kvarczkó, kavics. (Mátyus, 

IV., II., III. lap.) 
*Kökény-virág: flores acaciae; schle

hen-blüh. (1745; Torkos, 2. lap.) A Pru
nus spinasa L. virágai. 

""Kökörcsin (kekerczin): primula ve
ris. Item contra hymle, ad comedendum 
de bent eis dare radicem kekerezill ... 
latine primula veris. (A 15. száz. máso
dik feléből. Könyvsz., 1904. 460.) 

Köldökfii: perfoliata. (Toldy, II., 73.) 
"Kőméz: polYJ)odium vulgare. (Ve

szelszki, 355.) 
F:öpöcze: vas unguentarium, gyógy

szeres üveg. Valami jó terjeket is egy 
köpöczével. (1653; T. T., 1880. 606.) 

"Körköly: lásd Gomborka. 
*Kőrösfa-le·velű fű: lásd Szarvas

gyökérfű. 
Körtvély-levelű tü: herba pyrolae; 

v.-inter-grün. (1745; Torkos, 8. lap.) 
"'Kőszikla-olai. Fejét· k. o.: oleum 

petrae album; weiszes stein-oehl (pet
róleum). Vers k. o.: oleum petrae ruh
rum; rothes stein-oehl. (Torkos, 15.lap.) 

*Kőszikla-tej: lithomarga, seu lac 
lunae; stein-milch. (Torkos, 14. lap.) A 
mészkő ritkább változata, melyet néme-
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tül mondmilch·nak és bergmilch·nak is 
neveztek. 

Kötés: cataplasma. Rácz: Borb., 160. 
* Kötti.ng: könting, drachma (v. ö. 

Susták). Mennyi légyen egy ~at, azt 
minden ember tudja, hogy 240 granurnak
ból áll, és igy egy kötting avagy nehe
zék, máskép quintli, a negyedrésze a 
latnak, 60 gránumokból áll. (Linzb., III., 
2. 550. l.) Ebanus, vagy Indiai fekete 
fából 2 köttinget (u. o.) Sárkány kígyó· 
ból egy negyed részét a latnak, azaz 
l köttinget (u. o.) Fainul ráspolt ónból 
l köttinget (u. o.). 

*Kövér rózsa: Sempervivuru tectarum 
L. 't Silily ellen: Szedj SüUy.füvet, 
mellyet kövér rósának-is hívnak, törd 
öszve, azzal kösd. ,V., IV., 293. (A NySz. 
szerint "süly~fű" a. m. arum, chelido
nium minus, scrophularia minor; ezekre 
azomban a kövér·rózsa név nem illik 
rájuk. A Sempervivum·nak kövi rózsa 
neve ma is használatos.) 
"'Középlevelű fű: Virga pastoris. (Mur~ 

melius-Szamota, 22.) Mai neve: Dipsa. 
cus pilosus L., szőrös m.ácsonya. 

*J(özép·nadály: consolida media. (Frick.) 
Mai neve: Ajuga reptans L., ostorindás 
in fű. 

* Köz·só: konyhasó. Recipe két rész 
vizeletet és egy rész közsót. . . és főz
zed . . . mígnem az mind el emésztetik. 
(K. C,, 39, L) 

"'Krétai kömény mag: semen seseleos 
Creti<~.i; cretischer seselsaamen. (Torkos, 
12. Iap,) 

K?'ispány, krispán, krinspány: aerugo; 
grünspan. Az megbántott tagait krispá· 
nyos vajjal kenyed jó erössen. (1564'! 
Gyógy., 1880. 108.) Végy egy pótra aro 
krispánt (u. o.) Mátyus, lV., XIX. lap. 

*Kristály-czulwr: saccharum Thomae: 
cl:vstier~zucker; cukr pro klystyry. 
(1745; Torkos, 5. L) 

*Jüisztus keze: ricinus communis. Ri
cimls, több neve Christus keze, Christus 
tenyere. (Mel.: lierb., 82. NySz.) 

• Kubiom, hub1um: fructus eubebarum. 
Szerezz eubium magot, mellyet a patiká
ban cubebének hínak. (PP. Pax., 8.) 
Hintsd meg cubiomnak a porával (u. o.). 
Gubiumot (cubebe) törj apró11. (U. o. 230.) 

*Kuklásiű, csuklyafű, sisakfű. (Csapó, 
264.) Mai neve: szelíd sisakvirág; Aconi· 
tum authora r •. 

*Kutyabogyé: solanum nigrum. (Ve· 
szelszki, 414.) 

*'Kutyacseresznye: lásd Piros kutya. 
cseresnye. 

*Kutyahagynw: lásd Felr.ete hagyma. 
*Kufyakapor·: lásd P·ipifPr. 
*Kiipül: agito; köpüL Két tyukmony 

fejérit belé·eresztvén, sodró fával erősen 
kiipüllyék-öszve. (PP. Pax., 193.) 

•Kvintely: quintlein, quentchen, kön
ting, drachma (egy lat negyedrésze). 
Grispan, negy quintely (1676; T. T. 
1894. 398.; kétsoor egymás után. A közlő 
a 'hozzáadott glossariumban tévesen ál
lítja, hogy egy qu.= egy itce.) 

"'Labrus-olaj. Ohoron Margit írja Ná
d,asdy Tamásnénak, 1569 szept. 4. (Orsz. 
Levéltár, Nádasdy-lev-elek): ,,Im az mi
napon, hogy anyámnál valék, öcsém 
igen beteg vala, és labrus olajom, az 
ki vala, neki adám. Immár nekem egy 
szál sincsen. Kdnek megszolgá1nám, én 
édes asszonyom anyám, ked, küldene 
egy kevés labrus olajt: mive·lhogy gyer
mekimet arra sz.oktatám". Talán a "lau
rus-olaj"-nak (dleum lauri) eltorzított 
alaJma. 

Lágyitó kötés: eataplasma emollieus. 
HOOz: Borb. 160. 
'Lapátfű, lapoczkafű: ferula. (Toldy: 

úiahb adal<\kok, 70,) 
Lapi: l.appa MA., lapu. (Enyedi: 42.) 

(Jreg lapi: hardana {u. o. 77.) 

*Lapiczkásfű, hold ruta: lunaria (Ve· 
szelf!zki, 287). 

* Lapoczkafü: lásd Lapátfű. 
* Lasa.gomba: clavaria flava. Schaef. 

fer, szegfűvirággomba (Bor.szék). Talál· 
tatik itt Erdélyben ... a gombának egy 
bizonyos neme, amellyet itt La.sa·gom· 
bának neveznek. (Mátyus II. 484.) 

• Lasponya: naspolya. A Lasponya·fá~ 
nak azon tulajdonsága is vagyon, hogy 
ha az idétlen gyermeket szü:lő asszonyi· 
állat sz. György havának 28·ik napján 
lemetszett egy ujjnyi ágát magával 
hordozza, terhes korában idejére fOg 
szülni. (Váli: 19.) 

• Lator.koldus: ranunculus. (Molnár, 
340-, Veszelszki, 373.) (V. ö. Istárj.) 

*Laurea bak: babérbogyó (bacca 
lauri). Lásd: Bajfü.mag alatt. 

Leány.kökörcsin: lásd Lókökörcsin. 
*Lé: tinctura, fes,tv'l§ny. A kitől ki·te· 

lik, éllyen gyakran kaláris lével (tine· 
tura corallorum). PP. Pax 305. 

"Leán:lJ·Som: berberis: \Veinschaed· 
ling. (1745; Torkos, 4. lap). A sóska·bo
kor (borbolya) régi neve. 
Légyetető: puJvis muscMum; fliegen· 

stein; ma: légykő, termésarzén. (Mol· 
nár: 326.) 
*Lemonyafű, körtvély'fa·levelű fíí. 

(Csapó, 145.) Mai neve: kereklevelű kör· 
tik-e; Pirola rotundifolia L. 
•Lép.fű. Kis-lépfű: herba scolopend

riae vera e; seu eeterach; wildes miltz
kraut. Nagy.lépfü, szarvas nyelv: h. 
seol. vulgaris, seu lingua cervina; 
hirsch·zungen (1745; Torkos, 8. lap). 

*Leveléng vagy fejetlen saláta. (Ve· 
szelszki, 267.) 
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* Levestököm: levisticum, 1-éstyán. 
VegY ... petri.soliumot, kaprot, lewes· 
tökömöt. (1570; Könyvsz. 1896. 372.) 

*'Likasir: farkas·hézaggyökér, him 
farkas alma. (Csapó, 86.) Mai neve: kö
zön-séges farkasalma; Aristolochia ele· 
matitis L. 
*Likaslevelű fű: kis c.s-engőfű, csengő 

virág; hipericuru minus seu vulgare 
Bauhini (Csapó, 58; Váil.i, 58.) Ma: or· 
bánczfű; Hyper-icum perforatum L. 

•Liliom sáfránya: lásd Sáfrány. 
Littarium: electuarium, liktáriom. Fé

nyes littarium következik immár. (Radv. 
Szak. 237. s még több helyen.) 

•Lóborsó: vicia sativa; wicken. (Má· 
tyus: IL 72,) 

*Lódió: lásd Veszelszki, 262. 
• Lódobzó szilva: lósz·emű (nagy sz.e

mü) szilva. (Veszclszki, 359.) 
"'Ló{inggomba, farkasfinggomha, por· 

gomba: lycoperdon bovista; pöfeteg· 
gomba. (Mátyus II. 483.) A régi magyar 
HL'l1észek vérzéscsillapításra használták. 

Lókökörcsin: mezei kökörcsin'! Ane· 
mone nigricans (Störk.) Fritsch 't Ez a 
kifejpzés már Clusiusná.l előfordul. 

("Caeterum pulsatilla·e vulgaris passim 
hic (t. i. M·agy.arországon) inv-eniuntur 
duo genera: unum praecotius, crassiore 
folio flore ampliore et dilutiore, quod 
ab Hungari-s Lókekertsin, id est: equina 
pulsatilla dicitur; alterum non adeo 
praecox, folio minut.ius inciso, flore mi· 
nore et saturatius purpura-scente, quod 
l.Ingari Leány-kekertsin, h. e. virginis 
plll!'latillam appellant".) 
•Lókörmű fű, szamárkörmű fű. (Csapó, 

16il,} Mai neve: martilapu; Tussilaga 
fm·fara L. 

,; Lombikon vett víz: aqua destillata. 
(PPH1. 645.) 
'Lónyelvű fű; lásd Péra·fű. 
Lóru.m-gyökér: radix lapathi acuti. 

Lón1m gyökereit is megrontván főzhetsz 
együtt véle feredőnek. (PP. Pax 165.) 

"Lótorma, nagy palacz:fű, erős-fű. (Ve· 
s:wl~zki, 221.) Mai neve: Clematis 
recta L. 
"lAdrettentő fü, hold rut·a, ki.s hold~ 

n1ta. (Csapó, 232.) Mai neve: Botry
chinm 1unaria (L.) Sw. 

*.li acf!Jta.csombo1': lásd llfacslwfű. 
"Macskafark. Frankovi th munkájában 

(Hasznos és fölött-e szikséges könyv) for
dlll elő. Equi-setum ~ 
"Macskafű: maruru v-erum. ,,Minthogy 

ezen a macskák erős-en kapnak." (Má~ 
t.yus: IV. 473.) llfaeska.csm-nbor·nak is 
nevezi. 

* Jfacskaméz: a fák törzséből kiszi· 
yárgó mézga v. gyanta. A cseresznye-fá
ból ki-forrott enyv-et vagy matska-mé· 
zet. ha ki borban megissza. (Váli: 5) 2. 

Mel arundinis. (Murmellius-Szamota, 22.) 
A cukornád,ból készített nYers cukor. 3. 
Az atracélt is nevezték régen m.-nak. 
(Ethn. XVIIL 222,) V. ö, Patikabili 
macskaméz. 

"'Jfacska·nádra, mátrafü. (Csapó, 167.) 
M,ai neve: iHatos macskamenta; Nepeta 
ca:taria L. 

Magyarország cimere: ,,Úgy tartják 
!iOkak, hogy a káposzta annyit tenne, 
mintha Káp nevű ernher hozta volna 
közinkbe.3 Ez a káposzta (t. i. a fejes ká· 
poszta) olly közön-sége-s nálunk, :hogy e 
nélkül a szegény ember alig élhet, söí 
nem·is tsudálom, ha a káposztát a ma
gyar Magyar Ország tzimerének ne
vezi." (Veszelszki, 107.) 
"Májfű: pulmonaria. (Toldy: Újabb 

adalékok, 74,) 
"'Makkfű'f: Makk fű spiritussa, vagy 

vize, melly a réteken terem, sarjurul ne
nlkedik, levele mint a pimpinellának, 
mint eg-st fél embernyi magassá.gú nö
vése, gombocskája tetején vagy a hegyén 
udnt egy magyarányi gömbölegségű. 

sötét vöröss. (Orv. K. 2.) U. o. lejjebb 
még egyszer. 

•]fakk·ház: cupulae glandium; eichel~ 
hiiuszlein; (1745; Torkos). A tölgyfa 
makk-termésének külső csészikéje. 

"Jialo,m szőllő. Oreg m.: passulae ma
;loreR, zibeben. - Apró m.: passulae mi· 
nores; welsche weinbeerl. (174; Torkos, 
4, lap), 

•Mannakása: boszorkánykása, harmat
ká.sa, grarnen mannae, gramen dacty. 
Ion. e.sculentum. (Csapó, 112.) Mai neve: 
Glyceria spectabilis M. et K., Glyceria 
flnitans (L.) R. Br. 

•Jtarha·'rnifhridát: theriaea diathC'se~ 
ron. marhavész ellen való orvosság. 
Hogy hogyan 11Bsználták és miből készf. 
tPHék, arról l. a közlő Allatorvasi Köny
vészetében, 225. o. 

'* .1fá'l"ia c_úpőkje vagY czi.pPllője. 
(Csapó, 179.) Mai neve: tm·ka rigópohár: 
Cypripcdium calceolus L. 

•Mdri.a }ege: lásd Ilfuszka úveg. 
Jfó.ria Magdolna virága: nardus cel· 

tiea. (Friek.) A NySz .. ban: M. M. füve. 
*.l-fária rózsa: Melius említi az ökör· 

farkkóró fajtái között; begyi ökörfark
nak és veresvirágú ökörf:nknak is ne
vczték. 

•Markóriu.m: 
nek Yalamcly 
ugy::maz, mint 

m('rcurium; a kéneső
Yegyülete; . Yalószínüleg 
merkániom (L ezt.). Veg 

:1 Ezzel FlZemben S.?irnWJJ (Hung. in 
parab., 52.) úgy magyarázza a káposzta 
szót, hogy "quia manachi [italici] usum 
brnssicae Hungaras (!) edocuerunt, a 
capidio eorum caulem káp-hozta voca· 
rm1t" stb. 



266 Hégi magyar gyógyszernevek 

markori(o)mot, törd Jagian, elegycz meg 
vyzzel stb. (XVI. száz. közepéről. Száz, 
1877., 230.) 

*Mastix-csomlJor: marum verum, mas· 
tich-kraut. (Mátyus, IY., 473.) 

Md.traNi: lácd Nádrafü. 
"'Mazola: fehér mályva; Altbaca offi

cinalis L. (Csapó, 177.); sárga mályva; 
Abntil?n A vicerrnae Gaertn. (Veszels'zki, 
17.) Mar a besztercei szászedetben is elő
fordul, mazala alakban. 

•Maztek, mastik: mastix. Mykor akars 
maztek olait ehinalni. (Száz. 1877. 230.) 
Keverd testa mastekkal ozue, ueg egy 
kis mastik olaitis bele (u. o. 228.) 

•Medve-epe: fel ursi; hajdanában epi
lt-psia elleni gyógyszernek használták 
Thurzó Ferenc (1573. nov. 24.) azt írja 
Batthyány Bo1dizsárnak, hogy: "lm 
Kegyelmednek küldöttem medve epéjét, 
kérvén vegye jó néven." (Száz. 1907. 338.) 

"'_Medvego-rnba: boletus snillus. (Má
tyus, II. 481.) 

"'Medvegyökér: radix mei; beerwurtzel. 
(Torkos, 10. l.). Csapónál (127.): mezei 
kapor v. med\•egyökér, meum, anethum 
nrsinum vagyis mai néven: Meum atha
ruantieum Jaqu., havasi medvekapor. 

""Medveszar: :E:des gyökér leve, medve
szar; succus liqniritiae; süsz-holtz-saft 
(1745; Torkos, 6. l.). A mai medvecukor. 

"'Megd·istálni: Jól ázzék benne, azután 
az égett borral meg-distállyad. (Ts. M. 
- K. I. 102.) 
Megelőző eszköz: praeventiv-mitte1. 

(Székely, 15., 18., L) PraeservativC, az-az 
meg-előzésképpen (u. o. 25.). 

*Meghervaszfó fű: atriplex. (Murmel
lius-Szamota, 21.) 

('Meglő: kifecskendez. Az mely seb 
rothad belől. Rp. Az jsopott szalyat es 
az naracznak (!) az hejat, apricz egy 
poharQan, és tots io bort rea .•. es ali
nak utauna azal löd megh. (1672; Elench.) 

"'Megpópiomozni: pópiom-mal bekenni 
(I. ezt). Kösd bele a chr~stely végét, po
pyomozd meg kicsinyt, dugd a seggiben 
(167G; T. T. 1894. 397.) 

"'Jféhek nevethe: lásd V·fzi méreg é:o; 
l~trírj. 
*.lfelegtermészef-ű fű: pastinaca. (Murp 

nwllíus-Szamota, 21.) 
~Melisfű: melissa. (Murmellius-Sza

rnota, 21.) 
,.. Jf ell fű: farfara, (Frick); solanum 

dulcamara (lásd: Szép szőllő). 

"'111élufű [melyfű ~ me11fű 1]: felf11tó 
e-bszőllő; solanum scande-ns. (Csapó, 79.) 
Mai neve: piros ebszőllő; Solanum dul 
eamara r ... 
"'Mennydörgőfű: Sempervivuru tecto

l'Uill L., fülfű, kövi rózsa. Tégy azután 
hozzája zöld fiivet, melly a házakon is 
vr;gyon. menydörgö füvet. (Orv. K. 70.) 

BántáH ellen: mendörgő fünck gyökerit 
főzd meg a patiens vizeletiben, de jól reá 
vigyázz, hogy :1 szép Aszorr valamit ne 
vessen beléje. (156H Gyógy. 1880. 108.) 
Túlnai Vil'inos (Nyelvör, 1905. 511.) Mes· 
terbázy Péter jegyzőkönyvéről szóló is~ 
mertetésében idézi: "Köszvényrűl. Az 
mendörgű fű le1velet arpa pepel kösd 
rea" s hozzáteszi, hogy "nem tudom, 
mi lehet". Kétségtelen, hogy a Sempcr
vivum, melyet a nép ma is M.-nek ne
vez némelyhol (1. Tsz. "möndörgőfű" 
alatt). H.-\V.-ben is (98. 1.) ott van a 
Sempervivum magyar nevei közt a 
"mennydörgő-fű" és "égi dörgő"; to
Yábbá B.: "Mennydörgőfű (fülfű): der 
donnerbart, dio hauswurz" stb. V. ö. 
Pópiom. 

*Jfennyei harmat: manna Calabrlna. 
(Frick.) 

t1Jfenteg, Ilfenteh?: Mentegnek a mng
vát ha megtöröd, és mézes vízben meg
iszod, a gyomQrból minden haszontalan 
n~·álat és ártalmas sárt kitisztít. (1759; 
V á li, 118. és 185.) 

•Jféreg·vonó ír: Fűzze meg ez ireket, 
11:dniaillik ... zöld iret és méreg vonó 
iret ... és öklelő iret. (1607; T. T., 1891. 
149.) 
~Meresztő fű: .,Mazlagh fyw "merez

thewfy; nősző fű, satyrion." ('l'oldy: 
l}jabb adalékok, 74.) A satyrion mai 
neve: orchis, kosbor, melynek régen 
uphrodisiakus hatást tulajdonítottak. 

.. Mérges fa: "amomum,· (Murmelius. 
Szamota, 21.) 

~-J!iTges mogyoró: nux vomica, 
(Frick.) 

•Me·rkdniom: Fekélyes ló ellen kell 
merkániom, rusika, gálickő. (Csíks. 222.) 
Valószínűleg ugyanaz, amit a nép ma 
vörös merkúl'"iomnak nevez, vagyis VÖ· 
rös kéneső-oxyd, illetőleg jodid. (Karl. 
1:!9.) V. ö. Markóriom. 

•Mérték: dosis. A mél'ték, vagy mint 
az orvosok hívják, dosis. (1739; Madai, 7.) 

*Jfester guökér: radix imperatoriae. az 
Imperataria ostruthium L. gyök~re, 
(M átyns IV. 401; továbbá PP.) 

"'Metélő fű: ulva. (Murmellius-Sza
mota, 21.) 

""Mettérfü: köz-mádrafű, anyafű (Csapó, 
líO.). Mai neve: l. őszi aranyvirág; 
Chrysanthemum parthenium (L.) Pers. 
2.) matricaria cbamomilla; 1. Pipitér. 

"'JI-fezei ciprus: kalincza, k8Rzvény-fű, 
mezei cypros: herba chamaepityos, seu 
ivae artheticae; je laenger je lieber. 
(1745; Torkos, 7. 1.) Csapónál (125.) földi 
fenyő, vad ciprus, szélfű, infű, dinnye
fű néven is. Mai neve: Ajuga chamaer 
pitys (L.) Sehreb. 

9 Jlezei, kapor: lásd Pipifer. 
~lfezei kömény: fructus carvi. (Frick) 
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•Mezei tonna: lásd Kakukpökte fű. 
Mézes kovász: fermentum panis me1-

1itum. Rácz: Borb. 161. 
•Mézes rn.urok: siser. (Mátyns, II., 

265.) 
*11-fézhan-nat. Mátyus (IV., 148.) em

líti és megkülönbözteti a köz8nséges 
ruannától. Azt mondja, hogy "semmi 
nem egyéb,' hanem a balsammal gazdag 
fákból, füvekből, virágokból a nappali 
melegnek ereje által felemelkedő kövér 
gőz, mely az étszakai hidegekben meg
sürűdvén és egybe menvén, a fáknak 
leveleire a felső aerből leereszkedik. 
Neveztetik ez deákoknál mel aereum, 
mel rescidum." 

Mezge: mézga, a fák kérgén kiszi· 
várgó gyanta. Szilva-fa vagy cseresz
nye-fa mezgéjével edgyü t t öszve-timpo
rálván. (PP. Pax, 286.) 

Mihályka monya: lásd Mogyoró sa.· 
ldta. 

*Mindenkor zöld: lásd Börvény, 
Minden szer, minden fűszer: fructus 

amomi (Mátyus, IV., 355.) "Borsot, szeg
füvet, fahajat, ezeretsendiót együtt 
tartó izéért és szagjáért görögösen 
Uoccae pantaromatícae". (U. o.) 

""Miszpulya, nyospolya, lasponya: nas
polya (Veszelszki, 310.). "A magyar bé· 
resek és kotsisok ostornyélnek hamar 
lemetszik, a mellyért méltó hüntetést 
érdemelnek, még pedig nyospolyapáltzá
val". 

*Mogyoró alja. Kapotnyak, mogyoró 
allya, asarum. (Orv. K. 63.) A NySz. 
mint külön címszót nem említi, bár 
"Kapotnyak" alatt megtalálható benne. 

*11-!ogyoróalja-gomba. Már Clusius em
líti ("monyaro alya gomba") az ártal
mas és mérges gombák között (genus 
VI.). 

,.,Mogyoró saláta: más néven bubo
lyitska, baraboly, vad turbolya, Mi
hályka monya (Csapó, 46: "itt Debre
tzen ben salyáta gyanánt eszik ezen bu
bolyitskát az ő gyökerével"). Torkos, 10. 
Mai neve: csemege baraboly, Chaero
phyllum bulbosum L. Néhol mihókdnak 
vagy mihálkának is nevezi a nép. 
Morzsoló-kő: pumex, "horzsakő". Há

rom lot morzsoló követ (Ts. M. - K. 
I. 21.). 

*Muharcz, Muharcza: physalis alke
kengi, zsidó-cseresznye. J ó a muhartzás 
vagy papanyás (alkekengi) bor is; a 
muhareza veres gyümöltsét törd-meg, 
tölts fejér bort reá stb. (PP. Pax, 199.) 
Jó ezen haszonra a muharczás vagy 
papanyás borral való élés-is (u. o. 201.). 
Továbbá: Veszelszki, 35. 

"'Muszka Ü'Peg: Mária jege, tiíkörkő, 
lapis specularis, vitrum moschoviticum. 
(Mátyus, IV., V. l.) Nem egyéb, mint az 

átlá~szó leveles gipsz, gipszpát. Glacies 
-!'fartae, -rnar·ienglas, fraueneis néven is 
Ismeretes. 

•Nád-botikó: lásd Kákóbot és Botyikó. 
"'Nádra-fü: herba mummularia; pfen

nig-kraut. (1745; Torkos, 7. lap.) V. ö. 
Angyalrúgtafü. A NySz. ezt a jelenté
sét nem ismeri. 2. Mindiarast főzeték 
neki egi kis fazocskaba (!) feier borba 
Benedicta nevü fiet, kit Natra finekis 
hivnak. (Névtelen levélíró Nádasdy Ta
Tamásnéhoz, Nyczke, 1562. Orsz. Levél· 
tár.) Geum urbanum L.1 

•Nádraguba: nadragulya. Nádraguba 
fűvet Szt-Iván havában dél tajban kell 
szedni; Mandragorának nevezik deákul. 
(1759; Váli, 121.) 

•Nagy dragulya: natragulya, álomhozó 
fű. (Csapó, 200.) Mai neve: maszlagos 
nadragulya; Atrapa belladonna L. 

*Nagy ezerjófíi: lásd Szarvasgyökér-fű. 
'*-Nagy érlelő: lásd Deakorium. To

vábbá: N agy érlelő, kit Deaquilumnak 
hínak. (1609; T. T., 1894. 649.) 

*Nagy fű: Atrapa belladonna L., 
nadragulya. A nádragulyának (me.Uyet 
nagy fűnek-is hínak) bőven szedvén a 
gyükerét. (Házi Orv., 79.) 

*Nagy lép-fű: lingua eervina, scolo
pendrium. (Veszelszki, 347.) 

*Nagy lóhere·: melilotus sertula eam· 
pan~ trifolium ursinum. (Orv. K., 128.) 

•Nagy pengő fü. Nagy pengő fü szt. 
Iván havában leg-jobb erejében talál~ 
ta tik... virágja sárga, mint a fenyő
szm:oknak. Ha az ember ezen fünek vi· 
rágját megtörvén, az ujját véle meg· 
keni, veressé tészi, innét-is némelyek 
féTfiui vérnek nevezik. (1759; Váli, 122.) 
(Lejjebb "nagy tsengő fünek" mondja. 
Ez a kifejezés Meliusnál is előfordul; 
"nagy csengő fü: ascyrum; hartheu.") 
A leírásból és Melimo; adatából meg· 
állapítható, hOgy a nagy pengő fű a 
mai HYJ)ericum perforatum L.-t, vagy 
valamely más, nálunk is termő orbánc· 
fű-fajt jelentette. Ezt megerősíti a 
NySz. következő adata is: "férfiu-vér: 
androsaemum". 

"'Narancs-alma: malum punicum. 
(Murmellius-Szamota, 20.) Ebben az 
értelemben nincs meg a N-ySz.-ban. 
*Négylevelű fű: lásd Csíllárfü és 

Ji'arkasgyökér. 
'"'Nehezék: egy latnak negyedrésze, 

könting, drachma. Százhuszonegy ne
hezík arany árában. (1565; Kár. Okl., 
III., 360.) Gengber, ffahaY, dragorium, 
de quo li bet l 1oth j nehezek. (1540 körül; 
Nemz. Múz. kézirattára, fol. H ung., 898.) 
Lásd Kötting. 

*Ne illess: balsamina, momordica, 
noli me tangere. (Veszelszki, 85.) 
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"-·Nemes majorána: herba mari veri; 
marum-kraut. (1745; Torkos, 7. l.) A 
Tenorium Maruru L., amberkraut, mo
schus-kraut, katzengamander, mastich
kraut, neve. A KySz, ebben a jelentésé
ben nem ismeri. 

"'Német terjék: boróka-lekvár; roob 
juniperi. (Mátyus, IV., 436.) 
*Nem-érzés-szerző (orvosság): anaes

theticum. (A. Csere, Ene., 196.) 
*.Yércisszus-virág: lásd Havadi vtrag. 
'I':NeSétfű: fejér üröm; absinthium 

vulgare. (V cszelszki, 16.) 
Nősző fű: lásd Meresztő fű. 
*1\'övötény: Convolvulus arvensis L. 

Veszelszki (454) szerint a N. vagy Gyö
tövény vasvármegyei kifejezés; "mert 
a vetemények köztt nőttön-nő". 
""'Nyakcsap-fű: nyelves-fű, diadalmas 

fű, pérafű, lónyelvű fű; uvularia offici
narum. (Csapó, 20.) Mai neve: Strepto
pus amplexifolius (L.) DC. 
*Nyőstén levendula: levendula pseudo

nardus. (Orv. K., 62.) 
"'Nyőstén szapora-fű: herba erys1m1; 

wegsenf-kraut. (1745; Torkos, 7. 1.) 
* Nyúlgomba: hasenörlein. Clusius em

líti az ehető gombák közt (genus XIV.). 
Istvánfi szerint (Term. Közl. 1909., 444.) 
Baranyában ma is ÍgJ.' hívják a Cantha
rellus cibariust), csirkegomba, róka
gomba; Vas megyében nyulacska vagy 
nyulica. 

*]Vyúlkáposzta: kakics, kakalic (NySz.
ban kákalic), nyulsaláta, nyulkék 
(C.sapó, 122.) Mai neve: szelid csorbóka; 
Sanebus laevis (L.) Vili. 

*~~1yüfű: tarsolyfű, palatzkafü, te
mondádfű (Veszelszki, 256.). Mai neve: 
Thlaspi arvense L. 

*Olajos cukor: elaeosaccharum. (Tor
kos, 1745.) Diatos olajjal átitatott, cu
korporral készült gyógyszer. 

*Olasz buza-liliom-gyöké1·: l'adix vic-
torialis rotundae; z·wiebelscbwertel-
wurtzel. (Torkos, 10. J.) 

*Olasz bilziók: Jásd Biiziók. 
"'Olasz csalánmag: semen urticae ro~ 

manae; welseber brenn-nessel-saamen, 
('J'orkos, -12. l.) V. ö, Gombókás csalán. 

*Olasz csombor: ,.serpyllum hortense, 
tbymum, vagy thymus vulgaris; néme
tül thymian, römisebes quendel, wel
sches kuttelkraut." (Mátyus, IV., 470.) 

*Olasz káka-gyökér: radix CYIJeri 
longi; lange wild-galgant -..vurtzel. 
Syriai káka-gyökér: rad. cyperi ro
tundi; runde wild galgant-wurtzel. 
(1745; Torkos, 9. old.) 

"'Olasz natra.QUlJJagyökér: mandra-
gorae radix; allraun-wurtz. (1745; 
Torkos.) 

*Olasz töDis: árticsóka; cynara sco1y
mus. (Csapó, 15.) 

*Olasz útifű: 
Lucians-kraut; 
(1745; Torkos, 
alisma. (N ySz., 

arnica montana; grosz 
angelského tranku kwet. 
2. és 6. l.) Meliusnál: 
I., 1032.) 

~ólomsimító: equisetum. (Veszelszki, 
205.) 

ónméz: ólomcukor. Rácz, Borb., 159. 
*Orgoványfa: orgonafa, spanyol hozza; 

syringa. (Veszelszki, 451.) 
*Oroszlánszáju virág: lásd Orros

fejű fű. 
*Oroszlán-talpú fű: alchemilla. Rácz, 

Borb., 165. 
*Orrfűf A besztercei szászedetben for

dul elő (hor fui-nak írva és horiganum
nak magyarázva). 

"'Oroszvirág: lásd Büdöske. 
*Orrosfejű fű: borjú orrú fű, ebfejü 

fű, oroszlánszájú virág. (Csapó, 39.) 
Mai neve: oroszlánszáj, tátogató; An
tirrhinum majus L. 

"'Ostornyél/a: viburnum lanthana. 
(V cszelszki, 442.) 

*Ostor-paré: blitum. (Frick.) A NySz.
ban östör-paré. 

*óttermeny. Némely sárga virágu fü
vet, mellyet Ottermenynek neveznek 
stb. (Orv. K., 20.) Kétségtelenül a né
met ottermennig (herba agrimoniae) 
ferdítése. 
*Öklelő ír (l. ezt). Egi itall, az ki 

minden flastrom nékul es ökleleo nekul 
megh giogit. (1672; Elench.) 

*űklelő ír: lásd neakórium és Méreg
vonó ír. 
Öklődő í i: készítésének leírását lásd 

a M. Tud. Akadémia köv. kéziratában: 
M. Cod. Kis 8-rét. 10. ("Gyógyszerek a 
17. századból"), a SS. lapon. [V. ö. 
öklelő ír.] 

*Ökörfark: aspbodeius luteus. (Ve
szelszki, 79.) 

*ördög-ganéj: castoreum. Patikából 
végy castoriumot, kit ördög ganéjának 
hinak az magyarak büdössége miatt. 
(17. századból. Száz., 1907. 341.) Ma az 
asafoetidát nevezi így a nép. 

"'Ördögke1'ingő: százfű, százfőfű, ör~ 
dög-rakollya, ördögszekér, fejér tövisk, 
sr.~nyog tövisk, átkozott tövisk. (Csapó, 
16:J.) Mai neve: mezei iringó; Eryngium 
eampestre L. · 

*ÖTdögrnéz, ördögméze: Nagy keserű 
gyökér, Szt-Lász1ó-gyökér; radix gen
tianae majoris; g·rosz entzian-wurtzel. 
('l'orkos, 10. l., Csapó, 260.) 

'*ördögszekér: lásd ördögkeringő. 

•Ore g ezerjófű: rhabaTbara rhapontica. 
(Friek.) 

~i<()reg káka: gyékényfű, gyékény
káka, fiilemülefű; juncus laevis Bauhini. 
(Csapó, 104.) Mai neve: Butomus um
bellat.us L., virágos káka. 
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*(Jreg köppőly: ventosa. Két véko
nyára vessenek szárazon nagy öreg 
köppölyt, (mellyet Ventosának hínak). 
PP .. Pax, 228. 

•öreg mályva: Althaea officinalis L .• 
orvosi ziliz. (Ts. M.) 

"Öreg papsajt: Althaea officinalis L., 
orvosi ziliz. Fél-font tört öreg papsajt 
gyökeret.' (Ts. M.~K. J., 101.) 

"'Örményföld. - Veres örményföld: 
bolus armena; armenischer bolus. (Tor
kos, 14. l.) Ma: örményagyag, melyet 
pilulakészitéshez stb. használnak. 

"Ö1·mény gyökér: radix tormentillae. 
(:Mátyus, IV., 405.) 

*Öszi sáfrány: hermodactylus. (Toldy, 
Ljabb adalékok, 71.) 

•összeforrasztó fű: lásd Sarkas/ű. 
aszi virág: colchicum autumnale, ki· 

kirics. Enyedi, 24. Rácz, Borb., 172. 
•őszi borosz lány: lásd Karmazsin 

virág. 
•(Jsszetimporol, összetimporál, össze

temperál: összekever. Ezeket szépen 
meg-rtörvén, öszve-timiJOrüllyad. (Ts. 
M.~K. J., 126.) Lásd Mezge. 

*Ötlevelü fű: fünffingerkraut, a mai 
patentilla (pimpó). Végy ötlevelű fű· 
vet ... porrá törtön. (Ts. ~L-K. J. 126.) 
Y. ö. Bikatök. 
*ötujjú-fű: l. ricinus 

140.); 2. poteutilia anserina 
tök). Már a 16. században 
O'oldy. Adalékok, 24.) 

(V eszelszki. 
(lásd Bika
használták. 

*Páknófa: Páknó-fának a gyümöltsét 
sz. Jakab havának 7-ik nap(ján reggel, 
mig a harmat rajta vagyon, legjobb 
szedni. (Váli, 23.) Ugyanazon a lapon 
még négyszer előfordul. Ernyey szerint 
(Pótfüzetek, 1921. 50-54.) talán a lengyel 
pocltno (= rhamnus catha1·tica.). 

Pálmadió: kókuszdió. (Mátyus, II., 405.) 
*Pálma-szilva: dactyli; datte1n. (1745; 

Torkos, 4. l.) 
""Pamuk mag: semen bombacis; baum

\Vollen-saamen. (Torkos, ll. 1.) 

~Paplan: aranka; cuscuta Europaea, 
filzkraut. (Csapó, 103.) Paplan/ű. (Ve· 
SZPlszki, 184.) 

*Pap vesszeje: taraxacum officinale. 
(Frick.) 

Pára: fomentum. Rácz, Borb., 160. 
*Paradi-csom-ta: lignum aloi:is seu 

agaHochum; paradeis-holtz. (1745; r.l'or
kos, 8. L) 

*Pamdicsom-fá}a: frm1tzosen-holtz. (Ts. 
M.-Sz. K.) Valószinűleg a lignum 
g·najaci. = lign. sanctum. (Lásd Ho1· 
fert, 66.) 

''Paradicsom mag: fructns cardamomi. 
(Frick.) 

*Paraszt bors: kék kandilla: nigella. 
(Veszelszki, 325.) 

"'Paraszt (virág): szimpla virág (ellen
tétben a teljessel, vagyis olyannal, 
melyben a hímek stb. szirmokká alakul-. 
tak át). "A szekfű nemely tellyes, ne
mely közepszerö, nemely chac paraszt. 
(Pécsi, Szüz K., 32. NySz.) A saláta egy
ügyü avagy paraszt; a másik fejes 
avagy tellyes. (Lipp: PKert. II., 104., 
NySz.) V. ö. Együgyű virág. 

Párgol: vaporo, gőzöl. Szedj szapora
füvet szeptembernek hetedik napja előtt, 
párgold vele a fejedet minden nap két
szer. (\V., IV., 294.) Annak a gőzivel 
párgoltattam lábaimat. (Mon__ írók., XV .• 
417.) Az utóbbi példát a NySz. is em
líti s a ,,párgolás"-t mégis úgy magya
rázza, hogy a. m. "fomentatio, bühung" 
(összetévesztés a ,.párolás"-sal). 

f!Parlagi fű, parlagi virág: sideritis 
seu heraelea. (Veszelszki, 410.) 
Pá13intfű-gyökér: radix graminis 

(Bnyedi, 55.) 
"'Patikabéli macskaméz: áloé gyanta. 

Al ve nevü keserü fünek, mellyet Patika
béli matska-méznek-is neveznek. (Váli, 
35.) 

Patika-szerszám: gyógyszer. A leányt 
megfüstölte három izben és patikabéli 
szerszám-cserépre áltatta. (1728; Ethn., 
X. 35.) Patikabéli szarszámmal meg
csinálván, abban fürösztötte. (U. o. 36.) 
V. ö. Szerszám. 

*Peczerke-gomba: (Hurutról) a fejér 
petzerke gombát, ha vízben megfőzöd, 
és a levét iszod. (Házi Orv., 66.) 

Pecz-olaj: oleuru lini; Ienmagolaj. 
(1Iátyus, IV., 292.) 

*Pecsétes föld: terra sigillata Lemnia; 
lemnische siegelerde. (Torkos, 15. L) A 
}('mnoszi agyag, melyet különösen pes
tis ellen használtak. Frick: pecsétes 
!öld. 
*Pengőfű: lásd Nagy pengőfű. 
4 Péra-fű. Csap fü, pera fű, lónyelvü 

fii: herba uvulariae; aufblatt. (1745; 
Torkos, 8. L) Mai neve: Streptopus 
amplexifolius (L.) DC. 
~Peremér, sárga virág, burongófü. 

(Csapó, 291; Vesze1szki, 119.) Mai neve: 
l~Prti körömvirág; calendula officina
lis L. 

*Pereszlénfű. Vesze1szki (166.) a satu~ 
reja vulgaris (L.) Fritschről szólva, azt 
mondja, hogy "nálunk a füvészek en
nek a fűnf'k n nevét mind eddig hallga
tásban hagyták; de már reá találtunk: 
pereszl"-11fű". 
~Pede: filix (páfrány). Frick. 
Per.iefű-.oyökér: radix gramm1s. 

(Enyedi. 55.) 
PPruvia1- fahé.i: ehinakéreg. (Enyedi, 47.) 
e Pesztriczgombr:L_, pcsztc-rniczgomba, 

pisztrirz: az előbbi kettő Clusius mun
kájában, az utóbbi név pedig Radv. 
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Szak., 221. és MátyusnáL Veszprémben 
ma is pesztericének, Moór környékén 
pedig pesztercének nevezik a tőkegom~ 
hát (polyporus squammosus Hudson). 

i=Peteczirom: petrezselyem. Lásd Rák~ 
örvény alatt. 

*'Pézsmakóró: egértövis; myrtus sil
vestris. (Csapó, 83.) Mai neve: Ruscus 
neuleatus r~. 

"'Pézsmakóró-gyökér: radix rusci, 
mauszdorn-wurtzel. (Torkos, 10. L) 

*Pézsmavíz. "Pézsmavizet ujonnan 
égettem, im kegyelmednek küdök benne 
kóstolásra". (1660; R.évai Kata levele 
férjéhez. T. T., 1889. 167.) úgy látszik, 
hogy a régi magyarak épp úgy itták, 
mint más fűszeres vizeket, pld. a fahéj
vizet. 

"'Pilis. Vedd a retket, mesd el a pilis
sét, váj d ki a bél ét, ó hájjal tölcsd meg, 
és ismét tsináld rá a pilissét. (Orv. K., 
46.) Kétségkívül a reteknek felső, haj
tásos vége értendő alatta. 

*Pimponia-gyöfcér, levél és virág. 
Frank, Haszn. K., 110. említi. 
*Pintyőke. A mi magyar asszonyaink 

fátyolban, vagy gy_enge ruhában piskó
tát tésznek, és azt szivatván úgy táp
lálják a gyermekeket. Élnek olly edény
nyel is, melly bádogból vagyon tsővel 
együtt, és ezt Pintyökének nevezik. 
(Domby, 6.) 

"'Pinzel: ecset. Tsinály irat kit pinzel 
lel a ló torkában keny. (Ts. M.-K, 
J., 123.) 
*Pipefű: patentilla anserina, aTgen

tea. (Veszelszki, 60.) 
*Pipitér, nádrafű, metterfű: matri· 

caria chamomilla. (Veszelszki, 155.) 
"Dunántul, Baltavár körül Pipitérnek 
hívják; a székfü nevet tán tsak a szé
kes helyekről adták reá, mivel leg
inkább a székeseken szakott tanyázni ... 
Mezei Kapor~nevét-is e fünek sokak 
szájjából hallottam. Igaz neve-é vagy 
nem. én most azon nem sokat aggó
dom ... de azt az egyet tudom, hogy a 
Cotula foetidát pipitérnek, kutya ka
pornak hivja a föld népe, és tán helye
SC'n-is, mert a szék-fü és a kutya kapor 
annyira hasonlitanak egymáshoz, hogy 
első tekintettel egyiket a másiktól 
mondérjok szmere nézve alig lehet 
megkülömböztetni." 

*Pippan: taraxacum. (Vesz., 9.) 
*Pirittó fű, vad ökörnyelv, veres ökör

nyelv. (Csapó, 205.) Mai neve: Alcanna 
tinctoria (L.) Tausch. "Némelly aszszo. 
nyok ez gyökérrel ábrázatjakat pirosit
ják, hogy fiatalabbaknak tessenek, és 
kedvesebbek legyenek." (Csapó, u. o.) 

"'Pi.ros alakor: tönköly búza. (Ve· 
szelszki, 417.) 

*'Pirosító fű: buzérfű, festőfű, veres
festő fű, veresfű. (Csapó, 47.) Mai neve: 
festő buzér; Rubia tinctorum L. 

*Piros kökörcsén, piros vitézfű: orehis 
mario. (V eszelszki, 329.) 

*Piros kutyacseresnye: vörös ber
kenye. (Veszelszki. 416.) 

"'Piros vitézfü: lásd Piros kököt'csén. 
"Piskolcz, pisklocz: nemcsak magát az 

antimonium-ot jelentette, hanem a sti
bium sulfuratum aurantiacum-ot is. 
(Domby, 202; Mátyus, IV., XL) 

Plajbájsz: cerussa; szénsavas ólom. 
Végy fehér vénétziai plajbájszt. (Enyedi, 
219.) 

Plébász: cerussa; szénsavas ólom; 
bleiwciss. Méltán kivánhatni, hogy ... 
olly gyakran az hajporral és pléhász
szal ne élnének. (Domby, 32.) 

Pogácslra: tabletta, trochiscus, Lásd 
Salélrom-pogácska és NySz. 

*Pogány-bors: paprika. "Gyökerei, le
velei, hüvelykei, magvai, mind tüz 
tsipnek és égetnek: melly miatt hihető
képen Pogányborsnak is mondattak." 
(Mátyus, IV., 339.) A török vagy pogány
bars, capsicum, piper Indicum, Hispa
nieum, Brasiliense, spanischer Pfeffer. 
(U. o. 338.) 

*'Pogány-ékesség, nyúlrekettye, iglicze. 
(Csapó, 228.) Mai neve: festő rekettye; 
Genista tinctoria L. 

Pólé: herba menthae pulegii, bolha
ölőfü, putnokfű. Mellyet osztán min
denestől olvaszsz-el póléfű vízben. (PP. 
Pax, 96.) J ó a sállya és pólé {pulegium) 
víz-is (u. o. 230.), 

Pópiom, popóliom: unguentum popu
leum; pappelsalbe PPB. Kend meg a 
popiummal a köldöködet. (1676; T. T., 
1894. 412.) A popiom pediglen ilyen for
mán csináltatik. (U. o.) Osztán popium
mal megken ettem; jobbacskán lett. (1724; 
Apor, Lev., II., 151.) - A p.-ot Tende
sen a nyáTfa rügyeiből készítették s az 
ópiumhoz. hasishoz (mint azt Thaly K., 
Tört. Tár, 1900. 334. I. állítja), semmi 
köze sincsen. Hogy miből állott, az leg
jobban kiderül az Orv. K. (70. I.) követ
kező leírásából: "A poptom kenetet. 
mely igen jó hévségbül támadott daga
dások és fájások ellen, ebbül csinálják, 
ilyenképpen: szedd meg a jegenyefának 
bimbóit azelőtt, még ki nem leveledzik, 
hányd disznóhájban és tartsd abban, 
még a többi füvek ki nem nyőnek, tégy 
azután hozzája zöld füvet, mely a háza
kon is vagyon, menydörgö füvet é·:.o 
sülyfüvet, melyet bablevelű fűnek is 
hívnak, földi fejér tököt, csipke és ga
lagonya bhnbóit, nagy laput, és szép 
szőlőt, ezeket törd össze és a disznó háj
béli Popiummal főzd meg erössen, ke
vcrjed jól, és ebből lészen a jó kenő ir." 
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"'Porcz-fü. Kitsiny porcz-fű: herba 
lwrniariae; bruchkraut. (1745; Torkos, 
7. 1.) Portzfű: cyclaminus. (Frick.} A 
KySz.~ban csak "porcsfü" alakban. 

* Porczogófű: lásd Elek~ Italok. 
*Porgomba: lásd Farkastinggomba. 
Póris: nehéz szülés ellen adták, Ko· 

miiromy, 43: (1584-ből.) 
*Pozsonyi terjék: régi magyar orvos

ság, mely inulagyökér, rebarbara, bo· 
róka, zedoaria, angelica, ruta, sabina 
és sok más orvosszer keverékéből állott. 
(lfi667 Fekete Imre elenehusa a N em, 
Múzeumban, Quart. lat., 2194.) 

"'Pörje-gyökér: radix graminis; grasz
wurtzel. (Torkos, 10. 1.) 

~~cpöszericze, fejér peszerce. (Csapd, 
222.) Mai neve: orvosi pemetefű; Mar· 
l'll bium vulgare L. 

*Preszkergontba: agaricus equestris; 
rittcnchwamm. (Mátyus, II., 481.) 
*Prüsszentő-fű: fehér hunyor, sárga 

kiikercs. (Csapó, 118.) Mai neve: Ve
ratrum album L., fehér zászpa, 
*PtTüsszentő gyökér: helleborus. (Mol· 

nár A.) Megjegyzendő, hogy a régiek 
heUcbrusa nem a hunyor, hanern a 
zászpa (veratrum) volt. 

*Ptrü.szköltető pot·: pulvis sternutato~ 
rius. Valami jó erős ptrüszköltető port· 
is nem árt ollyarrkor az orrába fujni. 
(PP. Pax., 17.) 

*Puczokrépa, tót répa, csicsóka, földi 
alma: heliantbus tuberosus. (Veszelszki, 
45il,) 

flOPurgáló zsacskó: saccuius purgans. 
Jó itt-is ..• purgáló satskóról egy vagy 
két hétig innya. (PP. Pax, 207.) V. ö 
ug~ranott 126. l. és J ourdan, II., 579. 

Puskapor-oltó ír: lásd Miskolci Man, 
~99. 

~>P1tszlicza: lásd Hariska. 
~Pu.ttyantó, csattantó, csudafa, masz. 

lag: datura stramonium. Veszelszki, 419.) 

~Rabarbarom. Bm·át Tabarbarom: ra· 
dix rhabarbari monachorum; mönich, 
rhabarber. Igaz rabarbarom: rad. rhab 
veri electi; feine rhabarber. (Torkos, 
10. l.) 

#Rácz borsó: ~Torok fájásrul: rác2 
borsót meg kell törni olly apróra min1 
a liszt. (Orv. K., 17.) 

"'Raj-méz. Végy l lot raj-mézet, fél 
drágma sáfránt. (Ts, M. - K. I., 21.) 
Végy 3 lot raj-mézet, 3 lot morsoló kö
\'et (u, o.). V. ö. Raj-viasz. 

""Raj-viasz: cera sacra, seu propo lis; 
stopf-wach;:;, bienf'n-hartz. (Torkos,l3. I.) 
A~~ a sötétsárga vagy barnás anyag, 
mellyel a méhek a lépek belső falát be: 
vonják. 

"'Rákfű: Capsella bursa pastoris L .. 
pásztortáska. R.ákfű, avagy németül 

taschelkraud, magyarul vert fű. (Orv 
K., 53.) L. továbbá Toldy, II., 69. 

"'Rák-örmény, lásd Rák-örvény. 
"'Rák-örvény, *'rák-örmény: lapidea 

cancrorum, rákszem. Huszonhat szem 
rák eörvént erősen meg h törven ... 
egieliesik öszvö egi kalan petecziroru 
vizivel az rak eőrvént. (M. P.) A R. 
ebben az értelemben már Ts. l\L-ban is 
előfordul (lásd Sz. K. értekezésében} 
Páris-Pápai rák-önnény-nek írja:_ Nég}' 
Rák-örrnényt törj-meg aprón. (PP. Pax 
96.) J ó a Rák örmény vagy tsak a 
Créta is (u. o, 119.). Rák-örményt .. 
igyék-bé (u. o. 295.). Jó oszlató erő va
gyon a Rák-örményben is (u. o. 310.). 

Recepta: formula ordinationis; or
vosi rendelvény (a NJ'Sz.-ban nem 
eléggé szabatos értelmezéssel: medica, 
menti diluendi formula). Azon matériák 
rothasztották meg és kemény recepták. 
(1676; T. T., 1894. 390.) 

,..Reszkető/ű: lásd tlres zab, 
RéU ton-na: nasturtium aquaticum 

(Enyedi, 78.) 
"'Rézkő: aes ustum. (Frick.) Részint a 

rézo:xydot, részint a rézsulphidot nevez· 
ték így hajdan. 

«<Rézrozsda: aerugo; grünspan. A zöld 
(vizelet) leszsz a Tézrosdás szabású sár
nak (=epe) bősége miá. (A. Csere, 
J<ine., 180.) 

"'Rézsuka, nagy sásafű, szépíttö fű: 
lepidium sativum latifolium. (Veszel
szki, 272.) "Az olaszok, németek sását 
készítnek belőle.'' 

* Réztaj ték~ Etető: squama aeris 
(Frick.) A megtüzesített rézről ütés 
közben leváló darabkákat nevezték így. 

"'Ribeszli: Jásd Szent János szől6cs
k(>jc. 

*Rókagomba, sárga vargánya: agari· 
cus cantharellus; gelber pfifferling. 
(Mátyus, II., 481.) 

*Római kömén:11 vagy fekete kömény, 
a melly fekete kot'iandernck is nevezte
tik. (Mátyus, IV., 430.) A Nigella Sa~ 
tiva L. és a R. Damascena L. magvai 
(Semina nigellae, S. melanthii, S. cu
miui nigri; schwarzer kümmel, schwarz
kümmel). 

Ro'ntó~fű: senecio MA. Az rontó fünek 
vagy szilfának avvagy atraczélnak 
annyi ereje vagyon. (15641 Gyógy .. 
1880. 108.) 

""Rozsanya, anyarozs: secale cornu
tum. (Mátyus, II., 123.) 

'tRózsa szagú gyökér: radix rhodia; 
rosen-wurtzel. (Torkos, 10. l.) A Sedum 
Hhodiola L. gyökere. 

*Rozsrnák-víz: Az Rosmak wyzet ha 
kT" meg Izya az meg hewlt agy welewt 
meg hywössyty_ (Orvosi följegyzés a 
16. sz.-ból.) Győri Füzetek, L, 86. Szláv 
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szó. V. ö. Sokf. V. db, 31. lap: "A Tor
kos, Gulo, Viel.frasz, oroszul Rosonwk, 
mintegy 2 nyomnyi hosszú állat, s tar
tózkodik Xór, Svéd, Lap és Szibir or
szágban." Továbbá: Ballagi Ném.-ma~ 

gJ ar szótárában. K. Pethe Ferenc kő
hegy i borz-nak nevezi. 

