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Semmelweis Egyetem, Budapest
Dr. Szél Ágoston, a Doktori Tanács elnöke ünnepi beszédben mél-
tatta a 240 éve alapított Semmelweis Egyetemet a Dies Acade mi -
cus rendezvényén (2009. november 7.).

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr,
tisztelt Rektor Úr, 
kedves fiatal Barátaim!

Különleges pillanat ez. Sokéves tudományos munká-
juk gyümölcsét aratják most le. Átvették a szépen
kivitelezett diplomát, amely tanúsítja, hogy tudo -

mány területükön kellő mennyiségű és mélységű ismeretet
szereztek. Önálló kutatómunkára jogosultak, tudományos
pályázatokat nyújthatnak be, és posztdoktori állásokat fog -
lal hatnak el. A fokozattal a „doktor” megszólítás is kijár önök -
 nek. Az avatás mellett azonban ma nemcsak a Dies Aca de -
mi cust, vagyis a Tudomány Napját, hanem egyetemünk ala-
pításának 240. évfordulóját is ünnepeljük.

Engedjenek meg egy kis történelmi időutazást, hogy a két
ünnep jelentőségét megérthessük. Képzeljék el, hogy az
időszámítás előtti 4. században vagyunk, az ókori Athén
közelében egy szent ligetben sétálgatunk, és a tudomány-
ról beszélgetünk. A liget és a tornacsarnok, valamint a hoz -
zájuk tartozó templom tulajdonosa nem más, mint
AkAdémosz görög hős, aki örömmel látja ott vendégül
kora tudósait. Ligetét az istenek a nekik tett szolgálato-
kért minden támadás ellen megkímélik. Ebben a védett
ligetben találkozhattunk és vitatkozhattunk szókrAtész
tanítványával, PlAtónnAl és a filozófus barátaival. Áll-
jon itt egy gondolat PlAtóntól: „A legnagyobb hiba, amit
az orvosok elkövetnek, hogy a testet anélkül próbálják meg-
gyógyítani, hogy az elmét is gyógyítani próbálnák. Pedig az
elme és a test egy, és nem szabadna külön kezelni.”

Időszámításunk előtt 387-ben PlAtón alapította meg
Akadémiának nevezett filozófiai iskoláját, amely majdnem
ezer évig állt fent. JustiniAnus császár 529-ben az athéni
Akadémián betiltotta a filozófiai és jogi képzés folytatását,
megszüntetve ezzel a hellenizmus nevelőintézetét. Az Aka -
dé mia akkori vezetője társaival együtt a Perzsa Biro da lom -
ban keresett menedéket. Újabb ezer esztendőt kellett várni,
hogy a XV. század Firenzéjében újjászülethessen a Cosimo
de mediCi nevéhez fűződő reneszánsz akadémia. Az aka-
démia tágabb értelemben a tudósokból álló testületnek a meg -
jelölése, amelynek mától önök is tagjai. 

A korai középkorban az egyházi, kolostori iskolákból
másféle tudós intézmények is alakultak, amelyek mesterek és

tanítványok közösségeként működtek. Az egyetem elneve-
zést a latin universitas magistrorum et scholarium kifejezésre
vezetjük vissza. Az egyetemek tudományos fokozat kiadásá-
ra jogosultak. Mi most éppen ezen jogunkat gyakoroljuk,
amikor ünnepélyesen átadjuk önöknek a diplomát. A PhD 
a Philosophiae Doctor szó rövidítése. A középkorban először
csak teológiai, orvosi és jogi doktorátust lehetett szerezni, 
a filozófia csak később került be a doktori fokozatra érdemes
tudományok közé, innen származik az elnevezés. Az első
PhD-fokozatot Párizsban adták ki 1150-ben, de csak a XIX.
században jelent meg a PhD az önálló tudományos kutatás-
hoz való jog elismeréseként.

A tudományos fokozatot kiadó intézmények európai tör-
ténete 1088-ban kezdődött Bolognában, ahol megalakult az
első egyetem, meghatározva a szó mai jelentését. A sor gyor-
san folytatódott, 1090-ben Párizsban, majd Oxfordban, Mont -
pellier-ben és Cambridge-ben alakult új egyetem. A XIII. szá -
zad elején a Salamanca-i Egyetem, majd a Padovai Egye tem
nyitotta meg kapuit. Az 1300-as években Prágában, Krak kó -
ban, Bécsben, majd Heidelbergben alakultak meg újabb, ma
is fennálló egyetemek. Számunkra kezdettől fogva Bécs a leg -
jelentősebb, ahol folyamatos volt a magyar hallgatók jelenlé-
te. Érdekesség, hogy a Bolognai Egyetemnek egy ízben
magyar rektora is volt, miklós nyitrai püspök személyében.

A XIV. és XV. század fordulóján Magyarországon is több
tudományos iskolát alapítottak. A Veszprémi Egyetem ha -
mar megszűnt. A nAgy lAJos által alapított Pécsi Egye te -
men orvostudományi képzés is folyt. Pécs azonban csak kis-
mértékben vonzotta az ifjúságot, így már a XV. században
megszűnt, és a magyar hallgatók csak külföldön szerezhettek
magasabb ismereteket. Ezt követte a pozsonyi egyetem meg-
nyitása, amely a bolognai egyetem mintájára készült. Ezen
intézmények nagyban elősegítették Magyarországon a tudo-
mány és művészet oktatását, és az orvosképzés sem szorít-
kozott csupán a monostorokra, ahol szerzetesek gyógyítot-
tak és végeztek műtéteket.

Alma mater

1.



2010. június 5Gyógyszerészettörténet  Î

A XVI–XVII. században, a török hódoltság alatt – a há -
rom részre szakadt és belviszályokkal, felekezeti konfliktu-
sokkal terhelt országban a mostoha viszonyok ellenére –
egy re nőtt a korszerű műveltségre és tudományos képzésre
irányuló igény. Pázmány Péter esztergomi érsek, az ellen-
reformáció és a barokk irodalom óriása, legfontosabb felada-
tának tekintette, hogy intézményessé tegye az országnak és
az egyháznak egyaránt fontos, művelt vezető réteg kinevelé-
sét. A zseniális bíboros saját vagyonából az akkor ideiglenes
prímási székhelyen, Nagyszombatban megalapította a teoló-
gia és bölcsészeti fakultásból álló univerzitást. A nagyszom-
bati egyetem fél évvel az alapító halála után, 1635. november
13-án ünnepélyesen megnyitotta kapuit.

Az egyetemes kronológia szerint rembrAndt ekkor fes-
tette meg a Tulp doktor anatómiáját. monteverdi Pop -
pea megkoronázása című műve is ekkor született meg.
FermAt, desCArtes és PAsCAl korszaka ez! Meg je -
lent gAlilei híres műve, a Párbeszédek a két legnagyobb
világrendszerről, hogy egy évre rá az inkvizíció a Padovai
Egyetem híres tanárát tanai visszavonására kényszerítse. 

Pázmány intelme a korabeli hallgatók felé így hangzott:
„Istent féljék, szorgalmasan tanuljanak, és majdan nemzetüknek
és hazájuknak híven szolgáljanak.” Pázmány bölcs előrelátá-
sát bizonyítja, hogy gondolt a jövőre: „És ha idő múltával, ha
Isten Magyarországot a török igától megszabadítja, alkalma-
sabb város találtatnék az Egyetem számára, szabadságában áll-
jon a Társaságnak ezt a mi alapításunkat az Egyetemmel együtt
máshova átvinni…” Az alapító személyes dicsőségénél fonto-
sabbnak tartotta azt, hogy az egyetem kisugárzása még
nagyobb lehessen, kedvező történelmi fordulat esetén job-
ban az ország szívébe kerülve még hatékonyabban szolgál-
hassa a magyar nemzetet és az egyházat.

1769-ben máriA teréziA – a királyi egyetem cím meg-
adása mellett – orvosi fakultást is létesített Nagy szom bat -
ban. Az orvosi kar megalapítására máriA teréziA átfogó,
birodalmi szintű egészségügyi reformja részeként került sor.
„Die Schule ist und bleibt ein Politikum”, azaz az iskola politi-
kum, közügy – mondta máriA teréziA, aki ennek a gon-
dolatnak a jegyében adta ki – 232 évvel ezelőtt – a modern
magyarországi oktatási rendszer alapvetését jelentő királyi
rendeletét, a Ratio Educationist.

A nagyszombati orvoskar tervezetét a királynő udvari
orvosa, gerhArdt vAn swieten dolgozta ki a Leydeni
Egyetem és az általa reformált bécsi orvoskar mintájára.
vAn swieten a század egyik legnagyobb politikusa, nem-
zetközi hírű orvosprofesszora, a felvilágosult abszolutizmus
kormányrendszerének jellegzetes alakja volt. vAn swie ten -
nek a magyarok iránti szimpátiáját mutatja, hogy az általa
beszélt nyolc nyelv mellett magyarul is megtanult. 27 éven át
az egész monarchia kulturális, tudományos és egészségügyi
életének legfőbb irányítója volt. Őt tekintjük a hazai orvos-
képzés megteremtőjének. 

Az új kar szervezése máriA teréziA 1769. november
7-én kelt rendelkezése nyomán indult meg. Ez a nap a Sem -

2.
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mel weis Egyetem születésnapja! Az oktatás 1770-ben indult
meg, kezdetben öt tanszékkel, amelyek élére vAn swieten
tanítványai, elismert európai szintű tudósok, kinevezésük
idején alig harmincéves orvosok kerültek. Az első anatómia-
tanár a cseh származású, de magyarul is kitűnően beszélő
trinkA venCel, az élettan első tanára a péterváradi
PrAndt ádám ignáC lett. A kor legjelesebb tudósai a fel ső-
ausztriai származású kémia- és botanikatanár, winterl
JAkAb JózseF és a nagyhírű sebésztanár, a bécsi születésű,
később magyar nemességre emelt Plenk JózseF JAkAb
voltak. A belorvostan első professzora, a Veszp rém megye
választott tisztiorvosi állásából egyetemi ka ted rára emelt
sChoretiCs mihály volt.

Kronológiai utalás, hogy JAmes Cook ekkor fedezte fel
Ausztrália keleti partvidékét. Az esterházyAk főúri
udvarának kastélykertjében, Fertődön felépült az opera-
színpad JosePh hAydn vezetésével. morgAgni, a Pa -
do vai Egyetem anatómusa és patológusa ekkor 77 éves volt,
és fő művét, a De Sedibus et causis morborum per anato-
mem indagatis-t angolul és németül is kiadták.

A nagyszombati egyetem Pázmány Péter egykori jós-
lata szerint 1777-ben Budára, majd újabb hét év múlva, már
ii. JózseF uralkodása alatt, Pestre költözött. 1844-től a ta -
ní tás magyar nyelven folyt. Egy évszázad múlva, 1951-ben
az orvoskar önálló, Budapesti Orvostudományi Egyetemmé
vált. 1955-ben megalakult az Általános Orvostudományi, 
a Fog orvostudományi, és a Gyógyszerésztudományi Kar. Az

6
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Orvoskar alapításának 200. évfordulóján, éppen ma 40 éve,
1969. november 7-én, az egyetem felvette semmelweis
ignáC nevét. A 2000-ben lezajlott integrációs folyamat so -
rán egyetemünk a mai Egészségtudományi Karral és a Test -
ne velési és Sporttudományi Karral gazdagodott.

Történelmi visszatekintésemet a fokozatszerzés ügyével
kezdtem. 1993-ban, az akkori új Felsőoktatási Törvény a tu -
do mányos fokozat odaítélésének jogát visszaadta az egyete-
meknek. A szovjet rendszerű felsőoktatásban ugyanis külön
Tudományos Minősítő Bizottság működött, és annak eljá-
rás- és követelményrendje szerint lehetett kandidátusi címet
szerezni. 1993 után azonban doktori programok, majd dok-
tori iskolák alakultak, és megindult a szervezett doktori kép-
zés. Egyetemünk különösen sikeres ezen a téren, mert ma az
összes hallgatóhoz viszonyított doktoranduszlétszámban 
a második helyet, a fokozatot szerzett doktorjelöltek száma
alapján pedig a rangsor negyedik helyét foglaljuk el az ország
egyetemei között. A vitathatatlan sikertörténet elindítóit,
réthelyi miklós akkori rektort, sótonyi Pétert, 
a Dok tori Tanács első elnökét és mAkArA gábort, a dok-
tori iskola alapító tagját, leköszönő elnökhelyettesét mai ün -
nep ségünk fénypontjaként hamarosan magas kitüntetésben
részesítjük. Kedves Barátaim, legyenek büszkék arra, hogy
doktori fokozatukat a Semmelweis Egyetemen szerezték! 

Búcsúzóul szent-györgyi Albert szavait idézem:
„Jó tanítás csak ott folyhat, ahol él a kutatás szelleme, az igaz-
ságok lelkes, pártatlan szeretete. Tudományos kutatómunkánk-
kal hazafias kötelességünket is teljesítjük, mert hiszen éppen a tu -
domány, a kultúra az az egyetlen terep, amelyen a versenyt a nagy
nemzetekkel egy kis nemzet is felveheti, megcsillogtatván nevét
az emberi történelemben. Az egyetem feladata hármas. Leg -
ősibb hivatása gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tu -
dást. Második feladata kis számban nevelni a jövőnek tudóso-
kat, akik majd ezt a hivatást tőlünk átveszik. Nem kevésbé ma -

gasz tos az egyetem harmadik hivatása: a haza számára polgá-
rokat nevelni, akik el vannak látva a szellem fegyverével.”

PlAtóntól szent-györgyi Albertig és Páz -
mány Pétertől réthelyi miklósig hosszú utat tet-
tünk meg, de az intelmek lényege alig változott. Egykori ta -
nít ványként, méltatlan mesterként és a Doktori Tanács lekö-
szönő elnökeként sok sikert kívánok önöknek! Köszönöm
szépen, hogy meghallgattak, és szívből kívánom, hogy önök
közül kerüljenek ki a jövő vAn swietenJei és sótonyi
Péterei. Kívánom, hogy bölcs emberként, nagyszerű
tudósként, kitűnő egészségben használják a szellem fegyve-
rét, és sokáig élvezzék tudományos fokozatuk örömeit. Áldja
meg önöket az Isten!

dr. szél ágoston
se doktori Tanács leköszönő elnöke

8

temple jános festménye. 1885. a nagyszombati egyetem alapítása. (Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Dékáni fogadóterem, Budapest) 
fotó: Vékás magdolna
a nagyszombati orvoskari Ház korabeli fotója. semmelweis orvostudományi
Egyetem (jubileumi emlékkönyve). 1769–1994. Budapest, 1995.
a nagyszombati orvoskari Ház mai fotója. (franz anton Hillebrand tervei sze-
rint épült, és 1772. május 12.–1777. augusztus 24. között szolgált a kar otthonául.)
fotó: molnár lászló
az egyetemi orvoskar három fennmaradt pecsétnyomója.
a latin nyelvű nagyszombati mellett két magyar nyelvű látható 1848-ból.
(semmelweis Egyetem Központi levéltár) fotó Kiss: Balázs 
a latin nyelvű első pecsétnyomó a nagyszombati orvoskarról, amelyen 
mária Terézia az egyetemet jelképező épületet szűz máriának, mint magyarország
patrónájának ajánlja fel. a háttérben nagyszombat városa látható. 
(semmelweis Egyetem Központi levéltár) fotó: Kiss Balázs
Komáromy Pál gyógyszerész diplomája. Pesti Egyetem orvosi Kar. 1796.
augusztus 30. (magyar országos levéltár, 1526 utáni gyűjtemény. Diplomák. 301 
6. tétel no2.) fotó: Czikkelyné nagy Erika
az egyetem első zászlója a XVII. századból. (Eötvös loránd Tudományegyetem)
a kép megjelentetését dr. Hudecz ferenc rektor engedélyezte és bocsátotta 
rendelkezésre.
mirkovszky Géza (1855–1899) akvarell részlete az orvosegyetem épületéről. 
(semmelweis Egyetem Rektori épület, Rektori szalon)
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Debreceni Egyetem

Debreceni magyar Királyi tisza István tudományegyetem, később Kossuth lajos tudományegyetem korabeli fotója

Debreceni Egyetem mai fotója
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Szegedi Tudományegyetem
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Dr. Dávid lajos professzor az Egyetemi Gyógyszertárban. 
munkatársai: dr. Háznagy andrásné (romvári olga) gyógyszerész 
és rácz István tanszéki laboráns

a Gyógyszerészeti Intézet és az Egyetemi Gyógyszertár bejárata 
a Dóm téri épületegyüttes keleti szárnyában a Gyógyszerésztudományi Kar épületének korabeli fotója

a Gyógyszerésztudományi Kar mai fotója

az oktatás és a gyógyszerészettudomány kiemelkedő személyiségei: 
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Pécsi Tudományegyetem

V. orbán pápa egyetemalapító bullája
(PTE áoK orvoskari múzeum)

a maurinum – az egyetem számára épített első, reprezentatív épület

a Pozsonyból Pécsre telepített orvoskar ebben a XIX. sz. végi átalakított épületben kapott helyet

Pécsi tudományegyetem
Általános orvostudományi Kar
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Esztergom, 1758.

