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Előszó
„Egyetlen elégtétel, igen, egyetlen kielégülés az életben: elvégezni azt a csendes, mellékes, de szakszerűen
megmívelt munkát, melyre hajlamaid és képességeid kijelöltek, nem menekülni e munka elől a hiú ,szerep'-be,
beérni azzal a megnyugvással, hogy munkád a lehetőségig pontos volt s talán használt is p.z embereknek. Ez c
legtöbb, amit az élet adhat.
Valahányszor kishitű leszel ebben a munkában — és
milyen gyakran megkísért a fáradtság, a csömör, a céltalanság kínzó érzése! az önvád, hogy ez is csak hiúság,
a homályos vágy, hogy jobb lenne hagyni mindent, csak
a legszükségesebb, önfenntartó műveleteket végezni el,
olvasni és élni, jeltelenül s nyomtalanul élni és múlni el!
— tudnod kell, hogy ez a legsúlyosabb kísértés, mellyel
az élet megkínál. Ilyenkor erősnek kell maradni, mint az
igazi hősök, mikor lehetetlen feladattal állanak szemközt.
Tudnod kell, hogy mindenhez inkább van jogod, mint
megszökni a munka elől, melyet kijelölt számodra a
végzet."
A kassai születésű Már-ai
Sándornak
ezek a
szép szavai megdöbbentő hűséggel adják vissza azokat az
érzéseket és gondolatokat, amelyek negyedfél évi munkám közben oly sokszor leptek meg.
Amikor a történelmi idők szele 1938-ban visszahozott
szeretett szülővárosomba és az első hónapok munkátlanságában valami időtöltést kerestem, gyermekkori hajlamaim a történelemhez és különösen Kassa történelméhez

sodortak. Ezt akartam összekötni orvosi hivatásommal és
elhatároztam, hogy Kassa orvosi történelmével
fogok
foglalkozni. Ügy gondoltam, hogy ezzel még senki sem
foglalkozott. Olyan könyvet, amely erről szólt, nem ismertem.
Később megtudtam, hogy néhai P o g r ány i - N agy
Géza városi tiszti főorvos, amikor az enyéimhez hasonló
körülmények közé került, szintén a város orvosi történelmével kezdett foglalkozni. A levéltárban
gyűjtögette
az orvosi vonatkozású adatokat, sőt a város egészségügyi történeléről írandó könyvének néhány fejezetét már
össze is állította. Korai halála megakadályozta őt munkája folytatásában. Nagy hálára kötelezeti fia,
Pográny i - N a g y Félix
dr. miniszteri tanácsos úr, hogy
elhunyt édesatyja hátrahagyott írásait
rendelkezésemre
bocsátotta. Most már csakugyan azt éreztem, hogy nincs
jogom megszökni a munka elől, melyet kijelölt számomra
a végzet.
Előbb azt terveztem, hogy átdolgozom és kiegészítem
azt, amit Pogrányi-Nagy Géza megírt. Később úgy határoztam, hogy azt, amit ő írt meg, csak sajtó alá fogom
rendezni és az ő emlékére kiadni. Remélem, hogy ezt a
tervemet hamarosan meg fogom valósíthatni és nyomtatásban fog megjelenni a hátrahagyott kézirat. Ez tartalmazza a városnak az egészségügyre vonatkozó rendeleteit, a gyógyszerészek, a bábák, a járványok, a himlőoltásba kórházak, az egészségügyi intézmények és egyesületek, a temetők történetét.
Nem írta meg azonban Pogrányi-Nagy a három legfontosabb fejezetet, az orvosok, a sebészek és a fürdősök
történelét. Ezek rám vártak.
Pogrányi-Nagy Félix az adatgyűjteményt M a g y a r yKo s s a Gyulának
is átengedte, aki azokat a Magyar
Orvosi Emlékek című munkája III. és IV. kötetében közölte is.
Az én munkám alapja tehát az az
adatgyűjtemény,

gmelyet Pogiányi-Nagy Géza gyűjtött és Magyary-Kossa
Gyula nagyiészben leközölt. Ezek mind a kaszai városi
levéltálból valók. Szerettem volna ott valamennyit átnézni és magam is kivonatolni. Nagy sajnálatomra, jóreszüket nem találtam meg, mert az előttem dolgozók nem
tették őket vissza helyükre. Ezeknél tehát meg kellett
elégednem annyival, amennyit Pogrányi-Nagy
kijegyzett.
Amit megtaláltam, azt átnéztem és bővebben kivonatoltam. Természetesen nagyon sok olyan adatot is leikutattam, amelyet elődöm még nem látott.
Munkám nagy része a levéltári adatok
feldolgozása.
Nem akartam azonban a könyv olvashatóságát azzal zavarni, hogy minden egyes adatnál csillag alatt közöljem
a levéltári számot. Ehelyett mindig pontosan közöltem a
keltezést éspedig nemcsak az évet, hanem lehetőleg a
hónapot és a napot is. így az utánvizsgálók
könnyen
megtalálhatják a levéltárban az idézett okmányt vagy
jegyzőkönyvet. A levéltári adatokat kiegészítettem azután irodalmi adatokkal. Mindene irodalmi idézet mellett
pontosan közlöm a forrást, tehát ezek is könnyen ellenőrizhetők.
Pogrányi-Nagy Gézának annak idején azt ajánlotta
Gy ő ry Tibor,
az orvostörténelem
egyetemi tanára,
hogy csak az adatokat közölje és ne fogjon bele korrajzokba, hosszas disszertációkba, mert ahhoz sok előtanulmány kell. Én magamra vállaltam az előtanulmányokat is és igyekeztem, különösen az orvosok történetét
a város, az ország és az orvostudomány
történetébe
illeszteni. A Győry ajánlotta hozzávetőleges beosztás ez
lett volna: Kassa egészségügyi intézkedései, kiváló orvosainak életrajza és méltatása, járványok,
gyógyszerészet.
Ebből az egészségügyi intézkedéseket, a járványokat és
a gyógyszerészetet megírta Pogrányi-Nagy. Csak a kiváló orvosok életrajza hiányzott. E helyett megírtam az
orvosok, a sebészek és a íürdősök összefüggő történetét,
azonkívül valamennyi orvos életrajzát, azokét is; akik

Kassát elhagyták. Felvettem munkámba néhány olyan
dolgozatot is, amely nem tartozik szigorúan a rendszeres
orvostörténelembe, mint a Kassán megjelent régi orvosi
könyvek jegyzéke, a Kassán tartott orvosi nagygyűlés, a
Kassán elhunyt Bocskay halálának oka stb.
Így jött létre könyvem, amely a hasonló magyar városi
orvostörténelmi munkák között a legteljesebb, a legrendszeresebb és a legterjedelmesebb. Még teljesebbé fogja
tenni a Pogrányi-Nagy könyvének megjelenése,
amely
az enyémből hiányzó fejezeteket fogja ismertetni.
Munkámban igyekeztem lelkiismeretes, pontos és tárgyilagos lenni. Remélem, hogy ilyen szempontokból senki
sem fog hibát találni könyvemben. A történetírók egy
része azonban talán kifogásolni fogja azt, hogy igen sokat idézek, sőt a német- és latinnyelvű idézeteket eredetiben közlöm. Ezt szántszándékkal tettem. Az idézetekkel igazolni akartam azt, hogy az anyaghoz ragaszkodtam. Az idegennyelvű idézetek pedig megmutatják,
hogy akkoriban milyen nyelven folyt a város igazgatása,
vagy a levelezés. A legbővebben természetesen a magyarnyelvű idézeteket hozom, hogy azokkal is bizonyítsam a magyar nyelv bőséges használatát akkor is, amikor talán mást vártunk volna. Az idézeteknek a szövegbe
iktatása feleslegessé tette külön adattár közlését. Munkám az első lévén a kassai orvostörténelem terén, elkerülhetetlennek véltem az adatok lehető bőséges közlését.
Ennek megtörténte után most már más, vagy akár én
magam is megírhatnám a város orvosi történetét röviden,
idézetek nélkül. Mindez különösen könyvemnek a régi
orvosokról, sebészekről és íürdősökről szóló fejezeteire
vonatkozik. Az életrajzi részekben kevesebb a levéltári
adat, kevesebb az idézet és több az irodalmi adat.
A Kassáról eddig megjelent történelmi munkák bizony
alig tartalmaznak orvosi adatokat. Ugyanezt mondhatom
különben a magyar történelmekről is, talán a Hóman—
Szekfű Magyar Története és a Domanovszky Magyar Mű-

velődéstörténete kivételével. A régebbi történetírók, akik
íöleg politikai és háborús történelemmel
foglalkoztak,
még nem érdeklődtek eléggé a szellemtörténet iránt. Ennek pedig nem mellőzhető fejezete az orvostudomány és
a gyógyítás története, „lm grossen Geschichtsbuche der
menschlichen Kultur sind wenige Kapitel so von allger
meinem Interesse, wie das der Enlwickelung der ärztlichen Kunst und der medizinischen Wissenschaft" —
írta Wenckebach bécsi egyetemi belorvostanár.
Szeretném remélni, hogy munkám hozzá fog járulni
ahhoz, hogy a jövőben megjelenő kassai várostörténetek
nagyobb teret fognak szentelni a város művelődése szempontjából oly fontos egészségügyi kérdéseknek. Ha pedig
példámat követve, más városokban is fognak akadni orvosok, akik megírják Városuk orvosi történetét, azokból
többet fognak meríteni az egész ország történetével foglalkozó céhbeli történetírók is. Szükséges volna más városok idevonatkozó adatait feldolgozni azért is, hogy
kiváló fiatal orvostörténészeink
megírhassák
Magyarországnak még hiányzó, nagy és részletes orvosi történetét. Boldog volnék, ha az én munkám ösztönzést nyújtana ezekre a feladatokra. Amint T ai ne mondja, egy
dolgozó szellem legélénkebb örömét azokban a munkákban találja, amelyeket később mások végeznek el.
Munkámban szívesen segítettek: Kassa város levéltárában néhai Péteríi József dr., Kliegl Rudolf dr., Boross
Kálmán dr. urak és Rédeky Marianna kisasszony, Kassa
város közkönyvtárában néhai Péteríi Józseí dr., Kondor
Imre dr. urak és Bodnár Erzsébet kisasszony, a Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeumban Mihalik Sándor dr., Bálint Alajos dr. urak és Wagenhuber Adél kisasszony, a
Magyar Nemzeti Múzeumban dr. Pásztory Balázsné, Alcsuti Katalin dr. úrnő.
A gépiratot átnézték Szekfü Gyula és Lukinich Imre
egyetemi tanár urak, Wiek Béla prelátus-kanonok úr,
Kassa történetének kutatója és Faludi Géza kórházi fő-

orvos úr, akiknek ezúton is hálásan megköszönöm fáradságos munkájukat és elismerő bírálatukat.
A Magyar Tudományos Akadémia Szekfű Gyula és
Lukinich Imre rendes tagok javaslatára és
Voinovich
Géza főtitkár úr előterjesztésére anyagi segélyt szavazott meg könyvem kiadásának előmozdítására. Fogadják
mindannyian őszinte köszönetemet.

Kassa o r v o s a i n a k

története

A Kasra (Cassa) nevű magyar falu német telepesekkel
való benépesítésének kezdetét általában a 12. század közepére teszik, ami megfelelne a magyarországi első, délnémet, flandriai gyarmatosításnak, amely II. Géza király
al-att (1141—1161) történt. Krones szerint azpnban csak a
12. század végén, a 13-ik küszöbén kezdődött meg Karra
elnémeterítése és ő innen is számítja Kassa történetét.
Ez az idő megfelel a magyarországi második, középnémet, szász gyarmatosítás idejének, amely Imre király
uralkodása (1196—1204) alatt kezdődött és II. András
(1205—1235), IV. Béla (1235^1270) alatt folytatódott. Ez
elmosta és magába olvasztotta az első gyarmatosítást.
A „Casrovia vetus et nova" szerzője (1732) említ is
egy okiratot, amelyben Imre király 1196-ban Kassát villa
regiává teszi. Ez elveszett és az is kétes, hogy megvolt-e
és hiteles volt-e.
Ma a legrégibb okiratunk, amely Kassát megemlíti,
IV. Béla király 1249-ben kelt okirata. De az első, ma is
meglévő okirat, amely közvetlenül Kassára vonatkozik,
IV. Béla fiának, V. István ifjabb királynak 1261-ből való
adománylevele. Amaz „hospites nostri de Kassa"-ról és
„pöpuli nostri de Kassa"-ról, emez „hospitum nostrum de
Cassa"-ról szól. V. István ifjabb királynak az 1267. évből
is ismerjük egy orvostörténeti érdekességű adománylevelét, amellyel Enyickét (és nem Encret, amint Wertner tévesen írja) „terram Enezcam vocatam, sitam inter
villám Cassa et villám Scyna", amelyet előbb ,,Johanni
medico nostro dederamus et ipso mortuo" . . . „Magistro
Pous et Dominico Fratri" adományozza.
Kassa akkor még nyílt falu, villa volt. IV. Márton pápa
1283-ban és András egri püspök 1290-ben még „villa
Cassa"-ról ír. De az utóbbi 1292-ben már „universitatem
Civium de Cassa"-t említ. 1297-ben III. András király
11

„Civitas de Cassa"-ról ír egy adománylevelében. A „Cassovia vetus et nova" és Kronés szerint is feltehető, hogy
a község III. Andrástól (1290—1301) kapott jogot arra,
hogy fallal vegyék körül, tehát ekkor lett királyi város:
civitas.
Hóman azt írja a Magyar Történet I. kötetében, hogy
,,a hospesek sziabadközségei — villa libera — a tatárjárás után alakultak át a nyugati, fallal körülvett városokhoz — civitas — hasonló királyi városokká, telepes
lakóik — a hospesek — városi polgárokká, civis-ekké."
Mielőtt Kassa falu várossá alakult, már volt egy Szent
Erzsébetnek szentelt temploma (a mai, nagyobb székesegyház helyén) és egy ispotálya. Ezt bizonyítja IV. Márton pápának 1283-ban kelt levele, amelyben „Arnoldus
Rector Ecclesie Sancte Elisabet de Cassa" panasza ügyében intézkedik. A székesfehérvári jeruzsálemi Szent János rend főnöke és kórházi testvérei (Johanmiták vagy
ispotályasok) ugyanis jogtalanul zaklatták a Kassa városi
szegényeknek a nevezett templommal régóta kapcsolatos
kórházát. A pápa a vitás ügy elintézését az esztergomi
érsekre és 2 kanonokjára bízta. Ítélkezésük eredményét
nem ismerjük. Azt sem tudjuk, hogy ez a kórház a Szent
Erzsébet templommal közös telken állt-e, vagy vele csak
más módon volt kapcsolatos.
, Körülbelül 80 évvel később ugyanis már a város falain
kívül lévő Szentlélek-templomról és kórházról volt szó.
Nagy Lajos király uralkodása alatt a túróczi, majd a
szepesmegyei, daróczi Szent Antal kolostor tagjai (Antoniták) lépnek fel e betegápoló keresztes rend (Cruciferi
ordinis Sancti Antonii) érdekében a kórház ellen. A király Budán, 1366-ban kelt okiratában intézkedik és ezt
írja: „Kassai hűséges polgárainknak jelentéséből értesültünk, hogy egy bizonyos templomhoz és ispotályhoz,
amely ezen város falain kívül van s amelyet ők a betegek ellátására, a saját és elődeik lelki üdvéért létesítettek és javakkal elég gazdagon elláttak, ti jogtalanul hozzájutni törekedtek és magatok számára elfoglalni akarjátok, jóllehet tudvalevően azok semmikép sem tartoznak hozzátok..." (eredetije latinul). Miután a kassai
12

bíró nem jelent meg a peres ügy tárgyalásán, a királyi
tárnokmester a kórházat odaítélte a rendnek, de a város
fellebbezésére a király 1375-ben az ítéletet megsemmisítette és a kórházat visszaítélte a polgároknak („Domum
hospiíalem cum suis pertinentiis in manibus Civium
nostrorum Cassoviensium decrevimus habere"). Krones
mégis azt állítja, hogy a kórházat 1375—1399-ig az antoniták vezették azzal a megokolással, hogy azt nem a
Szentlélek, hanem az ő védőszentjük, Szent Antal tiszteletére építették és csak 1399-ben voltak kénytelenek azt
eredeti nevén visszaadni a kassaiaknak. Ez már Zsigmond királynak 1392-ben és 99-ben kiadott szigorú rendelkezései alapján történt. Zsigmond király 1399-ben
Kassán a daróczi rendfőnöknek írt levelében szigorúan
megtiltotta, hogy a rend a kassaiakat az ispotály birtokában bármi címen is zaklassa, háborgassa, vagy nyugtalanítsa, mert a Szentlélek tiszteletére épített kórházat
alapításától kezdve a város létesítette és építtette.
A johanniták és az antoniták után még a ciszterciták
is igényt emeltek a kassai ispotályra, mert 1412-ben
László, a szepesi cisztercita kolostor főnöke hívja tárgyalásra a kassaiakat. Erről többet nem tudunk.
Az ősi „Szentlélek" ispotály a. város déli kapuján kívül állott, az Ispotály-utcán (ma Honvédek útja). Történetét részletesebben Wick Béla írta meg. Többször leégett, elpusztult, de ismételten megújították, kibővítették és a 19. század első harmadáig — a másfél századig
létezett Szent Lénárd-kórházon kívül — Kassa egyetlen
polgári kórháza volt, sőt mint szegényház ma is fennáll a régi helyén.
A régi ispital vagy ispotály szó (németül Hospitál,
Spital) nem jelentett kórházat a mai értelemben. A szó
a latin hospitalis-ból származik, ami vendégszeretőt, Pápai Páriz szerint örömest béfogadót jelent. A hospitál
eredetileg vendégfogadó volt, ahol az utakon vándorló,
elfáradt emberek megpihenÜettek. De ez volt a sínylődök, betegek, nyomorékok, elhagyottak, árvák, lelencek
gyűlőhelye is. Öse volt tehát a mai szállodának, kórháznak és a különböző menhelyeknek. Csak századok mul13

tán választották szét ezeket a fogalmakat, feladatokat és
intézményeket.
Az ispotályok legnagyobb részét egyházi személyek,
többnyire szerzetesek vezették. Egyes szerzetesrendek
főfeiadata volt a betegápolás. Ilyenek voltak az emntett
johanniták és antonitak is, akik igyekeztek a kassai
ispotályt megszerezni. Amint láttuk, igyekezetük nem
vezetett eredményre, mert a kassai po.gárok állhatatosan ragaszkodtak kórházukhoz, amelyet ők alapítottak és
ők láttak el javakkal. Ha valamelyik ispotályosrend tagjai megkapták volna az ispotályt, amelyről Nagy Lajos
király azt irta, hogy azt a kassaiak „a betegek ellátására" létesítették, akkor a betegápoláshoz többé-kevésbbé
értő remdtagok látták volna el a betegek ápolását és akkor őket tekinthetnők Kassa legrégibb orvosainak. Nyugateurópában tényleg szerzetesek és világi papok voltak
az első orvosok. Kassán ilyesmiről nem tudunk. De azt
sem tudjuk, hogy kik vezették az első időkben az ispotályt. Semmiesetre sem orvosok, mert eleinte nem is
voltak a városban tanult orvosok, később pedig nem találunk olyan adatokat, amelyek azt bizonyítanák, hogy
a kórházhoz az orvosoknak valami közük lett volna a
19. század előtt.
Amikor Kassa várossá alakult, Nyugat-Európában már
működtek az első laikus orvosi iskolák Salernoban,
Montpellierben, Párisban, Bolognában, de még nagyon
sokáig kellett várni arra, hogy az egyetemeken kiképzett igen csekélyszámú orvosból a távoli kis Kassának is
jusson. Az ilyen városkákban a többé-kevésbbé, de mindenesetre csak gyakorlatilag kiképzett papokon kívül
más orvos, tehát egyetemet végzett laikus orvos akkor
még nem működött. Elég volt, ha egy-egy borbély vagy
fürdős látta el a betegeket, nem is szólva a kuruzslókról,
hóhérokról, gyógyszeresekről, javasasszonyokról, akik a
nép gyógyításával foglalkoztak. így volt ez évszázadokig.
Bár ma is megkülönböztetjük az orvosok két nagy
csoportját, a bel orvosokat és a sebészeket, de első hallásra nehezen tudjuk elképzelni azt az óriási szakadékot,
amely a középkorban és még az újkor első századaiban
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is a két gyógyító csoportot elválasztotta egymástól. Gyógyító csoportokat írok, mert orvosokat nem írhatok. Orvosok ugyanis csak a belorvosok voltak. Csak ők végeztek, orvosi iskolákat, egyetemeket, csak ők beszéltek latinul, az akkori tudomány nyelvén, ők viselték a címet,
a rangot, a díszt, a kitüntető ruházatot. Számuk hihetetlenül kevés volt. Így Baas szerint 1291-ben Müchenben
1, 1292-ben Párisban 2, 1325-ben Münchenben 2, 1387-ben
Frankfurtban 2, 1395-ben Párisban 32 (8500 lakosra 1),
1480-ban Bécsben 11 orvos működött. Goldhahn szerint
Hallerstadtnak és Magdeburgnak már a 12. században
volt orvosa, de Giessennek, Marburgnak, Wetzlarnak még
a 15. században sem. Az egész Württemberg hercegségben 1559-ig csak 1 orvos volt, akkor írtak elő négyet a
négy város számára. Csoda-e, hogy ilyen körülmények
között a nyugateurópai egyetemektől távoleső magyarországi városkáknak, közöttük Kassának abban a korban
még nem voltak és nem is igen lehettek orvosaik?
Miután már régebben eltiltották a papi rendhez tartozó orvosoknak a sebészi műtétek eivégzését, később
az egyetemekről kikerült laikus orvosok is méltóságukon
alulinak tartották a műtéti kezeléseket. Ök az egyetemeken is inkább csak bölcselkedtek, a régi görög, arab,
római orvosok munkáit tanulmányozták, ezek felett disputáltak (skolasztikus orvostudomány), de sem boncolást, sem beteget, sem műtétet nem. láttak. Amikor pedig
kikerültek a gyakorlatba, akkor csak a belső betegségekkel foglalkoztak, ezek ellen rendeltek gyógyszereket és
egyéb gyógymódokat (érvágás, bélbeöntés, köpölyözés),
de ez utóbbiak elvégzését és általában minden kézi munkával járó beavatkozást elutasítottak maguktól. Ezeket
rábízták a mesteremberekre, akiknek két nagy csoportjuk volt: a borbélyok és a fürdősök. Mindkét csoport a
kézműves iparosokhoz tartozott. Ezek nem végeztek
semmiféle iskolát, hanem. a többi céhekhez hasonlóan
megszervezett céheikben maguk nevelték inasaikat és
legényeiket mesterekké. A borbélyok nemcsak hajat
nyírtak és beretváltak, hanem ők végeztek minden sebészi munkát, amely akkoriban ismeretes volt, sebeket,
15
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sérüléseket kezeltek, eret vágtak, beöntéseket adtak,
csonttöréseket, ficamokat tettek helyre és bizony a sokszor megismételt tilalom ellenére, belbetegeket is kezeltek, amit a rettenetes orvoshiány mellett igazán megbocsáthatunk nekik. Emiatt harcban állottak az orvosokkal (már ha volt ilyen a közelükben), de sokszor a fürdősökkel is. Ezeknek a céhei sokkal alacsonyabb rangúak voltak a borbélyok céheinél. A fürdősök is hajat
nyírtak és beretváltak a fürdőkben, de köpölyöztek és
eret is vágtak és sokszor elvégezték mindazt a műtétet,
amelyet a borbélyok szerettek volna a maguk számára
biztosítani. Ezekkel a borbélyokkal és fürdősökkiel különkülön fejezetekben fogunk foglalkozni, most csak az orvosok történetét tárgyaljuk. A fennmaradt nevekből és
adatokból igyekeztünk lelkiismeretesen elkülöníteni az
orvosokat a sebészektől, akik borbélyok, vagy fürdősök
voltak. Lehetséges, hogy így is az orvosok közé került
egyik-másik egyetemet nem végzett egyén neve is, de
csak akkor, ha orvosi működést fejtett ki és neve mellett a dr. medicus, Arzt, vagy Physicus szerepelt.
Kassa is azon kevés magyarországi város közé tartozik, amelynek már a 14. században volt orvosa. Pérsze
nem tudjuk, hogy mikor jött ide az első orvos, de az
első, akinek a neve fennmaradt, „Mihael medicus" volt.
Ö is csak azért jutott ehhez a megtiszteltetéshez, mert
1396-ban tilalmat tett adósa vagyonára és így maradt
fenn a neve a város Judiciáléjában (1394—1404). Ugyanez
a Judiciálé említi 1394-ben az első patikáriust, Jakabot.
A következő évek Judiciáléi egész 1465-ig elvesztek és
így ebből a korból nem ismerjük más orvos nevét.
Azt írtam, hogy „jött" ide az orvos. Ez természetes.
Itt nem képeztek ki senkit. A kérész-életű középkori magyar egyetemeken aligha volt valami orvosképzés. Nyugodtan állíthatjuk, hogy nem volt Magyarországon orvosi
főiskola 1770 előtt. Eleinte csak külföldi orvos jöhetett
ide. Amint már kifejtettem, erre is sokáig kellett várni.
Később főpapjaink, főuraink és városaink a mi fiainkat
is kiküldték tanulni a külföldi egyetemekre. Sajnos,
ezeknek száma is igen csekély volt, sokan el is pusztul16
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tak a vándorlás, tanulás, verekedés, koplalás, járványok
közepette és akik mindezt kibírván, doktorokká lettek,
— sokszor nem jöttek vissza hazájukba. Éppen a legkiválóbbakat vesztettük el ezen a módon, ők maradtak
a külföld művelt, nagy városaiban, királyi udvaraiban.
Akiket helyettük kaptunk, azok minőségben nem vehették fel a versenyt a külföldön maradt kiváló magyar
orvosokkal.
Az 1396-ban említett Mihael medicus után csaknem
100 évig nincs tudomásunk más orvosról. Lehet, hogy
volt Kassának orvosa, lehet, hogy nem (1461-ben a városi jegyzőkönyvben szó van egy meg nem "nevezett
doctorról.) Biztos, hogy még évszázadokkal később is így
volt. Voltak évek, amikor a város nem kapott orvost.
Különben sem írta elő semmiféle felsőbb hatalom, hogy
a város orvost tartson. Azt sem írták elő, hogy mik a
.város orvosának a hivatalos kötelességei. A város csak
úgy gondoskodott orvosról, mint például ma egy uradalom. Törekedtek arra, hogy legyen a városban egy orvos, aki a polgároknak és a szegényeknek is rendelkezésére álljon, de ez a törekvésük nem mindig volt sikeres. Ha kaptak orvost, azzal szerződést kötöttek ugyancsak úgy, mint ma egy uradalom, vagy akár egy család
az ő háziorvosával. Nem volt tehát a physicus-nak nevezett városi orvos igazi tisztviselő, hanem csak szerződéses alkalmazott, akinek a szerződése többnyire csak
egy évre szólt. Egy-egy orvos eltávozása, vagy halála
után nagy keresés kezdődött, ajánlásokat kapott a város,
meghívott másutt működő orvosokat, de gyakran minden
hiábavaló volt.
A 16. századig zárt várfalai közé telepedett német lakosságú város első orvosai természetesen főleg'németek
voltak. Amit Vámossy István ír Pozsonyról, hogy az igen
kisszámú magyar orvos közül senki sem telepedett le
ottan, mert a város német lakossága mindenképen megnehezítette volna megélhetését, bizonyára Kassára is
vonatkoztatható. Kassán a németeken kívül igen sok
lengyel orvost is találunk, amit a városnak Krakkóhoz
való közelsége és a két város közötti élénk kereskedelmi
2
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kapcsolat magyaráz. Krakkóban 1364-ben alapítottak
egyetemet, amely hosszú időn át vonzotta a magyar hallgatókat. A német és lengyel orvosokon kívül több olasz
orvossal is találkozunk a régi Kassán, de ezek közül ke--vés volt a város hivatalos- orvosa. A hivatalos orvost
(néha más orvost' is), physicus-nak nevezték, amint a német városokban, különösen a volt monarchiában most is
így hívják a tiszti orvost.
Az a „Mázolt Péter doctor in der Erzney" krakkói,
vagy bécsi volt, akinek jelenlétében 1472-ben Bogner
Miklós, végrendelkezett Kassán (Stadtbuch). Lehet, hogy
ő volt az a Péter doctor, akiről már több adatunk van az
1480-tól 1509-ig terjedő időből. 1480-ban adót fizetett
Herr doctor Petras. A: Stadtbuchban olvashatjuk, hogy
1481-ben Petras, medicináé doctor és Orsolya nevű felesége 40 forintot vett át Darholz Páltól. „Fraw doctor
Peterynn"-nek 1483-ban számadása van Reich Istvánnal,
akivel Péter doktor 1486-ban egyességet kötött. Péter
doktor nem volt szegény ember, háza volt a Fő-utca közepén. 1491-ben Szatmári György, a későbbi esztergomi
érsek megvette .azt a házat, amely Péter doktor és Burghart patikus háza.között állt. 1493-ban is.említenek egy
házat ,¡das haws- am Ringé czwischen doctor Peters an
einteil, an anderen teil haws zu sanct.Anna Altar gehorend". Ugyanebben az évben Péter .eladja házát 350
forintért Ferber Jánosnak.
Péter- doktor híre messzire terjedt, mert 1493-ban
Drágfy Bertalan erdélyi vajda meghívta — Brassóba'.
Meghívása így szól: „Prudentes et circumspecti viri,
amici mihi honorandissimi. Misimus huhc riobilem
Andreám de Bozzyak familiarem regie maiestatis presentium scilicet ostensorem erga egregium dominum Petrum
medicine doctorem,. quem ad nos venire faoimus. Rogamus ergo aimicitias vestr,as valde confidenter, velitis
eundem dominum doctorem per prefatum familiarem regie maiestatis ad nos transmittere et eum ad veniendum
inducere, promittimus eum vobis presentibus fide nostra
mediante, ut perfeetis ;operibus et negotiis illis, pro
quibus ipsum dominüm doctorem ad nos venire facimus,
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iterum ipsum per eundem hominem regium ad vos remittemus pacifice,. quite secureque et cum bona tranquillitate; habebit etiam a nobis fructum et proventum,
quod certe non • penitebit éum ad nos venisse, que faciatis causa nostre ainicitie. Ex civitate Brassoviensi, in
festő visitationis virginis Marié a n n o . . . nonagésimo
tertio.