"'Rozsnyika: szédítő vadócz; Jolium 
temulentum. A rosnyika (lolium temu
lentum, schwindel-haber), mellyet né
mellyek vad búzának is hívnak, mások 
konkolynak neveznek. (Mátyus, II., 70, 71.) 

Rusika: az arzén régi neve. (L. Allat
orvosi KönyVészetemben.) 

"'Sáfrány: antherae; a virág hímjei. 
Liliom sáfránya: antherae liliorum; 
das gelbe in lilien. (1745; Torkos, 3. l.) 

"'Sajmeggy: lásd Törpe cseresznye. 
"'Salétrom-pogácska: nitrum tabula

tum, lapis prunellae; prunellen~salz. 
Kénvirággal összeolvasztott s a kihűlés 
után feldarabolt salétrom. (Mátyus, IV., 
212.) 

"'Solokfű: sulak, zulak, felfutó, iszap. 
(Csapó, 110.) Mai neve: futóka, folyóka, 
hajnalika; Convolvulus sepium L. 

~salyol-bor: tán sálya-bor' (Teleki 
Lev., IV., 571.) 

"'Sandolom: lignum santali; szantálfa. 
Lásd Vörös sandolom. 

•sárga felfutó: lásd Indiai tonna 
"'Sárga festő-gyökér: radix curcuma~ 

wurtzel. (1745; Torkos, 3. l.) 
Sárga gyanta: succinum; borostyánkő. 

Három szem gyantát törj, és add meg
innia. (Csiks., 219.) 

"'Sárga gyopár: flores stoechadis cit
rinae; gelbe stechas-blumen. (1745; Tor·· 
kos, 3. l.) Mai neve: Helichrysum are
narium (L.) DC., homoki bársonyvirág, 
sarga szalmavirág. 

*S'drga gyö1nbér: radix curcumae. 
(lliátyns, IV., 385. és 393.) 

Sárga ir: ungneutum basiliconis, he
lyesebben basilicum. Rácz: Borb. 156. 

•sárga lóhere: meliJotus flavus (1745; 
'l'orkos" 3. 1.). Mai neve: orvosi som
kóró, bucskóró, dutkóró, mézkerep. 

*Sárga szilva-mag: nuclei prunm·um 
cerr-orum; spenling-kern. (1745; Torkos, 
4. lap.) 

!~<Sárga virág, lásd Peremér. 
•sárga mz1 lill-om: aco:rus adulteri

nus. seu iris palustris; schwertel-lilie. 
(1745; Torkos, 9. l.) 

•sarkantyú-vi.rág: caleatrippa; rit· 
tersporn (1745; Torkos, 3. l.). Mai neve: 
szarkaláb. 
•sarkasfű: öszveforrasztó fű (Csapó, 

195.). Mai neve: fekete nadálytő; Sym·· 
pl1ytum officinal e I'· 

•sárkő-olaj:'l Fejér sár kü olajat pá
linkába meginnya. (XVIII. EZ. elejéről.) 
Ethn. III. 63. 

Sársa: radix sassaparillae (ma: szár
csa-gyökér). Ennek orvosiása... a JO 
l.'s sokáig gyakorlott izzasztás, sársával 
(PP. Pax, 291.). 

*Srlsa: Végy gyenge sását (Ts. M. K. 
I. 129.). Ma különböző Lepidium-fajo
kat és az Arabis turrita L.-t nevezi a 
nép zsázsá-nak. V eszelszki (322.) szerint 
kis sásafű a. m. nasturcium hortense 
seu lepidium sativum, mely "misculán
tia salátában igen jó". 

*Sasafás (fa): sassafras. Holott lát
tam sasafás nevű fát, melyet kértek az 
patikában száz talléron. (1691; Vass: 
Napl. 131.) 
•sasfű: vinca pervinca. (Frick.) 
"Sastű-virág: flores aquilegiae; agley

blumen; worlickowy kwet (1745; Torkos, 
2. l. Frick szintén fgy.) 

:$as-kfJ: aetites; ferrioxyd-hydrát. Igen 
oitsérik e nyavalyában a sas-követ (la
pis aetites vagy aquilinus) PP. Pax, 228. 

•sátánlötte fű: eryngium caropestre 
L. Eötvös Miklós gr. Károlyi László 
gyűgyitására 1705-ben sátánlőtte-füvet 
küld erdE~lyi katonák tanácsára (E. G. 
60.). A MTSz. szerint Székelyföldön ma 
is használják ezt a szót sa "boszorkány
tövistu értik rajta. 

"'Sáté: lásd Csáté. 
•savanyó pálma [gyümölcse]: tama

rindi; tamarinden. (1745; Torkos, 4. l.). 
"'Sebesitő-fű, Hólyaghúzó-fű: ranun

culus sceleratus, pratensis, aeris (Mol
nár, 340.). (Lásd: Tyúklábfü. 

*Sebestény: scilla. (Toldy, II., 75.) 
*Sebfa, körös-fa: lignum fraxini, seu 

sympatheticum; wund-holtz. (1745; Tor
kos, 8. 1.) 

*Sebforrasztó gumma: gummi sarco
calla; fleisch-leim. (1745; Torkos, 5. L). 
A Penaea sarcocolia L. nevű perzsiai s 
at>ábiai cserje mézgája. Frick röviden 
sebfMrasztó-nak nevezi. 

SebqJJó,qyitó-ir: unguentum basilicum. 
(Enyedi, 40.) 

Selleri gyökér: radix apii; zeller
\vurtzel. (1745; Torkos, 9. 1.) 

*Seprelék: faccula; üledék, csapadék, 
seprű, mely különösen keményítő-tar
talmú növényekből, vízben áztatáskor 
ülepszik Ie. Torkos (1745.). 

*Semmi: nihiluru album, zincum oxy
datum. Semmi por, 3 lott. (1676; T. T. 
1894. 398.) V. ö. Fejér semmi. 
*Sennyedékfű, varfű: scabiosa arven

sis. (Veszelszki, 399.) 
*SeresfoUa: sennae foliaT (Radv. 295.) 
Se1·-rnust: mustum malthi, forratlan 

sör. Rácz: Borb. 178. 
"'S1.mítóffi, tálmosófű, Iófarkfű, béka

rokka (Csapó, 270.). Mai neve: zsurló: 
Equisetum arvense L. 

Régi magyar gyógyszernevek 213 

"'Sipfü: lásd Bödök (bürök). A sípfü 
elnevezéli kétségkívül onnan származik, 
hogy a büröknek szárát az ó-kortól 
kezdve minden időkben használta a köz
nép sipÜk készítésére. Erre vonatkozik 
Vergilius (Ecl. II. 36. és V. 85.) nehány 
helye is: 

Est mihi disparibus scptem campacta 
dcutis ' 

Fistula ... 
Hac te nos fl·agili donabimus ante 

ei eu ta. 
A középkori németben is pypkrut 

(pfei:ffenkraut) volt a bürök egyik neve. 
sőt Hollandiában még a XVIII. század~ 
ban is él a pypcruyd kifejezés. 

*Sü·iai g,l}antár: galbanuru (Frick). A 
Ferula galbaniflua gyantája. 

*Si.ttím-kóró: euphorbia palustrist Az 
öreg eb-téj kórónak (mellyet sittim kó
rúnak-is hínak) levelét... törd-öszve. 
(PP. Pax, 286.) 

*Skorpió-olaj: oleum lumbricorum seu 
.scorpionum. Részint gilisztákból, ré~ 
Ezint skorpiókból készitett olaj, melyet 
főleg mérges állatok marása ellen hasz· 
náltak. (BethL :miet. I., 205.) 

*Sobra-bori-fü, Sobrák-bori-fű, czi. 
gány petrezselyem (Csapó, 141.). Mai 
neve: kerti koriándrom; Coriandrum 
sativum L. 

Sok hasznú só: sal polychrestum. 
Rácz: Borb. 176. 

•Soks.'?-erű (orvosság): medicamentum 
compositum. Sok szeru vizek (Aquae 
eompositae), sok szerű porok (Pulveres 
compositi) stb. Torkos, 1745.). 

•sokiérdü fű (Csapó, 236.). Mai neve: 
Orvosi sülyfü, Salamon pecsétje; Poly
gonatum officinale Ali. 

"'Só anya; Szem-só: sal gemmae; stein
salz-crystallen (Torkos, 15, l.). A kősó~ 
1oak legtisztább, kristályos alakját ne
Yf'ztók így. 

*Sóltina: scrratula tinctoria. (Ve
s~,elszki, 408.) 

"!;Sóvirág. "A' mint a' só-hegyek néhol 
megszakadtak, és mint a' kő-sziklák a' 
sónak falai a' Napfénynek és esönek 
rnezítelen ki-vagynak tétetve, annak re
pedt>zésein ki-szivárgó nedvességből, a' 
száraz idökben, a' sónak óldalán élő-fák' 
formájában c]ébb mint a' lisztlang, az. 
nián vastagon cg~'be-forrva igen szép 
fejér, törcdékeny, de nem által-láttzó 
virágok-is nevekednek, Só mohának 
rnondhatnád: a' lakosok Só-virág-nak 
hívják. Gyönyörködve lehet ezeket szem
léini a só-omlások' falain, a.' mint Pa
ra.jdról az ösvény a' bányákra által-mé
g-yen." (Mátyus, IV., 236.) 

*Sörvirics. Vagynak Svécziában víz 
helyett édes ser-virittse1 dagasztott ke
nyerek is (:Mátyus, II., 82.). A MTSz. 

::\fag;.·ary-Ko.->sa: ::\!agyar orvosi emlékek. II. 

:-;zcrint: pálinka v. sörfőzésnél az első 
(gyenge) lejárás. 

'*Spaics fű? Az 1728-iki szegedi bo
szorkánypör irataiban többször előfor
dul ennek a növénynek a neve. (Lásd 
Ethn., X., 35.) V. ö. Eszköz. 

Spanissi mukkok: lásd Stancza-manna. 
•spanyol bozza: lásd Orgoványfa. 
*Spanyol sarkantyúfű vagy vtrag: 

herba nasturtii Indici; spanischer rit
tcrsporn. (1745; Torkos, 7. l.). V, ö. 
Indiai torma. 

*Spanyol viola: lásd Kék spanyol 
viola. 

""Spikaná.rd. Az Leuendula es Spika
nard ket szepseges füuec ... ez ket vi
rag az testben való szelletet el oszlattia. 
(Pécsi Lukács, id. \Veszprémi, Succincta 
III., 298.) A NySz. csak a spikiná.rd ala
kot említi. V. ö. Hím levendula. 

"'Spiná.Td = spikanárd. (Házi Orv., 
127.) 

"'Spondia: spongya. Ha spondia nin
tsen, egy darab nemez jó lészen (PP. 
Pax, 285. U. itt még kétszer előfordul). 
Hasonló erő vagyon az új spondiában 
(u. o. 290.). V. ö. Tengeri tapló. 

"'Stanczamanna: Stincus marinus, 
Seinens officinalis L., meerstinz, stink, 
stinkmarin, stenzmarin; Arábiában és 
Egyiptomban élő gyík, melyet régeb
ben aphrodisiacumnak használtak. 
"A melly férjfiu a stanczamannára szo
rult, ne veszteg-esse pén7.ét annak meg
szerzésére, hanem a körös-fán termő 
bogarakbóJ, mellyeket Spanissi Mukkolr
na.k neveznek, szedjen tizenötöt, vesse 
elevenen egy verdung fa-olajba, hadd 
álljon bennek kilentz napig, azután ke
negesse véle jobb lábának öreg ujját, 
meggyógyul." (Váli, 17.) A kifeje7..éS 
F:tancza maréna és stin1wrna1'in módosu
latban ma is él {Karl). A spanissi rnuk
lwk természetesen nem egyéb, mint 
RJWnische mucken, kőrisbogár. 

"'Sulwllat, imola (imllá-hóH), vad 
pézsma: cyanns maior et minor scge
tmn (Veszelszki, 185.). H.-W. a búzavirá
got nevezi így, 

*Sulak: lásd Salokfü. 
*Susták: egy latnak negyedrésze, te

hát ugyanaz, mint. könting, kötting, 
kvintin, kvintli; dracbma. Négy susták 
egy lótot nyom. (PP. Pax, 17B.) 

Siigh-kii. Sigér kő: ]apis percarum; 
persrhling-stein {Torkos, 13. L). A sü
gér (Perea fluviatms L.) halló szervé
ben található concrementnmok. 

*SiilJJ-fű: Sempervivum tectarum L.1 
Lásd: Kövér ró.zsa. 

*Szalszapa·rilás: radix sarsaparillae, 
szárcsagyökér. Ö kigyeme számára is 
küldene ... olyan decoktomot, a kiben 

18 



274 Régi magyar gyógyszernevek 

szalszapadlás szakott lenni. (1653; T. T., 
1880., 605.) 

*Szamárhere: spanyol lóhere, varjú
borsó. (Csapó, 163.) Mai neve: baltacim, 
onobn·chis viciaefolia Scop., onobr. sa
tiva Lam. 

*Szamárkóró: eryngium; matska tö
visk, ördög szekere, bordája, ördög
keringő-kóró. (Veszclszki, 143.) "Ezt a 
füvet gyermekkoromban Királyné tüs
kés káposztájána7~ is hallottam nevez
ni" (u. o.) 
*Szamárkönnű fű: lásd Lókörmű fű. 

*Szamár-ugorka: cucumer asininus, 
echaliium elaterium Rich., magrúgó. 
Fejér Elateriumból, azaz: erdei vagy 
s:z.amár-ugorkának megsűrített levébőL 
(Domby, 37.). 

*Szanicor: herba saniculae; sanickel. 
(1745; Torkos, 8. l.) 
· Rzapora-fíi: verbena, vasfű. (Domby, 
Sil.) 'l'ováhbá lásd: Párgol. 

*Szaragógva: galagonya, gelegenye. 
(Veszelszki, 25.) 

*Szarka-lép: melilotus. (Frick.) 
*Szarvasgyökér: Dictamos: radix dic

tarnni albi; diptam>vurtzel. (Torkos, 9.1.) 
•sza.rvasgvökér-fii: nagy ezerjó-fű, 

körösfalevelü-fü, dictamos, ditamos. 
(Csapó, 86.) Mai neve: dictaronus albus 
L.. kőris-ezerjó. 

Szarvas-mák: papaver corniculatum 
fJavo flore Clusii. (Csapó, 175.) Mai 
neve: glancium f1avum Cr. 

Szarvas-'nyel1J: lásd Lépffi. 
*Sm·vas-tövis: lásd Var}úbingó. 
""Sz·áldokfa, hársfa: tilia; linden-

bamn. (Veszelszki, 425.) 
*Szárazfű: lásd r· argrik füve. 
Szdrazgyanla: succinum, borostyánkő. 

IMátyos, IV. k., VIII. 1.) 
*Szárcsafíi: lásd Békaszőlő. 
*S.zárcsarwökér: radix sassaparillae. 

(Torkos, 10. J.) 
*Rzárfü: lásd B-ikatök. 
*Szrizbötkö.itt Ni: polygonuru avicu

lare. (Veszelszki, 354.) 
*Százfejü tövis: eryngium. (Veszel

szki, 209.) 
*Százfőfü: lásd 6rdögkeringő, 

* Szrízfőfií-g .lfÖkér, szamártövi s-gyökér: 
r::~dix eryngii, mannstrcu-vmrtzel. (1745; 
Torkos, 9. l.) 

<kSzázfü: lásd B(h·vény és Százfőfű. 

(A NyRz.-ban szászfil néven.) 
8.7Pder.Jes qá7iczkő: cuprum sulfuricum, 

kf>kgálicz. (Rácz, Borb., 158.) 
Szegődö ír. "Szegődö írral ne kötözze

nt>k [a borbélyok]". 1!i27-ből. Magyar 
T1irt. Tár, XVIII., 222.) 

*Szelic.?lw, tót sáfrány, vad sáfrány, 
gordon. (Veszelszki, 136.) Mai neve: ma
gyar pirosító; eartham us tinctorius L. 

*Szelíd si.sakfíi: anthara; giftheyl. 
(1745; Torkos, 9. I.) Az Aconitum Arr
thora LA jelenti, melyet féreghajtónak 
használtak régen. 

Szem-só: sal gemmae. "Találtatnak a 
durvább sók közi foglalódva sok hellye
ken mint a kristáUy-üveg olly szép 
tiszta tömött só-darabotskák is, deákul 
sal gemmae, magyarul szem-só a nevek. 
A közönséges sóval egy a természetek, 
hanem lágyabb és kevésbbé tsipő izek 
van. Innen ez konyhai haszonra ritkán
is fordittatik, hanem inkább tsak rit
kaságnak tartatik, tzernákra felfüg
gesztve a házakban, mellyeknek önként 
való meg-vizesülésekből esős időt követ
keztetni jövendölnek. Clystérekhez-is né
mellyektől kúlönösen rendeltetik." (Má
tyus, IV., 236.) Szemsó alatt tehát a 
tiszta, színtelen, kockában kristályo
sodó, fossilis kősó értendő, melynek 
egyéb nevei: Sal montanum, Sal fossUe, 
Steinsalz, Ber_qsalz. Hogy a szemsó ki
fejezést már sokkal régebben is használ
ták, bizonyítja a következő: "Az szem
sót törd meg, szitáld meg. . . azt fúdd 
az hályogos szemére". (Csiks., 217.) A 
szót, mint patikai kifejezést, ma is hasz
nálja a nép, s nemcsak a konyhasót, 
hanem a zincum sulfuricumot és a 
cuprum sulfuricumot is érti alatta. 
(Karl, 197.) V. ö. Sóanya, 

-+>Szem vidámja: euphrasia. (Frick.) 
*Szemvidító-fű. Szemvidító-fü, effrasia; 

herba euphrasiae; augentrost. (1745; 
Torkos, 7. 1.) 

*Szennét-levél: folia scnnae; sennes
b1aetter. (1745; Torkos, 8. lap.) 

"'Szent Antal virága: lásd Szent Iván 
virága. 

Szent ta: lignum santali. Fejér sz.: 
1. s. album; sárga sz. f.: 1. s. citrinum; 
veres sz. f.: l. s. rubrum. (Enyedi, 37.) 

*Szent Györ_qy füve. (Csapó, 139.) Mai 
neve: egylevelű kígyónyelv; Ophioglos
sum '\'Ulgatum L. 

•szent Györ,qy gornbá,ia: agaricus 
Ge01·gii; reiszling, mayschwamm. (Má
tyus, II., 480.) 

"'Szent György lova farka: lásd Isten 
lova farka. 

*Szent György-virág (vagy kása-
virág: primula veris. (1745, Torkos, 3. L) 

Szettt Ilona fil1ie, Csapó (12.) szerint: 
Asplenium trichomancs. 

*Szent Ilona pénze: ~ Volt (a fürdő
ben) szent Ilona asszony pénze is; a kis 
fazekacskában pedig szent Tamás hája 
volt, Isten fája, meg szentelt viz. (1728; 
Ethn. X. 36.) V. ö. Szent Ilona asszony 
füve, Szent Ilona füve (H. W.); továbbá 
Su•nt Ilona-gyökér. (Karl.) 
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*Szent Imre füve (Ts. M. 36.): herba 
chenopodii. Kraut, stolzer Heinrich ge
nand. (Ts. M. német kiadásában. Sz. K.) 

*Szent Iván virága, szent Antal vi
rága, kásafű. (Csapó, 256.) Mai neve: 
tejoltó galaj; Galium verum L. 

SZentivény ira: unguentum saent
yvianum. Rácz: Borb. 162. 

"'Szent Jakab vzraga: aranyvHag, 
aranyfű; chrysanthemum, bellis major 
colore aureo; goldwiesenblum. (Csapó, 12.) 

*Sze nt J á nos füve, seprőfú. (Ve
szelszki, 70.) Mai neve: fekete üröm; ar
temisia vulgaris L. V eszelszki azt írja 
róla, hogy "az aH-földi pusztán lakó cm
berek a kóróit megégetik s a hamvát az 
üröm leveleivel mind addig dörsölik, 
míg jól meg nem szöszösödnek, és ezt 
ürömtaplónak hívják''. Hogy az arte
misiát már sokkal régebben is használ
ták az alföldi magyarak taplónak, az 
kiderül Raymann Ádám eperjesi orvos
nak egyik, 1730-ban írott munkájából 
(J. Acta phys.-med. Acad. Caes. Leopol
dlno-Carol. IV. p. 34.), melyet néprajzi 
érdekessége miatt ide iktatok: "Rudis 
interim hamm partium plebecula, quae 
circa 'l'ibiscum, maxime in late patenti
bus pascuis, integros annos bubulcitare 
consuevit, vel circumfodiendis vicinis 
vitiferis collibus operam suam locat, 
casu, nec enim scio, quo alio magistra, 
Artemisiarn praeter urendi potentiam, 
ignem simul concipiendi facilitatem ha
bere maximam, edocta, fomitis seu lu
cubri loco eadem non male utitur; nec 
operosarn aliquam praeparationem, si
cut Sinensium Moxa, requirit, sed con
tenta est exsucca Artemisiae albae folia, 
ad corticis exterioris separationem, ma
nibus negligentius conterere, ita ut, in
terior nativa promineat lanugo, excus
samque deinde ex silice scintillam 
prompte ex:cipere possit. Rapta hoc fo
mite flamma, necessarias partim instru
unt ignes, partim nicotianam, quo more 
nunc passim recepto, longi temporis 
taedia curasque fallere, vel duri etiam 
laboris molestias levare farnemque ob
tundere solent, incendunt." Kétségtele
nül ezért nevezik az Artemisia vulga
ris-t ma is taplónak és kálomista tapló
nak (!. H-W. 163. I.) 

•szent János-qyökér: 
podii; engelsüss. (Ts. 
Csapó, 10.) 

rhizoma poly
M. K. I. 10., 

Szent János kenyere sirupja: sirupus 
diacodion. Rácz: Borb. 177. Enyedi: 44. 
(Némelyhol ma is "Szt. János kenyér 
zaft"-nak nevezik a Sir. diacodion-t.) 

•szent Já'IWs szőlőcskéje~ veres szőlő, 
tengeri szőlö: ribes rubrum. (Veszelszki, 
379.) ,.Ribeszli már ma a neve a nép kö
zött" (u. o.). 

*Szent Lörincz füve (Torkos, 10., 
Csapó 261.). Mai neve: orvosi méregölő, 
cynanche vincetoxicum .. (L.) R. Br. Vö. 
Fecskegyökér. 

*Szent Róbert füve (Csapó, 263.) :Mai 
neve: nehézszagú gerely; Geranium Ro
bertianum L. 

'~'Szent Tamás há.ia:? Lásd: Szent Ilona 
pénze és Három királyok vize. 

Szercédula: recipe. (Rohlwes 5. és 225.) 
*Szerdék: a megsavanyadott tejből ki

csapódott easein (túró.) Vegi feyr teiet, 
az ki megh alott és szauanio; annak az 
szerdikiet koszed az labara (1672; Fe· 
kete Imre Elenchusa. N. Múz. levélt. 
quartlat. 2194). A NySz. csak "aludt tej" 
értelmében említi. V. ö. TSz., II., 543: 
"szerdék: a savóban levő túró." Rima
szombat. Nyr., V., 271.) 

Szerecsen-bors: piper Aethiopicum, 
MA. (NySz.) Hogy mi értendő alatta, 
arra nézve álljon itt Mátyus (IV. 338.) 
magyarázata: "Matthiolus-is említ egy 
más, Egyiptomból, Alexandriából ho
zattatni szakott ökörszaru, vagy inkább 
lud-tollu-szár forma hüvelykes borsot, 
Piper corniculaturn, P. Aethiopicum: 
mellynek magvai a mi fekete borsunk
nál apróbbak és gerezdenként termenek. 
A szeretsenek fog-fájás ellen élnek 
vele". Ez a szerecsenbors, mely ma már 
nem igen kerül az európai piacra, _qui
nea-bors nevet is visel és a Habzelia 
Aethiopica DC. nevű növénytől szár
mazik. 

4'Szerecsennadály: consolida sarace
nica. (Frick.) 

*Szerelem taplója, köldökfű, Venus 
köldöke-fű, bablevelű fű. (Csapó, 143.) 
Mai neve: kerti varjúháj; Sedum faba~ 
ria Koch. 
*Szeretetre-hajtó-fű: lásd Czírnnyelvű 

tű. 
*Szeretet virága: bársony-vii-ág, ama

rantus. Az Barson virág az ű kedues és 
szcpseges szineert ezer szep es szeretett 
viragianac is hiuattatic. Pécsi Lukács 
i. m. (Weszpr. :Succincta etc. III., 296. 
.Az "ezerszép" synonyma után arra le
hetne gondolni, hogy P. L. talán a mai 
Bellis perennis L.-t (németül: tausend
schönchen) érti; minthogy azonban a 
további leírásban azt mondja, hogy "viM 
ragi tellyesseg·gel !agyak" és finom pu
hák, mint a bársony, továbbá, hogy 
igen lassan szárad s száraz állapotában 
is megtartja .,szépséges szinét és gyön
geség·ét": ennélfogva mégis csak az 
amarantus-t kell értenünk rajta. 

*Szm·szám: gyógyszer. Pokolvarrill 
valo szerzam. Puskagyobisrul valo szer
szam. (1676; TT. 1894., 405.) Sülyrül valo 
szerszam (u. o. 407.). Kolyikarul való 
szerszam. Köszvinyrül jó szerszam (u. o. 
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403.). E szerszámokat egy köböl bor
ban ... kell jól meg-főzni. (Ts. M. - K. 
I. J16.) E szerszámokat tsináld írnak (u. 
o. 118.). L. még Kassai vászon a. Illyen
kor a verítéket heves szerszámokkal 
kénszeríteni veszedelmes (Mar., 26.). 
•székfű. Mezei sz.: charnomilla vulga

ris. Nemes sz.: cham. Romana. (1745; 
Torkos 3. 1.) 

*Széles lapu: bardana (Lappa vulga
ria Neilr.). Rácz: Borb. 178. 

"'Szélfű: haslágyító fű, disznóparéj. 
(Csapó, 113.) Mai neve: Mercurialis an
nua L. Azonkívül az Ajuga chamaepi
tys L.-t is nevezték így; lásd: Jlezei 
cipros. 

'~<Szélrózsa: anemone (Veszelszki, 54.). 
"'Szénakék: kis sarlós fű, fodorka; 

chamaedris vulgarís. (Csapó, 60.) Ma: 
sarlós gamandor; Teucrium chamaed
rys L. 
~szépasszonyok füve. Lásd: Bolon.ditó 

ha.lzsír. Talán az a növény, melyet szép
asszony tenyerének is neveznek (H. W.), 
vagyis a Tisza mentén termő Abutilorr 
A vicennae Gaertn. (Sárga v. selyem~ 
mályva, sárda.) 

*Szép szőllő. Tégy azután hozzája ... 
süly füvet. mellyet bablevelű fűnek is 
híVJJak ... és szép szőllőt. (Orv. K. 70.) 
H. W. szerint nem egyéb, mint a fekete 
ebszőllő, solanum nigrum L., melyet 
szép asszrn1y szőllöjének is hívtak. Ezen 
utóbbi kifejezés Veszelszkinél (45. l.) is 
előfordul, de nála a solanum dulcama
rát ("veres ebszöllő, keserü-édes szöllő, 
ntelyfű") jelenti. 

"Szittyomfil, Szittyonfű:? Szittyom 
nevü füvet üveg pohárba tenni ... Ha 
a szittyon fünek gyökerét meg-száraz
tod. (1759; Váli, 160., 186.) 
*Szíverősítő fű: herba (leonuri) car~ 

diacae, hertz-gespann. (1745; Torkos, 6. L) 

*Szkompia mag: semen sumaeh; faer
her-kern. (Torkos, 12. L) 
•szökefű:f Az 1728-ik szegedi boszor

kánypör irataiban (Ethn. IX. 357.) egy 
helyütt az áll, hogy a szőkefű_ főzete 
meggyógyítja a szoptatós asszonyok 
megrontott emlőjét. 

*Szőkehátú fű: Az 1728-íki szegedi 
hoszorkánypörök irataiban szerepel (I. 
Reiznet·: Szeged története, IV., 393.). A 
l('írás csak annyit mond, hogy "sárga 
virága vagyon, tó fenekén trem". 

!f;Szőllőfű: fürtösfű, mirhafű, Isten 
kenyere. (Csapó, 98.) Mai neve: cheno~ 
podium botrys J).; bárányfarkú liba
topp. 

*Szömörkefa magva: nuclei pini; pim
per-nüszl. (1745, Torkos, 4. l.) A Pinus 
pinea L. magvai. 
Szőrmadzag: lásd Kérő. 

*Szöszös timsó: alumen plumosum; 
feder-alaun. (Torkos, 14. l.) A mai "fe
derweisz''. 

"'Szurok-gyanta: asphaltum, földi szu
rok. Végy tormentillát, farkasalmát, 
szurok gyanánt. (Ts. J\.f.-K. J., 38.) 
Szurok gyantát, két lotot (u. o. 41.). 

"'Szú-Uszt: sporae lycopodii, boszor
kányliszt (v. ö. Karl). Jó azon végre 
szú-liszttel-is hinteni. (PP. Pax, 302.) 

•szürke büdöskő, szürke kénkő: a tisz
tátalan nyers kén; sulfur natívuru gri
seum. Végy 3 lot szürke büdös követ. 
(Ts. M.-K. I. 75. lap.) Végy 2 lot szür
ke kénkövet (u. o. 77.). Továbbá u. o. 76 .• 
78., 79. l. 

"'Szürke flastrom: ernpiastrum gri
seum (PP. Pax. 314.). 

"'Szűz MáTia teje: Szűz Mária tenyere, 
fejér hátú tövis. (Csapó, 38.) Mai neve: 
szamárbogács; Onopordon acanthium L. 

"'Szűz Mária tenyere: lásd Szűz Má1'ia 
teje. 
"Tajték-kő: lapis pumicis; bimsen

stein. (Torkos, 14. l.) 
"'Takács-vakaró, bogánts-vakaró: héj

jakút; dipsacus fullonum. (Csapó, 35.) 
"Tálmosó-fű: equ,isetum, zsúrló. Tál

mosó-füvet, temondád-füvet... össze~ 

vagdalván... rakjad egy satskóba. 
(PP. Pax, 153.) 

Tapló: A1·temisia vulgaris L. Lásd: 
Szent J án os füve. 

*Tárkony-gyökér: lásd I-melygyőkér. 
"Táskafű: capsella bursa pastoris, 

pásztortáska, töschelkraut. (Ts. M.) Ts. 
}L német kiadásában is: tesehelkraut. 
(Sz. K.) . 

"'Tatárkenyér. Sebeök Sándor (i. h.) 
1779-ben említi, hogy Eger tájékán így 
nevezik azt a keresztes növényt, melyet 
Clusius Tataria Ungarica-nak, később 
pedig Jacquin: Crambe Tataria-nak 
("buglyos tátorján") nevezett el. Akko
riban főzeléket és egyéb ételeket is ké
szítettek belőle, melyeknek recipéjét S. 
szintén adja (i. h. 16. lapon). Mátyus 
(II .• 288.) azt írja róla, hogy Erdélyben 
a magyarak Tato1·jángJJőkémek. az az 
oláhok Kapfolon-nak hívják. .,Nagyon 
szokásban van ez a gyökér a tatárok
nál, minthogy azokon a sivatag pusz
tákon semmi egyéb eledelekre szert nem 
tehetvén, e nélkül nem utazhatnának. 
És hihetőképen a magyarok-is a tatá
roktól meg-tanulván ennek hasznát, 
ugy nevezték Tatár-kenyérnek, mellyel 
egyéb gabanák szükiben kenyér hellyett 
élnek. Meg-is eshetett ez könnyen az 
alatt, mikor a tatárok Magyarország
nak Eger körül való részeiben, a sze
gény magyaroknak szinie végső pusz
tulásokkal, nehány esztendökig laká-
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nak . . . Eger vidéki11, a mint mondják, 
a gyermekek játékból ezt a gyökeret 
ki-ásván és meg-főzvén édes izéért ma
is gyakran eszik. Némellyek tzeller 
módra tángyér-szeletekre vagdalva, fa
olajjal, etzettel és sóval asztalra-is ad
ják. Mások, minthogy fás keménysége 
van, mint, a kaule-répát marhahus-lév
ben, vagy téjben megfözve, só nélkül 
inkább szeretik." - Lásd még róla Pa· 
taki Jenő dr. cikkét: Erdélyi Orvosi 
Lap, 1925. évf., 117. 

*Tatorján: lásd Tatárkenyér. 
Téden vize: Aqua vulneraria acida 

Thedeni, aqua valneraria Thediana. 
("Ez a víz áll l. tiszta vízből, 2. égett 
borból, 3. gálitzkő spiritusból, és fejér 
nádmézből.") Rácz, Borb., 157., 166. 

*Tehénganaj-víz: aqua florum om
nium; ang. all-flower-water. Júniusban 
szedett tehénganéjnak vizes kivonata, 
melyet külsőleg borogatásul, kozmetí
kumnak, himlő ellen stb., belsőleg pe
dig köszvény, kólika, köbaj ellen hasz
náltak. Tehénganéjnak vedd vizét s az
zal mossad (a himlőket). PP. Pax, 259. 
*Tejzsugorítófű: kásafü, Szent János 

vini.ga. (Veszelszki, 232.) Mai neve: Ga
lium veruru L. 

*Télé virá_qa. Ezen Ts. M. könyvében 
előforduló kifejezés a német eredetiben: 
winterblumen, melynek Holfert szerint 
kétféle jelentése van, ú. m. flores stae
chados és flores verbaseL 

*Temjénszag'Ú aranyfonálfű: herba 
cuscutae minoris, seu epithymi; flachs
seiden. (1745, Torkos, 7. L) 
*Ternondádfű. Pécsi Lukács említett 

munkájában: NareissuR. Te mondad fű ... 
az sebcsítő nyilat, anagy egyeb hada
kazo fát, az sebekből ki vonr;zon. A 
NySz. ezen növénynek "narcissus" jelen~ 
tését nem említi. V. ö. kis borsocskafü. 

*Tengeri bab: umbilicus marinus, seu 
fa ba marina. (Torkos, 16. L) Egy ten
geri csiga (Turbo) héja, melyet a né
metek seebohnen, rneerbohnen, rneerna
bel, nabelstein, rnondaugen névvel is je
löltek. 

"'Tengeri gyanta: borostyánkő. - Fe
jér tengeri gymlfa: suecin um album.
Srh·ga tengeri gyanta: succinum citri
num, (Torkos, 16. L) Frick: Tengeri 
gyantár, succinum. 

"'Tengeri _qyík: scincus marinus. (Tor~ 
kos, 16. 1.) A Scincw;; vagy Sthlcus nw
rinus Laur. nevű egyiptomi és arábiai 
gyík hímje, megszáritva. Németül stink
marin v. stenzrnarin. Aphrodisiacum
nak használták 

*Tengeri hab: pilae marinae, seu 
spuma maris. (Torkos, 16. l.) Németül 
meerballen volt a neve. A Zostera ma
rina L. és más tengeri növények leve-

lei törmelékéből álló gomolyok, me
lyek valószínűleg tengeri állatok gyom
rából származnak. Golyva ellen hasz
nálták 

Tengeri hagyma: scilia maritima. 
R-ácz, Borb., 172. 

"'Tengeri kel: soldanelia (Frick.) 
*Tengeri ló: hippopotamus; seepferd. 

(Torkos, 15. L) A NySz.-ban "rhinocerus, 
nashorn"-nak értelmezve; nyílvánvaló
lag tévesen, 

"'Tengeri moh: corallina, seu muscus 
marinus; meermoosz. (Torkos, 15. 1.) 
N em a koráll, hanem különféle tengeri 
algák (helminthocorton, ulva stb.). 

ii<Tengeri tapló, Spondia: spongia ma
rina; Meerschwamm. (Torkos, 15. L) 

*Tengeri tehénkő: lapis manati. see
kuh· stein. (Elefán tesonthoz hasonló fe
hér csont, mely a Trichecl1-us manatus 
L., vagy a T. D-ugong nevű állat kopo
nyájából, némelyek szerint a zápfogá~ 
ból való.) 

Tengeri vöröshagyma: scilia mari
tima, tengeri bagyma. (Enyedi, 20.) 

"'Tengeri szurok: asphaltum. (Torkos, 
16. l.) 

"'Térdkötő/ű, nagy porczfű, tetem
tódófű. (Csapó, 226.) Mai neve: porcsin; 
Polygonuru avieulare L. 

*Tériák: terjék. Az egész füvet (a 
kecskerutát) az olaszok tériáknak tart
ják. (Veszelszki, 232.) 
*Testrázófű, Tonistrafü. Az 1728-iki 

szegedi boszorkánypör irataiban gYakran 
előfordul ennek a növénynek a neve. 
(Ethn., IX., 356.) Minthogy tanisztra, 
tonisztra (német: tornister) a reg1. 
nyelvben a. m. tarisznya, ennélfogva 
mai kifejezéssel "tarisznyafű"-nek hang
zanék Lehetséges, hogy ugyanaz, ami 
a mai .,tarsolyfű, tarsóka" (Thlaspi 
arvense L.), vagy a "pásztortáska", 
"pásztorerszénye" (Bursa pastoris L.) 
'V igg. 

*Tefüt-ölő mag: l. semen cevadillae, 
seu sabatilliae; sebatillien. (Torkos, 11. 
l.) 2. semen staphisagriac; Stephans
kern, (U. o. 12. L) 

*T('vekáka: schoenanthum; kameel
heu. (Torkos, 1745.) Nem egyéb, mint a 
mai Andropogon ischaemum L. (fe
nyérfü, élesfű, sikárfű.) 

Tik-begy Vtrag: flores anagallidis; 
ganehheilblumen. (1745; Torkos, 2. I.) 

Tikszem: anagallis, (Orv. K, 107.) 
"'Tin01Jár-go'mba (Radv. 224.). 
*Tisza-fa, tamariskos-fa: Iignum ta-

marisci; tamariskenholtz (1745, Torkos, 
9. l.) 

"'Tisza-fenyii: tisza-fa, taxns baccata. 
(Veszelszki, 422.) 

"'Tm1istra-fii: lásd Testrázó-fii. 
Torokfű: lásd Torok öröme. 
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'*·Torokgyék, fekete 
mogyoró: scrophularia. 

Torokgyík-fű: herba 
Fekete, 63.) 

csallán, varJu
(Veszelszki, 402.) 
prunellae (1792. 

"'Torok-mosó: gargarismus, 
wasser. (PPB!. 356.) 

gurgel-

4Torok ÖTÖme, torokfű, szilvafű. 
(Csapó, 281.) Mai neve: közönségcs 
gyikfű; brunella vulgaris L. 

"'Tótok salátája. Medveköröm és med
vetalp nevű füvet szt. Iván havának 
8-dik napján kell szedni ..• Keserű sa
látának is hívják, de leginkább nevezik 
a magyarok Tótok salátájának (1759, 
Váli, 116.) - Kétségtelenül a mai He
racleum sphondylium L. (régebben: 
SIJOndylium branca ursina All., vagy 
csak röviden Eranea ursina, Pes ursi
nus) értendő alatta. A .,medveköröm" 
és .,medvetalp" ebben az. értelemben 
már Meliusnál is előfordul. 

"'Tót répa: lásd Puczokrépa. 
Tót sáfrány: lásd Szeliczlw. 
"'Tökös dió: lásd Veszelszki, 262. 
•Töküveg: retorta. Annak utána tedd 

egy töküvegbe destillálásra, az alombi
kon által, gyenge tűzön. (K. C., 42.) 
Milyen jól lehetne ma is használni a 
,.göreb" helyett! 

*Tölcséres virág. Mirabilis peruviana; 
solanum mexicanum flore magna. Peru
vianische veyel, indianische veyel. 
(Csapó, 284.) Mirabilis jalapa L.t 

"'Tömjén hat·matja: manna thuris. 
(Frick.) A tömjén-darabkákról ledőr

zsölt lisztes por. 
Török bors: paprika. Lásd Pogány

bors. 
*Török csalma, török turbánt: lilium 

martagon. (Veszelszki, 276.) 
4'Török festék. Annak utánna három 

font török festéket végy . . . kivel osz
tán jól bé-dörgölve a lovat fessed. (Ts. 
M.-K. I., 132.) Kétségtelenül ugyanaz, 
mint a Kána; l. ezt. (Németül türkische 
röte.) 
~Tö1·ök foghagym.a: aliium scorodo

prasum. (Veszelszki, 401.) 
*Törökmag, sárl'ű, csudafa-. Krisztus 

tenyere, ötujjú fű. (Csapó, 237.) Mai 
neve: Ricinus communis L. 

""Törökországi torma. "Deákul Draba 
vulgaris. Arabis: Lepidium foliis lan
ceolatis amplexicaulibus dentatis Henr. 
C1·antz. Frantz: Drave. Német: Türki
scher Kresse". (Csapó, 279.) 

"'Török szil,va: dactyli (datolya). Frick. 
*Török turbánt: lásd Török csalma. 
"'Törpe cseresznye, sajmeggy: cerasus 

pumi1a folils ovatis eglandulosis. (Ve
szelszki, 149.) Azt mondja, hogy a Du
nántúl használatos nevek. 

*Törzsököcske: a pilula régi neve. Ná
dasdy Tamásné, Kanisai Orsolya írja 

Lőrinczfalvai Kristófnak 1569 júl, 8-án: 
"Vagyon egy némynemü ír ott Bécs be 
az patykariosoknak, szürke szinü; mint 
egy törzsököcskét (törszökötzket) ugy 
kömböl'getyk öszve; szelöncze nekül 
arullak, papirosba takarva; az az ir 
Ratl·ol (tollhiba raztrol helyett, vagyis 
tásztról: lépdaganat) jó; azzal szakták 
az embernek kenny az lépét." (Orsz. 
Levéltár; a Nádasdy-levelek közt.) V. ö. 
PP. szótárában: Trunculus, törsököcske; 
teke; trunculis ludere: tek.ézni. 

""Tövisalj-gomba: agaricus Mouceron; 
németül raszling. (Mátyus II., 478.) De 
már Clusius is említi és rajzát is adja; 
ő nála "under dorn schwammen" és 
.,stocb>chwammen" a német neve. 

Tövises lapu: lásd Vradics-kóró. 
$Tövis-gyökü: az eryngium caropestre 

b"YÖkeref (ezt nevezik a németek stech
wurzel-nek). Veronika füvet főzd meg 
borban tövis gyökérrel. (1564~ Gyógy. 
l880., 107.) 

"'Tövös répa: karórépa, brassica na
pus. (Veszelszki, 320.) "E féle az-is, 
mellyet a Tótikás Vármegyékben ter
mesztenek." 

*Tumiamom: thymiama, füstölő szer, 
tömjén. Orvosságot kértél tőlem, tu
miamomot; én azfélébe igen jót kildet
tem neked. (1573, Erd. Porta, 86.) 
"'Tüdő-liktáriom: looch; brustlattwerg. 

(1745, 'l'orkos.) 
•Tüdőmoh: herba pulmonariae arbo-

reae; lungen-moosz. (1745, Torkos, 7. 1.) 
"'Tühegyű fű: lásd Héhel-fű. 
*T-ükörkő: lásd Muszka üveg. 
fiTűz~fű. l. Gyék-fű, tűz-fű: herba 

prunellae; praunellen. (1745; Torkos, 7. 
L) 2. Flammula J ovis= Clematis recta 
L. (Rácz, Borb. 162.) 
•Tűzkő: margalita. (Frick.) 
"Tyúkharapta fű: alsine. (Veszelszki, 

42. 1.) 
~Tyúklábfű: boglárvirág, égető lán

gas fű, sebesítőfű, békavirág (ranuncu
lus aeris Bauhini; Ran. flammula 
Crantz. Csapó, 34.) 

•Tyúktaréj: lásd Uri v-irág. 
"'U g ar-fű: melilotus al bus, fehér som

kóró. Csábult ember orvossága: fejér 
8omkórót szedj, melyct ugar-fűnek is 
hívnak. (W. IV., 291.) 

"'Ugorkaszagú fű: Jásd Burecs. 
"'Ugró gyf:fkér, kis sárfű, apró sár

Dlag, basindittó mag. (Csapó, 238.) I\lai 
ueve: Euphorbia esula L. 

*U jjnyifű, ujjosf{i: Csapó, 110. Mai 
neve: piros gyűszűvirág; Digitalis pur
l,)urea r~. 

"Ujjosfű: lásd Uj,inyi fú. 
Ori esszenc-ia: régi magyar orvosság, 

melyet az emlékezet erősítésére használ-
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tak. Szennalevél, czitrom, petrezselyem, 
kapor, kálmosgyökér, szerecsendió stb. 
\'olt benne. 

""ÚTi virág: madártéj-fű, vad hagyma, 
tyúktaréj, tiktara. Csapó, 169.) Mai 
neve: Orniihogalum urubellatum L. 

.. Uszányfű: lásd Békaszőlő. 
"'Otifű, 'Hegyes útifű: herba plantagi

nis angustifoliae, 5 nerviae; gespitzter we
gerich. Széles útifű: h. pl. latifoliae, 7 
nerviae; breiter wegerich. (1745, Torkos, 
7. l.) 

"'Cti porczfű: herba centumnodiao, seu 
polygoni; weegtritt. (174:), Torkos, 7. L) 

•V res bürök: cic uta. (Frick.) 
+Ores zab, vad zab; aegilops, avena 

sterilis, brombus (sic); gerstenwalch, 
Laubenhaber. (Csapó, 301.) E kifejezés 
Veszelszkinél (28. l.) is előfordul, s ő 
azt teszi hozzá, hogy "ezt a Plinius 
aegylopsát dunántúl reszkető fűnek 
tJívják". 

*U röm-barbolya: sóskafa, sóska tövis, 
Jeánysom; berheris vulgaris (Veszelszki 
~2.). :M:athiolus a kifatsart levét magya
rul akarván ki-fejezni (capitc XLIII. 48.) 
tgy nevezi: Iram-Barbara, id est vi
num barbarum. Tán azt akarta mon
dani: üröm-borbora." Ez az !rom
Barbara v. Borbala Clusiusban és 
Beythében is előfordul. (L. NySz .. ) 

•Vröm-olaj: oleuru absynthii.A gyo
mor kedvéért mástix vagy ürömolajat 
is elegyíthetni hozzá. (PP., Pax., 152. 

*Vröm-tapló: lásd Szent János füve. 
•vad búza: lalium temulentum; szé

dítő vadócz. Lásd Rozsnyika. 
~Vad czékla, Erdei czékla: pirola. 

(Toldy: Újabb adalékok stb. 73.) 

•vad csombor: kakukfű; Thymus ser
pyl1um L. (Mátyus, IV. 471.) Bécsi csom
bornak is nevezi. (472.) 
~vad édesgyökér: rhizoma polypodii; 

engtlsüsz, süszfarn. (Csapó, 10.) 
•vad hagyma: lásd Uri vü-ág. 
•vad harasztos káposzta: lásd Erdei 

hóposzta. 
"'Vad irnely: ptarmica. (Frick.) Az 

Achillea Ptarmica L. (deutscher ber
tl'am, wHde bertramwurzel, sumpf
garbe) neve. 
•vadkecske-fű, Vadkecskék füve: Ar-

11ica montana L. (Enyedi, 19., 71.) 
*Vad kecske-gyökér: radix doronici; 

gcmsen-wurtzel. (Torkos, 9. L) 
•Vad-köménymag: ~emen seselcos mon

tani, seu sileds montani; gemeiner se
r-;el-saamen. (Torkos, 12. l.) 

*Vad mák: soliunca. (Beszterczei szá
szedet 481.) Saliwwa. Salvicula és Sa
loincha a Valeriana celtica L. neve volt 
a régi botanikai nyelvben. 

*Vad ökörnyel·v-fű: alcanna, seu an
chusa; roth ochsen.zunge. (1745; Torkos, 
9. J.) 

"'Vad pézsma: búzavirág. (Csapó, 47.) 
V. ö. Sukollat. 

*Vad tök; Vízi v. L poma colocynthi~ 
dos, coloquinten. 1745; Torkos, 4. l. (Mai 
neve: Fructus colocynthidis; sártök. 
epe-alma.) 

*Vad turbolya-gyökér: lásd Mogyoró
saláta. 

*Vad zsálya. A vad-zsálya, a plánták 
rendiben Horminum sclarea, Scarlea, 
Syderitis Heraclea, Matrysilva major, 
Orvala, Gallitricum sativum, Scharlach
kraut neveken forgó. (Mátyus, IV., 452.) 

•varakos bP:ka. Mjskoltzi (254. l.) 
ajánlja, hogy a pestises gugára borban 
megáztatott száraz varakos békát kell 
reákötn i. 

•vargamajoránna: origanum. Varga 
ma;ioránnának nevezik közönségesen a 
magyarak és néhutt szurok fűnek azt, 
amellyet a patikáriusok organum(!)-nak 
hívnak. (l759; Váli, 174., 187.) 

*Vargák füve: szárazfű, s.zurokfű. 
(Csapó, 105.) Mai neve: Origanuru vul
garc L., vad majoránna. 

*Varjúbab: kerti varjúháj: sedum fa
baria Koch. (Csapó, 19.) 

"Varjú bingó, disznó-tüsfa, szarvas
tövis: rhamnus cathartica. (Veszelszki. 
!l:\5.) Az utóbbi két kifejezésről azt 
rnondja, hogy Vasrnegyében dívatoznak. 

*Varjú-1nogyoró, kis fecske gyökér: l) 
radix chelidonii minoris; feig-wartzen
wu.rtzel (1745; '11orkos, 9. l.) Lejjebb u. o. 
így nevezi a radix fi.lipendulae-t {rothc: 
steinbrech-wurtzel) is. 2) radix scroph1l· 
lariae. (V. ö. Karl. varjúmogyóró: scro
phula.ria nodosa.) Varjú-nwgyorót ássa
nak egy öszve marokkal. (PP. Pax, 291.) 
Lásd: Fekete csalán. 

~<Varjú-szem: semen nueis vomicac, 
kriihcnaugen. Végy . . varjú-szcmet, 
diákul Nux vomika. (Ts. M. - K. I. 122.) 

~varj-úszemű bMsó: orabus niger. 
(Mátyus, II., 72.) 

Vasszar: Komáromy, 29. (1582-ből való 
adat.) Rontásra is használták. 

"Vastag fahaj: cassia lignejl, xylocas
sia; mutter zimet. (:Mátyus, IV., 378.) 
V. ö. Fattyú fahaj, 

Veniczfa, "Carpinus, sive ostrya ulroo 
similis, fruct.u raecrnoso lupulu similL 
Vas vármeg~d~bcn a Hába vize berkein, 
kivált u pápótzi ~s beledi kürtvélyfák 
ki:izött ... eleget láttam teremni; ott a 
föld népe Venitz-fa néven hívja ... 
!g-cn jó gomba terem rajta, amellyet 
w·ly'INÍnak DE'Y(>znek." (Veszelszki, 125.) 
Mai neye: komlófa, komlós blikk; Os· 
trya carpinifolia Scop. - Lásd ruég: 
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1\yr. 54. évf. (1925), 30. (.Állítólag clerna· 
tist és ul1nust is jelentett.) 

*Venikefa: vitis sylvestris, vad szőlő. 

(Veszelszki, 446.) 
*Veres fa: lignum rhodium. (Frick.) 

Németül: rosenholz, rhodiser-holz. A 
Kanári-szigeteken termő Convolvuluso 
fieridus L. és C. scoparius L. fája, 

,.Veresfestő-fíí: lásd Pirosító fű. 
"Veres festő gyökér, Buzér gyökér: 

radix rubiae tinctorum; faerber-röthen 
(Torkos, 10. lap,) 

•veres mJökér: rubia tinctoria. (Frick.) 
o~>Veres gyuru fű: solidago virga 

~urea. (Csapó, 13.) 
Veres kényeső: mercurius praccipita· 

tus ruber. Rácz: Borb. 162. 
'"Veres kőrontó-gyökér, Varjú mo· 

gyoró: radix filipendulae; rothe stein, 
brech-wurtzel. (Torkos, 9. 1.) 

Veres rnák: lásd Büdös mák. 
'""Veres szöllö: ribizke, Veszelszki 379. 

Veres szőlő szirup: syrupus ribesiorum. 
(Enyedi, 21, 43.1 

"'Verítékindító: rem-edium diaphoreti
cum. (1676; •r. T. 1894; 412.) 

"V ert fű (V ért-fű 1): Capsella bursa 
pastoris L. Lásd: Rákffi 

"'Vese-fa, kék santál-fa: lignum nepb-
riticum: lendenholtz. (1745; Torkos, 8. L) 

•vesekő: lapis nephriticus; nieren· 
stein. (Torkos, 14. I.) Németül gries
sfeitt.-nak is nevezték. Zsíros tarj .~Jtatú 
zöld színű kő, melyet régen amulétum
ként magukon hordtak, abban a hi
szemben, hogy a vesebajokat és az epj
lepsiát gyógyítani képes. 

•v én asszony poszaJa. "A pöfeteg 
gombát, vagy-is a vén asszony-poszáját 
kár lett volna meg-nem említeni." (Ve
szelszki, 104.) Posz = crepitus, flatus, 

•vérállató: remedium haemostaticum. 
VeraHato por: amely tyukmonybul ki
kél a csirke, egesd meg. törd meg, hints 
vele. (1676; T. T. 1894, 413.) 

"~-V érállító-fű: centumnodia. (Frick.) 
Vérgyökér (Csapó, 280.). Mai neve: 

vérontó pimpó; Patentilla erecta. (L.) 
Ham pe. 

V érkö: a mai haematit; termés vas· 
oxyd; ferrum oxydaturu nativum rub
rum, lapis haematites. Hasznosok ezek
is~ terra sigillata, bolus armenus, vér
kő. (PP. Pax, 102.) 