A gyógyszertár történetének legfontosabb forrása az a levéltári
anyag, amely 1707-től őrzi a városi jegyzőkönyveket, házvétele-
ket és az adófizetést is. 

Az esztergomi királyi város, azaz a mai belváros pol-
gárságának történetét az Eperjessy térkép és jegyzék
szerint tudjuk nyomon követni. A mai Kossuth

Lajos út 1. sz. (amely 1988-ig volt gyógyszertár) az Eperjessy
jegyzékben a 112. számot viselte. A mellette lévő mai Szé -
che nyi tér 23. sz. (amely most a Galéria) a 113-as számot
viselte.

A mai Kossuth L. 1. sz., vagyis a „sarokház” patika törté-
nete mutatja a városiasodás igényét.

1727. december 31-én a Helytartótanács leiratot intézett
az akkori városi tanácshoz, hogy tegyen jelentést: „Ki és
milyen orvosságokat árusítanak”. Ekkor a tanács egy győri
orvost bízott meg a jelentéstétellel, ami azt bizonyítja, hogy
ez idő tájt a városnak még nem volt orvosa.

1757-ben Esztergom városi orvosa TomaCseK PéTer
jelentette, hogy patika még nincs, csak orvos és bába műkö-
dik a helységben.

1758. december 22-én jelentették először, hogy van már
patika az „Arany Griffhez”, de a tulajdonos neve nélkül.
Ekkor egy gyógyszerész, egy segéd, egy inas dolgozott a pati-
kában, és az orvossal együtt az iparos céhekhez tartoztak. 
A patikusok feltehetően azért kerültek az iparos céhekhez,
és nem a kereskedő céhekhez, mivel az orvos által felírt alap-
anyagokból állították össze az akkori medicinákat. 

Így szakmai tudásuk az orvosokkal egyenlő társadalmi
helyzetet jelentett! 

1763. január 28-án a város szenátorai eladták a mai
Széchenyi tér 23-as (Galéria) számú házat Gformer jános
patikusnak 7500 florenusért = 7500 ezüst forintért.

Ugyanez év 1763. október 25-én jelentést küldött az esz-
tergomi tanács a helytartótanácsnak, a szenátorokkal és a
város fizikusával, valamint orvosával, Hermann jánossal,
hogy van már patika az „Arany Griff ”-hez [1].

Gformer jános 1763-ban, amikor a patikát megvette,
megkapta a városi polgárjogot. Életéről még annyit tudunk,
hogy mivel özvegyember volt, a királyi város plébániáján fele-
ségül vette 1786-ban a szintén özvegy KraKoviTzer
annáT [2]. Ekkor még csak a mai Széchenyi tér 23. számú
ház volt az övé (Galéria). Itt működött a PATIKA is! Ez 
a ház ekkor 98 négyszögöl volt, nagy házzal, amely átnyúlt 
a mai Kossuth L. út 3-as számú házba is. Az egyesített
Gformer-Krakovitzer vagyonból 1795-ben megvásárolták 

a „sarokházat” BoGnár jánosTól, amely az Eperjessy tér-
kép szerint a 112-es számot viselte (volt Rochlitz Patika) [3].
Gyermekük nem volt, így 1798-ban felesége öccsére, az akkor
28 éves KraKoviTzer ferenCre íratta mindkét házát és 
a Dunára néző kertet. Mindkét ház tulajdonába KraKo -
viTzer ferenCeT a város 1802-ben megerősítette [4].

Erre azért volt szükség, mert Gformer 1800. október
11-én meghalt. 1801. január 11-én KraKoviTzer ferenC
kebelbeli patikusi polgárjogot kért, amit 12 Ft illeték lefize-
tése után meg is kapott [5]. (1801 után a florenus már váltó-
forintot jelentett és következetesen ezüst forinttal jelölték.
Egy ezüst forint egyenlő volt 2,5 váltóforinttal.) Való szí nű -
leg ekkor tehette át a patikát a mai volt helyére ( jelenleg
Gran tus Idegenforgalmi Kirendeltség, Kossuth L. utca 1. sz.),
mert később a Széchenyi tér 23-as számú ház tulajdonosa
neszler ferenC kereskedő lett. A Széchenyi tér 23-as
számú ház eladásának az oka valószínűleg a napóleoni hábo-
rú utáni pénzromlás volt. 

KraKoviTzer ferenC a város közéletében is fontos sze-
repet játszott, minthogy 1808-tól már polgármesterek álltak
a város élén. Őt 1829. április 23-án 55 szavazattal –
HorváTH imre 3 szavazata ellenében – polgármesternek
választották! [6] 

KraKoviTzer ferenC fiának, józsefneK adta át a pa -
tikát, aki szintén tevékenyen vett részt a város közéletében.

Magyar hazafias érzésről tanúskodik az, hogy amikor
1848. március 18-án Esztergomban megalakult a nemzetőr-
ség, a város 180 felfegyverzett polgárt és 600 nemzetőrt állí-

Szent István 
(2/9-es) Gyógyszertár

1.
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tott ki! Esztergomban öt nemzetőri század
volt és a 4. század vezetője KraKoviTzer
józsef volt [7].

A szabadságharc bukása után 1849. janu-
ár 15-én Eszter gom vármegye és a város is
katonai megszállás alá került, és elkezdő-
dött az osztrák elnyomás korszaka. 

KraKoviTzer józsefeT ez annyira
elkeserítette, hogy 1853. július 18-án eladta
a patikát és 1200 négyszögöles földjét
HolmiK ferenC gyógyszerésznek. (Való -
szí nűleg lehe tetlenné tették további gyógy-
szerészi tevékenységét.) Ő maga a Győr
megyei Bőnyben vett birtokot.

1860-ban az adóösszeírásban a ház tulajdonosa
PoPPel fülöP kereskedő volt, és már itt lakott HolmiK
ferenC gyógyszerész is. Hamarosan, nem tudni pontosan
miért és hogyan, zsiGa jános vette meg a patikát és 
a házat is. 1886-ban zsiGa zsiGmond a tulajdonos [8].
A patika a „Szent István” nevet vagy 1865-ben, vagy a mil-
lenniumkor kapta, amelyet az államosításig, 1950. július
28-ig viselt! 

zsiGa zsiGmond a belvárosi templom halotti anyaköny-
ve szerint 1938-ban 88 éves korában halt meg, de már ko ráb -
ban, 1911-ben eladta a patikát roCHliTz arTÚr gyógysze-
résznek. Az Esztergom és vidéke című helyi lap 1911. július
11-i száma leírja, hogy „a közkedvelt Zsiga »bácsink« a napok-
ban eladta patikáját ifjú kollégájának, Rochlitz Artúrnak” [9].
roCHliTz arTÚr korábban már a vízivárosi „Sas” Patika
tulajdonosa volt, és 1911-ben még egy évig meg is tartotta
tulajdonában a „Sas” Patikát. Anyagilag azonban nem tudta 
a két patikát fenntartani, ezért a „Sas” Patikát eladta, sőt még
a Kossuth L. u. 1. számú házát is a Takarékpénztárnak, úgy-
hogy a lakásért lakbért fizetett a Takarékpénztárnak. (Úgy lát-
szik anyagi gondokkal küszködött, egy szolgáltatás akkor
sem volt aranybánya.)

Öt gyermeke volt, és 1919. január 7-én 46 éves korában
halt meg, amikor is roCHliTz elemér még csak 16 éves.
Ekkor két évig gondnok vezette a patikát szoKoriK
ferenC gyógyszerész személyében. roCHliTz elemér
1925. június 12-én kapott gyógyszerészi diplomát a szegedi
egyetemen. Innentől ő vezette a Szent István Gyógy szer tá -
rat, először kifizette öccsét, roCHliTz TiBorT, aki szintén
gyógyszerész volt, hogy Tatán vehessen patikát. Egyik nővé-
re korán meghalt, a másik két nővérnek havi járulékot fize-
tett. Egyik nővére, aki jedliCsKa isTvánnaK lett a felesége,
egész életében segítőként a patikában dolgozott nyugdíjba
vonulásáig. 1995-ben halt meg.

A Szent István Gyógyszertárat 1950. július 28-án álla-
mosították, a Szent István névtől megfosztották, helyette
2/9-es gyógyszertár lett. roCHliTz elemérT a Kossuth
Lajos út 41. számú ún. Kerscmanbayer-féle gyógyszertárba
helyezték, és 1957-ig a 2/10-es névre keresztelt gyógyszer-
tárat vezette. A Kossuth Lajos út 41. szám alatti gyógyszer-
tárat 1865-ben Hulényi PéTer alapította. roCHliTz
elemér gyógyszerészt 1957-ben visszahelyezték a 2/9-es
gyógyszertárba vezetőnek (volt saját tulajdonú gyógyszertá-
ra) és nyugdíjazásáig, 1977. június 1-jéig ott dolgozott. 1984.
november 27-én halt meg.

Az államosítás után 1950–51. december
9-ig maTTya sovszKy feliCia vezette a
gyógyszertárat.

1951. december 9-étől 1957. február 8-ig
a gyógyszertár vezetését oláH józsefné
gyógyszerészre bízták. Férje, oláH józsef
szintén gyógyszerész volt, és a 2/9-es
gyógyszertárban dolgozott.

1957. február 8-tól 1977. június 1-jéig
ismét roCHliTz elemér gyógyszerész
vezette a 2/9-es gyógyszertárat.

1977. június 1-jétől a gyógyszertár veze-
tésével nemes Kéry edvin gyógyszerészt
bízták meg.

1987. április 30-án a Komárom-Esztergom Megyei
Gyógy szertári Központ beruházásaként a „saroképületből”, 
a volt régi szakmatörténeti patikából (az eredeti bútorok
még most is megtalálhatók a Grantours Utazási Irodában) 
a gyógyszertár egy új „saroképületbe” költözött a Bajcsy-Zs.
út 11. szám alá, és továbbra is 2/9-es gyógyszertárként
működött.

1995. december 6-ával a gyógyszertár visszakapta –
igény lés alapján – a Szent István Gyógyszertár nevet [8].

1996. szeptember 1-jével a gyógyszertár privatizálva lett,
Szent István Pharma Patika Bt. néven (Cg. 11-06-004554
számon), személyi jogos gyógyszerésze nemesKéry edvin
szakgyógyszerész [9].

Az anyag összeállításához dr. Prokopp Gyuláné adott segítséget.

dr. nemeskéry edvin
szakgyógyszerész

IRODALOM
1. Komárom Megyei Levéltár Esztergom városi jegyzőkönyvének 1727.,

1763. december 31., 1757. február 27., és 1758. december 22., majd
„Ház felvallás” január 23., „Vendiderunt Joanni Michaeli Gformer do -
mum et Pharmacopeam 7500 Fl.”, majd a városi tanács jegyzőkönyvéből
ugyanez év október 25.

2. Esztergom belvárosi jegyzőkönyv c/178.
3. Komárom Megyei Levéltár Felvallási jegyzőkönyv II., 238. 1795. janu-

ár 2. „Joannes Bognár fatetur Domus suam ad Portam S. Laurentii et
respective in Platea Budensi, penes Domum Michaelis Gformer…
1980. Fl.”

4. Komárom Megyei Levéltár Házfelvallás II. 362. 1802. aug. 22. inter M.
Gformer et eins privignum Franciscus Krakovitzer sub dato 21. julii
1798. perrecti… gouod eiden in ratam successionem data sit (vagyis
Gformer már 1798-ban fogadott fiának adta át minden vagyonát).

5. Komárom Megyei Levéltár városi jegyzőkönyv 1801. január 14.
Franciscus Krakovitzer Gremialxis pharmacopus in numerum gremia-
lium civium recipi suplians. Ergo 12 Fl. defixam taxam receptus, et juro
idelitatis obstrictus raxatii.

6. Komárom Megyei Levéltár 1829. április 23. városi jegyzőkönyv 637.
„Polgármesteri Hivatalnak. Krakovitzer Ferenc úrnak 55, Horváth
Imre úrnak pedig 3 voksok jutottak, melynél fogva a voksok többségé-
vel Krakovitzer Ferenc tanácsbéli Úr polgármesternek megválasztván
az … itt fel is ESKÜDÖTT!”

7. Borovszky i. m. 126.
8. ÁNTSZ 73-5670-2 sz. engedélye
9. 154/1996. (VI. 27.) sz. képviselőtestületi határozat

Kerek pordoboz. (Révész miklós gyűjtése)
raktári üvegedények. (Révész miklós gyűjtése)

1.
2.

2.
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Gyógyszerész schlaraffok 2.

Korábban Az Uhuversum patikusai. Gyógyszerész schlaraffok emlé-
kezete c. cikkünkben (2007. márciusi szám, 21–23.) ismertettük 
a schlaraffok, e vidám, férfiúi asztaltársaság bohókás lovagjainak
tevékenységét, különös tekintettel a hazai gyógyszerész schlaraf-
fokra. A jó schlaraffok a két világháború közötti években már
közel egy évszázada játszottak lovagosdit hörpöléseiken, vagyis
ivászattal összekötött vigalmaikon. Ennek során kiválóan szóra-
koztak az ‘In arte voluptas’ (A művészet gyönyörködtet) jegyében,
miközben kifigurázták mind a profán világot, mind pedig saját
magukat. 

Miután sikerült a schlaraff gyógyszerészekre vonatkozó továb-
bi adatokra bukkannunk a lovagi krónikákban, úgy véltük, ezeket
mindenképpen közkinccsé kell tennünk. Így és ezért születhetett
meg alábbi írásunk.

Aqua Thermae schlaraff Reych-je, vagyis a Bécs mel-
letti Baden kisvárosának schlaraff birodalma 1885.
október 14-én alakult meg. Kancellárnak Méreg ke -

ve rő Popolani lovagot, Carbon grófját választották meg. Carbon
grófja, profán (értsd: világi) nevén Karl Guido sCHwarz
bádeni gyógyszerész több mint három évtizeden át töltötte
be ezt a magas tisztséget, tegyük hozzá, nem mindennapi
agilitással.

Személye annál is inkább érdekes számunkra, mert 1910-
től a Schlaraffia Semp ro nia (Sopron) lovagjaként is tevé -
keny kedett, to váb bá gyakori látogatója volt a fővárosi és
vidéki magyar egyesületek Sippungjainak (hörpöléseinek) is.
Nem véletlen, hogy nyolc (!) birodalom választotta Ehren rit -
teré vé, vagyis tiszteletbeli lovagjává. Popolani lovag ezzel
egyébként e téren sokáig csúcstartóként szerepelt a hazai
schlaraff krónikákban.

A népes sCHwarz család tagjai közt akadt könyves és
pedagógus is, lovagunk anTon maria nevű fivére pedig
munkás-papként működött. Popolani lovagnak a kisváros
főterén, a Kaiser Karlplatz 13. sz. alatt volt elegáns patikája,
a meglehetősen szokatlan névre hallgató „Land schafts -
apotheke” (Tájkép gyógyszertár). Innen ment nyugdíjba még
az I. világháború előtti években, de csupán gyógyszerészként
– schlaraff lovagként még további évtizedekre, élete alkonyán
is tevékeny maradt1. Nem véletlen, hogy sisakjelvényén 
a „FESTHALTEN AM ALTEN” (Időskorban helytállni!) jel-
mondat szerepelt.