Bartholomeus Dragfy waywoda Transylvanus." '

Szószerint közlöm itt a vajda levelét, amely több
szempontból érdékes. Az óriási orvoshiányt mutatja,
hogy olyan messziről kell orvost hívni, akiért a király
emberét küldik. Meg is igéri a vajda előre, hogy. az orvost dolgavégeztével ugyanúgy, teljés biztonságban
fogja visszaküldeni és úgy meg fogja fizetni, hogy az
orvos nem fogja megbánni azt, hogy oda utazott. .
Nem tudjuk, hógy elfogadta-e Péter doktor a csábító
ajánlatot, mert nem is volt csekélység abban az időben
Kassáról Brassóba utazni egy beteghez, ha az mindjárt
az erdélyi vajda volt is. Azután az sem biztos, hogy a
város vezetői elengedték-e. Annyi bizonyos, hogy ha elment Brassóba, onnan vissza is jött. 1496-ban doctor
Petrus Schedyn tilalmat tett 14 forintra. 1501-ben feleségével felvett a várostól 40 forintot, amit Darholz Pál
felesége, Erzsébet hagyott rájuk. 1509-ben már nem élt,
mert egy irat így emlékezik meg róla: ,,Egregio quondam Petro doctori mediciné et suis heredibus, phisico
videlicet huius civitatis." 1513-ban örököseinek van valami ügyük a ház' miatt Ferber Jánossal. l5l4-ben azt
írják, hogy Lipecki Pál feleségének, Orsolának első férje
Péter doctor volt. De még 1525-ben is említik: „Balthasar Coler, filius optimae memóriáé Doctoris Petri huius
civitatis physici;" (Lehetséges, hogy nem is mindig
ugyanarról a Péter doktorról van szó, mert különböző
családneveket említenek, Mázolt, Schedyn, Coler.)
Kassa gyarmatosításától a 16. század elejéig eltelt 300,
vagy 350 év. Ezen időből, amint láttuk, csak 2, vagy 3
orvos hevét ismerjük és közülük is csak Péter doktorról
maradtak említésre méltó adatok. Az ő működésének
idejében Thurzó Eleket Kassán kezelte Noskowski Luv
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kács krakkói egyetemi tanár, aki 1506-ban egy Almanachban jegyezte fel néhány magyarországi útját. (L.
Szumowski—Herczeg: „Az orvostudomány története.")
1510-ben már „Egregius dominus Melchior doctor
huius civitatis phisicus", aki 1512-ben a városi tanácsnak is tagja volt. Nem sokáig lehetett itt, mert 1515-ben
Doctor-Michael Pannonius ex Trinchinio kelt 3 levelében
melegen ajánlja a városnak „clarissimus doctor Johannes phisicus"-t. Az egyik levélben azt írja, hogy „Commendo itaque eundem vestris dominationibus generosis
perinde honorem ingenio et doctrina insignitum, cuius
integram probitatem vestrae prudentiae pláne cognoscent". A másikban még inkább kiemeli a doktor előnyeit,
imígyen írván: „Senciet huius viri vestra prudentia honestam probitatem, ingenios móres claramque doctrinam
non vulgarem, neque eandem moveat huius domini
doctoris facies non rugósa eloquentiaque non tersa ea
enim corporis sunt, sed medendi ingenua doctrina, qua
in morbis curandis se diligentiam exhibebit. Rogo itaque
vestram prudentiam, amplectant eum praecipua amoris
necessitudine, foveat et dirigat in patria incognita
proinde filium." Nem tudjuk, hogy a meleg ajánlásnak
volt-e sikere és hogy a város alkalmazta-e a simaarcú
doktort.
Az biztos, hogy a 16. század húszas éveiben, a lengyel
származású II. Lajos király uralkodása alatt, lengyel orvosa volt Kassának, a krakkói származású Grzywna Jakab. 1520-ban „doctor Jacobus phisicus civitatis" tilalmat tesz 4 frt erejéig Márk aranyművesre, 24-ben Binder Hansra és „Der würdige Herr Jacobus Doctor"
András lengyel fuvaros lovaira, szekerére és a rajta lévő
árura. Herczeg azt írja, hogy Grzywna 1524-ben átmenetileg Krakkóban tartózkodott családi ügyben. A kassai
levéltárban van egy levele, amelyet 1526-ban írt Krakkóból „Jacobus Grzywna, Artium et Medicine Doctor,
dominorum Casschoviensium Physicus". Nem tudjuk,
hogy azután visszatért-e Kassára. Herczeg szerint 1523
körül meghalt.
Vele egyidejűleg 1520 és 22 között Kassán tartózko20

dott Bezdidi Miklós physicus, aki Weszprémi szerint
magyar nemes volt. Némi meglepetéssel olvassuk, hogy
akkoriban Kassa városnak magyar nevü nemesember
lett volna az orvosa. Kiderült azonban, hogy Bezdidit nem
is hívták mindig Bezdrdinek, nem is volt magyar, nem is
volt nemes és nem is volt Kassa város physicusa! Amint
Magyary-Kossa idézi Varjú és Iványi munkájából (A
Bánffy-család története), Bezdidi eredeti neve De Monté
és nemzetisége olasz volt. Nem Kassának, hanem Lossonczy Zsigmond budai prépostnak volt a physicusa.
Lossonczy 1503 december 16-án kelt oklevelében elismeri „multa et eximia servitia egregii magistri Nicolai
de Monté phisicae artis periti doctoris" és arra az időre,
amíg szolgálatában áll, átengedi neki besdidi (szabolcsmegyei) birtokát. Innen vette fel az olasz orvos a de
Besdid nevet. A következő évben urától 100 arany forintot vett kölcsön a római szentszékhez teendő utazásának
költségeire. Weszprémi szerint 1515 és 1520 között a birtokával szomszédos birtokos családokkal pereskedett.
Ebben az időben, 1516-ban, vagy 1519-ben írt Besdidből
Kassa városnak és kéri, hogy legyen Thomas mesterpártján annak famulusával szemben, aki tőle jogtalanul
pénzt vett fel. A. levél aláírása: „Nicolaus de Besdid
doctor ac phisicus magnifici domini Sigismundi de Losoncz". Valószínűleg azután költözött Kassára.
1520-ban felvették Kassa város polgárai közé és megvette Palugyay János házát (Domus domini doctoris Nicdlai de Be.dyd a nobili Johanne de Paiwdya empta libera, 1521). Mint háztulajdonos 1 forint adót fizetett.
Csakhamar azonban csúnya dolgok dérültek ki róla.
Várday Ferenc erdélyi püspök Várdán, 1522 márciusában keit levelében azt írja a kassai tanácsnak, hogy elküldötte Agárdi Pétert Bezdedi Miklós doctor érdekében
Kassára és kéri, hogy — amint már orvosi- és gyógyszereit visszaadták neki —, adják vissza egyéb lefoglalt
javait is („res et bona doctoris occupata"). Dicséri a
doktort. „Nam doctor ipse pluribus et potioribus dominis
huius regni summa fidelitate et magna animi dexteritate
servivit ac servit." Salvus conductust is kér számára egy
/
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hónapra. „Eam . caoitionem seu asisecuratdonem, quo
doctor. et sui servitores infra spatium unius mensis possint libere et secure Cassoviam venire, redire, die, nocte
et quocunque tempore ac quoties necesse fuerit." ,,His
condicionibus sic stantibu-s paratus est doctor coram d.
vestris venire et ius suum prosequi." (A levelet és a következő kettőt is Bunyitay közölte „Egyháztörténeti Emlékek a magyarországi hitújítás korából" c. munkájának
I. kötetében)..
Bezdidi Miklós csakugyan megjelent a kassai tanács
színe előtt, amint erről a város Lossonczy Zsigmondot
részletesen értesíti. Lossonczy ugyanis levelet írt Kassának és el is küldte bizalmasát, Czapyt, aki szóval is elmondta, hogy Bezdidi becsapta Lossonczyt. „Hic enim
nomine et verbo m. v. nobis pláne exposuit, que pacto
d. Nicolaus de Bezdyd m. vestre retulisset nos tam in
rebus ipsius quam persona et honore suo turbasse, quod
revere doctori, cuius titulum ipse gerit, aliud, quam veritati conforme sit, dicere, potissimum tam magnifico dominó et veritatis patrono, inhonestum ac turpe est." A
város többször felszólította, hogy jöjjön vissza és tisztázza magát az ellene" emelt vádak alól. A doktor
ugyanis Kassán élt, mint a város polgára, de a hírek
szerint nem élt vallásos és keresztényi életet, nem szokott gyónni és áldozni. A megidézettel közölték az életmódjáról elterjedt híreket és atyailag kérték, hogy necsak névleg legyen keresztény, hanem életmódjával és
tetteivel is. Ö mindent meg is ígért. Pár nappal később
azonban a Szent Miklós-kolostor atyái (ferencrendiek)
jelentek meg a város urai előtt és elmondották, hogy a
doktor felszentélt pap, gyakran misét is mondott és az
ő rendjüktől szakadt el. (de eorum ordine apostolasset).
Ennek ellenére egy asszonnyal, mint feleségével él. Nem
akarták, hogy ennek híre menjen és titokban akartak a
doktorral beszélni, visszahívták, de nem jött, meg akart
szökni, azt megtudták és embereikkel behozatták. Szemére hányták bűneit, kérték, hogy hagyja abba tisztességtelen és nem keresztényi életét. Megígérte, nem
kényszerítve, nem rábeszélve, hanem önként és jó szán22

dékkal, hogy meg fog tisztulni és atyai házába (rendházába?) fog visszatérni, ahonnan tisztességesen távozott. Erről írást is adott a városnak, amelyre rábízta vagyonát addig, amíg nevének veszélyes hírétől megszabadul.
A "város levéltárában van a következő, 1522 október
25-én kelt kötelezvény: „Ego Nicolaus doctor de Bezclid
fateor et cognosco per presentes domum meam emptitiám
Cassovie habitam infra tempus expurgationis mee ex illa
diffamatione, quam preteritis témporibus per fratfés
claustri Beati Nicolai, ibi Cassovie habiti, minus iuste
incideram nemini me contra eiusdem civitatis Cassoviensis statuta et approbata privilegia nec dono nec precio
venditurum. vei: quoVie modo alienaturum: hárum literá"r.um manu mea propria scriptarum, sigilloque meo münitarum testimonio mediante." Nem tudjuk, hogy ezúttal
megtártotta-e szavát Bezdidi. Az a kevés feljegyzés, amit
még találunk róla, már csak anyagi ügyeire vonatkozik.
(1522-ben ő tett tilalmat Rot Péterre egy hordó bor erejéig, de ugyanabban az évben Kerszknecht Mihály a
neki járó bér fejében tilalmat tett a Bezdidi házában lévő
2 hordó borra, 1523-ban Németi Miklós abaúji alispán
tilalmat tett Bezdidi összes javaira, a következő évben
ugyanezt teszi Hómig Márton.)
Amikor Grzywna Jakab volt a város orvosa és Bezdidi
Miklós is itt tartózkodott, 1521-ben Stephanus de Rozgon
Cherep várából ír a város polgárainak a lőcsei Sebestyén doktor érdekében, akit kísérettel el is küld Kassára
és érdemeinek megfelelő járandóságot kér számára. A levélnek erre vonatkozó része így szól: ,,Ex parte domini
Sebastiani de Lewschouia doctoris phisici quidquid oausa
et intuitu nostri facere ipsis decuit, factúri manifeste
accepimus. Quam rem nobis ad precipuam. complacen\tiam recepiemus, parati eque pro meritis in omnibus possibilibus vobis in communi et particulari complacere.
Nunc itaque eundem dominum doctorem per honorabilem Franciscum presbiterem capellanum nostrum specialem ad vota vestra duximus transmittendum, rogantes
easdem, uti vestros favores iam sibi et sallaria pinguia
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secundum merita ipsius impendatis nosque eundem
providere dignabimur, quod ipse senciat certis nostrarum ad efectum suae commendatioaiis consequendum
non modicum profuisse."
Erről a Sebestyén doktorról több adatunk nincs. Valószínűleg nem szerződtették.
1526-ban egy lengyel tilalmat tett a Forgács-utcán lakó
János doktor javaira. Ez a kassai születésű Antoninus János doktor lehetett, aki azonban nem itt, hanem Krakkóban folytatott orvosi gyakorlatot.
Ugyanabban az évben Kassán jár és itt egy nyugtát
irt alá Navogius Costhka de Rosthkovo Medicine Doctor.
Még egy lengyel orvosról kell e helyen megemlékeznünk. 1513-ban a krakkói magyar bursa seniora volt a sziléziai Hirschbergből származott Koler Vencel (?—1546),
aki később állítólag Kassán folytatott orvosi gyakorlatot. Krakkóban tanult és tanított, pedig csak babérkoszorúsa volt az orvostudományoknak. Élénk humanista
tevékenységet fejtett ki (v. Herczeg). Kassai működéséről azonban semmiféle feljegyzésünk nincs. Talán csak
alkalmilag járt itt.
A mohácsi vész után, a Jagelló-házból származott királyaink kihalása után sem szűnt meg a lengyel orvosok összeköttetése Kassával, amely Ferdinánd király országrészéhez tartozott.
1531-ben a lengyel András doktort szerződtette a város egy évre. Ö az első városi orvos, akinek járandóságairól is tudomásunk van, mert a város jegyzőkönyve
a következőképen ír róla: „Susceptio domini doctoris. Es
ist zcu wissen, wy der hochgelerthe und berwmbthe
doctor Andrea; N. eyn pol, zcu einem . arczth dyszer
Statt von den herrn des ganczen Rots auf dem Rothausz
auf eyn Jor angenommen worden ist, ihm von der Statt
eyn szoldt zcugesagt, nemlich fl 80 hungarische möncz,
ein .kwff wayn, fray herbrigk und holcz. Gescheen am
Freytag vor Elizabeth in disem Jor 1531."
Ugyanekkor egy Péter nevű orvos is itt van, mert róla
így ír a jegyzőkönyv: „Verbot Peter aypols ein Arczs.
Peter aypol eyn Arczs hat verboten eynen Matthyas
24
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dyack, den er geheylt hat, bay dem Merthen Jeger das
der nicht weg zcyche, bys das er yn genwegkt thwe vo
sayn vordynthen Ion." Aypol valószínűleg annyit tesz,
mint ein Pol, tehát ez is lengyel lehetett. Az egy évre
szerződtetett András doktor tovább is itt maradt, mert
az 1533. évi számadáskönyvben is szerepel a neve
imígyen: „Doctori. Sabatho post corporis Christi dem
Kuncz balbirer von wegen doctorn Andree stattarczs das
er bay im zcu stisch ist gangén dedimus fl 6."
1536-ban Körmöcbánya város ír Kassának., hogy Kremnitzer Mátyás fivére János doktor Kassán meghalt. Az
örökség felől érdeklődnek.
1536 december 4-én áru.ás útján elfoglalta Kassát János király és 1552-ig maradt a város az ő, illetőleg özvegye és fia birtokában. Ezzel a történelem folyamán
először nyíltak meg az 1300 körül létesített várfalak kapui a beköltözni kívánó magyarok előtt! Ilyenek nagy
számmal akadtak, mert a törökök elől menekülő aiföidi
magyarok szívesen vonták meg magukat a megerősített
városban, ahová nem is jutott el soha a török hódító.
Persze a magyar nemzeti király uralma csak segíthette
a város magyarosodását. Amikor Kassa 1552-ben visszakerült a német király uralma alá, már olyan sok magyar
nemes és polgár élt ott, hogy a közöttük és a város régebbi, német polgárai közötti békesség biztosítása végett
I. Ferdinánd király 1552-ben elrendelte, hogy a magyar
királyság más részéből Kassára beköltözött és itt megtelepedett, magyar nemzetből való polgárok a városban
maradhassanak és „egyenlő szabadságot és ugyanolyan '
előjogokat és kiváltságokat használjanak és élvezzenek,
mint amilyeneket ennek a városnak a német nemzetből
való régibb polgárai használnak és élveznek." Ekkor lett
Kassa a felsőmagyarországi főkapitányok székhelye.
Izabella királyné kíséretében Blandrata György udvari
orvos járt Kassán.
Steinensis (Stein) Kristóf doktorról Demkó, MagyaryKossa és v. Herczeg mint kassai orvosról emlékeznek
meg. Nincs adatunk arra vonatkozólag, hogy itt működött volna. Weszprémi szerint „Patrícius Hungarus Cas25

soviensis, discessit in florentissimam ea aetate Musarum
sedem Cracoviensem, ad quam velut ad bonarum artium
mercaturam nostri adolescentes certatim confluxerunt".
Tehát Kassán csak született, de Krakkóban tanult és valószínűleg o>tt is maradt. Ott jelent meg 1545-ben a borókaolajról írt munkája: „Oleum juniperi, qua ratione
ómnibus fere humani corporis aegritudinibus medeatur."
Ez az ekő orvosi értekezés, amelyet kassai születésű orvos tollából ismerünk és csak sajnálhatjuk, hogy íróját
elvesztettük.
1556-ban tűzvész pusztította el a város legnagyobb részét. Ebben az időben már a város tanácsa és legtöbb
polgára Luther követője volt.
Orvoshiányra mutat, hogy ugyánázon évben Nádasdy
Tamás nádor háziorvosát, Caspar Fraxinus Zegedinust
(Körös Gáspárt) Balassiné gyógyítása végett Kassára
hívták. Gáspár doktor nem jött el a nagy távolság miatt,
de „azért sem, mert kánikulában úgysem szabad beteget
gyógyítani". E miatt Balassiék megharagusznak rá és
lakó jéles orvosa. (L. Magyary-Kossa III.)
1569-ben Cremer Bertalan doktor pereskedik Lőrinc
ötvössel házassági ajándék miatt. A doktor testvére, Cremer Mihály elvette a Lőrinc leányát.
1574-ben Propertius doktor özvegyét említik.
Ugyanebben az évben Szepsi (Zepsy) község törvénybe
idézi Sebedeust, az doctort, akire az Lőcsey János Barbel panaszolkodott.
Állítólag többször is járt Kassán abban az időben
Ábrahám zsidó orvos, a liegnitzi hercegnek Sziléziában
lakó jeles orvosa. (L. Magyary-Kossa III.)
1575—79 között pestis-járvány dúlt á városban. Orvosról nincs adatunk.
1579 január 30-án „Clarissimus dominus doctor Joannes Antoninus invitavit inclytum senatum ad nuptias".
Felesége Cromer Anna volt, Cromer Lőrinc városi főjegyző, később bíró, leánya. Ez az Antoninus nem lehet
azonos a Krakkóba kivándorolt, híres Antoninussal,
amint azt Mihalik tévesen gondolta', ö ekkor már 80
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éves lett volna,' ha éppen 30 évvel előbb meg nem halt
volna. A kassai doktor valószínűleg az ő fia, de mindenesetre rokona volt. A Szent Mihály-kápolna falán látható
egy síremlék, amelyet 1583-ban állíttatott két elhált
gyermekének, Jánosnak,és Zsigmondnak „Joannes Antoninus philosophiae ac medicinae Doctor et honesta
matróna Anna Cromeriana." 1586-ban maga az orvos is
meghalt (L. Antoninus életrajzát!).
Ugyancsak 1579-ben, június 26-án egy, másik orvos is
meghívja a várost az esküvőjére. Ez ,,Ludo vicus Curtius
philosophiae et medicinae D.octor ac Spectabilis et Magnifici Domini Generális Capitanei Medicus" volt. Három
nappal később feleségül vette Anna Bonianat,' néhai
Rochus (vagy Rocky?), ferroiullusi (friauli?) nemes leányát. A családi boldogság nem tartott soká, mert két
évvel később Rueber János főkapitány már néhai physicusának, Curtius.Lajornak özvegyét ajánlja a város tanácsának férje örökségének ügyében. De az örökségért
mások is jelentkeztek. Curtius Lajos első házasságából
származott gyermekek, akiknek nevében Curtius András,
erdélyi fejedelmi orvos nyugtázza az örökséget. Erről
szól a következő írás:
,,Ego Andrea; Curtius philosophiae et medicinae
doctor, necnon medicus illustrissdmi principis Transilvaniae. Tenore praesentium meo et meorum fratrum atque
sororum nomine fateor et vere cognosco bona omnia
nostra haereditaria stabilia et mobilia, tam me, quam
fratrum meorum personas concernentia, ab. excellentissimo et nobili viro domino Ludovico Curtio medicinae
doctore patre nobis observandissimo hic Cassoviae relictá omnia ad manus meas pervenisse, meque cunta
integre et fideliter recepisse iuxta continentiam literarum
plenipotentialáum. Quapropter ego supradictus Andreas
Curtius doctor meo et méorum fratrum omnium nomine
inclitum et amplissimum senatum Cassoviensem quietum
facio ac reddo. In cuius rei fidem et testimonium has
praesentes meas literas manu mea subscriptas ac sigillo
meo corroboratas iamdicto inclito senatui tradendas esse
duxi.
'
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Actum Cassoviae die sexta menses Mártii Anno Dómini 1585."
Magyary-Kossa szerint a Curtius-család olasz volt és
András a 16. század végén Tokaj környékén praktizált.
Bocatius kassai költő üdvözlő verset írt hozzá, amelyet
Weszprémi is közölt.
Curtius Lajos dr. személyében először találkozunk
egy kassai főkapitány orvosával. Ilyenek később is szerepelnek majd, mint a Kassán székelő császári főkapitányok orvosai. Említésre méltó a nyugtán az orvos
excellentissimus címe, amely nemcsak a főkapitány orvosát illette meg, hanem, mint látni fogjuk, ezután gyakran olvasható a város physicusainak neve előttt is és az
akkori orvosok társadalmi nagyrabecsülésének volt a
jele. Ugyancsak az orvosok megbecsülését mutatják előkelő feleségeik, akikkel ebben az időben találkozunk.
Kevésbbé becsülték azonban azt a névvel sem nevezett
olasz orvost, aki az alsó külvárosban lakott és akit egy
1582. évi városi articulus kötelességének teljesítésére
figyelmeztetett. 1586-ban ismét pestisről van hírüük, de
orvosról nincs. A következő évben volt már orvos, mert
• Balassi Bálint 1587-ben Zomboiban kelt levelében írja:
„Eleeg betegen wontatwan magamath Kassara az Doktorhoz", majd „walaszth warok az szallasra, merth az fejem
1
szedelgese myath nem Iarhatok kyn gyalogh" (Eckhardt
* Sándor: „Az ismeretlen Balassi Bálint").
Piperellus (Peverella?) Ezekiel, olasz orvos 1597-ben
meghívja a várost az esküvőjére! Ügylátszik, hogy akkoriban nagy volt a kassai orvosok között a házassági
kedv és mindig meghívták a város tanácsát az esküvőre
(de csak az Antoninus meghívója mellett olvassuk, hogy
a város nászajándékot is adott!) Azt írja Piperellus., hogy
miután felesége meghalt, most elveszi Christophorus egri
német kapitány özvegyét Helena Zara-t. Az esküvőt
február 10-ére tűzték ki és igen udvariasan szól a meghívó. , , . . . ut ad diem praedictum huc Cassoviam adesse
velint et dignentur nostrumque gaudium sua praesentia
gratissima exornare. Quod si fecerint, sicutino dubitamus,
perpetua nostra gratitudine apud Prudentes ac Circum28