"Vérszipó: piócza. Rácz: Borb. 351. 
"'Viola gyökér: radix ireos florenti

nae; veigel-wurtz. (Torkos, 10. 1.) 

•vi-radicskóró. Assatok tövises lapu
nak, ürömnek gyökerit és viradics kóró
nak tövit. (1728; a szegedi boszorkány
pörök irataiban. Reiz1wr: Szeged törté
nete, IV., 519.) A mai varádics; Tana· 
cetum vu1gare L. 

"'Vü·ágolaj: oleuru Slotani. Régi híres 
orvosság, különösen csúzos bajok ellen, 
oszlatónak és fájdalom-csillapítónak. 
(Összetételét lásd: Gyógy., 1874., 666.) 

"Virnánc: ruta gr•aveolens. (Ve-
szelszki, il88.) 

*Visszaforduló szőllő: lásd Farkas· 
gyökér. 

Vizi bors: persicaria MAI; piper aqua
ticum PPBl. (NySz.) Hogy mi értendő 
alatta, arról felvilágosít Mátyus (IV., 
339. l.) "Teremnek az álló tákban és Jas
sHn folyó vizekben holmi vadmenta 
forma, de nagyobb és lágyabb levelű für 
V(;k-is, mellyekcn a levelek töveiről vé
kony s2ráratskákon gerezdesen apró ve
ress virágok és azután apró magvats
kák lésznek. Leveleinek a baratzk-fa 
leveleihez ha.sonló formájáért deákul 
Persicaria nevek lett. Bors ízű tsipőssé
gekért HydropipeT, JJiper aquaticum, 
raagyarul vizi-borsnak hívják." Vagyis 
nem egyéb, mint a Polygonum hydt·o
piper L. 

*V·lzi burok. Yizi-burok, börök-fű; 
herba cicntae; schierling-kraut. (1745: 
Torkos, 7. L) 

*Vizi dió, vizi gesztenye. (Csapó, 268.) 
Mai neve: c-semege sulyom; Trapa na
tans L. ("Meg-főve itt Debretzemben 
árulják ősszel." Csapó, u. o.) 

"Vizi fodorka: lásd F"izi fokhagyma. 
~vizi fokhagyma. Vizi fok-hajma, vizi 

fodorka~ ezer jó fű: herba scordii: was
ser 1moblaueh. (1745; Torkos, 8. 1.) 
~vizi gesztenye: sulyom. Sulyom sza

pora fű, vagy vizi gesztenye, hasznos 
étel minden méreg ellen. (1759; Váli, 
156.) V. ö. Vizi -mogyoró és Vizi dió. 

«-Vizi gyopár: herba eupatorii Avicen· 
nae, vulg. Graecorum, vid. ageratum; 
Kunigund-kraut. (1745; Torkos, 7. L) 

*Vizi kender. (Csapó, 136.) Mai nevén: 
Eupatoriuro cannabinum L. 

V-izi lencse: békalencse; lemna. (Ve
s~elszki" 272.) "Budán a Tsászár ferdeja 
áldalánál a kaniculákban lehet látni." 

.. Vizi rnét·eg: farkas nevető-fű, méhek 
nevetése; apium risus. (Csapó, 70.} Mai 
neve: torzsika boglárka; Ranunculus 
seeleratus L. 

"'Vizi rnogyoró: tribulus aquaticus; 
wnsser-nüsse. (1745; Torkos, 4. L) A su· 
Iyom (Trapa natam; L.) termése, 

•v tzi viola. sárga viola: macsári gólya
hír; caltha palustris. (Veszelszki, 119.) 

"'VÖTÖS tlast-rmn. Voros Flastrom, regi 
~zebre valo. (1672; Elench.) A leírás sze
rint következő összetétele volt: lapis 
calaminaris, L pumiCIS, Jithargyrum, 
cerussa, bolus armena, mastix, oliba
num, myrrha, alumen, ustum,. oleum 
on,rum, cera, sebum hircinum és tere
binthina. 
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~'Vörös ir: Ungu. hydrargyri rubrum~ 
(KarL 230.) Lásd Deakórium. 

"'Vörös sandolorn: lignum santali ruh
rum. (Ts. Jl.f. - K. I., 113.) 

~;~Vradics-kóró: varádics; tanacetum. 
Ha azt akarjátok, hogy meggyógyuljon 
az gyermek, ássatok töYises lapunak és 
ürömnek gyökerét és vradics-kórónak 
tövit. (1728; szegedi boszorkánypör ira
taiból. Ethn., X. 40.) Ebben az alakban 
nincs meg a NySz.-ban. 
~zöld görög: házisos ecetsavas réz; 

grünspan. Egy adat 1592-ből. (MNy., X., 
1914. 325.) Vedd az lo czontot, tegy hoz
zaia zöld görBgöt auagi gispant ... 
Veg·y kínkövet _es zöld görögöt. (M. P •• 
512.) Holttetem ellen: Süsd meg hév 
vassal, és kössed zöld göröggeL (Gdt. 
Sz .• VI., 217.) Vadbus vagy büdes hús 
ellen: Zöld görögöt, csalán magot főzd 
meg fejír borban és azzal mossad. (U. o., 
2J9.) :8gesd meg hév vassal és azután 
zöld görögöt bocsáss belé. (U. o.) 

Zöld ír: Misk. I\-Ian., 401. 

"'Zöld télé: vinca m1nor1 buxuS sem
pervirens1 Ts. M. könyvében előforduló 
kifejezés, melynek a német eredetiben 
wintergrün felel meg. (Sz. K.) V. ö. 
N:~TSz. : téli zöld. 

*Zulak: lásd Salokf-ű. 
t.'Zsálya, Keresztes sál.1Ja: herba salviae 

crueiatae angustifoliae; creutz~salvey 
-· Széles levelű sálya: h. s. vulgaris, 
!atifoliae; salvey. (1745; Torkos, 8. J.) 

<~"Zsidókö: lapis judaicus; judenstein. 
(Tvrkos, 14. l.) Palesztinában található 
ásatag tengeri állatok tüskéi. Másként. 
Phoeni-cites-nek és Thecolithes-nek is 
nevezték. 

Zsidó szurok: asphaltum. (Mátyus,IV. 
k., VIII. 1.) 

rlóZsidó tömjén: cortex thymiatis (így!) 
seu storax rubra; rother storax. (1745; 
Torkos, 2. 1.) A !Aquidambar orientale 
M1ller nevű kisázsiai fa kérgének apró 
darabjai, melyek ma cortex styracis. 
eMf. thymiani, cod. thuds, ném. sto 4 

ntxrinde néven szerepelnek. 
*'Zsoltina: lásd Sóltina. 

r.'.'i' 
!·' 
' ' 
! 



Régi magyar betegségnevek. 

, Az_ alábbi ny,elv- és orvostörténeti szászedet összeállításakor a fősúlyt 
a ,t3;rg~1 .magyar~zatr~ vetetten1. Ez sokszor nehéz feladat volt. A régi 
sz,otar~Inkban talalhato, latin magyarázatok ma már sokszor nem hasz
~talhatok, vag'! me:t egeszerr elavultak, vagy mert manapság egészen mást 
Jel:ntenek, lllint regen. A scabies, a carcinoma, az elephantiasis sokféle 
egeszen eltérő és különnemű bajt jelentett hajdanában 1nelyeket a k' -~ 
t~n _fejlő~,ése idők folyamán élesen elkülönített egymástol: A ma csakis hi~~
l?t. ~ele~to vr:riola a 15. század végén, mikor az első, borzalmas emlékű syphi _ 
hsJ~rv~ny tizedelte az emberiséget, nemcsak a himlőt, hanem a bujakórsá
got ~s Je~entette, s aki ma a "kelevényes embert" Páriz Pápai B. szerint úgy 
fordltar:a. ~ogy "v?ll bl~t~ern", azt bizonyára sem orvosi, sem nyel vészeÚ 
pon~ossag es n1egb1zhatosag szempontjából nem fogadnánk el mintaképül. 
A_z allatbetegségek nevei tekintetében még nagyobbak a fölmerülő nehéz
segek, mert régi állatorvosi munkánk igen kevés van s ami van az is 
t~bbnyire német m~v,eknek értelmetlen, kócos fordítása, melyben ~arma
~aval aka~ a ~ordito-tudomány szorultságából eredő nyelvészeti botlás 
es fur~sasag, mmt pl. az, hogy a lónak /ibelekje vagyon (Tseh M.: Lovak 
orvo~sag?~ .. megpróbált uj. könyvetskéje, 1656.), (hat die fiebel), vagy a ló 
folya epeJu (flossgallen) es bakfogai (backenzaehne) vannak. 

A magyar betegségnevek értelme éppúgy ingadozott mint a szak· 
beli la~in, kif~jezése~é. ~lég, ha erészbeu a süly szóra ufalok, melynek 
vagy bzfele erteimet (rak, aranyér, syphilis, condylon1a blennorrhoea 
skrofu,lás bajok stb.) sikerült megállapítanom; a TÜh tö,bbféle kiütése~ 
J'agados b~tegségen kívül a bélpoklosságot is jelentette; a himlőnek egész 
sereg alfaJa volt (apró himlő, csúcsos h., disznó h., kása h., köles h., köves 
h .. nagy h., pattogzó h., veres h., veres kása h. stb.). 

Mondanom se kell, hogy az itt közölt betegségnevek közt számos 
o~-.\rar: ~~~-d; mely ma is jól volna használható, például a chroni-cus beteg
seg Jelolesere a sindevész b., TÖg.zött b., sőt némelykor az egyszerű d_fl 
becsüle,tes "Té.Qi" epitheton is éppúgy rnegáJiná a helyét, mint az újou'nan 
so~a.ktol felkapot~ idősüli,. amely, akárhogy rajongjanak is érte némelyek. 
I?eg1~ csak magan hordJa a nyelvészeti erőlködés színét. Én legalább 
ugy erzem. 

, E~ be 
1
a gyi~ji.ésbe, éppúgy mint a Tégi magyar gyógyszernevek gyiij

temen~~b~ I?<lJfll?e~n csupa olyan kifejezéseket vettem föl, melyek a 
Nyelvtorteneü Szatarban vagy egyáltalában nem fordulnak elő va 
bármely tekintetben helyesbitik, kiegészítik, pótolják a NySz. adat~it (fit 

1 
Hégi magyar gyúg;yszernevek. (A Magyar Kye1vtudományi Társaság kiad

ványai, 10. szám. Bpest, 1911.) 
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is csillaggal jelöltem meg ezeket). A sorozatot majdnem vég nélkül szapo· 
ríthattam volna, ha minden adatomat, tehát azokat is, melyek a NySz.-ban 
(bár más példákkal magyarázva) feltalálhatók, közzétettem volna. Sok
szor még olyan adatokat is irgalom nélkül elhagytam, melyek néhány 
évvel öregebbek, mint a NySz.-ban felsoroltak, ha a szótár magyarázata 
különben világosnak és helyesnek látszott. 

A következő szószedet, mely csak mellékes eredménye orvostörté
nelmi kutatásainmak, a közhasználatú betegségnevek legtöbbjét nem tar
talmazza. Ezeket elhagytam. A gyüjtemény ebben a fogyatékos alakjában 
is fényes bizonyságát adja a régi magyar nyelv gazdagságának. 

A rövidítések magyarázata. A források legnagyobb része megtalálható a Régi 
magyar gyógyszernevekről szóló, föntebb említett gyüjtésem elején. Pótlásul itt 
még a következőket kell hozzáadnom: 

Báti: Báti János, Az hójagos és veres himlőnek gyógyítására... való út 
mutatás. Kolozsvárt, 1785. - Csapó és Csapó: Füv. K.: Csapó József: Uj füves és 
virágos magyar kert. Pozsony, 1775. - Csapó: Orv. K.: ugyanattól: Orvosló köny
vetske, Pozsony, 1791. - Csorba: Cs. József: Hygiastika. Pest, 1829. - Czanaki: Cz. 
Máté: Az döghalálról való rövid elmélkedés, 1634. - Diószegi: D. Sámuel: Orvosi 
füvészkönyv. Debrecen, 1813. - Dombi: Báb.: D. Sámuel: Bába mesterség. Pozsony, 
1772. - Grant Benkő: A fekete epés mértékletnek ... leírása. Pest, 1791. -Horvát: 
H. József: Az orvos mint házibarát. Pest, 1829. - Kandra: K. Kabos, Magyar 
mythologia. Eger, 1897. - Komáromy: K. András: Magyarorsz. boszorkányperek 
oklevéltára. Budapest, 1910. - Madai: Madai D. S.: szükséges oktatás stb. 1739. -
Máttyus: Máttyus N. János: A nemzeti lovag. Pest, 1828. - Neuhold: Neuhold 
Jakab János: Fundamentomos oktatás stb. Sopron, 1736. - Nyulas: Nyulas Ferenc: 
A Radna-vidéki vasas borvizeknek orvosi erejéről. III. darab. Kolozsv. 1800. -
Okt.: Oktatás a marhadögnek megelőzésérüL Budán, 1816. - Perlici: Med. paup.: 
Perlici Dániel: Medicina pauperum. Buda, 1740. - Perlici: Utitárs: Perlici Dániel: 
Testi békességre vezérlő utitárs. Buda, 1740. - Rácz: Skárl.: Rácz Sámuel: A akár
látos hidegnek leírása és orvoslása. Pest, 1784. - Reizner: H. János: Szeged törté
nete. - Sailer: Sailer Vilhelm Károly: Az halálos dögleletnek megvizsgálása, 1739. -
Szentm.: Szentmihályi Mihály: Házi orvosságok. Vác, 1791. - Szerémi: Szerémi: 
Emlékek a Majthényi bárók családi levéltárábóL Bpest, 1897. - Szind: A lovak 
orvoslásáróL Ford. Német Mihály, Pozsony, 1796. - Sz. J{.: Szily Kálmán: Az első 
állatorvosi könyv magyar nyelven (Term. Közlöny, 360. fűz.). - Teleki Lev.: Teleki 
Mihály levelezé-se; szerk. Gergely Sámuel. - Toldy: Uj ad.: Toldy Ferenc: Ujabb 
adalékok a régibb m. irodalomtörténethez. (:@rtek. a nyelv és széptud_ körébő~. 7. 
szám, 1871.) - Tolnay: Barm.: Tolnay Rándor: Barmokat orvosló könyv, Pest, 1795. 
- T. T.: Történelmi Tár. - Ts. M. Tseh Márton: Lovak orvosságos meg-próbált 
uj könyvetskéje. Lőcse,. 1656. - Ts. M. - K. 1.: Tseh Márton könyvének Kiss István
féle (1797-iki) kiadása. - Vámossy: V. István: Adatok a gyógyászat történetéhez 
Pozsonyban. - Vass: Napl.: Czegei Vass György és Vass László nap1ói (Monum., 
Irók. XXXV.) - W.: Weszprémi-: Succincta medic. Hung. et Transilv. Biogr, 1774. 
- WebeT: Amul: \Veber .János: Amuletum, az az rövid és szüks. oktatás a. dög 
halálról. Bártfa, 1645. - Weszprémi: Báb.: \Veszprémi István: Bábamcsterségre 
tanító köny-v. Debrecen, 1766. - Weszprémi: Kisd.: \Veszprémi István: A kisded 
~"Yerme-keknek nevelése-kről való rövid oktatás. Kolozsv. 1760. - Zsoldos: Zs. ,János: 
Asszonyorvos. Győr, 1802, 

Abag: angolkór. I~ásd Ebag. 
*Aggott (gyermek): angolkóros; lásd 

Ebag. 
Agas (gyermek): angolkóros; lásd 

Ebag. 
~t Alászáll a bele valakinek: sérvet kap. 

Enyingi Török Fereucné írja Nádasdy 
Tamásnénak 1566-ban, hogy küldjön 
hozzá két borbélyt "oly szerszámmalj 
kivel az Kata asszony fijának használ
hatna, mert az napokban az lova igen 
meg hordozta, beli es alá szállott". Ná
dasdy-levéltár. (Orsz. Levéltár.) 

Alatlo.nság: insomnia. T~ásd Disznó
szaka. 

Altelen való kPlés: sycosis (PPBl). Ez 
a görög szó a régi orvosi nevezéktan
ban nem a mai sycosis-t jelentette, ha
nem a condylomát. 

*Angliai. veTiték: sudor Anglicus (jár
ványos febris miliaris, mely először 
1485-ben rnutatkozott nálunk). AngJiaj 
veríték nevü betegség, avagy mérges 
dögletesség mutatja. magát az idén ki. 
{Pethő G., Magyar krónika, 223.) 

Avtal tüze: orbánc, pokolvar. [Perli(·i. 
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:Med. paup., 27.] r_rüzes, mérges Antal 
tüzét s orbancot gyógyit (az utifü) 
[Orv. K., 93.] V. ö. Ha.gymázat és Szent 
Antal tüze. 

Anyaméh. Lásd Mádra.. 
Apró: lásd Apró himlő. 
Apró himlő. Bornemisza Zsuzsánna 

irja 1662-ben , Teleki Mihálynak (1. Te
leki M. lev., II., 308.), hogy a kis leánya, 
apró himlől kapott. Erre nézve meg
jegyzem, hogy régen (sok helyen ma is, 
lásd Tájszótár) kétféle "himlőt"-t kü
lönböztettek nieg: az igazi himlőt és az 
apró vagy vörös himlőt, mely a ka
n:rarót jelentette; erre vonatkozik a 
:KySz. két adata. ("Himlő auagy ka· 
niaro" Frankovithnál, és ,;v eres himlő 
ütött ki rajta", Gér, KárOs.) Röviden 
apró-nak is mondották és mondják ma 
is. Az igazi himlőt (variolát) öreg vagy 
hólyagos himlőnek nevezték. (V. ö. PP 
Pax., C. 256.) 

""Arábiai francu. Melius (Her b., 13.) 
említi, hogy a veronika meggyógyítja 
az "elephantiasist is, az az arabiai 
frantzut" . .'Mai neve: lepra, poklosság 
(melyet régen elephantiasis v. lepra 
Arabum-nak is neveztek). 

~Aranyér: haemorrhoides. (Misk., Man., 
288; Házi Orv., 4.) 
~Aranyos in: haemorrhois; aranyér. 

Nemelliek ahoz keppest einek wele [a 
tyúkhúrral] az Aranias Inakert, nilat
kozasokeert, meliet Hemoroidesnek ne
weznek. \V cszprémi, Suecincta, III., 
235. (Madács, Házi Apatecájából, 1608.) 
VVeres hagimat * meghamzanni es azt 
fa olaiban tenni.. .. es azt chiap gia· 
nant az alfelben tolni, meg nilatkoz
tattia az aranios inakat (u. o. 236.), 

& A1·paszem: hordeolum; árpa a szem
nek héjján. "Ha a málva levelét salátá~ 
val, eczettel, sóval, avagy sós eczettel 
eszed, az árpa szemet meg gyógyittya." 
(Orv. K., 89.) 

Asszonyom tánca: erysipelas? rotlaufi 
(NyTSz.) "Az orczám, hogy Kd itthon 
vala is viszket vala,. . . . de azután 
ugyan bizonyába viszketett úgy any .. 
nyira, hogy jól megtemérdekült az or
czám bére (bőre). Igen félek az asszo~ 
nyom tánczától, de most Istennek le· 
gyen hála könnyebb, ha esmég reám 
nem térne, de azért mast is alkolmasan 
vagyon mind hévsége, temérdeksége, 
Az viszketése nincsen olyan igen raj
tam". {Nád., Lev., 101.) Ezen 1557-ben 
kelt levél alapján kétségtelennek tar. 
tom. hogy az asszonyom tánca valóban 
orbáncol jelentett; a viszketés, a bőr 
hévsége és "temérdeksége .. , az ismétlő~ 
désre való hajlandóság eléggé támogat· 
ják ezt a nézetet. A fenti leírás határo
zottan ellene mond Takáts Sándor 

(Bpesti Hirlap, 1906 aug. 5.) azon föl· 
tevésének,. hogy az asszonyom tánca 
valami női betegség volt1 "még pedig a. 
legrosszab bjából". 

~ Asszúköszvény: podagra. Medicamen 
podagre siue wlgo azzokhezveny, (Or
,·osí följegyzés a 16. századból.) GyíSri 
fi'üzetek, I., 89. 

f'Avad: gennyed? Ha a seb nem avad. 
(Ts. 1!. - K. I., 49.) Y. ö. TSz, 

~~; At·asul: lásd Kíavasul. 
f'Bántás: szemmelverés, megigézés, 

megrontás. Bántás ellen: mendörgő fű
nek g;<.rökerit főzd meg a patiens vizele
tiben, de jól reá vigyázz, hogy a szép 
Aszon valamit ne vessen beléje. (1564? 
Gyógy., 1880. 108.) U. o. lejjebb a KülsO 
bántás ellen is ajánl orvosságot. 

Béka.2 A nép hite szcrint az ember 
háromféle úton-módon szerzi azokat & 
lwtegségeket, ínelyeknek oka nem nyí}, 
\'ánvaló: l. A haragvó istenektől (külö· 
nösen a nagy járványokat, pestis stb.; 
v. ö. Ilias I.) és betegség-démonoktól 
(ilyen a Fene és a többi, talán még 
mitológiai eredetű, démon). 2. Ellenséges 
indulatú emberektől, megbűvölés, kö
tés, szeromelverés útján. A magyar tu· 
dós v. tudo,mányos asszony-nak (aki kü· 
l ön ben nem egészen magyar különleges· 
ség, mert a római mulier plusscia és n 
német kluge h·au teljesen azonos ér· 
Lelmű} egyik ősrégi fajtája a néző, né
zős vagy nézőke, kinek nemcsak gyó
gyító erejo volt, hanem ha akarta, 
meg is verte szemmel azt, kire ránézett, 
tehát a rontás is hatalmában állott. Ezt 
n néző-t jóformán a földkerekség rrdn
den népe ismeri. A régi görögök oph. 
tha.lmos ponéros-a, a németek böse1 
blick-je és schlimmes auge-ja, az ango
lok evU eye-ja, az olaszok occhio cat
tivo-ja mind idevág. Amint manapság 
a magyar asszonyok, mi.kor a kis gye
rek szemrevalóságát dícsérik, hozzá
teszik na.gysietve: .,hogy meg ne szól· 
jam'~ vagy hogy "JO órában legyen 
mondva••, és ahogy a pesti magyarak 
hnsználják a valószínűleg örökéletű 
"unberufent''-t, épúgy mondották már 
a. ,görög asszonyok is . a ,csec~emő 
nezesekor azt, hogy l.(,ocr)'.iJ''sw "77JV vep.smv, 
a rómaiak azt, hogy absit invidia. verba! 
3. Végül bizonyos állati parazitáktól is 
megszerezhető a betegség. Ezek a test 
természetes nyílásain (szájon, fülön, 
vulván stb.) át jutnak be az ember bel
sejébe, ott megrekednek, kifejlődnek, a 
folyton rágják, emésztik a testnek életre 
fontos szerveit. Innen van, hogy a t>e-

2 Ez mint kü,lön cikk a Magyar Nyel'V 
c. folyóirat 1927. evi folyamában (a 
Szinnyei-Err.lékkönyvbcn) is megjelent 
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trgségnevek közt oly gyakran találko· 
znnk az állatok, kivált pedig a csúszó
mászó, könnyen sikló vagy dühös, ~a.
rapós állatok (béka, egér, gyík, pok, 
féreg, rák, eb, farkas stb.) nevévei, kik 
különben mint valóságos betegség
démonok is szerepelhetnek. E betegség
jelző nevek ősi eredetére vall, hogy 
nemzetköziek, kiYétel nélkül minden nép 
nvelvében előfordulnak, s csak kórtani 
j~lentésük változik, 

Az efféle betegségnevek közt gyakran 
szerepe l a béka. A mi népünk azt tartja, 
hogy a béka ivás vagy fürdés közben 
,iut be az ember gyomrába. Mikor azt 
vetettem ez ellen, hogy ~n magam is 
sok vizet ivó és fürdést kedvelő ember 
vagyok (már vagy ötven év óta), s 

Datwehion vagy hypoglossis. ahogy 
már a görögök nevezték, vagyis a n~· 
ntlla 'békadaganat', ahogy még ma is 
nevezik a sebészek), esetleg a szájpadlü.~ 
son vagy hátrább a torokban akad 
fenn, nehéz lélekz.ést okozva. A szob
roe.ska tehát a nyitott szájjal levegő 
után kapkodó, asztmás embert jelképezi. 
Hogy mindezt a mi őse-ink is igy kép~ 
zelték, arra ötszáz éves adatunk van, 
mert mikor Kapisztrán J án os a török 
elleni hadat szervezve, nálunk járt, 
Bác:smegyei Kürty Balázs, a nádor fa
miliárisa, könyörgő levelet írt hozzá, 
hogy segitsen egyik emberén, ki békát 
nyelt s az most a torkitban van)1 

A béka azonban nemcsak fölfelé, ha
nem lefelé - a hasüregbe - is elvándo-

63. kép. 64. kép. 65. kép. 

még sem terinett meg bennem a béka 
sohasem, rendesen azt felelték az én al
földi magyarjaim, hogy a pesti víztől 

1wm is lehet békát kapni, de menjek le 
csak az ő falujokba: ott minden kútban, 
ahonnan isznak, s minden faluvégi po· 
esétában, ahol fürödnek, megtalálom a 
bl>kát, mEJynek petéje könnyüszerrel be
jut az ember gyomrába, ott kifejlődik, 
ide-oda mozog, háborgatja, nyugtala~ 
nitja az embert (talán ezzel függ össze 
a csíki székelyek szavajárása: Ne bé
ká1-kodjál! 'N e bánts, ne kötekedjél ve~ 
lem' CzF., I., 520.), a belsőrészeket 
rágja~ úgy mint azon a reg1 braziliai 
indián szobrocskán (63. kép} is látjuk, 
mely a jénai egyetem orvostörténeti 
gyüjteméiryében található. E~~ek ~ 
szaboralaknak nyitva van a szaJa, m1· 
nek az a magyarázata, hogy a béka 
igyekszik kijutni a gyomorb51, fel
mászik a szájba, itt azonban rendesen 
megakad; daganat formájában meg
reked a nyelv alatt (ez a batrachos, 

rol, s itt különösen az uterusban üti fel 
a sátorfáját előszeretettel. Az uterust 
már a régiek (Platon, Hippokrates stb.) 
valami eleven, ide-oda mozgó, az ember
rel mintegy symbiosisban élő álla~nak 
(a görögök teknősbékának, a germánok 
varangyos békának) tckintették; s az 
erdélyi szászok (\Vlislocki szerint) méh
bajok alkalmával roa is használják a 
következő ráolvasást: Wehmutter, Beer
rontter du wil1st Blut lecken, das Herz 
abstos~en, die Glieder recken, die Haut 
strecken! Darfst es nicht tun, du musst 
nüm! A magyar köznép is va:asb~ká
nak képzeli az uterust, s a mehbaJok~ 
kal sínylődö asszonyok - úgy rnint a 
németek - nálunk is varangyot ábrá
zoló fogadalmi (votiv-) iigurákat he
lyeznek el a katholikus templomokban. 

s Quidam familiaris meus quandarn 
ranarn deglutivit et stat in gutture, 
quam nescimus, cuiusmodi materia sit. 
('l'1'ár, 1901., 222.) 
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A M. kép (Andree után) egy osztrák ko
lostorból való. emberi arccal bíró (per
szonifikált) varangyot, a 65. kép pedig 
egy viaszhól való méh-békát tüntet föl, 
mclyet egy fővárosi gyertyaöntő üzle
tében vettem. A magyarak néhol méh
a11Jtá-nak, máshol offeT-nek (német 
OJJf{'r_. opferstückel, opferwaclls) neve
zik az ilyen ex voto-békákat. A 64. képen 
látható emberarc az önálló léttel, ön
tudattal és saját mozgással bíró lény 
magasabbrendüségét akarja kifejezni. 
Hogy ez az uterus-béka hogyan függ 
össze a hisztériával, a hisztériás bete
g·ek bárzsing-görcsével ( globus hysteri
eus ), a mát-ra-betegséggel, a színádrá
val stb., erről itt bővebben nem szólha
tok, de egyet-mást már máshol (Szily
Emlékkönyv, 29. J.) mondottam róla. 

Végül még csak néhány olyan idevágó 
bonctani és betegségnevet említek itten, 
melyek a NySz.-ban és egyéb szótáraink
ban vagy egyáltalán nincsenek meg, 
vagy csak hiányos magyarázattal: 

l. Béka: mai orvosi nevén: 'ranula, 
béka-daganat' (a csehek is 'béká'-nak, 
Zaba-nak nevezik). Hólyagszerű daga
nat a szájban, mely a nyelvfék s az 
alsó állkapocs közt keletkezik és a 
nyelvet felnyomja, úgyhogy gyermekek
nél esetleg fúladási rohamokat is okoz 
(a száj nyálkahártyáján áttünik, s né
mileg a béka fénylő, síma hasához ha
sonHt). Példák: 

Bikája akinek nyelve alatt vagyon ... 
A békdját metéllyék-meg'. (Juhász 
Máté, Házi különös orvosságok. Kolozs
várt, 1768. ll. l.) Ha a ló szájában 
béka . . . A megégetett békát evvel 
kennyed. (Tseh Márton, Lovak orvossá
gos meg-próbált uj könyvetskéje. Lőcse, 
1656. c. munkának 1797. évi kiadásában 
93. l.) - Osztán az bekat az nyelue alat 
fokazd megh, (17. sz.-belt kézirat a M. 
Tud. Akadémia levéltáráhan MK. Kis 
8-rét, 10. szám, 13. l.) - A ranuTa vagy 
béka... az nyelv alatt-való dagadás, 
mely az szólást megakadályoztatt.ya. 
(Miskoltzi Fer-e1~c, 1\!l:anuale chirurgi
cum. Győr, 1742. 114. 1.) - Ha a [ló] 
nyelv[e] alatt béka nőtt, azt vigyázva 
oHóval kimetszeni. (Szind, A lovak or
voslásáról. Pozsony, 1796. 15. 1.) V. ö. 
nyel'o-béka, szá:i-béka. (NySz, Az 
utóbbiról mellesleg megjegyzem, hogy 
az nem 'rana viridis', mert ez természe
tcsen a zöld békát jelenti. Hibásan ír
iák ki P. Pápai szótárábóL) 

2. Békavat·: valami lóbetegség, mely
r6l Mesterházy Péter 17-ik századbeli 
jegyzőkönyvében van szó;~ részletes le-

4 Közölte Tolnai Vilmos: Allatorvasi 
Lapok, 1906; 202. és 212. 

írását azonban nem adja, .,Beka varrul: 
Az ember ganeit cserepherr főzd megh 
es melegen kösd rea. Beka var ellen: Az 
ember ganeit sozd megh erőssen es az
zal kössed". A nép ma is használja a 
bOtwear vagy bikadaganat szót, és a 
szarvasmarha lábának azon gyúladá
sára alkalmazza, me ly a két csülök közti 
bőrrészleten fejlődik ki (mai orvosj 
neve: panatitinm). Máttyus N. János 
"Nemzeti lovag" c. munkájában (Pest. 
1828. 26. l.) békavm·-nak nevezi a lovak 
csánkízülete alatt, a láb belső oldalán 
található ú. n. gesztenyét (lásd Herman 
Ottó r-ajzán, MNy., TI., 247. B). 

3. Bikaleveleg, Ez a szó Bornemisza 
Péter Ördögi kísértetekről szóló munká
jának (1578. és Századok, 1874., 386.) 
egyik ráolvasásában fordul elő ("Föld. 
édes Anya . . . tor oc gyikia, be lea l eue
legie, nyac foga: oszollyon, romollyon"). 
Pais Dezső érdekes fejtegetése során 
(11JNy., XXII., 349.) "a nyelvcsap meg
dagadásával járó betegség''-nek tartja. 
Ezt én is elfogadhatónak vélem, s így 
a békalevele,q körülbelül annak a ba~
nak felelhet meg, mit régebben angina 
ut:ularis-nak vagy staphylitis-nek ne
veztek orvosi nyelven. úgy sejtem, hogy 
ezen békaleveleg és a Szelestei-féle rá
olvasásban (MNy., XIII., 272.) előforduló 
lebeke tárgy "Erdőn Jar v-ala lebeke 
tárgy, béka .-ala ekéje" stb.) között, a 
Pais Dezsőtől mondottak értelmében. 
val ami összefüggés van, s érdekesnek 
tartom még ebben a régi ráolvasás
ban a tá1·gy-nak, békának és kígyó
nak betegség-démonokul való szerepel
tetését is. 

4. Béká-nak nevezik a MTsz. szerint 
"a disznó szívének egy darabját (a szív
tőhöz hozzánőtt húsdarabot) is, melyet 
el szoktak dobni, mert meg nem ehető". 
Zimmerm.ann Agoston szerint ez a "hús· 
darab" kétségkívül nem más, mint a 
szívből kiinduló főér rostos gyűrüje 
(annulus librosus a01·tae), melyben porc 
(cm'tilago cordis) is van, esetleg maga 
az aorta. 

5 A Pais Dezső említett cikkében elő
forduló, szintén béka nevezetű, szárnya
sok nyelvén szomjúságtól támadt bőr
keményedésre vonatkozólag csak annyit. 
hogy a magevő madarak nyelve hátán 
az ú, n. peTiglottis erősebben fejlődött, 
a magvak stb. felaprózása céljábóL jah
han elszarúsodott, s a csőr káváival 
együtt a fogakat helyettesíti. Ez tehát 
nem kóros jelenség, nem is a szomjúság 
tól támad, bár a szárnyasok gazdái 
gyakran fordulnak az állatorvosokhoz 
azzal a kívánsággal, hogy ezt a píp-et. 
szedjék le a madár nyelvéről. (Megjegy
zendő, hogy píp névvel több másfajta 
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madárbetegséget is jelölnek, pl. a fartő· 
mirígyek gyúladását is.) 

G. Végül némely helyen bt?ká-nak ne
vezik a lópata alján levő SWl'ttnyírt (az 
f~tSz.-ban említett "der hohle teil am 
pferdehuf") is, ami annál érdekesebb, 
ruert ezt már a görögök is batrachos
n ak nevezték" 

;;,Béka-leveleg. Lásd Béka. 
., Békava1· (u. o.). 
"Békolat, békolds: valami lóbetegség. 

(Kötélbehágás~ esüdsömöd) Ha az lo· 
von békalat vagyon, az ló a békóláson 
ho:,;zú gyakós szőrü, ha fel fűsűllöd a 
békolást hosszan stb. (Ts. M.-K. I., 81.) 
J ó zöld ír az békolatban levő sebes láb
nak (u. o.): eine gute grüne Salben. 
welc.hes R.oss wundt ist in den Fesseln 
(a német eredetiben). 

*Bélindulás. A has-folyás, mellyet 
Dunán tul hasmenésnek vagy héJindu
lásnak-is nevezni szoktak. (Csapó. Orv. 
K., 156.) 

Bélpoklosság: lepra. A pokol és 
poklosság, annyit is tett eredetileg, 
mint malum, baj, betegség, továbbá 
rútság, csunyaság; az első tekintetre 
különösnek látszó bélpoklosság szót pe· 
dig talán avval lehet magyarázni, hogy 
a leprának nemcsak bőrbeli, hanem ú. 
n. viscerális alakja is van, melynél a 
ltpracsomók a belső szerveket, különö· 
sen pedig a tüdőt és a beleket is ellepik 
bélhurutot, szapora hasmenést, szóval 
vérhasszerü tüneteket okozva. Lehetsé
ges, hogy réges-régen, mikor a bél· 
poklosság szó született, talán éppen 
ilyen viscerális leprajárvány lepte el 
Magyarországot s így került a poklos· 
sághoz a bél. 

""Bél-szakadás: hernia, sérv. (Domby, 33.) 
*Biborcs, bi,borcsó, buborcs: gyulladá· 

sos daganat, tályog. Az ló lábán alatt, 
ki buborcs vagyon, mesd meg nekie ... 
míg meglátod, minémű rútság jár ki 
belőle. (Csiks., 217.) Az ló szárát alá 
mind az biboresig erősen meg kell te
kerni és az; hiboresot egy érvágó vas
sal vágasd meg. (U. o. 218.) Hamarában 
érvén vágd megh az biborczoiat, az hol 
az iitístűl feől dagadott. CM. P., AU. L., 
1906. 213.) 

Bodza.. A NySz. (!., 224.) egyik helyén 
azt olvassuk, hogy "Lábait rongyoita 
bozda betegsége", s ezt a betegséget a 
szótár "podagrá"-ra magyarázza. Mint· 
hogy az idézet szerint e betegség a lá
bat "rongyolta", nem köszvényt, hanem 
a láb bőrének kisebesedését, fekélyeit 
gyaníttatja, Elsősorban tehát az idő
sebb emberek alszárfekélyeire és a láb
szár gyüjtő-ereinek ki~águlására (vari
C8S; krampfader) kell gondolni; az utób~ 
biakból, ha elhanyagolják, könnyen 

származnak ilyen gyulladásos csomók 
lPhlebitis, periphlebitis) és nyílt sebek 
fekélyek. A B. szó ma is él és a Tsz' 
tanusága szerint csakugyan varix-ot 
jdcnt. Veszprém megyében, Somogyban, 
Halason stb. bodzás, bozdás v. bozzás 
líLbúnak mondják, akinek dagadt. vari· 
eosns lába van. Már több mint száz év 
előtt B.-nak nevezték a lovak lábának 
egyik baját is. Rohlwes Baromorvoa
könyYe (1814. évi kiadás, 63. Old. ubod
zás láb vagy tsürökév" cím alatt tár
gyalja ezt a betegséget. A leírásból 
tisztán kiderül, hogy itt a B. a lovak 
lábának azt a betegségét jelenti, amit 
ma csüdsömör-nek nevezünk. 
~Bolond hagymáz. Szörnyü nyavalyá

ban esém, a bolond hagymázban. Negy· 
ven nap s éjjel egy falatot nem ettem, 
sem álomra a szememet be nem huntam. 
Olyan fautasia volt rajtam, hogy régen 
megholtam s a feleségemnek azt mon
dottam: Nem az én testem az a kit te 
lácz, me rt én régen meghaltam. ( Cserei. 
Hist., 339.) Onnan Kálba menvén, a bo
lond hagymázban estem egynehány he
tekig (u. o. 303.). (A főfájás) a hirtelen 
fogó forró-hideglelésben gyakrabban 
bolond-hagymázt jelent. (PP. Pax., C. 2.) 
A hasi hagymáznak (tifusznak) egykori 
gyakori jelenségét, a delirium typho
sum-ot, továbbá az agyhártyagyulla
dást (meningitis-t, "fejtifusz"-t) jelen
tette (lásd Csapó, Orv. K., 5.). A B. kü
lúnben PPBl. szótárában is megtalál
ható "phrenesis" alatt, melyről meg
jegyzem, hogy a középkori és újkor
eleji orvosi nevezéktan szerint nemcsak 
a tifuszt, hanem a lágy agyburkok fer
tőző gyullatláBát (meningitis cerebrospi
nalis is jelentette. 

*Bolyogás: bolond; demens. A miatt 
szakott lenni bolyogás, avagy bolond. 
('l's. ].L-K. I., 97.) Ha valamelly ló bo· 
lyogás (u. o, 99.). 
~Borsó: 0Ysticercosis, a sertés borsóka

kóda. Lásd Szeplő 2. 
Borzláb (lóbetegség): a. m. Serke. 

(Rohlwes, 1814. kiad., 43.) 
BoR-dabete.Qség: lásd Bodza. 
"Cibikkel: sántít. (Köszvényes ember· 

t'Öl.) Kezdettem az házban cibikkelni 
igen erőtlenül. (1711; T. T., 1891. 292.) 
V. ö. TSz. 

Cimpa. Lásd I. kötet 173. oldal. 
•csábult: bolond. A. NySz.-ban "el, 

csábul; seclucor; verführt werden'', 
"megcsábul; obstupefio; ausser sich 
sein. betiiubt werden"; holott a NySz 
példái közül is egyik-másik igazolja a 
,,bolond" jelentést (így: az ő megcsábult 
elméjének első szülöttye; M.atkó, B. 
Csák, 3.; nem tsábult meg fejem, hogy 
tstapot egyek; Gvad., Időt., 46.) To· 
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vábbá: Csábult ember orvossága: Fejé:r 
Somkórét szedj, melyet Ugar-fűnek is 
hivnak stb. (Többek közt azt is mondja, 
hogy a patiem;t a kúra közben meg kel] 
kötözni.) L\V., IV., 291.] :M:időn némell)' 
tndós emberek meg-tsábulnak (meg
örülnek). "\Yeszpr., Kisd., 97. 

C.<;aldnhi1J~lő; urticaria; csalánkiütés 
(Horvát, 203.) 

"Csap-ereszlwdés: mandulagyulladáa 
(tonsillitís); torokgyulladás {pharyngi
tis). Isop vize chap ereszködésrül. Kinek 
cllap ereszködik, avagi kinek torka fai, 
es kin huruth vagion, avagy ki ben re
ked . . . igiek ennek viziben, igen hasz
nal. (A 17. század elejéről.) [Ethnogr., 
XI.. 272.] Mikor az nyak csap le-esik 
vagy le-ereszkedik, ruiként kell l'ajta 
tlcgitenH (1vilsk., :Man., 115. U, i. azt 
mondja~ hogy ez a betegség "Jon a2 
agyvelőnek bővséges nedvességének le
csepegésébül, mellybül előszer hurut és 
dagadás, azután az szózatnak akadá
!yo2.tatása szármozik". Egészen a régi 
görög nézet a nátha, garatgyulladás 
stb. okáról: x:::c::ó:ppou:; = <'.o:-:appiw.) Meg
jegyzem még, hogy csap, nyelvcsap v 
nyakcsap nevezetet majdnem mindig a:il 
u-vulá-ra (és nem az epiglottis-ra) al 
kalmazták t•égi orvosi íróink, ennél· 
i'ogva a csapere8zkedés v. csapleesés 
szó tökéletesen megfelel a népies német 
"zaepfchen- (tröpflein-) fallfm" kifeje. 
zés:nek, illetőleg az ősrégi uva jacens = 
co.su.s u va e Rhazes-nek, mely még a régi 
nrub orvosi iskola felfogását fejezte ki 
és a megduzzadt, vizenyős, gyulladásos, 
megnyúlt t~& a gége felé mélyebben le
~.sEngő uvnlri.t jelenti. (V. ö. még Bor
nemisza Péter "ördögi kisértetekről": 
Az kinec az torkuba erezkedet.) A né
met "der gefallene zapfen", a barbár 
latinban "angina tonsillaris, tumor 
uvu1ae''. Mondeville azt ajánlja, hogy 
ilyenkor hátul a tarkón levő hajat 
csomóba fogva erilsen meg kell húzni: 
.,zapi'en am zopf" (similia similibus!), 
Lásd Hovorka, II. rész, 2. könyV, 14. 
old., továbbá Pagel értekezésében. (Ja
Ilus, IV., .1909. 402.) 

'J!Csapos [seb]: ? Ungventum regi(s); 
esapos sebrül. (1676; rr. T., 1894, 411.) 

"'Csecs-hideglelés: a gyermekágyas 
asszonyok "tejláz"-a, febris lactea. 
v;;,· eszpr., Báb, 53., 54., 55. 

"Csecs-kövezés: mastitis. Csecs meg
keléséről s kövezésérőL (Házi Orv., 16.) 
~cselekedet: megrontás; effascinatin, 

fascinum. A szegedi boszorkányperek 
irataiban egy helyen arról van szó, 
hogy az egyik "nyomorodott személyen", 
ki "kezeit, 1ábaii, fejét, nyakát nem 
birta és eszén sem volt", cselekedet 
vngy tétemény v-ag·yon. Eihnogr., X., 35. 

,.,Csendes bódulás; hydrocephalus chr011, 
internus; butaság v. butacsíra (lóbeteg· 
ség). Ha a lónak tsendes bódulása va
gyon: az olly an lovak szűntelen fejeket 
váln alá tartyák ... és lábukat keresz
tül tartyák. (Ts. M.-K. I., 97.) A tsen
des bódultságról, vagy a kábaságról. 
(11-ohlwes 1814. kiarlUsa, 83.) V. ö. Raj. 

>tCsendes dühödés: butaság, butacsíra 
(lóbetegség), Patik. Luk., 64. 

Csécs: varicella; bárányhimlő (talán 
kanyaró is). A KySz. szerint variola, 
holott a szótárban említett példa ("ural
kodny fog az hymlő, ehez es harmad
napi hideg rejfajúsok") is külöubséget 
tesz a himlő és a esécs között. A TSz, 
szerint nemesak himlőt, hanem kanya
tót is jelent. Horvát {212.) szerint pedig 
a csécs a. m. álhiml6 =variola spuria 
s. notha = a bárányhimlő régi orvosi 
neve. 

Csik. Rohlwes 1814-i kiadásában a 163. 
oldalon a ,.disznó tsíkjáról vagy torok
gyíkjáról" szól egy fejezet. A leírás 
után a sertések torok-anthraxáfa lehet 
gondolni {v. ö. TSz.). Megjegyzem azon
ban, hogy manapság sok helyen csík· 
nak nevezik a fiatal sertéseknek azt a 
betegségét is, mikor a foghús és a pofa 
közti üreget kötőszövet tölti ki, Ilyen· 
kor a szemes takarmány rágása (a nyo
más következtében) nagy fájdalmakat 
okozhat, úgy hogy az állat mohón neki
lát ugyan az evésnek, de aztán csak
hamar abbanhagyja, a fájdalmak köz
ben hirtelen fölkapva fejét. 

'~<Csillagos (ló). Ha valameily ló tsil
lagos, az-az kórságos, mint kell meg· 
ismérni rajta~ (Ts. M.-K. I., 57.) A fö
ll:itte hiányos leírás alapján nem lehet 
biztosan megá1lapítani, hogy milyen ló
betegség értendő. Talán heven)·és buta· 
csíra, agyve1ő-gyulladá8 v-agy epilepsia. 

Csipő-fájds: "járovány köszvény a 
forgó tsontokban" (Com, Jan., 70.); to
vábbá ischias. (Toldy, Uj ad., 77: 
"cz]pkefaio (isehiadicus)". Nyílvánvaló 
sajtó- vagy íráshiba csipefájó v. müpő
fájó helyett.) 

•csü·ás betegség: valami lóbetegség 
(mirígykór1). A mérges mirigynél, 
vagy a tsirás betegségnél a méreg a 
tüdőre telepedik. (Patik. Luk., 51.) A 
csira szóról ("veszedelmes kelés a ló 
fejében"); v. ö. TSz. Az utóbbi alatt 
kétségkívül a bufacsü·a (v. csira) ér
tendő, melyre a legrégibb adat, jegyze· 
tcim szerint, 1706-ból való (l. MNy. 343.). 

Csoma: lásd Csuma. 
Cs01nós hátú: gibbus; púpos. Lásd 

Pelyp. 
"'Csomózás: skrofulás mirigyek a nya

kon. Gelyvárul, mely csoJ!lózásnak, 
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v~gyis inkább szakának neveztetik. 
(Szentm. 46.) 

itCsonka (fő;tévként). Az íz-vízt gya
kOl·ta tso~ka es bénnaság követi (Ts. M. 
- K. I. ol.). 

"'Csont/ene. Sphacelus: tsontban való 
fene (PPBJ.). Csont-caries (Hácz: Borb. 
262.). 

~ Csont-növ'ötény: exostosis, überbein, 
·~sant-növedék. Lásd: Holttetem. 

"'Csopo1·t: pók? (lónak a lábán). Még 
ntás recepta, tsaportos lábu lóról (Ts. M. 
--- K. I. 79.). Azután meszes vizzel mos
sad a tsaportot (u. o.) Megjegyzendő kü
H;nben, hogy a "csoportos" szó "rühes"-t 
is jelentett (lásd: PPBl "tsoportos" és 
,.scaber" alatt). 

Csömör. Hideg csömör. Csönúhlés. 
Hogy mit értettek eleink közönségesen 
a csömörön, legjobban kitűnik Mátyus 
egyik helyéből (V. darab, 668.), ahol azt 
mondja, hogy "nyughatatlanság, gyo
mor-émelygés, hányás-kivánás, a sziv 
környékének nyilaldozása, a főnek fáj
dtdma, szédülés, az ortzának megtüze
stdése, szem-káprázás, elmebéli nyugha
tatlanság, az egész testben el-bágyadás, 
hideg-borzo{;atás, a végső részeknek 
[ végtagoknak] el-hülése, kemény, sza
pora pulsus szokták természet szerint a 
sok s hirtelen való ételt követni; a 
mellyeket a mi embereink magokban 
tsömöT-nek neveznek. Ezekhez járul gya
korta a hasnak megrekedése, a szélnek 
benn rekedése, ugy hogy azt se fel-ne 
böföghessük, se alá ne ereszthessük". 
Az étellel-itallal való visszaélés oly 
goyakori s a Cs. szónak használata oly 
általános volt a régi Magyarországon, 
hogy a szót még a jó szászok is átvet
ték, sőt igét csináltak belőle: ,,Si non 
epidernice grassetur, nostrates statim di
cunt: es hat nichts zu be<leuten, ich habe 
getschenwrt'', írja 1726-ban egy szász 
doctorandus (Schüller: Diss. ina ug. me
dica de morbo endemio Hagymáz, 12. 
old.). - Bizonuyal irhatom Nagyságod
nak, hogy a pestis rajta [t. i. Vida por
kolábonJ niuesen; az hideg csömör volt 
1·njta (1563; Szele Jakab Nádasdy Ta
másnéhoz. NUdasdy lvitár az orsz. le
véltárban). En bizony tegnap főlötte 
igen megnehezültem vala . . . Az be
tegség penig csömörlés volt: ki
bül (!) mind az hideglelés, s mind penig 
a;~ hősség választig (walaztegh) meg 
gyöttro (1558 julius 21.; :Miklós diák lev. 
L dvardi Györgyhöz. l:. o.) Lásd még: 
Köldölwsó"mör. 

"'Csőseb; fistula (Patik. Luk. 87.). Csü
vös seb vagy fekély: Csüvös sebeket 
(fistulas) jó véle fecskendeni (Csapó: 
Füv. K. 94.). Tsüves fekélyeket hasznos 
e füből készült lével mosogatni (u. o. 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. IL 

122.). U. o. 258. és 259, old. is. - Csö
fel.-ély: Rácz: Borb. 257. 

*Csúcsos hhnlö: varicellae aeumina
ta~, , ~pitzpocken (a bárányhimlő egyik 
fa_JtaJa). A tsutsos himlő először leg in" 
ka bb azokon a részeken jön ki, a mellyek 
melogen tartatnak, az után pedig az 
ar;zulaton (N euhold, 70, 69.). 

C~uma: , pestis. (Lásd L kötet, 358.) 
Csuz. Regeute nem rheumatismus-t 

h.~neiG. :rysipelas-t jelentett. Mískoltz; 
(Mau. 81., haromszor) is ebben az érte
le:nben használja _és csúsz-nak írja, úgy, 
mmt Com: Jan. 60. (Csorba: Hygiastika 
31. old. azt mondja, hogy a magyarok 
a közönséges eletben csúz-nak hívják az 
orbáncot, talán azért, mert gyorsan ter
jed szét a bőrön: csúszik.) 

Cs'ilrökdaganat. Rohlwes könyvének 
1814-i kiadása (41. old.) említi a lóbeteg
s~gek közt. Genyes patagyulladás~ 

C:sürökév, l<isd: llodza és Év. 
Dagana[!: daganat, kelés, tályog. Ez 

az daganag le zalla. es semmy-nmneu 
ekte1ensegnek, zeurnyeusegnek nyoma eu 
rnyla meg nem marada (Pray: Marg. 
331.). Hasonló értelemben fordul elő 
Udvardy Györgynek Nádasdy Ta
másnéhoz intézett levelében (1560 dee. 
13., Nádasdy-levéltár, Ors.z. Lvltr.). 

Daganatsdg: tumor. 
*Disznó-himlő: bárányhimlő, varicella 

(Báti, 9., Csorba, 21.). Valószínű, hogy 
az Ethnographia XVI. 360. olvasható 
d-isznólwnyaró (gye1·mekbetegség) ugyan
ezt. jelenti, mert Göcsejben a kanyarót 
is himlőnek nevezik. V. ö. Köves himl6. 

* Disznószaka, Disznó szakája: az áll 
alatti mirigyek gyulladása, tályogja. A 
NySz. (PP. után) azt mondja, hogy a. 
m. augina, Kehlsucht; de hogy más ér
ü•lme is volt, bizonyítja Bethlen Mik
lós Onéletírllsának (l. 204.) következő 
helye: "Fájni kezde a torkom, nyakam, 
és halfelől olyan fiuxus ereszkedett a 
torkom, nyakam és államra, hogy egy 
nagy disznószaka ·vamJ tályag lett be
lt:He, mclyet . . . ki kellett érlelni és 
vágni; mig ki nem vágták, rettenetes 
nagy fájdalmat és alatlansáyot szenved
ttlm miatta; azután nem, noha nagy 
kf!rő (=tépés) járt belé." "Toroc gyikia, 
beka lenelegie, nyac foga, diszno sza
knia, keleuenye oszollyon" (1578; Bor
nemisza Pét~r; Sz. 1874., 386.). Bizonyos, 
hogy legtöbbször a nyaki mirigyek gör
vélykórját nevezték D.-nak (v. ö. Szaka) 
s itt szemünkbe ötlik az ősrégi párhu
zam a disznó és a skrofula (= scn;pha 
diminut.) közt. A n-yaki skrofulózissal 
kornyadozó, felfujt tokájú embert már 
a görögök is diszl1ó-formájúnak nézték 
s a nyaki görvélyesség középkori r1eve 
scrophae circu jugulwn volt. Ma a mi 
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népünk még ·yalami sertésbetegséget is 
szakának nevez (v. ö. l\yelvör, 1918., 82.); 
ez alatt talan az arrthrax (lépfene) ér
tendő, mert a sertés-anthraxnál rend
szerint igen erős oedema keletkezik az 
állkapocs mindkét oldalán, 

"'Dob: nyirokmirígyek gyulladása; 
lymphadenitis, bubo. (Mátyus, I., 266.) 

