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Az összefoglalásokat német nyelvre Csajányi Eghiáné fc>r·clítot ta 



Bács-Kiskun megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Kecskemét, 
(igazgató: V askó Tódorné) közleménye 

• 

ISMERJÜK MEG MEGYÉNKBEN A GYÓGYÍTÁS KIALAKULÁSÁNAK 
TÖRTÉNETÉT 

Írta: Lóránd Nándor 

Bevezetőként szeretném hangsúlyozni, hogy a gyógyítás múltjával való foglalko
zás nem valamiféle öncélú magábafordulás, vagy érzelgős merengés a múlton, hanem 
aktív, komoly kutatómunka, pozitív jellegű törekvés, megismerése annak a múltnak 
melyre a mai jelen épült és amelyből a jövő is fejlődik. Ilyen ismeretek szerzésére 
azonban mind kevesebb közvetlen lehetőség nyílik, ezért van fontos szaktörténeti és 
kultúrális jelentősége szakgyűjtemények kialakításának, ahol múzeumi feltételek és 
körülm~nyek között őrizhető meg mindaz, ami fejlődéstörténeti szempontból jelen
tős. Ezekben a gyűjteményekben találkozhatunk személyesen is a múlttal, anyagát 
azonban valamennyiünk feladata gyarapítani, hogy a kutatóknak legyen honnan 
meríteni munkájuk során. 

I. 

A Bács-Kiskun megyei Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény anyagának ·rövid . , 
ismertetese. 

- A gyűjtemény t11lajdonképpen már 1966-ban kezdett kialakulni. Hívatalos szak
gyűjteménnyé azonban csak egy évvel később válhatott mint a budapesti Semmel
weis Orvostörténeti Múzeum Bács megyei részlege. A Múzeum és a Gyógyszertári 
Központ közötti jogi kapcsolatot külön szerződés szabályozza. A gyűjteményben 
folyó munka ináris országosan elismert. Ehhez a tevékenységhez kíván csatlakozni 
a nemrégiben megalakult Bács-Kiskun megyei Orvostörténeti Szekció is, mely 
feladatául tűzte ki többek között a megye egészségügyi múltjának kutatását, jele
sebb orvosok életének, tevékenységének, emlékének felderítését, megőrzését, vala
mint a még fellelhető tárgyi anyagok begyűjtését, Ezen utóbbi tevékenységhez 
kapcsolódva szeretném felkelteni az érdeklődést és úgy vélem némi segítséget is 
nyűjthatok, ha néhány sorban ismertetem a gyűjtemény anyagát és annak jelentő
ségét. 

A gyűjteményünkben látható gyógyszerészet történeti anyag felöleli megyénk
valamennyi patikájának történetét és igen sok tárgyi anyagot mutat be. A kiállított 
anyag bevezetőjeként azonban szükséges egy általános visszapillantást nyújtani 
a gyógyítás történetének múltjába is, amelybe beleilleszkedik tulajdonképpen a 
magyarországi és ezen belül megyénk gyógyszerészetének kialakulása és patikáinak 
története. 

Amint a gyűjteményünk bevezető tablóján láthatjuk, a gyógyítás története tulaj
donképpen egyidős magával az emberiséggel, hiszen amióta ember él a földön, beteg
ség is van, amit. pedig már a legprimitívebb ősember is igyekezett gyógyítani a maga 
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módjáh, megismerve egyes növények, tárgyak tulajdonságát. Az így nyert tapaszta
lati, empirikus ismereteket később összegyűjtötték, majd írásba is foglalták, így. 
többek között Galenus, aki már hatástani csoportosítással rendszert is próbált 
teremteni az eddigi sokféle egyedi gyógyszerkészítési eljárásokban. Az ő pélqáját 
követő előírásokból fejlődtek ki az úgynevezett Dispenzatóriumok. Ezek voltak a 
mai gyógyszerkönyvek ősei. 

Az elkészített gyógyszereket különféle edényekb~n tartották a XV. század elejéig. 
Még a külföldi patikákban is háztartási edényeket . vagy azokhoz hasonló korsókat, ,.. 
tálakat, vázaformájú edényeket, bögréket, köcsögöket használtak. Altalában a 
reneszánsztól kezdve azután már egyre több különböző formájú és művészien díszí
tett külön patikai edényeket készítettek fából, ónbói, üvegből és kerámiából. 

Kisázsiából került hozzánk behozatalra egy különleges patikaedény fajta, az 
úgynevezett albarelló. Ez az elnevezés az arab fűszertartót jelentő szóból származik. 
Az albarellók agyagból készült hengerestestű, ónmázzal bevont és művészi festéssesl 
díszített edények, melyekben a Keleten készített, főleg illatos keneteket tartották 
Egészen a XVII·. századig igen elterjedt és kedvelt edényforma volt. 

Egy 1602-ben megjelent császári rendelet előírta, hogy a patikák mindig rendesek 
és tiszták legyenek, a· keneteket, főzeteket pedig agyag vagy mázas edényekben kell 
tartani. A kisebb városok patikáiban a korsósok, fazekasok vagy gölöncsérek által 
készített egyszerű edények megfeleltek e1„re a célra sokáig. Ilyeneket főleg kenőcsök 
tartására használtak, különösen vidéki patikákban, még a század elején is. Néhány 
ilyen egyszerű fazekasn1unka is van gyűjteményünkben.. 

Az ónmázas edények elterjedése az úgynevezett anabaptista vagy habán fazekasok 
munkásságához fűződik, akik hozzánk a inohácsi vész utáni időkben vándoroltak 
be és Észak-Magyarország nyugati megyéiben telepedtek le. Mt1nkáik messze földön 
híresek voltak. Nagy számmal maradtak fenn hazánkban ragyogó fehé1" ón1názzal 
bevont jellegzetes edényeik. · 

Ezeknek díszítésére kék, sárga, barna, zöld színekkel virágos motívun1okat, majd 
később ház- és állatábrákat is festettek. Rendszerint még évszám (mely vonatkoz
hatott a megrendelés idejére, de éppúgy a patika alapítás évére is), továbbá a meg
rendelő monogramja. vagy címere, esetleg a gyógyszertár nevének felirata volt rájuk 
festve. 

Mária Terézia a habánok kiváltságait n1egszüntette, akik ezután szétszéledve 
beleolvadtak a környező lakosságba és céheknek lettek tagjaivá, így egyéni stílusuk 
megszünt. 

A XVIII. században hazánkban már a legtöbb patikaedény az első inagyar manu
faktúrákban, a holicsi és a tatai fajanszgyárakban készült. Az első ilyen gyár 1743:.. 
ban Nyitra megyében, Holicson kezdte el működését és egészen 1827-ig készítette 
híressé vált termékeit. Munkásai jórészt a Rajna vidékéről betelepült, ügyesebb 
kerámikusok voltak, akik a strassburgi gyár által készített és ott megtanult mintákat 
honosították meg nálunk is. A gyár munkásainak másik l"észe helybeli, részben a 
feloszlatott habán fazekasokból tevődött össze, akik saját jellegzetes jegyeiket is 
beledolgozták munkáikba. Ennek a gyárnak szép terméke többek között gyűjtemé
nyünk egyik legértékesebb darabja, ilyenből a budapesti Iparművészeti Múzeumban 
is találhatunk. A tégely boltozatos talpon áll, váza alakú, testén és nyakán majdnem 
azonosan kiöblösödik. Címlréjét kékszínű, felül háromágú koronában záródó, levelek
ből formált koszorú alkotja felirat nélkül. 