spect. D. V. demereri semper et sedulo contendemus".
Kassa rectora és bírája, Bocatius üdvözlő ódát, Hymenaeumot írt a doktorhoz, amelyet' Bártfán, 1599-ben megjelent könyvében olvashatunk és amelyről Weszprémi is
megemlékezik. 1595-ben Bakony Istvánná Zsuzsanna inventariumában olvassuk, hogy „a doktornak, Piperellusnak fizettünk, hogy az szegény asszonyomhoz betegségében hozzája látott, készpénzt fl 3". Ezzel az adattal
nem egyeztethető össze Magyary-Kossa azon véleménye,
hogy az a Doctor Bibiellus, aki 1595-ben Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem udvari orvosa volt, Piperellussal
azonos. Ellenben nagyon valószínű, hogy Piperellus orvosa volt Miksa főhercegnek, aki 1595-ben kassai főkapitány volt és itt 1598-ban betegen feküdt. MagyaryKossa szerint Basta kassai főkapitány közbenjárt Miksa
főhercegnél Piperellus érdekében, aki pénzt követelt
Kassa városától. 1618-ban Bécsben II. Ferdinánd császárkirály udvari orvosa Piperellus, akinek ott viszálya volt
az egyetem orvosi karával.
Miután Belgiojoso főkapitány 1604 elején Rudolf király parancsára elvette a dómot a lutheránusoktól és
átadta a törökök elől Kassára költözött egri káptalannak, még 1604 végén elfoglalja és székhelyévé teszi Kassát Bocskay István fejedelem. Egy magánlevélben, amelyet Kassán, 1604 november 8-án írt a kassai kamara
egyik tisztviselője egy besztercebányai kartársának, az
áll, hogy „Leutenandt und doctor Rizeral und herr Zalmaister D. bleiben hier". Nem tudjuk, hogy ki volt ez a
Rizeral doktor, aki Kassán maradt, amikor a többi idegen elhagyta a magyar, kézre jutott várost. MagyaryKossa azt gyanítja, hogy azonos Ribeirával, Bethlen Gábor későbbi zsidó orvosával.
Arról sincs adatunk, hogy ki volt akkor Kassa orvosa,
amikor a város a fejedelem székvárosa volt (1604—1606).
Az udvari orvost sem ismerjük. Mindkettőnek fontos
munkája akadt volna, mert István fejedelem 1606-ban
Kassán súlyos betegségbe esett, amely az évvégén, 7 havi
betegeskedés után a sírba vitte. (L. az erről szóló fejezetet!) Mindenésetre voltak itt kezelőorvosok, vagy bor29

bélyok. Szó esett egy olasz orvosról is, áki megszökött
a fejedelmi udvarból és elárulta urát. Három hónapig a
lengyel király zsidó orvosa, Eleazar doktor kezelte a
nagybeteg fejedelmet. Halálakor talán nem is volt mellette orvos, legalább is nem említenek ilyet a források.
Halála után, 1607-ben a város visszatért Rudolf király
uralma alá.
•
'
Négy évvel később, 1610-ben Thurzó György gróf, a
későbbi nádor Pozsonyból küldött Kassára egy orvost,
akinek a neve nem maradt ránk, a következő ajánlólevéllel:
„Levelünk mutató iambor Orvos Doctor, nekünk sok
feo es tudós emberekteol commendaltatvan, mostan hozzánk iovue s ielente, hogi tudomanianak exercitiümath
kegtek között, az kegmetek Varassaban tudniilik akarna
cöntinualni. Minthogi pedig azon az földön, onnét Nemeth Orszaghnak tauolban léteérth, sok feo embernek
giakorta sukszeges effele Orvossnak zolgalania, hogi az
kegtek lakó hele, ugiminth annak az földnek főb Varasza
abból megh ne szüköllion, ne légien kegtek ellenzöie,
kivanssaga serenth, az kegtek közöt való lakassanak,
holot az mint nekünk commendaltak, az serent tudomaniath mi is ajanlhattiuk, Isten eltesse Kegheth. Dat. Posony, Quinta die Mensis Jun. Anno MDCX."
- Érdekes' az • ajánló levélnek az a megjegyzése, hogy
Kassán azért volna szükség orvosra, mert távol van Németországtól! Nem tudjuk, hogy mi lett az ajánlott orvossal/azt sem tudjuk, hogy ki volt ő. Lehet, hogy az a
Marci András dr. volt áz ajánlott, akinek érdekében
ugyancsak Thurzó György ír 1611 november 19-én a
Thokay alatti táborból Kassának és kéri, hogy engedjék
meg neki, hogy borait a városba bevihesse. Ez a levél
igy kezdődik: „Excellentimus dominus Andreas Marci
Philosophiae et Medicinae Doctor in ista civitate vestra
commoráns per s u p p l i . . . suum libellum nos demisse informavit, qualiter idem certa quodam Vina haberet qua
per Implissimum Senatum Cassoviens. Eidem in Civitat e m . . . non permitterentur, alium autem locum iloneum
quo reponi possent, nullum habere"...
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. Marci doktornak más hatalmas jóakarói is voltak! 1612ben. tekintélyes birtokot kapott a Rákóczi-családtól, amint
azt a következő ajándékozási okirat mondja:
,,Mi Rákóczy György és Sigmond és Rákóczy Judit
asszony, az vitézlő inarcsi Nagy Andrásnak házastársa,
magunkra vévén az mi öcsénknek Rákóczy Pálnak, minden egyéb atyánkfiainknak és gyermekinknek is terheket, adjuk emlékezetre mindeneknek, az kiknek illik ez
mi levelünknek rendiben, hogy megtekintvén az Abauj
vármegyében való Kassán lakozó doctor Marcy Andrásnak mind az mi üdvözült szerelmes bátyánk az ngos Rákóczy Lajosnak sok rendbeli nehéz betegségiben egynehány esztendők által való hű és hasznos szolgálatait, az
kikről, az mint jámbor szolgáitul' végére mentünk, szegény megholt bátyánk ő kegyelmét semmi egyébbel nem
elégítvén, bizonyos ígéretet tött volt egy puszta házhelynek Zómboron, ki vagyon Zemplény vármegyében, annak közönséges szokott módja szerént való. adásról, kiről Forgách Sigmond országbírója urunk is nekünk „bizonságot tött, mind penigien az mi hozzánk való jóakaratját és kész szolgálatját, azon zombori igirt házhelyet...
minden hozzá tartozó szántóföldeivel, pázsitival, mezeivel, réteivel erdeivel, völgyeivel, folyó éy álló halas vizeivel, molnaival, szőleivel és mindenféle. taxáival, dézmáival, szolgálataival és hasznaival per. manus adtűk
örökben fiurul-fiura. Melynek nagyobb bizonságára adtuk kezünk irása alatt való pecsétes levelünket. Actum
in Zombor 22. Április, annó. 1612."
Bethlen Gábor 1618 november 27-én ír Kassa város tanácsának, hogy engedjék el Martius doktornak a reá kivetett 50 frt bírságot. A tanács azt feleli, hogy már 40
frt-ot elengedett neki. Magyary-Kossa e latinos név alatt
is Marci doktort sejti. Veress Endre a Fontes Rerum
Hungaricum-ban azt irja, hogy 1565-ben Paduában orvosi
oklevelet kapott egy Marci András nevű erdélyi nemes.
De ugyancsak ő említ még egy másik Marci Andrást, aki
1597-ben iratkozott be Paduában és 1621-ben 45 éves korában halt meg, mint magyarországi gyakorló orvos. Valószínűleg az utóbbi volt a mii kassai orvosunk, akit az
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ország legnagyobb urai vettek gondjaikba és láttak el
minden földi jóval. Weszprémi szerint Bocskay egy szőlőt adományozott Macsi Andrásnak, az ő archiaeterének.
Erős a gyanúm, hogy Marci és Macsi András ugyanaz a
személy, a Bocskay adományozta szőlő pedig esetleg a
Rákóczyak adományozta birtokkal azonos.
Marci dr. talán csak a főurak orvosa volt, nem a városé. Talán ezt mutatja az az adat is, hogy 1611-ben meghalt a városban Ullmann Tivadar physicus. Az pedig biztos, hogy 1616-ban már arról szól a város articulusa,
hogy keressenek egy fő tudós orvos-doktort és adjanak
neki rendes fizetést.
Kaptak is orvost, Armbruster Jánost, aki előbb Sopronban volt physicus és ott sok baja volt a patikussal. (L.
Baradlai-nál.) Az ú j városi orvos 1617 aug. 19-én kéri
negyedévi fizetését: 25 forintot és 5 forintot faváltságért
a fizető tisztektől. A szállásával is baj van, mert 1619ben Hellesberger Ádám kéri a tanácsot, hogy más szállást adjanak Armbrusternek. Armbruster 1619 júniusában maga is a városhoz fordul szállása miatt, amelyből
nem hajlandó kimenni, csak ha erőszakkal viszik ki. El
is akarja hagyni a várost. A város határozata: a város
köteles az orvosnak lakást adni, de ha nem elégszik meg
vele, akkor elmehet. A lakáskérdést valahogy megoldották, mert itt maradt a doktor, de a fizetésével tovább is
baj volt. Nehéz idők jártak a városra. 1619 júliusában
nagy tűz pusztított, szeptemberében pedig Bethlen Gábor
hadai Rákóczy György vezetésével elfoglalták a várost.
Az 1623. évi articulusban olvashatjuk, hogy „az nemes
község ezen (alkalommal) is kéri az nemes tanácsot, hogy
az szegény doctor Armbrusternek rendeljen valami fizetést, mind pénzből és búzából, hadd táplálhassa magát és
hagyja meg az nemes tanács, hogy visitálja meg az patikákat, mivel sok panasz vagyon az patikáriosokra." Szegény Armbruster nem sokáig bírta a kassai tanács szűkkeblűségét, már 1625-ben meghalt. Magyary-Kossa szerint németországi származású volt és 1599-ben Stuttgartban értekezése is megjelent „Disquisitio medioa succincta cirea modum, quo purgant medicamenta cathar32

tica". Halála után „az nemes község nagy szüve fájdalmával jelenti, hogy sok számtalan beteg emberek vadnak városunkban és Isten után, mivel orvoshoz szoktanak volna folyamodni, mostan sem doctor, sem patikárius városunkban nincsen, kívánja azért az nemes község, hogy egy fö tudós medicust állasson és kéressen az
nemes tanács és az patikáriusokra viseljen gondot és
esztendőnként esküdtessék meg őket." Még 1625-ben
mindakét állást betöltik. Jakab patikárius özvegyétől
Gatti Kornél baseli olasz, helyesebben raeto-román patikus veszi át a patikát és az ő közvetítésével meghívják
orvosnak a nagyszebeni physicust, Erbinaeus doktort.
1625 Palmarum vasárnapján kelt az a sajátkezűleg irt
szép latin levél, amelyből minderről értesülünk. Ebben
írja Matthias Erbinaeus a Brandaw, Philosophiae et med.
Doctor, Regni Bohemiae et Hungáriáé Nobilis, Civitatis
Cibiniensis et universitatis Saxoniae medicus ordinarius"
Nagyszebenből Kassa városának, hogy fájdalommal értesült Armbruster doktor haláláról. „Cornelius Gatti a ti
uj, jövendő polgárotok és patikusotok nevetekben felkért
az ő utódjául." Hálálkodik a meghívásért. Nagyszebeni
állását május elsején le fogja tenni a felesége miatt, akinek birtokai Pozsonyban vannak és testi gyengesége
miatt nem követheti férjét Erdélybe. Még 6 hétig a fejedelem udvarában kell élnie, amíg Scultetus udvari orvos
visszatér Sziléziából, akkor remélhetőleg kegyelemben
elbocsátják őt. „Isten segítségével a ti városotokban fogom ünnepelni a pünkösdöt, ti pedig kaptok egy Európában széltében és hosszában hírneves orvost." („Vestra in
civitate Deo volente celebrabo festum Pentecostes: vosque Habituri estis Medicum ordinarium longe lateque in
Európa celebrem.") A fejedelem, akiről szó van a levélben, Bethlen Gábor. Talán ő, talán a város tartotta viszsza Erbinaeust, annyi bizonyos, hogy nem jött Kassára
és így sohasem kapott Kassa „egy európai hírű városi
orvost"!
Mégsem maradt a város orvos nélkül, mert már az
1626. évi articulus szerint „mivelhogy az városban immár jó orvos-doctor vagyon és jó patikarius is Corneliüs
3
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Gatti". Ez a Gatti haláláig (1640) marad a város nagytekintélyű patikusa. Végrendeletében a patikát Miklós
nevű öccsére hagyta, aki orvosdoktor volt. Életéről nincsenek pontos adataink. Ügy látszik, hogy előbb nem
Kassán, hanem az erdélyi fejedelmek (Bethlen Gábor és
utódai) mellett működött. Erre utal az a feljegyzés, amelyet Mencsik Ferdinánd közölt „Magyar emlékkönyvi
beírások" címen a Történeti Tárban 1907-ben, á bécsi
udvari könyvtár kézirataiból. Egy kéziratban ez áll: „Nicolaus Gatti de Thilio Rhaetus, hujus moderni Transilvaniae principis duorumqüe praedecessorum medicus Primarius, Albae Juliae 30. Julii 1631." Később Nagybányán is tartózkodott. Valószínűleg bátyja halálakor Költözött Kassára, mert 1640-ben Bornemisza János alkapitány Ecsed várából és 1641-ben Sennyey Miklós már
Kassára írtak neki. Kolozsvár 1640. évi számadáskönyvében kétszer is szerepel a neve. Február 4-én és április
1-én odaérkezett Kassáról dr. Gatti. Patikárius Gáspárral.
Valószínűleg beteghez hívták (idézi Baradlai). Rövidesen
ő is meghalt. 1642 május 12-én ír Nagybánya város tanácsa Kassa tanácsának a Besztercén lakó Gatti Kolos
nevében, aki a Gatti Miklós dr. fia volt. Azt írják: a nagybányaiak, hogy „néhai Doctor Gatti Miklós úr minekönk
is concivis atiankfia volt és itt is vadnak bizonios javai".
Az egyezkedés sokáig tarthatott, mert 1654 február 2-án
Gatti Miklós másik fia, Josua szepesváraljai lakos egyezkedik mostohaanyjával, de még 1662 augusztus 1-én is ír
Nagybánya a Gatti Miklós özvegyének javaiért. Még
1670-ben is osztozkodnak a Gatti-örökösök.
Az 1626. évi articulus, amint láttuk, megnevezte a patikáriust, de nem a doktort. Ennek neve Ackermann Jakab volt, akit egyes iratok latinosan Agricolának is neveznek. Már az előző évben ideérkezett a bonni egyetem
1624 május 4-én kelt bizonyítványával. 1625 április 9-én
Peregdy István ezt adja elő a város tanácsában: „Zalavini uram Besztercebányáról kommendálván egy doctört,
küldi ide, hogy minden segítséggel lennénk neki. Azért
kegyelmedéknek én commendálhatom, mivel tegnap
:Ugyan. meg -is próbáltam és az, mint eszembe vettem,
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ugyan tudós ember. Azért kegyelmetek lássa, ha megpróbáljuk vagy nem". Éppen ekkor várták Erbinaeust.
Ezért csak egy hónapra vették fel Ackermannt. A határozat így szói: „Vaiami egy ideig, míg az Ö felsége doctora, Scultety úr megérkezik, egy hónapi fizetést rendeljünk neki, Rénus forint 12-t és ha látjuk, hogy jóra lészen, megtartsuk". Amint láttuk, Erbinaeus doktor nem
érkezett meg, így érthető a június 27-én hozott határozat: „lm az doclor Jacobus Akermann alázatosan kér,
hogy avagy tartsuk meg avagy mi szándékunk, jelentsük
meg. Az emberek dicsérik, ezért kegyelmetek lássa, mit
cselekedjünk, mert ha ő is elmegyen, ki tudja, hol. találunk mást." Azt határozták, hogy „megtartjuk és az Nemes Tanács adjon fizetést neki". (Az Ackermannra vonatkozó 2 adatot közölte Fiedler József báró a Felvidéki
Újság 1942 nov. 28-i számában.) A következő évekből is
van néhány adatunk Ackermann doktorról, utoljára 1631ből. (Nyilvánvalóan németországi származású volt. 1627
november 28-án Strassburgból ír neki adóssági ügyben
Helmer Pál, 1629-ben Breslauból Hoff Jakab, 1630 febr.
25-én ugyanaz, 1631 május 22-én ugyanonnan Beher Márton. 1630-ban Traganer Ferencné végrendeletében egy
gyémántos gyűrűt hagyományoz Ackermannak. 1631
szept. 11-én feleségét (Doctor Jacabné Annát) tanúként
hallgatják ki egy peres ügyben.)
Bethlen Gábor idejében tehát két városi orvosról tudunk, Armbruster Jánosról és Ackermann Jakabról.
Bethlen ismételten és hosszabban tartózkodott Kassán,
ameiy éppenúgy magyarországi székvárosa volt, mint
annakidején Bocskaynak. Feltehető, hogy legalább is
időnkint udvari orvosai is vele voltak. Ezek közül ismerjük Gatti Miklóst, Ribeirát és Scultetust. Gattiról egyszer
sem olvassuk, hogy a fejedelemmel Kassán lett volna.
Ribeiráról sem állítják azt, csak arról van feljegyzés,
hogy Gábor fejedelem Kassán selymet vásárolt a zsidó
doktor vejétől. Scultetusról azt írja Kerekes, hogy országos nevű tudós volt, Kassán is tartózkodott s ittléte alatt
a város polgárainak egészségügyét is szolgálta. Nevezetes ember volt ez a német orvos, az igaz, de nem volt
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országos nevű orvostudós. Az, hogy Kassán is tartózkodott, nagyon valószínű, de arról, hogy még a polgárok
egészségügyét is szolgálta volna, semmi adatunk sincs.
Másról volt ő nevezetes. Weichard Schulitz von Schulitzaw (Schultz, Scultetus vagy Scultety dr.) 1624-ben már
udvari orvos volt, aki gyakran teljesített politikai megbízásokat is. Kassáról írja a fejedelem 1624 márc. 13-án
Lőcsére, hogy az ott elhalt jágerndorfi herceg boncolására odaküldi Scultetust, de a levél utóiratában már azt
írja, hogy „medicus noster ceTtis de causis non potuit
adesse". 1625-ben a kassai (szepesi) kamara negyedévi
fizetése fejében 125 forintot fizet ki Scultety ő excellenciájának. Gábor fejedelem 1622-ben elvesztette szeretett
feleségét, a sokat betegeskedett Károlyi Zsuzsannát és
1625-ben Scultetus doktort leánykérőbe küldte György
Vilmos brandenburgi választófejedelemhez. Annak testvérével, Katalin hercegnővel 1626-ban Kassán esküdött
meg. Scultetus nagy befolyásra tett szert az ú j fejedelemasszonynál, akivel a szóbeszéd szerint bizalmas viszonyba is került. A fejedelem halála után, 1630 március
15-én még. titkos tanácsosi esküt tett Katalin kezébe, de
csakhamar kegyvesztett lett. Június 1-én már azt írja a
brandenburgi őrgrófnak, hogy élete sincs biztonságban.
Július 31-én útlevelet is kér tőle, hogy életét megmenthesse. Ezzel elkésett, mert ugyanazon évben Erdélyben
meggyilkolták. A gyilkossággal Katalin ú j kegyencét,
Csáky Istvánt gyanúsították.
Bethlen Gábor halála után, 1629-ben Kassa ismét a
Habsburg-király (II. Ferdinánd) kezére jutott.
1634-ben nincs a városnak orvosa. ,,Az nemes község
igen csodálkozik, hogy már mennyire végeztetnek felőle,
hogy az nemes tanács egy jó doctort keressen, minemű
szüksége vagyon városunknak az tudós emberre s mégis
az nemes tanács praetermittálta."
A tanács illetőleg Waas Mihály bíró levelezést folytatott Borsos Tamás kolozsvári városi physicussal és meghívta Kassára. Erről Borsosnak Kolozsvárott, 1634 nov.
9-én kelt leveléből értesülünk, amelyben sürgeti a kérdés elintézését. Azt kéri, hogy az ügyet karácsonyig in36

tézzék el, mert akkor szabadsága lesz. „Vocatiom máshova is lehelne doctorsaghra, mely állapot nekem unice
tetszik, de holott kegyelmeteknek obligationis vagyon, ez
kegyelmetek hozzám megh mutatták nagy emberségéért
. . . és sok jótéteményeiért, ezért semmi kegyelmetek ....
másnak magamat nem opteálom, hanem az kegyelmetek
resolutioját várom, noha majori fervore lehetne ellenkező az jövedelem felől", írja-a levélben. Kéri, hogy a
város kocsit küldjön érte, mert nem tudja, hogy paripán
kivel jöhetne.
Nem tudjuk, hogy eire a levélre milyen választ kapott
Ozdi Borsos Tamás, akinek már a meghívása is azt mutatja, hogy abban az időben a város annyira magyar volt,
hogy egy erdélyi magyar nemest akart orvosául alkalmazni. Közte és a város között alighanem onnan eredt
az összeköttetés, hogy atyja, aki később Bethlen Gábor
követe volt a portán, 1606-ban Marosvásárhely követeként résztvett Kassán Bocskay István fejedelem országgyűlésén.
Nem tudjuk, hogy Borsos volt-e az, akiről a bíró 1634
november 17-én azt jelenti a tanácsnak: „Az minemű
doctort commendáltak, most itt vagyon, rnit kellessék
vele cselekednünk, kegyelmetek beszélgessenek felőle."
A tanács határozata: „Hivassuk előnkbe s beszélgessünk
vele, mit mond." Akár Borsos volt a tanács elé hívott
doktor, akár nem, annyi bizonyos, hogy nem egyeztek
meg vele, mert a következő évben a község ismét sürgeti az orvosi állás betöltését. „Az tavali articulushan elvégezte volt az nemes község, hogy egy jó tudós doctor
felől tudakozódna az nemes tanács. Most is kívánja az
nemes, község, hogy az tavali articulus confirmáltassék,
hova hamarabb lehet exequáltassék."
1635 június 28-án meghívták 100 forint fizetéssel és
egyébbel, mint elődjének, dr. Chérit. Többet nem is tudunk róla, valószínűleg el sem foglalta az állást.
1636 szeptember 15-én Johannes Christophorus Hafner,
Selmecbánya physicusa ír a kassai tanácsnak. Megköszöni a meghívást és azt, hogy külön követséget is küld37