""Dob-dög: lásd Has-pöffedés. 
*Dobos has: tympanites. Dobos vagy 

fel-rualkodott hasróL (Házi Orv., 21.) 
*Dobosság: tympanites. Purgálván a 

dohosság meg-szünik. (Házi Orv., 21.) 
Dögdaganat vagy nyelvrák (állat

betegség), Lásd Gyarmati Sándor: A 
falusi bal'OiUOl'VOS (1832.), 113. 

Döglwlál: pestis C. MA. (NySz.). Meg
jegyzendő azonban, hogy a "pestis" szó 
a középkorban nemcsak a mai értelem
ben vett pestist jelentette, hanem sok
féle hirtelen halált okozó ragályos be
tegséget (vérhast, vörhenyeget, éh
tifuszt stb.) is; a ke1·esztes hadak idejé
től egészen az igazi pestis megjelenéséig 
ped'ig rendszerint .a hólyagos hJmlő jár
ványait nevezték pcstisn<_-'k. 

Döglelet: contagium. Mátyus, I., 284. 
"'Döglelet~s hide.Qlelés: febris pestilen~ 

tialis. ·web., Amul., 65. 
*Ebag (abag), eb'agja: rhachitis. (Lásd 

L kötet, 355.) 
*Egér. Az állatoknak, mint betegség

démonoknak, nevezetes szerepük van a 
népek hitében. Ezen a réven ősi soron 
kerültek be az állatnevek oly nagy 
számmal a betegségnevek közé, nem
csak a magyarban, hanem minden más 
n-yelvben is. !gy például a farkas (lat. 
lupus; bőrfarkas, farkasbetegség, far
kasgörcs, farkasseb, farkasfene stb.), 
a rák (lat. carcinoma, de már a hip
pokratikusok irataiban is: karkinos), a 
pók (ínpók, hímpók), a gyík (torok
gyÍ'k, torok gyikja), a béka (békad.aga
nat, ranula), a féreg (szőrféreg stb.), a 
métely (francia métely = syphilis), a 
habarnica (polypus), a vakondok (va
kondok-dagadás), az eb (eb-ag, eb-aga, 
eb-!3.-gja) súb. E sajátszerű kifejezé'Se:k 
közé tartozik az egér is, mellyel külön
bözö Jóbetegségeket jelöl a mi népünk 
Legtöbbször a lovak fültőmirígyeinek 
genyes gyulladását (a parotitis suppu" 
rativát) értik alatta, mit akképpen győ· 
gyítanak a kuruzslók, hogy fogóval 
összezúzzák a dagadt mirígyet, hogy 
"elpusztítsák az egeret" (a démont); e 
durva beavatkozás után nem egy.sz.er 
rosszul gyógyuló sipolyok maradnak 
vissza. "Az mely lónak egere vagion: 
az kovács avagi te magad az kelevenyt 
egiben szoritván egy tőrökkel megh 
nyisd és az rutságot vaid ki" - mondja 
Mcsterházi Péter 17. századbeli jegyző· 

köllyve. "A lónak az egere. . . . nem 
eg'yébb, hanem egy kemény és forró da
ganat a főnek az eggyik vagy mind a 
két oldalán, a lónak füle alatt" (Pa.· 
tikai Lukátsnak oktatásai a lo\~ak

nak ..... betegségei-ről, Pest, 1792. 86.) 
Nfpünk a "parotitis" értelmében ma is 
általánosan használja az egér szót (v. ö. 
TSz.), s azt tartja róla, hogy az állat 
szomjúsága elősegíti a keletkezését, 
amiről természetesen szó sincsen, to
vábbá hogy (avult orvosi felfogásnak 
megfelelőleg·) a hasrágással (kólikával) 
függ össze. (V. ö. báró Szind: A lovak 
orvoslásáról, 1796. 21. old.) Rohlwes 
könyvében (77. old.) külön fejezet szól 
"a lovak egeréről", de az itt közölt be
tegségtünetek inkább torokgyulladásra 
vallanak. 

Néhány régi adat azonban azt bizo· 
nyítja, hog-y hajdanában egérnek vagy 
szeménvalónak nevezték a lovaknak egy 
másik betegségét is. A Nemzeti Múzeum
ban van egy 17. századi kézirat (Oct. 
Hung., 485 . .,Házi patika"), melynek 97. 
oldalán ez olvasható: .,Szeminvaloia ha 
lonak vagyon. Az holyag fának az 
héiát hámozd meg, törd aprora, és csi
lmld kenyér bélben, sozd meg, es ad meg 
enni a lonak, vagy tölcz torkaban.'" 
Tseh Márton könyvében a 20. oldalon 
az áll, hogy "osztán a temérdek maté
riát vagy két iznyire mesd-ki, a kit 
hínak egérnek vagy szemén valónak. 
F.:s végül Mesterházi Péter emlitett 
jegyzőkönyvében olvassuk, hogy "Az 
mely lonak szemén valoia van, annak 
az sze-mett amaz kék köuel köl törül
tetny" (31.) és "Az melly lonak szaraz 
szerwin valoia vagyon" (59.). A NySz. 
mindehhez az "albugo, augenstaar~" 
kérdőjeles magyarázatot adja, de ez nem 
fogadható el, mert Tseh Márton könyve 
egy másik helyen részletesen leírja a 
baj elleni operációt is s ebből kétség
telenül kiderül, hogy a könnytöinlő 
genyes gyulladásáról (dakryocystitis
ről) van szó. Egy volt tanítványom 
arról értesített, hogy Veszprém vidékén 
ma is használja a nép a szeminvaló ki
fejezést s a lépfenét, anthraxot jelöli 
vele (1). Majd minden községben van 
ott egy-két öreg ember, aki "ért a 
szenlinvaló levételéhez"; a műtét csak 
annyiból áll, hogy a pislogó hártyát 
tűvel megszúrják, hogy abból egy csöpp 
vér szivárogjon ki. Gyakran megesik, 
hogy kötőhártya-huruttal járó egyéb 
ártatlan bajt tévesztenek össze a lép· 
fenével; ilyenkor persze az állat sok
szor meggyógyul s ez azután a szemin
való eltávolítójának a dicsősége, 

*'Egészségtelenkedik: aeg1·oto. Ottan 
sem lehetett sok sürgetésemre is kéttzer-
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nél többször accessusom azért talán 
hogy egészségtelenkedik. '(1667; Károly, 
Oklevelek gf. Nádasdy F. levéltárá· 
ból, 49.) 

f<Elejteni ·(a gyermeket): elvetélni. 
N émell~ asszonyok az harmadik, avagy 
negyed1k hólnapbann igen könnyen al 
ejtik a gyermeket. (1784; Mocsi, 29.) 

"'Elesik (a láb, a kéz): l. distrahor, 
subluxor; megrándul, kimenyül. Midőn 
hazafele jöttem volna, csak elesék al?i 

lábam alóliam. . . . annyira, hogy a?, 

uram fogta az kezemet és úgy vezetett 
haza; úgy eldagadozott vala, míg haza 
menék, az lábolll, hogy az uram csak 
alig vonhatá le az csizmáma t; osztán 
mindjárt beköték király irával [=Un
guentum basilicum], úgy szűnék az 
lábam fájdalma, úgy lappada meg. 
(1()83; Sz., 1881. 597.) 2. Megbénul. Kéz
nek, lábnak, nyelvnek s egyéb tagoknak 
el-esése. (Perlici, útitárs, 15.) 

•Elfut a magva valakinek: sperma
torrhoeája van. A ki liderczes, és a 
anagva elfut, elesi-k, egye mindenna,p 
rutával -edgyiitt [.a napranéző fü,~et = 
Ciclh:orium tint-y~bus]. Orv . .K., 95. 

•Elhalás. PPB-ban entseelung, ohu
mat;ht. Ezzel szemben PP. Pax (107. I.) 
fl-Zt mondja, hogy ,,az el-ájulás az el
halástól különböz". A leírásból úgy lát· 
szik, hogy PP. az ájulást közvetetlenül 
megelőző szédülést és elhalványodást 
{"sziue ábrázattya el-változik, e1-ha1" 
u. o.) nevezi elhalásnak. Ajulásrul, 
vngy elhalásrul. (Szentm., 17.) 

El-mgad: fertőz. Ezen dögnek . . . oka 
•.. amaz megposhadott, el-ragadó g(). 
ze}gésből. . . származik. (Székely, 13.) 
Elragadó nyavalya. (Csapó, 76.) 

•Elrejtezés: mély ájulás, ,,tetszhalál" 
(vagy "látszatos halál", ahogy Szab6 
József mondja 1821-ben megjelent mun
kájában). Az elájulásban, melly, ha 
hosszasabban és nagyobb mértékben 
tart, el-rejtezésnek-is mondatik. (Má· 
tyus, I., 25.) Itt mind a pulsus, mind a 
lé-lekzet vétel meg-szünnek, ugy hogy 
eben az állapotban mint valósággal 
meg-hóitakat sokakat el-is temettek 
(u. o.). A kik erőssen el-ájulván (a tu
datlanok ítélete szerint el-rejtezvén) 
élni alig láttattak (u. o. 17.). A nép ma 
is. használja. , 

.,Elroggyadás: collapsus, A ritka [ér
szökés] az -erőknek el roggyadását je· 
lent. (A. Csere, Ene., 179.) 

•Émely: lásd l·mely. 
"'Epe, Epe-daganat: a ló csánk-izüle

tén levő tokszalag kitágulása, az ú. n. 
hólyag (galle). Ha a lónak a hátulsó 
tfrdgyén által-járó epéje vagyon. (Ts. 
Jl.f.-K. I., 82.) Az epére erőssen reá kös
sed .... de ha az epe még nem olly 

nagy ... az epét nyomd ki. . . • vagJ 
egyenessen az epére. . . . három reggel 
az epére egymás után kÖssed (u. o. 82., 
83.) [A lovam] térgyén egy dagamit tá
madt, melly epe-daganatnak neveztetik. 
(Patik. Luk., 96.) V. ö. Folyó-epe, Kőepe. 

"'Ér-daganat: aneurysma, (Patik. Luk .. 
99.) 

c. Erdei nyavalya: a kérődzők piroplas
mosisa. (Patik. Luk., 139.) 

"'Erdei vaT. Fige formain erdei var: 
mariscae. (Toldy, Új. ad., 77.) Jfarisca 
jelentése a régi orvosi nyelvben: puha~ 
húsos szemöles (ven·uca carnosa, v. 
mollis; die fleischwarze, \Veiche v.-arze), 
továbbá aranyeres csomó és condyloma. 

•Ereszkedés: tályog. A mint mond
gyák, az jobb hólnaljában vagyon az 
ereszkedé.se. (1710; gr. Károlyi László 
pestisének leírása. E. G., 67.) 

""Ér-gelyva: aneurysma. (Patik. Luk., 
99.) 

""'Évesedés: suppuratio. Bizonyos tso
mók, mellyeket évcsedésbe hozni semmi
képpen nem lehet. (Patik. Luk., 80.} 
Év: pus, sanies; gönyetség (NySz.), 
veszett genyettség. (Rohlwes, 71.) 

•Faggyú-daganat: steatoma. R.ácz, 
Borb., 293. 

•Falwdozik (a járvány): kiüt, felüti a 
fejét. M:ivel az tájon is értettem az pes
tist fakadozni. (TT., 1892. 587.) Félő, 
hogy az imitt-amott fakadozó pestis 
akadékot ne tegye.n (u. o. 590.). 

•Fantázia: lázas önkívület. Virradt 
után kezdett lenni olly nagy fántásiája, 
hogy senkit meg nem isml'rt. (Bethlen 
K., R5.) 

't Farfájás: ischias. (Szentm., 148.) 
•·Far-fene: a sertések sülye (scorbu

tus). Patik. Luk., 159. és Tolnay, Barm., 
266. 
~Farkas-bete.oség. Szent Macedonius 

es7 asszonyt, mellyen farkas betegség 
vala, meggyógyíta. (Pázm., Imáds., 75.) 
A NySz. Pázmánynak ezen kifejezését 
,,fames; hunger"-rel magyarázza, mi 
nyílvánvaló tévedés, mert aki olyan 
éhes, mint a farkas, azt nem orvosság
gal szokás traktálni. Pázmány illető 
helyét nem olvastam, de kétségtelennek 
tartom, hogy nem "éhség"-et, hanem 
talán fm·kasgörcsöt vagy taTkas-sebet 
(L ezt) kell itt érteni. 

""Farkas da_qadá.~: herpes; somor. 
(1742; Misk. 89.) Demkó (22. 1.) szerint a 
nép ma farlwsfené-nek hívja a herpest. 

•Farkas-fog. Az illy lovak farkas 
fogúak. (Ts. M.-K. I., 90., kétszer.) Ha 
farkas fogai vagynak (u. o. 91.). Talán 
azt az állapotot jelenti, mikor a ló fogai 
hegyes vP.güre kopnak s emiatt az állat 
n('m tud jól rágni. (A nép ma is igen 
gyakran használja a F. kifejezést, ha az 
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állatnak nyála folyik vagy nehezen rág, 
továbbá akkor is, ha renrlellenesen fej
lődött, csökevényes, kis mellék-foga~ 
képződtek, melyek rágás közben a száJ 
nyálkahártyáját vagy a nyelvet fölsér
tik. Ezeket le szakták törni vagy csípni. 
Malacoknál általában szokásos eljárás 
ez s azt lehet mondani, hogy a nép 
minden malaca, amelyik bármi más ok
ból nem eszik, hamarosan ráfogja, hogy 
,,farkasfoga van".) 

Farkas hályog. Rákóczy Zsigmond 
írja (1650.) egy lóról, hogy az egyik ~ze
mére teljesen vak, mert F. van raJta. 
(Monum. Okm., XXIV. 416.) A szó nem 
a közönséges (szürke) hályogot (cata
raeta) jelentette, mely igen feltünő, ha
nem azt az állapotot, mikor a szemen 
semmi rendellenesség sem látha tó s 
mégis teljesen vak (amaurosis). Ma 
"szép vakság"'-nak v. "fekete hályog"
nak is nevezi a nép. Az a szembaj ez, 
melynél "sem az orvos, sem a beteg nem 
lát semmit" (Donders). Liszt Nándor 
szerint (Népies gyógyító-módok és ba
bonák Hajdu vármegyében. Debrecen, 
1906. 26.) a hajdu megyei nép manapság 
a heroeralopiát nevezi F.-nak vagy 
rar kas-sötétségnek. 
Farkas-seb~ farkas sebe. Testöm _na

gyon kénzatik, fene farkasnak sebevel 
b"1'·öttretik. (RMK., I., ll.) Ortzaiat el 
ette a frantzu vagy farkas seb. (NySz.) A 
NySz. csak "carcinoma, cancer; Krebs"
nek értelmezi; kétségtelen azonban, s 
1·észben a fenti példákkal is igazolható, 
hogy nemcsak a mai értelemben vett 
rák-ot jelentette, hanem általában a 
rosszindulatú, nehezen gyógyuló s gyor
san elharapózó fekélyes bőrbajokat, töb
lJek közt a börsyphilist és a bőrfarkast 
(lupus) is. 

*Farkórság: ágyékzsába; lumbago; 
hexenschuss. Világ kezdetitül fogvást 
nem vólt az farkórságnak egyéb orvosa 
az öreg-asszonynál, se több orvossága 
az török foghagymánál s nyers szalon
nánáL (1708; Rákóczy-levéltár, I. oszt., 
II. k., 251.) 

Farlcféreg: valami marhabetegség. L. 
G:varmati Sándor: A falusi baromorvos 
oim2.). 67. old, 

Far-zsába: ischias. A köszvényről és 
sciaticáról, mellyet farsábának · • . hl
nak (PP. Pax., 208.) Forsabas lorul. 
(M. 'P., Ali. L., 1906. 213.) Hasonló é~te
lemben használja Zsoldos, Horvath 
(126.) stb. is. 

Fattyu-himl6: bárányhimlő; varicella. 
(Csorba, 71.) , 

"EFehér dagadás: tumor albus. (Csapo, 
ROO; V eszelsz ki, 195.) 

"'Fehér folyás: fluor albus. Fehé1· fo
lyást az asszony emberből ki-tisztítja, 

kivált a fehér virágú (csalán); Csapó* 
54. Továbbá u. o. 67. és Enyedi 98. 

*Fehér hályog: szaruhártya-homály 
vagy szürke hályog. Fejér hályog ellen: 
egy tikmonynak mesd el az piUsét stb. 
(Csiks., 217.) Ha feyer halyogh kel a:t 
szemé n. (M. P., Ali. L., 1906. 213.) A 
feyer haliok le esek ö zemeről. (Debr. C., 
155.) Az utóbbi példa is bizonyítja, hogy 
a "fehér hályog" .alatt nem érthető a 
mai glaucoma, mint azt a NySz. magya
rázata szerint gondolni lehetne. 

Ji' e hér kó1·ság: anaemia, chlorosis. 
[Zsoldos mindig ebben az értelemben 
használja.] 

"'Fehér vér: chlorosis7 Fehér vérrül 
való. (Orv. K., 3.) Fejér vérről: szere
tsen dió virágot kell törve enni hlgan 
sült tojásban. (Házi Orv., 30.) 

""·Fehér vér folyása: fluor albus. A 
rósának a csipkéjét törd meg, és ha 
meg iszod, aszszony embernek fejér vérfr 
folyása ellen jó, (Orv. K., 73.) 

""Fehér vérhas: lásd Vérhas. 
*Fehér vizelet: valószínűleg blennorr

hoea. A fejér vizelet oka az utaknak, 
mellyeken az által megyen, be dugula
sok. (A. Csere, Ene., 180.) 

Fejhigttlás: delirium. A delirium 
vagy főnek higulása honnan ered, és 
miként kell segiteni ~ (Misk., :M:an., 834.) 

•Fejhűlés. Szalay Kelernenné Gyehy 
Zsuzsánna (1560 szept. 30.) azt írja Ná
dasdy Tamásnak, hogy "Nem alhatom, 
az fejem I.agya igen faj, es myko-ron 
szwnyodom, en nekem ug-y;, tetszik hogy 
az fejem lagya nem hagy alunnom; az 
szemern aszert igen szwnyodnyek (-!) de
az fejem lagya nem hagy .es fejhewles 
vagyon rajtam. Immaron haramod esz~ 
then napja, hogy bort nem ihatom. 
(Orsz. Levéltár; Nád. Levéltár.) 

*Fejtelcerés: a juhok kergesége. (1780; 
Prób. Okt. 12. §.) 

'$'Fekély-var. Ez vth melleth latek egy 
veres pey lovath, . . • ew hasath fekel 
war fogta. (Sz., 1872. l. 1.) Mondiad zen th 
Janos ewongelistanak, hogh ez fekel 
war fogotta weres p ey lo meg h tistulion. 
(U. o. 2., a XV. sz. végéről.) Lásd még 
VÖTÖS fekély. 

*Fekete hályog: amaurosis. (V. ö. Far
kas hályog.) Nem tv.rdom my lele az k. 
lowat ennalam; m:ynd a ket szemere az: 
fekete halyagh esek; im orwoslatom 
(Puki Menyhért levele Nádasdy Tamás~ 
hoz, Kapu, 1556. Orsz. Levéltár, Nádasdy 
Levéltár.) Továbbá a Sehlaegli szójegy
zékben, 92. old., 2163. Ma is használja 
népünk ebben az értelemben. 

Fekete hólyag: carbunculus. (Népies 
kifejezés 1837-ből. Topperezer könyvé
ben, 108.) 
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'*Fekete sá.T: melancholia. Alma, téj, 
sajt és a sós hus. . . . fekete sárt szer
zők, s lészsz melancolicus. (1770; Vá
mossy, 105.) .Fekete sár ellen: adj tentát 
inyja és szurokkal füstöllcd, mig ki· 
jobbul. (1564! Gyógy., 1880. 107.) (Az 
ecet) hivcsit, soványit, fekete sárt ké
szit (frigif]at emaciatque, melnncholiam 
dat); Mátyus, O és új diaet., lY., 278. 
:Már Apáczainál (:r-oL Encycl., 188.) is 
előfordul. 

"'Felakadás: valami nemi baj, talán 
kankó. Fcl-akadásról: ha tsak sertől 
vngyon, végy kevés sót a szádba stb. 
(Rázi Orv., 29.) Y. ö. M, Nye-lv, IV., 88. 

Ji'elcsattanás: kiütés a bőrön. (Enyedi, 
62.) 

"'Felcsattog (a himlő): felhólyagzik, 
felpattogzik (a Székelyföldön ma is 
így használják, l. TSz.). Az himlő helye 
mindenütt felcsattogott, az nyak vá
pája is hasonlóképen. (1697; Vass, Napl., 
258.) Felcsattagzása a szájnak. (Mátyus, 
n .. 260.) 

"''Felenség: ? Az kis lyánkámat kilelé 
a b ideg. . . . Az nyaka penig.. . . felen
ségre marada, most is úgy vagyon. (Sz., 
1881. 596.) 

"'Felszalaszt (betegségből). Az kösz
vényből most szalasztott fel az úr isten, 
(1593; Kár. Okl., III.,. 57<L) 

Félszeg: sánta. Caeterum chal'issime 
Dne Battya, ·wgy Jary ot Az \Vyz mel· 
let, hogy íarba ne rwghyanak: ighen 
Erke>\Tlchós nep wag·yon Az fertó (= 
Fertő) mellet; rea tarttyak maghokat. 
En azt tanach (!) szeretó llattyam hogy 
megh oltalmazd maghadat rwgastol, 
mert olly helen talalhatnak, hogy fel 
szegh lez (= léssz) bele, kywalkeppen ha 
Az ynadon esyk, (Dewberhegyi Ambrus 
Je,ele Egerszeghi Mártonhoz, 1552 márc. 
2:). Orsz. I~evéltár; Kádasdy Levéltár.) 

Ji'ene. A fene 6si jelentése tulajdonkép 
farkas volt (az maresi Fm·kas-család 
ősei a 13. ezázadban még a Fene-nevet 
viselték: ugyanolyan állatnevet, mint a 
mai Bárány, Medve, R.óka, Kos stb. ne
vezetű családok.) A bő1}arkas és a bőr
fnw stb. tehát synonym kifejezések. 
Lúsd még Forró fene, Fenerrik. Fene
seb stb. 

Fcne-1·ák: carc.inoma. (Toldy, Dj. 
ad .. 76.) 

Fene-rüh: lásd Gonosz 1·iil1. 
Fene-seb. Com., Jan., 60. azt mondja, 

hogy Fene seb= cancer. Megjegyzendő 
azonban, hogy a középkori és újkor-elei 
orvosi nyelvben a cancer nemcsak a 
mai rákot, hanem a bőrfarkast (lupus-t) 
is jelentette. 

* Fennballagó 
destinálta innet 

egészség·. Csütörtökön 
ind11lását, hn azomban 

ismég nem változik fenballagó egéssége. 
(1640; T. T., 1904. 189.) 

"'Fé1·eg. l. Fekély, tályog, kelevény és 
általában minden serpiginosusan szét
tPrjed6 bőrbaj (a középkori malum ma
lannum), kiilönösen a ló takonYkórjá
náL (V. ö. Höfler, J anus, 1909., 513.) 
,.Igen jó recepta, a tsépö között való 
féreg ellen", (Ts. l\f.-K. I., 134.) 2. Zsír
és kötőszöv.etből álló köteg a kutya 
nyelvének alsó felületén, m-elyet ma is 
"veszettségi féreg"-nek (lyssa) nevez
nek, azon régi hit alapján, hogy a ve
szctt.ség előidézésében valami szerepe 
van. l\fég nemrégiben is szokásban volt, 
hogy óvó célból a kutyák nyelve aljá
ból kivágták. "Eb nyelvében való féreg: 
Lytta. Das Handszünglein, unter den 
Zungen, welches denen jungen Hunden 
genommen wird, dass sie nicht rasend 
werden". PPBL, 92., 3.) Körömméreg, 
panaritium. Misk., 1\ian .. , 239., Horváth, 
230. [Megfelel a német n·épies kifejezés
nek: wurm am {ingeT.] V. ö. Nevetlen 
fél·eg. - A féreg, illint démoni vonatko
zású betegségnév, os1 eredetű. Már a 
régi görög skóléx (féreg) mindenféle 
növényi és állati betegség [skólékisrnos] 
okozója volt, csak úgy, mint a német 
wunn, az angol worm, a magyar ször
fó·eg stb. Régi adataink vannak arról, 
hogy a magyar nép hite szerint némely
kor alsórendű, démoni jellegű állati lé
nyek rágják az ember szívét (ez tökéle
tesen megfelel a német herzwurm ki
í't·jezésnck), de fogbajokat stb. is okoz
hatnak. A hazai cigányok ma is azt 
tartják, hogy a boszorkányok néha 
hernyó- vagy kígyóalakot öltenek s az 
ember szívéböl apránkint kiszívják a 
vért. 

F'ibelekje va_qyon: hideg leli; hat dic 
ficber. A melly lónak fibeJekje vagyon, 
miről ismérhetui meg, {T-s. M.-K, I., 
133.) Már Ts. M. 1656-iki kiadásában is 
előfordul ez a furcsaság (lásd Sz. K.). 

*Ficcmedés: ficamodás. (1744; Reizner, 
Szeged tört., IV., 532.) 

*Folyó csúz. Ez embemek szeméből, 
szájá 'ból, fejéből... kisiessen és el~ 
oszolyou hetvenhétféle csúz: folyó csúz, 
veres csúz stb. (1578; Born.) Megfelel a 
ném. {tuss vag·y ttuss{ieber népies neve
zetnek: rheumatismus articul01·um acutus. 

'!,Folyó epe, Folyóepéjü (ló): a ló csánk
izületén levő tokszalag tágulata, ném. 
flossgalle. (Ts. 111.-K. I., 7., 52.) Folyó 
epe, h ólag; sehnengalle. (Nemz. Lov., 
59., rajzzal!) V. ö. Epe, Kőepe. 

Folyó seb: fontanella; mesterségesen 
ge-nyedésben tartott fekély. (Enyedi, 26.) 

*Folyosó. 1. RendszeTint orbánc volt 
a jelentése, úgy- mint a mai népnyelv
ben. Ez t>Wtte PS mPg irtam volt Ke-
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gyelmednek, nunemu (mynemy) szeren
esétlenség esett én rajtam az ló esés 
miatt. Megkepeleztetém volt és folyossá 
esett kezemre; azért sem lovon, sem ko
csin most nem járhatok, mig az isten 
könnyebbséget nem ad. (Magyar Bálint 
levele Tcrjék Tamáshoz, 1552. Orsz. Le
véltár; Nádasdy-lvt. M betű, l. csomag). 
-- Tibay Lászlóné asszonyom folyosó 
ellen tanitott ilyen orvosságra. (1638; 
Monum. Irók, XXXI., 198; kétszer.) -
Az orbántz, mcllyet a köz nép folyosó
nak, tsúznak és sz. Antal tüzének-is ne
vez. (Mar., 282.) - A lábon lévő folya
sót, vagy orbántzot köszvény helyett 
venni nagy hiba. (Grant-Benkő, 52.) -
2. Csúzt is jelentett és jelent. Hog~r va
lami módon a nedves földre feküvén, 
rheumatizmust (a Balaton körül tsúsz
nak, másutt fojosóna.k hijják) ne kapjon. 
(Rohlwes 1814-iki kiad. 14. old., továbbá 
58. és 87. oldalon is.) L. még Ethnogr., 
XIII., 130. B. Nagyritkán ,.carcinoma, 
rák" jelentése is volt. Az turrul is, 
orbanczrul is, folyosorul is es minden
féle fakada~okl-ul hasznos. (1676; T. T .• 
1894. 407.) V. ö. OSz., 1151. 

"'Folyosó-hideglelés: rheumat-ismus; 
csúz. (Grant-Benkő, 36.) 

*Folyosó mirígy: valószínűleg a. m. 
által á ban kelés. Zennycsy Anna UJR 
1587-ben Nádasdy Ferencnének Zambo 
asszor1yról, hogy ennek "walamy fo
lyosó myrigek >voltanak az nyakan, 
thorkan". (űrsz. Levéltár; Nádasdy
h:Jtr., N. 3.) Lymphadenitis'l [V. ö. 
Futosó mirlgy.j 

'~<Folyó süly: haemorrhoides apertae, 
nyílt aranyér. Gróffné íre ... igen hasz
nos a folyó sülyben ha azzal vékonyát 
és farát gyakorta kenik (PP. Pax C., 
168.). A jó sülynek megindúlását néha 
ijesztő környülállások szakták meg
előzni (Nyulas, 130.). 

Fol.yó test. A kék lilium io segetsegöt 
hoz has folyasrul, görtsről, rokkanas+ 
rl.ll, röttögésökrül es folyo testökröl 
(BeytheA, FivK, 1.). A NySz. "hasme
vés"-re magyarázza, mi már azért sem 
állhat meg, mert a mondat elején már 
ott van a "hasfolyás". Valószinübbnek 
tartom, hogy inkább a nemi szervekből 
v[tló folyást (blennorrhoea stb.) jelenti, 
mert a "test"-nek régen is, most is. 
membrum genitale ertelme is volt. 

*Forró fene: gangraena inflammato
ria, forró üszög. Micsoda a gangraena. 
forró fene, vagy Rmndt (Misk. Man., 
129.). [Ellentétben a hideg tenével- = 

. :,;phaC'C'lus (u. o., 131.), me! y nem járt 
}Jevenyés gyulladással.] 

*Forrott kő?: Talán dolgozik már 
benned a szegezésnek, a vizi kórságnak, 
<-> forrott kőnek s egyéb nyavalyának a 

gyökeTe alattomban. (1763-ból való 
adat.) 

Posábos: diarrhoicus. Fosábos, gyakor 
székek (Mátyus, I., 55.). Ma is használja 
az erdélyi nép. 
*Főben+kelés: phrenitis (PPBl.). Erre 

11ézve megjegyzem, hogy a régi orvosi 
nyelvben a hevenyés, különösen deliri
umokkal járó agyvelő-gyulladásokat és 
az elmebajoknak akut maniával kap
csolatos alakjait nevezték (többek közt) 
phrenitis-nek. 

Fökény, fökín, !őköny, főköm, feki: 
fekély, (de néhol szemöles is). Lásd 
Ethnogr., XIII., 215. és XVI., 351., to
vábbá TSz. (Fekély címszó alatt). 

'"'Franc: m01·bus gallicus, syphilis. Az 
cmberen mi által okoztatik a frantz't 
CMisk. Man., 261., 262. stb.). 

Francia: syphilikus. Klári frantziát 
S7.eretett, Azért olyan pett(y)egetett. 
(Egy 17. századbeli kéziratban. Irod. 
tört. Közlem., 26. köt., 1916; 492.) -
F1anciai mJtely: syphilis. Az ki Fran
elseaba megyen, franciai metelt kap. 
(NySz., IL, 803. "Métely" alatt.) 
*Franciá8 nyavalya: syphilis. Ezen fű
l'ek leve hasznos a frantziás nyava
lyáknak gyógyitására. {Váli, Házi or· 
vos szótáracska, 1759; 40. L) 

'"Francos: syphilitikus. (Misk. Man., 
263., 264. stb.) *Francos nyavalya: 
s:.---philis. Francos nyavalyában nya
vallyogván eireiter két héttül fogva. 
(Monum. Irók, XXXI., 273.) - A fran
cos szót talán egyszerűen a régi mala
fmnczos-b61 vettlik át s csak később 
képeztük belőle (vélt mel1éknévből) a 
franc főnevet~ (V. ö. többek közt Steber 
bécsi egyetemi tanár könyvének címé
vel: "A .Mala-franczos morbo galloruru 
preseruatio ae cura" stb., melY' 1496+ban 
jelent meg.) ~ A francosfá-ról lásd a 
Hégi m. gyógyszernevek c. értekczé
semet. 

"'Francú. Francús. Francúféreg. Jo 
atyámfiai, ím esmeg kültem ket fran~ 
c·ust oda ... egy ho penzt attarn nekik. 
ket hetid meg gyógyulnak (1547; Ná
dasdy+levelek, Orsz. Lvéltár.) ugyanez 
a szó vagy hatszor előfordul Zsigmond 
lengyf'l herceg budai számadásaiban 
(150.0~1502., 1505.). Magy.ar Tört. Tár., 
26. kötet (23., 32., 39., 41., 84., 144.). Igen 
jó ir a frantzu féreg (lóbetegség!) ellen 
(Ts. M.-K. I., 73.). Ezen adatból kitü
nik, hogy a francú. alatt nemcsak azt 
értették, hogy "syphilis; venerische 
krankheit" (NySz.), hanem a lovak ne
hezetJ gyógynló, rossz indulatú, feké+ 
b·E's bőrbajait is. A francújéreg különr 
ben nyil vánvalólag a régi német fran
zosemDw·m+nak a fordítása (-börtakony. 
kór). V. ö. Farkas-seb és Arábiai 
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{1·wn·ú. - Némelyek szcrint a francú+ 
szó az oláhból került át hozzánk (fran~ 
cus", mikor még az oláh nyelvben meg
volt a régi -us és -u végződés). Meg
jL'gyzendő azonban, hog-y nálunk a 
fránca és feránca alak is járta (a Du
nántúl stb.). Mindezekről lásd nyelv~. 
szeti folyóiratalnkat, a franeusok vizé~ 
1·öl pedii "Régl magyar gyógyszerne
Yek" c. értekezésemet. 

*Francvar: syphilis. Morbus pesti" 
ferns qui franczvm· dicitur (1498.). Had
nagy Bálint mnnkájában: (L a "Syphi
lis-endemiák llfagyarországon" c. érte-
1ezésemben. V. ö. NySz: ,.Francuvar".) 

11Fúladás: dyspnoe, asthma. Erdélyi 
uram . . . az fúladás miatt nyom01·og 
(1622; Kár. Okl. IV., 183.). A NySz-ban 
felhozott példákban sem ,,suffocatio er
stickung", hanem a föntebb közölt ér· 
tclme van a "fúladás''-nak. 

~Fúla.dozás (lóbetegség): hörgösség, 
kehesség, sípolás. A fúladozás, avvagy 
a tiidő fúladásról, vagy nehezen lehel
lésrőL mclly Kehnek is neveztetik ... 
[A lónak] a lehellete felette nehéz, és 
többJ1yire eg-y bizonyos hörögéssei vagy 
süvöltéssel szakott meg történni (Patik. 
Luk., 54.). 

•Fullasztó hu.rut: pertussis. Dom by 
Sámuel has.ználja először (.,Orvosi taní· 
táf'. .. , 363. old.}. 

Futosó mirigy: scrophula. Toldy, új. 
ad., 76; R:ícz, Borb., 283; Enyedi, 175; 
Nynlas, 65. 

*Fúvó féreg: tJarotiifs'l A melly lónak 
a füle megct fúvó férge vagyon (Ts. M. 
- K. I., 125.). 

*'Fü_qe-felrély: haemorrhois. A kor
nyol (karniol) a havi folyas és a füge 
fekély meg állatására igen jo (ACsere: 
Ene., 253.). A KySz helytelenül úgy ma+ 
gyarázza, hogy "ficns, condyloma, feig
warze". Kétségtelen, hogy Apáczainak 
ez a szava a "ficus" fordítása; ez azon
ban a régi orvosi nyelvben nemcsak 
condylomát jelentett, hanem aranyeres 
csomót is ("Est etiam ulcus quod a ftci 
l'imilitudine Ct:flo?fot!:; a Graecis, a 
Latinis etiam marisca nominatur", 
mondja Celsns), a magyar szövcg ér
telme pedig határozottan az aranyér 
raellett szúl. BartalJuil (A magyarorsz. 
latinság szótárában) Marbus {ici -
.,seggen való süly" (v. ö. Süly). 

"Fügeforrna szemöcséng, Fü.gesze+ 
mölcs. l. Condyloma, (Misk. Man., 239). 
Frantzos fiige-sümöltsek (Rácz. Borb, 
?91.), 2. Caro luxuriamo (R.ohlY·.'es. 
1814-iki kiad., 64.). 

"'Fürj-folt: májfolt? Veszclszki (45. I.) 
azt írja a vörös cbszőllö (solanum dul
(·amnra I.J.)-röl, hogy ,.a bogyói leve 
Rzeplőt, fürjfoltokat clve~zt az ábrázat-

jok)·ól az aszszonyoknak, ha vele kenik 
~~ mossák, es innét sz8p-aszszony.szőle-
Jenek is nevezik". (Ez a számagyarázat 
nem helyes, mert tudjuk, hogy a szép
af.iszonynak külön jelentése van a nép 
nyelvében és babonás hitében.) 

'"Fürj-rnonyas szetJlö: májfolt. Veszel
ezk~ (127 .) azt irja a paprikáról, hogy 
,_,mezbe keverve a fiirjn10nyas szeplőt az 
wbrázatról elveszti". 

*Füst csúz:? Az ö áldott szent fejét 
megcsé fene füst-csúz, fene füst-kele
vény (1ii78; Boru.). \Vrunc Isten hatal
lltabol meg nem maradhatnac hetue1-1 
het fele fenye füst Cznz (u. o.). Azután 
még kétszer előfordul benne ez rt kife· 
jezés. 

"'Füst-kelevény: lásd Füsf.csúz. 
Fü1Jes: bolondos, eszelős. Im fűvessé 

tsinál vala. (Komáromi boszorkánypör. 
l627; GyőTi füzetek, L. 332) 

•aatyáslwdni: az ágyat nyomni, bete
geskedni. 1\íajfhényl György írja. (1659.) 
Wl, öccsének: "Már m<isfél heténél töblJ, 
CE" ak gatyáskodom s az ágy fenekét 
nyomom". (Szerérni, Emlékek a Majthé~ 
nyi bárók családi levéltáTából, 198.) 

•Gen_qyetség. Hogy a gengyetséget 
fontanelia által ki-felé huzhassuk. 
(Domby, 119.) 

'"GPn:lfet: gcnyetség; pus; eiter. (A 
violának) az viz(;)... minden fekelyek
nek genetiet szaraztya. Pécsi Lukács: 
Ker. szűzek tif!zteRséges koszoruja. 1591. 
(\Vcszpr., III., 293. szel'int.) 

• cerént: talán var .. fakadék CMNy .. 
1925., 141.) Geréntes (a NySz.-ban.). 

*Gil1'a: golyva, struma. (Toldy, új. 
ad., 77.) 

*Goly1Ja, ge7JJ1Ja: 1. struma; lásd 
Gilva. 2. scrophula a nyakon; lásd 
Csomózás és GolJJva-daganat 3. adeni
tis equorum, a lovak mirígykórja: lásd 
Mirígy 2. 

•Golyva-daganat: scrophula (1742; 
11isk.). 

"'Gombos csomó: condyloma a cumina. 
tnm. Az ajakan lévő gombos tsomó 
{mellyet némellyek sülnek szakták ne
vezni). Misk., Man., 432. 

Gondolkodó betegség: me1ancholia. 
(Váli, 13.) 

"Gonosz rüh. Apáczai (M. Encykl.. 
188.) mondja. hogy a "fekete sár"-ból 
"fene bőrpokoL és gonosz rüh s több 
effélék erednek". A G. aLatt kétségkiviil 
Hgyanaz értendő, amit PPRI. fene rü
hesség-nek (eleplwntiasis-nak) nevez. 
-..ragyis a mai OTVOsi neve-zéktan szerint 
a poklosság, lepra • 

Görcsvonás: spasmm:. Tagaikban 
g·örtsvonást SZ{'nvednek, nyavalya ki
üti öket (1715; Csúzi Trag., NM úz. levélt.. 
<wt. hung., 159., II. rész, 4. pont.) 
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Guga. l. Nemcsak a pestist jelentette, 
hanem általában a nyirokmirfgyek 
gyulladását, lymphadenitist [a szó 
maga szláv eredetű s általában "púp"-ot 
jelent}. A g·ugák olly daganatok, mely
lyek az embernek midgyes részein kel
nek, tulajdonképen az ágyékban, vagy 
a két holnal alatt. A pokol1_,arrok pe
dig más husos részeken szoktak meg
jelenni, mellyek iiizes keléseknek is ne
veztetnek. Madai, 25. 2. A 11yaki nyh·ok
mirígyek skrofulás duzzanatát is gugá
nak mondoiták (Horvát, 272.). 3. Mis
koltzy (Mamwle, 254.) a carbunculust 
is így nevezi, és gyógyszerül azt 
ajánlja, hogy száraz • vm·akos békát 
kössenek Tá. 4. Kernény guga: általá
ban a kemény tapintású daganatok. Ke
mény gugákat (scirrhos) el-oszlatja a 
meg-reszelt gyökér, ki reá rakja 
(Csapó, 73.). Népünk a marhák aktino
mykomáját is gugának nevezi. 

Gusa: PPBL szcrint "struma, golyva": 
kétségtelen azonban, hogY más nyaki 
daganatokat, tályogot, fekélyt is jelen
tett. Nemz. Lov. (22. L) szerint .ausa: 
halsgeschwür (lovon.). Oláh eredetű szó 
(Nyr., XXII., 5:17), melyet a székE'lyek 
is gyakran használnak "golyva" értel
mében (NYJ.·., XX., 567.): _qu.wízik náluk 
a sertés, juh, mikor a nyakán csomó. 
golyva nő (Cz. F.). 

•Gyalufni (?): enyhíteni, csökkenteni. 
Wizi teök wize almot hoz semedre, az 
heusegct termeset ellen gialutia. (Ma
dács, Házi apateka. Weszprémi, Sae
c.incta etc., III., 233.) 

'~~Gyermek-vesztés: abortus, elvetélés 
Perlici, Utitárs, 16.). A gyermek-vesz
tésről vagy idétlen-szülésről ('PP. Pa:x 
225.). Kikből vérhassal valo betegségec, 
vér follyassoc, üdőtlen gyermee vesz
tésec következnec (1578; Könyvsz., 1878., 
28~). 

Gyilok: ló, sertés és szarvasmarha 
testén (lábán, bokáján, de különösf'n a 
torkán vagy nyakán) levő kelésszerű 
daganat. Székely szó. (L. róla Nyr., 
XXXI., 548.) 

Gyom.ordö_q: keleti m~rhavész (Okt. 
16.). 

""Gyomorment>s: diarrhoea (1\yula~ 
129.). 

*G.I}omorsikulás: hasmPnés (NY1Jlas 
129 ). 

""Gyu}fflfi•ríny-llldeg: forró hideg-lf'lés. 
Ha vizét vcszerl (a napranéző fünek. 
vagy-is a cichoriumnak), igen hasznos a 
gyujtatván hideg eiien (Orv. K., 95.). 
Igen haRznál a. görög dinnyf.t enni azok. 
nak, és innya, kiben (!) gyujtatván 
hideg vagyon, és igen :;;zomjnhoznak 
(u. o. 96.). A pomagránna leYc c;s magva 
jú n gynjtnh~an hideg ellf'-n (n. o. 76.). 

Y. ö. KySz .. G;.·njtovány, Gyujtokvány, 
továbbá: GyujtYánnyavalyák. 

GyujhJánnyaralyák: heveny-és lázas 
betegségek (Rohlwes, 1814. kiad .. 177.). 

Gyulasztó köszvény.- arthritis, heve
ny-és izületi csúz (Enyedi, 16.). 

Gy ürütetem: lásd Kapta. 
~Habarnica: polypus, "habarc" az 

orrban, méhbcn stb., mely Misk. l\Ian. 
(lll. old.) szerint onnan vette nevét, 
hogy "az ő figurája hasonló az tenger
heu lévő Habarnicza névű halnak lábai~ 
hoz". 

Hagymás, Hagyrnás-betegség, Hagy
mázat. Ez a szó részint a kiütéses hagy
mázt (morbus hungaricust), részint (és 
igen gyakran) a pestist jelentette. A 
NySz.-ban van egy adat kérdőjellel: 
"hagymás bctcgseg (1) MNyil, Zsolt., 
50". Hogy a szót valóban használták 
ilyen alakban, azt a mai népnyelvi ada
tok is bizonyítják: hagymás betegség 
(Eger), hajrnás betegség (Göcsej). Az 
Orvosságok Könyve c. kéziratban (a 
XVIII. sz. első feléből; a Termé
szettudományi Társulat könyvtárában) 
gyakran előfordul; pl. 92. L: A spárga 
ha_qyrnásban való bolondoskodást gyó
gyít. J ó az hagymásban fekvőket is véle 
kötni. Az útifű vize lwgymiíst, fejfájást 
meggyógyít stb. - Madai D. S., Szük
séges oktatás stb. 1739; 61. l. szerint: 
Midőn valakire a patéts vagy más forró 
hidegiölés és hagymá.<? esik. - Sőt az 
erdélyi szás~ok is átvették ilyen alak
ban: Hagmnas-Krankheif (Kemény J., 
Df'utsche Fundgruben II., 208., 230.). 
Obiit an der H agymás (1602; Quellen 
zur Geschichte der Stadt Brassó, V., 
135.). Moritur pestifera illa febri Hagy. 
más (1604; U. o., 136.). Nachderu dio 
Taubsncht so die Ungarn Hamm-uis 
heisscn, aurhöret, so hat die Pestilenz 
mPhr denn ein Jahr gewaehrct (J60il: 
U. o., IV., 14.). Sigeru.o; munkájában 
(Vom alten Hermannstadt, 2. Folge, 
1923; 92.) a következőket olvassuk: 
,.Eine weitere epidemischc Krankheit, 
die 1600 in Hernwnnstadt viele Opfer 
fordcrtc, bescbreibt dPr Rtadtpfarrm· 
.Tohann Graffius in seinem .,Siebenbür
gischen Ruin". Er nennt sif' Hamrmásch 
...:.. oder nngarisellf' Krankheit. Damals 
belagerte diE'~ Rtadt Rakotzy, dt>r alle 
~"asserzufliisse absperrte. Da in diesem 
Jahre a-ucb grose Trocke11heit herrsehte 
und dns Yieh ans der Stadt nieht anf 
die \'i'Pid~ getri('ben ·werden konnte, 
karn viel Vieh 11m ... Aneh sonstr-n allf'l' 
Unflat", scluieb Graffins ,.hin und 
\vieder in df'n Gass('n g-P1c-gen, wr>lchPs 
f'inen so grausamerr GPstnnk Vf'rnrsachPt 
hat. dass Yiel g-iftigP Krnnkheitf'n sind 
f'nstancten, fln\on Yif'l T.ent(l g-Pstorlwn 
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sind . . . Darnach sind sie in dPn war
men Tagen hart krank worden an der 
ungarisGhen Krankheit; die Leute ha~ 
ben trefflich ·wehtag im Kopf empfun
den, darauf gross Irrtum entstanden ... 
Die Meisten, so gestorben, sein mittel
miissiges Alters ge,.,resen von 30 bis 40 
J a.hren, darüber und drunter ist selten 
eine Leic'he gewesen, wir haben diP. 
Straf Gottes empfunden" denn die 
beste, junge, gerade Bürgerschaft ab
kommen ist; jedoch war es besser, in 
die Hand des Herrn fal1en, als in der 
Feinde Hi:inde, welche daruals Tag u. 
1-,Taeht unserm Gut und Bint b·aeh
teten." Kemény János Autobiographiá
jában hamnnásos 11Ya-t•alyának irja 
(legalább igy találom a Rumy-féle Mo
ltum. Hnngm·ica, III., 89. lapján) 

Szakolai Hártó ,Tános Kecskemét vá
rosának történetiratai ismertetése., 1846. 
c. mííve, lill. lapján ezt írja: ,Városunk
han (Kecskeméten) 1738-ban kezdette és 
1742-ben végezte pusztításait a hagym.a· 
láz. Igy nevezték ezen ragályos halál
vészt (a pestist) azért, rnert az elkapott 
halálos nyavalyával küzdők valami igen 
Prős hagyma íz és búz által kinoztat
tak". Bizonyos, hogy a ff'kete halállal 
megfertőzött betegek lehelete kiállhatat
lan szagú volt; f:'Zt már a :X:IV. századi 
első nagy pestisjárvány idejébői fenn
maradt f'll1lékek bizonyitják (v. ö. 
Haesrr, Gcsehichtc Jer Medizin, III., 
135.) s igy érthető az is, hogy a régi 
m·vosi nyelvhe-n "pestis nasorum: orr
hüz. ozaena". Sz. Hárfá szómagyarázata 
tehát mindC'nesetr(l sokkal természete-
!'lC'bb, mint a .,l1ad-mása"-féle, mely P. 
Pripaifól- erf'rl, ki azt mondja (Pax Cor
poris, 1701-iki kiadás. 252), hogy ezt a 
nyav-alyát (a kiütésef'; hagymázt) 
,.egyéb nemzete-k híják magyar nyava
lyának (mm·bus hun_qnricus, febris hun
gaTico), mivc1hogy elSőben Magyar or
sz3gról áradott Német országra: mjdőn 
Anno 1566 II. Maximiliam császár Szuli
mán török császárral Komáromnál tá
hm·ba szállott volna; akkor esék e nya
valyáha (!) elsőben a német t"á.borba. 
C•lln3.n juta Rétsbe és az egész német s 
E'_r.;yébb szomszéd országokra; és felette-
sok nép hala-meg miatta: honnan had
más, mintegy had-rnássánalc mondntott; 
mcrt többen Yesztenek ebben el, mint a 
török miatt«. A hnrmmáz szóról magá
ról megjegyzem mt'-g, hogy ha}rnáz
nnk is dtették (igy olvastarn egy XVII. 
százarl.i kéziratban) és egy náthás hn_qy
r.--láz-t is mPgkiHö11höztettek: "Szomba
ton mulék egy holnapja, mi oltától 
fogva az 11áthrís ha.QJfmázUan beteges
kedünk" (1669; TP1eki M. lev., IV .. 445.). 
A hagymázat szóhoz pedig_ melyre a 

1\ySz. csak egy példát említ, még egyet 
adhatok:_ ~,Füfajast, ha_qyrnázatot, szent 
Antal tuzet megoltja" (1676; Tört. Tár., 
1894; 404.). V. ö. l\yr. XXVI 145 

*J~ alálas (sch, bc'tegség) :'' "s~1lyos" 
(t~bat ~em "lét.halis, mOTtifer") értel
!ncben, 1~en gyakran használták Egi 
ltall az klnek halalos Rzeb(e) vao-on a2: 
f'zebet giogietia es 14 napig ~i~den 
nltsagot ki sija (1672; Fekete Imre 
Elenchusa; N:Múz. le-vélt., quart lat. 
2194.). 

Halálozik. Midőn látná. hogy halálozó 
félben vagyon (BethlPn K., 34.). 

.,.Halhólyag: lépfenés pokolvar1 A 
halhólyag a marhadögnek egy igen ve· 
szedelmcs és rettenetes neme; ... ebben 
a nyavajában a marha nyelvén, vagy 
pedig alsó vagy fclBő szájpadlásán egy 
pattanás (szökés) támad, mely hirtelen 
úgy elmérgesedik, hogy a marhát meg. 
öli (Rohlwes, 1814-i kiad., 138.). Ugyanitt 
(164. old.) mint sertésbetegség (száj- és 
körömfájás? aktinomykosis1) is sze
l'(~pel. 

"'Han.gya módra moznó ér (PPB.): 
pnlsus formicans (vagyis az érverésnek 
nag~'fokú gyöngesége és egyenetlensége, 
RZn bályta1ansága súlyos betegségekben 
v. közvetlenül a halál előtt). 

"'Hártyás torok.rmík: angina mem
branacea, croup. (179-l; Domhy, 605.) 

~Has-fo_qantatás: méhen kivüli ter-
hesRég. Ha a meg-terhesedett tojás (a 
tojás fészekben) marad, avagy- a nádra 
kürtekbenn me-g-akad. és a gyermek a2 
hnsbann nő meg, akkor has-fogantatás
nak mondatik a megterhesedés. {1784: 
Mocsi. 30.) 

Has-fnl.1Já8: hasmenés. Ha. a has
folyástól esik, annak is a szerint kell 
ellf'no állani (PP. Pax, 229.). V. ö. Bél· 
indulás. 

~Ha8S-1JÖf(edés. fPlpöfledés, dob-dög.· 
fp]fújódás, dobkór (szarvasmarbán). 
Pa iik. Luk., 126. 

Ha!<telrerés: l. kólika, hascsikarás. A 
geleszták jelei ... a has folyása, teke-
ré-sc (A Csere: Ene .. 190.). 2. miscrf're. 
ne-us, bélsárhányás. A lwstekerés. mely
lyPt a német nemzet a deákkal együti 
ip;Hzán misererA neven nevez, olly ször
n:<>rü nyavalya sth. (Cs-apó, Orv. K., 152.1 

•Hernyós selJ: ? Igen jo czitrom hPr
nyos sebre (167fi; T. T. 1894., 408.). 

Hermszfó forród-zús: febris }wcticn. 
(Zsoldos munkájában). 
~Heverés: lónnk kóUkája~ Heverés ('] 

len: mosd meg' az keresztcsontot kr>
resztől, és sózd meg. (Csiks., 219.) A 
~zékelyíöldön ma is használják ('TSz.)_ 

"'Hererő. (Lovaknál) a. has alatt tá
madó dag:anat (az alföldön: Tiever{í)< 
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[Hohlwes, 1814-i kiad., 53.] Valószinüleg 
a. m. vizenyős beszűrődés a hason. 

•Heves szem: havi vakság (1óbeteg
ség). Ha valameily lónak heves szemei 
vagynak, úntalan folynak, és majd 
meg-vi1ágtalanódnak. (Ts. M. - K. I .. 
108.) V. ö. Szem-tüzesedés. 