Igen sok patikaedény készült Kuny Domokos budai, k1"isztínavárosi műhelyében 
is. Legismertebbek a XVrII. század végéről fennmaradt hengeres, tojás, körte vagy 
fordított körte formájú tégelyei, melyeknek téglalap alakú címkéjét (kartusát) dús 
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1. ábra. Budai, holicsi, körmöcbányai, csehországi és bécsi kenőcstégelyek a Gyógyszerészet
történeti Gyűjteményből. Középen az lpar·művészeti Múzeumban levő példány képe Nékámné 

könyvéből. 

leveles ágfonat (paln1etta) veszi körül, mely fent szalaggal van megkötve. A díszítés 
és a felirat betűinek színezése kék vagy barna, mely egészen a feketéig sötét árnyalatú 
is lehet. A gyűjteményünkben lévő példány fordított körte alakú, kartusa majdnem 
fekete díszítésű, ugyanolyan színű betűkkel. Felirata: Roob. Moror. azaz fekete-, 
ribizli lekvár. (Izjavító vehiculum). · 

Szép régi patikaedényeket készítettek még 1815-től kezdve Körmöcbányán is„ 
Az itteni üzem kezdetben nehezen indult be és részvénytársaságként kezdte el 
működését. Érdekes megemlíteni, hogy a gyár egyik alapítója éppen gyógyszerész. 
volt. Változatos formájú, ízléses tégelyeket állítottak itt elő. Az edények aljába 
belenyomott KREMNITZ szóvédjeggyel jelölték meg készítményeiket. Gyűjtemé
nyünkben egy henger alakú kenőcstégely képviseli ennek az üzemnek készítményeit. 
A sárgás, helyenként szürkés foltokkal elszíneződött sima hengeres test lépcsőzetes. 
kerek talpon áll. 

A tégely elejét egyszerű kék vonallal inegrajzolt címerpajzs díszíti felirat nélkül .. 
A XIX. században már közel két tucat keménycserépgyár látta el a megnövekedett. 

hazai patikaedény szükségletet. Az 1800-as években egyre nagyobb tért hódítanak. 
a higiénikusabb porcelán tégelyek, melyek tagolt vagy sima hengeres formában. 
készültek nagy számban, különösen mikor az 1920-as években a magyarországi. 
Drasche-gyár is megjelent termékeivel. Ezek a porcelánok általában egyenes formát 
és gyakran matricás díszítést alkalmaztak, leginkább a patika védőszentjét, koronát,. 
kígyót, oroszlánt, virágfűzért mintáztak, mely motívumok gyakran a hasonló nevű 
gyógyszertárak megrendelésére készültek. Ilyen edényeink a kecskeméti, a kiskun-
íelegyházai, kiskunhalasi és kunszent1niklósi patikákból maradtak meg. Gyakoriak 
a.z ausztriai és csehszlovákiai porcelánok is ebből az időből , melyek rendszerint ara-
nyozott díszítÉssel készültek és kerültek hazai patikáinkba. Gyűjteményünkben 
mindkét fajtából találunk néhányat. Külön értékesnek számítanak a bécsi porcelá
nok, melyeknek alján könnyen felismerhető a gyár jele, egy kerekaljú pajzs, mely· 

• 
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két vízszintes vonallal három pólyára van osztva, a máz alá van bekarcolva, vagy 
később benyomva. Ugyancsak ~tt találhatjuk még a korongozó mester belekarcolt 
jelét, valamint a gyár aranyozójának apró számocskával festett és az előállítási évet 
két, majd később há;rom számjeggyel benyomva jelzett jegyeit. Érdekes megemlíteni, 
hogy a kerekaljú pajzsot egyes történészek méhkas11ak nevezték munkáikban, 
ugyanis ha fordítva nézzük, könnyen megtéveszti a szemlélőt a kis ábra. 

Az üvegtárgyak között már jóval nehezebb eligazodni. Ezek ugyanis a kerámiával 
ellentétben nem jelzettek, így előállítási helyüknek és koruknak meghatározása. gyak
ran nehézségekbe ütközik. Leginkább az edénytest formájából, a rajtuk alkalmazott 
esetleges díszítésből, az üveg anyagának minőségéből, előállításának és megmunkálá-

.sának módjából határozhatjuk meg hozzávetőleges korát és származását. Nagy 
segítséget jelent ebben a munkában a gyógyszertári szakismeretekben való jártasság 
is, mert a patikaedényeken levő gyógyszernév felirata gyakran jellemző a korra, 
amikor azt használták. 

Az üvegből készült patikaedények általában egyszerűek és olcsóbbak, legtöbbnyire 
hazai huták termékei, mivel törékeny volt11k miatt külföldről, nagy távolságról való 
szállításuk nem volt kifizetődő. Mérei: ,,Magyar iparfejlődés'' című munkájában 
közölt adatokból tudjuk, hogy üveggyáraink, ht1táink a XVIII XIX. században „ 
kézművesiparj jellegűek voltak. Aruikat vándo1"á1"usok útján adták el a környező 
megyékben, gyakran gyógyszertáraknak is. Általában igen változatos díszítésű 
üveg és tejüveg patikaedényeket is állítottak elő. A tejüveg tégelyek különösen a 
XVIII. század első felében voltak népszerűek és az akkoriban még igen drága por
celán edények utánzására készültek. Ilyen talpas pohár alakú kenőcstégely is látható 
gyűjteményünkben. Az üveg patikaedények alakja igen változatos: készültek henge
res, különféle váza, kehely, talpas pohár vagy hasáb alakú formával, olykor díszítéssel 
is. Az egyszerűbb üvegek az üvegmasszába került szennyeződöttség miatt zöldes 
színezetűek, Hogy ezt eltüntessék sokszor szándékosan színezték az üvegmasszát „ 
kékre vagy barnára is. Altalában sok gyógyszeres üveg1"e volt szükség, mert a patikák 
nem csak a kész gyógyszereket, hanem a különböző alapanyagokat, főzeteket, kivona
tokat is ezekben tártották. 
Gyűjteményünkben több, a XVIII. század elejéről való hasábos testű, gömbölyí

tett vállú folyadéküveg is van, melynek jellegzetes gyártási eljárását mutatja, hogy 
az edény testébe utólag külön forrasztották bele a nyaki, illetve szájrészt. 

Hasonló formájú és megmunkálású hasáb alakú üveget őriz gyűjteményében a bajai 
Türr István Múzeum is, melyben 1754-es évszám található és az is megállapítható, 
hogy a Zólyom megyei detvai hutában készítették. A megállapítható hasonlóság 
alapján következtethető a gyűjteményünkben levő üvegek előállítási helye és idejé
nek azonossága is. N~gyjából ugyanezen időből, de másik gyárból valók azok a zöldes 
színű hengeres porüvegek is, melyeknek alján jól látható a fúvócsőről való leszakítás 
következtében visszamaradt csonk, valamint az edény falában található számos· 
kisebb-nagyobb buborék, légzárvány. Az egy hólyagból fúvott és megformált dugó
ján is hasonló jellegzetességeket találunk. 

A XVIII. század végén előállított üvegedényekre. jellemző, hogy az üveg masszája 
még mindig zöldesen szennyezett, szemcsés, hólyagos, ha talán már nem annyira, 
mint fél évszázaddal előbb, de az ed.ények fenekén a fúvópipáról való leválasztás 
helye, még jól látszik, érdes, szakadt, nincs lecsiszolva. Ennek elsimításával, leköszö
rülésével csak a XIX. század elején kezdtek törődni. Egyre inkább elterjedt a patika
edények színezése is. Elsősorban. a korra jellemzően, a sötétkék színt kedvelték, amit 
az üvegmasszához adagolt kobalt mennyiségével, különféle sötét árnyalatban állí
tottak elő. 
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2. ábra. Hazai huntákban készült, szájjal fúvott patikai üvegek a XVIII. század eleJ·éről. 

A felső két hasáb alakú üvegnél jól látható a külön, utólag beforrasztott ny_ak, a bal oldali 
porüveg falában pedig a jellegzetes légzárvány, buborék. 

A XX. században már a parádi üveggyár a legnagyobb szállítója a hazai patikák
nak és a színtelen, átlátszó, valamint barna és az egészen olcsó zöld üvegeken kívül 
készültek itt sajátosan zöldes, vasoxidos, aranyoxidos és kettősfalú, sötétpiros 
rubin üvegek is, melyek azonban már a drágább kategóriába tartoztak. Gyűjtemé
nyünk ezekből is szép kóllekoióval rendelkezik. Igen értékes és régi még az anyagá
ban átlátszatlan fekete, úgynevezett szuroküveg ~s, melyből szintén van néhány 
példányunk. 