Nem csupán az egyik legszebben dekorált schlaraff lovag-
ként ismerték (ordóinak és kitüntetéseinek száma megköze-

lítette a százat), de címei is magukért beszélnek: Vater des
Reyches, Graf von Carbon, Reychsfürst, Marschall vom Eck
samt Bauch und Bogen (Birodalmi atyus, Karbon grófja,
Birodalmi henzeg, Sarkallatos Hasmarsall)2.

Említett, préselt fémből készült sisakjelvénye, amelyen
Popolani nemes schlaraff arcéle tűnik fel két uhu társasá-
gában, a klasszikus lovagi portrék között említendő. A jel-

vény Bécsben készült még a Nagy
Háború előtt; sőt azt is tudjuk, kinél:
G. sraTT ötvös és jelvénykészítő mű -

helyében. A vésett jelzés a lovag érdem-
rendje nyakszalagján szerepel – minus-
culus betűkkel.

Carlo aCCurTi sušaki olasz szárma-
zású gyógyszerész, Vitopolis (Fiume)

Curtius Rufus mit der Lilie lovagjaként vált
ismertté az Uhuverzumban. Még a XIX. szá-

zad vége felé avat ták lovaggá, és mint érdemdús, több tiszt-
séget (Burg vogt, Fanfarenmeister, Kammerer – azaz vár-
nagy, kürtösök mestere és kamarás) viselő lovag az idők

Carbon grófja, a Méregkeverő
és még sokan mások

1.

2.
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során számos ki tün te tő címet szerzett, úm. Negus von
Primorje, Reychgraf és Varietaetsrat (A Tengermellék
Négusa, Bizodalmi gróf és Varieté-taná-
csos).

Talján származású patikusunk lovagi
neve és címei sokat elárulnak a kíváncsi
utókor számára. Bizonyos, hogy Curtius
lovag mélynövésű dalia vala, továbbá minden
valószínűség szerint olajosbarna arcbőrrel és kissé
duzzadt alsó ajakkal (vö. „A tengermellék négusa”)
áldotta meg a teremtő. Azt nem sikerült kinyomozni,
hogy emberünk valóban lelkesedett-e a klasszika-filo-
lógiáért, ezen belül a ró mai történe-
lemért és kultúráért, az viszont
két ségtelennek tűnik, hogy
Varieté-tanácsosként szám-
talan jó ötlettel járult hozzá
a birodalmi hörpölések han-
gulatának emeléséhez.

Lovagi attribútuma, a lili-
om ugyanakkor nem csupán
ár tat lan, patikusi lelkületét kí -
vánta jelezni, hanem egyben azt is,
hogy gyógyszertárában kiváló minő-
ségű gyógy- és pipereszappanokat
árult. Többek között Accurti-féle li -
liomszappant.

Fivére, Gino, alias Artiklex
der Pinsulaner kóbor lovagként
írta be nevét a vitopolisi annale-
sekbe; profán életében a Hoting
Bank kirendeltségét vezette Tien -
csin ben, a tá vo li Kínában. Művészi
hajlamokkal megáldott, a jogban járatos
emberként (Artiklex) itt, a szigetgyarmaton
minden valószínűség szerint festegetett is (In su la -
ner-Pinsulaner).

Ugyancsak fiumei vala Also der Ein ge bo rene (Bele -
szü letett Szinténis) lovag, alias dr. mizzan
Hadrián, akinek a belvárosban, az Erzsébet tér 6.
szám alatt volt patikája az első világháború előtti
években. Róla, sajnos jóval kevesebb információval
rendelkezünk, mint fiumei kollégájáról; tudjuk azon-
ban, hogy bölcsészdoktori címmel rendelkezett, ami
azért gyakorló gyógysze részeknél legalábbis ritka disztinkció
volt ezekben az időkben. 

Örömmel jelenthetjük továbbá, hogy a „cor pus separa-
tum”-ként ismert város lovagjain kívül kutatásaink során
sikerült számos echte fővárosi és  vidéki schla-
raff patikussal kapcsolatban újabb adatokra
bukkannunk, illetve néhány – eddigelé homály-
ban maradó – részletet tisztáznunk lovagi
pályafutásuk alakulásáról.

Többek között Cyankali von der Anna-Lyse
lovagról, alias dr. marosfalvi dávid
viKTorról, aki a húszas-harmincas években
vezette a „Római császárhoz” címzett reáljogú
gyógyszertárat Budán, a Fő utca 44. szám alatt3.
Ő egyébként még a századfordulótól az I. vi lág -

háború végéig Eszéken (Reych Mursa) tevékenykedett
patikáriusi, illetve schlaraff lovagi minőségében4, csak

1920 körül költözött föl a fővárosba.
Cyankali lovag nevét ezúttal sem kell
különösebben elemeznünk ahhoz,
hogy kiderüljön, miszerint egyrészt
hirtelen haragú, mérges ember lehetett,

másrészt viszont bizonyos, hogy még
Eszéken igen sok időt töltött patikájának laborató-
riumában. Korabeli rossz nyelvek szerint egy
anna-liza nevű laboránsnő társaságában kavart,

bocsánat, kevert porokat és miegyebet – de ez merő-
ben korabeli kitaláció, sőt schlaraff

lovaghoz méltatlan gyanúsítás,
amihez egyébként a leginkább

érdekeltnek, erzséBeT asz-
szonynak, vagyis dr. dávid
viKTor né naK5 is bi zony-
nyal lett volna egy-két szava.
Tudós gyógyszerészünk 1873.
január 27-én született. Har -

ma dik ikszéhez közeledve érte
el a schla raff megvilágosodás; az

1900-as évek elején lépett be a lova-
gok közé. Ekkortól viszont minden

fölös energiáját e nemes ügynek
szentelte. Számos tisztséget viselt
(Eszé ken pl. kamarás volt), ren-
geteg szellemi párbajt vívott és

tiszteletet parancsoló címeket
szerzett, úm. Fürst, Marquis,

Conte di Lisiana, Excellenz, gehei-
mer Rat, Reychskokytos6 (Hercig,

Már ki, Lizitánia ura, Ken gyel mes,
Titokzatos tanácsos, Birodalmi főjajjgász), ezzel

is öreg bítve a patikus schlaraffok jó hírét szerte az
Uhu versumban.

A másik fővárosi „ciános lovag”, mármint Cyan der
Giftige (Mérges Cianidesz), alias BariCs milán
gyógyszerész szintén az 1900-as évek elején lett

schlaraffá. Hivatalt ugyan nem viselt, címeket sem
szerzett, de minden bizonnyal szorgalmasan látogatta

a Budapestia hörpöléseit. A profán világban BariCs
ekkoriban a Király utca 12. sz. alatti „Szent Lélek” Patikát

kezelte (tulajdonos özv. TöröK józsefné).
Rutsch den Darm entlang lovag, profán nevén Bran den -

Ber Ger Gyula gyógyszerész, a budapesti Wander gyár
igaz gatója 1888. december 13-án született és négy évtized

múltán, férfikorának delén, 1928. március 8-án
ütötték lovaggá. Lovagi nevében egyértelmű uta-
lás történt arra, hogy nagy híve és népszerűsítő-
je volt kora egyik általánosan használt laxánssá-
nak, a Darmolnak („Amíg Ön dur mol/Dolgozik
a Darmol”). Továbbá egy másik szernek, jelesen
a Wander gyár sikeres roboráló termékének, a
Novomaltinnak, amelyet annak idején egyaránt
javalltak gyermeknek és felnőttnek. Minderről
Rutsch lovag Frei herr von Maltinovo (Maltinovo
ne mes ura) címe is beszédesen tanúskodik.

3.

4.

5.
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jeriKoGlu sándor, alias Demosthenes der Schnorigsame

(Kunyerálós Demosthenes) lovag minden bizonnyal jó svá-
dájú, de nagyvonalúnak korántsem mondható ember volt.
Személyében ugyanakkor egyik legrégibb patikus schlaraf-
funkat tisztelhetjük, hiszen neve már nem sokkal a Buda -
pestia alapítását követően, jelesen az 1890-es Stamm rol lé -
ban feltűnt, ahol foglalkozását gyógyszerészként adta meg. 
A török származású jeri KoGlu a Balkánról, közelebbről
Gö rög országból érkezhetett hozzánk. Személye kissé titok-
zatos, hiszen a Gyógy sze részi Évkönyvekben nem szerepel.
Való szí nű leg csendestársként űzte a tisztes ipart.

Krebs der Brodler (Piszmogós Rák) lovag, világi nevén
HadwiGer adolf a századfor duló táján Pozsony legrégibb
gyógyszertárát, a Vörös Rákot vezette. Szösz mö tö lős termé-
szetével tény leg rászolgált lovagi nevére. 

Ugyanebben az időben, ugyanitt adler rudolf (rezső)
dr., alias Matt ohni Giesshübler (Halavány Kiöntőtlen) lovag
egy másik patinás gyógyszertárnak, a Megváltónak volt a tu -
laj donosa.

ormezovsKy zsiGmond 1890-ben Junker Sigi néven
lépett a koronázóváros schlaraffjainak sorai közé; arról azon-
ban sajnálatos módon semmi információnk, hogy zsiGán -
KaT lovaggá ütötték-e végül, s vajh mikor?

Hain alBerT 1892-ben nyitotta meg Temesvárott
István királyhoz címzett patikáját. Néhány év múltán már
Frese nius mit der Mörsen (Mozsaras Zabalius) néven tevé -
keny kedett a Temesia soraiban.

A szintén temesvári Aspirin ohne Furcht und Tadel (As pi -
rin, a félelem és gáncsnélküli) lovag, vagyis reiCHelT leó
a patinás Szentháromság Gyógyszertárat vezette a Józsefváros
kerületben. Aspirin lovag a helyi schlaraff vezetőségben a fe -
le lősségteljes marsalli tisztet töltötte be. Ebbéli minőségében

nagy részt vállalt az emlékezetes, a Buda pes tiá val 1886-ban
közösen megrendezett fesztivál („Sommerfest”) szervezésé-
ben, amelyben egy aldunai hajókázás és egy herkulesfürdői
kirándulás is helyet kapott. Nagyszabású, nemzetközi ese-
mény volt ez, amelyről a lovagok lapja, a Schlaraffia Zeyt -
tun gen részletesen beszámolt. Több mint 60 lovag érkezett
az Uhuversum minden sarkából a jeles rendezvényre, mely-
nek ismeretlen schlaraff művész által tervezett meghívója
minden tekintetben schlaraffosra, sőt hadd ne mondjuk,
kifejezetten (ausgesprochen) magyaroschra sikeredett, ide-
értve a jelmondatot is: (BASSA TEREMTETE).

Mina Red der Schweigsame lovag, alias BularT Károly
és GoBeTzKy aladár, alias Gobi der Antiseptische eszéki
gyógyszerész schlaraffokról korábban már szóltunk. Nem
em lítettük viszont a rövid ideig (1930–31) az ugyancsak az
eszéki birodalomhoz húzó lovagtanoncot, Toni úrfit, már-
mint sCHoos anTonT, akinek a boszniai Travnikban volt
patikája a két világháború közötti években. Üzletmenetével
nem is volt gond, csupán a távolság bizonyult túl nagynak 
a két város között ahhoz, hogy Tóni úrfiból lovag legyen.

Mateico von Engelsheim lovag (angyalházi Matejko), alias
BoTfy Kálmán soproni patikus 1885-ben vette meg a (Fe -
hér) Angyal Gyógyszertárat KHudy józsefTől. Nem sok-
kal később a Gyógyszerész Egyesület pénztárosává válasz-
tották. Schlaraff lovagként tevékenykedett 1888-tól egészen
1915-ben bekövetkezett haláláig. Lovagi neve arra enged
következtetni, hogy – természetesen csupán műkedvelőként
– festészettel, jelesen schlaraff történelmi festészettel is fog-
lalkozott7, esetleg lengyel kapcsolatokkal is rendelkezett.

Az ugyancsak soproni Gráner jenő, vagyis Kalomel von
Hygienenburg (hygivári Ka lomel) lovag az 1880-as évek ele-
jén a „Magyar Királyhoz” címzett gyógyszertár tu laj -

Hazai patikus-schlaraffjaink*
Profán név Város lovagi név (nome de Plume) év
adler Rudolf Pozsony matt ohni Giesshübler 1902
Barics milán Budapest Cyan der Giftige 1902
Binder Károly sopron Recipe von Tiegelhauser 1920
Botfy Kálmán sopron mateico von Engelsheim 1888
Brandenberger Gyula Budapest Rutsch den Darm entlang 1928
Bulart Károly Eszék mina Red der schweigsame 1932
Dr. Dávid Viktor Eszék/Budapest Cyankali von der anna-lyse 1902
Doskar friedrich zágráb old firehand der lichtenthaler 1908
Gerr Hugó sopron jodoform das Coupletwerfer 1889
Gobetzky aladár Eszék/Budapest Gobi der antiseptische 1898
Gráner jenő sopron Kalomel von Hygienenburg 1887
Hadwiger adolf Pozsony Krebs der Brodler 1902
Hain albert Temesvár fresenius mit der mörser 1898
jerikoglu sándor Budapest Demosthenes der schnorigsame 1890
Dr. mizzan Hadrián fiume also der Eingeborene 1900
ormezovsky zsigmond Pozsony junker sigi 1890
Reichelt leó Temesvár aspirin ohne furcht und Tadel 1902
Resch jenő Kolozsvár schnorr der nachmittermachtszecher 1932
schoos anton Beszterce Knappe/apród 1932
schwarz Károly Guidó sopron/Baden Popolani der Giftmischer 1910
seidnitzer Hugó Beszterce Chinin von Waldviertel 1932
Wokalek Heinrich Beszterce Theophrastus Bombastus 1932
Forrás: 1890., 1898., 1902., 1913., 1915., 1928. és 1932. évi Stammrollék
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donosaként szerepel. 1887-ben ütötték lovaggá. 
A profán világban is értékelték buzgalmát és
ügyszeretetét: többek között éveken át látta el 
a Gyógyszerész Egyesület elnökének megtisztelő fel-
adatát. Kalomel lovag 1890-ben lovagolt ki az
Ahallába.

Az erdélyi Beszterce városában 1925-ben alakult meg a
schlaraffia. Nem tartozik ugyan szorosan tárgyunkhoz,
de engedjen meg a T. Olvasó egy rövid kitérőt Nösen biro-
dalmi sisakjelvényeiről. Ezek a kis jelvények pré-
selt fémből (általában alumíniumból vagy réz-
ből) készültek, hi szen könnyűnek kellett lenni-
ük, miután a hadisityakra varrták fel őket
győzelmi jelvényekként vagy egy idegen
burgban tett látogatás emlékeként.

Mindjárt három is akad belőlük. Az
első a nöseni schlaraff birodalmi címer
egyik változata; érdekessége, hogy az
árpádsávok mellett csupán három
liliom látható rajta. Schlaraff motívum-
ról szó sincs, ami magában is ellentmond
minden schlaraff heraldikai szabálynak,
sőt, közepéről hiányzik az ősschlaraff (prágai)
címer, amelynek pedig az előírások szerint minden
birodalmi címeren szerepelnie kellene. Úgy tűnik, a jelvény
ismeretlen készíttetője nem kedvelte a prágaia kat. 
A másodikon a besztercei városkapu látható a vá ros -
fal egy részletével, „SCHLARAFFIA NÖSEN A. U.
68.” felirat társaságában. A harmadik struccfejet
formáz, felirata NÖSEN. A strucc Besz terce város
cí me rében látható.

Chinin von Waldviertel lovagról, alias seidniTzer
HuGó gyógyszerészről, a Fehérkereszt Patika tulajdono-
sáról korábban már szóltunk. Nem volt viszont tudo-
másunk arról, hogy egy másik besztercei gyógysze-
rész, bizonyos woKaleK HenriK, becsületes lovagi
nevén Theophrastus Bombastus a har mincas évek elején
szintén szorgalmasan látogatta a csü törtök esti hörpö-
léseket. woKaleK egyébként a város egyik legré-
gibb patikáját, az 1773-ban alapított
Minerva Gyógy szer tárat vezette.