tek érte. Nem jöhet, mert a Selmecbányái tanács nem
engedi el.
1637-ben már van doktor, de nem ismerjük a nevét.
Azt tudjuk, hogy a patikát megvizsgáltatták vele. Ugyanaz év szept. 2-án a városi jegyzőkönyv szerint „Cortelius az mostani újonnan jött Doctort im minemű rút versekkel diffamáija, Kegyelmetek megérthetik, az melyet
nyavalyás keservesen szenved és hogy mi is elszenvedjük, nem illik, kegyelmetek erről is deliberáljon. Deliberatum: kövesse meg, menjen házához, többször effélét ne
próbáljon, est sic in homagio convinctus est etiam."
1641-ben megint keresnek orvost.
1644-ben bevonul a városba I. Rákóczy György erdélyi
fejedelem hitvesével, Lorántffy Zsuzsannával és megalapítja itt a református egyházat. A következő, évben megkötött linzi békében meg is kapta Kassát. Ennél még
fontosabb - és a városra még nagyobb jelentőségű törvényeket hozott az 1647. évi országgyűlés. Szabad vallásgyakorlatot biztosítottak az addig lutheránus Kassán a
katolikusoknak és a reformátusoknak. Kimondották továbbá a nemeseknek a városokba való szabad beköltözési jogát és biztosították a városba költözött nemesnek
a nemesi kiváltságokat. A törvény éppen Kassa városának nemességellenes magatartásából indult ki! (L. Hóman—Szekfű III.)
í. Rákóczy György halála után 1648-ban Kassa a linzi
béke értelmében visszaszállt III. Ferdinánd király uralma
alá, de a politikai és vallási ellentétek még jobban kiéleződték a városban.
1649-ben lett Kassa nagy ellenkezés legyőzése után
Abauj megye székhelye, ami lehetővé tette azt is, hogy
a városi physicuson kívül a megyei is itt működjék. Á
megye csak gyűléseit tartotta Kassán, de ez a kevés is
hozzájárúlt a város magyarrá tételéhez.
1657-ben alapította Kisdy Benedek egri püspök a kassai jezsuita akadémiát, ámelyet 1660-ban I. Lipót király
egyetemi rangra emelt. Orvosi kara nem volt az egyetemnek.
Ezekből a mozgalmas évekből egyetlen orvos neve sem
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maradt ránk, pedig ismételten pusztított a pestisjárvány
(1650., 53., 54.).
Amikor a város visszakerült a király kezére; Wesselényi Ferenc lett a kassai főkapitány. Nyilván ő az, akiről ez az 1650 dec. 8-án kelt feljegyzés szól: „Generális
urunk ő'nagysága egy olasz doctort commendal az Nemes Városnak". A határozat: „Mivel nyelvünkön semmit nem tud, azért meg nem fogadhatjuk, egyéb alkalmatlanságokat is tapasztalván benne." Ez az első eset,
hogy a nyelvkérdést említi egy határozat! A sok idegen
orvos addig vagy latinul beszélt, vagy németül, amely
nyelveket bizonyára az olasz és a lengyel orvosok is
beszélték.
Abban az időben, az adatok szerint, 1659-től 61-ig tar-,
tózkodott Kassán az a sziléziai legény, aki 1683-ban névtelenül adta ki Németországban magyarországi tartózkodásáról szóló könyvét. Címe: „Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus" . . . Kassáról szóló, egészségügyi
vonatkozású adatait érdemes itt is idézni. „Kassán rendkívül egészségtelen a levegő és csaknem minden 7 évben
pusztít a pestis. Az idegen csakhamar megbetegszik és
lázas lesz, ha kassai bort iszik. A nők, különösen a fehérnép, sárgás-sápadt színűek, amit ők kassai színnek mondanak. Ha egy kislány férjhez szeretne menni, menjen
csak Kassára, ha szegény is, de egy kissé csinos, hamar
kaphat férjet. Aki azt a betegséget kiállja, utána egészséges marad, de sokan bele is halnak, vagy sínylődök
maradnak, sem meggyógyulni, sem meghalni nem tud-,
nak; ezeknek azt ajánlják, hogy menjenek el onnan, ha
csak Eperjesre is, 4 mérföldnyire, mindjárt javulást fognak érezni." (Igen gyakori volt akkor, de még a 19. században is, a mocsaras talajra épített városban a malária.)
Az is feltűnt Simplicissimusnak, hogy igen . korán házasodnak Kassán. A menyasszony gyakran alig 13—14
éves, és már 15 éves özvegyeket is lehet látni. ;
:
1663 június 6-án Tornáról. írt Wesselényi Ferenc'gróf
Kállay Mihály kassai bírónak: „General Sztocki úr.ő kegyeimé az kegyelmetek egyik Praedicatorának jó Doctori orvoslását hallya, kérem. ... kegyelmedet éjei nappal
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ne neheztellye ide küldeni azon Praedicatorát, fölötte
igen obligal"... Ügy látszik, hogy ekkor sem volt a városnak orvosa, bár éppen 1662-ben és 63-ban ismét pusztította a pestis.
A következő évben talán már volt. Ekkor ugyanis
néhai Spilienberger Sámuel fiai, Pál és János, az akkor
Kassán székelt egri káptalannál óvást emeltek Schőnlin.
János Fülöp doctor ellen, akinek felesége, az ő nővérük,
magtalanul elhalt. Visszakérik a vagyont. Igaz ugyan,
hogy ebben az óvásban a doktor mint Eperjes város orvosa szérepel, de később mégis Kassának volt az orvosa,
amint ezt egy 1666 szeptember 13-án kelt perirat bizonyítja. Ekkor az orvos felesége becsületsértésért perli
Nayman János kassai polgár feleségét, aki őt az utcán
rendkívül súlyosan megsértette. („Levata causa Nlis Dna
Anna Christina Schrenkin Grosi Dni Joannis Schenlin
medicinae Docloris in Regia ac Libera Civitti Cassoviens
Commorantis Consortis uti A contra et adversus FLem
Doroten Teckin circumspecti Joannis Nayman Civis Cassovien Consortem" ...) Az irat folytatása magyarnyelvű,
csak a súlyos sértő szavak németnyelvűek. Még 1673ban is említik Joannes Philippus Schőnlin medicus ordinariust. Talán nem volt a város hivatalos orvosa, vagy
vele egyidejűleg még egy városi orvos működött.
1668 július 5-én ugyanis: „Legelsődben doctor Brewer
uram ő kegyelme benyujtatott egy memóriáiét a nemes
tanácsnak, ne légyen szabad az oidinarius medicuson és
doctoron kívül senkinek a belső betegségeket gyógyítani, se patikariu oknak, se borbélyoknak praescribálni
vagy orvosságot adni patiensinek az ő kegyelme híre s
engedelme nélkül. Másodszor kívánja, revideáltassanak
az patikák mennél előbb s taxáltassanak az orvosságok
conscientiose. Deliberatum: Nemzetes biró uram megizeni az patikusoknak s borbélyoknak, ne avassák magokat az ő kegyelme tisztiben, hanem gyógyítsanak sebeket, belső nyavalyát ne gyógyítsanak, mert meg nem engedtetik nékiek. Az patikák revisiojára doctor uram
mellé deputáltatnak nemzetes Sirmer János és Gottfrid
uraimék" (Kassa város jegyzőkönyve).
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Ez az új doktor nagyon fiatal lehetett, mert még 4 évvel később is így emlékeznek meg róla a város jegyzőkönyvében: „Excellentissimus dominus doctor Joannes
Brajer civitatis ordinarius medicus annorum circiter 30 "
1678 szept. 18-án a szepesi kamara átír a váróinak,
hogy a hirtelen elhalt özv. Harmatnénak és szolgálójának tetemét vizsgáltassa meg doctorral és chyrurgussal,
hogy nem pestisben haltak-e meg. „Deliberatum 19. Septembris 1678. Választ kell írni nemes camarára. És rendeltetik az doctor és ö mellé valamelyik borbély az halottak testei meglátogatására. Nb. De az doctor nem
akarja felvállalni ezt az fáradtságot." (Abauj-Torna megye és Kassa). Az orvosok féltek a járványos betegségektől!
Ugyancsak 1678-ban Joann. Bapt. Jacob Haug ph. et
med. dr. kérvényben fordul Wolf Friedrich Gráf Cobb
felsőmagyarországi főkapitányhoz, „Gnedig und Hohgebietendter Herr General Veldt Zeigmaister"-hez, amelyben egy Herr Rittmaister-rel való ügyének elintézését
kéri. A doktor, aki talán a főkapitány orvosá volt, meghalt, a hagyatékát a kapitány részére leltározták.
1682-ben van doktor, de nem tudjuk, hogy ki. A tisztújításon, jan. 26-án résztvett a „nemes Város medicusa" is.
1682 augusztus 15-től 1685 október 25-ig Thököly Imre
kezén volt Kassa. Az ő idejéből nem ismerünk orvost.
Azt sem tudjuk, hogy ki volt az a doctor, aki 1688 május
7-én conventiot supplical. „Deliberatum: Lészen fizetése
mostani szük időben Esztendőre készpénz száz forint, hat
köböl búza, hat köböl gabona, egy hordó alföldi bor, egy
hordó kassai bor, két hordó lőre, egy alföldi, a másik
kassai."
1694 július 8-án Podesta József physicus ordinarius javasolja a városi tanácsnak, hogy tisztíttassák ki a csatornákat, távolítsák el az utcák piszkát és vizsgáltassák
meg az élelmiszereket (a rossz borokat, az öreg húst, az
éretlen gyümölcsöt). Jó bort is kér a várostól, mert az
olcsó bortól elrontotta a gyomrát. A tanács kiutalt neki
egy hordó bort!
1696-ban pestisjárvány pusztított.
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A század végéről még azt tudjuk, hogy 1699—1701-ig,
két évig nem volt a városnak orvosa.
Ekkor még nagyon kis város volt Kassa. Szekfű írja
(Magy. Tőrt. III. köt-.): „A városok kisszerűségére mi sem
jellemzőbb, mint hogy a hatalmas Kassán, mellyel még a
nádor és az országgyűlés sem tudott végezni, 1696-ban
összesen 294 ház volt. a falakon belül — a külvárosokban
nem laktak teljesjogú polgárok! — s ebből egyemeletes
nagy kőház volt 17, emeletes középnagyságú 38, keskeny, de emeletes 42, düledező 26, földszintes 83, emeletes és földszintes faház, hitvány pedig 88! A falakon kívül találtatott 61 ház,, a majorságokban 33 ház és csűr.,
szőlő 67, elpusztult szőlő .117, konyhakért.45,"káposztás'?
kert 28, rét 28. Ugyanekkor lakott a városban 3 nagykereskedő, 10 kiskereskedő, 11 vászon- és marhakereskedő. A nagykereskedők sem igen egyebek, mint nagyobbfajta vegyeskereskedők." (Az a Schirmer János,
akit Weszprémi, Demkó és Magyary-Kossa mint 17. századbeli kassai orvost említ, nem volt orvos, hanem kereskedő. — L. Kerekes: „Polgári társadalmunk a 17. szár
zadban.")
.
.
A 17. század első évtizedeiben többször kezelte Kassán Spillenberger Sámuel lőcsei orvos Alvinczy Pétert,
a híres protestáns lelkészt, aki meghalt 1634-ben. Kemény Lajos és Kerekes György azt írják, hogy Spillenberger Sámuel Kassáról, ahol rokonai is voltak, 1619-ben
vagy előbb költözött át Lőcsére. Ez tévedés, mert Demkó
Kálmán szerint Spillenberger Sámuel dr. Szepesolasziban
született, Lőcse ösztöndíjával tanult Wittenbergben, honnan hazajőve, a segélyező városnak szolgálatába állott.
Magyary-Kossa is említi azokat a leveleket, amelyeket
Spillenberger tanulókorában és később is (1592—1600)
Lőcse városához, pártfogójához intézett. Ott is halt meg
1654-ben. Fia Dávid is híres orvos volt Lőcsén (1627—
1684.)
A 18; század első évtizede Kassa történetének egyik
legnevezetesebb ideje. II. Rákóczi Ferenc kurucai hosszú
ostrom után 1704 okt. 21-én elfoglalták a várost, amely
1706 szeptemberében Rabutin császári tábornok ostromá42

nak sikerrel állt ellen. Ezután október 14-én, bevonult a
fejedelem is. A szabadságharc vége felé, 1709-ben és
1710-ben szörnyű pestis pusztította a város lakosságát,
amelynek körülbelül a fele, harmadfélezer ember, esett
áldozatul. A szatmári békekötés után, 1711 április 26-án
meghódolt a város a császári tábornokok előtt.
A Rákóczi-korszak 7 évéből nem sok orvosi adatunk
maradt. A város physicusa Brabant János Keresztély
volt. Wancsek Mihály patikust 1705 febr. 19-én arról értesíti a tanács, hogy „Excellentem Dominum Joannem
Baptista Brabant Philosophiae et Medicinae Doctorem"
évi 120 forint fizetéssel alkalmazta és kéri a patikust,
hogy; fizesse ki az orvost. 1706-ban a patikus nem fizeti
rendesen, ezért Brabant' a várostól kéri hátrálékos fizetését és valamit a patika leltározásánál való jelenlétéért is
kéri, hogy a jövőben a.város fizesse. A tanács azonban
ismét Wancséket utasítjá, hogy a patika jövedelméből
fizesse ki az orvost. 1707-ben: „Doctor uram dolga iránt
is áz n. magistratus tegyen valami dispositiot, mivel sók
izben repetálja maga sallariumát
valamely jó medicusról gondolkodjék a n. tanács." (Corp. stat. II. 360.)
Rákóczinak egy udvari orvosáról vannak kassai adataink. Itt rendelte el a fejedelem 1708-ban, hogy „Nemzetes Hentz-hidai Mátyás udvari doktornak esztendei
conventionalis fizetése lészen kész pénz ílor 480. Hús,
kenyér annak rendje szerént, négy lovára pénz, abrak.'.'
Hentz-hidai 1704-ben kapott oklevelet Leydenben. Értekezésének címe: „Dissertatio de Ordine Nativitatis trium
filiorum Noachi, Praes. Joanné Marchio. Lügd.: Bat.
1704." (L. Hamvai Kovács.) Meghalt 1715-ben. (Kéziratos
egyetemi tankönyvei a Tud. Akad. levéltárában vannak.)
Kassán valami peres ügye volt Hencz-hidainak, aki á
fejedelem segítségét vette igénybe, amint azt a következő, Rákóczi sajátkezű aláírásával ellátott és a kassai
tanácshoz intézett írás mutatja. Munkácsról írja Rákóczi
1709 ápr. 14-én: „Nemzetes Hencziday. Mattyás Udvari
Medicusunk alazatos Instantiájábúl értettük, hógy ez jelen való esztendőnek Januar. Havában Hűségtek Magistratussi szegeny Nemzetes Seres Susanna. Dajka Fet
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rencz Hívünk hazas Tarsa neve alatt ugy mint legitimus
Plenipotentiariu sa Hűségtek között lakozó Godfriedne,
mint Szigyarto Daniel Successora ellen bizonyos ház és
ahozvaló appertintiai végett Processust indítván noha
abban Hűségtek Deliberalt volna, mindazonáltal sokszori
kérésére is azon Processust és abbúl tett Deliberatiot
mindeddig kiadni nem akarná nem kicsin karával ezen
Hívünknek, meilyet parancsolatunk nélkül is Biroi Tiszti
s hivatallya szerint tartozvan kgltek esztendőnek elfolyása előtt kiadni mindazonáltal akár mi okbul kivanta
tartoztatni hüségteknek Vezérlő Fejedelmi Authoritasunkbul parancsollyuk azon processusnak és Deliberationak ki adását ne halassza. Ceterum Fidelittes Vestras
Valere desiderans Datum" in Oppido Nostro Munkács - . . .
. Válaszul két kassai lakos (az egyik neve olvashatatlan, a másiké Andor Török) beadványt intéz a városhoz
azzal a kéréssel, hogy azt a Fejedelemnek továbbítsák.
(„Némelly praetendált causát s u . . . ván N. varos ellen
Henczidai Máttyas Doctor úr, melly iránt ezen includált
missilis Levelünk altal akartuk ő Fölséghét alazatossan
informálnunk, kérvén az urat nagy bizodalommal ne terheltessék azon levelünket praesentalni és dolgunkat
dálni." A Rákóczihoz intézett írásnak csak a rosszul olvasható fogalmazványa van meg a levéltárban, amely így
kezdődik: „Serenissimo Principi Franz. Rákóczi Sa!ut e m . . . Hencziday Máttyas Doctor úr dolghát emanált
Fölséghed parancsolattyát homagialis kötelességünkkel
vettük"... Védekeznek a késedélmeskedés vádja ellen
és azt váTják, hogy a „Doctor is tartozvan magát az mint
commendalni, hogy törvényei ki indította megh a dolghot, kit is Fölségednek alazatosan akartunk repraesentalnunk."
1710 febr. 2-án olvassuk a tanácsi jegyzőkönyvben:
„Henczidai úrnak kell írni, hogy ő Fölséghe parancsolattya szerint irtunk N. királyi varosoknak." Febr. 10-én
ismét: „Henczidai Máttyas urnák notificalni kell, hogy az
ő kglme dolgaban N. királyi varosoktól denominált Birák
pro die 10. affuturi Mens. Mártii Anni labentis Terminust
praefixaltak."
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Erre vonatkozólag a város tanácsa a következő levelet
kapta 1710-ben Hentz-Hidai Mátyás Doctortól:
„Ajánlom köteles szolgálatomat kegyelmeteknek mint
nagy s Jó Uraimnak. Minden betsületre méltó Nagy Jó
Uraim, vöttem igen nagy betsülettel a kg.k levelét melyben irja kglk, hogy tizedik Mártii volna determinálva a
deputatus személyektől, kik akkoron comparealni fognák, de vévén tizenhetedik praesentis a kglk levelét, lehetetlen, hogy a fixált terminusra compareálhasak, mivel mostan semmiképpen el nem bocsáttatom, mert a
Méltóságos Asszony Vay Ádámné Asszonyom ő kglme
igen rosszul van, azért kglk intimallya a Deputatus Szemellyeknek, hogy pro die 17 Mártii legyen a terminus,
bizony rajtam el nem múlik, de NagY ur kinek kglk. is
tudom jását kevánnya nem szomorúságot, noha Isten engemet felette igen meg szomorított, mert kedves feleségemet a szomorú halál által tőlem el vötte. Jó emlékezetiben lehet kglk ez előtt is irtam vala kgiknek, hogy
mindaddig mig kglkhez Kassára nem mennék, effectuson
venné kglk a Parantsolatott. Ezzel maradok kglk Munkatsini, Die 18. Február Anno 1710. Kissebbik szolgája
Hentz-Hidai Mátyás, Phil. et Med. Doctor."
Még egy kuruc hadseregbeli orvosról vannak adataink
az 1710. évi pestisjárvány idejéből. Neve: Párisi Ferenc,
nemzetisége olasz volt. Magyary-Kossa (I.) szerint kiváló
volt a bányaércek elemzésében. A kassai városi jegyzőkönyvben olvashatjuk: „Olasz Doctornak nomine
Discretionis semel pro semper husz Rh forint deputáltatott" (1710 június 3.) és „N. Vice Generális Berthoti úrnak repraesentaltassék, hogy olasz Doktor úrnak nomine Discretionis 25 forint a N. váróstul rendeltetett,
azért visitallya a betegeket és hazakat, azokat gyógyítván, azoktul is leszen Remuneratioja" (1710 július 11.).
Berthoti Ferenc július 19-én írja Kassáról a fejedelemnek, hogy „az itt való hajdúk szöknek, halnak is derekasint, orvos-ággal sem akarnak élni, elhitetvén némely
városiak vélek, ha orvossággal fognak élni: meg kell
halmok". (L. Magyary-Kossa IV.)
Maga a tábornok sem ketülte el a betegséget, Szep45

tember 10-én írja Náray Ferenc, hogy az olasz doctor:
Don Francesco Párisi referálja, miszerint Berthoty gugában vagyon (Thaly: Egy kunic tábornok, Hadtörtén.
Közlem. IX.).
Ez volt a városban az első pestisjárvány, amelynek
tartama alatt orvosról is szó esik. Párisi Ferencen kívül
valószínűleg itt működött még akkor Brabant János városi physicus is. Nagyon érdekes és megxepően értelmes
rendelkezést tett a városi tanács 1710 május 16-án: „Az
Pestis iránt ezek Templomokban pubiicaltassanak: 1. Ha
valamelly Személy betegséghbe talal esni, mingyart insinuallya magát Doctor és Patikarius urajméknal, sőt betegségét ne titkollya, azért nem űzettetik ki. 2. ha penigh
oilyan miserabilis Persona volna, hogy az szegénysége
miat az orvosságért nem fizethetne, in commissis van
adva a N. varos Patikariusának, hogy az ollyaténoknak
pénz nélkül orvoságot adgyon. .3. Minden Templom ajtajánál Egy Egy Pyxis tartassák avégre, hogy abban az
szegény Emberek számára tették a keresztények. ala-.
mizsnat contribualni és ha. az ollyatén Szegény Ember
tálal megh halalozni, annak temetésére pr.oportionati a
költségh a mennyire lehet fordítassék." A patikárius is
meghalt szeptemberben, de orvosa még akkor is volt a
városnak, mert október 3-án a patika leltározására kiküldöttek között van a névvel meg. nem nevezett
„Doctor úr" is.
(A pestisre vonatkozólag lásd: Wick Béla: „Az 1709—
1710-iki pestisvész Kassán." Kosice, 1934.)
Az 1536 és 1711 között eltelt 175 év alatt a túlnyomóan
német lakosságú Kassa hat ízben került magyar kézre
(János király 1536—52, Bocskay 1604—06, Bethlen
1619—29, I. Rákóczy György 1644—48, Thököly 1682—
85, II. Rákóczi Ferenc 1704—11). Azokban az években,
amelyekben a város magyar fejedelmi uralom alatt állott, jóformán sohasem volt'orvosa (kivéve II. Rákóczi
Ferenc idejét). Nemcsak a járványokat, amelyek elől
sokszor megszöktek, de a zavaros háborús időket sem
szerették az idegen orvosok!
összesen alig több', mint 40 évet töltött el a város az
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erdélyi, a fejedelmi uralom alatt.'Ez az idő akkor sem
lett volna eiegendő a város terjes magyarrá tételéhez, ha
egyhuzamban és békében telt volna el. így, hat kisebbnagyobb részletben ez teljesen lehetetlen volt. De elég
volt. arra, hogy minden, alkalommal letelepedjék és itt
maradjon több-kevesebb . magyar., A. város. többé már
nem volt német lakosságú, hanem vegyes német-magyar,
amelyben az éppen.uralmon lévő német király, vagy magyar, fejedelem alatt német, vagy magyar volt a többség,
amelynek a kezébe került a város igazgatása. Mindenesetre a 17. század derekán volt Kassa a legmagyarabb.
A 18. század elejére azonban a háborúk és a járványok elpusztították á város amúgy is csekélyszámú (kb.
5000 főnyi) lakosságának a nagyobb felét. Helyettük idegenek költöztek be, főleg persze megint németek, de
most már nagyszámban környékbéli szlovákok is. Valósággal kicserélődött ekkor a város-lakossága úgy, mint
a 18. század folyamán csaknem az egész országé.
A következő békés időben hosszú évekig tartott a város anyagi helyzetének megjavítása és a pusztulások
helyreállítása. A -város önkormányzata ébben az időben
kezd gyengülni, minden foritosabb ügyben már a központi kormány intézkedik.
A szatmári békét követő első évekből nem ismerjük
egy városi orvosnak sem a nevét.. Az elnéptelenedett és
elszegényedett város talán nem is kapott orvost. Csak
1714-ben szerepel egy perben mint tanú Swindrinyi János Doctor, de ez valószínűleg nem volt kassai orvos.
Egy 1720 november 22-én kelt boncolási jegyzőkönyv
is valószínűvé teszi, hogy akkor a városnak nem volt
orvosa. Azt heten írták alá, akiket a város küldött ki
a férje által meggyilkolt Schwarzénbach Ferencné holttestének felboncolására. Ezek: Barthel Ferenc gyógyszerész, Flükmajer János felcser. Halló Ferenc chyrurgus,
Ertzl Erhard, Németh Mihály, Thill József Péter és Szőllősi István (Ertzl chyrurgus a városi fürdő bérlője volt,
a többi nyilvánvalóan borbélysebész). Egy patikus, egy
katonai felcséT és öt borbély-, illetve fürdős-sebész vett
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tehát részt a boncolás és a jegyzőkönyv munkájában —
orvos hiányában.
Egy nappal később, 1720 november 23-án utazott át
Ka.san Pataki Sámuel erdélyi ifjú, aki útban volt a hollandiai egyetemek felé, ahol orvosi tanulmányait kezdte
meg. önéletrajzában (közölte Pataki Jenő, a „Népegészségügyiben) leírja, hogy útközben egy hónapot töltött el betegen a Kassával szomszédos Bárcan, ae egy
szóval sem említi, hogy ka:sai orvos látta volna őt.
Már az is jellemző, hogy hosszas betegsége alatt nem
szállíttatta be magát a közeli városba. Különben nem is
volt valami feltűnően jó véleménye Kassáról, ahol éppen
csak átutazóban járt. Ezt írja: „A síkon fekvő Cassovia,
mely fallal és éppen nem valami gyenge sánczczal van
körülvéve, eléggé szép város." Ellenben a következő napon látott Eperjesről írja, hogy „hasonlóan síkon elterülő
város, köröskörül hatalmas fallal és hadi készületekkel
megerősítve, Kassát kiterjedésben is, szépségben is felülmúlja".
1724-ben telepedett le Kassán Mayoor Zsigmond dr.,
aki talán itt is született. Weszprémi ugyanis Cassoviensis-nek mondja. Az altorfi egyetemen, amely éppen akkor ünnepelte 100 éves jubileumát és amelynek akkor
Schulze János Henrik volt az orvoskari dékánja, szerezte
oklevelét. Értekezésének címe: „De propaganda mascula
sobole procreanda." Megjelent Altdorfban, 1723-ban.
Mayoor nemcsak Kassának, hanem Abaúj vármegyének is physicusa lett. A várostól 1724-ben 60 forint fizetést, egy hordó hegyaljai bort, négy hordó sört és hat
köböl gabonát kapott. Aláírását láthatjuk az 1731. évből az „Inventarium Apothecae"-ban („Actum Cassoviae Die 10. Mártii A. 1731. Coram me Sigismundo
Mayoor MDr. et Physico Ordinario"). Az 1732-ben nyomtatásban megjelent „Antidotarium sive Pharmacopoea
nova liberae, regiaeque civitatis Cassoviensis"-ben,
amellyel a városi patika elavult fényét akarták megújítani, egy katonaorvos (I. F. A. de Deimbl, Sac. Caes.
Regiaeque Majestatis Medicus Campestris et stabalis) és
egy sebész (Joann. Erhardus Ertzel) mellett Mayoor Zsig48