Elterjedtek voltak még a különböző formájú, nagyjában hasonló űrtartalmú, 
mintegy. 100 200 gramm befogadó képességű esztergályozott faedé_nyek is, melyek
ben leginkább gyantaféleségeket és növényi magvakat, esetleg azok porát tartották. 
Ezen edények korát is leginkább a rajtuk lévő gyógyszernevek felirata alapján 
tudjuk megközelítően megállapítani. 

Az állvanyedények feliratai egyébként is külön érdekességek, mert nemcsak ma 
már ném használatos gyógyszerneveket olvashatunk, mint pl. Axungia Canis, azaz 
kutyazsír~ Fel Tauri Spissum, azaz szárított ökörepe, de találhatunk több mint tíz
féle olyan folyadéknevet, mely Vinum, azaz borból készült gyógyszert nevez meg. 

Az edényeken kívül számos olyan munkaeszköz is található a gyűjteményben, 
melynek rendeltetése ma már idejétmúlt, sőt ismeretlen és csak oknyomozó kutatás 
után állapítható meg. Így többek között a fertőtlenítő formalinlámpa, pomádé 
kiöntő forma, kanalas porosztó, kapszula befúvó stb. Figyelmet érdemelnek továbbá 
a különféle mérlegek. Ezek között egyik legrégibb a Bécsben, Florenz és Fia cégnél 
1853-ban készült patikai táramérleg. Érdekessége, hogy mutatója nem lefelé, hanem 
felfelé mutatva leng és díszes keretű felső tüskére egyeztetve áll be. középállásba. 
Egy másik táramérleg díszes csavart oszloppal, finoman megmunkált korinthoszi 
oszlopfővel 1877-ben készült. Gyűjteményünkben őrizzük továbbá Handtel Károly
nak, Kecskemét egykori jeles gyógyszerészének táramérlegét, mely abból az .időből 
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való, amikor patikáját eladta Katona Zsigmondnak és Budapestre költözött. Az 
ottani patikájából való mérleg készítési éve ugyan nem állapítható meg pontosan, 
de feltehető, hogy ha már a fenti időpontban (1867 tavaszán) Handtel a Kál1nán 
utcai patikájában használta, úgy a mérleg legalább az 1860-as évekből való, amit 
a négy álló szoborral díszített mérlegoszlopnak iparművészeti kivitelezése is alá
támaszt. 

• 

3. ábra. Részlet a Bács-Kiskun megyei Gyógyszerészettörténeti Gyűjteményből 

Gyűjteményünkben találhatók még különböző tinctura-prések, percolatorok, 
nagy öntöttvas törőmozsarak, fekete, fehér, vörösmárvány és fa,_ keverő és dörzs
mozsarak, egyes kúpok, egyes globulusok formázására való kéziprések, tablettanyo
mók és még sokminden, melyeknek leírása, szakmai ismertetése és történeti feldolgo
zása mind egy-egy külön tanulmány, szakdolgozat vagy cikk megírásához szolg~lhat 
témául. 

A több, mint száz kötetből. álló könyvgyűjteményünkről is érdemes pár sorban 
megemlékezni, melynek egyik legrégibb darabja egy 1762-ben Bambergben kiadott 
latinnyelvű kémiakönyv. Másik érdekesség egy 1843-ból való gyógyszer árszabás 
(magisztrális taxa). Szakmai jelentőségén túlmenően nyelvészeti vonatkozásban is 
figyelmet érdemelnek a ma már szinte komikusan ható magyar elnevezések , mint 
pl. a Kálium Jodátum Hamany Iblag, a Nátrium Bromátum Szikeny Büzeg 
vagy a Kálium Hypermangánnak Felcselenysavas Hamany elvenezése. A három
nyelvű szöveg (latin, német és magyar) kortörténeti szempontból is érdekes, mert 
gyógyszerészeink abban az időben még külföldi gyógyszerkönyvekből dolgoztak, 
mint a gyűjteményünkben is bemutatott 1819-es hannoveri, az 1829-es weimari vagy 
az 1869-es bécsi gyógyszerkönyvek. Ezekhez tehát szükséges volt a német nyelv 
ismerete. A régebbi diszpenzatóriumoknak és általában a gyógyszerészetnek még 
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napjainkban is használt szakmai nyelve a latin. A Kazinczy-féle nyelvújítás· sikere
ként pedig nagy jelentőségű, hogy a inagyar nyelv utat tört és helyet kapott tudomá
nyos, szakmai téren is. Még ha olykor furcsának is tűnik ma már, de a maga korában 
az erősödő nemzeti öntudatnak komoly sikerét jelenti ugyanúgy, mint a hivatalos 
Magyar Gyógyszerkönyv-sorozat, amely magába foglalja az 1871-ben magyar nyel
ven először ·megjelent első kiadást is. Az ebben felsorolt gyógyszerformák között 
szerepelnek a nyeletek, nyalatok, harapatok és kerekecsek is, melyekről a latin 
nyelvű electuarium, linctus, pastilla és pilula elnevezés kide1"ítése után is csak részben 
kapunk felvilágosítást. Az 1700-as években használt súlyegységek sem egyeznek a 
mai inetrikus, tizes számrendszeren alapuló gramomkkal, hanem a szemer, terecs, 
obon és a lat voltak a receptek súlyegységei, melyekből szintén van néhány a gyűj
teményünkben. Aki tehát tudni szeretné mennyi egy szemernyi, nem kell sokat 
latolgatnia, megnézheti. · 
Gyűjteményünk adattárának iratai között is számos értékes ritkaság található. 

Nemcsak az előbb említett súlyoknak gra1nmokra való átcserélését közlő rendelet 
vagy Katona Zsigmondnak eredeti levelei, esetleg Rozsnyai Mátyásnak Katona 
Zsigmondhoz írott egyik levele, de itt őrizzük Handtel Károly 1860-as években 
készített törvényjavaslatának eredeti kéziratos fogalmazványi példányát, egy ván
dororvos hirdetését, melyen tudatja ittléte ideje alatti tartózkodási helyét és közli, 
hogy milyen betegségek gyógyítására vállalkozik, így invitálja betegeit. Vannak 
továbbá a nagy kolerajárvány idejéből kiadott rendeletek, felhívások, melyek között 
Lenhossék professzor mint országos tisztifőorvos neve is szerepel. Ezenkívül még 
számos okirat, rendelet, levél, valamint eredeti fénykép és fotokópia áll az érdeklő- · 
dők és a kutatók rendelkezésére. A gyűjtemény általában minden szombaton dél'.'" 
előtt, de előzetes bejelentésre bármikor megtekinthető a Gyógyszertári Központban, 
Jókai u. 14. alatt. · 

A gyógyszerészettörténeti anyag után szeretnék néhány szót ejteni az orvostör
ténettel kapcsolatban is. Részben a gyűjteményünkben, részben a Kecskemét Városi 
Levéltárban lévő régi iratok böngészése során sok olyan érdekes adatot, feljegyzést 
találtam, melyekből egy kis csokrot összeállítva megkísérlem, hogy némi képet 
nyújtsak a régi kecskeméti gyógyítás és orvoslás múltjáról, történetéről. 

II. 

SZEMELVÉNYEK A KECSKEMÉTI ORVOSLÁS TÖRTÉNETÉBŐL 

Mindannyian tudjuk, hogy hazánk egészségügye milyen elmaradott állapotban 
volt a l"égi időkben. Ha ehhez hozzátesszük még, hogy .a Duna Tisza köze és Kecs
kemét még ennél is elhanyagoltabb körülmények között tengődött, úgy vélem, 
érdekes lesz kissé belepillantanunk városunk és környékének egészségügyi múltjába 
néhány korabeli tanácsi jegyzőkönyv feljegyzésein keresztül. 