Szintén nöseni, mármint besztercei
lovag vala Har mo nikus lovag. Profán,
azaz világi nevét, sajnálatos módon nem
ismerjük. Minden bizonnyal gyógysze-
rész volt. Erre utalnak a sisakjelvényében
feltűnő attribútumok: a keverőtégely és a
lábas retorta. Van a jelvényen persze más
utalás is: mégpedig nyilvánvalóan köz-
ponti motívum, mondhatnók Leit mo tiv -
ként szerepel rajta a tangóharmonika.
Amiből viszont bizton következtethetünk arra,
hogy lovagunk kiválóan tudott játszani választott
hangszerén – és a hörpöléseken gyakran meg is szólaltatta.

Jómagunk a Fortuna tulajdonosát, Broser GuszTáv
gyógy szerészt sejtjük a Har mo nikus név mögött, de ezt a fel-
tevésünket egyelőre nem tudjuk bizonyítani.

seidniTzer nem élte meg az észak-erdélyi bevonulást,
ugyanis valamikor még a harmincas évek végén elhunyt
(gyógyszertárát felesége, seidniTzerné sCHeinT
frida vitte tovább), woKaleK (és Broser) viszont
igen. Mind ket ten szerepelnek a Gyógyszerészek Év -

könyve 1941–43 köteteiben. 
Hogy mi történt velük a román reinstituciót követően,

arról nincs tudomásunk. Birodalmuk, mármint a Schlaraffia
Nösen bizonyosan nem élte túl az újabb impériumváltást – 
a háború után nem sokkal hatóságilag feloszlatták, ugyanúgy,
mint az összes erdélyországi schlaraff egyesületet. 

Végezetül szólnunk kell egy bécsi illetőségű, a Zagra biá -
hoz tartozó kóbor patikus lovagról, bizonyos Old Firehand
der Lichtenthalerről. dosKar friedriCH katona-gyógy-

szerészként az osztrák és a horvát főváros között ingá-
zott, de miután szolgálati idejének java részét
Zágrábban töltötte, schlaraff lovagként az itteni
birodalomba kérte felvételét. Tudomásunk szerint ő

volt az egyetlen a monarchia hadseregében, aki
schlaraff lovagként is szolgált.

*
Jó schlaraffjaink, kik egykoron birtokában vol-
tatok a titoknak, hogyan is kell az Uhu ver sum -
ban lovagi módon élni – most rátok emléke-

zünk. Nemes patikus lovagok, kik mindnyájan már
réges-régen átlovagoltatok az Ahallába, most arra
kérünk benneteket, hogy mondjatok ránk, lovagtalan
világunkban élő profánokra egy utolsó Uhu-áldomást! 

Lulu!
dr. Balázs Károly

szakíró

JEGyZETEK
1. Az Allschlaraffische Stammrolle 1926–27-es kiadásában még

szerepel a neve; az 1930–31-ben viszont már nem. 
2. Stammrolle der Schlaraffenreyche des Erdballes. Anno

Uhui 58–59. 1917/18. Praga é. n. (1917), 209.
3. Az 1934-es „Gyógyszerészek Zsebnaptára” szerint az

1793-ban alapított gyógyszertár Besnyő Pál és Dávid feleségé-
nek közös tulajdonában volt. Id. mű, 325.

Dávid dr. feleségével egyébként Pesten lakott a VII., Dohány u. 57. sz.
alatt.

4. Stammrolle der Schlaraffenreyche des Erdballes, id. mű,
312.
Egyáltalán nem mellesleg – ekkoriban a ceremóniamester
tisztjét ugyanitt egy másik magyar, Ritter Medifex der
Gebissige (Medifux, a ráharapós), alias dr. Rács Ákos
fogorvos látta el. Id. mű, 313.
5. Férjének csak Lizi.
6. Kokytos – a görög mitológiában alvilág egyik folyója, 
a „jajok árja”.
7. Miután a Sempronia berendezési tárgyai – beleértve 
a festményeket – nem maradtak fenn, ez a tézisünk nem
bizonyítható.

2.
1. a „Der schlaraffia zeyttungen 200. számának címlapja
Popolani lovag sisakjelvénye
Vitopolis (Fiume) birodalmi címerének rajza
Gomblyukjelvény rajza
nösen (Beszterce) birodalmi címerének rajza
sisakjelvény (Beszterce)
sisakjelvény (Beszterce)
sisakjelvény (Beszterce)
Harmonikus lovag sisakjelvénye

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6.

7.

8.

9.
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Az orvost, és a gyógyításban részt vevő többi szakmabelit – se -
bészt, bábát, patikust – a hosszú évszázadok során különbözőkép-
pen jellemezte, ítélte meg a társadalom. Tisztelték tudásukat,
betegségben hozzájuk fordultak segítségért, viszont nem ritkán
csalódtak is, hiszen a gyógyítók végtére is számos emberi gyarló-
sággal, előnytelen tulajdonsággal élő köznapi emberek.

Abeteg, vagy potenciálisan pácienssé váló embernek
ezért igen körültekintően kell megválasztania azt 
a szak embert, akire testét-lelkét, gyógyulásának re -

mé nyét bizalommal rábízhatja. Így van ez ma is, de nem volt
másképp korábban sem. Az orvosnak tehát mindent latba
kellett vetnie, tudása, elkötelezettsége mellett egyéniségét,
előnyösnek vélt emberi tulajdonságait, hogy meggyőzze 
a kör nyezetét – orvoskollégáit, a keze alatt dolgozó sebészt,
patikust egyaránt – szakmai és emberi kiválóságáról. A gya-
korló orvosnak szüntelenül kellett bizonyítani, és a sikeres
gyógyító munkán túlmenően számos olyan külsőségre is oda
kellett figyelnie, amely a kiterjedt és megélhetést biztosító
klientúrát szavatolta. 

Bécsben, 1800-ban nyomtatták ki az Anleitung zur Kennt -
niss und Wahl des Ärztes c. 100 oldalas könyvecskét, alcíme
szerint „für Nichtärzte” – vagyis Útmutatás az orvosok megis-
meréséhez és kiválasztásához, nemorvosok számára. Szerzője
josePH franK, a címlap tanúsága szerint akkortájt a bécsi
Allgemeines Krankenhaus főorvosa, korábban a gyakorlati
orvoslás rendkívüli tanára volt Paviában. Az írás az „életbevá-
góan komoly” témát szatirikus formában mutatja be, görbe
tükröt tart az orvos, a beteg, és a gyógyító munka sok apró
részletkérdése elé. A központi figura – és az ironikus csipke-
lődés elsődleges céltáblája – az orvos, de a szerző nem kíméli
sem a kiismerhetetlen, ezerféle ellentmondásos kéréssel előál-
ló beteget, sem a „véresen komoly színjáték” többi szereplőjét.

A szó szerinti idézetek a magyar nyelvű kiadásból valók
(felső őry fülöP sámuel 1814-ben, Miskolcon kiadott
fordításából), a korabeli magyar nyelvezet adja meg a mű
hangulatát, a fogalmazás sava-borsát. Nagy emberismerettel,
sziporkázó humorral és nem utolsósorban szakmai öniróniá-
val megírt munka, amely a mai olvasó számára is ismerős
helyzeteket, karaktereket mutat be. Orvosnak, betegnek
egyaránt tanulságos a rendkívül szórakoztató írásmű. Jelen
keretek között azonban csak a gyógyszerészettel, a gyógysze-
rekkel és a patikusokkal kapcsolatos részekkel foglalkozunk.

Az ideális orvos alakjának, egyéniségének keresése során
az orvosságokról, a kedvező vagy éppen káros hatást kiváltó
szerekről először a terápia megválasztásának bemutatása
során szól franK. Bírálja azokat, akik az illető ország ég -

hajlata alapján választják meg a terápiát, az alkalmazott
gyógyszert. Ők azok, akik azt vallják, hogy „ugyanazon sze-
rek, a’ mellyeket Rómában egy valamely nyavalya ellen adnak,
Egyiptomban ugyanazon betegségben ártalmasok: hasonlókép-
pen sokan a’ mi Orvosaink közzül azt hiszik, vagy inkább azt
akarják velünk elhitetni, hogy az Orvosimesterség’ gyakorlásá-
nak minden félmérföldnyi távolságra külömbözőnek kell lenni.”
E nézettől a betegek sem voltak mentesek. franK megemlí-
ti az egyik kortárs orvost, aki elmondta neki, hogy „midőn az
ő Ángliában való utazásából hazajött, nem merték az emberek
magokat reábízni…, hogy ő majd nékiek is Ánglus orvosiszere-
ket fog rendelni.” Majd anTon de Haën (1704–1776), hol-
land származású bécsi udvari orvos elítélő kijelentését idézi:
„Az Ausztriai Orvosok, mind addig szokták … az érvágásokat
megújjítani a’ nyilallásban, valameddig tsak a legkisebb fájda-
lom is jelengette magát.” de Haën rosszallására ezt válaszol-
ták: „a’ mi éghajlatunk ezt kívánja”. „Ugyan ezek az Orvosok, 
a’ magok mejjbéli gyúlasztó- betegségekben fetrengő betegeiket 
a’ hánytatók által szokták vólt szánakozásra méltó módon meg-
gyilkolni? De valahányszor van Haën Úr ezen hánytatók ellen
ellenvetéseket tett, azt felelték …? Az Ausztriai Éghajlat ezt
kívánja.” franK az éghajlati tényezők befolyását csak a kó -
rok kialakulásában ismeri el, az egyes földrajzi területeken
gyakrabban előforduló betegségek vonatkozásában. De
„akár mely részében a’ Világnak jelentgessék magokat ezek 
a’ nya valyák: még is mindenkor ugyanazon egy orvoslás módját
kívánják azok meg. A’ Kínahéj szintúgy meggyógyítja a’ félben-
hagyó hideget Péruban, mint Németországon, és az érvágás
szintúgy’ használ az életerőnek meggyülekezésétől származott
tüdőgyúladás ellen Péterszburgban, mint Neápolisban.” 

A gyógyszeres kezeléssel kapcsolatban azt a szigorú kije-
lentést teszi, hogy az orvos által kezdett gyógymód megítélé-
sében „a’ beteg soha igaz bíró nem lehet”. A terápia során az
orvosnak „patikai, vagy diétabéli szerekre van szüksége, vagy
mindkettőre egyszersmind”. Rosszallólag nyilatkozik arról az új
szokásról, amely szerint szinte kizárólagosan a patikai sze-
rekre hagyatkozik az orvos, tevékenysége „a’ Recipeírásból áll”.
franK úgy véli, hogy ez a módszer „tsupántsak arra való, hogy
a’ betegnek az erszénnyét, nem pedig a’ nyavalyáját ostromolja”.
Az igazi mesterségbeli tudás a diéta és a gyógyszeres kezelés
összehangolása, mert semmit sem ér a terápia, ha ellentétes
hatású a gyógymód két alkotórésze. „Gyakorta … és esztelenül
rendelnek az Orvosok belülről kámfort, Hoff man tsepp jeit, ’s más
izgató szereket, mikor azonközben külsőképpen nadályokat,
vagy más gyengítő eszközöket raknak a’ beteg’ testére.”

A betegek szokásai, úgy tűnik, nem változtak a századok
során, hiszen manapság is megtörténhet a következő:
„Gyakorta a’ betegek, vagy annak attyafiai ’s barátjai magok

Útmutató az orvosok 
megismeréséhez
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javasolnak valami orvosiszert, és várják az Orvosnak helyben-
hagyását. Alig hoz elő egy vénasszony valami orvosságot, már az
Orvos Úrnál in petto van az azt magasztaló ditséret, tsudálja  
a’ hatalmas találmányt, és még talán elég gyengefejű ’s szívetlen”,
hogy saját meggyőződése ellenére felírja azt a betegnek. Az
okosan engedékeny orvos képes ilyen helyzetben a kompro-
misszumra, és ha olyan szert ajánl a beteg, ami ahhoz hason-
ló hatású, amit maga is javasolt volna – pusztán lélektani ala-
pon – felírja neki. Itt fejti ki véleményét arról, hogy az orvos
tiszta lelkiismerettel ajánlhatja e az ún. Arcánumokat, vagyis
a különféle titkos szereket. Elismeri, hogy a feltalálónak sok
erőfeszítésébe kerülhet az ilyen csodaszerek kitalálása, de az
is nyilvánvaló, hogy az anyagi haszon reménye hajtja őket,
amikor igyekeznek ezt minél szélesebb körben terjeszteni.
Egyértelműen elítéli mind az ilyen szereket, mind azokat,
akik ezeket rendelik a betegeknek. Hangvétele itt egyáltalán
nem humoros, hanem félreérthetetlenül kritikus. Alkal ma -
zá sukat azért is tartja elítélendőnek, mert míg a hatástalan
kotyvalékkal próbálkoznak, időt vesztegetnek és vesznek el 
a hatékony gyógymódtól.

Az „Orvosi Tanátskozás” (konzílium) már akkor is szokás
volt, ha egy-egy súlyosabb eset fordult elő. franK véleménye
szerint általában ennek nem sok értelme van, az orvosok –
szerinte – kollegiális csevegésként, kölcsönös komplimentek
soraként élik át az ilyen beteglátogatást. „Azzal a reménység-
gel bíztatják meg egymást, hogy ők a’ legközelebbi tanátskozás-
ra ismét meg fognak hivattatni.” Nem csupán vita nélkül, köl-
csönösen alátámasztják egymás diagnózisát és gyógymódját,
de kimondatlanul ezt gondolják: „Engedd meg Te most nékem
a’ hánytatót, én is megengedem néked másszor az érvágást.” Sok
beteg állapotán – pszichés alapon – kedvező változásokat
észlelnek az orvosi konzíliumok után, pedig legfeljebb csak
annyi történt, hogy „az orvosság egy vagy más szirupnak a’ hoz -
zá adása által ízére vagy színére nézve változást szenvedett”. 

Furcsa, hogy az orvos-patikus személyes kapcsolatáról
csak igen kevés mondanivalója van a szerzőnek, az is javarészt
pénzügyi-anyagi természetű. „Bizonyos Orvosok a’ ma  gok bete-
geiket tsak azokba (mármint patikákba) küldik, a’ mellyek nek
birtokosaik az Új Esztendőnek első napján leg ada kozóbbak ő
erántok… Azok az Orvosok, a’ kik magokat e’képpen megvesz-
tegettetni engedik, azon orvosszereknek, mellyeket a’ háládatos
Patikárius készít, megítélésében részrehajlástól ment Bírók éppen
nem lehetnek, és hogy ők mindenkor  a’ leg drágább szereket fog-
ják rendelni, a’béli meggyőződésből, hogy a’ nyereség’ egy részé-
nek ő reájok kell háramlani.” A folytatás sem fest sokkal hízel-
gőbb képet: „Azt a’ régi időktől fogva fenn álló szokást, mely sze-
rént a’ Patikáriusok az Orvosoknak Új Esztendei Ajándékokkal
szoktak kedveskedni, minden esetre még el lehetne nézni, ha
ugyan azok még most is tsak valami tsekélységből: úgymint egy
kevés temjénből, kávéból, ’s egynehány süveg Nádmézből ’s a’t.
e’félékből állanának: de most már … sokszor száz ’s több ara-
nyokra lehet tenni summájokat… és még is gyakorta az … Or -
vo sok azzal meg nem elégszenek.” Az azonban nem kétséges,
hogy bármilyen megterhelő legyen is az újévi ajándék értéke
a patikus pénztárcáját illetően, mindenképpen jó befektetés,
mert az így lekenyerezett orvos meghálálja azt a betegek oda-
irányításával. Az egész „kéz kezet mos” ügy kárvallottja a
beteg, „a’ ki önnön szájától a’ ke nyeret megszakasztja, hogy
házastársának, vagy gyermekének a’ szereket megszerezhesse”. 