mond, Abauj megye és Kassa város rendes physicusa is
bizonyítja, hogy a patika ú j gyógyszerei kifogástalanok.
A következő évben a városi számadáskönyv igazolja,
hogy fizetését négy részletben felvette. Nem tudjuk,
hogy meddig élt.
A város 1736. évi Conventionale-jában (fizetési jegyzékében) olvassuk: „A város orvosának, hogy a patikának gondját viselje, 50 frt, 6 köböl búza, 1 hordó kassai
bor és 2 hoTdó sör" (eredetije latinul).
1742-ben pestisjárvány pusztította az országot. Ekkor
Kassán gróf Csáky Antal elnöklete alatt egészségügyi
tanácsot alakítottak a katonaság bevonásával. Tagja volt
a városi physicus és két senator.
A 18. század ötvenes éveiben Riesenfeld Károly a város physicusa, aki a számadási könyvek szerint 1753—
1761-ig évi 72 forint fizetést kapott.
Utána Portner Károly volt a város orvosa, aki egy nem
ellenőrizhető adat szerint Paduában kapott orvosi oklevelét már 1748-ban bemutatta a városnak. Mint physicusról azonban csak 1771-től van adatunk. Ekkor 80 forint fizetést és lakást kapott, 1777-ben 100 és 1778-ban
már 200 forintot. Meghalt 1782-ben.
Utóda a város sebészének', Kis Vitzay Józsefnek hasonló nevű fia lett, aki 1810-ig töltötte be a városi orvosi
állást.
Lehet, hogy Portner évekig állás nélkül folytatott orvosi gyakorlatot. Ebben az időben, amikor a városnak
már 5000-nél több lakosa volt, a physicus mellett más
orvosok is működtek. Ilyen volt Textoris Dániel, akiről
azt tudjuk, hogy nagypalugyai (liptómegyei) származású
volt, Jenáben lett doktor 1740 július 29-én, Teichmeyer
dékánsága alatt. Értekezése: „Dissertatio inaug. med. de
incubo." Jenae 1740. Kassán 1767-ben háza volt. özvegye ellen polgári per folyt 1785-ben.
Az 1767. évi egészségügyi kimutatás szerint a városban három orvos van: stabalis, megyei physicus és városi physicus. (Stabalis = törzsorvos, katonaorvos.)
1784-ben három polgári orvosról tesznek jelentést a
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Helytartótanácsnak. Ezek: Mayer Lajos Ernő abaúji physicus, Fuker Frigyes Jakab (a jelentésben tévesen Illés)
és Kis Vitzay József városi physicus.
Mayerről csak azt tudjuk, hogy 1771-ben Bécsben
doktorált „Theses medicae" értekezéssel, hogy 1796-ban
kassai polgár lett és hogy 1798-ban még itt élt.
Nevezetesebb a másik két orvos.
Fuker Frigyes Jakab, Fuker Illés kassai patikus fia,
igen sokoldalú ember, akinek több irodalmi munkáját
ismerjük. Az 1770-ben megnyitott nagyszombati egyetemen, az 1771/72. tanévben avatták fel az első három orvosdoktort. Ezek egyike volt Fuker. Öt csak egy olasz
fiú előzte meg. Nagyszombatban jelent meg doktori értekezése „Generalia medicinae" címen. (Dissert. inaug.
quam. publico examini proposiut F. J. Fuker Hungarus
Gassoviensis. Tyrnáviae, 1773.)
Nagyobb jelentőségű munkát adott ki két évvel előbb.
Nem tudjuk, hogy hói töltötte tanulóéveit, valószínűleg
Németországban! A dolgozat címe: „De salubritaíe et
morbis Hungáriáé schediasma. Lipsiae.. 1771." Korbuly
György -a Magyar Művelődéstörténetben elimerően ír
Fukernék ezen munkájáról. Külföldön ugyanis a kiütéses
tífusz, a magyar betegség okának az egészségtelen magyar levegőt tartották. Amint Korbuly kiemeli: „É tévedéssel szembén derekasan állást foglalt a kassai Fuker
Frigyes Jakab . . . utalva arra, hogy a tábori életmód kedvezőtlen egészségügyi körülményei, a hadjáratok tömegmozgalmai okozzák e megbetegedéseket s nem a magyar
éghajlat."
1778-ban jelént meg az „Almanach von Ungarn auf
das Jahr 1778 mit 3 Tabellen und 2 Kupfertafeín", Wien
und Pressburg. A két rézmetszetet rajzolta és metszette
Fúker matematikus (állítólag az orvos). A metszetek Kassát és Eperjest ábrázolják. A névtelenül kiadott szövegben állítólag Fuker írja le Kassát és orvosi szempontból
is ismerteti. A helység azelőtt nagyon egészségtelen volt,
de- II. Ferdinánd császár kiköveztette. Megemlíti a város
két kórházát, az egyik a régi polgári kórház (a mai szegényház), á másik a katonai kórház a felső kapu mellett.
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Ír az ásványvizekről, amelyeket fürdésre használnak.
Ilyen a Mittel-Mühlbad (a mai Lajos-forrás) és a bankóifürdő. A város lakosainak számát 6200-ban adja meg.
A város polgársága megbecsülte a kiváló orvost és
1784-ben számfeletti senatorrá választotta az acatholicusok részéről (evangélikus volt). A választást a Helytartó-tanács csak azzal a feltétellel ismerte el, ha Fuker
lemond orvosi hivatásáról. Erre Fuker nem volt hajlandó
és másnak a választását rendelik el. („Cum pro Supernumerario Sénatore resolutus Jacobus Fucker, nisi imam
Artem medicam exercere possit,. Senatoratum. hunc acceptare nolit, hinc Sacratissima . Sua . Majestas benigne
mandare dignata est, ut in Locum hujus aliud idoneum
Acatholicum subjectüm pro Supernumerario Senatore
proponatur"). Id. Kis Vitzay Józsefet, az öreg chyrurgust
választották, helyébe. .
Szent-Iványi Ferenc király biztos 1786 május 5-én
megengedi Fukernek, hogy növények és ásványok után.
kutasson Felsőmagyarországon. („Comittit, ut Dno Ja-r
cobo Fukker- medicae Doctori fossio libera vegetabilium
et mineralium, sine tamen quopiam praejudicio admittatur," „Saluberrimae artis medicae Doctore Jacobo Fuker
in eo, ut in pervestigandis et. scrutandis naturae productis, comprimís autem Vegetabilibus et Mineralibus
plena et publica ei ad proprios Sumptus in Superióre hac
Hungáriáé parte operandi libertas concedatür supplicante.")
Felhasználta-e az engedélyt, folytatott-e ásatásokat,
nem tudjuk. Kiruccant a politika terére is. Pukánszky:
„Német polgárság magyar földön" c. munkájában olvassuk: „Félreérthetetlen jozefinista rokonszenv szólal meg
Fuker Jakab Frigyes kassai orvos kis íatinnyelvü írásában .Principia adornando systhemati rationis rei litterariae dé servitura' (Pest, 1791). Szerzője nyíltan hitet tesz
német érzülete mellett és óvatosan, de határozottan azt
követeli, hogy az összes nemzetiségek, elsősorban persze a németség számára állítsanak fel saját tannyelvű
középiskolákat."
Még két könyvet adott ki Kassán is. A tokaji borról
4'
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írt egy németnyelvű munkát 1799-ben és a következő
évben jelent meg „Krankengeschichten und Kurarten"
című művének 1. füzete.
Kis Vitzay József 1782-ben lett a város physicusa. Vele
ú j korszak kezdődött a tiszti orvosi hivatalban. Ennek
azonban nem ő volt az oka. Említettük, hogy a 18. században egyre gyengült a város önkormányzati joga. Mária Terézia és II. József uralkodása alatt már alig volt
olyan ügy, amelyben a város a Helytartó-tanács hozzájárulása nélkül intézkedhetett. Különösen áll ez az egészségügyre.
Láttuk, hogy Kassa már a 14. században, de talán már
előbb is alkalmazott városi orvost anélkül, hogy erre valamilyen felsőbb hatóság kényszerítette volna. A felsőség csak Mária Terézia uralkodása alatt vette komolyan a kezébe a közegészségügy irányítását.
Amint Szekfü írja a Magyar Történet IV. kötetében,
Alsó-Ausztriában már a 17. század végén működött egy
egészségügyi bizottság, amely a járványok elleni intézkedésekkel foglalkozott. Ezt a királynő 1753-ban udvari
bizottság rangjára emelte és csak neki volt alárendelve.
Az egész monarchiában intézkedett ez a bizottság. Mellette ugyan a helytartótanács is foglalkozott egészségügyi intézkedésekkel, de azok alig különbözhettek az
udvari bizottság intézkedéseitől. Így volt ez 1776-ig, amikor az udvari bizottság megszűnt és a helytartótanács
már egyedül rendelkezett a magyarországi egészségügyi
igazgatásban.
Egymásután jelennek meg a rendeletek. A szabad királyi városok addig is tartottak orvost, de a megyék
legnagyobb része nem. Ezért 1752-ben elrendelték, hogy
minden megye tartson képzett és fizetett hivatalos orvost. Ezt a rendeletet több ízben meg kellett ismételni,
még 1768-ban és 1770-ben is. 1754-ben elrendelik, hogy
csak okleveles orvosok folytathatnak gyakorlatot, 1766ban statisztikát is készítenek az orvosokról. Még 1770ben is hivatalosan kérdezi a helytartótanács a várostól,
hogy a physicu nak van-e orvosi oklevele! (A sebészekre és a patikusokra, valamint a bábákra vonatko52

zólag hasonlóan intézkednek, ezekről 1. a megfelelő fejezeteket!)
Az intézkedéseket összefoglalja az 1770-ben kiadott
Generale Normativum in Re Sanitatis. Ennek alapján a
helytartótanácsban állítanak fel egészségügyi bizottságot, amely minden orvosra felügyel. 1786-ban Protomedicust is neveznek ki az ország egészségügyének élére.
Ettől az időtől kezdve már nem a városi tanácsok adják ki az egészségügyi intézkedéseket, amelyek természetesen minden városban mások lehettek, hanem az
egész ország számára egyöntetűen a helytartótanács.
1785-ben II. József átszervezi a megyei igazgatást. Tíz
kerületet alkot, élükön királyi biztosokkal (Kassán is).
A megyékben orvosi, a járásokban sebészi állást rendszeresít.
Mária Terézia és II. József uralkodása alatt Kassán
megszaporodik a szlovák lakosság és ismét megerősödik
a német szellemiség. Németnyelvű az új színház is. Ez
elnémetesedés ellen azonban nagy erővel lép fel a Kassán működő magyar írók köre. Hivatali állása ide sodorja először Orczy Lőrinc bárót (Abaúj vármegye főispánja 1765—83-ig), majd a híres triast: Kazinczy Ferencet (megyei aljegyző, később iskolafelügyelő), Baróti
Szabó Dávidot (gimnáziumi tanár) és Bacsányi Jánost
(kamarai tisztviselő), ök, hárman indítják meg 1788-ban
a „Magyar Museum" című irodalmi folyóiratot.
Kazinczy baráti köréhez tartozott és orvosa is volt Kis
Vitzay József, aki 1782-ben fog.alta el a városi physicu-i
állást és azt 1810-ig töltötte be. Míg eddig csak az egyes
orvosok szórványos szeméiyi adataiból, magántermészetű
ügyeinek fennmaradt nyomaiból igyekeztünk képet
kapni a város orvosi ellátásáról, egészségügyi viszonyairól, addig ettől kezdve háttérbe szorulnak az eieuajzl
adatok. Minden fontosabb intézkedés felülről jón és
mindent a város is kénytelen ellenőrizni, mert mindenért
felelős felfelé. Másrészről az egyes orvosokról, elsősorban persze a hivatalos orvosokiól sokkal több életrajzi
adat is maradt fenn, mint a régebbi kartársaikról. Ezért
a következő időkből itt csak a legfontosabb egészség53
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ügyi történeti vonatkozású anyagot fogjuk tárgyalni, az
orvosok életrajzi adatait pedig külön fejezetekben fogjuk
ismertetni.
Kis Vitzay hosszú hivatalos működése alatt kellett
megszervezni a városi physicusi hivatalt az új rendelkezések alapján. Addig a városi orvos nagyjában azt csinált, amit akart. Gyógyította a város szegényeit, vizsgálta a patikákat, felügyelt a sebészekre és a bábákra,
egyebet nem igen kívántak tőle. Kis Vitzay idején vált
az állás igazán hivatallá. Most már folytonosan jelentéseket kellett küldeni, a helytartótanácsnak és az gondosan ügyelt arra, hogy intézkedéseit végre is hajtsák.
Ügy látjuk azonban, hogy Kis Vitzay még nem volt vérbeli hivatalnok. Az ő áldásos működése, amelyről sokat
olvashatunk életrajzában, még inkább a régi módon
folyt le. Ö még elsősorban gyakorló orvos, a szegények
orvosa volt.
Hivatali működésének ideje alatt letelepedett orvosok:
Quirsfeld Gottfried, Brixner; Styller György, Schubert
Antal.
A tiszti főorvosi hivatal igazi megszervezője, az erélyes tisztviselő-orvos csak a Kis Vitzay utóda, Sihulszky
Frigyes volt, aki a leghosszabb ideig is viselte a városi
physicus tisztségét, 1810—1849-ig. Míg addig alig tudunk
kiigazodni az egymást gyakran váltó városi orvosok.neveiben, addig Kis Vitzay és Sihulszky, a két magyar főorvos, együtt 67 évet töltöttek hivatalukban. Utódaik
már biztosan építhettek az általuk lerakott alapokon.
Sihulszky működésének elején, 1814-ben tették le a
közkórház alapkövét, de csak tíz évi gyűjtés után, 1824ben kezdték építeni „a bástya mögötti szabad sáncterületen" és csak 1831-ben nyitották meg. Ez volt a Szent
Háromsághoz címzett alapítványi közkórház, amelyet
eleinte csak közönséges kórháznak hívtak. Bár a kórház
épülete is új volt, 1842 december 2-án Űjházy Lajos városi tanácsnok és egészségi biztos a városi tanácshoz
intézett beadványában keserűen panaszkodik a kórház
botrányos állapotáról. Egy nyitott pitvarban boncolnak,
ahonnan a betegszobák nyílnak. Egy betegszobában, ahol
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a gőz miatt nem lehet megmaradni, szalmán fekszik egy
74 éves polgár, aki nem tudja vizeletét tartani,, úgyhogy
az a szalmán át állandóan a földre csorog, a másik
ágyon pedig egy tébolyodott leány fekszik. Nincs fehérnemű, nincs vizelettartó-edény, nincs kályha. A kórháznak orvosi kara sem volt, a szolgálatot a városi orvosok
látták el. Működött még a város kezelésében az ősrégi
ispotály, most polgári kórház is, amely az aggok és a
gyógyíthatatlan betegek %ienhelye volt. Ez a két intézmény látta el a város polgári lakosságát egészen a világháború utánig.
1831-ben nagy kolerajárvány dühöngött Ausztriában
és Magyarországon, különösen Galiciában és. Felsőmagyarországon, amelynek forradalmi jellegű kísérő jélenségei voltak. Kassán is felizgatták, a külvárosi népet,
amely majdnem agyonütötte a város sebészét, Lehoczky
Ferencet. Sihulszky physicus a járvány alatt beteg volt.'
A kolerajárvány alatt szerzett tapasztálatok indították a
várost arra, hogy 1832-ben a physicusi és a chyrürgusi
állások, mellé még egy második physicusi állást szervezzen. így lett a physicus Ordinarius, vagy most már Primarius mellett egy physicus secundariusa is a városnak.
Ezt az ú j állást Wajnárovich Józseffel töltötték be, aki
már a kolerajárvány idején helyettesítette a beteg Sihulszkyt.
Szabályzatot készítenek a két physicus között megosztandó munkakörről. Míg a sebésznek csak külső betegségeket szabad kezelnie, a két physicus feladata a
szegény lakosság belső betegségeit gyógyítani. A physicus Ordinarius kötelessége reggel és délután meghatározott órákban a nyilvános intézményeket ellátni, ott
általa meghatározott időben a sebésszel összejönni, a
polgári kórházat is ellátni. A secundarius physicus kötelessége a város összes szegényeit kezelni, belbetegeket
semmiféle kifogással sem szabad a sebészhez utasítania,,
köteles továbbá felügyelni a külvárosokra, hogy járványokat ne hurcoljanak be a városba. Az ő kötelességé
továbbá a bűnösök megvizsgálása, az igazságügyi visum
repertumok kiállítása, a törvényszéki boncolások elvég55.

zése (az utóbbi a sebésszel együtt). A secundarius köteles a himlőoltásokat elvégezni, az ordinarius az egészségügyi jelentéseket megszeikeszteni, de ehhez a secundarius is köteles a szükséges adatokat beszolgáltatni.
Még egyéb szempontokból is megoiztja a szabályzat a
munkát a két physicus és a sebész között.
1834-ben Szabó János országos szemorvos tíz hónapig
működött Kassán. 1838-ban megnyílt a külvárosi kisgyermekóvó intézet.
A 19. század első évtizedeiben nagyobb szerephez jut
a városbán a magyar nemesség, amelynek többsége
azonban csak a téli évszakot tölti itt, ugyanúgy, mint a
főúri családok. 1828-tól a vármegye n e m e e i veszik szárnyuk alá a kassai magvar színészetet. Ennek gondozói
most Berzeviczy Vince báró és Csáky Tivadar gróf. A
színház felvigyázó főigazgatóságának tagja Sihu.szky
főorvos is. A magyarosodás másik eszközének, az irodalomnak élén is egy gróf áll: Dessewffy József, aki
1825-ben indítja meg folyóiratát, a „Felsőmagyarországi
Minerva"-t, amely Kis Vitzay főorvos arcképét és életrajzát közli.
Sihulszky főorvosi működésének idején új elem je'.enik meg a kassai orvosok között. Kassa mint szabad királyi város, addig nem engedte meg falai között a zsidók
letelepedését. Az a két-három zsidó orvos, akiről a múltban megemlékeztünk, nem volt a város letelepedett lakója, hanem a várost meghódító erdélyi fejedelmek orvosa. Ilyen-volt Eleazar, Bocskay orvosa, Ribeira, Bethlen
orVosa és Sia León, I. Rákóczy György orvosa (az utóbbiról nem tudjuk, hogy Kassára.is elkísérte-e urát). Ezek
különben sem voltak egyetemet végzett orvosdoktorok,
hanem c ak empirikusan képzett orvosok.
Az 1840. évi 29. törvénycikk megengedte, hogy a zsidók
a szabad királyi városokban is letelepedhessenek. Kassa
ez ellen a törvény ellen éppen úgy tiltakozott, mint
1647-ben az ellen, amely megengedte a katolikurok és a
reformátusok, valamint a magyar nemesek letelepedését
a városban. A tiltakozásnak egyik esetben sem volt
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eredménye. 1850-ben már 729 zsidó lakosa volt a városnak (5 és fél százalék).
Az első zsidó orvos, aki Kassán letelepedett, Róth Mátyás volt. (Életrajzát 1. az „Akiket elvesztettünk" c. fejezetben.) Bár á város még a következő években is igen
nagy nehézségeket csinált a letelepedni kívánó zsidóknak, akiknek legnagyobb része iparos volt, Róth Mátyás ola zországi oklevelét 1840 szeptember 1-én minden megjegyzés nélkül kihirdették. Így indult meg a
zsidó orvosoknak eleinte lassúbb, majd gyorsabb beköltözése. Később már hivatalos állásokra is pályáztak zsidó
orvosok. A városi sebészi állásra 1867-ben é- 1868-ban
többen is pályáztak eredmény nélkül, de 1872-ben városi
tiszti főorvossá választották meg Moskovics Jakabot.
1840-ben jelent meg Bugát és Kór szerkesztésében a
„Magyarországi orvosiend névsora" egyetlen évfolyama.
Ebben pontos névsorát találjuk az akkor Kassán működött orvosoknak.
A város szolgálatában állottak: Sihulszky Fridrik első
és Vojnarovits József második főorvos, Volny István,
Barlay Vilmos és Magyar Geiza tiszteletbeli főorvosok
és Lukachich Ferenc rendes seborvos. A vármegye hivatalos orvosai voltak: Horn Ferenc rendes és Barlay
Vilmos tiszteletbeli főorvosok és Heim Sebestyén, a
kassai járás seboivosa. Külön orvosok (magánorvosok)
voltak: Alexy Alajos, Heim Eduárd és Virkner István.
Külön seborvosok: Breger József, Demeter Antal és Troli
Lajos. Az akkor kb, 12.000 lakossal bíró Kassán tehát
9 orvos és 5 sebész működött.
Ezen kis tár~aság 1842—48-ig orvosegyesületet is alkotott, amelyet hivatalosan nem jelentettek be és ezért
alapszabályai sem voltak, de reá hivatkoztak akkor, amikor 1865-ben kérték egy orvosegyesület engedélyezését.
Kassán tartották nagygyűlésüket 1846-ban a „Magyar
Orvosok és Termé"zetvizsgálók". A kassai orvosok közül előadást tartottak Weitzenbreyer és Franki. (L. a
megfelelő fejezetet!)
Még megérte Sihulszky az 1848-as szabadságharc kitörését, a tisztújításon nagy többséggel megválasztották
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első főorvosnak, a középponti választmánynak is tagja
lett, de 1849 január havában, amikor a város már a császári csapatok birtokában volt, meghalt.
Sihulszky főorvosi működése alatt letelepedett orvosok:
Virkner István, Keresztesy N.János, Tzvetler János, Markler András, Kovácsy János, Szabó József, Horn Ferenc,
Bridling Ferenc, Fritz Péter, Deutsch György, Borhek
Ágost, Heim Ede, Horváth Alajos, Jene Kristóf, Alexy
Lajos, Barlay Vilmos, Wolny István, Wajnárovich József, Magyar Viktor György, Schehovics Lajos, Franki
Gyula, Scháffer Sámuel, Sonnenberg Gábor, Róth Mátyás, Krenner Péter, Weitzenbreyer Frigyes, Neuhold
Ferenc.
.
Sihulszky utódja Wajnárovich József, az azelőtti másodfőorvos lett, másodfőorvos pedig Wolny István. Mindketten buzgón szolgáltak a szabadságharc alatt az osztrák
és az orosz katonai kórházakban, orosz kitüntetést is
kaptak a kolerás katonák gyógyításáért. Végigszolgálták az abszolutizmus éveit is. Kassa lakóinak száma ekkor
a sok idehelyezett hivatal folytán erősen megszaporodott. Míg 1850-ben 13.034 lakost, addig 1857-ben már
16.417 lakost mutattak ki. Az új lakosok legnagyobb
része természetesen idehelyezett osztrák, cseh, morva
tisztviselő volt. Ez „volt a város utolsó feltöltése a világháború előtt idegenekkel.
Wajnárovich 1850-ben beterjeszti a tanácshoz az orvosi személyzet kimutatását azzal a kéréssel, hogy a képességi, erkölcsi és a politikai magatartást illető rovatokat a tanács töltse ki. Nyilvánvalóan kényes lett volna
neki, kartársairól politikai jelentést szerkeszteni!
Wajnárovich főorvosi működése 1861-ben ért véget,
amikor az alkotmányos szabadság első fuvallatára a város maga választhatta meg tisztviselőit. Ekkor szó sem esik
Wajnárovichról. Wolny is kibukik úgy az első, mint a
második főorvosi állás jelöltjei között. Megválasztották
igen nagy többséggel első főorvossá Weitzenbreyer Frigyest, másodfőorvossá Breger Jánost és sebésszé Schehovics Lajost. A dicsőség azonban nem soká tartott. Még
nem érkezett el a király és a nemzet közötti kibékü-

lés ideje. 1862 január elsejétől ismét a császár kinevezett
hivatalnokai veszik át a közigazgatást. Wajnárovichot
azonban most a kinevezésnél is mellőzik. Első physicus
lesz Wolny István, második Breger János. Ez marad a
helyzet a kiegyezés utánig.
Az abszolutizmus alatt, tehát a város főorvosai voltak
Wajnárovich János és Wolny István. Közben egy évig
az. alkotmányosan választott Weitzenbreyer Frigyes.
Ugyanakkor Abaúj vármegye főorvosai . voltak: Horn
Ferenc 1854-ig, majd Hoffory János 1868-ig. Sem a városi, sem a megyei főorvosok nem képviselték akkor a
legmagasabb orvosi hatóságot, mert a várqs és a megye
fölött, is más hatóság állott.
1850-ben ugyanis az országot öt közigazgatási kerületre osztották. Ezek egyikének Kassán volt a székhelye.
A kerület orvosi tanácsost is kapott (Distrikts Medicinái
Rath). 1851-ben pályázatot írt ki a helytartótanács évi
1500 forint fizetéssel, 400 forint fuvarpénzzel és 100 forint irodaátalánnyal az Orvosi tanácsosi állásra, 400 forint fizetéssel az adjunktusi állásra és 500 forint fizetéssel és 200 forint útiátalánnyal 8 megyei orvosi állásra.
A tanácsosi állásra eredménytelenül pályázott Wajnárovich városi főorvos. Azt dr. Heim Károly Ede addigi
kassai járási orvos kapta meg.
A kerületi hadi parancsnokságból és a főispánságból
1853-ban cs. k. helytartósági osztály lett. Ennek országos orvosi tanácsosa 1858-ban Devan Károly volt. Az ő
elnöksége alatt állott a cs. k. országos orvosi bizottmány, amelynek 1 tagjai voltak: Hoffory János megyei
főorvos, Wajnárovich József városi főorvos, Tausch János és Weitzenbeyer Frigyes orvosok, Steer Ferenc
gyógyszerész.
Az abszolutizmus idején II. József császár korához hasonlóan élénk központosító szervezés indult meg a közegészségügy terén. 1852-ben elrendelték, hogy csak okleveles fogorvosok gyakorolhatják a fogászatot. A következő évben a helytartótanács az egész országból bekéri az egészségügyi személyzet névsorát, mert az orr
vosi szolgálatot meg akarja szervezni. 1854-ben mintákat
59