•Hévség, Hőség: febris; láz. Hévség 
ellen: a melly beteg nagy hévségben 
vagyon . . . . nyomják ki a tzitrom le· 
vét, .... nzt igya. (Házi Orv., 56.) Az 
en V;Tekbyk germekemeth (!) az hewsek 
ylen modon walthozek, hogy ymmar 
del korba mindenap (!) az hydek olyken 
(oly igen) mek raza, hog az fokaeh· 
kayais egybe \\·erethyk. (1551; Athinay 
Simon Nádasdy Tamásnén ak. Orsz. Lo 
véltár; Nádasdy-lvltr.) 

[{ideg csömör: lásd Csömör. 
<lilJideg !ene: lásd Forró fene. 
Hideg köszvény: rheumatismus mus

culorum. (Enyedi, 16.) V. ö. ném. kalter 
tluss. 

Hideglelés: fcbris. Hidegleles nekvl 
vala mi erőtelensegbe naualgoknak. 
(1474; Birk-codex; Könyvsz., 1889. 12.) L. 
még ls;;;·muJú h., Száraz h., Dögleletes h. 

"Hide.Q tályog: oedema. Vagyon más· 
féle dagadás-is, lágy, fejér, nem tüzes, 
mellyet ideg- tályognak hh•unk (oedema). 
PP. Pax., 284. 
Himlő. Himlővásárlás. A himlő roint 

juhbetcgség: variola ovina (a bárányok 
ragályos betegsége). Legrégibb adat rá 
kétségtelenül a következő: "Item contra 
hymle, ad comedendum debent eis daN 
radicem kekerczin, ....• la tine primula 
veris". (A 15. sz. második feléből. M. 
Könyvszemle. (1904. 460.) A himlő jelen
tése a régi nyelvben meglehetősen in
gadozik; az ötvenes évek elején még n. 
keleti marhavészt is himlőnek nevezte a 
nép. (Zlamál: A marhavész s annak ol· 
tás11. 1863. 36.) A kolozsvári glossákban 
a himlő lentigo-t jelent; CalepinusnáJ 
(1585.) általában valami kiütést (exan
themát) a bőrön. Ebből magyarázható, 
hogy a himlőnek igen sok faját külBn
böztctték meg: volt apró himlő, nagy h., 
csúcsos h., disznóhimlő, kásahimlő, kö
ieshimlő, köves h., pattogó h., veres b., 
ve1·es-kásahimlő stb., mely-eknek mai 
kórtani jelentését sokszor nehéz bizto· 
san megállapítani. Nagyon valószínű 
nek tartom, hogy az első nagy syphilis
járvány megjelenése korában (a 15. szá
zad végén) és utána a bujakóros bőr
hajok egy részét is himlőnek nevezték. 
I:Ia reg1 magyar írásokban ezekkel u 
szavakkal találkozunk: himlő (variola), 
rüh (scabies) és. süly, akkor mindig jus
son eszünkbe, hogy ezeket a syphilis 
megjelölésére is használták A himlő 
(mint syphilis) különbC'n egészen meg~ 

felel a német blattern vagy böse blat · 
tern és a francia vérole vagy grosse 
vérole (variola) szavaknak, melyek sz in
lén a luest jelentették már a 15-16. szá
zadban is. - A himlővásárlás elavult 
régi rnódja volt a himlőoltásnak, mely 
abban állott, hogy a felfakadt himlő
hólyagokra pénzdarabokat tettek s eze
ket aztán a bcoltandó gyermek lába 
szárára kötötték. (Ezen a néven beszél 
róla DotnbJJ Sámuel: Orvosi tanítás c. 
könyvében (1794.) 130. és 203. L) Kétség
kívül nem népies szó, hanem Domby S. 
fordUása (ném. pockenlwufen, ang. 
buying the small-pox). A himlőoltásnak 
ezt a kezdetleges módját már Barthali
nus is említi (1637.) abban a munkájá
ban, mely a betegségek átviteléről szó] 
s a chinaiak, arabok már ősidőkben 
gyakorol ták. 

*Himpók: a lónak valami lábbaja 
(tendovaginitis serosa? exostosis7). H:ym 
pok ellen: a kristály liveget törd meg 
erössen szitáld meg . . . . es kösd a him 
pokra. (Nemz. Múz., Oet. Hung., 485., 
,.Házi patika", 102. old., 17. száz.) Him
pokl·ul valo orvossagh. (M. P., All. L., 
1906. 202.) V assal süsd meg h az him
pokot, azutan eczetes korpaval kösd bé 
(u. o.). A T. Sz. szerint "csomósodás a. ló 
lábának a csánkja alatt" értelemben ma 
is basználják a Balaton mellékén, So
mogyban, Göcsejben. Ugy értesülök, 
hogy Debreeen környékén is használja 
a nép: ínhüvely-gyulladás, ínhüvely 
tágulat értelmében s ezért, azt hiszem, 
hogy a H. az Inpók-nak (L ezt) csupán 
kiejtésbeli változata. Szind (199. old.) a 
ma úgynevezett csánkpókot nevezi H.
nak. A név valószinűleg a pókhoz ha
sonló alaktól ered. (V. ö. ~~IN y, 1925. 
196.} A pók mint betegség-démon elég 
gyakran szerepel, különösen C'lmebeli 
zavarokra vonatkoztatva. (V. ö. ném. 
"hirn-gespinst, eine spinne haben"= 
magy. "bogara van, bogaras", fr. 
"avoir une araignée dans le plafond" 
stb.) 

HoU-görcs: mercvedés. tetanus; star
rung des leibcs (PPRI.). Kem pedig "hals
starre", amint a NySz. (ugyancsak PP-t 
illézve) mondja. 

•Holt szájú (ló). [Haj az ajaki dagad
nak, hólt szájúak, annakokáért egy hév
vassal kell az ajak daganattyát meg
sütögetnöd ('l's. 1\L - K. I., 90.}. 

"Holt-tetem: l. exostosif>, überbein 
(Ts. ~L), gyulladásos csonttúltengés a 
ló végtagjain. Towaba az stenychnyaky 
lonak ho tetem wagion az elsó laban, 
az ehwde alat az zaronn, belol. Te Nag: 
tanoisagat warok, ha el szwtessem >vag 
Deket agyak (!) nekj, mert alul santult. 
(Mestet".Y l\fiklós Nádasdy Tamásnak, 
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1559 junius 2. Ül'sz. LeYéltár; Nádasdy 
h·ltr.) Egy kis éles vasat tégy az igaz 
tetem [t. L az ép csont] és holt tetem 
közzé és azt reáöntvén, az holt tetem el
válik onnét. (Csiks., 217.) A holtt-tete
mek . . . oUyatén csont-növötények, 
mellyek ~nagokból a tetemekből ki-nyől
Iwk (Patik. Luk. 97.) 2. J\iirígydaganat 
nz ember nsakán (PPB.). Holt tetem
n:il: harangrúl szedj sút (1). tedd kék 
papirosra, avval kössed; három nap 
alatt apadni kezd (1564T Gyógy. 1880., 
107.) Csapó (17) is valószínűleg ebben 
az értelemben használja. 3. Ampulla in 
earne; fleisehgeschwulst (PPR.), balg
ge.sclnvulst (Horvát, 227.), vagyis a mai 
sebészi értelemben vett, az izületek kö
zelében fejlődő H. (tömlős daganat, 
cysta.). Ezt a ruthének és ukránok is 
H.-nek [mert-va kistka = holt csont] 
lievC'zik és mindig a halottak befolyásá· 
val hozzák összefüggésbe (l. ]{uzela 
Zen o értekezését a Sevcsenko-társ. folyó
irásában 8. és 9. köt., Lemberg, 1906-07.) 

Hószem. Igy neveztek hajdan a lovak 
időszaki szemgyulladását, havi vaksá· 
gát (mondblindheit). "Azt a szem-n~ra
valyát, mikor a lónak folyó, zavaros és 
veres szemei vagynak, szem-tüzesedés
J1ek nevezzük ... Hó szemnek-is nevez
tetik némellyektől ez a nyavalya, mivel 
némelly lovaknál minden negyedik hét· 
ben vissza-tér". (Patikai Lukátsnak 
oktatásai stb. Pest, 1792., 85.) 
*Hő/akadás: nustula, hitzbHischen? 

!Vizi tök vize] hasznal heufakadasok 
ellen oldalban, es heu lep e1Ien. (Ma
dács: Házi apateka; 'Veszprémi, Ill., 
2~3.) 
Hőfő: fejfájás? Az ér, mely a homlok 

közepében vagyon. jó meg-vágni, mikor 
valakinek hő fője vagyon és minden 
gondolat (= melancholia) ellen. (XVTI. 
száz. Nemz. Múz., fol. Hung. lll., "Her· 
barium", 114. 1.) 
Hőkelés: lásd Vizes hőkelés. 
*Hőlép: tumor lienis, lépdaganaU 

],ásd: Hőfakadás. 
*Hurat: hurnt, köhögés. Az Rosma

ring . . . buraiott es torhazast kerget. 
(Pécsi Lukács, id. Weszpr., III., 298.) 
Ebben az alakjában nincs meg a NySz
ban. 

Hurutás: das husten PPB. A hm·utás 
vagyon a tüdőre szálló sós nedvesség
től. (PP. Pax, 103.) 

*Hurutlás. Ha a borban avagy mézes 
vízben meg főzöd a fejér málva gyöke
rét, hurutlást meg gyógyítja. (Orv. K. 
139.) 

Husgornba: polypus. (Zsoldosnál.) 
Hus-szakadás: sarcocele. (Haiszler, 

461.) 
•Igaz tetem: lásd Holt-tetem alatt. 

"'I géz et: apró gyermekek lázas, fej· 
fájásos baja, melyröl PP. (Pax, 320.) azt 
IDOI1dja, hogy "a feje lág·yán adgya-ki 
magát; onnan vagyon, hogy az igen fe}. 
vér, lügtet." Kéha csipásság, hasmenés 
és gö]_·csök is járultak hozzá. 

•Imely v. Émely: a marhabögöly 
(Oestrus s. lh1lOderma bovis) s a tőle 
okozott betegség (egészen diónagyságra 
megnövő daganatok v. kelevények a 
marha hátán). V. ö. TSz. továbbá Rohl
wes (1814-i kiad. 106.). Az imelyek.,. 
tulajdon képpen nem egyebek fél.'geknél, 
mellyek nevekedvén a bőrt feltollják és 
azon kitsutsorodásokat tsinálnak. (V. ö. 
Gomhocz Z. mcgjf'gyzéseit, MKyelv. 
1907., 222.) f::rdekes, hogy régen a fákon 
élősködő növényi, a fagyöngyöt (Vis
C"lJm album) is így nevezték (l. a Régi 
magyar gyógyszernevek c. gyüjtése
mr-t), úgyhogy nem tartom lehetetlen· 
nek, hogy eredeti jelentése általában a. 
m. "él ő sd i". 

•Jmpók: jnhüvely-tágulat a ló lábán. 
Mikor a lovon Spatt nevű betegség va
gyon, kit im póknak nevezünk. (Ts. 1-1.-K. 
I. 44.) Az irnpólwt kend véle, s meg
gyógyul, tiszta lábú lészen, mint az 
előtt (u. o. 80.). Az nwly lonon inwok 
vagyon: tégy egy czerepbe vayat stb. 
(1592-i kolozsvári Cisioban, 04a.) PPE
ban is megtalálható. (,,ln pókos: sufi'
raginosus.") V. ö. Hímpók. 

'~-Jnviz, Jnviz folyása. Mások ismét az 
inviznek sós és mérges voltából hozzák 
le a köszvénynek eredetét (1715; Csúzi. 
'l'rag. 17. old.). Az ncrvussokban lévő 
tisztátalan vagy meg rekedett inn-vizet 
meg-tisztitsa (Perlici: útitárs, 18.). Az 
in-viz ered az inak, ha}-nevelőnek 
(= Iigamen tum, "szálag11

) sértése és 
gyulladállaiból ( Misk. Man. 337.). 
Fgyanitt alább azt mondja Misk., hogy 
lnviz folyása alkalmával "a sebből jó 
meg-emésztetett materia nem jön, ha
nem nyulós sárga szinü vékony viz, a 
tyuk-mony-fejérihez hasonló". lnviz te
hát a. m. ~ynovia, invíz folyása pedig 
a. m. SJ-IJOvia-folyáo;, illetőleg tendova
ginitis vagy synovitis kezdete. 

~lsten fogságában lenni; Isten kezé
lJen lenni; Isten markában lenni: sulyos 
betegségben lenni, a végét járni. Az 
első Takáts Sándor adata a 16. sz.-ból 
(Bpesti Hirlap, 1910., 147. sz.). Tonnapi 
(thonnapy) (!) napon felüté az nehés
ség és sokáig erősen törte. Tonnap 
(thonnap) (!) meglassodván, ez mult 
éjjel megént, mint törte, annál is erős
ben az nehésség, ma megent. azonkéJ1· 
pen, kevés tágitást teszen rajta, és im· 
már csak az ur istP-nnek vagyon kezé
ben (1558. dec. 15; Komlossy Tamás és 
Kapornaki Bornamyza (l) György le-
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n~le Nádnsdy Tamáshoz. Orsz. Levél
túr; Nádasdy lvltr.). Immár az sok kü
lömb nyanllya után az ágyéka fájássá
val hal meg; higyje Kgd, hogy csak az 
uristen markában vagyon (Szr-ntg·yöl'
g·yi Gábor ::\ádasdy Tamásnénak, 1565. 
Orsz. LeY6ltár; Nádasdy lvltr.). 

lsz0nyú hideglelés: Q.uerqnera C. 
(NySz.). Mai neve: rázó hideg. 

*lz-taplrJ-daganat: skrofulás izületi 
gyulladás, (tumor albus); régi nevén 
lup'ia juncturae. (Rácz: Borb., 294.) 

'!,lz. l. Gangraena: cancer. Y. ö. a pa
lócság közt ma is használatos következő 
népies kifejezésekkel: Egyen meg az iz! 
Emésszerr meg az iz! R.ágjon meg az iz! 
2. Caries, különösen caries dentium. 
Iz ellen való orvosság: a timsót főzd 
meg fele borban stb, massa a száját 
vele, akinek az íz a fogat .eszi (1676; T. 
T., 1894., 392.). Iz ellen való orvossag: 
izsopot, rutat, isten-fat, ciprost. főzz 
meg borban ... és azzal mossad a sza
dat. (U. o. 403.) Ungventmn iz ellen, ki· 
nek a fogat eszi. (U. o. 409.) Alk~nek 
f.;Zaiat az íz eszi: ezerfának héyát főzd 
meg borban, ezzt'l mossad a fogadat. 
(01·v. K. 10.) A NySz kérdőjellel Krebs' 
Krebsgeschwürf-nek értelmezi az utóbbi 
pP.ldát; nyilvánvalólag helytelenül, mert 
ebben is fogról van szó. 3. Soor, a gyer
mekek szájpenésze. A melly gyermek
nek iz eszi a száját. (Házi Orv., 69.) V. 
ö. TSz. Kan dra K. [Magyar mytholo
gia] azt áHítja, hogy az Iz az ősmagya
rok hite szerint ártó szellem (betegség
i!Pmon) volt. 

*lz-víz. Iz-víz ellen való víz. (Csiks., 
220.) A NySz. is felhoz egy adatot és 
kérdöje1Je1 ,.Sanies, eiter"-nek értel
mezi. A Osiks. illető helye ellentmond 
<'nnek az értelmezé's-nek. Ts. M. könyvé
ben is !"\löfordul: ,,Gliedwasser" értel
mében. (Sz. K.) Rácz: Rorb. (41. 1.) szP
rint is izvíz a. m. synovia (=izületi 
savó. izületnedv). ,.IZ-víz állatásrul". 
(Akad levélt .. M. cod .. kis 8-rét 10., 32. 
és 36. old .. ; 17. század.) 

•Jajatika: tréfás 16. századbeli szó a 
.,betegség•- re. 

*Járovány s_záraz fá}dalom, járovány
köszvény, fu.tosó köszvén?J, bujdosó 
köszvény: helyüket változtató csúzos, 
köszvényes fájdalmak. (ellentétben a 
tvmya-köszv.?nnyel, J\TySz.) talán a mai 
polyarthritis is. Mely nyavalyák utat 
szereznek elsőbben a járovány száraz 
fájdalmakra, aZlJtán pedig valóságos 
köszvényre is (1715; Csúzi Trag. TI. 
rész, 4. pont). 2. Járavdny.· epidemia. 
(Rácz, SkárL, 10., 14; Grant-Benkő, 43.) 

Kábaság: l. butacsira (lóbetegség). 
Lásd Csendf's bódulás. 2. kergeség (juh
hPtegség). Rohlwes 1814.-i kiad. 155. 

'*'J(ábolás: kergeség. (Tolnay: Barm. 
201.) 

"'Kancur-tályog: ? Kancur-tályog el
len: foghagymat főzzed meg eczetben, 
[aolajban. (1676; T. T. 1894., 404.) 

*Kankus: blennorrhoea, kankó. Can
chusrol, vel mol'bo Gnoraico. Canebus 
az: midőn a férfi mag meg szarul a sze
méremben. (Házi Orv. 15.) 

J(anyaró: morbilli. Fyamathys Bo
natth az kanyaro kw lóltthe (= kilölte) 
woltth (1567; Szalay Kelernenné Nádasdy 
Tamásnénak Orsz. Levéltár; Nádasdy 
lev.) V. ö. Apró himlő. 

*Kapta: a ló lábán, a csüdcsont-patn
pol'ci szalag eredésének helyén, a csüd
csonton fejlődő csontkinövés (exostosis), 
ném. "leistc". Az mely louon köröm 
kapta vagyon (1592; kolozsvári cisio). 
R.ohlwes (1814. kiad., 42.) tágabb értelem
ben használja s a pártaizület körül ki
fejlödő esontkinövést írja le K. néven, 
yag·yjs azt, amit ma "gyürütetem"-nek 
(nl•m. "ring·bein") nevezünk. V. ö. TSz. 
(kapta, katJf:ás, kapeds eímszók alatt). 

""I<arvoly: betegség neve' V. ö. M. 
1\yelv. VI., 1910., 231. (Ödöngő Abel 
adata 1562-ből.) 

*/{ása-daganat.· atheroma; a haj-
tüszőkben képződő tömlős, kásás tar
talmú daganat (cysta). Rácz: Borb. 293. 
"'Kásahimlő.· ma köleshimlő, miliatia. 

(Csapó: Orv. K. 290. és Zsoldosnál.) Ve
res kásahimlő: purpura (R-ácz: Skárl. 
68., 69.). 

* Kel1-.· fulladozás, hörgősség (Ióbeteg
ség). A lovak kehekhől kitisztulnak (G 
Kat: Válts. I., 896.) 

Kehes-pihes, göthös emberek (V esze1-
szki, 338.). 

*Kehiilés.· köhögés, kehesség. (Aachs 
Mihály széljegyzetei közt; M. Ny. 1906., 
322.) Dunántúl ma is használják. 

*Kék folt: steingalle, vérfolt (a patkó, 
vagy az ez alá szorult kemény tárgytól 
a pata talpán vagy sarkán okozott zú 
züdás). Patik. Luk. 101. 

Kel: meggyűlik (v. ö. kelés). Főben 
vagy fülben, ha benne kél: *hangya mo
nyát [=hangyatojás] vígy ruhában es 
faczard a füliben, meggyogyu1. (Nemz. 
Múz.. Oct. Hung. 485., "Házi patika" 
XVII. száz., 34. old.) 

"'Kelevény-mirigy: panas (1). Toldy: 
Uj, ad. 76. - Szemnek fehér kelevénye: 
argemon, a porchártya foltja, hegese
dése (u. o.). 

*Kemény has: székrekedés. Az uj rósa 
a kemény hasat meg lágyitya (Orv. K. 
73.). 

*Kerengölés: kergeség. (Tolnay Barm. 
201.) 
*Kenmgő nJJavalJJa.· kergeség (juh

bc1.C'gség). Patik. Luk. 142. 
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"Kiavasul.· ansschwieren. (Ts. M. 
lü56-iki kiadásában; az 1676-iki kiadás
ban: kievesül; lásd ezt.) 

*Kidült száj. Ha (a bogácskóró) vizé
vel kirlült szájat mosol, meg gyógyittya 
(Orv. K. 115.). 

*Kievesül.· valamely sebből gennyedés 
közben távozik a benne levő corpus ali
enum. Mess a szügyén lyukat ... l tég~ 
bele] fekete hunyor gyökeret, és hadd 
benne mind addig, míg ki-evesül belőlo 
(Ts. M. - K. I. 37.). 

*Kijár (a fül): folyik. [Apró gyerme
kek] füle ki-járása. Némelly gyermek
nek egynéhány esztendökig a füle kijár. 
és néha nagy fájdalommal-is vagyon 
(PP. Pax, 324.). 

•Kijáró bél: prolapsus ani, végbél-elő
esés. Egy böcsűlletes sü11y lesz az, ... 
az ki megfakadt az nagy vastag, kijár6 
belin. (Rák. F. Lev. V., 494.) 

Kimenyelés.· ficamodás, kimenyülés. 
Igen régi szó, mely az 1488. évi ú. n. 
bagonyai ráolvasásban is előfordul. (V. 
ö. MNy., 1920., 80.) 

«<Kiomlás: varasodás, var·képződés; 
kiütés. [A kis gyermek] feje ki-omlása 
(PP. Pax, 319., továbbá Perlici: Med. 
paup. 24.). A zelnicze fának a levelei 
használnak szájnak kiomlásárul. (Orv 
K., 73.) V. ö. Omladozás. 

*Kiötlés: exanthema, kiütés, pattanás. 
Egynéhányszor tapasztaltam hasonló ki
ötlést az ábrázatjakan azoknak a sze
mélyeknek, mint az himlők, kik a gyer
mekekre gondot viseltek (Domby: 129., 
továbbá 651.). Az illy aszszonynak or· 
tzáján, orrán, nyakán most kissebb, most 
nagyobb fótok, kiötlések, fakadékok lát
tatnak (Domby: Báb. 8.). Az illy erős 
orvosságok egész testen lévő ki-ötlése
ket, pattanásokat okoznak (u. o. 44.). 

*Kirugaszkodni a világból. Nádasdy 
Pál uram 15. praesentis mensis kirugasz. 
kcdék ez vilá_gbul; pénteken reggel meg
betegedett, szombaton délután két óra
kor :meghala (1633; Szerémi. 124.). 

'1-Kis-pestiR: morbilli, kanyaró. (Domby, 
275.) 

*Kis porcel. Próbált recepta, a roagát 
kirágó féreg ellen, kit kis pOl'tzelnek 
neveznek, mclly (Iovaknál) a bőr és hus 
között vagyon (Ts. 1\L - K. I. 17.). 

•Kiveszés: fekélyesedés~ Szemérem
test kiveszése ellen (15641 Gyógy., 1880., 
109.). 

*Kh•etni.· kihány·ni. Bort amelly ember 
ki veti. J_,eg elsőben mikor látod az 
eper levelit, azt ed meg s az után a 
bort ki nem veted. (Nemz. 1\Iúz., Oct, 
Hung. 485., 43.) 

Komorsá.q: kryptorchismus (főleg ál
latokra, lóra, bikára vonatkoztatva). A 

TSz. szerint ,,herélt állat, melyuek a 
közösülő képessége meg-maradt." 

!(ár: morbidus, beteg, ldykoron hal
lotta volna ez zegen koor Zent Margyt 
azzannak chuda tetelect (Pray: Marg .• 
342.). Koroknal valo banas: cgrotantium 
eura (1474; Birk C.; Könyvsz. 1889., 12.). 

Kórbeteg .· aegrotus, morbidus AIA. 
Mezítelenek, kór betegek, nyomorult kol
dusok ... ne féljetek (1709; T. T. 1906., 
501.). 

Kornyadoz: aegroto, morbidus sum. 
Asszony anyám csak komyadoz, nehe
zen jön meg az apetitussa. (1710; É. G. 
64.) 

*Koronatörés.· mai neve vulnus caro
nae, pártatiprás (lóbetegség). Tolnay: 
Art. Vet. Comp. Path. 151. és Rohlwes 
1814. kiad. 44. 

KMos nyavalya: marbus chronicus 
(Zsoldosnál). 

* Kórságos betegség: epilepsia. (Toldy: 
Uj. ad. 76.) 
Kő: lithiasis, húgykő-baj. Kü ellen: 

V<' dd az fekete ba bot tehén téjben 
(1564! Gyógy. 1880. 107.) 
*Kőbánfás: lithiasis~ húgykőbaj1 Kü 

bantas ellen. CM. P., Nyr. 1905., 510. A 
szöveg folytatása nincs adva.) A gö· 
cseji nép ma is használja, do (úgy lát
szik) csontnövedék, (exostosis) értelmé
ben. L. Et.hnographia, 16. kötet, 358. old. 

*'Kő-epe: steingallen, ,;vérfolt", (pata
betegség). Kő epe ellen: a ló kaptáját 
ki kell faragni. (Ts. M. - K. I. 65.) 

Köldökcsömö·r: l. általában kólika, 
bé-lgörcs. (Horvát 78., 79 .. ; Csapó: Orv. 
K. 148.; Veszelszki 139.) 2. szél kólika, 
coliea. flatulenta (PP. Pax., 124.). 
Köleshimlő: miliaria. (Haiszler, 432.) 

FejJr k. = mi1iaria alba; 1~•örös k. = 
miliaria rubra. (U. o.) 

*IU5-monyas {ló): a mclyiknek vérfolt 
van a lábán. (TR. M.) V. ö. Kő-epe. 

•Könnyebllezik valaki a betegségben. 
Chany wram nwghys ighyn !) betegh; 
neha kynnycbezyk, neha ismegh megh 
nebezedyk. (1561; Zaberdinus Boldizsár 
deák levele Nádasdy Tamásnéhoz. Orsz. 
Levéltár; Nádasdy lev.) 

Körömháztörés: mai neve vulnus co
ronae, pártatiprás Oóbetegség). Rohl
wes 1814. kiad. 44. 

"'Körörnkapta.· lásd Kapta. 
"'Körörn-kelés: steingalle, vérfolt (a 

Jó patájának zúzódása a talpon). Patik. 
Luk. 101. 

..,Körömméreg.· 1. paronychia, redu
viae (PPB); mai nevén: panaritium. 
2. juhok esülkének a gyulladása, parra
ritium (Rohlwes 1814. kiad. 155.). 

"'KöTöm-rothadás:· strahlfeule. nyír
rák, ny-írrothadás. Ha a lovak nedves 
istállóban ... sokáig állanak, megtör-
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ténik sokszor, hogy a körömnek a büt
kője megrothad. (Patik. Luk. 102.) 

•Körörn-torongy (ló patájának a be
tegsége): mai neve padodermatitis chro
nica verrucosa, patarák. (Szind, 215.) 

•Kötés: megrontás. Igen beteg valék, 
hivatáro hozzám Szabó Katót, azt 
mondá, hogy kötés volna rajtam. (1584; 
Komáromy, 31.) V. ö. Megkötni. 

"'Köves himlő. A köves himlő, mellyet 
disznóhimlőnek-is neveznek, és vizes 
himlő 24 óra alatt ki-üt, és öt leg-fel
jf'bb hat nap alatt el-mulik. Az első 
ollyan kemény mint a kő, és himlő 
hellyet is tsinálhat, az utolsó pedig 
ollyan, hogy által lehe-t rajta látni. 
mint a viz hólyagon. (Báti, 9.) V. ö. 
Disznó himlő. 

Kövezés: lásd Csecskövezés. 
LrJlJbog a daganat: fluctuat, hullámzik 

benne a genyedség. Hácz: Borb. 288. 
"'Lehéjazás: a bőrnek lehámlása, des

qnamatio. (Rácz: Skárl. 4.) 

Lejár (vagy leszáll) a.z öle v Id.nek: 
sé1·ve van. A dályai molnár fe-lől penig 
azt mondják, hogy az Ur dolgára bete
gen me nt~... minthogy öle lejárván 
sokszor betegeskedett. (Lejebb ezen ki
fejezé-s: "az ölle le szállott" szintén elö
ford11L) [1740; Orsz. Levétlár. Acta pes
tilcntialia.] Lejáró bél: hernia inguina
lis és scrotalis. Béle kinek lejár (Házi 
Orv. ll.). 

"'Lép-dög: anthrax, lépfene (Patik. 
Luk. 176.). 

Limkábás: incubus, ephialtes; boszor
kánvnyomás, lidérc. Calepinus szótárá
ban ·fordul elő elsőízben: "Ephi.altes, a 
nosb·is dicitnr incubus. Est autern mor
bus q_uiescentes in lecto plurimum infes~ 
tans, quum veluti ingeuti pondere no
bis superincumbente premi vide-tur. Ez 
az betegség, az lrit az magyarak hamis 
vf'lekedesből liduércznek hi-nnak; mi ne
'IH!ZZÖk, linkabas." Körösi Sándor sze
rint az olasz l'incubo-ból keletkezett. A 
különös szó bővebb magyarázatát l. M. 
Ny. VII. (1911.), 289. (Szily Kálmán 
eikke.) 

Lif:za: sömör. (Ethnogr. XIII. 219; és 
Kv-r. 46. évf. 273.) Sz1áv eredetű szó. 

'4L6fene: bőrta-konykór. börféreg, 
wurm (lóbetegség). A ló-fene a takony 
utánn a Iovaknak leg-veszedelmesebb 
nyavalyájok (Patik. Luk. 71.). 

•1.-ókeh: hörgősség (lóbetegség). Ló keh 
ellen igen jó. (Radv.: Csal. III. 80.) 
Lásd~ Fúladozás. 

•Lopó hideg: febris claudestina s. }ar
vata. Damaskus magyoró-fának gyü
möltse vizben meg-főzettetvén, jó a lopó 
vagy tolvaj hideg ellen (Váli, 8.). 

Madárpók: a lovak pók-betegségének 
egyik fajtája (Rohlwes 1814, kiad., 60.). 

'*-Mádra, rnátra, nádra, mátrás beteg. 
(Lásd az I. kötetben, 353. old.) V. ö. 
.l!dtrás. 

"'Magfolyás ("magnak el-folyása"): go· 
norrhoea, kankó (PPB.). 
~Jfagvas bódultság: ~ Hogy kell meg

ismérni a lovon a magvas bodultságot 
(Ts, M. - K. I. 99.). 

Mdjféreg: fasciola hepatica (Okt. ll.), 
distorna hepaticum, májmétely. 

""Marhadög: keleti marhavész (Székely 
stb.). 

•Marhatetü: ~ Mikor az felesége az 
tehenecskét feji, akkor bele ugrik az 
marhatetű s úgy megycn osztán bele 
(1736; Apor: Lev. II. 229.). Valószínűleg 
a szarvasmarhán élősködő Haematopi
nus (Pediculus) eurysternus vagy H. 
tenuirostris nevü tetűfaj, 

~l,Iáft-a: lásd 11-fádra. 
""Mátrás (beteg). Mátra-leesés: prolap

sus uteri. Igen jó ezt (a molyfűvet: tri
folium odoratum, lotus sativa) gyakran 
innya a korságosoknak, mátTásoknak. 
kiknek mátrájok leestt (Orv. K. 137.). A 
,.mátra-leesés" különben már Melius 
Herbáriumában is előfordul; ő a kerti 
éR vadkörte levelének főzetét ajánlja 
ellene, vagy fügét sóval és kovásszal 
összetimporálva. 

Jfegaggott (betegség): chronicus. Ce
phalaea: megaggott főfájás (Páriz Pá
pai). 

Megalélt: önkívületben levő. Mint 
olyan megalélt szegény asszony, nem is 
szólt majd harmad na.pig (1682; Vass~ 
Napl, 23.). 

*Megbetegél. Ha az ló futtában meg
betegéL (Csiks. 219.) V. ö. megbeteglik, 
N y Sz. Megjegyzem, hogy a Csiks. is
mertetője egészen a mai helyesírás sze
rint közli a nyelvemlékeket, úgy hogy 
kérdés, nem megbetegel van-e a kézirat
ban'! 