A szerzőről még nem szóltunk, ki volt valójában ez az éles
szemű, vitriolos tollú josePH franK doktor? Magán em ber -
ként az újkori közegészségügy egyik legjelesebb művelőjé-
nek, joHann PeTer franKnaK a fia, orvosként pedig
figye lemre méltó karriert futott be. josePH franK
Rastattban született 1771-ben, Paviában és Milánóban ta -
nult. 1791-ben szerezte meg orvosdoktori oklevelét a paviai
egyetemen. Kezdetben repetitorként, majd apja mellett
asszisztensként munkálkodott a paviai egyetemi klinikán.
1796-ban követte Bécsbe az egy évvel korábban oda meghí-
vott apját, ekkor lett az Allgemeines Krankenhaus vezető
orvosa. 1803-ban hosszú nyugat-európai tanulmányútra
ment, bejárta Franciaországot, Angliát és Skóciát, az úton
szerzett élményeiről kétkötetes munkában számolt be.
Pályafutásának következő állomása Wilno (Vilnius) volt, ahol
az egyetem patológiaprofesszoraként tevékenykedett egy évig,
majd apjával együtt elfogadták a Szentpétervárra szóló meg-
hívást. Itt 18 évet töltött – egészen nyugdíjba vonulásáig –
az egyetemi klinika vezetésével. Nyugalomba vonulása után
a Comoi tó partján lévő villájában élt és az orvostudomány
el méleti kérdéseivel foglalkozott. 1842-ben halt meg. Je -
lentős szakirodalmi munkásság is fűződik nevéhez, könyvei -
ben az orvosi gyakorlat kérdéseit taglalta, egy időben külö-
nös érdeklődéssel foglalkozott a Brownizmussal, e té ma kör -
ben írott művei is megjelentek. Többszöri kiadást ért meg 
a Handbuch der Toxikologie c. munkája, amelyet Bécs ben,
németül 1800-ban, 1808-ban és 1816-ban nyomtattak ki, de
ismert a francia és az olasz nyelvre fordított változata is. 

Bár a fentiekben taglalt mű megírásakor csupán 28-29
éves volt, annyi élettapasztalat érződik belőle, mintha ekkor
már több évtizedes gyakorlat állt volna mögötte. Nem titkol-
ta, hogy tapasztalt orvos elődök, kortárs kollégák élményeit
is beleszőtte írásába: az idézett szerzők között említette –
természetesen és mindenekelőtt – GalenusT és HiPPoK -
raTészT, továbbá sydenHamoT, sTaHlT, BoerHaa ve-eT,
de HaenT, sTollT, unzerT és van swieTenT, utóbbit
több ízben egyszerűen „a Báró”-nak nevezte. Lehet, hogy
éppen életkora magyarázza a sokszor szertelen és tiszteletlen
gúnyolódást, lehet, hogy alaptermészete volt ilyen. Néhány
életrajzírója szerint ugyanis excentrikus, pillanatnyi hangu-
latai által vezérelt ember volt. A lélekbúvárok biztosan pom-
pásan kielemeznék a külföldi tanulmányútjáról kiadott két-
kötetes munka címlapjait, hiszen a címlapok csaknem egy-
harmadát teszi ki a szerző rangjainak és különféle tudomá-
nyos társaságokban betöltött tisztségeinek felsorolása. A két
címlapon alig van azonosság az erre vonatkozó adatközlés-
ben, így jószerivel alig lehet számba venni a sok titulust.
Azért ne essünk mi is abba a hibába, hogy kizárólag a hibák
felfedezésére és kipellengérezésére irányítjuk figyelmünket.
Ugyanis kortársai szerint josePH franK mindamellett
rendkívül szeretetre méltó egyéniség, humanitárius érzelmű
ember volt, amely cselekedeteiben is megnyilvánult. Wil nó -
ban több alapítványt hozott létre a szegény betegek megfele-
lő gyógyításának érdekében, illetve szegény diákok ösztöndí-
jának biztosítására. Vagyonának jelentős részét a paviai
egye temre hagyta.

dr. Kapronczay Katalin
főkönyvtáros, som
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„…akik a legnagyobb sötétségben gyújtanak lámpát”

Magyarországon az anya- és gyermekvédelem hagyományai a XIX.
század elejére nyúlnak vissza. Az I. világháború kitörésével, az
amúgy is magas csecsemőhalálozási arányszám tovább romlott,
csökkent a születések száma, számos járvány lépett fel. A babona,
a tudatlanság, az egészségkultúra hiánya, az egyre rosszabbodó
egészségügyi viszonyok ösztönözték a haladó gondolkodású poli-
tikusokat, orvosokat, hogy 1915-ben megalapítsák az Országos
Stefánia Szövetséget, a hivatásos védőnői szervezetet.

Magyarország csecsemőhalandósága a XX. század
elején a legmagasabbak közé tartozott Európában
(19,8%) egyedül Románia előzte meg 20,1%-kal,

miközben Svédország és Norvégia csecsemőhalandósága
már 9, illetve 8,6% volt. 1922–1924 között sok országban
olyan időszak következett be, amikor nagy arányban csök-
kent a csecsemőhalandóság: a 10%-ot szinte minden nyugat-
európai állam átlépte, mindeközben Magyarországon rom-
lott a csecsemőhalandóság mértéke [4]. A melly JózseF
által 1928-ban publikált adatok azt tükrözik, hogy Budapest
csecsemőhalandósága volt a legrosszabb az általa vizsgált
negyven európai város közül az 1911–1924 évek átlagában.
A budapesti érték akár hatszorosan felülmúlta a nyugat-
európai városok csecsemőhalálozását [14]. 

Ennek ellenére, ha Magyarország egészét nézzük, megál-
lapítható, hogy a XIX. század végén elkezdődött a halandó-
ság csökkenése, mely a XX. században is folytatódott. Ugyan
kisebb megszakításokkal, amit az 1918-as influenzajárvány
vagy a két világháború okozott. 

A csecsemőhalandóság mértéke alig változott az évszáza-
dok folyamán, de a XX. században, ahogy JózAn Péter
megfogalmazta, szinte szabadesésszerűen csökkent, a század
végére sikerült ugyanis elérni, hogy száz csecsemőből csak
egy halt meg és az összhalandóságból is már csak 0,7%-ot
tett ki a csecsemőhalandóság [7]. Az 1960-as években min-
den 20., ma pedig csak minden 120. csecsemő hal meg egy -
éves születésnapja előtt [4].

Társadalmi környezet
A csecsemőhalandóság csökkenésének központi kérdése,
hogy az emberek mentalitása hogyan változott a gyermekek,
ezen belül is az újszülöttek felé az elmúlt mintegy 150 év
során. Hosszú út vezetett a gyermekek halálával szemben
érzett közönytől, a velük való komoly törődésen át, a védő-
nőmozgalom kialakulásáig. Ebben nagy szerepe volt a Zöld
Kereszt védőnőmozgalom megindulásának. A szervezet te -
vé kenységét a két világháború között megjelent Zöld Kereszt
– Tudósító egészségügyi védőnők részére című folyóirat tükré-
ben ismertetem. Ezzel párhuzamosan az Országos Stefánia
Szövetség működése is hozzájárult a javulás terén elért ered-

ményekhez. A szövetség működéséről is a különböző kiad-
ványaiból kaphatunk hű képet. A Zöld Kereszt 
a falvakban, a Stefánia Szövetség pedig a városokban végez-
te tevékenységét, ami tükrözi a falu és város csecsemőhalan-
dósága közötti különbségeket. 

Mielőtt a két szervezet működését ismertetem, nézzük
meg miért is volt szükség az állam beavatkozására, kezdet-
ben milyen tényezők nehezítették a védőnők munkáját. Fel -
vetődik az az érdekes kérdés, hogy az állam hogyan viszo-
nyult a csecsemőhalandósághoz és milyen szerepet vállalt 
a csökkentéséért vívott harcban. APPonyi Albert 1916-
ban elmondott parlamenti beszéde szerint nagyon súlyos
volt hazánkban a népesedési probléma, hiszen nemcsak ma -
gas volt a csecsemőhalandóság, hanem csökkent a születések
száma is. Számos külföldi országgal ellentétben Magyar or -
szá gon a születések számának csökkenését nem tudta ellen-
súlyozni a csecsemőhalandóság csökkenése. Ezért is volt
szük ség a csecsemővédelem megszervezésére és az állam be -
avatkozására is [1].

A magyar állam megtette kötelességét, hiszen Európában
az elsők között volt, ahol az anya- és csecsemővédelmet meg-
szervezték. Ez még a XIX. századi törvényhozó tevékeny-
ségre nyúlik vissza: az 1876. évi XIV. törvény 9. paragrafusa
hatósági feladattá nyilvánította a gyermekek egészségi álla-
potának felügyeletét [14]. melly JózseF írásaiból az is
kitűnik, hogy az állam egyik legfőbb szövetségesének tekin-
tette az 1915-ben megalakult Stefánia Szövetséget. Támo -
gat ta a szövetséget, és a városokat, községeket is biztatta 
a velük való együttműködésre [14].

Nemcsak a babonák nehezítették az orvosi ellátás elterje-
dését, hanem a gyógykezelést, a kórházakat is kemény kriti-
kák érték, főleg még a XIX. század végén és az elmaradot-
tabb területeken. Azzal is vádolták a kórházakat, hogy azok
a fertőzések melegágyai, inkább csak tovább terjesztik a be -
teg ségeket, ahelyett, hogy kezelnék őket, sőt egyenesen ka -
puk a halálba [12]. Ezen körülmények ismeretében talán
még érthetőbb, milyen nehéz dolguk volt a Zöld Kereszt
védőnőinek. Ha figyelembe vesszük például, hogy honnan
kellett indulniuk, hogy a fürdést az emberek csak a rossz-
kedv elűzésére használták és rendkívül elterjedt volt a ba -
bonák, illetve az amulettek használata [16]. A babonáknak
Magyarországon is nagy szerepe volt még a XX. század ele-
jén is. A Stefánia Szövetség kiadványaiban azt olvashatjuk,
hogy a babonák még maguk a bábák között is elterjedtek
voltak. A XX. század elején működő 13 906 bába közül csak
mintegy 3000 részesült valamilyen képzésben, a többi pedig
kuruzslónak számított [6].

A külföldi szakirodalomban is megjelent a bábák megíté-
lésének kettőssége. Azt várhatnánk, hogy pozitív kép alakult
ki róluk, hiszen szakértelmükkel az anyákat segítették.
Azonban a korabeli közvélemény is elmarasztalta már őket,
mivel figyelmetlenségük számos anya és újszülött halálát
eredményezte [16]. Még az orvosok is figyelmetlenséggel,

A preventív csecsemővédelem kezdetei Magyarországon
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illetve illegális abortuszok végrehajtásával vádolták őket. Az
állam a bábaság intézményét a legfontosabb tényezőnek tar-
totta a csecsemőgondozás színvonalának emelésére, a táplálá-
si és gondozási ismeretek terjesztése révén. Az államra tehát
az a feladat hárult, hogy továbbképzésükről gondoskodjon és
ismerje el őket hivatalos állami alkalmazottaknak [20].

A XIX. század végén a népi gyógymódok továbbélése 
a vidéki területeken azt bizonyítja, hogy ekkor még az egyé-
ni viselkedési normák voltak a meghatározók, még nem tör-
tént meg az, amiről susAn Cotts wAtkins beszél, hogy
az emberek már inkább egy nagyobb közösséghez, az állam-
hoz tartoztak, nem pedig a helyi közösségekhez. A helyi
közösség befolyásoló ereje a születési kérdésekben jobban
tetten érhető, de a szoptatás problémáján keresztül a csecse-
mőhalandóságra is kihat. wAtkins egy érdekes példát említ
ennek szemléltetésére. Szerinte a pletyka a szociális kontroll
egy formája, hiszen a történet mellett ítéletet is tartalmaz, és
ez befolyásolja az emberek magatartásformáit. Első ránézés-
re talán ez nem tűnik olyan lényeges elemnek. Egy konkrét
példán keresztül megvilágítva azonban látható viselkedésfor-
máló hatása. Például ha egy faluban nem divat a szoptatás,
de valaki mégis megpróbálkozik vele és a falu közössége
elítéli, valószínűleg felhagy azzal. Ez pedig már kihat a cse-
csemő egészségére [19].

Az egészségügyi ellátás fejlődése nagyon fontos, hiszen
ahogy sChoeField is írja, a csecsemőhalandóság csökkené-
se nemcsak társadalmi és gazdasági változásoktól függ,
hanem az orvosi beavatkozástól is. Ez korábban nem volt jel-
lemző, a csecsemőápolási ismeretek az anyákról szálltak a fia-
talabb generációra [16]. A XIX–XX. században az emberi
élet, ezen belül is a gyerekkor egyre fontosabbá vált. Kezdték
a gyermekekben a nemzet erejét látni és ezért egyre több
figyelmet fordítottak a közegészség fejlesztésére [16]. Ekkor
már kezdett az igény is megjelenni az orvosi ellátásra, főleg 
a középosztály részéről. Ez a gondolat továbbvezet ahhoz az
elképzeléshez, melyet sPree kifejtett tanulmányában, misze-
rint a csecsemőhalandóság csökkenése nem egyszerre követ-
kezett be minden társadalmi rétegben [17]. Ennek az is oka
lehetett, hogy a gazdagabb csoportok hamarabb megenged-
hették maguknak az orvosi ellátás igénybevételét. 

Az állami beavatkozás szükségessége mögött az a gondolat
is meghúzódott, hogy a gyermekek gondozása és felnevelése
nem hagyható kizárólagosan az anyák kezén, hiszen az egész-
séges gyermekek fontosak az állam ereje szempontjából [16]. 

Országos csecsemővédelem
A magyarországi anya- és csecsemővédelem már a XX. szá-
zad elején az érdeklődés középpontjába került, hiszen már
ekkor felfigyeltek rá, hogy a magyarországi csecsemőhalan-
dóság nagyon rossz Európához viszonyítva. Ennek megfele-
lően már 1905-ben megalakult az Országos Gyermekvédő
Liga, mely a szegényebb sorsú családok gyermekein próbált

segíteni [2]. Az 1915-ben alapított Stefánia Szövetség pedig
már kifejezetten az anyák és csecsemők védelmét tűzte ki
célul, ahogy azt a még ebben az évben megjelent alapszabá-
lyának harmadik paragrafusában olvashatjuk: „A Szövetség
célja egyrészt egészségügyi: vagyis a születés minél tökéletesebb
lebonyolításának és az újszülött egészséges továbbfejlődésének
biztosítása; másrészt szociális: vagyis közreműködés a születen-
dő nemzedék gazdasági, erkölcsi és társadalmi létfeltételeinek
meg teremtésében és biztosításában.” [13] A szövetség a váro-
sokban működött, míg vele párhuzamosan 1925-től kezdve
a zöld keresztes védőnők falusi környezetben igyekeztek
javítani a csecsemők életben maradási esélyeit. Ekkor kezdő-
dött el Magyarországon az országos védőnőhálózat kiépíté-
se. A XX. század közepére a Stefánia Szövetség előbb a fő -
városban, majd vidéken is elsorvadt és beépült a Zöld Ke -
reszt be, majd 1949-ben végleg megszűnt, állami tulajdonba
került. Az általa fontosnak vélt elveket azonban sikerült elül-
tetni a köztudatban, melynek gyümölcse később látható lett
a gyermekkórházak, gyermekmenhelyek építése kapcsán. Az
anya- és csecsemővédelem a második világháború után is
megkülönböztetett figyelemben és kiváltságokban részesült,
a Népjóléti és Egészségügyi Minisztériumban külön főosz-
tályt kapott [2].

Csecsemővédelem a városokban
Stefánia Szövetség
A szövetség 1915. június 13-án alakult meg, védnöknek
steFániA királyi hercegnőt kérték fel; rajta kívül még gróf
APPonyi Albert, sándor János belügyminiszter,
heim Pál, mAdzsAr JózseF voltak a szövetség meghatá-
rozó tagjai [6]. Működése azért is fontos, mert már akkor is
kifejthette tevékenységét, mikor a háborús viszonyok miatt
az állami beavatkozás nem volt lehetséges. A Belügy minisz té -
rium 39088/1917. rendelete bízta a feladatot erre a társadal-
mi szervezetre [5]. mAdzsAr JózseF szerint az anya- és
csecsemővédelem alapelvei négy pontban foglalhatók össze.
Az első fontos dolog, hogy az anyáknak nem szabad kedve-
zőtlenebb gazdasági helyzetbe kerülni amiatt, hogy gyer-
meket vállaltak, amivel, mAdzsAr JózseF szavaival élve: 
„a nemzet élő tőkéjét” gyarapítják [13]. A következő pont:
nem szabad engedni, hogy az anya meghaljon a szülés köz-
ben a hiányos higiénikus viszonyok következtében. Har mad -
 szor a szoptatás fontosságára hívja fel a figyelmet, végül
pedig kifejti, hogy nem szabad hagyni, hogy a csecsemő az
anya tudatlanságának áldozatául essen. A Stefánia Szövetség
ars poeticájának tekintette ezeknek az alapelveknek a meg-
valósítását a gyakorlatban [6].