küld az orvosi időszaki jelentések egyöntetűekké tételére. A városi főorvosokat alárendeli a megyeieknek.
1851-ben dr. Kanka Károly országos szemorvos működött a városban és a kerületben. Ugyanazon évben megnyílt a belvárosi kisgyermek-óvóintézet.
Wajnárovich kimutatása szerint 1854-ben Kassán 14
orvos és 1 sebészmester működött. Wolny 1864-ben 17
orvost jelentett, 1867-ben 15 orvost és 3 sebészmestert.
Korponay János: Abaúj vármegye monographiája
(1866—1871) 20 orvost sorol fel: Alexy Lajos, Breger János, Bergslein Ignácz, Czapkay Imre, Csorba Gyula, Dónáth Hermán, Feldmann Miksa, Glück Alajos, Gurdélyi
Endre, Heim Ede, Jene Kristóf, Kain Dávid, Kemény János, Moskovics Jakab, Majorosi Géza, Scháffer Sámuel,
Vojnarovics József, Vajczenbreyer Frigyes, Volny István, Veiser Sándor. Sebészmester: Paulikovics Lajos.
Fogorvos: Löffler József.
Az ab-zolutizmus kora nemcsak hivatalokat, hanem
egészségügyi intézményeket is hozott Kassára.
Már 1857-ben elrendelik országos szemgyógyintézetek
felállítását Pozsonyban, Kassán, Sopronban és Nagyváradon (Kassa 1858. 6. sz. r.). Kassán akkor még nem állították fel, mert a kórháznak volt szemosztárya. Valószínűleg dr. Rittmann Sándor vezette, aki a kórháznak
az első rendes, vkinevezett orvosa volt évi 600 forint fizetéssel, de már 1861-ben Brünnbe helyezték át. A kórháznak addig és még ő utána is nem volt önálló orvosi
kara, hanem a városi orvosok látták el a kórházi szolgálatot is.
Amikor 1860-ban pályázatot hirdettek kórházi orvosi
állásra és csakugyan jelentkezett is 2 pályázó, a 3 városi orvos tiltakozott ez ellen és ők akarták tovább is
ingyen ellátni a kórházi szolgálatot, amint az már 30 év
óta történt.
Sopronban azonnal felállították a szemosztályt, mert
véletlenül ott időzött az országos szemorvos (1803-ban
szervezték ezt az állást az egyetem szemésztanári állásával kapcsolatban. A két állást elkülönítették 1818-ban.
1846—1850-ig még egy második országos szemész is
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működött). A soproni szemosztályt 1860-ban Győrbe
1861-ben Pécsié és 1866-ban Kassára helyezték át. (L.
Grósz Lipót: „A hazai betegápolási ügy keletkezése"...
Buda, 1869.)
1865-ben felhívta a helytartótanács Kassát, hogy a
kórháztól megkérdezze, milyen feltételek mellett hajlandó a pécsi országos szemkórodai intézetet elvállalni.
Szerződést kötöttek az alapítványi közkórházzal 24
ágyra. A szemosztály 1866 október 1-én nyilt meg dr.
Kemény József országos szemorvos vezetése alatt, aki
azonban nem volt elragadtatva a kórházban uralkodó
állapotoktól, mert 1870-ben súlyos vádakat emel az
ottani rendetlenségek ügyében.
Á ma is fennálló katonai kórházat 1858-ban építették fel.
Az 1831-ben megnyílt alapítványi kórház 1859-ben
közkórházi jelleget kapott és 1870-ben második emeletet
építettek rá.
A városháza épületét 1859-ben átépítették, többek között azért is, „hogy a városi physicus rendelő órákat tarthasson ott a vagyontalan lakosok szenvedéseinek enyhítésére" (Plath: Kaschauer Kronik. Kaschau, 1860).
Wolny városi physicus 1865-ben egy orvos-gyógyszerész-egyesület alakításának engedélyezését kéri. A helytartótanács visszaküldi a felterjesztést azzal, hogy a
benne említett s állítólag 1842—48-ig létezett hasonló
egyesület engedélyező:ére vonatkozó iratokat, amelyeknek nincs nyomuk a helytartótanácsnál, terjesszék fel,
egyidejűleg „a résztvevők névjegyzékét is a vezénylők
közelebbi jellemzése mellett mutassák be" és végül az
alapszabálytervezetet vizsgálják át. Wolny az első kérésre azt feleli, hogy a régebben működött egylet „minden engedély kikérése nélkül csupán csak magánúton
alakult s ekkép iratok nem léteznek". A felterjesztett
alapszabálytervezetet is visszaküldte a helytartótanács
azzal, hogy szerezzék meg a borsodi orvos-gyógyszerészegylet jóváhagyott alapszabályait és azt idomítsák át ahelyi viszonyoknak megfelelően és azt német nyelven
terjesszék fel. Végül is a király 1866 augusztus 1-én kelt
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rendeletével engedélyezte az egyesület, megalakulását.
Első elnöke dr. Heim Károly Ede cs. k. orvosi tanácsosi
alelnöke Wolny István városi physicus, jegyzője Gurdélyi András, pénztárosa Maiéter Vilmos gyógyszerész
lett.
A központi hatóságok nagyon pontosan működnek!
Például 1865-ben tudatja a várost a helytartótanács,
hogy az előző évi himlőoltásokért kiutalt Mazanek sebésznek 33 forintot és 77 és fél krajcárt, Wolnynak 99
krajcárt és. Weitzenbreyernek 4 frt-ot és 9 és fél krajcárt. Ezek a félkrajcárok jellemzőén mutatják a bürokrácia pontosságát.
'
Wolny is igen pontosan működik. Egészségügyi jelentései minden hónapban valóságos kis értekézéseket tartalmaznak.
E helyen csak egyiküket emelném ki, 1867 április havából, amelyben akkoriban bámulatos, előrelátással á
gümőkórról és a gümőkórosok házasságáról ír. Ebben
szószerint ezt írja: „Ha tőlem függne, egy választmányt
szakértőkből alakítanék, mellynek feladata lenne minden
házasulandó párt egészségi szempontból, megvizsgálni,
mert idővel Kassán minden harmadik ember gümőkóros
lesz."
. . .
1868-ban a tanács utasítja Velesz tanácsnokot, hogy
Wolny, Breger, Gyurász, Gurdélyi, Heidl, Krieger főkapitány és dr. Jeney Kristóf városi képviselő bevonásával utasítást dolgozzon ki a városi orvosok és sebész
hivatalos teendőiről. Miután Gyurász folyton betegeskedett, majd meg is halt, helyette utóda: Majorössy,
Krieger és Jeney helyett pedig dr. Heim Károly Ede
és dr. Alexy Lajos bevonásával készült el az 1868
november 10-én beterjesztett utasítás tervezete, amelyre
nézve megjegyzik, hogy az csak ideiglenes legyen, „mb
után az orvosi karnak az országban szervezése úgyis országos kérdéssé vált". Az utasítás így szólt:
„Az állandó egészségügyi bizottmány által Kassá sz.
kir. város orvosai és sebésze hivatalos teendőire nézve
elkészített utasítás.
I. A városi lső főorvos hivatalos teendője:
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a) A közkórház igazgatása és belbetegeknek gyógyítása,
•
b) Havi jelentések, törvényszéki és orvosrendőrségi
bonczolásoknál eljárni,
c) A helybeli gyógyszertárák vizsgálata;
d) A katonai állításoknál jeleii lénni,
e) Az álkülváros szegénysorsú betegeit gyógyítani.
II. A városi 2od főorvos hivatalos teendője:
a) A polgári kórház, a szegények és. az • árvaház betegeinek gyógyítása, • , . - . . . .
b) A kéjhölgyeknek szokásos megvizsgálása,
c) Az uczai kéjhölgyeknek a közkórházban hetenkint
pénteken tartandó vizsgálása,
d) Á marha járványoknál közbenjárás,
e) A gyógyszertárak vizsgálatánál ellenőrködni,
f) A felkülvárosi szegénysorsú betegeknek gyógyítása.
III. A városi sebésznek, hivatalos teendője:
a) Közkórházi külbetegek osztályábani gyógyítása.
b) A városi fogház betegeinek gyógyítása,
c) Törvényszéki és politikai bónczolások,
d) Himlőoltás,
.
e) Halottak vizsgálata,
f) A középkülvárosi és a táborban lakó szegénysorsú
betegeknek gyógyítása,
.
.
g) A testi bántalmazásokról látleletek kiállítása.
IV. A belvárosi szegénysorsú betegek gyógyítása közös.
Ezt az utasítás-tervezetet a közgyűlés december 22-én
elfogadta a következő pótlásokkal:
•
1. A városi orvosok a-szegényektől nem támaszthatnak
igényt pénzbeli jutalomra. ,
2. Kötelesek naponta kijelölni rendelési órát."
Wolny jelentése szerint 1871-ben 22 orvos és 2 sebészmester folytatott gyakorlatot a városban.
Wajnárovich, Weitzenbreyer és Wolny főorvosi működése alatt, tehát 1849 és 1872 között letelepedett orvosok névsora: Bergstein Ignác Ede, Breger János, Csorba
Gyula, Donáth Hermán, Feldmann Miksa, Glück Izidor,
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Glück Lajos, Grün József Lajos, Gurdélyi Endre, Gyurász Béla, Hoffory János, Holländer Móric, Kain Dávid,
Kemény József, Löwinger Márk, Mauksch Károly, Mezőfi Manó, Moskovics Jakab, Rittmann Sándor, Schwarz
Bernát, Schwarz Mózes, Weiser Sándor Márk, Weinberger Jakab, Weber Ignác, Widder Bernát.
Az 1872 április 29-én tartott tisztújításon Wolny helyett Moskovics Jakabot választották meg évi 600 forint
fizetéssel tiszti főorvossá, akinek személyében ismét
Sihulszkyhoz hasonló erélyes és tehetséges ember került
ebbe a fontos állásba, amelyet 30 évig töltött be. Másodfőorvos helyett rendőrorvost választottak, Breger Jánost,
aki már 1861 óta töltötte be a másodfőorvosi állást. Megmaradt állásában Majorossy Géza addigi seborvos, de
hivatali címe később halottkém lett. Moskovics főorvos
csakhamar megmutatta, hogy fiatalos tetterővel lát feladataihoz. A főorvosi jelentésekből látjuk, hogy Moskovicsot tekinthetjük a város első szociális gondolkodású
főorvosának.
Mindjárt működésének első évében kolerajárvány dúlt
a városban. 1872 november 1-től 1873 január 10-ig 552
esetről számol be, de hozzáteszi, hogy sok esetet nem jelentettek be. Meghalt 289 beteg. A főorvos különösen a
külvárosokban uralkodó mostoha viszonyokat okolja a
° járvány elterjedéséért. „Hiába keresnők ott a múlhatatlanul szükséges csatornákat és árkokat; kövezetnek nyomára sem akadhatni olyannyira, hogy ott a legkisebb
esőzések folytán egész sártenger képződik, melyben a
házakból kilökött szerves anyagok legott rothadásnak indulnak és mindenféle miasmákkal a levegőt megrontják."
„A város összes félrehelyeinek tartalmával insaturált
Csermely az alkülváro on keresztül szabadon folytatja
útját és mielőtt a hernádcsatornába befolyna, valóságos
mocsárt képez."
„A város felügyelete nélkül alakult tábor oly egészségellenesen épült, hogy egy legnyomorultabb falu berendezésével sem dicsekedhetik, a nagy kiterjedésű városrész csak egy kutat és legfeljebb 4 árnyékszéket képes felmutatni."
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„A katonai laktanyák és a katonai kórház mentek maradtak. Ezen örvendetes jelenség okát egyedül a szorgalmas fertőtlenítésben és a katonaságnak rendes élelmezésében, tiszta és meleg ruházatában találhatjuk."
Amikor ezek a sorok megjelentek, még nem ismerték
a kolera kórokozóját. Még miasmákról beszéltek. Mégis
vannak a jelentésben olyan pontok, amelyek ma is megállják helyüket. (A fertőzött Csermely-víz, a Tábor állapota, a katonaság mentessége a fertőtlenítés és a rendes
élelmezés miatt.) Igaz, hogy a márciusban jelentett 89 új
megbetegedés már a honvédeket is fertőzötteknek mutatja, de a közös hadsereget nem.
A minisztérium dr. Bernolák Józsefet küldte ki a városba kolerabiztosul.
A városban már régen nem látott váltóláz is felütötte
a fejét. Ennek okát az új főorvos a helyi viszonyokban,
az utak, terek, csatornák szánandó állapotában, az építészeti rendőrség hiányos voltában és a szegény munkásosztálynak szűk és egészségtelen helyiségekben való felhalmozásában keresi. Az 1872. évi jelentésben szószerint
ezt írja: ,,A gyermekhalálozások jelentékeny száma megdöbbentő". Sok a törvénytelen gyermek és a munkásnők
gyermekeit sem gondozzák. Ezért óvodák felállítását
ajánlja a munkásnők gyermekei számára!
Megrendítő képet fest a kórházról, ahol 170 betegre
csak 8 ápoló jut és a betegekkel együtt alusznak a kapus és a szolgák is. Addig csak 40 legrosszabb minőségű
pokróc, most már 100 pokróc és 80 vánkos állt a 170
beteg rendelkezésére. Napokig nem kapnak a betegek
inget sem, úgy hogy teljesen meztelenül és mezítláb,
mert papucs sincs, mennek a betegek a hideg folyosón
végig az árnyékszékbe! Az étel rossz és kevés, mert a
kórház adós a vendéglősnek. A pénzviszonyok az intézet
bukását fogják siettetni» Minden betegre ráfizetnek. Egy
napi élelmezés 79 krajcárba kerül, de a kórház csak 46
krajcárt, a következő újévtől 50 krajcárt kap. A kórháznak nincs állandó orvosa, aki a kórházban lakik, a városi orvosok nem kötelezhetők a kórház látogatására,
csak kedvezésböl teszik. Legújabban alkalmaztak ugyan
8
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egy orvost, de ez nem elég. Ennek a lakása is tele van
betegekkel. Hely hiányában a himlős férfiak és nők közös szobában feküsznek.
Amikor ezeket a borzalmakat olvassuk, ne felejtsük el,
hogy nem a középkorból, hanem 1872-ből valók!
Az új főorvos lelkes buzdítására megalakult és 1874ben megnyitotta kisdedóvodáját a Fröbel-gyermekkertegyesület.
1877-ben Weitzenbreyer volt főorvos indítványozta
egy másodfőorvosi állás szervezését, de javaslatát elutay
sították. •
Moskovics főorvos minden egészségügyi jelentésében
kíméletlenül rámutatott az egészségügyi és szociális téren elmaradt város sürgős tennivalóira.
. 1878-ban kidoboltatja, hogy a szegénysorsú beteg gyermekeket jelentsék be és azokat minden nap 11 órakor a
készen álló városi kocsin látogassák meg a városi orvosok. A város adjon egy szobát a vegyi vizsgálatok végzésére.
1878-ban.egy 14 oldalas nyomtatott füzetet is adott ki
„Adatok Kassa sz. kir. város egészségügyi viszonyaihoz"
címen, a város törvényhatósági bizottságának ajánlva.
Ebben is megdöbbentő adatokat olvashatunk.
Megelégedéssel állapítja meg, hogy a törvényhozás jó
közegészségügyi törvényt hozott, de a reformokat a közhatóságoknak kellene megvalósítani, amelyek irtóznak
újabb terhek vállalásától. „Csak az állam erélyes közreműködése által lehetne . . . üdvös és gyökeres reformokat létrehozni."
. Megtudjuk a füzetből, hogy a városnak csak 1877-től
volt statisztikai hivatala s hogy abban az időben nem volt
orvosegylet, tehát a halálokókat csak a legújabb törvény óta jegyezték fel. „A lakósok élettartamának átlagos meghatározása sohasem kísértetett meg." Saját feljegyzéseiből tud statisztikai adatokat közölni. Különösen'
nagy a gyermekhalandóság. 100 gyermek közül egyéves
koráig meghal 25—28! Hat év alatt (1872—77) született a
városban 5892 és meghalt 7004! Igaz, hogy ez a borzalmas halálozási arány (1000 lakosra 53'6) részben a kolera
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következménye volt, de a kolerás halálozások leszámítár
sával is még 46 haláleset esett 1000 lakosra. Ha ennyi
volt a halott, akkor sok volt a beteg is. A leggyakoribb
halálok természetesen a gümő volt, azután a bélhurut a
' gyermekeknél. Meglepő adat, hogy fertőző betegség nem
sok van (de ennek valószínűleg a hiányos bejelentés lehetett az oka). Ritka a hasi hagy máz járványos fellépése, a legnagyobb ritkaságok közé tartozott a küteges
hagymáz. Járványos vérhasra 15 évi gyakorlata alatt
nem emlékezett Moskovics. Az átlagos élettartamról csak
az utolsó évben csinált kimutatást és azt 22 évben állapította meg.
,,A mondottakból kitűnik, hogy a betegedés és halandóság nálunk aránylag igen nagy, s hogy kivált a gyermekek közt előforduló halálesetek száma igen magas,
minek következtében a lakosok átlagos élettartama is
feltűnően rövid időre terjed." Tagadja, hogy Kassa az
egészséges városok közé tartozik, mert míg más hasonló
nagyságú külföldi városokban 1000 lakosra 20—28 haláleset esik, addig. Kassán 46! Miután pedig a város természeti viszonyai kedvezőek, az ártalmas körülményeket
másutt kell keresni. Ezek: 1. a nagy gyermekhalandóság, 2. á szegénység és a rossz lakásviszonyok, 3. a köztisztaság elhanyagoltsága, 4. a csatornázás hiánya.
1. Ha a gyermekhalandóság okait keresi, azt a szegénységben és a hiányos ápolásban találja meg. A. törvénytelen gyermekek között alig nagyobb a halálozás,
mint a törvényesek között. „A zsidóknál, hol a törvénytelen gyermekek alig 1 °/o-át teszik a születéseknek, a
gyermekhalandósági arány éppen oly nagy, mint a többi
felekezeteknél, melyeknél a törvénytelen gyermekek
25—35%-át az összes születéseknek teszik."
„A munkás néposztályban a szülék kenyérkereset végett hazulról távozván, gyermekeiket rendszerint magokban hagyják otthon, hol egészségtelen, nedves szobákban vagy éppen pinczelakásban, nyomorban és piszokban töltik el keserves napjaikat, mígnem egy közbenjött
betegség folytán a halál nem könyörül rajtok."
Legnagyobb a gyermekhalandóság á szegényebb sorsú
5
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osztályban. Fel kellene világosítani a népet, szeretetet kellene hirdetni, az anyának gyermeke iránti köteles égét
kellene tanítani, de az erre hivatottak közül sokan inkább gyűlöletet és előítéleteket terjesztenek. Fel kellene
állítani egy bölcsödét és egy gyermekkórházat, amit a
hatóságnak kellene kezdeményeznie.
2. Senki sem kételkedik abban, hogy az egészségtelen
lakások előmozdítják a betegségek terjedését. A pincelakások bérbeadását eltiltották. A belvárosban vannak
szobák, hol a falakról csurog a víz és 8—10 ember lakik
bennük. Egy éjjeli vizsgálat alkalmával egy pincelakásban 24 embert talált! „Hogy mimódon lehetne e bajon
segíteni, anélkül, hogy a szegény emberek számára építenünk kellene, nem tudom s kénytelen vagyok azt a
városi közönség komoly megfontolására bízni." Ügy látszik, hogy Mo"kovics az első, aki Kassán felhívta a figyelmet városi kislakások építésére.
3. A belváros utcái, „eltekintve a rendőrellenes kövezettől," tisztáknak látszanak. Ezt csak a házakból jövő
bűzös lefolyások zavarják meg. A mellékutcák és a külvárosok azonban szörnyű piszkosak. Szomorú látványt
nyújtanak az udvarok is. „Az Erzsébet-tér, az úgynevezett fapiacz s az Elisabethinum melletti tér egy terjedelmes ganajdbmbot képeznek, hol az árkocskák csak arra
szolgálnak, hogy a ganajlevet felvegyék s gerjedésbe
hozzák." „Ha már az egész város czéüzerűbb kiköveztet é é r e gondolni sem lehet, a nélkül, hogy a községpótadótól való rémület meg ne szálljon bennünket, évek
folytával mégis lehetne lassankint s bizonyos rendszerrel
e bajon segíteni s idővel tűrhető állapotokat létrehozni."
4. Csak két csatorna van a városban, amelyek felveszik az árnyékszékek tartalmát. Ahol nincs csatorna,
ott azok egyszerűen az utcai nyilt árokba folynak. Ezeken sürgősen segíteni kell! Beszennyezik a kutakat is.
„Kénytelenek leszünk igen nagy költséggel járó vízvezetékeket felállítani."
A temetőket a nyugati magaslatról ki kellene helyezni
a várostól délnyugatra lévő dombra.
Kissé részletesebben ismertettem ezt a kis füzetet,
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amely olyan, mint egy programmbeszéd, azzal a különbséggel, hogy a benne hangoztatott kívánságok legnagyobb részét sikerült is még a Moskovics életében, vagy
röviddel azután megvalósítani. Moskovics 1879-ben lemondott a kórház igazgatásáról. Kórházigazgató lett
Senka József, aki akkor már hat éve működött a kórházban mint alorvos. Személyében először kapott a közkórház önálló vezetőt.
Az orvosok névsora 1882-ben: Alexy Lajos, Bernolák
József, Breger János, Csorba Gyula, Donáth Hermán,
Földi Miksa, Glück Lajos, Gurdélyi Endre, Guttmann
Márk, Huszka Péter, Heim Edq, Kain Dávid, Kosztka József, Lőwinger Márk, Moskovics Jakab, Scháffer Sámuel,
Senka József, Spatz Dávid, Spitzer József, Steer Miklós,
Steiner Lipót, Weinberger Jakab, Vandracsek Jenő, Weiser Sándor, Weitzenbreyer Frigyes és Heidl Jakab
sebész.
Az önkéntes tűzoltó-egyletet 1872-ben alapították és
ideiglenes elnökévé Moskovicsot választották, aki hosszú
ideig orvosa is volt az egyletnek. A mentőszolgálatot
csak 1893-ban kezdte szervezni Vandracsek rendőrorvos.
A sebesülteket addig a városháza udvarára szállították,
ahol még kötszerek sem állottak rendelkezésre, amint
arról Földinek 1887-ben a közgyűlésen elmondott panaszából értesülünk. Csak akkor rendelték el, hogy a városháza földszintjén működő rendőrségen kötszereket
tartsanak a sebesültek számára. Mentőállomást csak
1901-ben rendeztek be a tűzoltóság Kovács-utcai házában, amikor az egylet Tűzoltó- és Mentő-egyésületté
alakult át.
1883-ban a Vörös kereszt-egylet Kassán kórházat akar
építtetni és telket kér a várostól azzal az ígérettel, hogy
a kórházat békében a város járványkórházul használhatja. A telket megadják a vasút és a légszeszgyár között. A kórházat nem építették fel. A város létesített járványkórházat 1887-ben a Kálvária alatt. Már akkor tervezték még egy második járványkórház építését is, a város déli részén. Erre a célra 1892-ben a fenyegető kolera
miatt Drezdából rendeltek egy barakot, de azt még
/
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1893-ban sem állították fel. Később felállították a Viktória hegy alatt.
Az egészségügyi bizottság egy gyermekmenház felállítását javasolta 1885-ben.
1888-ban elrendelték a felekezeti temetők bezárását és
1889-ben megnyitották az új nagy köztemetőt. Ugyanakkor nyilt meg évtizedekig tartott tervezgetések után
az új gőzfürdő is.
A „Fehér kereszt országos lelencház egyesület kassai
fiókja" szülőotthont és gyermekmenházat rendezett be
1899-ben a Tordássy-alapítvány Fő-utca 118. sz. alatti
földszintes házában. Ez volt a Fehér kereszt első ilyen
intézménye a vidéken. Nem volt nagyszabású. A szülőotthonnak csak hat ágya volt. Az intézetet Widder Ignác
dr. vezette. Később ú j lelenc- és szeretet-házat akart
építtetni az egylet a Major-utca és a Széplaki-sor sarkán. Ezt a telket kérte és meg is kapta a várostól 1898ban, de nem építkezett, sőt 1904-ben azt kéri, hogy szülőotthonát vegye át az állam és ott helyezze el ideiglenesen a bábaképző-intézetet.
A régi, de megszűnt Orvos-gyógyszerész-egylet újra
megalakult 1888-ban ú j alapszabályokkal. Első elnöke
Csorba Gyula megyei tiszti főorvos, alelnöke Kain Dávid, titkára Gallik Géza gyógyszerész lett. Csorba után
1890-ben Kain lett az elnök, de még ugyanabban az évben meghalt.
A városban gyakorlatot folytatott polgári orvosok
névsora" 1890-ben:
Csorba Gyula, Donáth Hermán, Földi Miksa, Gurdélyi
Endre. Huszka Péter, Kain Dávid (meghalt az év folyamán), Kosztka József, Lőwinger Márk, Moskovics Jakab,
Mosolyi Géza, Polinszky Béla, Scháffer Sámuel, Senka
József, Spatz Dávid, Spitzer József, Steer Miklós, Steiner
Linót, Vandracsek Jenő, Weinberger Jakab, Weitzenbreyer Frigyes, Widder Ignác.
Abban az évben telepedtek le: Gurdélyi Géza, Neuwirth Elek, Szent-Imrey Ákos, Molnár Jenő és Parcher
Félix.
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Á hatévenkint választott tisztiorvosok szolgálati ideje
1890-ben járt le, de a közben életbelépett 1886. évi XXI.
t. c. alapján most már nem választás, hanem élethossziglani kinevezés útján kellett betölteni az állásokat. A főispán a tiszti főorvosi állásra kinevezte Moskovicsöt és
az orvos-halottkémi állásra Vandracseket, akik addig is
azokat az állásokat töltötték be, és tb. tiszti főorvossá
Kain Dávidot.
Ugyanakkor ú j szervezetet készített a város az egészségügyi hivatal számára. A tiszti főorvosi állás mellé két
városi orvosi állást terveztek, akik a halottkémlést is
ellátnák és a szolgálatban idősebb helyettesítené a főorvost. Ezt a tervet 1891-ben úgy változtatták meg, hogy
a főorvos mellett egy rendőrorvosi és egy halottkémi
állást szerveztek, tehát visszaállították azt a rendet,
amely már régen (1832 óta) megvolt, de közben a hetvenes években megszűnt. A főorvos teendőit 19, a renüelőorvoséit 11 pontban foglalták össze, a halottkém csak á
halottkémlést végezze. Mindhármukat élethossziglan a
főispán nevezi ki.
Ekkor lett rendőrorvos Vandracsek és halottkém Mosolyi.
Az 1891. XIV. t. c. megalkotta a betegbiztosítást, de
csak 1893-ban létesítették a Kassai Kerületi Betegsegélyző Pénztárt, amelynek kisszerűségét mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy 9 é w é l később, 1902-ben
szűkös anyagi viszonyai miatt ingyen lakást kért a várostól. A város lakás helyett három évre évi 200 korona
segélyt szavazott meg a pénztárnak. Mellette több kisebb
pénztár is működött, közöttük a Kassai Iparestületé és a
Kassai Kereskedőké.
Érdekes, hogy 1897-ben már Röntgen-állomás is működött a városban. Ez nem orvosi célra készült és nem
is állt orvosi vezetés alatt. A kereskedelmi iskolában
Lévay István igazgató vezette, de orvosi célra is végzett
vizsgálatokat.
1899-ben megalakult az Országos Orvos Szövetség kassai fiókja a Moskovics elnöklete és az abaújmegyei
fiókja Szent-Imrey elnöklete alatt.
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A város 1902-ben bábaképző-intézet felállítását kérte
a vallás- és közoktatásügyi minisztertől. Ugyanakkor a
város költségén felépítendő közkórházat terveztek és
bizottságot küldtek ki az alapítványi közkórházzal való
tárgyalásokra. Ennek tagjai között volt Moskovics és
Vandracsek is. Az utóbbi jelentette 1903-ban a városnak, hogy a kórházban a különféle fertőző betegségekben szenvedők egy közös kórteremben, a tüdővészesek
pedig a többi belbeteggel együtt feküsznek. 1904-ben a
város megszavazott 10.000 koronát egy fertőző pavillon
építésére.
Moskovics főorvosi működése alatt, 1872—1902-ig letelepedett orvosok névsora:
Acél Elemér, Adler Gyula, Ákos Izsó, Barcsay Kálmán,
Barthos György, Bászel Károly, Bernolák József, Ékei
Antal, Erdődy Kálmán, Fejér Vilmos, Ferenczi Ignác,
Földi Miklós, Földváry Béla, Gál Márk, Garbinszky Kázmér, Gedeon János, Gere Gyula, Gerster Árpád, Gotzig
László, Grün Lajos, Gurdéiyi Géza, Guttmann Miksa,
Hammersberg Árpád, Havas Ármin, Hermann Viktor,
Hoffmann Ede, Holzmann Dávid, Horváth Géza, Huszka
Péter, Janovitz Dávid. Kanarik Jakab, Kálmán Béta,
Kirchammer József, Klár Vince, Kosztka József, Kun
Ignác, Marék Vencel, Merván Miklós, Molnár Jenő, Mosanszky Jenő, Mosolyi Géza, Nagy Géza, Neuwirth Elek,
Oppitz Károly, Parcher Fénx, Pattantyús Ábrahám Béla,
Polinszky Béla, Reich Izidor, Ruzicka Vencel, Senka József, Spatz Dávid, Spitzer József, Steer Miklós, Steiner
Lipót, Stern Ármin, Szent-Imrey Ákos, Szörényi Tivadar, Tyrnauer Mór, Vandracsek Jenő, Virány Bernát,
Werner Rudolf, Widder Ignác, Wittenberger János.
Moskovics Jakab főorvos maradandó értékű munkásság után, 1902 novemberében meghalt. A következő hónapban az egészségügyi hivatal ú j szervezetet kapott,
amely szerint a három városi orvos címe: tiszti főorvos,
I. és II. tiszti orvos lett. Az I. tiszti orvos fizetése három
fokozatban évi 1400, 1600, 1800 korona és 400 korona
lakáspénz, a II-iké 1200, 1400, 1600 korona fizetés és 200
korona lakáspénz.
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1903-ban kinevezték tiszti főorvossá Vandracsek Jenő
tb. tiszti főorvos-rendőrorvost, rendőrorvossá Mosoiyi
Gézát és halottkémmé Nagy Gézát. Az utóbbiak címe
rövidesen az ú j szervezet szerint tiszti orvos lett.
Vandracsek személyében igen erélyes és szigorú főorvost kapott a város. Nagy érdemeket szerzett az egészségügyi rendészet terén. Az egészségtelen lakásokat, a
fertőző bétegek bejelentését, a vörös cédulák kiragasztását, a patikák és élelmiszerrel foglalkozó üzemek helyiségeinek tisztaságát lelkiismeretesen ellenőrizte.
Az ő hivataloskodása alatt folytatták a város egészségügyi intézményeinek kiépítését. Ide soroiom a vízvezeték- és csatorna építését is 1905-től, amit azonban
már évtizedek óta sürgettek. 1893-ban a főispán, 1900ban Moskovics, 1902-ben a hadtestparmcsnokság követelte. A városi bizottságok már 1894-ben elhatározták.
Végre 1903-ban megszavazták az építését, de jellemző
módon csak 2 szavazattöbbséggel (45 szavazattal 43
ellen).
Az állami gyermekvédelem megszervezése után az
állam 1903—1904-ben felépíttette a Bethlen-kőrúton az
állami gyermekmenhelyt, . amelynek igazgató-főorvosa
Widder Ignác lett, aki személyes összeköttetéseivel is
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a menhélyt Kassán (és
nem Miskolcon, vagy Eperjesen) létesítették.
Ugyancsak az állam létesítette 1900 óta folyt tárgyalások után, 1907-ben a Rákóczi-kőrúton a M. Kir. Babaképző-intézelet. Első igazgató-tanára Widder Ignác lett,
akinek helyére a gyermekmenhely vezetésére Máthé
Gábor került. Az ő kezdeményezésére 1912-ben megalakították a „Felsőmagyarországi Gyermekkórház Egyesület"-et, amely célul tűzte ki egy gyermekkórház létesítését a gyermekmenhellyel kapcsolatosan, a Fehér kereszt és a Zlinszky—Tordássy alapítvány tőkéjének felhasználásával. Ezt a tervet csakhamar el kellett ejteni,
mert az új állami kórház kapta meg a tőkéket és a gyermekosztályt. A bábaképző-intézet második igazgatótanára 1917-ben, Widder halála után Kalledey Lajos
lett.
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1907-ben Ákos Izsó kezdeményezésére újra megalakult
az orvosszövetség kassai fiókja Vandracsek Jenő elnöklete alatt.
Az 1907. XIX. t. c. megszüntette a kisebb betegbiztosító pénztárakat s beolvasztotta őket a Kerületi Munkásbiztosító Pénztárba, amely 1908-ban Bartos Györgyöt
választotta első főorvosává.
Az első tüdőbeteggondozó-intézetet a József kir. herceg szanatórium-egyesület létesítette 1908-ban a Ferenc
József-téri kaszárnyában, Hartmann Lajos vezetése alatt,
akit később Fejér Vilmos követett.
Ugyanott nyilt meg 1909-ben, Máthé Gábor vezetése
alatt a Gyermekvédő Liga bölcsődéje és napközi otthona, főleg a közelében lévő dohánygyári munkásnők
gyermekei számára.
Ismét ú j szervezeti szabályrendeletet alkot a váTOs
1908-ban, amelynek XI. fejezete intézkedik a tiszti orvosokról. A főorvost továbbra is a főispán nevezi ki, de a
két tiszti orvost, akik között megszüntetik az I. és II.
megkülönböztetést, a közgyűlés választja élethossziglan.
A főorvos fizetése öt évenkénti előléptetéssel évi 2600,
2900, 3200, 3400, 3600 korona és 600 korona lakáspénz,
a tiszti orvosoké öt évi előléptetéssel 1400, 1600, 1800,
2000 korona évi fizetés és. 400 korona lakáspénz. A főorvosi fizetés tehát körülbelül megfelelt a IX. fizetési
osztálynak, a tiszti orvosoké kevesebb volt a XI. fizetési
oszlálynál is!
. A járványkórházak közül a déli már 1903-ban igen
rossz állapotban volt, 1908-ban el is határozták annak
eladását, mert nem volt érdemes azt helyreállíttatni
Ugyanakkor az északit, az Oroszország felől fenyegető
kolera miatt rendbehozták és felszerelték.
A közkórház siralmas állapota nagy gondokat okozott
a városnak. Amint láttuk, már 1902-ben tervezték egy
városi közkórház építését. Neuwirth Elek bizottsági tag
indítványára azonban 1907-ben egyhangúlag elhatározták, hogy állami kórház felállítását kérik. A következő
évben ugyancsak a Neuwirth indítványára küldöttséget
vezettek a belügy- és a pénzügyminiszterhez az állami
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kórház megsürgetésére. A küldöttség nyolc tagja közül
négy orvos volt (Vandracsek, Senka, Neüwirth, Kosztka).
'"'l909-ben az állam kiküldöttjével tárgyaltak, de az állam
még nem akart állami kórházat építtetni, csak támogatta
a várost egy 400 ágyra (fele elmebetegeknek) tervezett
városi kórház építésében. A város 350.000, a megye
150.000 koronát ajánlott fel, az állam pedig megengedte,
hogy 850.000 koronás kölcsönt a kórház jövedelméből
törlesszenek. A végrehajtó-bizottság orvostagjai voltak:
Kosztka, Neüwirth, Widder, Senka, Máthé és a három
tisztiorvos. 1910-ben már a kórház építési terveit is megrendelték.
Senka kórházigazgató 1911-ben meghalt és Vandracsek tiszti főorvos vétte át a kórház igazgatását.
Az 1910. évi 136. sz. közgyűlési határozat alapján
1912-ben megalakult ,,Üj közkórházi végrehajtó bizottság" orvostagjai voltak: Kosztka és Neüwirth bizottsági
tagok, Szentimrey megyei főorvos, Widrich főtörzsorVos,
Widder igazgató-tanár, Máthé igazgató-főorvos, Huszka
kórházi főorvos, Vandracsek, Mosolyi és Nagy városi
főorvosok, akikhez 1913-ban még Hartmann tb. főorvos
járult.
Ugyancsak 1912-ben kért a város azon tárgyalások
alapján, amelyeket Takács Menyhért folytatott Grósz
Emil egyetemi szemésztanárral és trachomaügyi kormánybiztossal, állami szemkórházat. A Felsőmagyarórszági Gyermekkórház Egyesület kérte a várostól a
Zlinszky—Tordássy alapítvány tőkéjét, a Fehér kereszt
egyesület pénzét és telket, hogy a gyermekmenhellyel
kapcsolatosan gyermekkórházat létesíthessen. t A város
támogatta ezt a tervet is. Ezek a kórházalapítási tervek
azonban megváltoztak, amikor 1913-ban a belügyminiszter jóváhagyta az állami kórház építésére vonatkozó határozatot. Egy 600 ágyas kórházat terveztek, amelynek
keretében létesült volna a szemosztály és ha a város
odaadja a fentemlített - alapokat, akkor egy gyermekosztály is, amint ezt a belügyminiszter leirata 1914-beri
kifejtette. 1914 március 18-án már kihirdették, kiírták a
versenytárgyalási hirdetményt az új kórház építésére.
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Vandracsek főorvos betegsége miatt 1914-ben lemondott
a kórház igazgatásáról és az átmeneti időre Huszka Péter
osztályos főorvost bízták meg a kórház igazgatásával.
Az ő helyére osztályos főorvossá választották Hartmann
Lajost. A kórház építése a csakhamar kitört világháború
miatt igen nehezen haladt, pedig éppen a háború miatt
a régi kórház válságos helyzetbe jutott. A város 1917-ben
kérte is a régi kórház állami kezelésbe vételét. Ezt megismételte 1918-ban, amikor az új kórház építése már
annyira haladt, hogy az igazgatói állás betöltése is szóba
kerülhetett. A város azt kérte, hogy Lichtenberg Sándor
strassburgi egyetemi tanárt, aki akkor itt működött, nevezzék ki az ú j kórház igazgatójává. Ki is nevezték az
ú j igazgatót, Kaczvinszky Gyula személyében 1918 végén, de ő már nem foglalhatta el az állást a háború után
bekövetkezett események miatt.
Vandracsek főorvosi működése alatt 1903—14-ig letelepedett orvosok névsora:
Balázsy Dezső, Barcsay Kálmán, Bartos György, Buteán Miklós, Dénes Sándor, Gager Emil, Geisler Péter,
Gottlieb Hermann, Hartmann Lajos, Holländer Jenő, Illési Aladár, Kemény Dezső, Ligeti Albert, Lumniczer
Béla, Márkus Leó, Máthé Gábor, Nonn N. János, Omaszta
Sándor, Ormós Béla, Pap Izidor, Payer Ervin, Piatzer
Sándor, Rákosi Jenő, Rényi Jenő, Róth Manó, Ruhig Tivadar, Schwarz Aurél, Sebeők Antal, Sidlauer Jenő,
Simkó Lajos, Szabó Elemér, Szabó Gusztáv, Szabó Móric,
Szarvasy László, Szentpétery Gyula, Szilas Gusztáv, Szilassy Elek, Theodorovics Döme, Widrich Hermann, Zakariás József.
Vandracsek Jenő tiszti főorvos meghalt 1914 június
20-án. Helyére kinevezték augusztus 13-án Nagy Géza
tiszti orvost, tb. tiszi főorvost. Az ő fiatalos munkabírására nagy szükség volt az éppen kitört világháborúban.
A város tiszti orvosai és magánorvosai azelőtt sohasem
sejtett feladatok és megterhelések elé kerültek. A város
csakhamar hadtápterületté vált. Katonailag ki is kellett
üríteni 1914 őszén, amikor az orosz seregek közeledtek.
A harcterekről özönlött a városba a sok beteg és sebe.76