Európában már a X XI. századtól kezdve működtek orvosi iskolák. Magyar·or
szágon azonban még sokáig nem volt szervezett orvosképzés. A sok háborúskodás, a 
tatárjárás, törökdúlás tette többek között lehetetlenné egyetem, illetve orvosi kar 
létesítését. Amikor 1635-ben a Habsburgok végre lehetőséget biztosítottak a nagy
szombati egyetem felállítására, orvosi fakultást akkor sem engedélyeztek. Csak 
1770-ben Mária Terézia tette lehetővé, hogy hét hallgatóval és öt professzorral 
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megindulhatott a magyar orvosképzés. Noha ez is csak latinul vagy németül történ
hetett, mégiscsak a nagyszombati egyetem szerény épületében, szűk kolostori helyi
ségeiben, volt patkolókovács műhelyekben csírázott ki az ország egyik nagy büszke
sége, az önálló magyar orvosi iskola. Bár még ezután is azért sokan jártak külföldre 
tanulni, amit a kecskeméti levéltárban talált egyik kérvény is bizonyít, melyről 
később még szó lesz bővebben is. · 

Történelmünk során a török-tatár, kuruc-labanc idők hosszú háborúskodásai a 
megpróbáltatások tömegét zúdították a város és környékének lakóira. Hiteles ada
tokból tudjuk, hogy Kecskem.éten 1550 körül már több, mint 580 ház állott, s midőn 

; 

ebből csak 327 maradt épen, a lakosság ezekbe volt kénytelen összehúzódni. Igy egy 
részük jobban összezsúfolódott, más részük pedig önként keresett menedéket a 
pusztákon, nyári szállásokon, szőlőskertekben, nádasok és mocsarak között, hogy 
életüket és ingóságaik egy részét így menthessék. 

Ez az életkörülmény természetesen döntő módon befolyásolta az akkori egészség
ügyi viszonyokat is. 

A magukra utalt, gyakran bujkáló, menekülő, rettegésben élő emberek kénytelenek 
voltak az öngyógyítás sokszor nagyon is · kétes értékű módszereihez folyamodni. 
A nádasok és mocsarak egészségtelen környezetében elszaporodtak a lázas, maláriás, 
hidegleléses megbetegedések, melyekhez gyakran a nem megfelelő ivóvíz kényszerű 
használata következtében fellépő egyéb járványos betegségek, tífusz, kolera, sőt 
a rettegett pestis elterjedése is csatlakozott. 

A magára utalt lakosság tehát a tanyai, falusi parasztkuruzslók tevékenységét 
· és segítségét volt kénytelen legtöbbnyire igénybe venni. Nem akartak ezek a gyógyí
tók tulajdonképpen rosszat, sőt inkább a segítőkészség, a szenvedők iránti együtt
érzés késztette őket legtöbbnyire. Tulajdonképpen ezek az egyszerű emberek nem 
voltak sem az orvosnak, sem az akkori patikárusnak konkurrensei, hiszen ott folya
modtak hozzájuk főleg a pusztákon, ahol sem orvos sem gyógyszerész nem volt. 
Ne csodálkozzunk tehát, ha a különböző, állatgyógyításban jártas pásztoremberek 
embergyógyító tevékenysége mellett a különféle kuruzslók, javasasszonyok, csoda
füveket, teákat, főzeteket kínáló alkalmi gyógyítók igen népszerűek voltak. Mind
ezek mellett azonban szinte magától kínálkozott a lehetőség a lelkiismeretlen 
,,csodadoktorok'', kalandorok elburjánzására is. Ilyen körülmények között szinte 
örült a lakosság, ha egy vándor borbélysebész tünt fel a környéken. Patikust vagy 
orvost még ennél is ritkábban láttak. A vándororvosok maguk előtt küldték jelentő 
röplapjaikat, melyen feltüntették, hogy miféle betegségek gyógyítására vállalkoznak 
és hogy ottartózkodásuk ideje alatt hol, kinél fognak lakni, illetve betegeket fogadni. 
Érthető tehát, ha a város vezetősége mindenképpen igyekezett megtelepedésre bírni 
egy-egy gyógyító szakembert. Erről tanúskodik az a kérvény is melyről már esett 
szó és melyet 1731-ben egy Matolchi Pál nevű gyógyszerészsegéd nyújtott be a városi 
tanácshoz. Megtudhatjuk belőle, hogy akkoriban szokás volt anyagi támogatással 
külföldre küldeni a tanulni vágyó orvos- vagy gyógyszerészjelölteket. Ennek ellené
ben kötelezték őket, hogy visszatértük után ott telepedjenek le és folytassák mester
ségüket, ahonnan a segélyt kapták. Erről így ír a kérvényező: ,, ... több, vagy keve
sebb esztendőkig kinn maradhassak és így az Academiai Anathomica és Medica 
Professiókat hallván az Doctorságban is magamat fundálni igyekezem, így ezeket 
a magam erejéből el követni alkalmatlan vagyok. Méltóztassék ílly terhes Szüksége
met méltó tekintetben vévén, több Nemes Városok elkezdett jó szokása szerént 
bizonyos Pénzbeli assistentiával elő segíteni. Melly kegyes jó akarattyáért én is nem 
leszek háládatlan se feledékeny ... " 
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4. ábra. Állatok gyógyításár·a szolgáló jótanácsok gyűjteménye 1792-ből. Előír·ásait azo1iban 
ember·ekre is alkalrriazták sok esetben. 

5 . ábra. 17 85-ben megjelent könyv címlapja. A könyvben az 
valók vannak összegyűjtve. 

• 

öngyógyításlioz szükséges tudni-
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6. ábra. Részlet az orvos nélküli idők öngyógyító előírásait tartalmazó könyv egyik fejezetéből 

Hogy pedig egy ,,apothecarius magát az doctorságban is igyekezett fundálni'', 
azaz alaposan képezni, azon semmi rendkívülit nem találtak abban az időben, mivel 
sok esetben a gyógyszereket is az orvos készítette el, viszont gyógyszerész is végzett 
olykor orvosi teendőket. Ezt a kettős foglalkozást ugyan több-kevesebb eréllyel 
igyekeztek egymástól elkülöníteni, olykor még a tör~ény szigorával is, amint e1"ről 
egy 1771-ből származó bírói ítélet is tanúskodik. A jegyzőkönyv szerint a bíró ké1"dé
seket intézett a gyógyszerkészítéssel és árusítással vádolt orvoshoz, melyekre ,, .... a 
chyrurgus feleli, hogy az apothecában mind drágán adják a specieseket ... 

az 
De mivel a patika a visitátorok által approbáltatott és az orvosságoknak is rendes 

taxájuk vagyon, azért míg azon excessusok a patikáros ellen nem próbáltatnak, 
említett chyrurgus a patika szerszámoknak ta1"tásátul s conficiálásátul és maga 
patienseihez való hordás itul eltiltatik és hogy a szükséges specieseket a patikába 
praescriptio szerint conficiáltassa köteleztetik ... " 

Talán ezért alkal1nazott Vághy György doctor is apothecariust provisornak, aki 
házipatikájában, tulajdonképpen Kecskemét első gyógyszertárában, a gyógyszere
ket elkészítette. Vághy doktorról még megtt1dhatjuk a régi feljegyzésekből azt is, 
hogy előzőleg Pesten lakott és Kecskemétre költözését magas rangú urak is támogat
ták. Egyik pártfogója Szeleczky Márton báró pl. így írt a város főbí1„ájának: ,, ... doc
tor Vághy Uram vala1ni kis apothecát ktek Városában akarván felállítani és olykor 
maga is ottan lenni, töb béről pedig ahhoz értelmes emberit ottan tartani, kért enge
met mellette interponálja1n magamat ... ~' 

Vághy doktor. pedig ugyancsak a város főbíráj~hoz így írt: ,, ... 
.szavával is commentálná szives Jóakaró Uram kegyelmed, az 
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közel egy kis do1nbon patkoló lovaknal{ katocza van, holott építhetnék hajlékot, 
könnyebben subsistálhatnék cselédeimmel ... " · 

A kért ,,kegyesszavú co1nmentálás'' feltehetően ne1n maradt -el, mert egy későbbi 
levelében így írt Vághy: 