A Stefánia Szövetség egy társadalmi szervezet volt,
amely nek anyagi szükségleteit a fiókszervezetei teremtették
elő, illetve különböző rendezvények, ünnepségek szervezésé-
ből és adományokból is származtak bevételei [5]. Mindent
azonban nem tudtak saját erőből biztosítani. mAdzsAr

A preventív csecsemővédelem kezdetei Magyarországon
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JózseF jól összefoglalta, hogy a csecsemővédelem mely
területein lenne szükség az állami beavatkozásra. Így példá-
ul az állam feladata lenne az anyasági biztosítás, szoptatási
segélyek biztosítása, a várandós nők munkájának törvényes
szabályozása, az anya és csecsemő jogvédelme, az orvosok
szociális képzésének fokozása, illetve a bábaképzés színvona-
lának emelése. Ide tartozik még a vitatott dajkaügy kérdésé-
nek rendezése, a dajkaközvetítés fejlesztése, mely a dajkák
központi felügyelet alá való helyezését jelenti. Megoldandó
prob léma volt még bölcsődék felállítása, a gyámság intézmé-
nyének fejlesztése [6]. Ebből is látható, hogy milyen széles
körű, sok területet felölelő volt a Stefánia Szövetség tevé-
kenysége.

Az Országos Stefánia Szövetség Budapesten alakult meg
és innen terjedt a vidék felé, de a hangsúly a budapesti műkö-
désen volt. A szervezet azt az elvet követte, hogy a sűrűbben
lakott területeken nagyobb a hatásfokuk és a rendelkezésre
álló gazdasági eszközöket is jobban ki tudták használni. Ez
az ún. centrifugális fejlesztés. Annak ellenére így maradt ez,
hogy látták, a falu népe nagyobb segítségre szorul [5]. A szö -
vetség figyelembe vette a népesedési szükségleteket, ezt iga-
zolja, hogy inkább az Alföldön építette ki intézeteit, ahol
magasabb volt a csecsemőhalandóság, mint például a Du -
nán túlon.

A csecsemővédelmi munkát egyrészt orvosok végezték,
másrészt pedig ekkor indult meg egy új egészségügyi intéz-
mény, a védőnők képzése. A Stefánia Szövetség által 1915-
ben szervezett anya- és csecsemővédelmi tanfolyam volt az
első ilyen jellegű oktatási program. Az egyéves védőnőkép-
zésben részt vehetett minden olyan nő, aki elvégzett 4 polgá-
ri osztályt, tudott írni-olvasni magyar nyelven és büntetlen
előéletű volt. A képzés később félévesre rövidült, majd tízhó-
naposra bővült és meghosszabbodott 12 hónapos gyakorlati
munkával. A nők a tanfolyam elvégzésével okleveles anya- és
csecsemővédőnőkké váltak, és a Stefánia Szövetség valamely
fiókszervezeténél kaptak munkát [9]. A gyakorlati munká-
hoz tartozott az egészségvédelmi hálózat kiépítése, mely
magában foglalta védőintézetek, tejkonyhák, bölcsődék,
napközi otthonok, illetve anya- és szülőotthonok létrehozá-
sát [9]. Az itt végzett egészségügyi munka mellett a védőnők
feladata volt a prevenció, melyet tanácsadások és propagan-
datevékenység kifejtése által valósítottak meg.

A Stefánia Szövetség propagandatevékenységének három
fő iránya volt. Az első csoport az anya- és csecsemővédelem
jelentőségének ismertetése, a második csoport ehhez kap-
csolódva az anya- és csecsemővédelem szakismereteinek fej-
lesztése minél szélesebb rétegekben. A harmadik irány a há -
bo rúk, gazdasági válságok miatt meglazult etikai, vallásos és
hazafias gondolkodás fejlesztése volt. A cél pedig, amit ezzel
el kívántak érni, a tudatlanság, a babonák befolyásának le -
küz dése volt. Ennek eszközei az írások, előadások és a szem -
léltetés módszerei voltak [5].

Ami az írásbeli tevékenységet illeti, a szövetségnek 1936-
ra már 112 különböző könyve volt raktáron, melyek témája
széles skálán mozgott, a csecsemők táplálásától kezdve, a vé -
dő oltások szükségességének bizonyításán át, a csecsemő- és
gyermekvédelem jogi hátterének ismertetéséig sok könyv
megtalálható volt a listán [5]. Ezekből az 1930-as években
már évente átlagosan 25 ezer példányt kiosztottak [5]. 

A könyvek mellett az ismeretterjesztő tevékenységet a szö-
vetség kiskátéi és röpcédulái is segítették, például A csecsemő
tisztántartásáról, Miért sír a baba?, Mi mindent kell tudni egy
jó anyának?, A pólyázásról és a kisded ruházatáról, A csecsemő
nevelésében divatos babonákról, Örökölhetik-e a gyerekek a szü-
lők betegségeit?, A gümőkór elleni védekezésről [5]. A több mint
40-féle kiskátét németre is lefordították, hogy a német nyel-
vű lakosságra is kiterjeszthessék megelőző munkájukat. 
A röpcédulák jelentőségét mutatja, hogy 1936-ban kb. 1300
ezer magyar és 40 ezer német példányt osztottak szét. A szö-
vetség 1928-ban egy havonta megjelenő folyóiratot indított
el Anya- és csecsemővédelem címmel, melynek jelentősége töb-
bek között abban állt, hogy francia, angol, olasz, amerikai,
német, görög és indiai szaklapokkal tartott fenn cserevi-
szonyt, és így a külföldi csecsemőápolási ismeretek Magyar -
országon is ismertté válhattak [5].

A propaganda másik hatékony eszköze az élőszó volt; 
a szövetség 1936-ban 4769 előadást tartott. Ezek egy része a
bábák továbbképzését szolgálta, másik része pedig az anyák
oktatását tűzte ki célul az ún. Anyák Iskolája keretében. Az
előadások sikeréhez a filmanyagok, illetve az előadások után
lezajló beszélgetések is hozzájárultak. Ezt a módszert –
tehát az anyákat érdeklő kérdések megvitatását magánbe-
szélgetések útján – a Zöld Kereszt is alkalmazta. A szövet-
ség fontos intézményei voltak még az anya- és csecsemővé-
delmi múzeum, a szakkönyvtár, tervtár és kliségyűjtemény,
illetve minden évben több helyen is megrendezték vándorki-
állításukat [5].
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A szemléltetés fontos eszközei a plakátok, például A védő-
nő, Magyar Anyák ti tehetitek naggyá Magyarországot vagy az
iskolai faliképek: Jó gondozás fél egészség, Gyermekében él a
nemzet, Bölcső a család oltára, Kergessétek el a javasasszonyt, Jó
levegő, Angolkór megelőzője a napfény [5].

Csecsemővédelem a falvakban
A Zöld Kereszt
Magyarország lakosságának a XX. század első évtizedeiben
csak 30%-a élt városokban, a maradék 70% falusi lakos volt.
A falvak csecsemőhalandósága egyharmaddal felülmúlta a vá -
ro sokét [8]. Ennek oka, ahogy több helyen olvashatjuk, a cse-
csemők ápolása terén uralkodó tudatlanság, gondatlanság,
bűnös szándék volt [10]. Emiatt több korabeli orvos is kifo-
gásolta, hogy bár nagyobb szükség lenne a csecsemővédelem
megszervezésére a falvakban, mégis a városokat részesítik
előny ben a csecsemővédelmi intézmények kiépítésénél [10].
A faluban is meg kellett tehát szervezni a csecsemők védel-
mét, annál is inkább, mivel a fő problémák a csecsemők gon-
dozása terén itt is abból fakadtak, mint a városokban, csak 
a falvakban elkövetett hibák nagyobbak és súlyosabbak vol-
tak. Ennek megfelelően az anyák nevelésére, a csecsemőápo-
lási ismeretek terjesztésére és az orvosi tanácsok betartását
könnyítő védőnői látogatásokra helyezték a hangsúlyt. Fi gye -
lembe vették azt a körülményt is, hogy a falusi anyáknak ke -
vesebb alkalmuk volt tudásuk gyarapítására. Ezért is volt fon-
tos a védőnők és bábák megfelelő színvonalú képzése, hiszen
az anyák a falvakban csak rájuk számíthattak. Ezenkívül úgy
gondolták, hogy sok propaganda kell ahhoz, hogy a konzer-
vatív felfogású, babonákban hívő falusi népet az anya- és cse-
csemővédelem szükségességéről meggyőzzék [8]. Ennek
egyik módja volt a csecsemőápolási ismeretek terjesztése.
sándor János belügyminiszter szerint a terjesztést a taní-
tónőknél és a lelkészeknél kell kezdeni, hiszen ők egy-egy falu
központi személyiségei, emberekkel foglalkoznak és ennek
során tovább tudják adni a megtanultakat. Elképzelése sze-
rint széles körű akciót kell indítani a nép körében, melybe ő
belevenné a közigazgatási tisztviselők, illetve rendőrök és
csend őrök csecsemővédelmi oktatását is [1].

Az anya- és csecsemővédelmi szervezet 1930-ban már egy-
harmad részben falusi területeken is működött, 1300 ezer
lakosra kiterjedően [8]. A falusi csecsemővédelemben új feje-
zetet jelentett a Zöld Kereszt védőnőmozgalom megindulása.

1939-re már megtörtént a szervezet kiépítése vidéken,
felülről jött utasítások szerint, az orvosok feladata pedig 
a szervezet működésének segítése volt új gondolatokkal és
tervekkel. Ennek jelentőségét egy példán keresztül mutatom
be. Csáky tihAmér a mezőkövesdi mintajárás vezetője volt
és több fontos újítást is bevezetett. Például felfigyelt rá, hogy
több gyermek fejlődése egy bizonyos korban leállt, és ezért
próbálta a gyermekeket több zöldséghez, főzelékhez juttatni.
Sikerült a főszolgabírótól havi öt pengőt erre a célra szerezni.
Ebből heti 12 kg zöldséget vásároltak és minden héten kiosz-
tották 12 csecsemőnek. A kiosztás után a védőnő a gyermek
lakásán megmutatta, hogyan kell elkészíteni a főzeléket [3].

A Zöld Kereszt is folytatott propagandatevékenységet,
mely főleg előadás-sorozatot jelentett. Azonban, ahogy arról
mezey mArgit is beszámolt a mezőkeresztesi mintajárás

kapcsán, a falvakban nehezebb volt a helyzet, hiszen néha
még a tantestület és a szülők is idegenkedtek a védőnők cse-
csemőápolási akcióitól. Maguk a növendékek is elég fegyel-
mezetlenek voltak, nem voltak túl vállalkozó kedvűek a für-
detési, pólyázási ismeretek kipróbálásához. Az előadásokat
ők is megbeszélés formájában tartották, hiszen így a növen-
dékek ötletei, véleményei is tudtak érvényesülni [15].

Összefoglaló
A csecsemővédelemnek a városokban és a falvakban is nagy
jelentősége volt, de ezt a feladatot két külön szervezet bo nyo -
lí totta. A városokban az 1915-ben alapított Stefánia Szö vet -
ség működött, mely kifejezetten az anya- és csecsemővédel-
met tűzte ki célul és ennek megvalósításába több fronton is
belefogott. Munkájuk eredményeképpen a hatáskörükbe
bevont megyék csecsemőhalandósága statisztikailag kimu-
tathatóan javult. Velük párhuzamosan bontakozott ki a fal-
vakban 1927-től a zöld keresztes védőnők mozgalma. Előt -
tük is voltak már csecsemővédelmi törekvések a falvak egy
részében, de az igazi áttörést a falusi csecsemővédelem terén
ők jelentették.

E két szervezet tevékenysége jelentős mértékben hozzájá-
rult a csecsemőhalandóság csökkenéséhez és ezáltal a két
világháború között Magyarországon is olyan folyamatok in -
dultak meg a demográfiában, ezen belül a csecsemőhalandó-
ság esetében is, melyek késéssel ugyan, de követték az euró-
pai mintát.

Kovács melinda
szTe Történettudományi doktori iskola

Phd-hallgató
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A járványok története
A pestis

Ha az emberiséget sújtó nagy járványokról beszélünk, szinte min-
denkinek a „fekete halál” vagy a „dögvész” jut eszébe, melyről
olyan szörnyű leírások maradtak ránk, melytől úgy rettegtek a
középkorban, hogy szinte minden városban felállították a Havas
Boldogasszony szobrát engesztelésül, és amely valóban kiirtotta
a középkorban Európa lakosságának megközelítőleg a felét.
Mindkét megjelölés a Yersinia Pestis bacillus által okozott jár-
ványt rejti maga mögött.

Az általános hiedelem a pestisjárványokat a középkor-
hoz köti, pedig a történészek már az ókorban is
megtalálni vélték annak nyomát. Járványos megbete-

gedésekre – pontosabb megjelölések nélkül – nagyon korai
feljegyzésekben, így az Ebers-papíruszban, az ájurvédikus
szövegekben is van utalás, azonban e betegségek pontos
mibenlétének utólagos feltárása a homályos leírások miatt
nehéz. A pestis az asszír nyelv szókészletéből is igazolható, a
deber v. dibiri („rbd”) formájában, Mezopotámiában külön
istensége (Erra) volt a pestisnek, akinek pusztítását az egy-
kori eposz is megörökítette, az ún. Erra-eposz vagy Erra és
Isum. A hettita birodalomból is fennmaradt egy pestis-ima.
Az ortodox zsidó hagyomány is számon tartja a pestist:
„szfirá idején 33 nap alatt pusztította el a pestis ákirá rabbi
több ezer tanítványát”. A bibliai események egyiptomi lokali-
zációja mindenesetre megerősíti azt a történeti feltételezést,
miszerint a pestis, és a hozzá hasonló betegségek őshazája az
ókori Egyiptomtól délre, délkeletre fekvő terület lehetett [1].

A pestisről – vagy ahhoz nagyon hasonló fertőzésekről az
említés először tehát az i. e. II. évezredben tűnik fel, az Ótes-
tamentum-beli szövegekben. A „dögvész” kifejezés a keresz-
tény kultúrkör számára már ekkor mint égi büntetés, isteni
átok jelenik meg (egyiptomi csapás, Mózes II. 8-9., vagy
Mózes V. 28.) 

A Biblia említi, hogy a zsidók a frigyládát (melyet az
Úrtól kaptak a szövetség és a törzs fennmaradásának zálo-
gaképpen) a háborúba is magukkal vitték, hogy az Úr vezes-
se az ő népét a csatában.

Azonban a filiszteusok egy összecsapás alkalmával mégis
legyőzték őket, és hadizsákmányként magukkal vitték váro-
sukba, Asdódba. A frigyláda érkezte után szörnyű, fekélyek-
kel járó járvány ütötte fel a fejét: valószínűleg bubópestis
(feketehimlő) volt a járvány okozója [2].

„1. A Filiszteusok pedig vevék az Isten ládáját és elvitték
Ében-Ézerből Asdódba. 

6. És az Úrnak keze az Asdódbeliekre nehezedék, és pusztít-
ja vala őket; és megveré őket fekélyekkel, Asdódot és ha tá rait. 

7. Mikor azért látták az Asdódbeliek, hogy így van a do log,
mondának: Ne maradjon nálunk Izráel Istenének ládája, mert
reánk nehezedett az ő keze, és Dágonra, a mi iste nünk re.

8. Elküldének tehát, és összegyűjték a Filiszteusoknak min -
den fejedelmeit, és mondának: Mit csináljunk Izráel Iste né nek
ládájával? Azok pedig felelének: Vigyék Gáthba az Izráel
Istenének ládáját. És elvivék Izráel Istenének ládáját. 

9. És történt azután, hogy elvitték, az Úrnak keze igen nagy
rémületére lőn a városnak; és megveré a városnak lakosait
kicsinytől fogva nagyig, és fekélyek támadának rajtok. 

10. Elküldék azért az Istennek ládáját Ekronba. És lőn, hogy
a mikor Ekronba jutott az Istennek ládája, felzúdulának az
Ekron beliek, mondván: Reám hozták Izráel Istenének ládáját,
hogy megöljön engem és az én népemet. 