Jlfegcsábul: lásd Csábult. 
*Me.qdöglik, Megdögösül: lue inficior, 

valami ragadós betegséggel (akár pes
tiRsel. akár mással) megfertözödni. 
Aleytatneek lenni megdeogleotnek ne
mely poklossaggal. (Dom C. 308.) Sőt a 
meg-döglött háznak még ruháit-is el
kell onnan tiltani. (PP. Pax, 264.) El
kell távoztatni minden meg-dögJöttek
kel való közösködést (u. o.). Az atyafi 
az atyafitól könnyebbben meg-döglik, 
hagyobb lévén a vérnek azok között ha· 
son]ósága (u. o. 265.). Minden reggel a 
compániáknak úgy osztogatták r a fe
nyőpáJinkát,] azt ittak; nem ís döglöt
.tenek meg. (Cserei M. E:istóriája.) -
A megdögösül-t a NySz. (helytelenül) 
úgy magyarázza, hogy "pel'co, zugrun de 
gehen". 
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M~ge~i a betegség vmely testrészt. 
~~~ -en ~ldott szent fejemet megessé fene 
fust-esuz, fene füst-kelevény. (1578; Bor
nemissza Péter: Ördögi kisérletekrőL 
Kandra, 339, szerint idézve.) - Megesik 
a daganat: lelohad. Ha a daganat meg 
nem esne, tehát végy fertály font bo
lust. (Ts. M. - K. I. 94.) 

•Megeszelösödik: megbolondul. Mivel 
a mcsterünk ~.farjai nevű megeszeiösö
dött, mentem anno 1737. Révkomáromha 
praeceptornak (1749; Vasárn. Ujs. 1872. 
234.) 

"'Megfázlalás: meghülés. Nyudhatat
lanság, meg fázlalás, elmének felhábo
rodása. (Madai, 63.) 

*MenNivezni: büvöléssel, megrontás
sal beteggé tenni vkit. Említé panaszol
kodván, hogy ő füvezte volna meg 
Posztóvető Mártont (1582; Komáromy, 
25.). A megfüvezéshez kovácstól hoza
tott vasszart (L }>.TySz!) is használtak 
(u. o. 29.). A mai népnyelvben füves 
asszony annyit tesz mint tudós asszony, 
javas, kuruzsló. 

•Meggugásodik: pestis-bnbók (kelevé
nyek) lepik el. Tegnap vettem Bagosi 
ln'ícsuzó levelit, hirtelen meggugásod
ván, noha már egyszer kifolt vala 
rajta. (1710; ATchiv. Rákócz. VI. 595.) 
Meghimlőzik. l\.Ienyem asszony ö ke

g·yelme maga egészségben vagyon, de a 
kjs leányka bizony meghimlőzött volt 
(1662). [Teleki Miliály lev., II., 308.] 

Meghitvánukozi.k (betegségtől): el
gyöngül, leromlik, lefogy. Gychy Far~ 
kas írja (1559 márc. 30.) az egyik pa
rjpájáról Nádasdy Ferencnek, hogy 
"egy kevéssé az nyereg mia meg se
rwölt vala, meg es hitvánkozott (hytt
wankozot) vala". (Orsz. TJevéltár; Ná
dasdy 1ev.) 

Megjógyuln1-. Az betegseg utan vg 
tartassanak, hog hamarabb meg iogo
lianak. (1474; Birk-codex; Könyvsz. 
1889.) 11. Irumar meg iogoluan (u. o.). 

*Megkorpázik: hámlik a bőr. Ki után 
a nyaka megkorpázik és a daganat le
esik. (Ts M. - K. I. 102.) 

Me.aká?'ul: megbetegszik. Ha valaki
nek vg törtenik meg karolni, hog vr ve
tPlnek zakott helere nem iöhet (1474; 
Birkcodex; Könyvsz. 1SS9. 12.). 

Megkötés: lásd Kötés. Meglcötn.i. 
Me.Q7cötn.i: faRcino MA., beschreien, 

bezaubern PPRI., megrontani (főleg a 
nemző képesség-et, úgy férftnál, mint 
nőnél). HázasuJás után ha megkötnek 
(15641 Gyórcy. 1880. 108.). A kit megköt
nek ferfisegeben: Jopd el annak az asz~ 
szonynak az ingvallat, hugyozzal altala 
:iobbik u:ijan. megg:vogyulsz. (1676: T. T. 
1894. 393.) Báthory Zsigmond erdélyi fe
jpdelmet az egykorú írások szerint Bá-

tlwry Boldizsár anyja megkötötte_ ---s 
ezért maradt megtalan. Egyik --:1737.;JJd 
szegedi boszorkányperben azt vallják 
hogy a vádlott- Túrós IstVánt, <megkO: 
tötte, leányát hogy et- nem vette. _---(Reiz-: 
ner, IV. 525.) A lázban. kelésekben- -:-fe
kélyekben sinylö köznép ma is- ~Yó
~yítja magát úgy, hogy a kelések fe
kélye_k. kötelékeit a temető fejfáira: ke
rcsztJeire, útszéli bokrokra stb. akaszt· 
ják; a hid~glelős egy szalagat vagy 
madzagot kot a fejfára s aki ezeket a 
kötéseket leoldja, ana átmegy a beteg
Rég. (Demkó, 40.) A néphit azt is tartja. 
hogy aminő kötések vagy csomók van
nak a fonalon vagy kötelen, a megátko
zott embernek vagy barrolinak úgy cso· 
másodnak össze a belei, inai, s ezt a 
b~<tegséget a nép úgy nevezi, hogy ron 
tá.~. vag-s tétemény van rajta, megron 
tnÚák., száraz kötése van. (Fekete: Száz .. 
1874. \71. 391.) A kötés mint poteutia
gátló megrontás a németeknél is meg
van ("NesteJkntipfen" = impotentia vl
rilis), szintúgy a törököknél (I. Sten1 
B.: Medizin. Aberglaube 11. Gesch1echts· 
leben in der Türkei.). V. ö. Kötés. 

*Megkövesedése az emlőknek: masti
tis, emlő-gyu]Jadál'l. Emlő meg-kövese· 
déséről s dagadásáról. (Házi Orv. 143.) 

*.lfeglarma.d: lelohad (a daganat; 1683.) 
Lásd: Elesik. 
*Meglö1u~ll (betegséggel): Mivelhogy 

IRt.en ... sok vétkeimért a pe!'ltises mi
ridgyel engemet is megh lövelle. (1739: 
Benkő, 74.) 

Merm?Jilazá.~, rnegnyirazás: das pferd 
mit dem hufnagel verwunden, PPB. A 
ménlovon más egyéb gánts-is ne talál
tasRék . . . mint mego-nyilazá!'l. (Ts. M. 
- K. I. 7.) Midőn a Jovat meg-nyilazzák 
(u. o. 62.) Minden mester az ú mester
sége szerint a. lópatkólásra gondot vi
Reljen, hogy meg ne nyírazza a lovat; ... 
hun pedig- megnyirazza ... tartozzék a 
féle sériilt lovat pénz nélkül gyógyí
tani. (1613: T. T. '1895. 102.) Az melly 
lovat megh nylaznak. (M. P.; Áll. L. 
1906. 212.) Az melly lovat 'megh nYJ'az
nak (n. o. 213; a további szövegböl ki
derül, hogy a pata. belRÖ réHzeinek RZÖg
zel való megsértésérl:íl van szó. U. ö. 
200: Külön helyen be·szél arróL .. ha a7. 
lónak az njriat igen le farag:iakc', d~ 
erre az esetre nt>m használja a "mego
nyirazás" szót.) 

Meqolf (beteg::;égoet): elm11laRzt, me~
szüntet. Arpa pepel kösd rea. kÖEznent. 
mérges fakadast m('gh olt. (M. P .. Nyr. 
1905. 511.) 

•Jte.qornol (a szá.ja. vkinek): valószi
nfi}C'g' szájgyulladást. stomatitis. ;ieJent. 
Az kYIJek az zaya meg omol, orwossagn 
rz: paar Ingat zuerd mE'g' es mf'r (mérj) 
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tyrosot beleye és az vtan rwhat, kenyer 
hey alat főzd meg, awal massa az za
yat. (Orvosi följegyzés a 16. századból. 
Győri Füzetek, I. 86.) 

Megpiposodn"i: lásd Píp. 
Megrögzött (betegség, 

chronicus. llácz: Borb. 
Grant-Benkő, 164. 

fekély stb): 
262; továbbá 

*Megszakad: sérvet kap. Ha megsza
kadtál, tökös vagy, :figével mézes eczet
ben főzd meg, és meggyógyulsz, ha gya
korta iszod. (Orv. K., 120.) 

"'Megszegik: 1 Gyermek ha meg sze
gik: az úti fűnek gyökerét ... kösd a 
köldökére. (Házi Orv. 43.) A NySz.-ben 
is vannak példák, de más értelemben. 

Megszöki az embert valami fertőző, 
járványos betegség, (A pestisnek) meg 
szökése, vagy az emberre való jövése 
külörnb külömb féle [Sailer Az.]. To
vábbá Csapó 10 sth. 
"'Megszörnyűdött: deformis, eltorzult 

tagú (v. ö. Szörnyűség). Marton neveu 
f'mber gyutreteek sok ideyg az nehez 
korsagal, es vala ektelenyeul en teste· 
ben meg zeurnyudeut. (Pray: Marg. 
332.). 

Megtemérdekül: incrasscsco, megvas· 
tagszik, megduzzad, pl. a bőr, hevenyés 
gyulladások alkalmával. Lásd: Asszo· 
nyom tánca. 

"'Megveszteget: megfertőz. Az által a 
külön-választott egészséges marhákat-is 
meg-'\'"esztegethetik (Székely, 20. L). A 
meg vesztegetett partékák előbb hogy 
sem másoknak kezekbe jutnak, a váro
son vagy falun kivül, el fordult szélben 
meg égettessenek (Sailer, 12.). 
•Megvesztegető gőz: miasma. Ha azt 

... a hirtelen meg-vesztegető göznek, 
vagy miasmanak, nem akarja az em
ber tulajdonítani. (Székely, 8. 1.) Hogy 
orrokat a megvesztegető gőzölgések
tűl ... meg-ótalmazni lehessen (u. o. 24.), 

Meg-vét: elvetéL Gyapját el-hullattya, 
minden nyavalyákat szülhetö gyenge
ségbe esik, meg-vét. (1803; Oe:ffner, 3. L) 

•Meg.~abálás: lásd Mulatás. (Italtól.) 
Ha a ló a mohon való italtól meg
~abállik. (Ts. M.-K. J., 28.) 

"'Megzsugorul: összezsugorodik. Ez 
lean az eu teneret., kezeyt, kyk meg 
sugurultak vala, es hatra fordultak 
\'ala, meg nyta. (Pray, Marg., 328.) 
Oly igen nevolyasui kenzvenyel meg 
verettet, es meg auguroltat (u. o.). Keet 
labay meg sogorulanak (u. o. 342.) 

Méhanya: lásd Mádra. 
l!f.éh·nádra: lásd Mádra. 
•Mell-rekedés: bronchitis. Melly-reke

désröl. ha tudni-illik sürü nyál valaki 
mellyét szorongatja. (Csapó, Füv. K.,10.) 

Ilfélyseb: tln;, sipoly, fistula. (Rohl-
wes 1814. kiad., 27., 29.) 

*Menyel8s: menyülés, ficamodás. Az 
menyelesről. (1578; Bornemissza Péter, 
Sz., 1874. 387.) V. ö. Kimenyelés. 

Meredek: laterum punctio; oldal
szU.rás; pleuritis, mellhártyagyulladás. 
Meredekrűl pipacsuizet id megh, meg 
ls kend vele, el táuozik rola. (M. P., 
Nyr., 1905. 511.) Meredek ellen. (Akad. 
.Kéziratt., M. cod., kis 8-rét, 9. sz., 
28. old. - 17. század.) 

*'Merevedés: l. Görcs. (PP. Pax., 324.) 
2. Anchylosis; fz-merevség a végtagok
ban. (Rácz, Borb., 833.) 3. A lovak 
l'!zarvas-betegsége (1. Szarvas-nyavalya). 

Merigy: abscessus; tályog. Az ló me
rlgyéről: az galambganéjt tedd porrá. 
és melegen kösd rá. (Csiks., 219.) V. ö 
kl irígy. 

•Merjülis. Meriules exit de pedibns 
~quorum. (Sz., 1872. 2. l; a bagonyai rá
olvasásban, 1488-ból.) Hibás olvasat 
rnenyelés (=ficamodás) helyett. (V. ö 
MNy., 1920. 80.) 

•Métely (mint juhbetegség): distoma
tosis; mételykór. ltem contra metel 
debent eis contere(!) grana juniperii (!). 
LA. 15. sz. második feléből. Könyvsz., 
1904. 460.] 

"JUrígy: 1. bubo; a nyirokmirígyek 
gyulladása. (PP. Pax., 277.) 2. Adenitis 
equorum; lovak mirígykórja. A mirígy, 
avvagy a torok-gyék, a torokfúlás, 
melly némelly helyeken gelyvának -
ls neveztetik.. . . mellynél a torok já· 
rásában lévő makkotskák (glandulae; 
Drüsen) megdagadnak. . . s végtére a 
lónak az órrán egy bizonyos neUvesség 
ki-folyni tapasztaltatik.... Majdnem 
\Yalamennyi tsikók szenvednek benne. 
(Patik. Luk, 47.) 3. [méreg~] Veres 
himlő után nem jó mindgyárást a szo
bából ki-vinni a gyermeket, mert a 
himlő mirigyc hamar a mellé:re száll, 
és a kisdedet el-fogygyasztja. (Csapó, 
:26. pont.) 4. Altalában a kemény daga
natok, scirrhusok. (Haiszler, 461: ke
m.ény mi.rigy; Csapó, Füv. K., 50: m·i
rigyes dagadás.) 5. Scrophulosis (Csorba. 
Hyg., 49: mirígybetegsiJg.) V. ö. Fo
l,yosó mir-íg31, Futosó m. 

•J!.irígye szöldlc (vagy ereszkedik) 
vlmek: megdagadnak a nyirokmirígyei 
(pestisben). Mihelt afféle köntösben öl
töztenek, mindjárt mirigyek szökött. 
(Cserei, Hist.) Mihelt ettek belőlle, mi
rigyek szökvén, megháltanak (u. o.) 
Továbbá Czana,ki (2). 

"'ltfólc-'l.'aT. Ig-y nevezi Szind (96. old.) 
a ló lábán, a carpális izi.ilet hátulsó fe
lületén levő bőrgyulladást (ekzemát). 
Valószínűleg a ném. mauke-ból csinált 
kifejezés, mely néven ma a németek fÖ
leg a csüd hátsó felszinén keletkező 
hasonló bőrgyulladást nevezik. 
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"'Jlulafás: megzabállás {lóbetegség). 
:labállásról vagy mulatásról. Három 
t.ikmonyat, ve1·es hagymát kell öszvö
l:őzni borba, torkába kell tölteni há
romszor. (Gdt., Sz., 216.) Mulatás ellen: 
Macskavért eressz az torkában stb. 
(U. o.) 

"Yúdra: globus hystericus; hysteria. 
V. ö. Jfádrh, Jiéh-nadra, Szív-nádra. 

*Nrídradüh: n;ymphomania. {Nyulas, 
53.) Betű sz,erinti fordítás'a a régi latin 
orvosi mesterszónak: fu.ror uterinus. 

!J.Nagy alható: lethargicus. (Toldy, 
Uj ad., 77.) 

"'Nagy betegség, "Nagy nym.1alya: ne
hózség, epilepsia. Az nagi betegsegrül: 
az nagy keselönek az tüdőjeeth verevel 
öszve köl törni, es tíz napon egymas
utan ar:tul kel innia adni (17. sz. eleje 
Ethnogr. XI., 120.). Ha kit gyakran a 
nagy-nyavalya ront (PP. Pax, 246.). Betű 
szerinti forditása a régi orvosi neve· 
zetnek: marbus magnus s. major. 

*'Nagy hi·rnW: hólyagos himlő. va 
riola. Mi körülöttünk az hójagos himlő
ket, nagy hímlőknek nevezi az község. 
kétség kivül az appróbb veres himlőkl·e 
nézve. (Domby, 125.) Csercy !.l. Históriá 
júban is előfordul (Fekete, 42.). V. ö 
Apró himlő. 

•Jilagy-nyat•atya: lásd Nagy betegség 
<~<Náthás hagymáz. Szombaton mulék 

egy holnapja, mioltától fogva az náthás 
hagymá?.ban betegeskedünk. (1669; Te· 
leki ]~ev. IV., 445.) 
"'Ndtha-szeplő: kiütés a bőrön (pestis 

ben). Sokon nátha szeplő i~< van, de má.T 
azok közziil kevés gyógyul mE'g. (1739; 
\V. ll., 10.) 

Nehéz fulladás: asthma, dyspnoea. Az 
vörös ihr jo hurut cs nehet. fuladas 
eDen (1616 előtti időből. M. Könyv 
szemle 1878., 294.) 

Nehéz kórság: epile-psia. Pray: Marg. 
332. I .. ásd: 1'.1egszörnyüdött. 

•Nehéz nyavalya: epilepsia, nehéz
ség la német köznép "sehwere not"-ja]. 
Régi nehéz nyavalárul: csipke hokor
rul 9 pondrót b01·flívcl együtt borban 
fözd meg jól stb. (1564~; Gyógy. 1880., 
106. és 108.; továbbá PPE. 364. és Perlici: 
Med. paup. 13.) 

"'Nevetlen féreg: panaritium, köröm
méreg. Mitsodás a panaritium vagy ne· 
,.eletlen féreg·1 (Misk. Man. 239.) A fé
reg név talán onnan, hog-y a köröm· 
méregnél meggyülemlő gennyetség sok· 
f'!zor féregformájú, hosszúká,s gennycsap 
alakjáhan távozik. Külöu ben a németek 
már régen u;unn-nak, vagy dQs ·un.qe~ 

;1.annte-nak nevezik a körömmérget. 
,.Panaritium Germani voeant" das Un
genannte", r;ppr;-:::r~·J. innominatum, quod 
rwminari non debeat, mondja Grimm. 

)!agyary-Kossn: :.\Ing:~·ar orYosi emlékek. IL 

Hasonló ~hllez.' a szerbek nepometii.k 
~·:_n:m __ emhtendó ') elnevezese s a hozzá 
fuzodo babona. 

Nyakcsap: lásd C.sap-e1·eszkedés 
'I:Nyak.-fog. Xyakfog ellen: az ~pioin. 

nak akar a tövet, akat a levelét tö1:d 
meg, tedd a nyelved ala, feküdj le 8 
nwggyogyul, (1676; 'l'. T. 1894., 405.) Lárid 
mPg: Bélw-lwveleg (1578.). - "Igy ne
vezték Hódmezővásárhelyen a mult szá· 
zad 50-üO-as éveiben a torokmandula, 
a fültőmirigy, továbbá a nyaki mirigyek 
gyulladását. Az elnevezés talán arra 
vezethető vissza, hogy -valamint az át
törő fog, úgy e 'betegség-ek val,amelyike 
ts fájdalmat okoz a gyermeknek.'" (Er·· 
dős I., MNy. 1921., 55.) 

*Nyakon-való kelevény. Az nyakon
való kelevény, melly squinantiának ne
veztetik Ofisr:k. Man. 229.) = d~phtheri
tis és eroup, 

"'Nyel-csap: pharyngitis? tonsillitis1 
Nyel C"saprul valo orvossag. (1676; T. T. 
1894. 405.) V. ö. NySz.: Nyelv-csap és 
1\yak-cEap; továbbá Csav-ereszkedés 
(~zen gyüjtésben). 

Nyeh•fene: a ragadós száj- és köröm
fájáskor (aphthae epizooticse) a nyel
nm keletkező fekélyek. (Okt. 10., továbbá 
63-67.) 
'~'Nyeregnyomás, nyereutörés: n;yereg

törés v. nyomás, sat.teldruek (talyog
képződés v. zúzódás a ló hátán, a hibá· 
san felillesztett nyereg, rossz ülés, lo· 
\'ag1ás stb. miatt). Száraztó por ... nye
reg-uyomás ellen (Ts. M. ·- K. I. 95.). 
Tedd a nyomásra háromszor egymás 
után (u. o. 94.). A nyereg-törésró1, 
avvagy a hát.gerintznek sérelméröJ 
(Patik. Luk. 89.). 

to.~.Vyerses (ló):'! Midőn valamely ló fe
lettébb nyerscs, akár a széltől, viztől, 
a6rtöl, abraktól, avagy az állástól (Ts. 
M. - K. I. 26.). 

*NyilaZás, nyila-mlik, nuilamlds: lásd 
Szít-•nyilamlds, Oldalnyila.lás. 

*Nyilatkozás: aranyé1· (1608-ból). Lásd: 
Aranyos i.n. 

*Nyúlajak: }a:b1um leporinum. Az nyul 
ajaku embernek két-felé nyiltt ajakát az 
közepin ki-kell metzcni. (Misk. Man, 
182.) 

*Ol·uadás: valami lóbetegség. Olvadás 
ellen: mézet, gáliezkövet, timsót öszvö 
kell főzni, azzal kell mosni. (Csiks. 219.) 

Omladozás: ki.ütések a bőrön. Diószegi 
Orvosi füvészkönyvében (1813) több~zör 
előforduL Y. ö. Kiomlás 

Oniás fa.i'nlansága: onania. (Grant
Benkő, 214.) 

6nkólika: colica saturnina, ólom
kólika. (Horvát, SO.) 

*Orbán: orbá11C. Gyakorta. az brandt 
vag·y Orbán el-futtya úgy, hogy meg-

20 
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rohad és egészlen elesik. (Misk. Man. 
2~9) 

*On·ban való süly: polypus nasi, orr~ 
habarc. (PPB.) 

Öklelés, Öklelet: pleuritis. Eökleles el
len, melliet Picurisisnek hyak. (Madács, 
Házi apatékájában, 1608; V\T. III. 232. 
E:zerint idézve.) Oldalfájás, pleuritis, az 
az: öklelet ellen. (Házi orv. 96.) 

•Patkókelés Patkó-töTés, Patkó-föt·ött 
daganat: ellbogeilbcule, stollbeule; a 
patkó nyomása következtében keletke
zett gyulladásos daganat oly lovak kö
nyökének bőrén, melyek tehén módjára 
s nem kinyujtott elülső lábakkal feksze~ 
nek; tojás daganat. Mellyeken idővel a 
patkó-törések . . . keletkeznek. (Tolnay: 
Sebgy, 238.) A patkó-kelések kitsiny da
ganatok. (Patik. Luk. 94.) 

Pattagozó himlő. Hoyagos pattagozó 
Hml6t tészen görögül az epinyctis. 
(1\.fel: Herb. 114.; NySz.) Ez a gorog szó 
ma már teljesen kiveszett az orvosi ne
vezéktanbóL Hogy a régi orvosok mit 
értettek rajta, legjobban kiderül az 
1755-iki német Onomatologia medica 
eompleta-ból: "Epinyctis, epinyctidei'i, 
Nachtgeschwulst, Nachtblattern; Pli
ntus beschreibt sie als blaue Blattern, 
welebe die Kranke in der Nacht be
unrnhig;en; andere rechnen auch die 
Kraetze darunter, weil sie in dem Bett. 
und bei Nacht mehr beisst und brennt, 
als bey Tag; andere beschreiben sie wie 
das "'as wir sonst die Wibelsucht nen
neiJ; eigentlich sind es Blaetterlein, die 
eine Naesse in sich haben, weiss, blau
licht ode-r schwaertzlicht sind, bey Nacht 
am al1ermeisten beissen und plagen, mit 
oiner Entzündung verknüpft sind, und, 
wenn man sie öfnet, einen ganz dünnen 
Eiter von sich geben." Epinyctis-nek 
nevezték továbbá a lépfenés bőrválto~ 
zásokat is. Szóval az igazi himlőhöz 
8emmi köze sincsen. 

Pecsenyés szem. Haliog es 
szem ellen. (Akadémia, M. 
8-rét 10. szám, 8. old., XVII. 
iratban.) 

peczenies 
Cod., kis 
száz. kéz-

Pelyp: dadogó, hebegő; balbus. Vala 
pedig Kálmán király pelyp nyelvű éfl. 
csomós hátú (Pethő, 31.). 

•Pestis. A retket tisztid meg, és ha· 
sid ketté, kösd a pestisre, aYagy ke1e
vénre, és minden mérgét ki szija (Orv. 
K. 88.). Ebben az értelemben nincs me2" 
a NySz.-ban. V. ö. Kis pestis. 

•Petécs: kiütéses hagymáz? Petécsb@ 
ir:iák, hogy baliJak (Apor: Lev. II. 39.). 
[A betegség leírását nem i:tdja, de a 
pestist külön említi.] Rácz: Skárl. 68-
"petcehiae" értelméhen használja. 

•Pip: l. szárnyasok szájgJ.'lllladása 
(stomatitis, pe11icnla). Ha az tyúkok· 

nak pípíck léYél. köss olasz káposztát 
az nyakokra és ha esznek benne, meg 
g)-ógyúlnak (1\ySz.). Ha a házi mada
rak megpíposodnak, kőris ágakat kell 
az itató válujokba tenni (Diószegi: Or
vosi füvészkönyv, 143.). 2. "hártyás to 
rokgyék", vagyis a mai croup (Csorba: 
Hygiastika, 44.). 

l'uk.ol, poklos.~ág: lásd Bélpoklosság. 
*Pokol szökés: pokolvar. Pokol szökés 

vagy fakadék ellen (Házi Orv. 104.). 
*Poko1·vm·, 1wkolvar: tüzes kelés (v. ö 

Guga), carhuncuius (PP. Pax, 277. és 281.): 
anthrax (PPB.). EzeiJ utóbbiról meg
jegyzendő, hogy régen a lépfenés kar· 
bunkulust és a takonykáros csomót is 
egyaránt arrthrax-nak nevezték. 

".Porcel: láRd Kis porcel. 
"Pörös t01·ok: 1 Ennec C (!) torkaban 

erös pöörös (!) toroc erezködet (Bor
nemisza: ördögi kisértetekről). Oszoly
lyon, romollyon, benne meg ne marad· 
hasson, erös pörös toroc (u. o.). 

Pulya: törpe. (Mátyus István, II., 7.) 
""Rácos (francos~). Igen jó a körösfa 

és bikfa pohárbuJ in:ynya a raczosoknak 
(Orv. K. 69.). 

"li! Ragadó halál: pestis. Megh irthok (!) 
mas Ieuelúnkbe Sennyey Ferenchnek, 
hogy ha 1·agado halai kezdene otth kó
vethkózny, azonyodath hogy r_,e,vkara 
vygye (1560 febr. 26.; Nádasdy Tamás 
levele Komlóssy Tamái;hoz. Orsz. Levél
tár; Nádasdy lev.). 

*Ra_qadó nyavalya: marbus contagio
sus. A tisztátalan ragadó nyavalyába 
[== SJ'Philis] sínlődő lakosaink száma 
már annyira megszaporodott (1792; 
Gyógy. 1905., 45. szám). 

<t Rágás: bélgörcs, kólika. Nagyon meg
haragudván, akkor se szoptassa hamar
jában, mivel nagy rágás esbetik a szo
pósban (1771; Csapó, 15. pont). Nagy 
rágásban a gyermekeknek 11e adgy al
tatót (u. o. 31. pont). 

,..Raj, ra]os. Melly Jónak raj vagyon 
a fejében (Ts. M. - K. I. 96.). A ló ra
jos vagy szeles lészen (u. o.). Ha lónak 
raja vagyon (u. o.). A betegség leírá
sából valószinü, hogy Ts. M. a buta
esira nevü lóbetegség izgatott stádiu
mát, vagy pedig agyhártyagyulladást 
(meningitis) érti alatta. A NySz. ma
gyarázata (vertigo, drehkrankheit) nem 
illik rá. 

*Hók: gangraena, szövet-e1halás vagy 
üszkösödés, fene. A rákról, avvagy a 
vad-húsról (Patik. I..uk. 79.). A rák két
féle: a hideg tudniillik és a forró (u. o.). 
Meg-lehet azonban, valamint a meleget, 
úgy a hidegrákat is gyógyitani (u. o. 
80.). Rák, avvagy vad hús, vagy fene 
(u. o.). 

t 
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~ Háksiily: carcinoma, rák. Ráksüly a 
melly emlőkben vagyon (Csapó: Füv. 
K. 263. és még sok helyen). 

"'Rdszt, rásztos: spleneticm•~ Akik ráz
losok farsábások, fuvalkodtak, lélegze
tct n~m vehetnek, igen jó borban főzni 
(u rebarbarát). Lűrv. K. 110.] Igen jó 
hideg lelősöknek, raztosolmak (u. o.). A 
'I"(ÍSzt ("splenis tumor, lépkórság",_ ~Y· 
Sz.) szóra legrégibb példánk ketse~g
kívül az, amit Jakubovich Emil taTalt 
egy 1400 kö1·ül írt emlékben (MNy. 1921.1 
27.); ebben Szeri Miklós özvegye kén 
Wilhanch-ot, a király medicusát, hogy 
részére "medicamentum pro infirmitatl
bus l.Vlgo Razth et Saar transmitters 
velitis causa nostre. ffraternitatis.'~ 
Kresznerics szótárban (II., 153.) "Tás:zt 
(yagy Tácca = lépdagadása) vagyon." 

"'Régi (betegség): marbus chronicus, 
idült. Régi nehéz nyavaláru1 (1564~; 
GYógy. 1880., 106.). R.éghi meg aggot 
p~klosság (Kár: BibL I., 99; NySz.). 

"'Rekedett fej: valami lóbetegség 
[Highroor-üreg gyu1Iadása?]. Az mely 
lónak rekedett feje vagyon, arról meg
ismered, hogy az orra likai sonha nem 
csepegnek. (Csiks.; 16. sz. első felébőU) 

*Rókát nyúzni v. szakgatni: okádni, 
rókáziJi. A kőszegi ifjak tánc- és mu
lai..ságszabályaiban (1679.) az á1I, hogy 
az ki rokat nyúz az szobaban", az 40 

dénárt fizessen büntetésül (Győri Füze-
tek III., 287.). R-ókát szaggat, száját 
törli, ű esmég iszik. (Tinódi: Sokféle 
részögösről; RMKT. III., 267.) 

*Rokkanás: l. a mai "vállbénaság" 
(lovaknál). Rohlw. 1814. kiad., 31. 2. Va
lami más Ióbetegség (de nem az ú. ·n. 
rokkantság). Rokkanás ellen: foghagy
mát er0s eczete-t törd összvö; háromszor 
vag~ többször kenjed vele, azután szál
guldják jól; azután pokróczakkal ta· 
karják be jól, megjőgyul (Csiks., 220.). 

10Rossz betegség. Takáts Sándor mondja, 
hogy a hideglelés legveszedelmesebb 
fajtáját nevezték így a 16. században. 
En sohasem olvastam s nem tudok rá 
adatot 

Rossz seb. La.uschmann Gy. (Adatok 
a magyarországi járványok történeté
hez, 18. old.) azt mondja, hogy a né
mely vidéken használatos "rossz seo:' 
kifejezés még annak az "ulcus pessz
mwn"-nak az emléke, mely egyik régi 
egyházi könyörgésben fordul elő. ("Ros
tius tibi, Domine, dicatas assume, et 
intercedente patiente Job cum omnibus 
sanctis tuis, ulcus pessimw-n a supplí· 
;::ibus tuis remove.") Magam részéről 
nem hiszem., hogy a Tossz seb-nek va
lami köze volna ehhez a régi könyÖr· 
géshcz, mely még abból az időből szár
mazik, mikor a syphilis első, legádázabb 

111•.sztításai tizedelték az emberiségét A' 
NySz.-ban nyoma sincs a rossz seb~ek· 
de ennél még nagyobb súlya van annak: 
hogy a TSz. sem említi, hogy a nép 
SJ---pllilitikus fekély vagy seb értelmébell 
lwsználná azt a kifejezést, hanem csak 
általában "fene, rákfene" értelmében. 
Bn is azt biszem, hogy a nép általában 
minden rosszindulatú, g-a.graenás vagy 
rákos természetű sebre (ezek közt a 
syphilitikus fekélyre is) használja a 
rossz seb nevezetet. A "rossz seb egye 
meg", "mi a rossz seb~" stb. kifejezések
ben határozottan a fene synonymonja
ként szerepel a rossz seb. Mindenesetre 
érdemes volna. további adatokat gyűj
teni arra nézve, hogy mikor használja 
a nép valamely beteges állapot meg
jelölésére a "rossz seb" kifejezésU 

.-;:"Rothadt íny: skorbut. "Rothat ínY· 
ről, mellyet scorbutusnak hinak (Házi 
Orv. 109.) 

Rothasztó f.'peláz: typhus. (Fekete, 62.) 
•Rozs-féTeg (lóban); gastrophilus equi, 

fressender wurm. (Ts. M., l. Szily Kál
mán értekezésében.) Mikor az louat ros 
fereg bantia ... kezel is nyulnak a bel· 
ben ugi tisztitiak (MP. 37.). Mikor aJ 

loban ros firegh vagion (u. o. 47.). Rozs
féreg: a ló végbelében levő kukac (zab· 
féreg). TSz. II., 315. Legrégibb adat 
(1592-ből): MNy. X., 1914 .• 325. 

Rögzött: chronicus, idült (betegség). 
A rögzött hurútat kiirtya belöled a 

~;salyán. (Felv. Sch. Sal. 29.) 
*Rútság: geny, ev. Az lábam egy fm

mában vagyon, megyen a. rútság belőle. 
(Mon. Irók XV., 402.) Lásd: Biborcfl 
alatt is. 

Rüh. Erről a szóról csak azt akarom 
itt röviden megjegyezni, hogy -régente 
(éppúgy, mint a lat. scabies és a gör. 
psora) nomcsak a mai értele~_ben v~tt 
rühösséget jelentette, hanem tobb mas· 
féle, kiütéssei járó, ragályos bőrbeteg· 
séget, többek közt a leprát (poklosságoU 
is. V. ö. Gonosz rüh. 

Sár: icterus~ (Lásd Rászt alatt.) 
Sadadzás.- mai neve vulnus coronae, 

pártatiprás (lóbetegség). Rohlwes (1814. 
killid.) 44. 

"'Sárpenész: icterus~ (V. ö. NySz: "Sár
nyavalya"). Nyulas, 47. 

"'Sárviz: l. icterus, sárgaság. A s~rga
ságról, vagy a sárvizről (Rohlwes 1814. 
kiad., 130.). V. ö. NySz. 2. Vérsavó vagy 
~J!;övetÍtedv, amely a sebből kiszivárog. 
Nádasdy Tamásné frja az urának (1555. 
nov. 23.), llogy kelése voJt, melyet "vas
sal meg kelleték fakasztani'', sok _,,ke
nédség" (!) jött belőle, "előszer verrel 
(']egy, az után mint egy sárviz" (Orsz. 
J_evé'ltár; Kádasdy lev.). "Köpiilt vétet-

20* 
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tem volt rajtam ... számtalan törött vér 
és sárviz jött ki". lBatthyány Boldi
:r.s:lrné 1569-iki leveléből.] Az kinek tes
teben meghgiogiult seb hellyerűl sdáruíz 
jőn ki. [Akad. kéziratt. JL cod. Kis. 
8-rét, 10. szám, "Gyógyszerek", H!. old .• 
XVII. száz.j ·v. ö. TSz. 

*Seunyedék: scabies, rüh. Bizony en
gem az scnyedék annyira meggyötrő 
~tb. (1556; Nád, Lev. 15.) A betegség to
Yábbi leírásából kiderül, hogy Nádasdy 
'l'amás rühf:is volt s a l\ySz. adatai közt 
is több olyan van, mely a "senyedéket" 
Yiszketegséggel járó bajnak mondja. 
Ennélfogva a KySz. "ge!:lclnvür"-értclme
zése mellé még az is odateendő, hogy: 
"kriitze". Csorl1a (Hygiastika, 39.) szin
tén sennyedéknek nevezi a rühöt. V. ö. 
Sinnyedék 

*Sérés, Sérhés, Sérvés, Sérülés: 1. Her
nia, sérv. Az bél és (has)hártya séréso 
f'red az igen s mód nélkül-való erőlte
tésbül (Misk: Man. 125. s még számos 
más helyen). Minden sérhés munkamivi 
okból származik, azért a sérhültek 
semmi igen megerőltető testi foglala
tasságba ile avatkozzanak. (Horvát, 235.; 
u. i. sérvés-nek is írja.) Lásd továbbá 
Csapó: Füv. Kert 19. és Misk. 124. ("sé
I'Ülés"). Kadara felől azt irhatom 
Ngodnak: azelőtt hogy nála voltam, ak
koron a sérülésrül vala betegsége és nya
valyája (1562; Zemchej Orsolya levele 
Nádasdy Tamásnéhoz. Ors·z. Levéltár; 
Nádasdy lev.) 2. Az gyermököt sok 
asszony embörökkel láttattam meg ha
lála után. Kik azt mondottál.r, hogy sér
vés miatt holt meg, kik esmeg, je-las
ben szentmiklósiak, hogy a mastani idlí
ben az gyermökök mind azonképpen 
halnak meg. . . Halála után az gyer
ruöknek tompora, háta teljességgel mind 
elkékült vala: innen itéltök, hogy sér
vés miatt lett volna halála. (1554; Pe
terdi Adám deák levele Nádasdy Ta
másnéhoz. Orsz. Levéltár; Nádasdy lev.) 
LépdaganaU (V. ö. TSz. és MNy. VI., 
465.) Mindezen példák azt is bizonyít
ják, hogy a MNy. 1916, évf. 182. old, em
lített sernes-t nem· sernesnek, hanem 
sérvésnek kell olvasni. 

Serke, Serte, Serteláb: ekzema caro
nae, a párta bőrének gyulladása (lónál}. 
Rohlwes, 1814. kiad., 43.; Lencsés: Ezer
mester, utolsó füzet 126. 

Serte, Serteláb: lásd Serke. 
Sertepállás (sertés betegség): ekzema' 

(Rohlwes, 1814. kiad., 171.) 
"'Sérülés: lásd Sérés. 
Sérvés: lásd Sérés. 
"Sikbélü: "hasa-folyásos, hig-hasu, 

lientericus" .(PPB.). Lienteúu: ha h-as
menés :alkalmával e:mészteHen 1béltarta~ 
lom is távüzik. 

"S'ikoltó hurut: pertussis, szamár
hurut. (Domby, 363.) 

"Sindevész nyavalya: m01·bus chroni· 
cus. (Nyulas, 23.) 

Sinnyedék, sinnyedékes: sennyedék, 
Ha ... a fő meg kenetik L véle], a pokol 
sinnyerleg (rüh) tölle meg gyogyul. (A. 
Csere: Ene. 240.) Hog ő sinnicdékes va
rát le vakarnáia (Mel: Jób 56.; NySz.) 
Naaman vala ... rut, sinnyedékes, va
ras (Mel. Sám. 381; NySz.). Y. ö. Sennye. 
dék. 

Sip. Révai Mii.klós nevezte így a mai 
sipolyt, fistulát. (Török: Hazánk, I. 363.) 

Skárlátos hideg: vörheny, (Rácz Sá
muel használta előr.zör.} 

Sóban van: beteg. (A sóval való meg
rontással függ össze. Régi boszorkány
pöreinkben többször előfordul s a nép 
ma is használja néhol.) Bővebb magya
rázatát lásd Kertész Manó: Szokás
mondások, 82. 

"Sós nedvesség: 1 Sós nedvesség ellen 
(1564!; Gyógy, 1880., 108.) 

Sömö1·: lásd Vadsömör. 
.,Sömörög: herpes sömör. A sömörög. 

ts mind rútittya, s mind pedig viszke· 
tésével nyughatatlankodtattya a teste-1 
(I•P. Pax, 304; továbbá Perlici: Med. 
paup. 27.). Megjegyzendő, hogy népünk 
manapság s kétségkívül régen is nem· 
csak a sömört, hanem más ehhez hasonló 
bőrbajokat is s.-nek nevez. 

Srint, Strint. Paterson Hain eperjesi 
orvos írja a 17. sz. második felében, 
hogy a magyarak közt különösen kél 
betegség gyakori: az egyik a csömör, a 
másik pedig a .<;trint, "quem semper in 
ore habent et omnern vel in ore, vel in 
gutture vel ano tumorem vel inflamma
tionem srint appellant, interím istius 
etymi rationen ipsi reddere non valent<~ 
{1fiscell. cur. medico-phys., Annus II., 
F'rancof. 1688., 5.5.). Sajtóhiba süly he
lyett (lásd: Ernyey, MNy. IV., 41~). mely 
ru. ég száz év mul va is speciá1is magyar 
betegségként szerepel a német orvosi 
nyelvben. ("Die Srint ist eine in Un· 
garn sehr gemeine Krankheit, die in 
einer Entzündung und Geschwulst be
stehet, welche entweder in dem Mund, 
oder Hals, oder auch an dem Hinter
leib sind", mondja az 1755-iki német 
Onoma.tologia medica cornpleta.) 

"Süly: l. Haemorrhois, aranyér. Sül
rül valo orvossagh: kinek az alfeleben 
süöl vagion, keressen az naranch heyath 
stb. (16. száz., Ethnographia, XI., .271.). 
Igen sokczor e nyavalyában di tsérete
sen használt az ér-vágás ... ha vagy a 
siUy a férfiban, vagy a hószám az ns?.
szonyban nem foly (PP. Pax, 111.). A 
véghurkában való sülyről (u. o. 161.). 
Ra az alfe]én való sülyös erek (hae-
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morrhoides) folyni kezdenének (u. o. 
191.). A süly megállott benne és felfor
dult a mellére s az fojtotta meg. Felyül 
fordult a süly (Szádeczky: Bethlen Kata 
írásai, 328-329.). V. ö. Kijáró bél. Folyó 
!_-:Üly, Vaksüly. 2. Syphilis. (A frantzút) 
a köz nép helytelenül nevezi sülnek 
(Domby, 652.). Alföldi népünk, kivált az 
arcon keletkPz6. bujakóros fekélyeket 
ma is sülynek nevezi és lehetséges, hogy 
az a 16. száz. közepéről való ráolvasás, 
ItiPly a },fi\;i-. 191:1, évf. 87. old. olvas
hntó, szlntén a syphilisre vonatkozik. 
;J, Condyloma, cimbalomszög, Az ajakan 
l<'"vií gombos tsomó, mellyet némel1yek 
~-ülnek szakták nevezni (Misk: Man. 
4il2.). V. ö. MNyelv, TV. 41. 4. Blennorl"· 
hot'a1 Az nemző tf'stébcn való süly miatt 
húzasság f';Zcrént vele az férje nem co· 
habitál ... Az testében való süly miatt 
11ehezen vizelhetik (16B3; Tört. Tár, 1909. 
427.). 5. C'arcinoma; lásd Ráksiily. Mint 
hitjuk. a súlynek sokféle jelentése volt, 
e .. ,ak úgy, mint ma. (Liszt Nándor köz
If-se szcrin1 a hajdúmegyei nép a ser
diilő korban keletkező skrofulás vér
bajoknt: fiHfolyá.st. ozancát, IDll'lgY

dag-anatokat. gümős csontbajokat álta
lában siilynek ne-vezi. Igy lehetett ez ré
gen is) 6. AcUnomykorna (lásd Guga). 

"SürnöTcs: sz!.'mölcs, verruca. A sömö
rÖgrüi ... és a süruölesről (PP. Pax, 
!W4.). A sümölcsöt ami illeti (u. o. 305.). 
U. o. a 306. la_pon még négyszer. Sii
mö1tsről (Házi orV'. 133.). 

"'Szá]rekkrnés: trism11s. Ez a nyavalya 
Rzáj rekkenésnek neveztetik, és a ló e 
miatt sem m>:m ehetik, sem aikalmasan 
nem ihatik (Patik. Luk. 68.). 

Szrl}rofhadás: 1. Stomatitis ulcerosa 
(Jónál). Roblwes 1814. kiad. 18,; Csapó, 
~20 (f\mbernél). 2. Ragadós RZá:i- és kö
t·ömfájás, marhánáL (U. o. 139.) 
~tSzaka: görvélyes. dagadt mi-rigyek a 

nyakon. A bőr alatt való tsomózásokról, 
mc11yeket igaz néven szakáknak hivnak, 
deákul scrofulae (PP. Pax, 289.). Szem
látomást apasztja mind a gelyvát, mind 
akarme1ly szaleát (u. o. 290.). Mint bone
fani kifejezés = uvula. nyelvcsap {PPB, 
1762.). V. ö. Disznószaka, Csomózás. 

"'SzaJ,·adás: hernia. sé-rv. SzakadásróL 
vaJ!Y bélnek le-ereszkcdéséről (Házi Orv. 
115.) Továbbá (\:;apó: Ftiv. K. 17. és 245. 
V. ö. Szélszakadás. 

•szalonnás fekélu: ulcus lardaceum 
("az a fekély, a meilynek a teteje, avagy 
a feneke ollyan forma, mint a rothatt 
sz;:,lonna. avagy a rothatt sajt."). Rácz: 
Borh. 258. 

•szalonnás nyak, szalonna-nyakú ló: 
der sppckhals. (Ts. M. - K. I. 100. 7,) 
Ma is használatos kifejezés; elzsírMo-

dott, terhelt nyakú, rer:dszerint nehéz 
jgás lovak tulajdonsága. 

*Sza1Jarnyica, szopornyica: takonykór; 
(a mai állatorvosi nyelvben "szopor
nyica" csakis a kutyák hurutos fertőző 
betegségét jelenti; de "taknyosság" ér
telmében ma is több helyen használja a 
nép; lásd TSz.). Ez esztendőben ... leg
alább ezer forint érő kárt vallottam; 
csak magam paripám kettő megszapar .. 
nyiczácsodék, szekeres lovam is kettő 
megszaparnyiczásodék (1682; Vass: Napl. 
28.). Ugyancsak "takonykór" értelmében 
használja R.ohlw·cs (1814. kiadás, 71. és 78.) 
továbbá egy 166'1. évi szepesmegyei statu
tumban ("Quandoquidcm multi scabiosi, 
morbidi ac muscosi vulgo szopornyiczd.~ 
vocati ex pecoribus et equís in nonnulliJ> 
possessionibus istins comitatus repe 
riuntnr" stb.), mely elrendeli, hogy az 
ilyen fertőzött állatokat a többiektől el 
különítve tartsák a gazdák. (Ko1osvári 
é . .., Óvári: Corpus statutorum, II. (l) 
238.). 

•száwz bete_qsé,q: 1. Tüdővész. Száraz 
betegségben vagy hectica febrisbell 
minő inkább fogyván (Kom. Diar. 85.) 
Csapó: Füv. K. 43., 250. 2. Apró gyerme~ 
kek elsorvadása (marasmus, atrophia) 
helytelen táplálás stb. következtében. 
Magyarországban a himlön kivül leg
több gyermeket öl-meg az úgy nevezett 
nagy-hasú száraz betegség, deákul at· 
rophia. frantziául carrcau (Grant-Benkő, 
103.). Továbbá Csapó, u. o. 44. 

•szá·raz fá.fás, Száraz fájdalom: 1. 
Phthisis. 1703. esztend6~en halálra bete 
gedvén az phtysis és pleuritis, avagy 
száraz- és oldalfájás rajta erőt vévén ... 
e világból kimúlt (Kom Diar. 79.). 
2. Köszvényes és csúzos fájdalom, szag
trntás, csontszaggatás; (a nép ma lfl 
l:asználja ilyen értelemben). Száraz fáj. 
dalom ellen: fölfábul való csimaszokat 
törd öszvö olajjal, azzal kenyed. (1564? 
Gyógy. 1880. 106.) Ha ollyatén fájda
lom... a vál1akban, válllapockákban. 
holnok alatt, könyökökben, kezeknek fe
jében találtatik, azt száraz fájdalomnak. 
deákul al'tritisnek mondják (1715; Csúzi 
Trag. III. r. 12. pont.). Száraz fájdalom 
vagy podegra ellen (Orv. K. 14.). Lásd 
még: Ját'01Jány száraz fájdalom. 

*Rzáraz halál: phthisis? Száraz halálla 1 

világból nem múlhat. (R. M. K. VI. 106.) 
•száraz hideglelfs: iebris hectic<'l 

(PPB), tüdővész. 
•száraz lcórsá.Q: a szarvasmarha raga 

dós tüdc5gyulladdsa. (Patik. Luk. 105.) 
*Szát·azsá,q: pbthisis pulmonum, tiidő

v(;sz. Nehéz lelekzet wevoknek, sara!!u 
zagh es oldalnak faiasza ellen is !o 
(Madács: Házi apate-ca 1608. Veszprémi: 
Snccincta etc. ill. 233.). 
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,.Szarvas-nyavalya: a lovak dermedé~e 
(tetanus), szarvas-betegség. A mere>•o
désről, avvagy a szarvas-nyavalyáról 
(Patik. Luk. 67.) Továbbá Szind könyvé· 
ben (48. old.), ki záriásnak is nevezi. 

._Szédelgés: kergeség. (Tolnay: Barm. 
201.) 

Szegezés: oldalnyilalás; pleuritis! Az 
szegezés vagyon rajtam; könytlrgök te 
N godnak mint kegyelmes asszonyomnak, 
ne hagyjon te Ngod; valami orvosságot 
adjon az ellen (Poky M·enyhért levele 
Nádasdy Tamásnéhoz, 1566. okt. 24. Orsz. 
Levéltár; Nádasdy lev.). Az oldalnyiJ.a
lás, mellyet Dunántúl szegezésnek ne
>eznek (Csapó: Orv. K. 78.). 

""Szell ef: l. Meteorismus, felfúvódás, 
dobkór. Az leuendula es spikanard ..• 
:tz testben valo szelletet el oszlattia 
(Pécsi Lukács, id. Weszprémi: Succincta 
III., 298.) 2. Fiatus Alsó szellet szagú 
dög (Mel1: Sz. Ján. 408.). Puffasztó szel
letc:k (Com: Jan. 57.). Lovag vitézöket 
gyakran csúfoljátok, köztetők egymást 
kurta szelletnek híjjátok (RMK. Ill., 
70.). 

*Szél-szakadás: ib_,ern,ia scrotalis, hy
drolkele; heresérv, vízsérv (.apró gyer
mekeknél). Az a gonosz, melly a gyer
mekeknél szél-szakadásnak neveztetik 
(Domby. 33.). 

"'Szern-döge. Semdege deperditur .... 
ffenie [fenyő] vaglak, mire arra hogy 
tc vesey J anosrol az semdegete (Sz. 1872. 
2. oldal; a 15. sz. végéről. Az ú. n. ba
gonyai ráolvasásban). Nem létező szó; 
Ipolyi A. rosszul olvasta semelehe 
(= szemölcső) helyett. L. MNY. 1920., 80. 

'i<Szeménvaló: Jásd Egér. 
4 Szem-folt: pterygium. Rácz: Borb 

382. 
41Szem-tüzesedés: havi vakság (16-

bdegség), Lásd: Hó-szern. 
"'Szent Antal tüze: 1. Erysipelas, jg

nis sacer (PPBL), orbánc. Mondék én, 
hogy szent Antal tüze volna a lábán 
(1584; Komáromy, 36.). V. ö. Hagymá· 
zat. 2. Furunculus, kelevény, pokolvar. 
Fnrunculus avagy Sz. Antal tüze (Misk. 
~Ian. 83.). 3. Borvirág (MNY. 1910., 353.). 
r •. továbbá Antal tüze. Megjegyzeill még. 
lwgy a régi orvosi nevezéktanban az 
iunis Sancti Antonii nemcsak az orbán
('Ot, hanem a rögzött anyarozsmérgezést 
(ergotismus chronicttst.) is jelentette; 
ennélfogva alkalomadtán erre is kell 
gondolni. 

'f;Szent Jalrab haragja: hasmenés~ My 
ytth egeb keppen myndnyayan yol wol
nank, de egnyhanunkra az Zenth Ya
ka b ygen hara gu th, thudnayllyk Ger
p;el deakra es Barkachra (1558; Miklós 
deák levele Udvardy Györgyhöz. Orsz. 
Len~1tár; Nádasdy lev.). [A levél elején 

azt mondja, hogy erősen előfogta a csö
mörlés.] 

Szcnt Lázár szBgényei, lázárok: leprás, 
bélpoklos betegek. (A régi orvosi nyelv
ben marbus Lazari. a. m. bélpoklosság.) 
Ilyen betegek voltak a gyászmagyarak 
utódai is (1. MNy. VI. évf., 1910., 351.). 
Tl'Ócsányi Zoltánnak itt közölt adataiA 
hoz azonban meg kell jegyeznem, hogy 
az első, aki szent Lázár szegényeiben a 
lelJrásokat megsejtette, Fekete Lajos 
volt. (Lásd: A magyarorsz. ragályos és 
járv. kórok rövid tört. c. munkájában, 
lll. old.) Azt his1.em, hogy a székelyek
nek abban a szavában, hogy .,ellázáro
dik" (megnyomorodik, betegeskedik) 
szintén a lepra emléke lappang. 

"'Szeplő: 1. Stuprum violentum. NemyA 
nernew wton yarotwl zeplöben eseek az 
gazda leanya (NySz. III., 189.) Lucretia 
Tarquinius miat szeplöt szenvede (u. o.). 
Ha en rayttam zeplőt teetetz en 
akaratomnak ellene (u. o.). 2. Cysticer
cosis, a sertések borsóka-betegsége. A 
szeplőről avvagy borsóról (Patik. Luk. 
159.). 3. Valami lázzal és kiütésekkel 
járó ragályos betegséget is neveztek igy 
(typhus exanthematicus~). Annak na
gyobb része úgyis elveszett himlőben, az 
mint mondják, ~ de én szeplőnek iti
lern lenni. (1708; Rákóczy F. levélt. Első 
os:~.tály. II., 171.) V. ö. Nátha szeplő. 

Szimátra: lásd Szivmátra. 
* Színtelenség: anaemia. (Perlici: Uti

társ, 24.} 

"'Szivfájás, Szivfájdalom: gyomorkör
nyéki fájdalom. (V. ö. PP. Pax. C. 123.) 
E szójelentés megértése végett tudnunk 
kell, hogy a nép gyakran összetéveszti 
a szívet a gyomorral. !gy van ez a 
német köznépnél is (a "herzgespanu alatt 
iSk is rendszerint a gyomor teltségét, 
felfujódását, fe.szülését, görcsét, vagy 
pedig a nagy hasi verőérnek, aortának 
kellemetlen lüktetését értik). A tótok 
is s:dvfájásnak nevezik a gyomorbeli 
fájdalmakat. 

*Szivfogás, szüfogás: •dolor praecar
dialis, szív-tájéki fájdalom. Szífogas 
ellen: az cyprus(t) főzzék meg borban· 
kenyerhej alatt, igya azt. (1676; T. '1'. 
1894., 408.) Szm·-.as gomba ... szű fogás· 
tul is jó (ltadv. Szak. :;;!;lS.). iiogy nem
csak ájulást (PPB.), hanem szivtájéki 
fájdalmat is értettek alatta, kitűnik 
azon reeipébő1 is (1570.), mely a 
Könyvsz. 1896. évf. 372. lapján van kö
zölvc (zwfogastol es nylallastol job or
wossag ennel soha nem lehet stb.). Való
szinűleg epHep&ziát is jelentett, úgy 
mint ma Göcsejben [Ethnographia XIII. 
220.], továbbá gyomorfájást (v. ö. Szív· 
fájás). 
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Szi'L'Jnátra, -mádra, Anád1·a: l. Hyste
ria. A szünádra (hysterica passio) és 
hipokondria alkalmatlanságai ellen a 
hideg viznek bőv itala legjobb általom
orvosság (Diószegi, 116.). Szünádrás: 
hysterica (u. o. 146.). V. ö. Mádra. 2. 
Lidércnyomás, alpdrücken. (L. Katona 
L. értekezés~t: Ungar. Revue, X., 870.; 
Ethnographia III., 63. és Nyr. XIX., 
4Bl..) 

•Szívnyilamlás: dolor praecardialis~ 
Keresd az cziprusnak veragiat s edA 
g;.·ed (!) eget borban, tölcz egy üvegh
ben, ted ki az melegre. . . ott is mikor 
az szivere nilarnUk ad inna. {1672; Fe·· 
kcte Imre Elenchusa, 256 Jap. N. Múz. 
levl~lt. Quart lat., 2194.) 

Szít•reszketés: palpitatio cordis. (Ve
szelszki, 192.) 

"'Sziv-rettegés: szívdobogás' Szív ret 4 

tegésröl: a tOlgy fa gyöngy levelét s 
tnagját tOrjék öszve, borban vagy etzet
ben adgyák innya (Házi Orv. 127.). 

Rzopornyica: lásd Szaparnyica. 
*Szökés: lásd Pokol szölcés. A nép ma 

is használja "pörsenés, pattanás" ért.e]
mében. (V. ö. TSz.) PP.-nál mérges szö
JJs: mitfresser; mirigy-szökés: nyirok
mirigy-daganat (pestises betegeken). 

"Szömöcsén, szörnőcsény, szömöcséng: 
verruca; gr. Esterházy Ferenc jegyze
teiben (17. sz. végéről vagy a 18. sz. ele
jéről). "Valamint te kiszáradsz: azon 
emberen is az szömőcsények kiszáradja
nak!'~ (Századok, 188a., 364. Iap.) Szömő
esen eJlen (u. o.) .J!iskoltzJJ (1742.) a 
condylomát nevezi szömöcséug-nek. 

Szömörgözés. A vén asszonyok az or
czájokat ha vizével (a borjúfül nevü 
növénynek: hieracium) mossák, az agg 
szint és a szömörgözést el veszi (Orv. 
K. 132.). A NySz.-ban is megvan szö-
111örközés alakjában, "verrucá'1-ra ma
gyarázva. Azt hiszem, hogy általában 
annyit jelentett, mint ripacsossága, ér·· 
dességC' a. bőrnek. (V. ö. szemergős, 
TSz.) 

"'Szőrfrreg. A KySz. azt mondja, 
hogy "crino, comedo" (mitesser) a je
lentése s ez valóbarr egyG:zik azza], anD 
nz EC(iiJ ciiliszó alatt olvasható. tlogy 
Rzonbar: más értelme is volt, bizonyitja 
~z Orv. K. (45. old.) következő helye: 
Szőrféregriil: A meszet, viasza t, erős 
eczetet timporáld öszve és kösd a seb1·e, 
meggyógyul. rrovábbá Tud. Akad. (M. 
Cod.., kis 8-rét, 10. sz., 2. old.): "Ször 
feregh eUen: Vegied az fenio maghot 
[=--: juni.perus] es tord özvö jol szalanna 
köuerivel PS fOztl megh erossen... es 
kosd az seb1·e az hol az ször feregh 
vngion, mcntül henebben" [= hévebbeni 
sth. Egy magyarországi német kézirat
bnn (Orvost. 4-rét, 18. sz., 79. old., a 17. 

~z. végéről Yagy a 18 elejéről) azt ol
vastam: "Thraconica:5 Zehrwürmer in 
cnte". A szörféreg szó különben teljesen 
egyezik a német haarwurm-mal, mely 
egy régi német írás szerint "sich in 
di~ Diirmer legt, au ch· in die L ung und 
Leber komm.en, dass der Mensch aus
lmd abdon·et an seinem ganzen Leib 
und sterben muss", - egészen úgy, mint 
a magyar szö1·féreg, melynek sokféle je
lentéséről l. Nyr. XVII., 559. (V. ö. 
Féreg.) 

Tagok elesése: paresis, paralysis. Taga 
cL-esteket használatos ez torma levelei
ből készült fördőben föröszteni. (Csapó: 
Füv. K. 277.) 

""'Taknyos: takonykáros (ló). (Pa.tik. 
Luk. 67.) Taknyos da.ganat: oedema. 
tEnyedi, 176.) Taknyosság: takonykór 
(Rohlwes 1814. kiad., 78.). 

"'Takony: malleus humidus, takony
kór. A takony ollyarr betegség, mellynél 
a lónak az órrán mind-úntalan egy bi
zonyos gennyetség folyik (Patik. Luk. 
66.). 

"':Tálé: tályog, kelevény. "Talera valo 
imatsag. Anno 1656. Feier tale, kík tale. 
sederges tale, piros tale. zőt tale. kan 
tale, czus tale, hetvenhet fele tale, ias 
fiias ta.le, folo tale, minden fele tale. 
hetVE:nhet fele faidalom adgyon lap fa
nak, lapfa adgyon szelemennek" stb. 
E7.en érdekes ráolvasásban a Tálé mint. 
egy személyesítve szerepel, úgy mint 
mitbologiánk emlékeiben a Fene, a M.i
rígy, a Csúz stb. (Ipolyi: Száz. 1872 .. 
116.) A "hetvenhétfélc" tálé analógiáját 
gyakran megtaláljuk külföldi ráolvasá
sokban is, így pl. egy régi németországi 
ráolvasásban (I. G. Lamrnert: Volks