,, ... mind ekkorig oly jól folynak dolgaim, hogy a nmgu (nagyméltóságú) gróf 
exellentiája Koháry András kegyelmes úr jóvá hagyta házacskahely eránt levő 

• 

instantiá1nat, patika pedig egy városban bizony közönséges jó, mert hasznára van 
a tartománynak is ... '' 

De más orvosokról i~ hírt adnak a korabeli krónikások. Így pl. egy tanácsi jegyző-, 
könyv ídezéte szerint 1772. október 30-án ,,Medicus Coctor Oroszi Mihály Ur l1ogy 
ezen városban lakását letehesse, teljes szabadságban élhessen, hivatalát gyakorol
hassa, a Magistrátus által becsülettel invitáltatik ! (Tan. jkv. 324. lap. ) 

Amint azonban Matolchi Pált pénzbeli segítséggel, Oroszi doktort szíves invitálás- . 
sal igyekeztek letelepedésre bírni, nem válogatás nélkül fogadták a város vezetői 
az orvosokat. Voltak ugyanis inagukat önként ajánlók, akikkel szemben a vezetőség 
alapos körültekintéssel és fennta1„t.ással járt el, amit ugyancsak a tanácsi jegyzőköny
vekből vett idézetek igazolnak. Így pl.: 

,, 1787. 20. jan. Bertalan Gyö1„gy szatmárnémeti doctor úr i„equirált azon hogy 
mivel a nemes vármegyének magát .az ide lejendő jövetele eránt fogja jelenteni, itt 
való megtelepedése végett teljes szándékkal vrolna, lennénk czéljának elérésében 
segítségül. Minthog3: pedig azon úr előttünk ismeretlen, doctor Szombati úr pedig 
az itt lakosok11ak geniusát igen is111éri, fog pro consilio interpelláltatni." 

Hasonlóképpen akkoriban indokolt bizalmatlansággal fogadták egy másik idegen
ből ajánlkozó orvos jelentkezését is. 

,, 1788. 19. juni. Krall Márton úr zombori doctor sub No. 466. küldött levelében 
magát jelenté, hogy ha szolgálatja tetszendő, mivel Kecskemétre egy doctor resol
váltatott, a választ küldenénk meg ... de mivel meg egyáltaljában esmeretlen, per 
privatos canalas, esmeretsége kike1„estetvén, a válasz annak elvégzésétől függeszte-
tett fel." (Tan. jkv. 294. lap.) . 

Amint a korabeli _jegyzőkönyvekből l{itűnik, nem volt azért teljesen orvos nélkül 
a lakosság, mert egyes chyrurgusok, vagy vizsgát tett borbélysebészek működtek és 
gyógyították a i"ászo1„ulókat. Csupán a hivatalos városi chyru1"gus személyének ineg
válogatása alkalmavál éltek a városatyák alaposabb kivizsgálással. Egyébkor 
elfogadták a n1egfelelő igazoló okmányok alapján is a j elentkező orvosokat, amiről 
többek között egy 1780. januá1" 14-én kelt j egyzőkönyv is tanúskodik, mely szerint 
,,Virtzfeld János budai universitásban approbáltatott chyrurgus, minekutána illendő 
testimoniálisát bemutatta és instantiájában minden anusoknak és datioknak; a mint 
több itt lakos chyrurgusok, elviselésére magát lekötelezte, hogy a városban lakhasson 
és professióját szabadon gyakorolhassa inegengedtetik ... " (Tan. jkv. 261. lap.) 

A chyrurgosukkal majdnem egyenjogú gyógyítókként voltak elismerve azok .a 
képzettebb borbélysebészek , akik tudományokból vizsgát tettek és mint ,,examiná
tus' ' -ok folytattak gyógyító tevékenységet. Ezt a megkülönböztetést azonban a 
többi borbélysebészek nem mindig akarták elismerni, amiből sok belső torzsalkodás 
származott. Ilyen esetekről is találunk régi felj egyzéselret. Így többek között 1786. 
febr. 21-ről: ,,Tarczali Sámuel panasza Hetneki István ellen az iránt, hogy legényét 
elcsalta, kéri azt visszautasíttatni, Hetnekit ped.ig a legényta1„ástol eltiltatni." 

Alig egy hónappal később ugyancsak Hetneki borbéllyal támadt vitája Tarczali
nak, amiről a következőket olvashatjuk: ,, 1786 márc. 24. Ta1„czali Sámuel mint 
examinatus chyrurgus a többiek ellen panaszolkodván, hogy ábn1átor exa1ninátusok 
nem volnának, inégis oly kt1rákra eresztik magokat, melyek tőlük eltiltattak, mely-
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végre recursust tévén ezen ns. Vármegye physicusaihoz, praesentálta azon instan
tiát, melyet az ő regulatiojokra exoperált. Ez azért Hetneki István előtt felolvas
tatott, hogy magokat mindnyájan ahhoz alkalmazhassák. Ezen instructio azonban 
in orig~ne pro directione az archivu1nba reponáltatvány, in paribus nekik ki fog a
dattatni." 

Tarczaliról egyébként érdemes megemlíteni, hogy kezdetben még mint egyszerű 
borbély, ügyességével és rátermettségével valószínűleg kivívta feletteseinek elismeré
sét és megbecsülését, mert az 1789. december 18-iki tanácsi jegyzőkönyv 95. pontja 
szerint: ,, Tarcazli Sámuel pro praesenti a régi conventio mellett város borbélyának 
acceptáltatott és kötelességében fog állnia ezen conventioért a recruták visitálása is." 
Később azonban valami oknál fogva megválhatott ezen városi tisztségétől és 

letette a chyrurgusi examinátust, melynek sikeres elvégzése után szeretett volna 
újra városi szolgálatba állni. Ügyében az Úriszék Tanácsa hozott határozatot, mely
ből az is kitűnik, hogy a városatyák akkoriban is igyekeztek csökkenteni a kiadáso-, 
kat. ,,1791. febr. Uriszéki jkv .... Tarczali Sámuel kérte magát folyamodványában 
a város chyrurgusává visszahelyeztetni. A folyamodásban elsorolt indokok alapján 
a Városi Tanácsnak annyival inkább ajánltatik, mivel bizonyos, hogy folyamodó az 
újon fölvett chyrurgus fele fizetésével is megelégítetthetik ... " 

Ezen kis kitérő után azonban vissza kell kanyarodnom az 1780-as évekhez, hogy 
az időrendi sorrendet betarthassam, amikor Kecskemétnek még nem volt hivatalos 
orvosa. Ekkor született meg a magistrátus elhatározása, amit az 1788. augusztus 
13-án keltezett jegyzőkönyv a következők szerint foglalt szavakba: ,,Mivel ezen 
városi népnek egészségére való vigyázás megkívánná azt, hogy itten olyan tudományú 
és az orvosi mesterséghez értő férfiú légyen, a kihez egészségének változásában, de 
főképen terhes és veszedelmes nyavalyájában bátorságosan folyamodhasson, mostan 
szolgálatját ajánló N. Herpai Gábor urat pedig a pesti universitástul orvosi jeles 
tudományárul nyert diplomája és az ispitályokban lett tapasztalási ilyennek lenni 
bizonyítanak, ezért is a titulált Herpai Gábor úr a város physicusának acceptáltatik 
és egyszersmind az úrnak ex publico oppidi fundo esztendőnkint 150 Rhen. frtbul 
és négy öl fából álló salarium resolváltatik minden egyéb obligatio nélkül ... " (Tau. 
jkv. 310. lap) . 