11. Annakokáért elküldének, és összegyűjték a Filisz teu sok -
nak minden fejedelmeit, és mondának: Küldjétek el Izráel
Istenének ládáját, hogy térjen vissza helyére, és ne öljön meg
engem és az én népemet. Mert halálos rémület volt az egész
városban; igen súlyos volt ott Istennek keze.

12. És azok az emberek, a kik nem haltak meg, fekélyekkel
sújtattak annyira, hogy a város jajkiáltása felhatott az égig.”
(Sámuel 5. könyve, 1. rész.)

Más orvostörténészek dysenteriára gyanakodnak [3],
mert a Biblia szűkszavú leírásában csak tünetekről esik szó,
és így a betegség fajtájának megítélése nehéz [4, 5, 6]. 
A frigy láda valószínűleg olyan baktériumhordozó volt, mely
baktériumokra a zsidó törzsek immunisak, de a filiszteusok
érzékenyek voltak. Természetesen a frigyláda csodájáról nem
csak ez az egyetlen magyarázat létezik, cikkek és könyvek
sokasága jelent meg, különböző elméleteket fejtvén ki [7].

hérodotosz könyveiben több alkalommal említi a dög -
vészt, sokszor más járványos betegség kíséretében. XerXész
menekülésének leírásában a perzsa had meggyöngülésében
és létszámának csökkenésében az egyik tényezőként a beteg-
ségeket jelöli meg: „nagy pusztítást okozott hadseregben az
útközben kitört halálvész és hasmenés” (Herodotos történeti
könyvei VIII. 115. fejezet). hérodotosz tehát már ekkor
összekötötte a különböző, a hadseregekkel és a csaták után
maradt temetetlen holttestek okozta fertőző betegségeket és
a nagy embertömegeket rossz higiéniai viszonyok között
megtizedelő járványokat. 

Az athéni pestisjárvány leírása thuküdidésznek a pe -
lo ponnészoszi háborúról írott munkájának legmegrázóbb
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része. A pestis első jelentős áldozata Periklész volt. Az ad -
dig legfejlettebbnek tartott görög orvosi ismeretek a járvá-
nyok esetében csődöt mondtak. hiPPokrAtésznek (Kr. e.
460 k.–370 k.) az ajánlása szintjén, aki az illóolajok bedör-
zsölését, illetőleg a betegtől való távoltartást ajánlotta a fer-
tőzés elkerülésére. hiPPokrAtész munkásságában a járvá-
nyok jelentőségét hét, erről a témáról írott könyv jelzi (Epi -
de miarum libri VII.), amelynek első és harmadik könyvében
ír a pestisről.

„Egyesek az ápolás hiánya miatt haltak meg, mások meg
annak ellenére, hogy a legnagyobb gondoskodás vette körül őket.
S egyetlenegy olyan gyógyszer sem akadt, amelyről el lehetett mon -
dani, hogy alkalmazva feltétlenül használni kell, mert ami segí-
tett az egyiknek, az ártott a másiknak. S egyáltalán nem jelen-
tett semmi különbséget valakinek erős vagy gyenge testalkata
sem, a ragály mindenkit egyformán elragadott, azokat is, akik
valamennyi gyógymóddal megpróbálkoztak. Az egész bajban 
a legszörnyűbb azonban az a levertség volt, amely elfogta az em -
be reket, ha észrevették, hogy megtámadta őket a betegség, mert
átadva magukat a reménytelenségnek, gondolatban már eleve
lemondtak az életükről, és feladták az ellenállást… maguk a leg-
közelebbi hozzátartozók is belefáradtak abba, hogy jajgatva gyá-
szolják az eltávozottakat”. (Thükididész, II. 51.)

livius Xi., elveszett könyvében tudósít arról, hogy i. e.
292-ben ragályos betegség, feltehetően pestis pusztított
Rómában. A senatus a Sybilla-könyvekből arra a következte-
tésre jutott, hogy gyógyító istenséget kell kérni a görögöktől.
A hagyomány szerint Epidauroszból, AesCulAP szentélyé-
ből hajón szállítottak egy kígyóistent Rómába. Már a Ti be -
ri sen haladva a kígyó hirtelen a vízbe csúszott és egy kis szi-
getre úszott. Ezért ott, az Insula Tiberinán építették fel az
első római AesCulAP szentélyt, mely később a beteg rab-
szolgák gyógyításának helye lett.

Egybevetve tACitus és suetonius leírását, az első do -
ku mentált római pestisjárvány idejét a Kr. u. 65. évre, a Piso-
féle összeesküvés után tehetjük. Ez volt néró uralkodásá-
nak utolsó éve. 

„Az annyi gaztettel bemocskolt évet az istenek is viharokkal és
járványokkal tették emlékezetessé. Campaniát forgószél pusztítot-
ta végig, villákat, fákat, termést hurcolt szanaszét, s átvitte erejét a
Város környékére is, ahol minden rendű-rangú embert veszedel-
mes ragály tizedelt, bár a levegőég összetételében semmi szembetű-
nő rendellenesség nem mutatkozott. A házak mégis holt testekkel,
az utak gyászmenetekkel teltek meg. Sem nem, sem kor nem volt
mentes a veszélytől. Rabszolgák és szabadok rohamost pusztultak,
asszonyaik és gyerekeik siránkozásai közepette, kik míg beteg mel-
lett ülnek és siratják, akárhányszor egyazon máglyán hamvadtak
el. A lovagok és a senatorok ugyan válogatás nélkül múltak el,
pusztulásuk mégis kevésbé volt siralmas, mert természetes halá-
lukkal a princeps (Néró) kegyetlenségét előzték meg.” (Tacitus:
Annales ab excessu Divi Augusti 16.13.)

JustiniAnus uralkodása (527–565) alatt 541–542-ben
minden addiginál szörnyűbb pusztítással jelent meg a pestis
Bizáncban. Ennek a pestisjárványnak a jelentősége két szem-
pontból kiemelkedő. Egyrészt az első történeti forrásokból
fennmaradt epidémia, amelyet a kutatók ProCoPius leírása
alapján biztosan bubópestisnek tartanak, másrészt azért,
mert az első igazi pandémia is: a dél-ázsiai területektől egé-
szen az ír partokig igazolható a kiterjedése. Emellett relatív

megbízható adataink vannak a pusztítás mértékéről: Bizánc -
ban, ahol a járvány 541 őszétől 542 tavaszáig dühöngött, 
a város teljes lakosságának 40%-a halt meg bubópestisben és
szövődményeiben, mintegy 200 000 fő. ProCoPius nagy
hűséggel és kissé materialista ízű cinizmussal számol be az
eseményekről.

„Ebben az időszakban pestisjárvány tört ki, ami csaknem 
a teljes népességet kiirtotta. Mint minden »fentről jövő« meg-
próbáltatás esetén, most is különböző magyarázatok születtek az
okokra vonatkozóan. A mindenhez értő okosak szerettek az
emberek számára teljesen felfoghatatlan elméleteket felidézi, kü -
lö nös természettudományos teóriákat fabrikálni. Jól tudták, hogy
senki sem képes megcáfolni őket… A pestis a Pelusiumban lakó
egyiptomiak között ütötte fel a fejét. Innen Alexandria és Egyip -
tom más részei felé terjedt. Egyiptom határától Palestina felé ment
tovább, ahonnan a világ összes többi része felé elterjedt, egyre
tovább haladva. Úgy tűnt, mintha bizonyos rendezettség szerint
terjedt volna, bizonyos idő elteltével megfertőzve az egész embe-
riséget, minden irányba terjedve, hogy káros hatását senki nem
kerülhette el, sehol, még az ismert világ legeldugottabb sarkában
sem menekülhettek el előle. Sem a szigeteken, sem a hegygerin-
cen élők nem kerülhették el. Egyre terjedt, és ha voltak is közben
olyan vidékek, ahol nem aratott, oda újra visszatért.

Legtöbbször a betegség anélkül támadta meg az embereket,
hogy azok felismerték volna mi is történik, akár egy vízió vagy
egy álom. A betegség lefolyása a következő volt: Először a beteg-
nek hirtelen magas láza lett, néha rögtön a felkelés után, máskor
minden előzmény nélkül. A beteg testének színe nem változott,
és tapintásra sem érződött melegebbnek, mint ahogy az láz ese-
tén megszokott, nem volt semmilyen gyulladásra utaló nyom. 
A láz erőtlenséget/gyengeséget okozott, de estére sem maga a be -
teg, sem a kezelőorvosa nem gyanakodott semmi veszélyre. Ezért
senki, aki elkapta a betegséget nem gondolt arra, hogy meg fog
halni. Néhány esetben még aznap, máskor a következő na -
po(ko)n nemcsak az ágyék táján, a has alatt, hanem a hónal-
jakban, néha a fülek mellett, a comb különböző pontjain megje-
lentek a nagy duzzanatok vagy bubók.” (Procopius: A háborúk
története I. XXIII–XXXIII.)

Az 541–44-es pestisjárványt követő 200 évben 10–24 éves
ciklusonként ismét felütötte a fejét a pestis Az i. ger gely
(590–604) uralkodása alatt fellépő pestisjárványhoz fűződik
az Angyalvár elnevezés is. gergely pápa nyilvános vezeklő
ájtatosságot folytatott, mikor a körmenet elhaladt hAd riA -
nus császár mauzóleuma előtt. Az épület kupolája fölött
megjelent szent miklós arkangyal és az isten haragja
elmúlásának jelzéseként kardját a hüvelybe dugta, a hagyo-
mány szerint pedig a pestis pusztítása megszűnt. Ez a csodás
esemény a Havas Boldogasszonyt a keresztény liturgiában
betegségoszlató szereppel ruházta fel.

A VIII. század második felének utolsó pestisjárványai
után Európa népessége nőni kezdett. A nagy halálozási rátá-
val járó járványok elmaradása, ill. a klíma kedvező változásai,
a nagyobb népességmozgások megszűnése, a feudális agrár-
gazdaság termelési formáinak sokrétűbbé válása közösen
vezethetett a népesség számának gyors emelkedéséhez, mely
1347-ben elérte a 75 millió főt. 

A nagy középkori pestisjárvány, mely a pandémia alakját
öltötte fel, az 1347. évben tört ki. Előzményeként a történé-
szek kiderítették, hogy 1346-ban kiCskAn kán hadai meg-
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ostromolták Kaffa (Fedoszija) kikötővárosát és katapulttal
pestisben megdöglött állati tetemeket lőttek be a falak mögé.
A Krím félszigeten elhelyezkedő város, a genovai hajózási
kereskedelmi utak egyik legkeletibb állomása volt. Az itt
állomásozó 12 genovai hajó elmenekült, valószínűleg már
magukban hordozva a beteg embereket és/vagy a fertőzött
élő patkányokat. A hajók 1347-ben futottak be a szicíliai
Messina kikötőjébe. Két hónap múlva a város lakosságának
fele már halott volt.

A pestis az összes itáliai várost elérte, a legnagyobb pusz-
títást a legnagyobb lélekszámú, legfejlettebb toszkánai váro-
sokban végezte. A Firenzében és környékén pusztító ragály-
ról az egyik első értékelhető említés boCCACCio Deka me -
ron jában maradt ránk. 

„…a mondott esztendő (1348) tavaszának elején kezdettek
mutatkozni a pestis fájdalmas pusztításai. És nem olyképpen
jelentkezett, mint Keleten, hol a kikerülhetetlen halálnak nyil-
vánvaló jele volt, ha valakinek megeredt az orra vére; hanem 
a kez detén: férfiaknál, nőknél egyaránt a lágyékukon vagy a hó -
nuk alatt bizonyos daganatok támadtak, amelyek néha akkorá-
ra nőttek, mint egy rendes alma, néha akkorára, mint egy tojás,
vagyis voltak nagyobbak, voltak kisebbek, amelyeket a nép »búb«-
nak nevezett. És a testnek ama fent mondott két részéből kezdett
a mondott búb hamaridő múltán kiütni, és kibukkannia testnek
minden részén is egyformán; és ennek utána kezdett a mondott
betegségnek minéműsége fekete vagy kékesfekete foltokra változ-
ni, melyek a karokon, a combokon és a testnek minden egyéb
részén feltünedeztek sok embernél; némelyiknél nagyok voltak és
ritkák, másoknál kicsinyek és sűrűk. És valamint kezdetben 
a búb volt és maradt biztos jele a bekövetkező halálnak, akként
most e foltok voltak a jelei mindazoknál, akiket megleptek.”
(Boccaccio: Dekameron, Bevezetés)

Velence a kor Európájának legnagyobb városa volt, lakói-
nak számát 120–150 000 fő körüli értékre tehetjük. A jár-
vány 6 hónapos tombolása után szinte kiürült a város,
naponta 600–700 ember halt meg. 1348 végére a lakosság

60%-a veszett oda. Az AndreA dAndolo dózse vezette
Signoria megpróbálta felvenni a küzdelmet a halálos kórral.
Egészségügyi rendeleteket adtak ki, orvosokat fogadtak, sza-
bályozták a város tisztítását, és megalapították a világ első
karanténállomását a Lazaretto Vecchio szigetén. A San
Laza retto Nuovo, a velencei karantén helye, kórház és temp-
lomegyüttes volt. A karantén intézménye a „quaranti giorne”
azaz a negyvennapos elkülönítés intézkedéséről nyerte a
nevét. 

a járványt ellátó orvosok és személyzet ruhája a középkori járványok idejé-
ből. a csőrszerű maszk alatt gyógynövényeket, fűszereket tartottak, hogy
megszűrjék a levegőt. a szemeket szemüveg fedi, a ruha hosszú, viasszal
impregnált. a hosszú pálcával arra a testrészre mutattak, melyet az orvos
meg akart vizsgálni. [„Doktor schnabel von Rom”, Paul fürst metszete
(after j. Columbina nyomán), Róma, 1656.]

a nagy középkori járvány pusztítása. a pestis főleg a kereskedelmi és hajó-
zási utak mentén terjedt

2001-ben az elhagyott rendház kertjében feketehimlőben elhunytak
tömegsírját tárták fel. Velence a san marco in Boccalama, a lagúnák emel-
kedő vízszintje miatt 500 éve víz alá került sziget mellett pedig XiV. századi
hajóroncsokat tártak fel, melyeket – a történészek véleménye szerint – 
a közeli karanténsziget szerzetesei süllyesztettek el, mert a közeli járvány-
szigetről elszöktek
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A korszak másik itáliai költője, PetrArCA így írt a jár-
ványról, a betegség döbbenetes mértékű pusztításáról: 

„Mikor látott vagy hallott az ember ilyent, miféle évkönyvek-
ben olvasta valaha, hogy üres házak, elhagyatott városok, gyász-
ba öltözött falvak, holttestektől borított mezők, borzalmas, hatal-
mas pusztaság van mindenütt. Hogyan tudnak erről képet
alkotni az utódok, mikor azok, akik az eseményekben benne
élnek, nem tudnak hinni a szemeiknek. Este még barátaival
étkezik az ember, éjjel szörnyű kínokat szenved, reggelre halott,
s három hónapon belül követik gyermekei s egész családja.
Somnus est vita, quam degimus.” (Petrarca: De rebus
Familiam. Ep. 1. VIII. ep. 7.)

Az Itáliát 1347–48-ban végigpusztító pestis 1348 őszén
kiterjedt Ausztria és a magyar területek felé. Nem kizárható,
hogy a nápolyi büntetőhadjáratról visszatérő nAgy lAJos
kíséretében lévő betegek hurcolták a pestist az ország terüle-
tére. A király felesége, luXemburg mArgit is a járvány
áldozatai között volt, egyes feltételezések szerint maga a ki -
rály is megbetegedett.

Angliában az első pestises fertőzést egy dorseti kikötővá-
rosban jegyezték fel, ahová egy gasgogne-i hajó hurcolta be.
A járvány egymás után érte el a nagy kikötővárosokat,
Southamptont, Bristol, Exetert, Calaisban 1348 őszén ütöt-
te fel a fejét. A pestis gyorsan végigszáguldott az angol gróf-
ságokon, Londonban szeptembertől a következő év májusá-
ig dühöngött. Anglia legnagyobb városában több új temetőt
nyitottak, s mindegyikben naponta több száz halottat
temettek el. A borzalmat szerte Európában emlegették: „the
Great Dying”, „das Grosse Sterben”, „Jusztinianusz foltjai,
kiütése”, „Magna Mortalis” stb. volt a kór elnevezése a külön-
böző nyelvterületeken.