sült katona. Magukkal hozták a háború rettegett járványos betegségeit. Ezeket a galíciai menekültek is terjesztették.
A háború katonái számára készen állott a helyőrségi
kórházon kívül a Vörös kereszt tartalékkórháza a közigazgatási tanfolyam épületében 200 ággyal. Orvosai
voltak: Steiner Lipót vezető főorvos, Hartmann és Máthé,
később Ákos is. A Vörös kereszt szervezett a vasútnál
egy betegnyugvó állomást is Sidlauer, Ákos és Simkó
vezetése alatt.
Ezek a békében előkészített intézetek természetesen
nem voltak elegendők. Amint később a polgármester jelentette, egyre-másra rendezték be a kórházakat. Maga
a város hat kórházat rendezett be s tartott fenn, s volt
idő, midőn 14.000 sebesült és beteg katona nyert Kassán
elhelyezést!
A javítóintézetben Wittek gráci egyetemi tanár vezetése alatt működött a gráci egészségügyi különítmény.
Hozzájuk voltak beosztva Grün, Garbinszky, Földi,
Virány.
1914 szeptemberében kezdődtek a járványok. A katonaság kérelmére a város szeptember 2-án készenlétbe
helyezte a járványkórházat, amelyet 4 Döcker-barakkal
bővítettek ki, úgy hogy az eredeti 80 ágy helyett 180
állott rendelkezésre. Ide a vérhasban szenvedőket fektették Mosolyi tiszti orvos kezelése alá. Szeptember
24-én fellépett a kolera. Ekkor a vérhasas betegeket áthelyezték a Raktár-utcai tüzérségi raktárakba, amelyeket
barakkokkal annyira kibővítettek, hogy 3000 betegnek
volt ott férőhelye. A járványkórházba helyezték a kolerásokat. Már az első napon -(szept. 24.) 67 kolerás beteget kapott a kórház. „Másnap százakra ment a számuk,
vagonszámra érkeztek és adattak le a hullák, volt nap,
amikor 186 katonát földeltünk el. Nyomban és azonnal
harcba kellett lépnünk a végzetesnek mutatkozó járvány
ellen. A járványkórház azonnal teljesen felszereltetett,
külön polgári járványkórház állíttatott, megalakult a
járványbizottság, működését állandónak nyilvánította, a
legmesszebbmenő fertőtlenítések és óvintézkedések meg©
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történtek, az iskolák bezárattak s zárva maradtak október 25-ig. Nyomban és azonnal foganatosíttatott minden
szükségesnek jelentkező teendő, s sikerült elérnünk,
hogy a kolera egyes szórványos esetektől eltekintve, a
polgári lakosságot nagyban és egészben megkímélte s a
katonaság között is a járványkórházakra izolált maradt.
A járvány elleni küzdelemben különösen ki kell emelnünk az újonnan kinevezett tiszti főorvos, dr. Nagy Géza
szakavatott, fáradhatatlan és lelkiismeretes tevékenységét." (A polgármester közgyűlési jelentéséből.)
A tiszti főorvos jelenti, hogy szeptember 20-án a gazdasági akadémián, majd még öt intézetben rendezett be
a város kórházakat, úgymint az ipariskolában 140, a Ferenc József-téri iskolában 140, a konviktusban (Ékei,
Kosztka) 220, a kultúrmérnöki épületben 200, a kereskedelmi iskolában (Molnár) 140 ágyat. Ezeket a Vörös
kereszt felügyelete alá helyezték. Szeptember 21-én a
Tüzér-utcai óvodában is felállítottak 80 ágyat. „A közegészségügyi hatóság tevékenysége tulajdonképen ezen
időben vette kezdetét és az óvóintézkedések egész sorozatát léptette életbe s mindenképen azon volt, hogy ezen
intézkedéseknek, — ha kell — kérlelhetetlenül is érvényt
szerezzen."
A főorvos október havi jelentése még drámaibb. Az
egészségügyi helyzet szeptemberhez képest romlott. „A
beteg, fertőzött katonák ezrei jönnek gyógyulást keresni
városunk falai közé." „Ápolók seregéből áll az egész város." „A kapuk előtt a fertőzött vidékről érkező menekültek százai kérik oltalmunkat, kiket nincs erőnk viszszautasítani." Végül is azonban „megállapítjuk, hogy a
háborúk forgatagában városunk falai között vívott vértelen harcot megnyertük". Ma a polgári lakosság körében
kolerás, vagy koleragyanús beteg nincs. Különös elismeréssel szól a vöröskeresztes kórházakról. A járványbizottság minden hétfőn és csütörtökön ülést tartott. A
város egyes részeiben nap-nap mellett valóságos egészségügyi razziát tartottak. A főispánt kinevezték egészségügyi miniszteri biztossá.
„Ezen hónapban tömegesen érkező fertőző beteg ka.78

tonák részére a Magnezitgyár 250 férőhellyel járványkórházzá átalakíttatott. Ezen kórház felemlítésénél lehetetlen ki nem emelnem az ide beosztott dr. Schulhoff
segédorvos érdemeit, ki ezen hodályszerű épületből pénz
nélkül, rövid idő alatt egy valóságos mintakórházat alakított át. Ezen kórházba beosztott egészségügyi katonák
között levő iparosokkal a kórházat bútorzattal és minden szükséges felszerelésekkel ellátta úgy, hogy jelenben a Magnezitgyárban egy teljesen felszerelt, villanyvilágítással ellátott kórházat találunk, hol mindenütt a
példás rend és tisztaság uralkodik. A beteg katonák külön ágyon és takaró alatt feküsznek és házi élelmezésben, elsőrendű ellátásban részesülnek.
Ezen mintaállapotok között levő kórház mellett mint
sajnálatos körülményt kell jelentenem a Raktár-utcai
járványkórházban észlelt állapotokat. Ezen kórház vezetősége minden lehetőt elkövet annak szakszerű vezetése
érdekében, de az 5000 beteg orvosi ellátására beosztott
12 orvos még a betegek osztályozására,, annál kevésbbé
az orvosi teendők ellátására is elégtelennek bizonyulván, a szorosan vett kórházi teendőket egyáltalában képtelen ellátni." Emiatt a főispán előterjesztést tett a belügyminiszterhez, akitől orvosokat kért. A Kassán járt
miniszterelnök figyelmét is felhívták erre a kórházra.
„Október hónapban nemcsak a járványos beteg, de a
sebesült és beibeteg katonák is tömegesen érkezvén, a
reáliskolában 200, a Katolikus Legényegyesületben 50, az
Iparoskörben 50, a Martinovics-utcában 150 ággyal ú j
kórházak állíttattak fel. A katonai sátortábor egy része
megfigyelő állomássá lett átalakítva. A Magnezitgyárbari
és a Sátortáborban elhaltak számára a Sátortábor felett
egy új temető nyittatott."
(A kassai Iparoskör kezelésében állott Vöröskeresztes
12. sz. kisegítőkórházat később 111 ággyal kibővítve a
Tiszti Kaszinó épületébe helyezték.)
Novemberben a fertőző betegségek a polgári lakosságnál megszűntek és a katonaságnál is csökkentek. Tovább is fennállott a veszély a galíciai menekültek részéről.
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Decemberben a katonai parancsnokságnak Kassáról
történt eltávozása folytán úgy a Raktár-utcai, mint a
hadapródiskolai járványkórházak felügyeletét a Vörös
kereszt egylet vette át, ahol az elköltözött katonaorvosok helyett Nagy Géza tiszti főorvos ellenőrzése mellett
a megfigyelő barakkórház orvosai látják el ideiglenesen
a szolgálatot.
Januárban megszűnt a katonaságnak átengedett Kálvária-utcai járványkórház, mert orvoshiány volt és mert
a betegek elhelyezést nyerhettek a Raktár-utcai járványkórházban.
Közben hatalmas megfigyelő állomást állítottak fel
barakkokban a város déli szélén. Egy mozgó tábori bakteriológiai laboratórium is működött a városban Reichel
Henrik bécsi egyetemi tanár vezetése alatt.
A kárpáti harcokban az ország területéről kiszorított
oroszok távozása után visszajöttek Kassára az eltávozott
katonai hatóságok és a város a háború végéig katonai
és kórházi központ maradt. Később a Hadigondozó-hivatalnak is volt hatalmas kórháza a javítóintézet épületeiben Lichtenberg Sándor strassburgi egyetemi tanár vezetése alatt. A mozgó bakteriológiai laboratórium helyére ,
egy stabil laboratóriumot állítottak fel a Tüzér-utcai kaszárnyában.
A vértelen harcot az orvosok csakugyan megnyerték.
De ezen a helyen is fel kell tennem azt a kérdést, amelyet a háború alatt olyan sokszor tettünk fel: így kellett
ennek történnie? Nem lett volna jobb és egyszerűbb a
hadrakelt sereget indulás előtt beoltani a járványos betegségek ellen? Ki felelős annyi ártatlan ember életéért,
amikor a Balkán-háború fényesen bebizonyította az oltások hasznosságát?
A járványok elleni győzelmes harcot a polgári arcvonalon Nagy Géza tiszti főorvos vezette. Mellette álltak
Mosolyi Géza tb. tiszti főorvos és később az 1915-ben
megválasztott Horváth Béla tiszti orvos is, valamint Gurdélyi Géza tb. tiszti orvos-halottkém. A városi egészségügyi bizottság választott orvos-tagjai voltak: Ékei, Grün,
Hartmann, Molnár, Neuwirth és Widder. Vezetésük alatt
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harcolt az egészségügyi arcvonalon a város egész orvosi kara, amely a tiszti orvosi hivatal kimutatása szerint 1916-ban 53 főnyi volt (közöttük 8 magángyakorlatot is folytató katonaorvos). Névsoruk: Ákos Izsó, Balázsy Dezső, Buteán Miklós, Dénes Sándor, Ékei Antal,
Fejér Vilmos, Földi Miklós, Frank Richárd, Gáger Emil,
Garbinski Kázmér, Gedeon János, Grün Lajos, Grünwald
József, Gurdélyi Géza, Hartmann Lajos, Havas Ármin,
Herz Sándor, Hermann Viktor, Hollánder Jenő, Holzmann Dávid, Horváth Béla, Huszka Péter, Janovitz Dávid, Kemény Dezső, Kosztka József, Lumniczer Béla,
Mandel András, Máthé Gábor, Merván Miklós, Molnár
Jenő, Mosolyi Géza, Nagy Géza, Neuwirth Elek, Neugebauer János, Parcher Félix, Payer Ervin, Platzer Sándor, Rényi Jenő, Róth Manó, Ruhig Tivadar, Sidlauer
Jenő, Simkó Lajos, Sőtér Dávid, Steiner Lipót, Schwarz
Aurél, Szabó Gusztáv, Szarvasy László, Szent-Imrey
Ákos, Szentpály Benjámin, Szilágyi József, Tyrnauer
Mór, Virány Bernát, Widder Ignác. Közülük az év folyamán eltávozott 4 és hősi halált halt Hermann Viktor
törzsorvos. Maradt az 1916. év végén 48 orvos. Az 1917.
évben letelepedett 6 orvos: Herczeg Mária, Kalledey. Lajos, Kálmán Ernő, Miklós Jenő, Nemessányi László és
Statter Miksa. Meghalt Widder Ignác és a hősi halált
halt Neugebauer János ezredorvos. Maradt az 1917. év
végén 52 orvos. Az 1918. évben meghalt Steiner Lipót és
letelepedett 10 orvo~: Balázsy Andor, Friedmann Dezső,
Kornhauser Dezső, Kronovith Dezső, Lövi József, Melchner Vilmos, Moskovics Sándor, Nádor Lajos, Pazár
László és Waniek Elemér. Az 1918. év végén a tiszti orvosi hivatal nyilvántartásában volt 61 orvos.
A felsorolt névsorban csak azok a nevek szerepelnek,
amelyeket a tiszti orvosi hivatal nyilvántartott. Egy
részük nem is volt itt a háború alatt, mert máshová szólította őket a kötelesség. Akik itthon maradtak, azok is
csaknem teljes számban katonai szolgálatot teljesítettek
a helybeli kórházakban. Ezekben természetesen még igen
sok tényleges és tartalékos katonaorvos szolgált. Névsorukat nem ismerjük, számuk folytonosan hullámzott és
8
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változott. Egy részük magángyakorlatot is folytatott, ö n feláldozó munkásságuknak köszönhető, hogy a városi lakosság és a katonaság orvosi ellátása lehetséges volt
harcok közelében és járványok pusztítása közepette is.
Mindnyájan megérdemlik, hogy hálával gondoljunk rájuk.
A háborút követő összeomlásban, 1918 december 29-én
bevonultak a városba a cseh és szlovák csapatok. Az
ezután következett időnek orvosi történetét megírni már
nem az én feladatom.
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Kassa város p h y s i c u s a i , i l l e t v e
t i s z t i f ő o r v o s a i 1782-től 1918-ig
i.
Kis Vitzay József
(1746—1810.)
„örömmel ujitjuk meg itt eggy Férjfiu' emlékezetét,
. . . ki Kassának még nem régen nagy disze volt és a'
kinek neve itt századokig fog tiszteletben, áldásban
fennmaradni."
Ezen szavakkal kezdi „kis-viczai Viczay Jósef, Tek.
Torna Vármegye és Kassa szab. kir. Városa rendes orvosdoctora" életrajzát, 17 évvel halála után, 1827-ben a
„Felsőmagyarországi Minerva".
Ma is elmondhatjuk, hogy nem volt itt hozzá hasonló!
Nevét nem viselik ugyan tudományos munkák, nem foglalkozott az orvostudomány fejlesztésével sem, mint
kor- és kartársai Debrecenben (Hatvani, Weszprémi,
Csapó), Miskolcon (Benkő) és más vidéki városokban.
Ellenben kiváló egyéni tulajdonságai, sokoldalúsága,
szeretreméltó lénye biztosítottak számára szinte példátlan tiszteletet. A legjobb, önzetlen, önfeláldozó orvos
volt, betegeinek barátja, reménysége, jótevője, életüknek megmentője, aki pihenést nem ismerve, kora ifjúságától haláláig fáradhatatlanul áldozta magát nemes hivatásának. A régi jó doktor bácsi, az eszményi gyakorló
orvos volt!
Nem is volt még Kassának olyan orvosa, akiről annyi
adatunk, emlékünk volna, mint róla. Elszórt feljegyzéseken és hivatalos okmányokon kívül: Horányi, Bartholomaeides, Szinnyei, Hamvai Kovács, Kazinczy írásai,
Heckenast gyászbeszéde, a „Felsőmagyarországi Miner6*
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va" idézett életrajza, legutóbb Vécsey Zoltán lelkes, de
sok hibát tartalmazó újságcikke a „Felvidéki Magyar
Hírlap"-ban (1939 ápr. 23.).
Nevét különbözőképen írták: kis-viczai Viczay-nak,
Vizay-nak, Vitzay-nak, Kis Viczay-nak, Witzay-nak, Kis
Witzay-nak. Bár neve doktori értekezésén is az utóbbi
alakban szerepel, ő maga, legalább későbbi aláírásaiban
a Kis Vitzay alakot használta. Ez tehát a leghitelesebb.
Az idézeteket kivéve, ahol ragaszkodunk az eredeti írásmódhoz, mindenütt így fogjuk írni.
Családját több nemzedékben ismerjük. Nagyatyja már
Kassára került, atyja és ő maga itt is született.
Molnár Péternek és Csoy Margitnak Péter nevű fia,
aki 1681-ben született Viczán, Sopron megyében, születése helyéről felvette a Viczay, később — talán a Viczay
grófi családra való tekinettel — a Kis Viczay nevet.
A család kassai feljegyzések szerint a nemesek rendjébe tartozott. Gyakran használják neve előtt a kisviczai
előnevet is. Mégsem bizonyos ez a nemesség. Nagy
Iván „Magyarország családai" (Pest, 1865) c. munkájában felemlíti ugyan 1. Viczay (Molnár) Péter ev. lelkészt
(Bartholomaeides adatai alapján), de — amint írja —
„úgy látszik a nemesség sorába nem tartozott"; 2. Viczay, jobban Kis-Viczay József orvost és atyját, a sebészt (Horányi adatai alapján), de „nemességéről mit
sem tudunk".
A kassai városi levéltárban őriznek egy 1785 dec.
30-án kelt patikavizsgálati-jegyzőkönyvet, amelyet többek között Kis Witzay városi physicus és Kis Witzay
városi chyrurgus írt alá. Feltűnő azonban, hogy a két
címer nem azonos. Más az atyáé és más a fiúé! Id. Witzay címerén a címerpajz-ban hármashalom, felette korona, ezen könyökben hajlított, szablyát tartó kar, felül
pedig olajágat tartó galamb látható. Ezzel szemben ifj.
Witzay címerén a címerpajzsban katona áll, jobb kezében 3 nyíllal s ugyanez van a sisak felett is.
Ha a család nemesi címerét használták volna, akkor
az atyának és fiának ugyanazt a címert kellett volna
használnia. Lehet, hogy az egyik tényleg családi címe.84

rük és a másikat csak megkülönböztetésül alkalmazták,
de az is lehet, hogy, ha nem voltak nemesek, mindkét
címert önhatalmúlag használták. A nemesség mellett szól
azonban az adat, amely szerint ifj. Kis Witzay több vármegye táblabírája is volt (1. Heckenast gyászbeszédét).
Kis Viczay (Momár) Péter Szinnyei adatai szerint Trencsénben, Lőcsén, Besztercebányán, Korponán, Kassán és
Eperjesen tanult, azután az eperjesi városi tanács költségén külföldre ment, előbb Greifswaldba, 1708 októberében pedig a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Hazájába visszatérve, előbb Nemes-Csoón, 1712-ben pedig
Kassán lett a magyar evangelikus egyház lelkésze. Miután 1762 márc. 12-én itt halt meg, 50 évig lett volna
kassai pap. Ennek ellentmond az, hogy 1711 végén még
Wittenbergben volt és a halálakor írt anyakönyvi feljegyzés, amely szerint 48 évig volt itt lelkész, sőt más
adat szerint csak 41 évig. Talán megmagyarázza ez eltéréseket az az adat, hogy Varannón, 1725-ben háza volt
„tudós Viczej Péter augustana confe sion való magyar
predicator uramnak". E szerint Varannón is működött,
talán kassai működésének megszakításával. Kassán is
vett egy házat a Fő-utcán (84. sz.) 1746-ban özvegy báró
Dőrynétől. Ezt fia, majd unokája is örökölte.
1713-ban Bártfán jeient meg „Selectiora Adagia latinohungarica" c. munkaja, ame.ynek előszava 1711 október
31-én Wittenbergben kelt. Ifjúkori munkáról van tehát
sz.ó és ez menti hibáit. Ballagi Mór, a nagynevű tudós
ugyanis 1883-ban a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent „Baronyai Decsi János és Kis-Viczay
Péter közmondásai" c. munkájában szokatlanul éle en
megtámadja az utóbbit, mert az előbbinek ugyancsak
Bárlfán 1598-ban „Adagiorum graeco-latino-ungaricorum
chiliades quinque" c. alatt megjelent munkája 1500 cikkét, könyvének javarészét szórói-szóra átvette anélkül,
hogy ezt megemlítette volna. Súlyosbítja a nagy plágiumot — Ballagi szerint — az is, hogy Kis-Viczay nemcsak
átvett Decsitől nagy terjedelmű részeket, hanem ezeket
még el is rontotta. Míg Decsit a magyar irodalmi nyelv
első megalapítói közé sorolja, addig Kis-Viczayt alapo.85