7. ábra. Kecskemét első hivatalos városi orvosának ·megválasztásáról szóló jegyzőkönyv egy 
részlete 
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Az eddigiek alapján is láthatjuk tehát, hogy jóllehet már 1788 óta volt a városnak 
hivatalos orvosa, mégis sok feladat hárult más chyrurgusok mellett a sebészborbé
lyokra is, akik közül egyesek a városi tisztviselők közé soroztattak. De bőven akadt 
dolguk a sarlatánoknak és kuruzslóknak is, akiket ugyan hivatalosan eltiltottak 
minden gyógyító tevékenységtől, mégis gyakran előfordult, hogy akár kényszerű 
szükségből, akár naív hozzá nem értésből vagy haszonlesésből beleavatkoztak a 
hívatásos gyógyítók munkájába, komoly veszélynek téve ki ezzel hiszékeny betege
ket. Jól megvilágítja ezeket a körülményeket Balázs János és István testvérpár 
kuruzsló tevékenységéről és annak következményeiről szóló 1790-ben felvett tanácsi 
jegyzőkönyv, melynek egyes részletét érdekesnek vélem itt idézni: ,,1790. 18. febr. 
(206.) Balázs János deferáltatván arról, hogy Szűcs Pál nevű paplanosnak inasa 
kezét curájával elrontotta, holott mindenféle curátol inhibeálva volna, citáltatott, 
aki magát azzal menté, hogy ő egyebet nem tett, ha nem hogy a csontjait rakogatta 
össze és arról mindjárt lemondott, mihelyest a rendes chyrt1rgus haza jött ... " 
(96. lap.) . 

Úgy látszik azonban, hogy a csontok ,,összerakogatása'' nem kellő szakszerűséggel 
történhetett és a ,,cura'' nem járt Rikerrel, sőt annak súlyos következményeiről az 
alig egy hónap múlva felvett jegyzőkönyv a következők szerint tájékoztat: ,,1790. 
30. martii. (282.) Balázs János és István deferáltatván Keserű Mihály által azzal, 
hogy szerencsétlenség miatt keze eltörvén hirtelenségből pro assistentia requirálta
tott, hozzá fogván a curájához, a midőn már elrontotta, akkor elhagyta és borbély 
Tarczali Sámuel kezére kerülni kényteleníttetett, a ki meggyógyítván, kívánta azok 
által megfizettetni azt, amit Tarczali Sámuel őrajta követ; Balások magokat azzal 
mentik, hogy ők a kezét el nem rontották, hanem maga, mert a kötést nem állotta. 
Tagadván azt is, hogy a seb elromlott volna az ő curájok alatt, melyvégre elő állíttat
ván Keserű Mihálynak mind gazda asszonya, mind pedig mások is a kik a sebről azt 
referálták, hogy ámbátor a karjának felső része vala eltörve, mégis az egész keze úgy 
ki fakadozott, hogy a büdösség miatt állani nem lehetett, nemcsak, hanem már 
annyira megfeketedett, hogy a rothadtság miatt a húsát is metélni kénteleníttettek. 
De Tarczali Sámuel magát azzal is securisálván, hogy a midőn a patiensét felvállalta, 
város embere által oculálta, ki arról hasonlóképpen referált ... 

. . . de különben is már több részben el lévén mindketten tiltva mindenféle curátol, 
a curáért Tarczali Sámuel által praesentált 30 ft. 24-re reducáltatván, ennek meg
fitetésére in solidum úgy köteleztettek, hogy ha ezentúl még valami curába egyeled
nek, mindkettőjüknek műhelye bezárattatik ... (Tan. jkv. 1788 1791.) 

Ilyen és ehhez hasonló esetekről tanúskodnak a korabeli krónikák, tanácsi és 
bírósági jegyzőkönyvek feljegyzései, melyekből kiviláglik, hogy milyen nagy szükség 
volt hozzáértő és képzett egészségügyi szakemberekre. Amikor pedig egyik vagy 
másik orvos máshová költözött, ez a probléma még inkább fokozódott. Ezt olvashat
juk ki a következő tanácsi jegyzőkönyvek soraiból Ís, amidőn 1790. szept. 14-én kelt 
648. pontban ez áll: ,,Herpay Gábor úr városunk physicusa a Jász és Kun districtu
sok doctorságára választatván, a N s. Magistrátusnak szívességét személyese:q_ meg
köszönvén s meg eshetett hibáiról engedelmet kérvén elbúcsúzott ... " 

Elbúcsúzása előtt azonban úgy látszik híre ment távozási szándékának, n1ert már 
1790. május 7-én 383. szám alatt a helyére pályázó egyik igénylőről ez van feljegyez
ve: ,,Csefári Pál doctor úr jelenti magát az eránt, hogy doctor Herpay Gábor úrnak 
változásával ő succedálhasson mely ezen requisitiójára válaszoltatni rendeltetett, 
hogy maga ajánlása megköszöntessék, de minthogy még doctori szállásról mindeddig 
még nem provideáltatott a Magistrátus, mígnem az meg állapíttathatik, bizonytalan 
reménységgel senki sem kecsegtethettetik." A városi magisztrátus t,ehát valószínűleg 

395 



Herpay lakását aka1"ta az utódnak átadni, vagy udvariasan elhárította Csefá1·i 
doktor ajánlkozását, mert alig fél év múlva már tudott megfelelő orvoslakást bizto
sítani, de al{kor n1ár Zay .Sán1uel jelentkezését fogadta el, sőt n1ég ideköltözéséről is 
gondoskodott a következők szerint. ,,1790. 14. 7-bris. (szeptembris) Minthogy doctor 
Zay Sámuel úr bagázsiájának Komáromból való leszállítására ezen szűk időnek 
környülállásai miatt alkalmatosság nen1 küldethetett, azért a titulált úrnak a leköl
tözködése alkalmatosságával lett költségeknek megfizetése rendeltetett." 

Nem lehet tudni, hogy a korábban jelentkező Csefári doktor inilyen képességekkel 
rendelkezett, az azonban a későbbiekből kitűnik, hogy Zay Sámuellel mindenképpen 
jól járt a város vezetősége és lakossága egyaránt. Sokoldalú tudományos munkássá
gáról tanúskodik egy 1791. március 22-én kelt jegyzőkönyvi részlet is, mely szerint: 

,,Doctora városunknak Zay Sámuel úr Magyar Mineralogiának kidolgozásával 
magát a publikum előtt esmeretessé tevén, abból egy exemplárral az archívumot is 
megtisztelni kívánta ... " 

Egy másik jegyzőkönyvi szövegb.ől megtudhatjuk azt, hogy városunl{ból munkás 
csoportok jártak külföldre, így Belgrádba is dolgozni, ahonnan ~emegyszer betegen 
tértek haza. Ezt a tényt a tanácsi jegyzőkönyv 685. pontja így adja tudtunk1"a: 
,,A Belgrádról megjött munkásokról az a hír támadván, hogy sokan betegen jöttek 
volna vissza sőt némelyek már közülük ineg is holtak volna, annak megtudására, ha 
valjon nem valamely ragadós nyavalyában volnának, doctor Zay úr exmittáltatott, 
aki referálta azt, hogy mind~n nyavalyájoknak egyedül való oka a sanyarún való 
élet és a hideglelés, azért is contagionak se111111i ny9n1a ... " 