Európában a fekete halál évei után egy évszázadig kisebb-
nagyobb rendszerességgel jelent meg a pestis. A következő
emlékezetes pestisjárvány a híres londoni pestis 1664/65-
ből. A dAniel deFoe világhírű regénye (eredeti címe:
Journal of the Plague Year) által szinte minden egyes részében
megörökített járvány hasonlóan borzalmas volt a nagy
középkori epidémiákhoz. Leírása, melyet nagybátyja elbe-
széléséből merített – elborzasztó és rámutat a közegészség-
ügy szegényes állapotára, felveti az államhatalom felelősségét
is. A regény 1722-ben jelent meg, nevéhez a pestis elleni
intézkedési terv is köthető: Due Preparations for the Plaque.
(Az író kritikus szemlélete radikalizálódik a látottak hatásá-
ra: 1703-ban egy politikai röpiratáért pellengérre állították,
mindkét fülét megcsonkították, majd börtönbe csukták.
London lakossága politikai vértanúnak tekintette.)

A kórokozót egészen a XIX. század végéig nem sikerült
izolálni. Ezt a munkát egymástól függetlenül yersin, a
Pasteur Intézet kutatója és kitAsAto, robert koCh
egyik legkiválóbb tanítványa végezte el 1894-ben, amikor a
Kínában és Indokínában pusztító járvány kiterjedése közép-
kori méreteket kezdett ölteni. Az elsőbbség kérdését máig is
vitatják, úgy tűnik, formailag a japán kutatót illeti az elsőbb-
ség: szakcikke előbb jelent meg [8], mint yersiné [9]. 

Az 1855-től 1896-ig tartó járvány az utolsó nagy pandé-
mia volt Kínában, amely átterjedt Indiára is, mintegy 12 mil-
lió ember halálát okozván. Mandzsúriában a pestis pneumó-
niás formája pusztított 1916-ig, 60 ezer ember esett áldoza-
tul. Az utolsó, járvány méretű megbetegedéseket 1994-ben,

az indiai Surat tartományban észlelték, egy előző évi Indiai
földrengés okozta kaotikus közegészségügyi állapotok nyo-
mán. Jelenleg is vannak endémiás pestisgócok a világban. 
A legtöbb esetet Kelet-Afrikában regisztrálják. Az USA-ban
Új-Mexikó és Colorado állam egyes területein endémiás 
a megbetegedés. Közép (Belső)-Ázsia is endémiás terület-
nek számít, a megbetegedések pontos számát azonban itt
még megbecsülni sem lehet. A jelenleg leginkább veszélyez-
tetett terület Madagaszkár szigete. A nagy számú megbete-
gedés mögött egy rezisztens baktériumtörzs, ún. biovariáns,
a Yersinia pestis 17/95 áll, amely sok antibiotikummal, így 
a streptomycinnel szemben is ellenálló [10]. 

dr. felkai Péter Phd

A világ sokat köszönhet 
Kabay Jánosnak
A helyi Vasvári Pál Múzeum szervezésében 2010. május
17–22. között Kabay Jánosra a település szülöttjére emlé-
kezett Tisza vas vári. Kabay János 1896. december 27-én
született a Sza bolcs megyei Büdszentmihály (ma Tisza vas -
vári) községben. Az egyhetes programsorozat, amely több
helyszínen is zajlott, minden korosztály számára kínált 
programokat. Az emlékhét szerdai napján ünnepi megem-
lékezést tartottak a világhírű feltaláló szülőházánál ahol,
beszédet mondott Román István a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyűlés al elnöke, ország gyű lési képviselő.
Az alelnök beszédében méltatta Kabay világszabadalmát,
hiszen a mor fium előállítást Kabay János találmánya forra-
dalmasította, amikor is kidolgozta, hogy miképpen lehet
mákszalmából, nem pedig zöld gubóból, jó hatásfokkal
kivonni az alkaloidákat. A világ so kat köszönhet Kabaynak,
hiszen az eljárást ma is számos or szág ban használják. 
A szerdai eseményt megtisztelte jelenlétével Kabay János
fia, ifj. Kabay János, aki hosszú éveken át élt Ausztráliában
majd néhány ével ezelőtt 85 évesen hazaköltözött Magyar -
országra. A szerdai megemlékezés Tudo má nyos Disputával
folyatódott a Vá ros házán majd a helyi Múzeumban emlék-
kiállítás megnyitójával zárult.

Balogh Tamás
vasvári Pál múzeum, Tiszavasvári

Fáczányi Ármin
Kőbányát elengedhetetlen iparosodásunk egyik fő helyszí-
neként tartjuk számon. A dualizmusban gyorsan fejlődő
település első gyógyszerészére ünnepélyes keretek között
emlékeztek 2010. március 15-én. A Füzér utcai emléktáb-
la-avatón Fáczányi Ármin tevékenységét méltatta Verbai
Lajos polgármester, Buzás Kálmán, a Pataky Művelődési
Köz pont igazgatóhelyettese és dr. Harsányi László, a Ma -
gyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének alel-
nöke. A leszármazottak nevében Fáczányi István mondott
köszöntőt.
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Adalékok az óvszer 
(kultúr)történetéhez
Jókat nevettünk annak idején a televízió „kotonos úr” kabaréjele-
netén, amely egy patikában játszódik valamikor az 1900-as évek
elején, bemutatva egy boldogtalan hímtársunk abbéli igyekeze-
tét, hogy diszkréten jusson hozzá e – kapcsolata szempontjából
bizonnyal létfontosságú – szerhez. Ma már persze, amikor óvszer
a nap minden szakában, s jóformán bárhol beszerezhető, akár
élelmiszerüzletben, a napi betevő társaságában is, hasonló vesz-
szőfutásra nem kell számítanunk.

De komolyan: e jeles szer nem mindennapi pályafutásra
tekinthet vissza. Mielőtt röviden áttekintenénk történetét, szö-
gezzük le, hogy elterjedése eredetileg elsősorban nem a terhes-
ségmegelőzésnek, hanem sokkal inkább a nemi betegségek elle-
ni védekezésnek volt köszönhető.

Bár már az ókorban számos utalás történt – egyiptomi,
görög és római szerzőknél egyaránt – vékony szövet,
illetve halhólyag e célra történő használatára, erről

semmi bizonyosat nem tudunk, miután tárgyi emlékek nem
maradtak fenn.

Azt viszont tudjuk, hogy az óvszer kontinensünkön az
1550-es évek közepén jelent meg. Feltalálóját is ismerjük
gAbrielle FAlloPio (1523–1562) hír-
neves olasz orvos-anatómus személyében,
aki a francúz nyavalyáról 1564-ben kiadott
könyvében büszkén jelentette be, hogy sike-
rült feltalálnia azt az eszközt, amelynek
segítségével az óvatos férfiú elkerülheti, hogy
megkapja e szörnyű kórt. FAlloPio ősko-
tonja természetesen még meglehetősen egy-
szerű eszköz volt: olajjal átitatott, vékony
szövet, amelyet a makkra kellett tekerni. 

Még a század végéig megjelentek azon-
ban a tökéletesített, sokkal nagyobb biz-
tonságot nyújtó változatok, amelyek vagy
szövetből, vagy halhólyagból, illetve vala-
mivel később már kecske- vagy birkavak-
bélből készültek.

A XVIII. században a velencei bordé-
lyokban, amelyek a nagyérdemű számára
minden tekintetben a lehető legjobb minő-
séget igyekeztek biztosítani, külön állvá-
nyon kínáltak – méretnek és finomságnak,
s természetesen árnak megfelelően elren-
dezett – óvszereket.

A „condom”, vagyis a magyar „koton”
elnevezés is ebből az időből származik,
mégpedig a latin „condum”-ból származ-
tatva. Az viszont csak a legendák világába

tartozik, miszerint névadója egy Condon nevezetű angol
orvos lett volna, vagy hogy a francia Condome herceg talál-
ta fel. Ugyanakkor viszont jellemző, hogy az óvszerre a fran-
cia köznyelvben a „Redingote d’Anglaterre”, vagyis angliai
kabát, az angolban viszont a „French letter”, azaz „francia
levél” kifejezés honosodott meg.

Az igazi áttörést e lukratív piacon a gumi vulkanizációja
hozta el. Az eljárást 1844-ben hAnCoCk és goodyeAr
fejlesztette ki. A gumi, pontosabban guttapercha és kaucsuk
óvszerek rövid néhány évtized alatt meghódították a fizető-
képes felső- és középosztály hímtagjait. 

Az óvszer a XIX. század elején jelent meg a patikák kíná-
latában. A gumikoton hozzánk Bécsen keresztül – mint
akkoriban majd minden újdonság – került be, mégpedig
francia cégek gyártmányaként. 

A francia koton egészen az első világháborúig fogalom-
nak, de legalábbis kiváló minőségű divatcikknek számított az
értők körében. Az egyik legkeresettebb márka a „Pampi-
Pumi” névre hallgató termék volt, amelyet a párizsi és bécsi
központtal rendelkező Mecnarowski gyógyszer- és kozmeti-
kai nagykereskedő cég forgalmazott. A négy különböző vál-
tozatban (szín és méret), de egységes kiszerelésben, vagyis
elegáns fémdobozban kínált Pampi-Pumi dobozonként
(3 db) 40–45 fillérbe, nagyobb rendelés esetén persze ennél
jóval kevesebbe került a hazai patikáknak.1

hAtsChek nándor a fővárosban „Csak férfiaknak!”
felszólítással hirdette párizsi gumi és halhólyag óvszereit az

amerikai „Capots” márka társaságában.2

Ezekből egy-egy tucat 2–8 forintba került
nála. kerPel a „higiénikus gumigyártmá-
nyok főbizományosaként” jelentkezett
ugyancsak kiváló – és „egyedül biztos
sikert” ígérő francia gumi- és halhólyag
kotonjaival,3 ezekből egy tucatot 1–8
forint között kínált. Az „eredeti párizsi cso-
magolásra” való hivatkozás bevált reklám-
fogásnak számított, ezzel élt többek között
keleti is, aki áruját 0,80–6 forint/tucat
áron kínálta.

Az amerikai kotonok többsége halhó-
lyagból készült; a legismertebb márka
ekkoriban a „Juno” volt. A „Neverrip”
(sosem szakad) gumikoton már nevével is
reklámozta magát, jóllehet a felhasználók
többsége nem sejthette, hogy milyen ígéret,
ha nem is garancia, rejlik a márkanév
mögött. Márpedig ekkoriban a gumikoto-
nok bizony gyakran elszakadtak, különö-
sen többszöri felhasználást követően. A –
mo sást követő – újrahasznosítás ugyanis 
a szegényebb rétegek körében nem volt
ismeretlen.

Az 1910-es években a Turul Köt szer -
gyár jelentkezett óvszereivel a hazai piacon.

Óvszerek és praktikák

1.
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Ugyanakkor különlegességekkel is szolgáltak a hazai gyár-
tók.

lászló JózseF erdélyi, marosújvári gyógyszerész példá-
ul saját gyártmányú „Hölgy-óvszerével” tört be a piacra. Ez
azonban tulajdonképpen hüvelylabdacs volt, csak a feltaláló
reklámozta óvszerként. Hirdetésében külön is hangsúlyozta,
hogy használatakor „nem kellenek többé semmiféle gyön -
gédtelen és ártalmas gummi vagy spongya-czikkek”.4

1912-ben jelent meg a berlini eduArd nitArdy talál-
mánya, a merevített hengeres koton. Nálunk nem vált be,
még segédeszközként sem.

A hazai óvszergyártás lényegében a két világháború kö -
zött futott fel igazán. Az egyik legjelentősebb gyártó a Ma -
gyar Általános Kötőanyaggyár volt. Ekkoriban gyógysze-
részkörökben jól ismerték a furcsának ható és természetesen
csak belső használatra szánt „sotolakotona” márkanevet. 
A szakma ugyanis így képezte le a termék származását; lévén
sChottolA ernő az említett cég tulajdonosa. A jeles
óvszer egyébként „3 testőr” néven került forgalomba és meg-
lehetős népszerűségnek örvendett a korabeli párbajképes
férfiak körében.

A „präservatív” azonban még akkoriban sem volt igazán
olcsó, főleg nem a széles tömegek számára elérhető termék;
egységára a harmincas években 0,40 pengő/darab volt. 
A leg ismertebb márkanevek a már említett 3 testőrön kívül:
Donna, Nono, Olla, Primeros, Stop, Luxus, Terla, Tutor és

Veto. A testőröket és a Terlát hármasával csomagolva, alu-
míniumdobozban árulták.5

1937-ben jelent meg a fővárosban az első „nyilvános”,
értsd utcai óvszer-automata, mégpedig egy „Gummikirály”
nevű cég tulajdonosának jóvoltából.6 Azonnal hatalmas bot-
rány tört ki. Az illatszerkereskedők és a drogisták – nemkü-
lönben a gyógyszerészek – záróra utáni nyitva tartás kap-
csán tisztességtelen versenyt emlegettek, az erkölcscsőszök
pedig az automatát tömegesen felkereső fiatalokat féltették.
A drogisták feljelentésére még nem történt semmi, de ami-
kor az erkölcsrendészet tett feljelentést, a (rendőr)hatóság
végre megmozdult: eltávolíttatta az utcáról az inkriminált
automatát, a bérlőt és az üzemeltetőt pedig 10, illetve 20
napi (pénzbüntetésre átváltható) elzárással sújtotta.7

A hamarosan kitörő új világháború a prezervatíva-kérdést
– ha szabad némi képzavarral élni – a békeidőktől egészen
eltérő megvilágításba helyezte. Persze a hadviselő felek
egészségügyi szakszolgálatai igen hamar rádöbbentek arra az
egyszerű igazságra, hogy sokkal jobb és célravezetőbb a ka -
tonákat profilaktice kincstári óvszerrel ellátni, mint kezelni
az ezen a fronton harcképtelenné váltak tízezreit. Tu do má -
sunk szerint ezt a témát, beleértve a hadsereg ez irányú köz-
beszerzéseit, még senki sem kutatta. Pedig bizonnyal nincs
minden tanulság nélkül.

Az I. világháború alatt a legénységet a  „Nono” márkanevű,
az EMERGÉ által gyártott óvszerrel látták el.8 Ebből heti 1,2.

3.
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azaz egy darab járt a bakának – a
tiszti ellátmányról nincs adatunk.

A II. világháború harmadik évé-
ben a FrAnCo generalisszimusz
által a keleti frontra küldött önkén-
tesekből álló Kék Hadosztály har-
cosai sajátos, az addigi katonai gya-
korlattól teljesen eltérő, „nem ren-
deltetésszerű” felhasználási módot
találtak óvszereik számára. Azt a
világ minden hadseregében régóta
minden baka pontosan tudta, hogy
a puskacsövet esőtől, sártól legjob-
ban úgy védheti meg, ha óvszert
húz fel rá. A spanyolok ezúttal
azonban egészen másképp jártak el. 

Eredetileg parancsnokaik azt
ígérték nekik, hogy a hosszú vona-
tozást követően, a Łódź városában
esedékes átrakodás kapcsán egyna-
pos kimenőt kapnak. Erre az alka-
lomra eü.-szolgálatuk megfelelően
fel is szerelte őket. A kimenőből
azonban a németek miatt semmi
sem lett, miután nem akarták, hogy
a spanyolok „túlságosan” összeba-
rátkozzanak a lengyel lakossággal.
A kékek erre úgy vonultak át a
városon, hogy puskáik csövén kis
fehér léggömbök – felfújt óvszerek
– lengedeztek tiltakozásuk jeléül.

Az óvszergyártás terén a techni-
kai áttörést, a minőségi ugrást végül
is a mű anyag alapú termékek meg-
jelenése hozta meg a múlt század
utolsó harmadában. A fogyasztói
társadalom igényeit ezen a terüle-
ten is ki kellett elégíteni – és ez meg is történt. A piacon
hamarosan megjelent a színes, a formatervezett, sőt az ízesí-
tett óvszer, nagyjából ebben a sorrendben. A legújabb fej-
lesztéseknek köszönhetően pedig már létezik foszforeszkáló
és military (terepszínű) változat is. 

És mi jöhet még?!
dr. Balázs Károly

szakíró
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