medizin u. medizin. Aberglaube in 
Bayern, Vilürzburg, 1869., 267.) hetven
hétfé-le csúzról van szó, éppúgy, mínt 
Bornemisza nevezetes ráolvasásaiban (L 
Füstesúz). 

Tályo.Q: lásd Hideg t .• Kancur t .• Vér
tályog. 

""Tárnadás, tüzes támadás: helybeli 
gyulladás, kelés. Inflammátióról, vagy 
tÜZ"'f'l tá!!1:~:iisrS~. (Házi Orv. 67.) 

"'Taplós fekély·: ulcus fungosum, g-ü
mőkóros fekély, ("az a fekély, a melly
ben taplós hús nő."). Rácz: Borb. 257. 

"'Taplós hús: vadhús. Rácz: Borb. 257. 
>~~oTárgy, táragy, Lóbetegség neve, mely 

az 1516-1518. közti időből való ú. n. Sze
lestey-féle ráolvasásban (MNy., 1917. 272.) 
fordul elő. A nyelvemlék (66. ábra.) szó
szerint kOvetkezőleg hangzik: 

"Contra Tharghy Equor(um) dicant(ur) 
hec v(er)ba trib(us) vicib(us) fi(mi) 

5 Ez valószínűleg d1'acontica (=come
dones) akar lenni. 
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l(lter) ter cu(m) polieec(ir)cu(m)-eu(n)do 
ipsu(m) tharghy. Erdewn Jar wala lep 
bc>kc thm·ghy. Beka wala f'keye, kygyo 
'vala ostora. zanth wala kcweth. weth 
wala kewecheth. paranchalok en thene
ked hogy royképen a kew nem ghyeke
rezhethyk es nem lewelezhethyk azon 
kf_.ppen the !th a lowon ne ghyekerez
hessel es erekedhessel." Mai olvasással: 
"Erdőn jár vala lebeke tárgy. Béka vala 
ekéje, kigyó vala ostora, szánt vala ke
vet (követ), vet vala kevecset (kövecset), 
Parancsolok én tenéked, hogy miképpen 
a kö nem gyekerezhetik és nem levelez
hetik, azm1képen te itt a lovon ne gye
kerezhessél és erekedhessél."6 Ebben a 
hPeses nyelvemlékhC'n előfOTduló s min
ket ]t'gjobban é-rdeklő kü1önös tárgv 
szót Mészö1y Gedeon a következőleg 
magyarázza: "A tárgy a táTJJog-nak 
eddig nem ismert változata: ehhez le~~ 
hnsonlóbb az eddig ismertek közü1 
hiragy és tririg.1) (l.- :Magyar Tájszótár: 
táluog alatt)... A "targhy equorum« 
tehát lótárgy = lótályog; ez ellen való 
a közlőtt ráolvasás." . .?lfé.<Jzöly közleroé
nyét olvasva s a Tájszótár adataival 
eg-ybevetve, magam is úgy gondoltam, 
hog}~ a táJ·gy valóban csak tályogot je
lenthet és ugyanaz a lóbetegség lehet, 
amit ma több vidéken td.ra.qy-nak mond 
a nép. Ez a táragy-betegség manapsá~ 
(1926) különösen Csanád, Békés, Arad 
és Torontál roegyékben van elterjedve. 
tígy hallottam, hogy e lóhetegséget már 
évek óta észleli Balog Aladár csanád
apácai állatorvos. Hozzá fordultam te
hát, hogy megtudjam: miféle betegség 
i~ az a táragy, me]y kétségkívül azonos 
a 16. századbeli targhy-val. Az ő szíves 
értesítése szerint, a betegség úgy kez
dődik, hogy az állat a hátulsó lábain 
feszesen jár, majd reszketni kezd, tes
tét izzadság lepi, tekintete ijedt-forma 

6 A ráolvasás eleje ritmusos [Erdőn] 
[jár vala] [1ebeke] [tárgy] stb], a vége 
pedig (parancsolok stb) ritmustalan. Ez 
ntóbbi a kőnek a terméketlenségét veszi 
hasoniatul és emlékeztet egy régi római 
varázsigére, mely a szem árpája ellen 
Yaló: "nec lapi,s lanarn fert, nec huic 
morbo caput c1·escat, aut si creverit ta· 
bescat". A "ne gyekerezhessél" kíván
ság mása is él még ráolvasásainkban. 
Szilvágyon (Zala m.) szemverésről ez 
járja: "Könnyebbitsen téged N (a beteg 
patrónusának neve) . . . . . hogy a te 
hétféle hét nyavalájidat benned meg ne 
.fJJJÖkeresitse''. Az utolsó szót (ereked.-. 
lH'Ssél) szintén széltére használja né~ 
pl.ink még rnannpság is: "öröködik 
valakin" a nyavalya stb. (Mészöly, u. o., 
27 4.) 

lr-t:z; később a hátsó végtagjai meg~ 
bicsaklanak, majd összerogy, kutya
módra ülőhelyzetbe jut s végül oldalára 
esik, úgy i.s marad s a hosszantartó 
egyoldali fekvés következtében a kiálló 
csontok felett decubitus keletkezik: ge~ 
nyedő nyílt sebek támadnak s az ezek~ 
hez társuló fertőzésben elpusztulnak az 
áJlatok. A betegség őszi időben, hirte
len munkába fogott, pihent és takar
mán~ltökkel etetett lovakon jelentkezik 
s nem más, mint bénulásos haemoglo
bin-t.·érüség. Tályogok ennél a táragy
betegségnél nem fordulnak elő; ez azon
han a betegség megállapításában nem 
okozhat nehézségeket, mert a nép tá-
11Jo_q-gal és táragy-gyal nem mindig 
esak az abscessust jelöli, hanem általá
han a nyílt sebeket. fekélyeket, sőt néha 
egészen eltérő, távoleső dolgokat is, így 
például Rohlwes: Baromorvos-könyY 
(Bécs, 1814.) c. könyvében (ford. Kere 
kes F(•renC') a 97. lapon azt olvasom. 
hogy ,,metaphorice tájo g még az alföldi 
gujás görtsösbottja is, mellyel az egész· 
séges tinót agyon üti". Megjegyzem 
még, hogy Balog Aladár meg.figyelése 
szc~rint az ottani nép a beteg állatokat 
megfáragyo.zza, ami abban áll, hogy 
táragygyö1wret vesznek, egyik végét 
hegye-sre faragják s a beteg állat szü
gyébe vagy fülébe helyezik, árral készi
tett csatornába, mint ahogy régen az 
ú. n. fontanellákkal és a kérőkkel tet~ 
ték. Ezt a táragygyökeret rendesen 
oláh parasztok árusítják s botanikusok 
megállapitása szerint nem más az, mint 
a Helleboru.<: purpurascens W. et K. 
(pirosló hunyor) nevü boglárkafélének 
a gyökere. 

Tarisznya (lóbetegség): a könyök 
bursa synovialisátlak hevenyés v. reg1 
gyulladása (patkókelés). Az első láb 
hátulsó részén, feljül, éppen a tzomb
tsuklón, mellyet a német a ló könyökének 
nevez, szokott néha husgümő támadni, 
meliyet az alföldön néhol elég taudála
tos névvel tarisznyának neveznek. 
(Roh!wes, 1814. kiad., 39.) 

Tárló (?). Betegségnév Frankovith
náL (Demkó, 250. után adom.) 
Tekenő: vizenyős beszűrődés a hason 

(lovakon). Tekenős kanca. (Rohlwes, 
1814. kiad., 54.) 

Térdes ló: valami 1óbetegség. (Lencsés, 
Ezermester, utolsó füzet, 124.) 

""Termés: szaruhártya-homály1 Ha új 
termés van a szemben himlőtó1, vagy 
egyébtől, stb. [timsós vizet csöpögtet a 
szembe.] Házi Orv., 135. A nép ma 
1. árpa és 2. hályog értelmében hasz· 
nálja. (TSz.) 

"'TPternény: fascinum (MA.); meg
bűvölés, megrontás (betegséggel). Lásd 
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Megkötni, Cselekedet; továbbá Ethno
graphia, X. :35. :8rdekes értelmi egyezés 
a német antun-nal (= behexen, be
zau.bern, zugrunde richten). 

Tetil: sertések és marhák borsókái; 
cysticercus cellulosae. Rohlwes, 1814. 
kiad., 1:35., 166. ("mint mikor a disznók 
husáról s szalannájáról azt mondják: 
tetves"). Lásd még Vak tetű, Vizes tetű. 

*Tisztátalan nyavalya, tisztátalan ra
gadó nyavalya: syphilis. A tisztátalan 
nyavalyában talált személyeket .... kü
lönö.s parasztházakban összerakván, a 
vármegye ca.ssájára gyógyitsák. (1792; 
Gyógy., 1905. 45. szám.) 

~'Tolvaj h·ideg: lásd Lopó hideg. 
~tTorkába ereszkedik. Torok-ereszke· 

dés. Az kiner: a torka ba erezkedöt. (Bor
nemisza Péter, 1578., Sz.. 1874. 386.) 
Ennec e torkaban erös pööros toroc 
erezködet, toroc gyikia, beka leuelegie, 
nyac foga (u. o.). V. ö. Csap-ereszkedés. 

*Torok-fúlás: adenitis equorum; a lo
vak mirigykórja_ Lásd Mirígy 2. 

.,Torokgyík. Már a Bornemisza-féle 
ráolvasásban is előfordul (lásd Torkába 
ereszkedik). l. Torokdiphtheria és croup. 
2. Torokarrthrax (sertéseknél); lásd 
Csiks., továbbá Tolnay, Barm., 26:3. és 
Okt., 11., 3.). Mint lóbetegség: adenitis 
equorum; mirígykórság (v. ö. Mirigy). 
Eret az nyelv fölött és alatt jó eresz
teni, midőn az lónak torok-gyikje va
gyon. (Cseh, Orv. K., 5.) 

Torongy: l. condyloma (és az abból 
esetleg keletkező fekély), Torongy: the~ 
riorna; feig-warz, ein garstiges ge
sc-hwaer (PEB.). Therioma: ulcus viri
lium, interiJÚ et sedis et partium alia
ruro, maii odoris, ex quo nasci quando
que solet herpes esthiomenus [=lupus, 
bőrfarkas], quoniam serpendo corpus 
ossa usque devorat. (Calepinus, 15:34. 
kiad.) 2. Mint lóbetegség: lásd Köröm
torongy. 
•Törődés: contusio; zúzódás. Rácz, 

Borb., 255. 
Tö1,isserte (sertésbetegség): ekzema' 

(Rohlwes. 1814. kiad., 171.) 
Túr: ulcus saniosum MA.; eitriges ge

sc·hwür PPB.; fekély. Az turral is, or~ 
banezrul is, folyosorul is es mindenféle 
fakadasokrul hasznos. (1676; T. T., 1894. 
407.) Páriz Pápai (Pax C., :310.) meg
különbözteti a túrt a fekélytől s úgy 
látszik, hogy a mélyre ható, rossz
indulatú fekélyt nevezi túrnak vagy 
túros fekélynek. 

"'Tüdő-fúladás: hörgősség (lóbetegség). 
!Jásd Fúladozás. 

Tüzes kelés v. kelevény: anthrax, 
cnrbunculus; pokolvar. Web., Amul., 
90; Rácz., Borb., 281; Haiszler, 462. A 
pokolvarrak pedig más husos részeken 

szoktak megjelenni, mellyek tüzes kelé
seknek is neveztetnek. (Madai, 25.) 

;f;Tyúkszem: körömméreg (ha a kéz 
ujján van is). Ennek az illyen mérges 
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nyavalyának Lt. i. a körömméregnek], 
rnellyetis némelyek tyúk-szemnek hí
nak, mikor illyen nagy-mértékben va
gyon, egyedül-való orvossága ez. (PP. 
Pax .• 294.) 

•Uj-termés: lásd Termés. 
Undokfolyás: blennorrhoea. (Horvát, 

161.) Az "ondófolyás" elferdített alakja. 
')<Undok kelés: bubo; nyirokmirígyek 

gyulladása, dob. (Misk., Man., 250.) 
*Üszög, Vszög-gyermek: mola. Ha 

üszög gyermeket visel az aszszony mé
hében, az hasa hlrtelen fel-fuvodik. 
(Domby, Báb., 14.) Továbbá \Veszpr., 
Báb. (1766.), 28., 29. 

*Ot és: apoplexia 1 Tudom, hogy mind 
az ütés, rajta lévén az asszonyon, mind 
az folyosó és az orbáncz is, az három 
nagy nyavalya stb. (1690-ből. OSz., 1151. 
Fr,lyosó címszó alatt.) 

Vad-hús: gangraena ; 
Lásd Rák. Vadbus vagy 
Cl'inyedi, 52; Domby, 275.) 

üszkösödés. 
hideg fene. 

Vad sömöT. Egy 17. századi kézirat
ban olvastam. Semmiféle magyarázat 
nem volt hozzá. 

*Vak aTanyér (ellentétben a folyosó
val): Házi Orv., 4. 

f<Vak köröm. Az mely embernek vak 
körmei vadnak. Az vak körmöt mind
addig vaka1·d éles késsel, csak hogy 
szinte vért ne eresz belőle. (18. század; 
Ethnographia, III. 63.) V. ö. TSz. 

Vakseb: contusio (PP.), cicatrix (MA.). 
•Vak süly: haemorrhoides coecae; 

vak aranyér. A süly vak vagy fojó 
szokott lenni; a vak sülynek egy neve
zetes oka a sok puha párnán ülés. 
(1\yulas, 41., 131. stb.) V. ö. Süly. 

*Vak tetű. l. A NySz. szerint "acarus" 
(hozzá teendő: scabiei), "kraetzmilbe", 
vagyis a rühatka. Ez azon ban nem he
lyes, vagy nem minden esetben helyes 
értelmezés, mert péld. PPB. szerint 
vaktetű "szömöltsőnek neme, myt·me
cia". Hogy mit értettek ez alatt, ki
derül Calepinus szótárából: Myrmeciae 
verrucae sunt, lupini amplitudine ... 
sic djctae, quia forrnieae modo pungan t. 
é~ Kraus magyarázatából: die sogen. 
Arneisenwar-:t>n, besonders in den Hand
flaechen und un ter den Fussohlen: von 
'Yl??JTmex: man meint: wegen Form
aehnlichkeit; Viö~i.-:lélrt rr.ehr weger. 
.Tuckens u. anderen UnbequcrrúichKei
ten'I Ma is használja a nép ("viszkete
ges bőrkeményedés a fagyott lábon". 
TSz.) A régi orvosírók a condylomákat 
is myrméx-nek vagy forrnicá-nak ne
vezték. 2.) A kinek szemében vak tetü 
vagyon: melegitsd az faolajat, márts 
egy fürt gyapjucskát belé, és tedd az 
óra lukaban. és mind reá gyülnek a 

gyapjucskara. (Orv. K .• 47.) V. ö. Vi
zes tetű. 

"'Vakütés: valószínűleg contusio; zú
zott seb. Baróti Szabó D. Verskoszorú· 
jában (Kassa, 1786) fordul elő. 

.-Vakondok-dagadás: abscessus; tá-
lyog. (1742; Misk.) 

Y akondoktúrás: nagyobb tarkófekély. 
(Orvosi Tár, 1842. 104.) 

t-Váltott gyermek: rhachitikus, angol
kóros. A köz nép a magyaroknál vál
tott gyermekeknek nevezi az illyeket 
[t. i. a rhachitikusokat], kétség kívül 
olly vélekedésben lévén felőllök, mellyel 
vagynak a svécusok, hogy az igazi 
gyermekek a gonosz lélek által el
tseréltettck. (1794; Domby, Orvosi taní
tás, 541.) Váltott gyermek: rachitis, 
ángJus nyavalya. (Diószegi, 158.) [Domb y 
helyes nyomon járt, mert a mi népünk 
valóban ugyanazt tartja, mint a svéd, 
a német. a délszláv népek stb., hogy t. i. 
az angolkóros vagy váltott gyermek 
olyanképpen jut a családba, hogy a 
boszorkányok, a Szépasszony és társai, 
az újszülöttet felváltják, az anya gyer
meke helyébe a magukét teszik, az 
anyáét meg elrabolják. L. Kálmány 
Lajos nagyérdekű közleményét: Ethno
graphia, IV. évf., 1893. 235. és XVI. 
évf., 359.] 

.-Vá-nyaiak tánca: hányás7 hasmenésT 
,..-eszelszki (105.) írja a gombák ked
velőinek, hogy éhomra ne egyék azo
kat, sört és hideg vizet ne igyanak rá, 
jól megfőzzék, sót, borsot ne kímélje
nek, jóbort igyanak reá, hogy a V á
nyaiak táncát elkerüljék ... 

VaT: lásd Erdei var. 
*Veres daganat: phlegmone. (Misk., 85.) 
•v eresfekély: erysipelas; orbánc. 

(Toldy, Uj. ad., 76.) 

Veres folyás: orbánc (a ném. rotlauf). 
Haiszler, 446. 

Veres futás: orbánc (a ném. rotlauf). 
Haiszler, 446. 

*Veres hlrnlő [v. ö. franc. rougeole és 
olasz. rosalia j: morbilli; kanya:i'ó. Ve
res himlő ütütt iri rajta. (NySz., 1.,1432.) 
Y e-res hhlliő után nem jó mindgyárást 
a szabából ki-vinni a gyermeket. (Csapó. 
2G. pont.) Veres himlő vagy kanyaró. 
(Csapó, Orv. K., 286.) Veres himlő: mor
billi. (Rácz. Skárl., 4., ;;.) .iózsef fiar-u itt. 
BrassGt&n, :::., ye'i:'eshimlőben megbetegn
dék. (Cserei, Hist., 432.) 

Veres kásahirnlö: purpura. (Rácz. 
Skárl., 68., 69.) 

*Veresség: veres himlő1 1716-dik esz
tC'ndőbe nagj njavalja jar vala az em
bereken. Veresseg az neve. Sokan hol
tak benne. (M. Nyelv, IV., 234.) 

*Vesztés: fascinatio; behexung; ron
tás (betegséggel). Vestesröl: egy új fa-
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z<>kLan igen-igen jó bort, új szappant 
ktll belefaragni. . . csak avval kell 
kötni, meggyogyul szépen. (1676; T. T., 
11-:94. 413.) Vesztés ellen: mihelest észre 
veszed, kösd be ember írral, fűcsd be a 
kúlhát és azon kötöt vesd a kálhába. 
(15641 Gyógy., 1880. 107.) Egy dorosmai 
ember bizonyos bolondéthó halzsírt, 
szép asszonyok füvét prescribálván 
neki, hogy az vesztés meg-gyógyulna 
yéle. (1728; Ethnographia, X., 35.) V. ö. 
OSz. Ügy látszik, hogy csak sebekre. 
bőrkiütésekre használták ezt a kifeje
zést; legalább az előttem ösmert adatok 
mind sebről szólnak. (V. ö. TSz. : büdös 
mint a vesztés.) 

*Vetés: hányás, okádás. Es juta 
annye ereutelensegre, es veer hasra, es 
vetesre, semmyt nem emezhet vala. 
(Pray, Marg., 268.) Az nagy dohos
sagert, es ve er hasnak, es vetesnek uta
latossagaert soror Alincha fel felure 
vona magat (u. o.). Somogy megyében 
ma is használják ilyen értelemben. (TSz.) 

"'Vér: dysentcria; vérhas. Rabságom
ban egyszer vérberr [voltam] négy nap. 
(Bethl., :@let., I., 210.) Zsófia vérben meg
betegedvén, hozaték medicust. (U. o. 
385.) Ekkor a vér az egész házamra úgy 
reá e-sék, hogy. . . . fekütt huszonnyolc 
cselédern (u. o. 386.). Reánk esvén a 
rossz víz miatt Debreczen táj án a vér ... 
a syrupok használtak (u. o. 522.). Fegy
vernek táján az iszonyú sok szép cse
perke gombától a vér reánk esett vala 
(u. o. 535.). Noha vérben sokan feküsz
nek, halnak is. (1644; Monuro. Okm., 
XXTV., 224; továbbá u. itt 241., 284., 350.) 

*V ér-fészek: aneurysma; verőértágu
lat. (Patik. Luk., 99.) 

•véThas: nemcsak dysenteririt, hanem 
általában erős hasmenést is jelentett. 
Hogy ha valaki erős purgatiot hozza 
veszen es ha az veér hasz rea esnek 
tőle. (1672; Elench.) Fólöttébb jó min
den hass béli folyás ellen, akar *fejér 
vér has, akár *vörös.... meg gyó
gyítja. (Orv. K, 53.) 

•vérkP.lés: a!lthrax; pokolkelet. (Per
Hel, útitárs, 18; Horvát, 222.) 

V ér kólika: a köldökcsömörnek 
fújdalmakkal és székrekedéssel 
neme. (Horvát, 79.) 

nagy 
járó 

'~Vérkórság: menstruatio~ A ver kor
ság ő belőllök foly avagy fenn ak!td. 
(A. Csere, Ene., 288.) 

Vérpalánt: polypus, ,,habarc". Az 
ornak vérpal..intya: polypus nasi; orr
habarc. Rácz, Rorb., 297. 

*Vél'lályog: erysipelas; orbánc. (Tol
nay, Barm., 261.) 

Vetélkedés: abortus. (Voigt, Tanács
adó orvos, 1835.) 

Fizes himl6: lásd Köves himlő. 
4'Vizes hőkelés: erysipelas. Toldy, új. 

ad .. 76.) 
t-Vizes tetű: Szemben való vizes 

tetűrül: az árva csaljánt tedd ruha 
közé, kösd a szemedre, és kiveszti be
lőle. (Orv. K., 39.) Manapság a nép a ló 
lábának valami betegségét is v. t.-nek, 
vízi tetűnek vagy vldes tetűnek nevezi 
(Ethnographia, 1907. 98.), továbbá a fa
gyott lábujjakat (Gyógyászat, 1880.109.), 
a fagyos lábujjak viszketegségét (TSz.), 
általában lábviszketést (Göcsej, Eth
nogr., XIII., 218.) Cz. F. szerint a V. 
ugyanazt jelenti, mint a Vaktetű (L ezt). 

ot!-JTi.zi féreg: ~ Azmely lóban vízi fé
reg vagyon, isméreti: az az ló igen te
kereg és két felől az veséjét nézi. 
( Csiks., 220.) 

Vizi fő: hydrocephalus. (1794; Domby, 
567.) 

V izszakadás: hydrocele; vízsérv a 
herében. (Halszler, 462.) 

•Volyva, (valJJVa), volyvás: valószínű
leg golyVát jelent. Vagyon e-egy valy
was leányom,· (:E:lrdy-kódex, 444.) Nemi
nemű voluas azzoniallat. (Teleki-kódex.) 
Az ó nakanak: es torkanak: voluayanac 
kennya: legottan el mu1ec (u. o. 142-
143.). V. ö. MNy., 1923. 125. 

""Vonogás: agonia. Ihol következik 
betegülés, vonogás és halálom. (Bethl., 
Elet., II., 367. (V. ö. Vonagodás. NyTSz.) 

*Za.bállás: megzabállás. (Lóbetegség. 
Ez az értelme kimaradt a N ySz.-ból.) 
V. ö. Mulatás. Továbbá: Bteltöl vagy 
italtól való zabál1ás. (Gdt., Sz., 216.) 
Zabállás ellen: Ha az négy lábát ki
terje-szti, leesik, tehát szappanos vizet 
adj innia. (U. o.) Rozstól vagy árpától 
való zabállás (u. o.). Zeltel (széltől) 
zabállott ló ellen (a mai szélkólika; 
windkolik. (U. o.) 

*Zárlás: tetanus. Lásd Szarvas nya
'l..'fllva. 

~zsiballódik. Ha va~ame~ly ló az úti 
járásban meg-rázodik, avagy siballó
dik. (Ts. ~L-K. J., 59.) 

*Zsí-:--Dl'l)adás. Némellykor a has
menésnél a gan;,jjal egy bizonyos nyú
lós nyirok-is sz eX ott a !ó hól. ki menni, 
és ezt a ha~-:::ne:r;_fst a kovátsok zs:ír
o~vaóásnak nevezik. (Pa tik. Luk., 57., 58.) 



Régi magyar bonctani kifejezések. 

Az alábbiakban néhány érdekesebb bonctani kifejezést közlök, olyano· 
kat, melyek nagy része hiányzik a Nyelvtörténeti és Oklevélszótárból. 
E kis közlernény tehát mintegy folytatása a régi magyar betegség-, gyógy
szer- és növénynevekről szólónak. Itt is csillaggal jelöltem meg azokat 
a szavakat. melyek vagy teljesen hiányzanak a NySz.-ból, vagy pedig az 
itt közölt értelmük nincs meg· benne, szóval, amelyek bármi tekintetben 
a NySz. vagy OklSz. pótlá•ára valók. A zárójelbe tett forrásjegyzék magya
rázata előbbi két közleményemben található meg. 

Azt hiszem, megbocsátható, hogy néhány tréfás és vulgáris kifejezés 
is akad ebben a jegyzékben; annál inkább, mert az összeállításban nem
csak tisztán az orvostörténeti, hanem egyúttal a nyelvészeti érdekesség is 
irányított. 

• Agylág y: cerebrum; agyvelő. (Schlaegli 
szójegyzék, a 15. századból.) 

Á.gyékhártya: diaphragma; rekesz
izom. (1794; Rácz, Borb., 84.) Már Co~ 
menius is így nevezi; Apáczai-Csere 
pedig 1·ekeszt-ő kártyá-nak. 

Allat: állomány. A tsontoknak ál
lattya (ossium substantia). [Rácz, Bor b,. 
5.] De már a 16. sz. elején is használták 
ilyen értelemben. (Érdy-Codex: Mi lé
gyen az lelki ismeret állatja szerént; 
továbbá Telegdi: Evangeliomok magya
rázatja (1577): Fiam .3gy természetű és 
egy állatú én velem.) 

• A ll tet-em: maxilla; állkapocs. (16. szá~ 
zad; Schlaegli szójegyzék, 22.) Megjegy· 
zendő, hogy a régi nyelvben a tetem 
szó általában csontot jelentett; ezért 
mondja Keresszegi R. István 1640~ben, 
hogy az Isten az asszonyt a férfiúnak 
n~m "a feje teteméből teremtette, ha
nem az oldala teteméből". 

Arva hús: izom. Az árva húsnak szár
radása és megösztövéredése gyakrab
ban és többször esik meg. (1715; Csúzi 
Trag., III. rész, 7. pont.) Továbbá 
"' eszpr., Báb., 4., 15. [A különös elneve
zés talán onnan, hogy az izmorr nincs 
rajta a zsír és a bőralatti kötőszövet.] 

*Bakfog: zápfog. A bak-fogak közt 
keressed. (Ts. M.-K. J., 91. A német 
~redetiben "Backenzühne".) 

t-Balázs iszákja: lásd Gáspár is:zálcja, 
"'Begye az ujjnak: a húsos, duzzadt 

vége. (1787; Mátyus, II., 62.) 

Bokája a kéznek. "Az kéz bokájának 
csontya kifordulása, melly Styolides~ 
nek (!) neveztetik." (Misk., 286.) Tehát 
nemcsak talus-t jelentett, mint a Nyelv~ 
tört. Szótár mondja, melyben különben 
szintén található néhány hasonló példa. 

Bonc: femm·. Az ő köszvénye nem 
olyan, mint egyéb jámboré, hanem 
ágyékát, hasát, bonczát ostromolja. 
(]637; M. Könysz., I., 93.) A nép ma is 
sok helyen használja. 

•czimpa: az orr szárnya, porcogója. 
Tune debent nares transiigere in illo 
loco, qui vulgo czimpa dicitur. (A 15. 
sz. második feléből. KönyVsz., 1904. 460.) 

*'Csipkés háj: omentum; cseplesz. 
Könyvsz., 1899. 107. 

""Dá.kos: penis. Ki nem bicsakolhat 
(coire): kilencz dühös bogarat (vagyis 
kőrisbogarat) faolajba tegyél, azon 
olajjal kenjed meg a nagyobb lába uj~ 
ját. Item: csak meleg borral kenjed meg 
dákosát, fölszabadul. (1564 ~ Gyógy., 
1880. 108.) E szónak első jelentése külön~ 
ben: rövid hegyes tőr és nyílván a régi 
gyak (szúr) igéből származik. 
Deák~ujj: a negyedik ujj a kézen. 

(Lásd Nevetlen ujj.) 
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*F.:kcsont: os sphenoideum. Rácz, 
Bm·b., 15. 

* Ekecsont: os vomer. Rácz, Bor b., 20. 
Eletér: a-rteria. Rácz, B01·b., 46. 
Első bőr: praeputium. A szemérem 

testnek első bőre a makról egészszen le
húzódik (Enyedi, 99.) PPEL-nél is elő
fordul. 

Epesár: bilis; epe. Néha az epehólyag
nak meg-dugúlása nélkül-is megesik a 
sá.rgaság a testben, az igen el-bővültt 
bilistől vagy epesártóL (PP. Pax, 174.) 
A sárga epe-sár a testben elbővülvén 
(u. o. 189.). 

Fan: szemérem-szőr; schamhaare. 
Végy az aszony allatnak egy szalat az 
fanaban. (M. P., .A.ll. L., 201.) "Fanos" 
régen általában szőröst jelentett; "gu
bás ebnek fanos eb a társa", mondja 
egy régi közmondás. 

~Fejé1· máj: pankreas: hasnyálmirígy. 
(Bácz, Bm·b., 122.) 
Fejőfék: a lábszár és a lábfej érintke~ 

zési helye, hajlása, ahol a lábfej kez~ 
dődik. Dunántúli szó (első adat 1839-ből). 
Y. ö. MNy. 1929. 117. 

"'Pejvíz: liquor amnii. 
Fiókcsont: clavicula; kulcscsont. Az 

gye1·meknek az keze tört meg az fiók~ 
t·sontban. (Hákóczi Gy. levelei, Monum. 
llung., Hist. Okmtárak, XXIV. 365.) 

FitymánY, P·icsmány; praeputium. 
Két százat vere meg Dávid a philisteu
sokba és elmetél vén Dávid az ő fi tyrná
nyokat vag·y szerszámok bőrét, be vivé 
azokat. (NySz.) Az kis gyermec ficzma~ 
nyát vagy süegét (süvegét), akit az 
sidók el metzettec, meg gyógyít (n. o.). 
A fityma is régi szó. 
Fodor~háj: mcsenterium; bélfodor. 

Mert ez a belső részekben, májban, lép~ 
ben, fodor~hájban s a t. szorúlást sze
rez. (PP. Pax, 268., továbbá 329.) A fo
dor hájjában lévő mirigyetskék meg
keményednek. (Csapó, 24. pont.) To
vábbá Mátyus, I., 82. 

"]1'ontvessző: clitoris. (Rácz, Bor b., 
100.) 

>tForczika.: testrész, porcika; mem~ 

brum. Szaz tetemet tordelluk, szaz izit, 
szaz forczikajat. Bornemissza Péter, 
1578, (Századok, VIII., 386.) 
Fő~koponya: cranium. Végy. . . fer

tály-font tört i'ő-kaponyát. (Ts. M.-K. 
J., 124.) Végy 4 lot fő~kaponyát (u. o. 
125.). 
*Főtartó: atlas; az első nyakcsigolya. 

(Rácz, Borb., 27.) 
'*'Füge (tréf.): testiculus. A melly ta~ 

ga.i szegénynek legvétkesebbek vóltak 
(úgymint az alsó fügék) azok is kivált~ 
képen szenvedtenek, igen megdagadoz~ 

ván a vízi betegségben. (R.umy, Mon., 
II., 147.) 

lí'iil--vásá1'.' fülzsír. (A.·Csere, Ene., 148.) 
A NySz. kérdőjellel közli; pedig Erdéb'
ben ma is használják (lásd TSz.). 

"'Gáspá1· "iszákja, Balázs iszákja: rég1 
tréfás kifejezések az anus-ra. Egy 1675-
ből való gúnyversben fordul elő: 

Eb nióljom pattog; cui dixi: tace! 
Hogyha akarsz itten maradni in paee. 
Contraheharn valde az Gáspár iszákját, 
Quod fortius possem összevonni száját, 
Sed in fiatus malos megtágítja partját, 
N oL potui bene kapcsolhatni lyukát. 

Megjegyzem, hogy ez a versezet a vá
sárhelyi daloskönyvben (Régi magyar 
könyvtár, XV., 219.) is előfordul s eb~ 
ben a Gáspár iszákja helyett Balázs 
iszákja szerepel. 

*Genealog'ia: tréfás kifejezés a testi~ 
culusra. Bercsényi Miklós (kinek here
sérve volt) azt írja 1704-ben Rákóczi 
Ferencnek: Elijed Nagyságod, ha meg~ 
érti: nagyobb az genealogiám az fejem~ 
nél; de nekem nem nagy munka az 
halál; sive febris, sive vermis: victor 
vitae mors est. (Arch. Rákócz., IV., 1$7.) 

*Gedncs: gerinc. Mérd a hajlásnál el
kezdvén fenn az háta-gerintsijig (~'s. :NL 
- K. I. 3.). V. ö. Girincs. 

*Girincs: gerinc. Az gangrena vagy 
az fene az háta girincsírr ment fel az 
fejében (Thaly: RT. I., 364.). Girics alak~ 
ban ma is használja a nép. 

Golyó, golyóbis, glóbis: testiculus. A 
férjfi golyók egészen illyenek légyenek 
(Mátyus, I. 78.). A tsetseknek s golyók~ 
nak kemény daganatit-is oszlatja (u. o. 
II. 192.); más példák a NySz.~ban. A 
szót az olasz coglione-ból származtatják, 
mely szintén golyót s testiculust jelent; 
innen a francia couillon is, melyből vi
szont a magyar kujon. vagyi·s golyhó, 
pernahajder. 

Gömböc: vakbél. Ez (t. i. a vékonY
bél), minekutánna alá s fel, keresztül~ 
kosul sokat kerenget, a jobb tsipőtsonton 
belől egybe-húzódik, de megint hirtelen 
nagyon ki-öblösül és Vak:~bélnak vagy 
Gömbötznek neveztetik. (Mátyus, I., 80.) 
A NySz. tehát hibásan értelmezi e szó 
első jelentés-ét has~nak. 

*Gréb, geréb: lásd Hátgréb. 
"'Gréc, gerec; gerinc. Ha a hát grétz 

felső része :egészen !kifordul. (:M.:isk., 279., 
278.). Hogyha valakinek az háta~gerétze 
meg~vágottatik (u. o. 194.). 

t-Gyermek-viz: liquor amnii. (Rácz: 
Dorb. 102.) 

"Haj~nevelő: ligamentum, a csontok 
végét körülvevő és rögzítő "szálag". A 
tsontokat öszve-kötő szöszös haj-nevelíi· 
ket (ligamenta) és inas húsokat (tendi~ 
nes) keserves fájdalommal feszíti (PP. 
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Pax, 208.). E s:.-;ó eredetileg a cuscuta 
europaeát (aranka, hajnevelő) jelenti, 
mely szarosan hozzátapad a gazda-nö
Yényhez. Abaújban és Borsodban ma is 
IL-nek nevezi a nép a marhahúsban elő
forduló fehér inas részt v. mócsingot 
(!]_'Sz.) Mátyus (I. 70.) is ,,tcndo" értel 
mében használja; szintúgy Miskolczi 
(a57.). 

*HaZánk: a halánték régi neve (első 
adat 1'á 1627-ből; MNy. 1929. évf'., 115.). 
:Maga a halánték szó csak 1742-beu jele
nik meg Miskolczi .níanualé-jában. 

'"'Húlócska: xetina; recehártya (a szem
ben). A Csere: Ene. 156. 

*Hátgréb-geTéb: hátgerinc. Micsoda 
tulajdonsági vagynak az hát gréb él
lesztő inainak~ (.Wlisk. 52.) Azon inak a 
mellyek az hát g-rébi veleiből származ
nak, 30 párok (u. o.). V .ö. Grécz. 

Horgas ín: a comb hajlító izmainak 
inai, a térd alatt. V. ö. NySz. 

•Húgy-ér: ureter, húgyvezető. A savós 
rész a húgy éren a vesékre megyen 
(Com. Jan., 51.). 

"'1krás hUs: glandula. Rácz: Borb. 62. 
"'In-viz (?) Mások ismét az in víznek 

sós és mérges voltából hozzák le a kösz
vénynek eredetét (1715; Csúzi Trag. kéz
irata, 17. Jap). Lehet, hogy csak toll
lliba "íz-víz'' helyett (I. ezt). 

*Iz-víz. Iz-víz ellen való víz. (Csiks. 
220.) A NySz. is felhoz egy adatot és 
kérdőjellel "sanies, Eiter"-nek értelmezi. 
A Csiks. illető helye ellentmond ennek 
87. értelmezésnek. Ts. M. könyvében is 
előfordul: "Gliedwasser" (izületi savó) 
értelmében. (Sz. K.) Rácz: Borb. (41. 1.) 
szerint is ízvíz a. m. synovia. 

Jzesülé8: izület, articulatio. 
Borb., 6.) Már Molnár Albert is 
ná Ua. 

(Rácz: 
hasz-

*Já1·omcsont: os zygomaticum. (R.ácz: 
J:orb. 18.) 

*Joh: hepar. (Sz. Molnár.) Ugyan meg
indult és felbuzdult az én szívem és jo
ham is fáj belé, úgy keserülöm. (Bor
nemisza Péter: Negyedik rész az evan
gyéUomokból stb., 253.) Ebben az érte
]{'ffiben nincs meg a 1\ySz.-ban. 

*Kereszt-tetem: os sacrum, kereszt
csont. Mikor az lorrak forsaQaja irkezik, 
tehát az kereszt tetemin. . . . altal kől 
Yönny, (M. P., All. L. 1906., 213.) 

"'Kapu-ér: vena portaC', "kapu-viszér". 
Az eledel u vér tsináló érből a kapu 
érbe ... foly, (A Csere: Ene. 145.) 

"'Kézgyökér: carpus. Rácz: Borb. 36. 
•Könyök-búb: o}ee-ranon. Ra valakinek 

a könyöke meg-vágattatik, úgyhogy az 
könyök búb-is e1-vágattatik. (Misk., 206.) 
Kötő: ligamentum, "szálag", (Rácz: 

Horb. 43.) 

*Kötő-ín: ligamentum. (Misk. 22.) 
"'J(özéphús: perinacum; gát. Hácz~ 

Dorb. 267. 
*Kristály: szemlencse (lens crystal

lina). A Csere: Ene. 156. 
Lábgyökér: tal'sus (Rácz: Borb., 39.) 
Lábnak kásája: lábikra. (Misk. Man., 

266.) 
• Lélekeres: arteriosus. Lélekeres és 

melegebb vér. (A Csere: Ene. 150.) 
*Lélekér: arteria, verőér. A tej a szív

től a lélekereken a tsetsek makkotskaiba 
üzetett verből leszen. (A Csere: Ene. 150.) 

*Jfagló hólyagocska: ondóhólyag·. (A 
Csere: Ene. 150.) ]fagló lélekér: arteria 
spermatica (u. o.). 

ltfakkocska: mirigy; glandula. Takony 
tsinalo makkotskak. (A Csere: Ene. 148.) 
A torok-gyék, mellynél a torok járásá
ban lévő makkotskák (glandulae, Drü
sen) megdagadnak. (Patik. Luk. 47.) 

Mása: secundinae; méhlepény + mag
zatburkok. Ha a szülés után a mássa 
(secundinae) lassan mozdúl (PP. Pax. 
233.). 

*Mátm: secundinae. Ha a gyökerét a 
farkasalmának megfőzöd borban és azt 
iszod, havi kórságot, bent szorult mát
rát, megholt gyermeket ki hoz. (Orv. K. 
lll.) Ha gyökerét (ugyanannak) ruhán 
által, avagy gyapotion beadod az Asz
szony ember testében, havi kórságot és 
bent maratt mátrát ki hoz (u. o. 112.). 
Máh·a vagy nádra uterust is jelentett, 
továbbá globus hystericust (l. a Régi 
magyar betegségnevekről szóló érteke · 
zésemet). 
'~<Méh-anya: uterus. Méhanyárul: áz

tosd meg borban az földi tököt, add be 
innya. (1564~; Gyógy. 1880., 107.) 

"Nádra-pogácsa: méhlepény. (R.ácz: 
Borb. 101.) 

*Nagy életér, nagy éT: aorta. (A Csere: 
Ene. 146.; Rácz: Borb. 48.) 

No,vetlen (vagy Nevendékeny) ujj (már 
!\tolnár Albertné!), Orvos-ujj, Deákujj: 
a 11egyedik ujj, Erdekes, hogy a "nevet
!E>n ujj" kifejezés majdnem minden ro
kon ázsiai nyelvben előfordul, sőt az 
indairáni és keletázsiai nyelvekben, per
zsában, tibetiben, kínaiban stb. is. Az 
Oi'Vnsujj-ra. Simonyi Zsigmond (Nyr. 26. 
k., 35.) azt a megjegyzést teszi, hogy ez 
.,valami európai babonás hitből keletke
zett". Osrégi dolog ez! Már a görögök
nél megvolt a da.ktylos i-atrilws (--;;--"' di
gitus medicinalis), melynek (szintúgy, 
mint a nevetlen ujj-nak) magyarázatát 
más helyen adtam. 

*NwDezetes test: testiculus. Az wydra 
neuezetes testcet igen haznosnak mon
gyak oruossagba. Ees mykoron lattya 
hogy kerget:~-k mvtet ees el nem zalad-
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bat, e·wnnenmaga el zak;rztja maganak 
az olyan testeet, mert tugya, hogy azért 
kergetyk (Pesti: Fab. 65.). 

*Nyakpemc. Egy egy fördőben nyakig 
vagy nyakpereczig üllyön benne a pa
tiens. (Orv. K. l. lap.) 

~Nyakszün-csont: os occipitis. JI.Hsk.
nál két helyen is (9. és 10. old.) előfor
dul. Sajtóhiba nyakszirt helyett~ 

•Nvelö gége: oesophagus. (Rácz: Borb. 
80. és Mátyus, I., 80.) Megjegyzendő, 

llogy a gége szót régen általában "cső" 
értelmében is használták néha. 

*Nyelvcsont: os hyoideum. (Rácz: 
Borb. 25.) 

Orvosujj: Comenius Orbis pictusában. 
(Jásd még: Nevetlen uj,i.) 

'!;Pecsenye: izo111. A nedvességek egyéb 
részeken-is le-takarodnak az emberben, 
nz ereken a petsenyék között, a válla 
közin. (PP. Pax C. 39.) A NySz. azt 
mondja c szó magyarázatánl: "adeps, 
axungia; das Fett?" Ez a magyarázat 
már eleve sem valószínű, mert a pecse
nyét sohasem készítették zsú·ból, hanem 
az izmok húsából; s hogy e szó valóban 
izmot jelent, arra nézve lásd: Pecsenyés 
hús. 

*Pecse.n.lféS hús: izom, musculus. En
nek oka ... hideg poshatt nedvességnek 
vagy evetségnek ... a bőr és pecsenyés 
hús alatt, meg-gyűlése. (PP. Pax 284.) 
A tagokat a musculusok vagy petse
nyés húsok által mozgatható inas hú
sok, vastag inaknak megsértése (u. o. 
307.). Némelly [túr] a petsenyés húsok 
között el-fúrja magát (u. o. 310.). 

*Perec-csont: clavicula. (A ductus tho
racieus) mégyen-fcl a bal peretz-tsont 
alá (Mátyus, I., 90.). 

Pogácsa: placenta. (\\7 eszpr. Báb, 20. 
éR Dombi: Báb. 32.) 

*Quintus Curtius (tréf.): membrum vi
rile. 1\Iegh iob ha czak akor verték 
aszaniomnak az alsó részében az quin
tus Curtiust. (M. P., All. L., 1906., 201.) 

Rernese: intestinum recium, végbél; tc
hát nem a mai értelemben. (A NySz.-ban 
kérdőjelleL) N éba az. erőltetésben a 
g-yermekek vég-hurkája, remeséje, kijő. 
(PP. Pax 331.) 

*Rostacsont: os ethmoideum, (Rácz: 
Borb. 16.) 

*Sár: bilis, epe, A tokotskák a májból 
ki ment sárt vissza nem botsáttyák. (A 
Csere: Ene. 149.) Továbbá l. Seprölék. 

Süveg: praeputium. Lásd: Fityrnány. 
Szaka: uvula. CV. ö. Nyr, 1918., 82.) 
*Szaporító mag: sperma. Az borsfiü 

(borsfű, saturca) szaporitya az szapo~ 
rijto magot. (\Veszpr., i, h. III., 238.) 

"'Szárcsomó: térdkalács. (Hácz: Borb. 
38.) 

*'SzaTvas köntös: cornea; szaruhártya 
(a szemen). A Csere: Ene. 156. 

*&:emprém: a szemhéj széle. (A szőr) 
a szemöldöken, szemprémeken, a fejen 
és a bőr szinén velünk születnek. (Má
tyus, I., 79.) 

SzemérJnes test: membrum geni tale. 
Hezcrédy Imre írja Hákóczi Ferencnek 
1í07 -ben a német katonák garázdálkodá
sárá l, hogy "Fejedelemséged nagy alá
zatossan megkövetem: a férfiúnak sze
mérmes testét elmetszvén, meg kölletett 
abban halnyi". (Arch. Rák. I. oszt. IX .. 
329.) Hasonlóan u. o. 332. 

*Szerszám: mentula, penis. Ha a ló 
szerszáma megdagad (Ts. K. - K. I. 86 .. 
lásd Fitymány alatt is). De nemcsak 
erre, hanem a pudendum muliebre-re is 
használták (ebben az értelemben hiánY
zik a NySz.-ban). Az 1728. évi szegedi 
boszorkánypörök irataiban az egyik 
vádlott nőről azt mondják a tanuk, hogy 
"a szerszáma, salvo respectu, nagyobb 
mint az borju szája és az dongó boga
rak is belepték". (Reizner: Szeged tört .. 
IV., 520.) 

*Szív-kebelecslw: ventricuius cordis. 
szív-gyomor (A Csere: Ene. 146.). 

.;;Szív-zsebecske: auricula (v. marsu
pium) cordis (A Csere: Ene. 146.). 

*Tágas ér: vena cava. (A Csere: Ene. 
146.) 

TakaTó-háj: omentum, PPB. Ezeket 
elől az omentum vagy takaró-háj fe
dezi-bé (Mátyus, I., 67.). 

"Teher: foetus. Geleji K. István írja 
1639-bcn, hogy egy öreg szolgáló leány 
a "terhét letette", vagyis gyermeket 
szült (Irodtört. Közl. IV., 341.). Az a 
teher is, melylyel az asszony kérkedett, 
nem ő tőle való volt. (1693; T. T. 1900.~ 
108.) 

*Test: membrum genitalc, pudendum. 
Ar:. férfiú mag·zatnak testének büre kör
nyül metéltesséc (Kár. Bibl. I., 97b.). 
Lásd: Jlátra. 

*Tetem: borda. (Schlaegli szójegy
zék, 24.) 

'"Titok-hely: pudendum mnliebre, .-a
gina. Nádasdy:;,-,Tamás két pessariumot 
küld (1540-cs vagy 50-es években) a fe
leségének, "kit La műszert] az titok
helyre kell boczatani". (Történ. Tár, 
1878., 187. J.) 

*Tm-okdió: epiglottis; das Ziipflein im 
Hals. (PPBI. 356.) 

*Torok-gége: oesophagus, bárzsing. To
rok-gége, mellyen az étel, ital a gyo
morba mégyen: stomachus PPBl. (Sto
machus-nak nevezték régen a bárzsin
got is.) V. ö. Nyelőgége. 

*Tökerszé-nye: tuuica testiculormn. 
(PPBl.) 
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*Turhaság: nyá1. Mert az azon részek
ben [a szájban] meg-gyült turhas ág ... 
a meg-vesztegetödésr'e hajlandó lévén 
(Székely, 39. !.). 

"'Vajkó: scrobiculus cordis; szívgödör. 
A destillált vizében (az ánizsnak) négy
rétű szürkc papirossat áztatnak; azt ha 
a szív gödrére (vajkóra) teszik, a tsnk
lás eláll tőle. (V eszelszki, 59.) 

*Valkó pidéke: tréfás kifejezés a regio 
pudendára. [V alkómegye volt a régi 
Magyarország legdélibb fekvésű vár
megyéje.] Tinódi egyik versében írja, 
hogy az ő korabeli pajkos ifjúság úgy 
tréfálta meg a piaci kofákat, hogy a 

szenes fazékba, melyen üldögéltek, 
puskaport csempésztek: 

"Neha iffiac alut szenbe puska port 
reytic; 

Az fel lobban: Yalko vidékét el 
pörsölic." 

*Válúcska: acetabuium íz-vápa. Néha 
a csípő vagy forgó-tsont válutskájába 
(acetabulum) ... furja magát (PP. Pax, 
208.). 

*Víz-erek: vasa lymphatica; nyirok
erek. (Rácz: Bor b. 56.; Mátyus, I., 106.) 

TÁRGY- ÉS NÉVMUTATÓ. 
(Az arab számok az oldalt jelentik, a 1·órnai Il. pedig a második kötetet. -

A régi rnagym· gyógyszeT- és betegségneveket, továbbá a bonctani kifejezéseket 
nem vettern be ebbe a rnutatóba; ezek betűrendbe szedve megtalálhatók a II. kötet 
végén. Ellenben a latin kifejezések, melyek közt számos olyan akad, ami Bm·tal 
".l!agyarországi latinság szótára" c. rnunktíjcíból hiányzik, ebben a tnutatóban is 
megtaldlhatók.) 

A 

A baújmegye II. 154 158 
Ab invisis való gyógykezelés 73 
Abracadabra II. 220 
Abracolium II. 221 
Abraxas Il. 220 
Accabussare 208 
Acetum quatuor latronum 303 
Adami Pál 10 
Adatok az 1738-43. évi pestis történeté-

hez II. 146 
Adulteri campestres 192 
Aemilius (Julius) 71 (lásd Milio alatt is). 
Ae.tites Il. 9 
Agne.thler Mihály 9 
Aitzingerné (lásd Derssfy Potencia). 
Ajnácskő 161 
Akovita 177 
Alapitványok magyar tanulóknak kül-

földön 10 
Albinus Bernát 56 
Alhévíz (Budán) 176 
Alkimisták 271 és köv. 
Alkoholizmus 176 és köv., 341 (lásd Bor-

ivás alatt is). 
Allatgyógyászat 362 
Allatorvasi főiskola 15; II. 142 
- képesítés 2 

Aliattani intézet 15 
Aloe TI. 189 
Amaurasis II. 292 (kétszer) 
Amulettek II. 14, 208, 220, 280 
Anabaptisták 88 és köv. 
Anatomia: lásd Bonctan. 
Andrád Sámuel 42, 49 
András orvos 64 (kétszer), 66, 70, 103 

- szebeni gyógyszerész II. 83 
Angel gold U. 16 
Angelo 70 
Angol királyok gyógyításai II. 15 

~fagyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. IL 

Angolkór 357 
.Antal orvos 66 
Antimonium diaphoreticum ablutum 

II. 96 
Antiochiai szent Margit II. 10 
Antonius Sirmcnsis 66 
Apácák 83 
Aphrodisiaca 289, 359, 360; II. 266 
Aphrodisiacum diavolini 289 
Apollatium (kolozsvári főiskola) 3 
.,Apothecarius"-szó II. 73 
Apotropaeikus (hárító) eljárások II. 43. 

219 
Anua aurea IL 166, 247 

- cocta II. 256 
-· euphrasiae II. 246 
-· Hungarica 291 
- reginae H ungariae 290 és köv. 
- regis Hungariae conh·a omne toxi-

cum II. 21 
- vitae 177; IL 78 

Aquilejai Angelo 70 
Arábiai franczú 176 
Arad 136 
Aranda Agoston 103 
Arany használata szüléskor II. S 
Aranyas zsályavíz II. 100 
Aranyasi Gellértfi János II. 215 
Aranylemezek használata himlőnél 168 
Aranytinetura 342 
- -venyige II. 228 
- -víz II. 247 

,,Aranysas" gyógyszertár Budán II. 91,93 
Arányi Lajos 253 és köv.; II. 1il8, 140, 197 
Argenti Döme 309, 310; II. 129 
A1·isztokrata kuruzslók 97: IL 220 
Arkosi Thegző Reneelek 35 
Armelino (velencei bába) 71 
Arnyékszékek 156 
Aromatari i IL 7 4 
Ars sympathetif>a 101 

21 

r 
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Arszabvány II. 89 
Árvamegye 124 
Anén 362; II. 195 
"Arzt-Aptiker" 103 
Asklepios Soter II. 15 
Asperula odorata 143 
Astrologia medica 348 
Ásványvizek 151, 285; II. 189. 218 
ÁsványVÍz-ivás 151 
Atrapa belladonna (pálinkában) 186 
Attomyr József II. 129, 136, 137 
A ul ae familia r is 60 
Aurum Hungaricum 331; II. 8 (lásd 

AranY alatt is). 
- potabile 89, 331 

A11sfeldt Kristóf 123 
"A.uszugales" II. 93 
Avalus (Dionysius) 76 

B 

Bábák 96, 97, 338; II. 192 
BabóchaY József 59; II. 54 
Baden (fürdő) 148 
Bagay József 54 
Bagonyai ráolvasás II. 189 
Bakady tanár II. 132 
Baksa Márk sebe 325 
Balassa János 12, 15 (klinikája), 257, 258, 

259, 260, 363 és köv. 
Balassagyarmat 287 
Balatonfüred 152 
Ball 144 
Baliga 45, 46, 50 
Bálint budai gyógyszerész II. 77 
- lásd Valentinus. 

Balneales 142 
Balneuro animarum 141 
- herhaceum 142 

Balogh Kálmán 4 
Balsarnum Hungaricum (Pannonicum. 

Carpathicum) II. 164 
Balsaráti Vitus János 26. 35 
Balzsamozás 260 
Bánfihunyadi János 276 és köv. 
"Bányák" 144 
Bányavárosok 104, 105 
Baranyamegye 120; II. 155 
Barcsai Akos iszákassága 182 
Báróczy Sándor betegsége 286 
Barra Imre 35 
Bártfa 82, 103, 142, 147, 150, 152, 155, 220 
Bartholomaeides László betegsége 79 
Bartholomaeus Italus 70 
Bartolus de Squarcialupis 274 
Haruthkane ilidzse 146 
Basel (felavatás az egyetemen) 55 
Báthory Gábor és István 76, 183, 184, 194 
Báthory István betegsége és halála 76 
BatthyánY Ferencné 97 
- Lajos halála 364 

R a x am Márkus 225 és köv. 
Bazin 212 
Beatrix királyné 194 

Bebek Ferenc II. 108 
Beck János Vilmos 64 
Bécs 5, ll, 193, 213, 222, 241; II. 118, 158, 

222 
Bécsi egyetem 5, ll, 12. 51, 54 
Békéscsaba 337 
Békésg;yula 336 
Békésmegye 108, 125, 130 
Béla király láz elleni szere II. 21 
Bélpoklosság 171 (l. T.Jepra alatt is). 
Bencések 140, 141 
Bene Ferenc 2, 13, 18, 24, 25, 170, 316; 

IL 238 
Benedikciók 83, 138, 139; II. 6, 191 
Benedikt (tanár) 10 
Benkő Sámuel 63, 78 
Bentio Agoston mester 71 
Bentzig Mátyás 130, 137 
Eenza dr. 123 
BerchÍ:old: lásd Perectoldus. 
Bercsényi Miklós és a lengyel király 

184; - B. M. és az alkimia 272 
Bereezk (Briccius) György, vízaknai 40, 

42, 43, 50, 56, 62, 66, 99 
Bernaldus mester 66, 112 
Bernold: lásd Bernaldus. 
Bertalan (pozsonyi olasz orvos) 70 
- mester 112 
- József (sebész) 170 

P.ertold orvos 67, 70, 101 
"Bestye"-szó 216 
Beszterce 175 
Besztercebánya 35, 64, 69, 104, 105, 147, 

177; II. 77 
Besztercei spiritusz 342 
Betegség r.nint büntetés 114 
Betegségdémonok 115; II. 290 (lásd 

Démonok alatt is). 
Betegségek megevése II. 8 
Betegségnevek 359; II. 282 
Bethlen Gábor 75 (betegsége), 151, 365 

(halála); II. 40, 122 
- Kata 36, 73, 84 

Reythe András 346 
Bezoár II. 34 
Ribiellus 71 
Bidloo Gottfrid 43 
Biharmegye 336 
Bikapénz 192 
Billroth javaslata a magyar tanulők ki

zárására a bécsi egyetemről 12 
Birly Ede 23, 262 
Bismuthum subnitricnm (mint kolera 

elleni sze r) 304 
Bisoplé 186 
Rivereilus 71 
Blandrata György 3, 65, 102 
Bleicherbad 146 
Blennorrhoea 203; TI. 186 
Boeatius TI. 40 
Eoccino dr. 72 
Bocskai halála ll. 195 
.,Bodega"-szó TI. 80 
lloerhaave 73 
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Boldogasszony 115; II. ll 
Boldog Margit 139, 172; II. ll 
Bologna 5 
Bolus armena II. 181 
Boncalások II. 193, 234 
Bonctan 26, 247, 248; II. 234 
Bonctani kifejezések II. 316 
Borbélyok II. 51 (lásd még Sebészek 

alatt is). 
"Bordély''-szó 174 
Bordélyház 222 és köv. 
Borivás 132, 176 és köv., 179, 341 
Horkimérési engedély (orvosoknak) 62 
Bm·kó II. 217 
Bornemisza Anna 97 
Boróka 164 
Borsodrnegye 143 
Borszék 148 
Boszorkányok 94, 217 
Boza (ital) 186, 239 
Böhm Károly (egyetemi tanár) 23 
Bőrgyógyászat 175, 176, 248; II. 292, 293; 

továbbá az idevágó betegségnevek 
alatt. 

Rracciolini Poggio II. 190 
Branche orvos 66 
Brassó 64, 108, 167, 175, 222; II. 83, 92,177 
Brassói Bálint 54 
Bressa: lásd Francesco. 
Briceius: lásd Bereczk. 
Brissiai Lőrinc 71 
Bruekmann n. 164 
Buccella Miklós 76, 90 
Bnekiseb Károly József 101 
Buda 25, 70, 120, 125, 130, 133, 135, 136, 

150, 154, 160, 166, 193, 205, 218, 223; 
II. 29, 67, 76. 91 és köv., 151, 152, 156, 
205 

Budai egyetem 2, 3, 25, 58 
Budai fürdök 145 és köv. 
Budai jogkönyV 207, 208, 216, 218, 220, 361 
Budapest 205, 218 
Bugát 259, 312 és köv., 316 és köv.; TI. 

238, 239 
,.Bujdosás" 40, 158; II. 60 
Burgonya meghonosítása Erdélyben II. 

237 
Eurzák (az egyetemeken) 51 és köv. 
Bűbájosok 94, 96 
Bürökmérgezések II. lll és köv. 

c 
Caldarii 142 
Canano Baptista 71 
Candela bacillaris II. 77 
Cantharides (régi jelentése) 359 
Capinius Márton 9 
Caprioni dr 60 
Capsiarii n. 165 
easpar de Leitschovia 54 
Castelmaro J án os (sebész) II. 181 
eastoreum II. 258 
Casus uvae II. 288 

Cathrini (pestisorvos) 161 
Oazan J án os 71 
Céhek (sebészeké) II. 59 és köv. 
Cellinus sebész 70 
Ce y l J án os 73 
Cézár, Bethlen Gábor gyógyszerésze TI. 83 
"Charlatan"-szó 76 
Ohelidonium maius II. 21 
Chinakéreg 139 
Chirurgus expositus 120 
Christophorus (magister) 79 
Chrysaens Bertalan 103 
Chyrrer Pál 54 
Cigányok nemi erkölcse 218 
"Cimpa"-szó 173 
Cipkarii II. 165 
Circumforanai 76 
Citrom a gyógyszertárakban II. 87; lásd 

továbbá a betegségnevek közt. 
Cl ostein Simon 2 
Clysma 366; n. 89 és köv. 
Coberus (Kober) Tamás II. 51, 88 
Coitus 349, 351, 352; IL 50, 187 
Collegialitás 75 
Coliimitius (bécsi orvos és csillagász) 

351 
Color Caschoviensis 164 
Colstein: lásd Clostein. 
Commissarius mundationis 120 
~ sanitatis II. 150 

Commissia sanitatis 120, 160 
Compók 88 