Ez a nagytudású és széles látókörű chyrurgus volt az aki helyesen ismerte fel a 
város egészségügyi viszonyait és igen erélyesen szorgalmazta Kecskemét első kór
házának felállítását, rámutatva annak sürgető szükségességére. Szívós kitartá~ának 
eredményeképpen jött létre 1852-ben az első ,,ispotályház'' öt kis szobával és húsz 
ággyal. Ez a létesítmény azonban az egyre jobban fejlődő város betegeinek ellátására 
korántsem volt elegendő, de megfelelő sem. A kó1--ház viszontagságos történetét 
dr. Réthy Aladár főorvos dolgozta fel, itt csupán annyit kívánok n1egjegyezni, hogy 
Zay Sámuelék minden igyekezete ellenére . is a kuruzslás tovább szedte áldozatait, 
amiről az ,,ispotályház'' létesítése után húsz évvel, inég 1873-ban is ilyen eseteket 
tartott nyílván a l{rónika: ,,Klátik János 15 éves Eszter nevű leánykájának térd
izületi bántalom folytán bal lába felzsugorodva lévén szülei bizonyos Deák Istvánné 
javaslatára őt folyó évi április hó 28.-án este készített cserfürdőbe ültették s n1int
hogy a javasasszony, ki a fürdőt négy forintokért szolgáltatta ki, azt parancsolta, 
miszerint ha azt akarják, hogy a fürdő hasznos legyen, azon esetben sen1 szabad 
kivenniök ha netán a leány a fürdőben elájulna. A leánykát csakugyan bekövetke
zett alélt állapotában sem vették ki s ennek követl{eztében beállott véres agyszél
hüdés következtében a fürdő használata után alig pá1" óra múlva meghalt. Szomorú 
jelenség gyanánt kell felemlítenünk, miszerint a köznép orv9si segélyt egyáltalán 
nem akar igénybe venni és inkább bízik. a barátban, javasasszonyban n1int az orvos
ban ... " Emellett azonban hívatalos rendelkezések is nehezítették az orvosi ellá
tást. Többek között egy ilyen rendele~ ellen foglalt állást az 1860-as években Handtel 
Károly lrecskeméti gyógyszerész is, aki tö1"vényjavaslatot dolgozott ki ,,Közegészség
ügyi törvényjavaslat és a gyógyszerészet ügye'' címmel, melyben felveti a következő 
problémát is: ,,A 20. §. II. szakasza értelmében az orvos ha hét éven aluli gyermeket 
gyógyít, a legkisebb díjszabásnak csak a felét követelheti. 

E szerint tehát, ha az orvos sokszor két háron1 mértföldre zord téli időben ha 
beteghez hívatik és az hét évnél fiatalabb csak fél díjat várhat? Holott fáradsága 
ugyanegy, sőt legtöbbször az orvoslás n1ég nagyobb figyeln1et is é1--de111el ... " · 

. 
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A beadvány fogalm~zványának eredeti kézirata Gyógysze1~észet-történeti Gyűjte
ményünkben van, ahol ezen kívül több olyan ritkaságszámba menő irat is található, 
melyek például a nagy kolerajárvány idejéből valók. Közülük is érdemes néhányat 
megemlíteni. A múlt századbeli nagy korelajárvány az általam vizsgált iratok tanú
sága szerint nem egyetlen akut jelenség volt. Ezen iratok egy része ugyanis 1831-ben 
keltezett, más részük 1855 körül. Helytörténeti szempontból tekintve az 1831-es 
iratok Kecskemét környéki, helyi vonatkozásúak vagy általánosan országos érvé
nyűek. A másik csoport irat Fehérgyar1nat és Borosjenő környékéről való és Katona 
Zsigmond irataival került gyűjteményünkbe. Ezekről itt most nem teszek bővebben 
említést, hanem az országosan kibocsátott egyik érdekes kiadványt ismertetem. A 
Lenhossék professzor által aláírott szövegnek néhány sorát idézve képet alkothatunk 
a korabeli hivatalos álláspontról a kolerajárvánnyal kapcsolatban. ,,Rövid Oktatás, 
mikép őrizhesse meg magát kiki a napkeleti Cholerátul, és mit kelessék ezen nyava
lyának első kitörésekor mivelni az Orvos megjelenéséig." cím alatt hasznos tanácsok
kal látja el a beteget és környezetét, majd a tov bábiakban így szól: ,,I. Meg óvó
módok. A tisztaság és levegő eránt való szorgoskodás. . .. soha se szabad a lakó
szobákat, főképp a szűkebbeket, alacsonyokat és nedveseket sok emberrel tölteni 
meg, vagy ezek levegőjét még háziállatok által is megvesztegetni ... " 

Fertőtlenítő szerül a klórmész gőzeit javasolja az írás és hasznos tanácsokat ad 
az életmódra, táplálkozásra is. Italokra vonatkozóan jó tanács az ittasságtól való 
tartózkodás. ,, ... nem ajánlatos a ser fogyasztása és a lamgyas, tisztátalan s néha 
rothadtt folyóvíz szorgossan elmellőztessen. . . Budán 10-dik Júliusban 1831 . 

8. ábra. A nagy kolerajárvány idejéből való hirdetmény, mely a szükséges óvintézkedésekre 
oktatja ki a lr;ikosságot, részben megelőző, részben gyógyító utasításokat adva . 

• 
• 

• 



N. Lenhossék Mihály m. p. _A Kir. Magyar Helytartó Tanács Tanácsosa és Magyar 
Ország Fő-Orvosa." 

A járvánnyal kapcsolatos helybeli óvó rendszabályokról és intézkedésekről szerez
hetünk tudomást a Kecskemét város főbírájához írott, vagy az általa kibocsátott 
levelekből, mint amilyen a következő: ,, ... Hívatalból Cholera állapottyában igen 
. . ,, 

surgos. „ 
Tekintetes Földváry· Gábor Fő Szolga Bíró Ur hozzánk mai napon botsájtott 

Currensa szerint Izsákon fog lenni és a Solti Járásban lévő Helységekben egész „ 
Bajáig fogja uttyát venni, meg akarván tudni tisztelt Fő Szolga Bíró Ur azt, hogy 
Ketskeméti Járásban hol az utolsó strázsa, mivel ő a Cordon Lineára a strázsákat 
a Ketskeméti Járásban fel állított strázsától kezdve Bajáig ki akarja oktatni ... " 

Más szomszédos helységekből is érkeztek érdekes levelek, így Kiskunfélegyházáról 
is. Idézem néhány sorát: 

,, .... Nemes Tanács, Tellyes bizodalommal való Drága Szomszéd Uraink. A szom
szédos hel)Teken dühösködő és Lakosainkat s minnyájunkat köz veszéllyel fenyegető 
rémítő Epe-Kórság további te1„jedésének meg gátlására nézve a szükséges rendelések 
részünkről meg tétettek ugyan már, minthogy azonban arról, hogy ezen Mirigy 
Alpár Helységében is mutogatná magát, ekkoráig hivatalosan hozzánk semmi sem 
érkezett. Ezen vélünk különben is igen csekély közösülésben lévő részekre őröket 
nem állítottunk, azonban, minekutána naponként borzasztóbb hírek szárnyalnának 
ezen tájról, Tisztelt Uraságtoknak meg keresésénél fogva is a tudva lévő Helyeken 
a Határ Lineára őröket állítani és minden közösülést el zárni nem mulasztjuk ... 
. . . ezen okból a Ketskeméti Lakosoknak a Városunkon való keresztül járást továbbá 
is kéntelenek vagyunk meg tagadni. . . '' 

A megyei gyűléseken is foglalkoztak a járvány veszedelmével és az itt hozott 
határozatokat ,,Hírdető Levél'' útján hozták nyilvánosságra. Egy ilyen példányt is 
őrzünk gyűjteményünkben. A levél hasznos gyakorlati tanácsokat tartalmaz, azok 
betartására és a káros babonáktól való tartózkodásra inti a lakosságot. 

A nagy küzdelemnek lassan némi eredménye is kezdett mutatkozni, amiről a 
. következő jegyzőkönyv szövegéből értesülhetünk: 

,, ... a Tekintetes Nemes Pest Megyének 1831-ik Esztendő September 13-ik napján 
Pesten tartott kis gyűlésről ... 3237. Ketskeméth Városának Tanácsa ·az eránt ese
dezik, hogy mivel az Epe-Kórság a Város Kebelében már szűnő félben vagyon és 
számos mesteremberek az egész nyáron által sehol sem vásárolhatván, oly szorult 
állapotban vagynak, hogy ha kézmíveikből ezentúl nem pénzelhetnek, magoknak 
télire élelemre valót szerezni képesek nem lesznek ... " 

Hogy megszűnése után is még mennyire rettegésben tartotta ez a járvány a lakos
ságot, arra vonatkozólag egy 1911-ben, tehát a nagy járványok elmúlta után mintegy 
ötven-hatvan évvel később megjelent újságcikk néhány sorát idézném: 

,,Magyar Alföld. 1911 szept. 10. A kolera. 
A városi főorvos úr figyelmébe. 
A közigazgatási bizottság legutóbbi ülésén főorvos úr jelentést tett a város jelen

legi közegészségügyi állapotáról és a kolera hírekre vonatkozóan · ez alkalommal 
megjegyezte, hogy a kellő előkészületek megtétettek. Mi nem akartunk a főorvos úr 
jóakaratában kételkedni, azonban ismerve a vidéki közigazgatás égbekiáltó nyomo
rúságait, szóvá kell tennünk a ·kolera hírekkel kapcsolatos kijelentését. Mert mi nem 
hisszük, hogy a kolera fogadtatására megtétettek volna a szükséges intézkedések 
s hitetlenségünknek nem a főorvos úrba való belekötés az alapja. Éppenezért ne 
essék zokon a bírálatunk, amidőn szóvá tesszük Kecskemét város közegészségügyi 
állapotát ... 
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... a sajtóban jelentek ugyan meg cikkek, amelyben kioktatják a lakosságot a 
várható kolera elleni védekezésre. Hogy ezek a figyelmeztetések mennyit érnek, 
csak azok tudják, akik érintkezésben vannak a mi mindennapi életünkkel ... 

. . . jól emlékszünk arra, hogy nagyszerűen kidolgozott tervét a pénztelenségre 
való hivatkozással csaknem tönkre tették. Elismerjük, hogy ez fájhatott a főorvos 
úrnak, de elkeseredésében mégsem ütött senkinek a szamár fejére, de még az asztalra 
sem ... 

. . . hol adnának helyet a betegeknek, amikor még csak arról sem gondoskod
tak, hogy a kórház barakokkal legyen kibővítve ... 

. . . méltóztassék főorvos úr egy kissé alaposabb lakásvizsgálatot tartani, majd 
akkor meg fog győződni a plakátokon hírdetett alapelvek lehetetlen végrehajtásáról. 
Hogy ügyeljenek ott az emberek a tisztaságra, ahol tízen is alszanak egy szobá
ban 1 ... Vagy méltóztassék megtekinteni a műhelyeket, ahol a legnagyobb piszok
ban élik le egyhangú napjaikat a bérmunkások. Ahol a tüdővész és a köszvény 
állandó vendég és ahonnét csak a temetőbe van menekvés. Micsoda dús aratása 
volna ezeken a helyeken a kolerának 1 ... De hol vannak ezenkívül a kutak, melyek
nek vize állandó ébrenlétben tartja a hastífuszt 1 Azután a pöcegödrökről se feledkez
zünk meg, melyeknek tartalma ott rohad el az isten szabad ege al&tt iszonyú bűzével 
csalogatva a kolerát ... " · 

Úgy vélem ennyi ízelítőből is kellően megérezhettük, hogy milyen óriási jelentősé
gűnek és rettegettnek kellett lennie a múlt századbeli kolerajárványnak, amikor 
még 1911-ben is csupán a hírére ilyen szenvedélyes hangú újságcikkek láthattak 
napvilágot Kecskeméten. 

Ezek a régi írások, újságcikkek, jegyzőkönyvek és egyéb feljegyzések segítenek 
képet formálni a korabeli gyógyítás körülményeiről is. Az első ,,ispotályház'' létesí
tése óta eltelt közel száz év alatt a kényszerítő körülmények hatására sok nehézség 
árán is, de városunkban már több kórház épült és bővül napjainkban is, az orvos
tudomány pedig felmérhetetlenül sokat fejlődött, modernizálódott, de a kuruzslók 
nem vesztek ki napjainkban sem. Inkább ők is modernizálódtak. Ezt bizonyítja az 
a mérhetetlen és sokszor indokolatlan gyógyszerfogyasztás, amit orvosi tanács 
nélkül, egymásnak szinte kínálgatva, ajánlgatva fogyasztanak a hiszékeny betegek, 
sőt olykor még az egészségesek is, nem egyszer egészségük, életük kockáztatásával. 
A gyógyítás mellett a megelőzés és felvilágosítás területén is bőven van még mit 
tenni minden egészségügyi dolgozónak. „ 

Ugy gondolom, hogy az itt elmond.ottakkal nemcsak a Gyógyszerészettörténeti 
Gyűjtemény anyagát sikerült vázlatosan bemutatnom, hanem érdeklődést is tudtam 
felkelteni a gyógyítás történetének, múltjának, fejlődésének kutatása iránt és szeret
ném remélni, hogy az itt közöltek ~lapján kedvet kapva, kutatótársaim mind többen 
kapcsolódnak bele az Orvostörténeti Szeckió tevékenységébe. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szerző bevezetésként vázolja az egészségügy történetének kutatásával való foglal
kozás célját, értelmét, szakmai és kultúrtörténeti jelentőségét. Felhívja a figyelmet a szak
mai gyűjtemények fontosságára és jelentőségére . Az első részben ismerteti a Bács-Kiskun 
megyei Gyógyszerészettörténeti Gyűjteményt, annak egyes darabjait, különválasztva a 
kerámia (keménycserép, porcelán) és üvegedényeket, munkaeszközöket, könyveket és 
iratokat. A régi patikaedények egyes darabjainak leírása során azoknak iparművészeti, 
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tör"téneti ismertetésére is röviden kitér, m egemlítve a technológia i és gyártási jellegzetes
ségeket is . 

A m ásodik részben levéltári iratok alapján ismerteti a régi Kecskemét egészségügyi 
állapotát, a borbélysebészek, chirurgusok tevékenységét, a város vezetőségének l{apcso
latát a lakosság gyógyításával, illetve gyógyítóival. Kitér" az 1800-as évek nagy kolera
járványával k apcsolatos k örülmények ism ertetésére, a korabeli iratokból vett idézetek 
bemutatásával. Végül az elmondottakra való hivatkozással felhívást tesz az Orvostörté
n eti Szekció munkájába való b ekapcsolódásra. 

IRODALOlVI 

1. Bács-Kiskun m egyei Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény adattárában őrzött ira
t ok. 

2. Balla J.: Feljegyzések. K ézirat a K ecskemét Vá1"osi Levéltárban levő gyűjteményből. 

3. Lóránd N.: A gyógyszerészet és a gyógyszertárak kialakulása Kecskem éten. Bács
Kiskun m egyei Kórház évkönyve 1969. K ecskem ét. 8. 193. 1969. 

4. Nékám Lajosné: Magyar patikaedények. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1964. 
5. S zilády K.: Jegyzetek. K ézirat a K ecskemét Városi Levéltárban levő gy(íjteményből. 

Lóránd, N. 

Erkennen wir die Geschichte der H eilungsbildung in unserem Komitat 

Verfasser schildert als Einleitung den Zweck der sich mit der Forschungsgeschichte 
von Gesundheitspflege beschaftigt, seinen Sinn, beruflich en und kulturhistorischen 
Belang. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung und Wichtigkeit beruflicher 
Sammlungen. lm ersten Teil macht er die pharmaziegeschichtliche Sammlung des Komi
tats Bács-Kiskun bekannt, dessen einzelne Stücke, abgesondert die K eramik (Hartscherbe, 
Porzellan) und Glasgeschirr, Arbeitsgerate, Bücher und Schriftstücke. lm Laufe der 
Abschreibung einzelner Stücke von alten Apothekergefassen, geht er kurz auch auf deren 
kunstgewerblich en, historischen Klarlegung ein, und erwahnt die technologischen- und 
Herstellungseigenheiten. 

lm zweiten Teil macht er bekannt auf Grund archivarischer Angaben den gesundheits
wesentlichen Zustand d~r alten Stadt K ecskem ét, die Tatigkeit der Barbieroperateuren, 
,,Ohirurgus'' -en, die Beziehungen der L eitenden der Stadt zur H eilung von Bewohnern, 
bzw. ihrer Heilungskrafte. Er kommt auf die Bekanntmachung der Umstande, im Zusam
menhang mit der grossen Oholeraepidemie der 1800igen Jahre mit der Vorführung von 
Zitaten aus zeitgemassiger Schriftstücke. Zum Schluss fordert er bezugnehmend auf 
die Besagten auf die Einschaltung in die Arbeit der m edizinhistorischen Sektion . 

• 
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