Confectionarii II. 75 
Confactor medicinarum TI. 73 
Conium maculatum II. lll és köv. 
Consilium 75 
Contumatia 159 és köv. 
Convivium doctorale 56 
Craniopagus II. 37, 39. 41 
Crasiologia 260 
Creitz János (sebész) 121 
Croearü 121 
Cucarum V enetianum II. 189 
Cukor használata a gyógyszertárakban 

stb. II. 75 és köv .• 189 
Cye1ops-torzok II. 36 
Csanaki Máté 39, 49 
Csapó József II. 195; továbbá a gyógy

szer- és betegségnevek közt számos 
helyen. 

Csatornázás 156 
Csausz Márton egyetemi tanár 14, 21, 26. 

69, 262 
Csáky Istvánné 97 
- Miklós püspök fajtalankorlásai 191 
Császárfürdő 145, 147.-150 
Császármalom 147, 150 
Csázmai leprásház 175 
Cseh-CBúzy János 100, 340 
Csepreg 141 
Csillagászat (orvosi) 348 és k6v. 
Csipa 359 
Csoma 358 
Csomós (púpos) 359 

21* 
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Csonttörések 78; ll. :'.12, 34 
Csoportos 359 
Csóron Ilona 97 
Csömör 138 
CJ,;nroa 358 
Csúz-y: lásd Cseh Csúzy. 
Cyprian Abrahálll egyetemi taná1· 44 
Czanaki: lásd Csanaki. 
Czeglédi 79, 102 
Cze:rmak Nep. János 15 (intézete) 
Czibak Imre 54 
Czillei Borbála nemi erkölcse 197 
('zobor Erzsél1et 97. 168 

D 

,.IJáma"-szó 203 
Daniel de rrranssilvania 272 
Dánie], brassói gyógyszerész II. 83 
Darkó-féle titkos szer II. 209 
Dauehbergk János (oculista) 86 
Deachylon IL 61 
Deák Ferenc boncjegyzőkönyve 367 
neakorium II. 62. 252 
nealdea n. 62 
Dcaquilum II. 61, 267 
Debrecen 31, 47, 72, 93, 104, 130, 135, 166, 

187, 192, 207, 222, 223, 336; Il, 60, 61, 
62, 89, 146, 151, 152, 153, 195 

J)ecoctum ebeni 100 
J)egenhardt (soproni orvos) 337 
Deimling (soproni gyógyszerész) 339 
Delphio Cézár 71 
DeméndY László 101 
Démonok 115; II. 5, 43, 47, 105 
Dénes borbély 103 
Dentifrangibuli 80 
DerssfY Potencia 97. 98 
Dés 31 
Deval (sebész) 130 
Diacoriom n. 62 
Diakodion n. 62 
Dialthaea II. 62 
Diapompholigos (tapasz) II. 98 
Diascordium Fraca.storii 137 
Diavolini di N a poli 289 
Diákcsínyek 31 
Diáknaplók 43 és köv. 
Dictamnus albus II. 207 
Dies fausti és infausti 348 
Digitus medicus II. 13 
Dirojén Pál 35 
Dionysius A val us 76 
Diószegi István 35 
Diploma (orvosi) 55, 56, 57 
Diplomáciai küldetések 65 
Dissertációk 56, 57 
Disznóhús evése bujakórosoknak tilos 

n. 188 
Dockenbm·g (Hans von) 297 
Doktorrá avatás 55 és köv. 
Daleschall Gábor 20 és köv., 25 
Dollhopf János 350 
Dominiens de P"ropheta 70 

Domus leprosarum 174; II. 67 
- scabiosorum 175; n. 67 

Draco 70 
Dracontica (= comedones) II. 311 
Drágakövek 332; II. 54, 76 
Dragoriuru lL 252 
Ductus thoracicus ll. 234 
Dudáth András 104,229, 356; II. 9, 119,228 
Dumbar András (sebész) 133 
Dunafürdő 148 
Dühöbogár 360 
Dühötke 177 
"Dynamis" szó értelme lL 15 
Dzondi-féle kúra 312 

E 

Ean de la reine de Hongrie 290 
- de Ninon 292 

Bbag-betegség 355 
Eekstein Ferenc 18, 20, 24 
Egano da Floreno 71 
Eger II. 11 
Egerhard budai gyógyszerész II. 77 
Egettharosok 171 
Egi jelek (pestis előtt) Il. 179, 229 
Egyetemi élet l és köv. 
Egyetemi hallgatók fegyelmetlensége 27 

és köv. 
Bhinség (pestisjárványok alkalmával) 

IL 15~ 
Ebriinger Bertalan, soproni gyógysze-

rész II. 89 
Ekkard Kristóf 66 
Eklézsiakövetés 212 
Eleázár, ZsigmOnd lengyel király és 

Bocskai zsidó orvosa II. 31 
Electuariuru ad coituro II. 100 
- antihydrophobicum IL 208 

E1ephantiasis arahum 176 
Elevenen eltemetés 207 
Elixir antivenereum 100 
- ad longarn vitam 285 

Ellázárodni 17 4 
Elsner Joachim GyörgY II. 234 
Eltz György (sebész) ]33 
}'-:robervér (mint gyógyszer) 92 
}!imberölés II. 193 
Ernpiastrum attractivum 130 
- citrinum II. 61 
- de meliloto II. 61 
- griseum Posoniensc II. 99 

Endlicher István 10 
Engel Gábor 358 
- Jakab (gyógyszerész) 352 
Engesztelő fürdök 141 
"Entbinden" német szó magyarázata 4 
Entz Ferenc 257 és köv. 
Enyedy J án os (sebész) 205 
-Sámuel 27 

Eperjes 63, 73, 110, 222; II. 226 
Eperjesi J án os 54 
Epbesnsi Diána II. 36 
Epilepsia 92 

Tárgy- és névmutató 

Epinyctis II. 306 
Erdély 69, 106, 121; továbbá az egyes vá-

rosok (Kolozsvár stb.) neve alatt 
Erdélyi főiskolák 3 • 
- zsidó orvosok II 30 

Erdélyi János 272 · 
- Mihály 10 

Ermek 136," 168, 169, 196 201 
293; IL 240 ' ' 

280
• 

28
1. 

Erőszakos nemi közösü1és: lásd 
Stnpruro alatt. 

grvágás 339, 346; IL 5 l, 52 56 
Erzl Ignác 103 ' 
Erzsébet franc~a- királyné halála II. 225 
- ~ag~ar krralyué, Károly Róbert 

felesege 293 és köv. 
Eskü 105, 133; Il, 89, 175 
Essent:ia Carpathica 100 
- episcopalis II. 248 

Esterházy Ferenc gróf 139; II. 220 

~::~!~!~:i 6iin;~~ia li. 11, 27, 161 
- hévvizek 145 
- keserűvíz II. 97 
- m~sekönyV 214; II. 68; továbbá lásd 

Missa.le Strigoniense alatt 1• . '· 
Esz~ergom.megye II. 155 
Etelek TI. 57 
Eugubiói András 70 
Evés, ivás II. 57 és köv 
Evi fizetés: lásd Honorárium 
"Excellenciás" cím 110 és k'" · 
E:~orcizmus II. 43, 104 ov. 

F 

Fabini János Teofil 18 23 
Fabricius Konstantin '104 
Fabritins Pál 351 
Facetius Illés 56 
Fagyalbogár il60 
Fajtalankodás 190 és köv 
Fáklyaá~sítás a patikáb'an II. 77 
Falk (gyogyszerész) II 84 
Familiárisok 60 · 
Febrifugum Belae regis 294· II. 21 
Febris Hungarica II. 297 ' 
F-ecskefű II. 21 
Fehérmájú emberek 217 
Fehér spiritusz 342 
~e~~r Mihály epitaphiuma II. 177 
F eJervári István 38 
~~ekete halál II. 182 
Fekete Imre gyógyszerész kézirat" 
Fekete tyúk (szü1ésnél) II 5 """ 
Felavatás 55 és köv. · 
Felfalusi Mihály 60 
Fclicius, nagyszebeni orvos 61 
Félixfürdő 145 
Felvirrezi György 142 
Fénykezelés (himlőnél) 169 
L Ferdinánd 330 
Feredő-bányák 144 

IL 97 

Ferenc (bressa-i) 65 
- doktor [Báthorv Zsigmond 

orvosa] 6
5 

~ udvari 

~ n vari orvosa) --
6
m
6
ester (Xag;." r.a,·os ú 

Ferencrendiek II. 174 
F~rtőtlenítés 163, 164; II. 154 
Fwa (fi co) II. 220 
F~nsen-féle gyógymód 169 
Fmta 359 
Fischer (orvos) IL 56 
~ Dániel 35, 100 

Fizetés: lásd Honorárium 
Fizikusok 207 (lásd Physi~us alatt is). 
Fl ageliánsok II. 183 
FI~stromfőzés (sebészeké) II. 61 
JCl or Ferenc 257; IL 197 
f loribns-pohár II. 6a 
Fogarasroegye 155; II. 192 
Foghagyma 138 
Fog·húzók 80 
Folklore: lásd Néprajz, 
Fontana Ferenc 65 113 
Fontanellák II. 261 262 
Forgó György 314 ' 
Forla~:li, soproni orvos II. 89 
For~ICa (betegség) II. 314 
Formcatio 190 
Főtt víz 179; II. 256 
Fra~:~tianus Antal (páduai tanár) 241, 

Francesco da Bressa 65 
Franc~a királyok gyógyító ereje II. 17 
FranCiski 163 
F'rancú IL 284, 294 
Frangepán betegsége 75 
Frankfurti egyetem 56 
F:ankovith Gergely IL 230 
Fugemutatás (szemmelverés ellen) II. 220 
Fratres Moravici 88 
Fraxinus: lásd Kőrös Gáspár 
Fr~y ~ános Gáspár' 93 · 
Frlderwus (Henrik János) sopr . 

60, 105, lll, 338 om orvos 

Friz~~elica (Frigimelega) páduai tanár 

Fumigatio 163 
Furatos 209 
F~lÖJ?. (II. Ulászló orvosa) 66, 71 (kétszer) 
Furdok 140, 168, 206· tova"bha" a h , f"" d • z egyes 

azal ur ők neve alatt. 
F~rd~kád (bőrmedencés) 140 
Furdaorvosok 149 
Fürdőpénz 142 
Fürdős-leányok 140 141 
F'iistölés 163. 164 ' 
"Füvesek" 75 
Füves könyv 345 

Ga ems 
Galgóc 
Gallus, 

G 

Péter (pfarrkircheni) 54 
121; IL 77 
L Ferdinánd on-osa. 330 
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Ganmer József sebész II. 151 
Garay J án os dr. II. 140 
Garcianus mester 112 
Gaube Antal gyógyszerész IL 94 
Gazius Antal 71 
Gáspár doktor: lásd Kőrös Gáspár. 
Gáspár lőcsei orvos 54 
Gebhardt Xavér Ferenc pesti tanár 262 
Gekmin mester (gyógyszerész) II. 73 
Gellért orvos 67, 112 (magister), 101; 

lásd még Ger(h)ardus alatt is. 
Gellértfürdő 145, 176, 206 
Gellérthegy (mint prostitució-tanya) 217 
Gennyszalag IL 261 
Gensei János Ádám soproni orvos 62,339 
Gentiana cruciata II. 210 
Gergely doktor II. 231 
Ger(h)ardus orvos 67, 70 (Latinus), 330 

(I. Ferdinánd orvosa). 
Geyer (sebész) 133 
Giovio püspök 196 
Glatter Ede 261 
Globus hysteriens 354 
Glosius Sámuel II. 167 
Gorgoneion II. 219 
Gorolyka 177 
Gömőry Dávid 35, 116, 284 
Gőnye 359 
Görgei Pál 35, 73, 74, 108 
Görög herélő doktorok 79 és köv 
G-öttingai egyetem 34, 50 
Gőzfürdő 142 
Gramelius Márton 62 
Granner Gáspár (sebész) 87 
Gratia Dei (tapasz) II. 98 
Greatrakes gyógyításai n. 15 
Grebner János Gáspár (sebész) 125, 133 
Gregorius n. 231 
Gruby Dávid 42; II. 34 és köv. 
Gspann Károly 4 
Guttmann Eberhard (brassói oculista) 86 
Gyarmathy Sámuel 42, 62; II. 236 
Gyászmagyarak 17 4 
Gyermekalácsuszta-tás ll. 193 
Gyermekek testi nevelése II. 239 
Gyermekbalzsam II. 217 
Gyermekgyógyászat 344, 356, 357; II. 216 
Gyertyaárusítás a gyógyszertárakban 

n. 77 
G-yilkosság II. 192 
Gyógyszerárszabvány 338; II. 89 
Gyógyszerek II. 207 
Gyógyszerészek 42, 72, 103, 131, 241, 309, 

317, 333, 338, 352, 361, 366; II. 73 és köv. 
Gyógyszerész-orvosok 36 
Gyógyszerkereskedés II. 34 
GyógyszerkönyV II. 212 
Gyógyszerszámla 132 
Gyógyszertárak 352; II. 73 és köv. 
- Budán II. 91 
- ellenőrzése II. 86, 94 és köv. 

Gyöngyös 31 
Gyöngyösi Pál 11, 13 
Győr 134, 141, 154, 188, 205, 214; II. 161 

Gvulafehérvár 3, 4, 212 
GYulafehérvári főiskola 3, 4 
Gyulai Pál orvos 3, 65; II. 228 

Habánok 88 
Habsburg-ház 167 

H 

Habsburg Mária nemi erkölcse 199 
J;J:absburgok gyógyító ereje II. 23 
Hadi sebészek 88 
Hadnagy Bálint II. 67 
Hadrianus orvos 66 
Hadviselés és prostitutio 202 és köv. 
Hagyma 138; II. 58 
Hagymás betegség 128; II. 296 
Hagymáz II. 297 
Hagymázmérők 95 
Haller Albert (a "nagy") 45, 46 
Halottak szállítása és temetése pestises 

időkben 165 
Halottvivők (pestises időkben), lásd 

Tragerones. 
Hamhacher (orvos) 56 
Han György, anabaptista orvos 89 
Handsch György 330 
Hans Hungar 279 
- orvos (Körmöcbányán) 63, 103 

Haramia-ecet 303 
Háromszéki himlőjárvány 167 
Hathvani István 47, 48; II. 226 
Hayek tanár 10 
Hegyalja 159 
Heidelbergi egyetem 55 
Heli János 170 
Hellenbach János Gottfrid 66 
Henisch György 8 
Henricus J ohannes Fridericus lll 
Hentesek ellenőrzése II. 159 és köv. 
Hentzhidai Mátyás 50 
Hepar reguli antimonii II. 95 
Her barium 345 
Herbator II. 75 
Herborista II. 75 
Heringárulás a gyógyszertárakban II. 79 
Herkulesfürdő 148 
Hermann Márton brassai orvos II. 83 
Herniotomusok 79 és köv. 
Hieronymus Italus 71 
Himlő 167 és köv.; II. 284, 289, 302, 306 
- -oltás 170; Il. 238. 
- -vásárlás 171 

Hittani tanulmányok 50 
Ródmezővás<irhely 336 
H óférgek II. 123, 235 
Hoffmann Tilés 101 
Hoffner József tanár li. 142 és köv. 
Hofsteter János Adám 9 
Hóhér 12, 91 és köv. 
Hollandusok nemeslelkűsége a magyar 

tanulők iránt ll 
Hollmann József budai gyógyszerész 

II. 9l 
Hornieidium grave II. 193 

l 
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'l 
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Homoeopathák II. 137, 140, 145 
Honorárium 67, 101, 134 
Horoscop 350, 351 
Horváth Márk 54 
Hospitale 175 
Höke Lajos 306 és köv. 
Hunyadi- Ferenc 65, 110 
H unyadmegyei pestis 166 
Hure-nweibel 203 és köv. 
Húsvizsgálat TI. 157 és köv. 
Húslátók II. 157 és köv. 
Huszti (Szabó) István 34, 102 
Hübscherinnen 197 
Hygiene: lásd Közegészségügy 
Hyrtl J ó zs ef 10 

I 

Icterus gyóg~yitása a magyar királyok 
által II. 22 

Igazgyöngy 332 
Ignis sancti Antonii II. 310 
Illatszerek 163 
Illyésházy nádor gyógyszere arena ellen 

II. 99 
Illmer Frigyes Ferdinánd 206 
Impotentia 360 
Incollegialitás 75 
Incubus II. 302 
Incze Mihály 24, 34 
Indigógyártás 100 
Induló pohár 56 
Ingenhouss 167 
Inhum.atores 165 
Institorisz Mátyás 361 
Iridologia II. 132 
!satis tinctoria festőanyaga 100 
Iskolai torna II. 239 
Istápgyertya II. 77 
"Isten keze" TI. 14 
"Isten markában van" II. 14 
.,Isten után" 117 
István gyógyszerész II. 73 
- mester 112 

Ivóvíz 179, 180 
Izabella korályné II. 77 

J 

J acobinus Bernát 66 
Jacobus [Magister] de Cibinio 54 
- de Placentia (s. Longobardus) 70 

Jakab: lásd Jacobus. 
- zsidó orvos IL 31 

,J ako bovics dr 259 
.János, Bethlen Gábor sebésze 366 
- bolognai magyar orvostanár 5 
- gyógyszerész II. 73 
- (honti főesperes és az orvosi tudo-

mányok tanára) 3 
- mester 112 
- (V. István orvosa) 67 

IX .. J án os pápa gyógyszere (Electu-ari um 
pro visu) II. 101 

J anovich nagyszombati gyógyszerész 
n. 1oo 

J anus (római istenség) II. 37 
- Pannonius erotikája 195 

Járványkórház 131 
Jena 31, 34 
Jendrássik Jenő 4, 14 
J enisch pozsonyi orvos II. 86 
Jessenius (Jesseny, Jeszeni, Jeszenszky) 

János 246 és köv. 
Jézus gyógyításai II. 14 
J ezsuiták II. 92, 101, 162, 166 
J oannes Adamus Eperiansis 54 
- de Transsilvania (de Dacia) 272, 273 
- Donatus Adriaticus 71 
- Evangelista (Izabella korályné or-

vosa) 110 
- Fridericus 105 
- Maria Italus 102 

J ó b betegsége II. 188 
Joel Ferenc 9, 10, 217 
Joffe dr 257 és köv. 
J o hanna (nápolyi) 194 
Joó István 4 
Jordán Tamás II. 117 és köv. 
Jósa István II. 71 
Jótékony alapítványok magyar tanulók-

nak (külföldön) 10 
József (zsidó sebész) n. 30 
Judaeorum visitator 121 
J uh ász Máté 99 
Julius Aemilius: lásd Milio. 
J unipems 164 

Kalendáriumok: lásd Naptárak. 
Kalomel (mint veszettség elleni szer) 361 
Kánikulában nem szabad gyógyítani 

241, 350 
Kanpénz 192 
Kantairesek 96 
Kapisztrán János 83; II. 9 
Kaposi Móric bécsi tanár 10 
Káptalani iskolák 3 
II. Károly angol király gyóg:yitásai 

II. 16 
Károlyi Sándorné 97 
Kassa 101, 154, 157, 164, 207, 287; II. 53, 

77, 158, 161, 164 
KaSsowitz bécsi tanár 10 
Katonai sebészek 99 
Katonaság hatalmaskodása pestisjárvá~ 

nyok alkalmával II. 154 és köv. 
Kávé árusítása a gyógyszertárakban 

II. 78 
Kazinczy Sámuel 47 
Kecskemét, 125. 130, 133, 209, 211, 223, 301, 

333, 334; II. 61 
Kedd asszonya II. 12 
Kegyesre-ndiek II. 92 
Kégly .T án os Ferdinánd (lőcsei sebész) 

IL 54 
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Kéjnők 192, 203 és köv., 207, 215 és köv., 
218 

Kemény J án os fejedelem 366 
Kenelm Digby 277 
Kenő asszonyok 95 
Kentefitélők 95 
Keritönök büntetése 191 
Kern Tóbiás (sebész) 86 
Kerzius (Kerzer) Pál 66 
Kessl Bálint pozsonyi gyógyszerész II. 86 
Keszler Mihály 57 
Keuschheits-Commission 213 
Kézirat 285, 340, 345; II. 50, 54, 97, 222, 227 
Kézsmárk 35, 72, lll, 129; II. 174 
Khien Ferdinánd 36 
Kielberger dl' 257, 258 
Kígyó az emberben II. 103 
Kígyóbőr, mint a szülést könnyítő cin-

gulum II. 5 
Kígyójárvány Szikszón II. 108 
Kilényi Teofil 342 
King's evil II. 15 
Királyi érintés gyógyító ereje II. 13 
Kisfaludy Károly betegsége 311 
-Sándor 213 

Kismarton 196 
Kisújszállási pestis 166 
Klistély: lásd Clysma. 
Knogler Márton 124 
Kocsmai rendszabás 187 
Koberer Sebestyén Antal (sebész) 121 
Kochlatsch (körmöcbányai orvos) 123 
Kolera 301 
Kollonics-féle "Ordo pestis" 136 
Kolozsvár 34. 35, 62, 94, 134, 155, 175, 

212, 214, 215; II. 41, 161, 187, 192 
Kolozsvári főiskola· 3 
- orvos·-sebészi tanintézet 4 

Komárom 212, 214 
Komároroy János 57 
Komlódy András II. 208 
Konstanci zsinat 217 
Kopin Márton 9 
Korányi Frigyes 365 
Kórbonctan II. 234 
Kórház 175; II. 187, 200 
Korytnica 147 
Kósa Mózes (középajtai) II. 209 
Kossuth Lajos 178, 301 
Kotkünig 156 
Kovács-Sebestény Endre 307 és köv.,.367; 

II. 133 
Kovács-Tatai György 39 
Kozmademjén IL 85 
Kozmadombja IL 86 
Kökösi István 58 
Köleséri Sámuel 35, 36, 55, 60, 64, 271; 

II. 217 
König József (sebész) 133 
Könting II. 264 
Köpés (mint bajhárító, szemlllelverés 

stb. ellen) II. 43, 220 
Kőrisbogár R59; II. 209; 252 

Körmöcbánya 85, 86, 104, 105, 110, lll, 
123, 151; II. 94, 153 

Kőrös Gáspár 62, 235 és köv.; II. 74, 84 
Kőszeg 188; II. 89 
Kőszegi régi patilea II. 101 
Köszvény 340 
Kötés, kötők 95, 96 
Kövezet-adó 154 
Közegészségügy 138 és köv.; II. 239, 157 

és köv. (Lásd továbbá Járványok. 
Lakásviszonyok, Ivóvíz, Köztiszta
Ság, Pestis stb. alatt is.) 

Köztisztaság 153 
Krajszel János Zsigmond lll 
Krakói egyetern és burza 51 és köv. 
Kramer János György 139, 361 
Krassómegye II. 69 
Krasznamegye IL 161 
Krebner: lásd Grebner. 
Kreisel: lásd Krajszel. 
Kristallenseher II. 131 
Kristóf mester 79 
Kronos-monda II. 37 
Kulcscsonttörés 78 
Kundtstock de Buda 54 
Kunewalder-féle ház 15 
Kurittyoló orvosok 76 
Kuruzslók 75, 76 és köv., 110, 159, 338; 

II. 33, 34, 69, 179, 216 
Kurva"-szó 215 

Kutak (tisztántartás stb.) 154 és köv. 
Kuttner Lénárd bécsi orvosnövendék 

(1481) 54 
Kut:yák (veszettek) 156 
Kutyaölés (mint meggyalázó delictum) 

157 
Kvintely II, 264 
Kyr Pál 35 

l.ac virginis 274 
Lady Montague és a himlőoltás 170 
Laffer József 4 
II. J,ajos király 72, 183, 199, -206. 248 
Lakások füstölése 163 
Lakásviszonyok II. 179 
Lakodalmi ünnepségek II. 124 
Lalich-féle kezelés veszettségnél II. 210 
V. László király 197 (romlottsága); II. 

195 (halála). 
Látatlanból való gyógykezelés 73 
"Latz" 198, 199, 200 
Lazaréturu 131, 160 
"TJázár"-összetételű helynevek 171 
Lebel Izsák 78 
Léggömbkisérletek II. 237 
Legrégibb magyar recipe 328 
- orvosi munka magyar szerzőtöl II. 215 

l.ehotzky (kassai orvos) 303 
Lelki (lélek-) fürdök 141 
Lénárt J án os gyógyszerész II. 85 
Lenhossék József 4. 
- 1\fihály 12; II. 200 
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Leo ("heremita physicus") 66 
Leon (Leó), zsidó orvos II. 31 
r~eonardo de Masscri 71 
Lepra 171 és köv.; II. 187, 188, 287. 310 
Leprások háza 175 · 
Leprosoriumok 174 
Leschicr (sebész) 131 
Levelek fcrtőtlenítés0 159, 164 
Levélfüstölés 159, 164 
Lex Carnelia 359 
Leydeni egyetem 4:3 
Libera persona 222 
Licentiatus 56 
Uebetraut Gottfrid 100 
Linzbauer Ferenc II. 213 
II. Lipót 28S, 289 
I. Lipót betegsége II. 195 
Lipót, pozsonyi gyógyszerész II. 99 
Lippich 10 
Lithotomusok 79 és köv. 
Lófestés II. 260 
Lógós bába 97 
Lobner (Lohnau1) Gáspár kassai orvos 

n. 124 
Lóhúsevés II. 157 
Lorántffy Zsuzsám1a 97 
Lostájner Károly dr 26] 
Lotharingiai Ferenc halála 167 
Lovagló orvosok 108 
fJŐCRC 39, 5:1, 62, 64, 72, 77, 91, 103, lll, 

133, 136, 175, 188, 192, 212, 214, 216, . 
222, 352, 361; II. 82, 85, 88, 122 és köv., 
lí2, 176, 215 

Léíesei Gáspár 54 
Lőpormalom-fürdő 146 
I .. őrinc orvos 71 (brissiai), 103 
- pozsonyi flastromos II. 75 

Lubenau Reinhold (gyógyszerész) 138 
r~ubló 147 
Lucina, a szülés segítő istennője II. 7 
JJudovicus a Leonibus 341 
Ludus Veneris: Jásd Coitus. 
Lues: lásd Syphilis. 
- brunnogallica II. 119 
Lukácsfürdő 146, 147, 150 
Lukerhad 146 
J,umnitzcr Sándor 257 
Lübecki János mester II. 182 
Lytta (lyssa) szó jelentése 360 

Macsi András 102 
Madai Sámuel 100 

lU 

Madách Imre orvosai és betegségei II. 
127 

Madács Péter 36, 41, 51 
M adva Ferenc, a rudnói csodadoktor 

II. 129, 130, 137 és köv. 
:Magicus minister 81, 82 
"Magister" cím 112 (magister in 

pbysica). 
Magister Christophorus 79 
-· Franciscus 06 

l\lagis1er .Jacobus de Cibinio 54 
-Petrus 2 
- Sebastianus 112 
- Thaddaeus 70 
- Thomas 66 
- Valentinns lPellificisl de Corona 54 

"Magnificus"-cím 112, 113 
Magyar alkimisták 271 és köv. 
-- antimon II. 229 
~ arany: lásd Aurum Hungaricum. 
- gyógyszerkönyv II. 212 
- katonák nemi erkölcse 204 
- királyné vize: lásd Aqua reginae 

Hungariae. 
- khályné zöld kenőcse (Der Königin 

von Ungarn grüne Salbe) 294; II. 21 
--· király méreg elleni vize II. 21 
- királyok II. 182 
- - gyógyító ereje II. 20 
- monstrumok II. :16 
-- OTVOSi nyelV 316 
- orvosok és természetvizsgálók ván· 

dor~lései II. 238 
-- rézvitriol II. 229 
-tánc 201 

Magyarok edzettsége 106 
- nációja (a külföldi egyetemeken) 54 

Magyarországi Péter 51 
Magyaróvár 187, 215 
Maitrank 143 
Májusi (majalis) kúra 142 és köv
Makó 105, 206 
Maia scabies 175; II. 187 
Malaria 139 
1\falleter (orvos) II. 56 
Málnay dr 257 
Malum malannuru II. 293 
Manardus 73, 100, 351 
Manio Antal 60 
ManHla (maniela') gyógyszer IL 32 
Mannus mcster (gyógyszerész) 113 
Manofiea II. 220 
Marcy András 102 
Margit, IV. Béla leánya II. ll 
Margó Tivadar 4, 15 (pesti intézete). 
Marhavész 362 
Mária királyné (II. Lajos felesége): 

lásd Habsburg Mária. 
Mária Krisztierna gyógyításai II. 217 
- Terézia 167, 169, 199, 201, 213, 214, 

292, 293 
Máriássy Kata 97 
Marikovszki György 285 
Marisca II. 291, 295 
Mármarosmegye 69; II. 152 
1Iármarossziget 155, 223 
Marosvásárhely II. 87 
Marsilius Ficinus 66 
Marten Gergely gyógyszerész IL 97 
Martinovics Ignác 288 
Masbach (Maspachius): lásd Mosbach. 
Massage II. 218 
Masseri Lénárd 71 
].látra-betegség 353 
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Mattioli {Matthlolus) 97, 242 
n. Mátyás II. 122 
Mátyás király 181, 194, 195, 297, 330, 350; 

II. 36, 58, 77 
- - óvószere pestis ellen 330 
- - sebésze 297 

Mátyus István 178 
Mauksch gyógys:wrész II. 87 
:l1auritz., pozsonyi gyógyszerész II. 92 
}.fayr dr 124 
Mecenások 37 
:M.econium-etetés 187 
Medgyesi Gábor 99 
Medicina pastoralis 255, 265,, 266 
~fedicus expositus 120 
- ordinarius 104, 105, lll 
- personalis 113 
- testicularum 82 

Megbecstelenítés 190 és köv., 204 
Megbecsülés 110 
Megbélyegzés 207 
Megcsodálás II. 42 
.,Megretkelni" 191 
Megrontás 95; II. 288, 308 
Megyei fizikusok lll, 207 
Méhser-ivás 186 
Meisner (Meiszner) Mihály Ferenc 

sebész 126; II. 152 
~[el aCreum II. 267 
J\Ielancholia 239 (ex utero); II. 293 
)J_elchior (alkimista) 274, 275 
:M.eloe maialis II. 207, 208 
Menyhért Miklós 274, 275 
Mercurius universalis 280, 287 
- vitae II. 95 

Meretrix: lásd Kéjnő. 
Mérgezések II. 195 
Merkániom II. 266 
:Mészárosokra való felügyelet IL 159 

és köv. 

~lezentius 71 
Mezőtúr 223 
Meyr dr 124 
Miehael Pannonius 54 
Mihály, pozsonyi zsidó okulista, II. 30 
- (magyarországi) 54 
- vajda betegsége Il. 188 
~Iiklós mester, budai orvos-gyógyszerés-z 

103 
Mikroskóp II. 123, 193, 234 
Miksa király páncélja 198, 200 
}.Hlio [Julius Aemilius] 71, 75, 103. 112 
Miskolc 31, 111, 287 
Missale Strigoniensc 214 
:Mistgraf 156 
:Moller Dániel Vilmos 9 
- Károly Ottó 35, 64, 73, 116, 123, 149, 

342' Il. 83 
Monavius (Monau) 99 
Monstrumok II. 36, 179 
:1forbus Gallieus II. 187 
- Hungariens II. 118, 297 
-- J_,azari 174 
-- magnus II. 305 

Morselli ad coitum II. 100 
Mosakodás 140 
Mosbach György bécsi tanár II. 222 
Moskovitz Móric dr II. 140 
Munkács 177, 188, 191, 208, 209, 214, 216; 

II. 158 
M.uschler András II. 227 
Műhlbák II. 53, 54 
:Myrmecia (myrméx) II. 314 

Nádasdy Tamás betegsége 7 4, 8~ 
Nádra 353 
Nadragulyás pálinka ivása 186 
Nagel Emil 4 
Nagybánya 141, 155 
Nagyboldogasszony 115; II. ll 
Nagyenyed II. 237 
Nagykőrös 192, 212 
Nagy Lajos 174 (betegsége, lepran, 196. 

350; ll. 182 
N agyszeben 64, 72, 82, 103, 128, 156, 175, 

220; II. 83 
Nagyszombat 103, 104, 131; II. 52, 77, 97 

és köv., 171 
Nagyszombati egyetem 3, 12, 16 és köv .. 

91 
Nagyvárad 141, 144, 191 
Naplók 43 és köv. 
Nápolyi Johanna 194 
Naptárak 348, 349 
Nasr ad-din Tabib, I. Rákóczi György 

orvosa ll. 31 
Natio Hungarorum 54 
Nemességadományozások 60 
Nemi ··bajok: lásd Blennorrhoea, 

Syphilis. 
Nemi kicsapongások 190 és köv. 
N érnetek 6 (kultúrájuk hatása), 82 (fö

iskoláinkon), 180 (iszákosságuk), 241 
Néplázadások (pestis stb. alkalmával) 

125, 304; II. 152 és köv. 
Néprajzi 75 és köv., 94, 95, 96, 186, 187, 

200, 201, 207 és köv., 240, 256, 289. 
290, 332, 349, 353, 355, 358, 360; ll. l 
és köv., 10, 20, 39 és köv., 57 és 
köv., 103 és köv., 125, 131, 157, 162, 
171, 179, 182, 186, 207, 208, 217, 218, 
219, 249 {csába íre), 253 (emberír). 
266 (menydörgőfű), 273 (stancza
manna), 275 (szent János füve), 276 
(szépasszonyok füve, szép szőllő, 
tatárkenyér), 277 (temondádfü) 279 
(varakos béka), 280 (vesekő), 284 
(bántás, béka), 290 (egér), 293 (féreg, 
folyó csúz), 303 (megfüvezni, meg
kötni), 305 (nevetlen féreg), 311 (tálé, 
tárgy), 314 (váltott gyermek, vesz
tés). 

Nézők 95 
Nicholas de Hungaria 10 
Nicoletti, budai orvos 124; II. 88 
Niesevik János 80 
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Nógrádmegye 108 
N ostrifi.kálás 55 
Nők 36, 97, 185, 293, 294; II. 33, 34, 84, 216 
Numizmatika: lásd ltrmek. 
:Nyíri pajkosok 191 
Nyitramegye 159; II. 138 
Nyúlajkú (mint régi személynév) 359 
Nyulas Ferenc 285 

o 
Obonyai di 257 
Oculiliták 80, 83, 299, 362; II. 131 
Oeltr3.gerei TI. 165 
Oesterreicher József Ma n es 5 
Oettl Oenophorus 124 
Oláhok 78, 121; ll. 185, 188 
Olajos tótok 295 (lásd Olejkárok alatt is). 
Olasz Bertalan 70 
Olaszok 5, 70 és köv., 193, 241 
Olejkárok 50, 77, 295; II. 162 és köv. 
Oleuru Hungaricum (Carpathicum) 

Il. 164 
Ordo pestis 136 
- politiae 64, 102 

Orrlevágás 207 
Országvilág László (pozsegavári) 54 
Orvos-gyógyszerészek 103 
Orvoshiány 69, 70, 72, 159; II. 179 
Orvosi diploma 55, 56, 57 
- dissertációk 56, 57 
- gyakorlat 69 
- honorárium, lásd Honorárium. 
- nyelvünk 316 
- rendészet TI. 240 
- szakoktatás l és köv.; II. 202 

Orvosnövendékek (Pesten) 28 
Orvosok címe 110 és köv. 
- megbecsülése: lásd Megbecsülés. 
- mint gyógyszerészek 103 
-~ mint városbírók 63 
- ruhája 64, 108, 135 
- száma: lásd Orvoshiány. 
- társadalmi helyzete 59 
-· vallásossága 116 

Orvos-ujj II. 13 
Osztrákok 241; II. 118, 222 (lásd még 

Bécs alatt is). 
Ottmann J án os 54 
Oxfordi egyetem 10 

p 

Pacalvetés 211 
Paczkó György 304 
Padovai egyetem 5, 39, 40, 57 
"Pajkosok" 191 
Palamides (gJ-'Ógyszerész) II. 74 
Pál, brassói orvos 76 
Palcisz (lőcsei sPbész) 78 
Paliesi tó 100 
Pálff~.r-féle pilulák II. 171 
Pálffy Istvánné 97 

Pálinkafőzés 177 
Pálinkaivás 177 
Pál mester, pataki plébános és királyi 

fizikus 112 
Pápák zsidó orvosai II. 26 
Papok 76, 83, 102, 122, 138, 191, 194; II. 217 
Paracelsus 274, 295; II. 226 és köv. 
- és a zsidók II. 25~ 32 
- eperjesi orvos II. 226 
- József eperjesi főjegyző II. 226 

Paráznabírság 192 
Paráznaság 190 és köv. 
Parisi Ferenc (don Francesco) 72, 285 
Páríz Pápai Ferenc 35, 40, 41, 42, 44, 45, 

49, 51, 55 és köv., 66; II. 5 
Pastilles galarrtes 289 
Pataki Sámuel 47 
Patalérozók 120; II. 147 
Pater leprosarum 175 
Paterson-Hain 72 
Patikagyertya II. 77 
Patikaláda 97 
Patkányméreg 362 
Paulovics Agnes 83 
Pauschner Mátyás 102 
Pázmány Péter betegsége II. 233 
Pécsi egyetem 3 
Péczely Ignác II. 131 és köv. 
Pedicui o sis 139 
Pellengér 209 
Fellificis Bálint 54 
Peniszacskó 198, 199, 200 
Pénz fertötlenítése pestisjárványok al-

kalmával 164; II. 147 
Perbegg József Károly 63 
Peredoidus 62 
Peregrina ti o 40, 55 
Peremártani (Sartoris) Mihály 54 
Perliczy János Dániel 17, 342; II. 164,193 
Pern-yész Menyhért gyógysz~re JI. 207 
Persa dr (budai orvos) 161 
Perzy (sebész) 132 
Pest városa 29, 154, 156, 160, 167, 205, 223; 

II. 156, 200. Lásd Budapest alatt is. 
Pestalatius (Pestalozzi), lásd Pistalotius. 
Pesti egyetem 13 és köv., 20 és köv; II. 

238 
-- fürdők 148 

Pestilentiarius: lásd Pestisorvos. 
Pestilentici 176 
Pestis 69, 119 és köv., 158 és köv., 237, 

330. 333, 358, 359; II. 39, 67, 118, 146 
és köv., 158, 171 és köv., 215, 229, 290, 
296, 297 

Pestiskémek 119 
Pestison~os 119 és köv., 158 
Pestisruha (orvosoké) 135, 136 
PPtC'r, budai gyógyszerész II. 73 
- kalocsai érsek, III. Béla orvosa 5; 

Il. 131 
- budai orvos (1303-ban) 67, 103 
- kassai orvos 72 
- mcster (pozsonyi tanár) 2, 3 
~ orvos (Zápolya szo]gálatában) 66 
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Péter, orvos és gyógyszerész II. 85 
- lásd Petrus és Pietro alatt is. 

Petrovits (egyetemi tanár) 18 
Petrőezi Anna 97 
Petrus Hungarus, III. Béla orvosa 5 
- de Ungaria, bécsi orvosnövendék 51 

Pétsi András 57 
Peverella 71 
Pfeiffer Mihály 100 
Phallus (szemmelverés ellen) II. 220 
Pltarmacopoea Hungarica II. 212 
- provincialis II. 96 
Philippus Venetus 70 (L Fülöp alatt is). 
Phototherapia 168 
"Pbysica" 101, 112 
"Physicus" cím 103, 110 
Physikusok IL 89, 92 
Pietizmus 114; II. 171 
Pietro da Cartagine, Zápol"yai orYosa 66 
Pigmentarii 359 
Pilulae balsamicae 343 
- Rudnenses II. 138 
Pintyőke II. 218 
Piperella (Piperellus) Cézár és Ezékiel 71 
Fistalatius Miklós 60, 67, 71 
Placzinger Mihály 111 
Platenici 121; II. 165 
Pl enek József J aka b nag·yszo111 ba ti 

tanár 12, 18 
Podaeathar Ferenc és Fülöp 293 
Podagra 340 
Podolin 141 
Poklosberek, Poklostelek, Poklosháza és 

más Poklos-összetételű helynevek 171 
Poklosok háza 175 
Poklosság (L Lepra alatt is) 171 
Polgári Mihály 361 
Politikus-orvosok 65 
Politzer bécsi tanár 10 
Pongrácz Mihály dr IL 133 
Popium IL 62 
Popoliuru IL 62 
Poppel Eva 97 
Popoleuru II. 62 
Portitores 120, 165 
Pozsony 62, 69, 91, 101, 119, 123, 128, 129, 

134, 135, 141, 142, 149, 154, 156, 187, 
214, 216, 222, 224, 238, 244, 252; IL 10, 
29, 32, 75, 77, 86, 89, 92, 96, 99, 192, 
226, 229, 233 

Pozsonyi egyetem 2, 3 
- gyógyszerárszabvány II. 89 

Pöstyén 144, 147, 149; II. 60 
Praefectus silvarum 63 
Prágai egyetem 54. 55 
Preiniilg Henrik lll 
Premárton: lásd Peremárton. 
Priessnitz Il. 136 
Próbafőzés (sebészeké) II. 61 
Profumus in granis 163 
Pro memoria 342 
Propemptica (carmina) 57 
Propereius 60 
Prostlbulum 223 

Prostitutio 189 és köv. 
Protestánso'k 5 (külföldön kénytelenek 

tanulni), 10 (jótékony alapítványok 
számukra), ll, 55 

Psílothrum 146 
J'ulvis antispasmodicus 342 
- bezoardicus Kesmarkiensis 100 
- contra arcnam et calculum renum 

100 
-- febrím Posoniensis II. 99 
- .T01·dani contra epilepsiam IL 99 
- lumbricorum Posoniensis II. 99 
- pannoniens ruber 100 
- priVligyensis (pri:v'Jdensis) IL 130, 138 

Pnrchrad (sebész) 89 
Purkireher György 229 
Puteus leprosarum 172 
Püspökfürdő 145 
Pygopagusok II. 43, 45 

Q 

Quid-pro-quo 333, 338, 339; Il. 88 

R 
H.ácz József Alajos 18 
- Sámuel 32, 33, 316 

Radlieza J án os, N agy r~ajos orvosa 65 
Radnai víz 152 
Rákkő II. 97 
Rákóczi György (I. és IL) mint boxivók 

182, 183 
- Sámuel betegsége 79 

Rákszem n. 271 
Ráolvasások 138, 139 
Ráth János pesti gyógyszerész II. 88 
Ratio educationis 20 
Rauehenfeldt György János 103 
Rayger Károly 67, 325; II. 45, II. 107, 

IL 193 
- - (id.) II. 233 
- Vilmos 100; II. 233 
Raymann Adám 170; II. 275 
Recipék 328, 338 
HPgi magyar betegségnevek IL 282 
- - bonctani kifejezések II. 316 
- - gyógyszernevek II. 243 

Regimen sanitatis (salernói) 142 
Regiomontanus 3, 350 
Regulus antimonii II. 95 
Reisinger János, pesti egyetemi taná1· 

262; II. 129 
Reklámorvosok 100 
Remekfőzés (sebészeké) II. 61 
R-észegesek büntetése 187, 188, 189 
RészegeskedPs 180 és köv. (V. ö. Alkoho· 

lizmus, Borivás.) 
"Retkelés" 191 
Reull János besztercebányai orvos 64 
R.évai Kata Szidónia 97 
Reverzális 105 
Réz József Imre 87 
Rhachitis 357 
Rhaphanides, erdélyi kuruzsló II. 131 
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Rheticus Joachim II. 228 
Rhusma turcarum 146 
"Ribanc"-szó 221 
Riberius (Ribeira) zsidó orvos II. 31 
Rigler Zsigmond György (békésroegyei 

főorvos) 170 
Róbert Károly 193 
Robitz Antal bécsi gyógyszerész II. 222 
Roger dr' II. 233 
Rókuskórház 175, II. 171, 173, 200 és köv 
llontás: lásd Megrontás. 
Rosas bécsi tanár 10 
.,Rossz seb" II. 66 
Roth (lőcsei sebész) 78, 362 
Roverella (Florio) 65 
Royal touch IL 17 
Rózsakeresztesek 285, 286, 287 
Rozsólis 177; U. 78 
Röcklin J án os l\Iihály sebész 164 
Rubin 332 
Irudasfürdő 145, 146 
Rudnói esodadoktor: lásd Madva. 
Ruha (orvosoké) 64, 108, 135 
Ruhaszövetek árusítása a gyógyszer~ 

tárakban n. 78 
Huland II. 86 
-János Dávid II. 97 

Rupertus (körmöcbányai sebész) 110 
Rupp J án os egyetemi tanár 260 
Rüh 139, 140 
Rühatka 9 

s 
Sadler József pesti egyetemi tanár 21, 

262 
Safranyikok {sáfrányos tótok) 121, 295 
Saga mulier 94 · 
Saint-Germain gróf 284 
Sajt Il, 57 
Salamon, a magyar király zsidó orvosa 

II. 30 
Saland József dr II. 181 
Salerno 37 
Sambucus: lásd Zsámboky 
Sámuel (Bethlen Gábor udvari gyógy-

szerésze) 366 
Sanga1etti Ede pesti tanár 23, 262 
Sárgaság: lásd Icterus. 
Sárkirály 156 
Sárosfürdő 206 
SárosiDegye 119; II. 192 
Sárospatak II. 192 
Sartoris J án os {pesti) 54 
-- (Peremártoni) Mihály 54 
Saskő II. 8 
Sátoraljaújhely 302 
Sauer Ignáe 14, 33, 259; II. 211 
Scabies 140, 175; II. 187 <= s-yphilis) 
Schartl Péter (herniotomus) 82 
Schedel (Toldy) Ferenc 313 és köv. 
Schenk (bécsi tanár) 10 
Schenthaner Gusztáv 367 
Se hirmer György 57 

~chneider (Hans) sebész B5, 86 
8chordann Zsigmond 18 21 69 2"7. 261 

262 ' ' . ... 
Schoretics Mihály 18 
Schott (oculista) 86 
"Schöne Frauen" 197 
Sc.hönlin János Fülöp 110 
Schrand Ferenc ll. 193 
Schu~itz von Schu)itzau (\Veichard): 

lasd Scnitetus alatt 
Schuller János Györg; 73 
~ehultz (\Veichard): lásd Scmltetus . 
Sehuster budai orvos 125 
- János egyetemi taná-r 18 22 317, 31$ 
- József 133 ' ' 

Schwab Keresztély Joaohim 39 
Schwabe Kristóf sebész 84 85 
Schwester dr 125 ' 
Scultetus (Schultz) dr 65 366 
Sebestyén mester ll2 ' 
Sebészek 75, 76, 77 és köv., 88, 89, 110 

207, 316, 338, 366; IL 49. és köv. 
Se bzések II. 192 
Se bészet 346 
Secreturnak (titkos szcrck) 98, 99 és köv.; 

Il, 52 
Segesvár 128, 175 
Segner András 9, 50 
Seidl (sebész) 133 
Seirnecbánya 62, 103, 104, 132, 187, 193 

287; IL 88, 92 
Semmelweis Ignác 8, 14, 15 (klinikája), 17 
Seplasiarii II. 7 4 
Septum scroti fölfedezése 247 
Serfőző házak 177 
Setele (sebész) 132, 133 
Seuler Lukács 64 
Sexuális erkölcs 189 és köv, 
Seyller Ferenc József b11dai gyógy-

szerész II. 76, 88 
Siaa, zsidó orvos II. 31 
Sigillum sanitatis 165 
Sigmund (bécsi tanár) 10 
SHabius 62 
Silva leprosarum 171 
Silvanus György 9 
Simánd ·biha:rmegyei 'helység koldusai 

(leprásokJ) 172 
Sjmonides Gáspár 326 
Simonius Simon 76 
Simplicissimus 207 
Sir Kenelm Dighy 277 
Skoda 306 
Slauig dr 60 
Sóhiány (pestisjárványok alkalmával) 

Il, 151 
Sokrates halála ll. 114 
Sombori forrás 151 
Sopron 62, 64, 105. lll, 119, 150, 157, 187, 

215, 223, 244, 245, 337, 338; ll. 89. 158 
161. 178, 230, 232 

Ropronmegyei lcprások 171 
:?:örharang 187 
Sörivás Ú7 
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Sörnevelő házak 177 
Spanusi smukin 360 
Spanyol füstölő 163 
Spatzierer (pesti sebész) 146 
Spazierer Antal (sebész) 130 
Speciarii II. 7 4 
"Species"-szó II. 74 
Spilenberger-család II. 122 és köv. 
Spi(e)lenberger Dávid 62, 64, 69. 136, 360; 

II. 122 és köv. 
Spina bifida II. 37 
Spindler Pál 62, 100 
Spiritus magneticus 101 
- rosmarini comp. 291 

Squarcialupus 103, 274; II. 119, 228 
Srint (betegség) II. 308 
Stáhly Ignác 31, 253, 261, 315; IL 137, 138 
Stanezamanna 360 
Stanko Miklós 80 
Stankovics Kyr ko v J á nos 80 
Stapf dr II, 137, 140 
Stathi Miklós 80 
Stein Kristóf 101 
Steinberger dr 131 
Steiner Miksa (sebész) 163 
Stierbiz János György lőcsei gyógy-

szerész II. 82 
Stineus marinus 360 
Stockhammer dr 100 
Stockinger Mihály Gottfrid 36, 337 
Störk bécsi tanár 10 
Stricker (bécsi egyetemi tanár) 10 
Strigák 217 
Stuba 141 
Stubarii 141 
Stubenrauch János 54 
Stubnya 149, 151, 152, 206 
Stuff László 9, 54 
Stuffa 141 
Stupanus Péter (sebész) 76 
Stupha 141 
Stuprum vialentum 190 és köv., 204; n 

192, 310 
Sudor Anglicus II. 283 
Suggestiv gyógyítások II. 15 
Süly (= syphilis) II. 187 
Sümegvármegye IL 155 
Sympathetikus kúra 101 
Syphilis 175, 286, 312; IL 66 és köv., 1411 

185, 254, 309 
Szabó József kolozsvári tanár 4 
Szabolcsmegye 191, 192; n. 70, 147 és 

köv., 150, 152 
Szakáll verés II. 51 
Szalmakoszorú 212 
Szamártemetés 187 
Számlakivonatok (auszugales), gyógy-

szerészeké II. 93 
Szászsebesi főiskola 3 
Szatmár 154, 158 
Szatmármegye II. 152 
Szebeni Jakab 54 
- Miklós Menyhért 275 

Széchy Mária 73; II. 84, 122 

Szeged 116, 124, 130, 131, 132, 178, 211; II 
ll, 29 

Székely Péter 54 
Székelyudvarhely 31, 223 
Szekeres Mátyás (ilmátzi) 54 
Szelepcsényi érsek gyógyszere II. 101 
Szembajok II. 22 
Szemből való diagnosis II. 131 
Szemetesek 155 
Szemészet 37, 80, 83 és köv., 362; II. 189 

és köv. 
Szemét (a városokban) 154 és köv. 
Szemétgróf 156 
Szemmelverés 95; II. 14, 219 és köv. 
Szenczi Molnár Albert 139 
Szening János 20 
Szénsav (mint húskonzerváló szer) 285 
Szent Damján II. 84 
- Erzsébet 140, 172; H. 10, 217 
--öve II. 10 
- - -fürdő (Budán) 176 
-Ferenc 159 
- Gellért 172; IL 22 
- István TI. 22 
- - pohara 185 
- János-kórház II. 205 
- - tenyere (gyökere) II. 166 
- J ó b poklosháza 175 
- József öve II. 9 
- Kozma II. 84, 85 
- László 172; II, 22 
- - -fürdő 144 
- Lázár betegsége 174 
-- szegényei 174 
- -Lélek-kórház 175 
-Margit 96 
- - asszony öve II. l, 10 
- Rókus 159, 176; II. 171 és köv. 
- - -kórház: lásd Rókuskórház. 
- Rozália 159, 176 
- Sebestyén 159 

Szentek 159; II. 171 
-övei n. 9 

Szentelt víz (szembajok ellen) II. 190 
Szentendre 160 
Szépasszony 115, 197, 217, 266 
Szepesség II. 83 
Szerenesi Balázs varázsigéi II. 6 
Szilágyi György 9 
-Péter 62 

Szilvórium 177 
Szirének II. 36 
Szirmai Antal, Zsigmond király orvosa 

66 
Szklenó 149 
Szlavónia II. 154 
Szobák füstölése 163 
Szádagyártás 100 
Szolnok II. 151 
Szombathely 187 
Szőnyi ikrek II. 43 
Szőőts, kolozsvári orvos 34 
Szőrféreg 356 
Szőts József dr II. 141 
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Szőts Sámuel dt'. II. 137 
Szülés 96, 115; II. l 
Szülési démonok Il. 5 
-övek II. l 
- sz.okás()k Mag~'.arországon II. 5 és 

köv. 
- varázsigék II. 6 

Szülészet- 96, 115, 342, 350; II. 56 
Szülő nagyboldogasszony II. ll 
Szií.zek fürdője 206 
Szűzesség védelme 190, 204 (lásd 

Stuprum alatt is). 
Szűzességi bizottság 213 
Szűz Mária öve II. 10 

'l' 

Tabáni néplázadás 126 
Tábori sebészek 88 
Tádé mester 70 
T-akács István (kolozsvári) II. 85 
Taligások (pestises időkben) 127 
Tállya 335 
Tamás deák 242 
- mester, N agy Lajos orvosa 66 

Tamássy Károly (gyógyszerész) 42 
Tánc 201 
Tapló IJ. 275 
Tarcal 96 
'.rarcsa 144, 149, 152 
Tarczy Zoltán dr II. 132 
Tarisznyás hús II. 157 
Társadalmi helyzet (orvosoké) 59 
Társpohár (sebészeké) II. 59 
Taxa pharmaceutica Posoniensis II. 89 
Tectander J ó zs ef 66 
'l'ejsavófürdők (himlőnél) 168 
Teleki László gróf halála 255; II. 196 
- · Mihály kancellár 183 

Temesmegye II. 69 
Temesmegyei pestis 166 (lásd Temesvát 

alatt is). 
Temesvár 108, 131, 138, 165, 166, 214 
Temetés 165 
Terjék 338; IL 98, 99 
Természettudományi Társulat II. 239 
Terra sigillata II. 181 
Testi sértések II. 192 
Tétemény 95 
Tetszhalál II. 238 
Tetvesség 139 
Thanhoffer Lajos 267 
Theon cheir II. 14 
Theriaca communis Posoniensis II. 99 
- diatheseron II. 265 

Therioroa II. 313 
Thomas literatus (Th. Viennensis) 242 
Thököly Imre borivása 183 
Thurneysser az olejkárokról 295 
Thurzó Bor bála 97 
- György II. 122 
-Judit 97 

Tiborc mester 65, 112 
Tinetura visceralis 343 

Tiszti orvosok n. 89, 92 
Titkos gyógyszerek: lásd Secretumok. 
Titkos prostitutio 189, 204 és köv. 
Tivadar orvos 112 
Tizedesek 223 
Toggenburg (Mátyás király sebésze) 298 
'l'ognio Lajos 32, 33, 259 és köv. 
Tokaji bor II. 229 
'l'oldy Ferenc 313 és köv. 
'l'olhopf János 350 
Tolnamegye 120, 133; II. 155 
Tolnai István 85 
Tolnay (veszprémmegyei sebész) 361 
- Simon (sebész) II. 210 

Tompa Mihály betegsége 306 
Tonsillotomia 78 
Torkos Jusztusz János 36, 147 
Tormássy Lajos 170 
Tornallyai ikrek II. 45 
T mzok II. 36 
Touch-piece II. 16, 17 
Töltényi Szanist.ló 10 
Törők József (pesti gyógyszerész) 309 
Törvényszéki orvostan 255; II. 192 és 

köv., 233, 238; továbbá Gyerme-kalá
csusztatás, Gyilkosság, Stuprum stb. 
eímszók alatt. 

Trage-rones ("trágerok", halotthordók 
pestisjárványok alkalmával) 120, 127 
165; II, 175 

Tragoedia podagrica 340 
Trangus Illés 110 
Transitnm 56 
Transplantado 92; II. 8 
Tratter sebész 125 
Trencsénteplic 147, 148, 149, 152, 207 
Trincavella Vettore (páduai tanár) 242 
,,'Iripper"-sz.ó 203 
Trnka V errcel 18 
Trogerii 165 
Trotelli J án os Mária 55, 71 
Tubák IL 99 
Tudákosok 97 
"Tudományos ember" 94 
Tudós asszony 94, 95 
Turócmegye II. 162 
Tutia II. 189 
Tüdőúszópróba II. 233 

u 
Udvarhelyszék 223 
U goesamegye 167; II. 152 
U gróczy Mihály 5 
újévi ajándék (orvosoknak) II. 87, 94 
újhely Ferenc II. 208 
Ujjak gyógyító ereje II. 13 
Új-keresztények 88 
II. Ulászló 199, 276; II, 22, 32 
Ulcus pessimum: lásd Rosszseb. 
Ulriens dr 331 
,.Umstossen" (Umwerfen) 201 
U ngarisches \Vasser 291 
Unger Ferenc budai gyógyszerész II. 91 
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Unguentarii II. 74 
Ungneutum ad coitum II. 100 
- Aegyptiacum Il. 61 
-· basilicum Il. 291 
- comitissae II. 257 
- de althaea II. 61 
- nardinum II. 259 
- pectorale Posoniense II. 99 
- populeum II. 270 
- H.udnense II. 138 

Ungvár II. 65 
Unkel Ferenc pozsonyi gyógyszerész 

II. 86 
Usufur 273 
'Utcák tisztántartása 154 és köv. 

v 
Vagyoni helyzet (orvosoké) 61, 99 
Vak Béla alkoholizmusa 183 
Vác 156; II. 149, 173 
Vágóhíd 155 
Y ágújhely 121 
Valentinus de Corona 54 
- - H ungaria II. 67 
- Pannonius 8 
- PeUificis 54 
- lásd Bálint. 

Valerius Dávid IL 31 
Váli Mihály (nedeliczi) 98, 349; IL 165 
Valkó vidéke 191 
Vallásosság 116 
Valori Fülöp 66 
Váltóláz 139 
Váltott gyermek 357 
Varázsigék (szü1ésnél) II. 6 
Varázslók 94 
Varici plébános 122 
Városbírák (orvosok mint -) 63 
Városi gyógyszertár (Budán) II. 91 és 

köv. 
- orvosok 64, 72, 102, 103, 104, 105, 113, 

338; II. 89 
Vay Adámné 97 
V{>dőszentek (pestis ellen) 159; II. 171 
Veér Judit 97 
Vegyész-orvosok 285 
V egytan 271, 285, 317 
Vegytani intézet (a pesti egyetemen) 23 
Veleczky (pesti egyetemi tanár) 23 
Velencei cukor II. 189 
V eli bég fürdője 150 
,;v én asszony" 168 
Vencel király 140 
V ér (mint gyógyszer) 92 
Veraucsies betegsége 75 
Verba puerpera II. 7 
Ve-rsec II. 70 
V espillo 120, 166 
Yeszettség 156, 359; lL 207 és köv. 
Veszprémi főiskola 3 
Vesztegzár 159 és köv.; IL 146 és köv. 
Vet.erani tábornok iszákassága 182 
Yexió Kristóf 71 

Vexius: lásd Vexío. 
Viganó 213 
Villa leprosarum 171 
Visitatores 120, 121 (judaeorum). 
Vittemberga 53 
Vízaknai György 134 
Vízbemártás és -dobás 208 
Vízhiány 178, 179 
Vízivás 178 
Vízvezeték 155 
Vogler János körmöcbányai orvos 110 
"Vörös Gyurkó" 185 
Vöröshagyma 138 
Vörös lepedő használata himlőnél, 

kanyarónál stb. 168, 169 

w 
Wallaszkai János 63 
\Veber (sebész) 133 
- J án os eperjesi gyógyszerész és 

orvos 60, 63; II. 80, 82 
\Veger Gergely 54 
\Vesselényi Anna 97 
- Miklós 260 (holttestének boncolása és 

bebalzsamozása); IL 134 (megvaku
lása). 

- Ferenc nádor 73 (betegsége). 
\\' eszprémi István 55; II. 195 
\Vexius: lásd Vexio. 
Wiener }'~ülöp (sebész) 134 
\Viener Tamás 242 
\Vilhanch, királyi orvos II. 307 
\Vinnm· (VíTienern Ferenc 113 
\Vinterl J aka b egyetemi tanár 18, 288. 

317 
\Virth György 183, 184 
\Vittenberg 53 (egyetemi burza). 

z 
Zach pesti orvos II. 30 
ZagJer Márk (sebész) 164 
Zágoni Gábor 5 
Zágráb 175 
Zahn Ferenc 4 
Zakariás, pozsonyi zsidó orvos II. 32 
Zalamegyei kolera 302 
Zalatna 2()5 
Zay Anna 97 
Ze ber J án os J aka b 60 
Zechner Antal {gyógyszerész) 131 
Zeckel Péter 54 
Zemplénmegye II. 155 
Zendülések: lásd Néplázadások. 
Zerechen, királyi gyógyszerész II. 73 
Zeus, mint a szülést segitő isten II. 9 
Znióvá-rallya II. 166 
Zólyommegye 121; II. 165 
Zrinyi Ilona 97 
- Miklós tatárja II. 45, 46 

Zsárnboky János 113, 225 és köv.; IL 222 
Ps köv. 

Tárgy- és névmutató 337 

Zuckerkandl (tanár) 10 Zf:öidók 5, 57, 78, 121, 178, 179; II. 24 és 
Zurbruken Mihály körmöcbányai fizikus 

II. 97 
Zwickelberger János (anabaptista sebész) 

89 

köv., 147. 156, 183 
Zsidóüldözés IL 183 
Zsigmond király 196; II. 191 
-· lengyel hereeg II. 67 

Sa,jtóhibák. 

I. kötet 116. lapon: Gömöri Dániel helyett olv. G. Dávid. 
170. f• R.icgler helyett olv. HigJer Zsigmond György. 
249. A fehérmegyei csata helyett olv. A fehérhegyi csata. 
317. vnnterle helyett cilv. VíTinterl. 

" 
332. (alul): lapidibus helyett olv. De lapidibus. 

II. 114. kóneiazesda (görög szó) helyett olv. kóneiazesthai. 
122. gantz Hungara helyett olv. gantz Hungarn. 

Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek. II. 22 
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