san megbírálja nyelvezetének magyartalansága, élvezhetetlensége miatt. Kissé enyhíti Ballagi szigorúságát a következő mondatával: „A méltányosság megkívánja, hogy
Kis-Viczay hibáit igazságosan osszam meg maga és kora
közt, hogy ne tulajdonítsam a személynek, ami jórészben
az uralkodó általános hanyatlás rovására is írandó." Hozzátehetjük ehhez, hogy munkáját hosszú németországi
tartózkodása alatt írta, azokban az években, amelyekben
utolsókat lobbant Rákóczi szabadságharcának tüze. A
munka előszavát éppen a szatmári békekötés idején írta.
Más munkáját nem ismerjük.
Ennek a Kis Viczay Péter kassai evangelikus lelkésznek és Csabanszky Mariannának házasságából 3 fiú származott: Péter, József és Menyhért.
Kis Viczay József 1715 febr. 4-én született és 1790 nov.
25-én halt meg, az anyakönyvi feljegyzés szerint mint
„der Wohladelgeborene Herr Joseph Kis Vitzay, ansehnlicher Bürger, berühmtér Chyrurgus des Abaujvárer Comitates und der Stadt Caschau. Ein um das Publicum
sehr verdienter und daher allgemein beliebter und beklagter Mann". A két dátum között azonban 75 hosszú,
küzdelmes, munkás esztendő telt el!
Bár tudós ember fiának született, nem ment tudományos pályára. Sebész lett. Akkoriban ez még nem a tudományos pályákhoz tartozott, hanem a mesterségekhez.
A sebészek egy része fürdős, más része borbély volt és
úgy tanulta ki mesterségét, mint minden más céhbeli
iparos. Céhük volt a sebészeknek is. Az ilyen sebészeknek persze nem volt szabad belső betegségeket gyógykezelniük. Miután azonban mindenütt nagyon kevés volt
az egyetemet végzett orvosdoktor, a fürdős-sebészek és
borbélysebészek sokat kuruzsoltak. A hadseregekben is
osak a magasabb állásokban alkalmaztak orvosokat, az
alacsonyabbakat sebészek töltötték be (Feldscherer, Feldscher, felcser). Ilyen katonafelcser volt hosszú ideig Kis
Viczay is. Nem tudjuk, hogy mesterségét hol tanulta ki,
valószínűleg Kassán. A városi levéltárban két okmány
igazolja, hogy katonafelcser volt. Az egyik Kassán kelt
1735 jún. 4-én, amikor Kis Viczay 20 éves volt. A braun.86

schweigi és lüneburg-wolfenbütteli uralkodó-herceg- nevét viselő császári gyalogezred császári tábori és törzsorvosa: Lt. Ir. v. Deimble, a helybeli császári törzssebésznek, Johann Erhard Erzel-nek bevonásával vizsgáztatta
le Kis Viczayt és őt alkalmasnak találta arra, hogy az
ezrednél mint alfelcser (Unterfeldscherer) szolgáljon. A
bizonyítványt mindketten aláírták. A másik bizonyítványban, amely 5 évvel később, 1740 aug. 1-éii Eperjesen
kelt, amikor Kis Viczay búcsút mondott á katonáságnak.
Ebben Cuyas Pál gróf alezredes ezredparancsnok igazolja, hogy az ő ezredében Kis Viczay mint Untér-Feldscherer 67 hónapig becsületesen szolgált ¿ háborúkban
és a helyőrségben s ezért őt mindenkinék á jóindulatába
ajánlja.
' ;
"
? '
Huszonöt éves mult tehát Kis Viczay, amikor leszerelt. Feltehetjük, hogy már akkor, 1740-ben, Mária Terézia királynő trónralépésekor letelepedett szülővárosában, Kassán, ahol még élt atyja, az evangelikus lelkész.
Hamarosan meg is nősült. Feleségül vette Hermám! János evangelikus lelkész Erzsébet nevű leányát (az-'esküvő évét pontosan nem ismerjük, .1740 és 44 kőzött lehetett). Hermann János ugyanakkor tanult Wittenbergben,
amikor Kis Viczay Péter. Már onnan eredhetett barátságuk. Azután egyidejűleg voltak Kassán, lelkészek. Gyermekeik összeházasodtak. Hermannak „Die Recht-seeligen
Augen" címen- két halotti beszéde megjelent Kássári
1738-ban. Egy katekizmust is kiadott. Kis Viczay József
és Hermann Erzsébet házasságából 6 gyermek született,
4 leány: Erzsébet (?), Zsuzsanna (1748 márc. 26), Mária
Anná (1751 jún. 14), Éva (1759 dec. 25) és 2 fiú: József
(1746 márc. 23) és Péter (1757 máj. 24., meghalt 4 hónapos korában). Felesége, „ki sok betegséget szenvedett
át", meghalt 1764 nov. 30-án.
A kiszolgált katonai alfelcser, most már polgári b'orbélysebész, talán előkelő állást betöltő atyja és apósa
miatt is, de valószínűleg egyéni kiválósága miatt is csakhamar tekintélynek örvend a városban. Ezt nem minden
sebészről mondhatjuk el. Nagy részük inkább borbély
volt, mint sebész. De azért Kis Viczay sem foglalkozott
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tisztán sebészettel, 1752-ben például beretválásról nyújtott be számlát a városnak. 1756-ban azonban egy városi
jobbágy gyógyításáért a pozsonyi taxa alapján 12 forintot vett fel a várostól. Már 1758-ban a sebészek céhe
atyamesterévé választja. Ezt az állást azután két évtizedig tölti be. E tiszteletbeli állása mellett két fizetéses
állást is kap. Abauj megye is, Kassa város is hivatalos
sebészévé (chyrurgus ordinarius) választja. Nem tudjuk,
hogy melyik évben kapta meg hivatalait, a megyeit talán
már a negyvenes években. A város számadá'könyvében
1759-ben már szerepel az ő évi 48 forint fizetése, amelyet
1771-ben 100 forintra emelnek fel.' 1785-ben még egy
nagy megtiszteltetés éri az öreg sebészt. Városi szenátorrá választják Fuker helyébe. Őfelsége jóváhagyja a
vála-ztást számfeletti szenátorrá az acatholicusok részéről. (Ht. 1038/1785. sz.)
Élete a-konyán azonban sok izgalomban is van része a
sebésznek. Amikor a nagyszombati egyetem orvosi karát Mária Terézia királynő megalapította, 1770-ben és
1771-ben elrendelték, hogy az országban gyakorlatot
folytató sebészek az egyetemen vizsgát tegyenek. Ez alól
c ak azokat menthették fel, akik már előbb vizsgát tettek az országos főorvos, vagy az egészségügyi tanács,
vagy az egészségügyi bizottság előtt és azután ügyességükkel és rátermett'égükkel kitűntek. Ezt a rendelkezést
ugyan nem hajtották azonnal végre, de a helytartótanács
1777-ben, 1784-ben, 85-ben, 86-ban ismételten sürgeti a
városoktól és a vármegyéktől a sebészek névjegyzékét.
1777 okt. 8-án Abauj vármegye közgyűlésén felolvasták
a megye válaszát, amely szerint Kis Viczay Józsefet a
tábori orvos és sebész approbálták és már több mint 30
éve űzi a sebészetet ,,cum laudabili effectu". Mivel azonban nincs 1771 e'.ött kelt olyan bizonyítványa, amilyet kívántak, Eudára kellene utaznia vizsgára.
Kassa város 1784 július 30-án terjeszti fel a sebészek
névjegyzékét. Hivatkozik arra, hogy Kis Viczay Józsefet, akit annak idején a tábori orvos és sebész levizsgáztattak, az 1771 május 6-i rendelet alapján békében hagyták és már 45 év óta szolgál. A helytartótanács 1786 má.88

jus 9-én ismét kéri a sebészek bizonyítványait. A város
május 26-án felel és hiteies másolatban elküldi Kis Viczaynak azt a bizonyítványát, amelyet 1735-ben a torzsorvos és a törzssebész elegendő vizsgáztatás után kiadtak és azt, amit ezredparancsnoka az ő hű szolgálatairól
adott (1. fent) és a magas kiráiyi rendeletet, mely megengedte neki a további sebészi gyakorlatot. A helytartótanács július 25-én válaszol: Kis Viczay József és Adriányi János sebészek korukra való tekintettel nem akarnak a pesti egyetemen vizsgát tenni. Nem lehet eltérni
a rendelettől, azért végleges feleletet és jelentést kérnek.
Mégis meg lehet azonban engedni ennek a két felcsernek, hogy kisebb sebészi műtéteket, mint érvágást, köpölyözést, foghúzást stb. végezhessenek. A város október
17-éri azt válaszolja, hogy Kis Viczay több mint 50 éve
kiválóan operál „cum omni dexteritate, pleno contento
et satisfactione" és nem akarja a hosszú utat megtenni
(72. évében van!). Mindez nem használ. A helytartótanács
ragaszkodik a vizsgához, mire Kis Viczay lemond hivatalos állásairól. Helyére városi sebésznek több pályázó
közül egyhangúlag Koppenhagen Vilmost választják
meg. Ezt megfellebbezi Langh György, az egyik lemaradt
pályázó. A város nov. 11-én felel a fellebbezésre. Négy
évvel később Kis Viczay mégis Pestre készül utazni,
mert erre a célra a sebé'zcéh kiutalt 12 forintot. Ki; Viczay azonban ekkor már 75 éves és még ugyanezen év,
1790 november 25-én meghalt. Ekkor 4 leánya már férjnél volt (Erzsébet — Schwarzné lg1 ón, Zsuzsanna — Hanusch Józsefné, Mária Anna — Schuler Mihályné, Éva
— Ochs Jakab Sámuelné), egyetlen fia, József pedig
Kajra város physicusa.
Kis Viczay Péter és Hermamn János kassai evangelikus
lelkészek, unokája, Kis Viczay József kassai és abaujvármegyei sebész fia: ifj. Kis Vitzay József, ;zá.mos kivá'ó
orvoshoz hasonlóan, protestáns papi és sebészi elődök
leszármazottja. Anyja Hermann Erzsébet volt.
Ifj. Kis Vitzay József született Ka;>;án, 1746 március
26-én. Elemi és középiskoláit itt végezte. ,,Jó keresztény
nevelésben részesült és atyja oldalán szerezte sebórzi és
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orvosi tudásának alapjait" (Heckenast). Orvosi egyetemi
tanulmányait Bécsben kezdte, majd az 1770-ben megnyílt
nagyszombati orvosi karon foiytatta. Egyes adatok szerint 1771-ben Bécsben, mások szerint Budán lett doktor.
Ezek helytelenek. Budán csak 1777—78-ban nyílt meg az
oda áthelyezett egyetem. Tanulmányait még Nagyszombatban fejezte be és ott avatták orvosdoktorrá 1773-ban,
mint az ú j egyetemi orvosi kar negyedik doktorát. Nem
egészen helyes azonban az a kifejezésünk, hogy orvosdoktorrá avatták. Akkor a protestánsokat az egyetem
nem avatta doktorrá, hanem csak a kar licentiatusává.
Amint Győry Tibor írja „Az orvostudományi kar történeté"-ben (1936), a két fokozat a gyakorlat szempontjából nem jelentett különbséget. Az orvosi gyakorlat folytatásához elég volt a licentiatusság, csak a tanítás jogához, tanszék elnyeréséhez, a karba való bekebelezéshez
kellett a doktorátus. Az egyetemi promotios könyv nem
is jelöli meg, hogy kit avattak doktorrá és kit licentiatussá.
Kis Vitzay latinnyelvű doktori értekezése is Nagyszombatban jelent meg 1773-ban a következő címen: „Josephi Kis Witzay hüngari Cassoviensis Dissertatio inauguralis medica de lingua ut signo in morbis". (A nyelvről, mint betegségek jeléről.) 60 oldal terjedelmű. Atyjának ajánlja: „Josepho Kis Witzay inclyti comit. Abauivariensis et regiae liberaeque civitatis Cassoviensis chirurgo, patri suo plurimum venerando". A dolgozat 11 fejezetre oszlik, amelyeknek címei a következők:
Caput I. de lingua ut signo in morbis, caput II.—VIII.
de lingua sicca, alba, aspera, nigra, rubra, flava, viridi,
caput IX. de lingua ut organo gustus considerata, caput
X. de lingua ut organo loquetae inserviente, caput XI.
de doctrina sinesium.
Már a fejezetek címei is mutatják, hogy abban az időben milyen nagy jelentőséget tulajdonítottak a kórismében a nyelv elváltozásainak. Ez az értekezés Witzaynak
egyetlen orvosi dolgozata.
Felavatása után valószínűleg azonnal letelepedett Kassán és szülővárosát soha többé el nem hagyta. Hamaro.90

san az akkor még önálló-Torna megyének, majd 1782ben Portner Károly után Kassa városnak is physicus ordinariusa (rendes orvosa) lett. A városnak akkor kb. 6000
lakosa volt (1790-ben 5585 katolikus és 951 nem katolikus). Eleinte bérházakban lakott. 1788-ban évi 40 forintért a várostól bérbe vette a régi elemi iskola földszintjét („domus illa normális schola in piatea Forgatsiana"
existens"). Két évvel később a népösszeírási jegyzőkönyv
szerint az Erhard-féle városi házban lakott. Valószínűleg
csak atyja halála után költözött a családi házba.
Letelepedése után igen hamar megnyerte a betegek
bizalmát. Amint a Felsőmagyarországi Minervá-ban olvassuk (1827): „szerencsés gyógyításai, kötelességének
hű telyesítése, számtalan jótétei betegei körül, mellyek
szinte a vesztegetésig mentenek, kevés holnapok alatt
olly hirbe hozák, a mit mások minden nagy érdemek
mellett egész életekben sem tudnak megszerezni. A Városnak akkor még csak két Orvosa vala; most csak-nem
minden egyedül Viczay által kívánt gyógyittatni. Pitvara
korán reggel olta nyolczig tömve vala azokkal, a kik se-:
gélyét kívánták. Akkor elkezdé kerengősét, mely szinte
délig tarta. Háromkor újra kezdé azt; hatkor rendesen
kertjébe vonta magát, 's az estvét a barátságnak 's szerelemnek szentelé. Most még egyszer járta-bé nehezebb
betegeit, ki a legtávolabb külvárosig, olly hűséggel a
legszegényebb viskóba, mint a leggazdagabbak palotájikhoz, 's akkor éjfélig tanult, 's újra írá betegeinek láistromát az uczák szerint, hogy valakit ne felejtsen. S ezen
rendében megmarada napjainak végéig, mert az ő betegeinek száma, azért hogy itt megszaporodának az -Orvosok, soha meg nem fogyott.
Munkássága tovább terjede ki Vármegyéje 's Városa
határainál. A nehezebb betegekhez nem ritkán Falukra
hivatott meg Orvosi tanácskozásokra. Ment éjjel nappal,
ifjabb esztendejiben lovagolva, de úgy, hogy minden Státion uj ló várja: s nem ritkán történt, hogy a ló kidőlt
alatta. Magát soha nem kímélte, s fő gondja betegei voltak, kiket a' Városban elhagyott.
Soha ember a' pénzt kevés'bé mint ő nem szerette. In.91

gyen tette szolgálatjait a' nem gazdagoknál; a szegényeknél nem csak a' patikát fizette, ugy hogy e kölcségei esztendőt által két-három ezer forintra mentek, hanem a'hol ínséget látott, marokkal szórta a' pénzt a' beteg ágyába. Ezt maga soha nem beszélte: betegei hirdették el, áldva jóltevőjöket, s csudálva ennek nemes lelkét. Plurimum facere, minimum de se loqui.
Ifjabb esztendeiben elkezde gyűjteni réz-metszéseket,
csigákat, ásványokat, pénzeket, de legfőbb szenvedelme
kertecskéje vala, a Hernád bal szélén, a malmok szomszédjában. Itt pihene meg eltikkadva fáradságos napi
munkája után; itt élte életének legkedvesebb szempillantásait, barátainak szent és zárt körökben. A' kik nem érték, ez a' Remete-ház, ez a' kápolna, ez a' Templáriusi
Rom, ez a' térden álló szobor, könyörgő kezekkel mit jelenthet, felakadhatának az eggymást toló tárgyakon: a'
kik érték, megbocsáták a' kertészi tudomány törvényeivel ellenkező hibát.
Azoknak, kik a Felejthetetlent ismerték, kedves lesz
tudni, hogy a kávéház előtt álló o^asz-nyárfák, gesztenyék, juharok, sorbusok Viczaynak kezével vágynák ültetve. Az eszes különözéseket nem hiúságból, hanem Ízlésből kedvellő ember nem tartá magához illetlennek,
kivenni a' napszámosok kezéből az ásót és kapát, 's itt
mindenek láttára tevé, a' mit kertjében elrejtve a' mások
szemei elől, mindennap csinált. Bár e' fák susogása az itt
mula'.ókat 'a' dicső Férjfi' tetteire emlékeztesse!
Lelke hevesen szerette a' szépet, hevesen utálta a' rútat, s nem szégyellé kimutatni érzéseit. Betegeihez sietvén reggelenkint, mindennap felméne eggy házhoz, ott
forró c ókot nyoma eggy tisztelt kézre, minteggy áldást
kérve munkájához, 's ment, a' nélkül, hogy eggy szót
szóllott volna; de éppen ez a' lánglelkű Férjfiu, a' ki ezt
tevé, lángoló haraggal, irtózva fordult el eggy embernek
csak nevét is hallván, kit, némelly másokkal együtt, ő
is nem szerethete.
Teste' alkotása erős volt és zömök, alkalmatlan kövérség nélkül; termete közép r zer magasságú, haja szög szemei kékek, ötven-negyedik esztendejéig minden héten
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háromszor ferde-meg hideg vízben. Itala víz, és amit
kárhoztata, de el nem hagyhata, kávé. Nyaka télben
nyárban kendő nélkül, mejje ~ mindég nyitva. Éhséget,
szomjat, hideget, meleget tűrt á' csudáihatásig, 's a iegkeményebb télben is eggy köpenyegbe vonta magát."
Szószerint közlöm itt a Minerva leírását, mert az nemcsak Vitzayra jellemző, hanem egyúttal a kortárs tollából eredő hű leírása a 18. század végén és a 19. elején
működött magyar vidéki gyakorló orvos napirendjének
és életmódjának.
Vitzay doktor kertje,, amelyet a Minerva emlit és
amelyről még később is lesz szó, a Malomárok partján, a mai Jókai-utcán volt. Nemcsak az ő életében,
hanem még évtizedek múlva is a város nevezetességei
között emlegették (Szepesházy—Thiele). Számos látogató
kereste fel, Vitzay barátain kívül idegenek is. A múzeumban van egy Emlékkönyv, amelyre későbbi tulajdonosa, dr. Jeney címül írta: „Monogramme Der gebildeten
Freunde und Besucher des allerliebsten Kunst Gartens
Drs. Jo ephi Kiss Vitzay." Az emlékkönyvbe az 1797.
évben német, angol, francia, latin, olasz és magyar nyelven írták be emléksoraikat a látogatók, nagyrészt előkelő dámák és urak. Ugyanekkor Ferenc császár-király
csapatai kétségbeesett harcokat vívtak Napoleon hadai
ellen. Ezekre a világtörténelmi eseményekre azonban
semmi sem utal a bájos, egyszerű könyvben, amelynek
minden sora a Vitzay iránti nagyrabecsülést és szeretetet
fejezi ki.
,
Az első sorokat 1797 június 25-én németül írta Prónay
Caroline sz. Podmaniczky báróné. Egy négysoros kis angolnyelvű versike megemlékezik Vitzay nagy szerelméről, amelynek megkoronázásául Hy'men láncait kívánja
neki. Ez eredetiben így szól:
„I shall beg the Gods, to crown your
love by hymens chaine
With your dear and amiable
She Friend H e l e n e . . . "
Nem mindenki írt ilyen jól angolul. Fáy Christine angol
3
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sorait például kedves magyaros helyesírással írta imígyen: „This day ar the most fortunest of all my lif, bicos
y vas ath the gretest richess det of all this world and
your nams ar my consolation." Persze magyarul sem írtak nagyon helyesen, mert a könyv kevés magyar emléksorainak egyikét Jekelfalusi Zsófia így írta: „Oh Aldot szabatsak, Szerenytsitlen rabság". Tasnády-Székely
István és 7 társa ezt írták: „Ha nevünk itt lészen — e
kerthez jussunk lészen." Carolus Klobusiczky latinul és
röviden írta: „Cato vixit, Vitzay vivit". Ugyancsak latinul írta Bárczay Ferenc: „Vivat Viczay Lauros in ter
Frondesque perennes". A város és környéke sok nemesi
és főúri lakójának bejegyzéseit láthatjuk a könyvben,
amelyek közül még egynéhányat közlünk itt. „Ich liebe
dich vom Hertzen", Sandl Szirmay g. Draskovich. —r „Comme la rose est la Reine des fleurs, Vous êtes le Souverain de mon coeur" (aláírás nélkül). — „Vergiss nicht
mein", Elisabeth Zaturetzky. — „Lieben und geliebt werden ist das grosse Glück auf Erden", Szent-Ivany. —
„Szeretlek még élek még bennem az Lélek", Jekelfalusi
Klara. — „Viel Freuden, wenig frei, dein Loos!" Therese
Szirmay. — „Denken Sie oft an Ihrer Freundin und Dienerin", Buttler. — „Wen ich in Caschau wandte und
dieser Gartheri wehre mein, so müsste ich hier begraben
sein", Babet Wurm. — „Pour m'amuser et être très con-r
tente,, il ne faut que votre personne et ce jolie jardin",
Bepi Almásy. — „Ihr garten ist schön und angenehm,
doch ihre bekantschaft ist das schönste darinnen", Anna
Almasy geborene von Kapy. — „Wie sehr liebe ich doch
Sie und Ihren schönen Garten", Fany Szerenczy. —
,,J'aime La Vertu, c'est ma maxime, voyer la raison,
pourquoi je vous estime", Josephe Csaky. — Az egyik
tündér csak igy írja alá magát: „La Vostra Vera amica".
— Jeanette Pukyt költeményre ihlette a költői környezet
és ezt írta:
„Wandle lang in diesem schönen Thaïe
Unter wolkenleerem Himmel hier,
Trink die Freude aus gefüllter Schaale
Und bekränze dich mit Immergrün."
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Idézeteinket fejezzük be E. G., Csaky-nak következő
komoly soraival: „Als Freund und Vertrauter der Natur
linderst du in den Morgenstunden die Leiden der Menschheit und abends pflegst du mit väterlicher Hand deine
selbstgepflantzten Bäume."
A Minervában is olvastunk a Vitzay-ültette fákról úgy
saját kertjében, mint a kávéház előtt is. Ezeket a régi
színház ós a Mária-szobor közötti téren ültette, az úgynevezett Nagy-sétatéren. Ez sokkal nagyobb volt, mint
az a park, amely ma van a helyén, mert a régi Nagysétatér egy részét most elfoglalja a réginél északabbra
és nagyobbra épített új színházépület. Kassa múlt századbeli leírói nem felejtik el megemlíteni, hogy az első
kassai sétateret Vitzay alkotta. Tutkó szerint 1805-ben
széthányták a Szűz Mária-szobor szomszédságában, a
premontrei templommal szemben lévő katonai faőrsöt és
a szép teret fákkal ültette be Viczay. Szepesházy és
Thiele szerint a sétatéren egy nagyon széles és két keskenyebb fasort képeznek a magas, felségesen hullámzó
nyárfák és gesztenyefák, melyeknek elültetésével a régen
elhunyt, általános tisztelt dr. Viczay szép emléket emelt
- polgártársai szívében.
Kis Vitzay megbecsüléséhez és neve fennmaradásához
nagyban hozzájárult az a hosszú és meleg barátság is,
amely őt irodalmunk akkori vezéréhez, Kazinczy Ferenchez fűzte. Kazinczy egyéniségét pedig szépen jellemzi az
a sírig tartó hála? amely őt 13 évvel idősebb barátjához,
orvosához, élete megmentöjéhez kötötte.,
Kazinczy 1789 augusztus 23-án ezt írja Vitéz Imrének:
„Ez az édes érzés késért engemet a sír széléig, honnan
Viczaym csak kevéssel ezelőtt ragadott ki, s az fog, reménlem, addig a sír szélig is kísérni, ahol nem lesz Viczaym, hogy kiragadjon!"
Két hónappal azelőtt ugyanis súlyos betegségen, valószínűleg tüdőgyulladáson esett át Kazinczy. Amint a
„Pályám emlékezeté"-ben írja, „június elején forróhideggel térék vissza szepesi utamból. Orvosom és barátom, Viczay József, már 19-d nem hitte, hogy a reggelt
érjem. Ifjúságom és a.kassai prédikátor könyörgése meg.95

tartott. Baróti (Szabó Dávid) miséje alatt zára kívánságai
közzé". (A prédikátor, aki vasárnapi könyörgésébe foglalta Kazinczyt, Kovács István református lelkész volt.)
Kazinczy belekeveredett a Martinovics-féle összeesküvé be és évekig (1795—1801) fogságban tartották. A fogságból anyjának írt leveleiben is többször említi Vitzayt
Egyszer kéri, hogy növénypalántát tegyen ei neki, máskor ő küld barátjának növényi magvakat. 1799 június
16-án azt írja: „Én septbr. ólta betegeskedem. Három
alsó fogam elől veszti az inyét. Zahnscorbutnak mondják. Viczay mondja meg, mi lessz belőle."
A börtönből kiszabadult Kazinczy hazánk kiválóságairól arckép-sorozatot ad ki. Gf. Ráday Gedeon és Hoiváth Ádám képei után a harmadik a Vitzayé, az övét
követik Virág Benedek, Kazinczy András, Wesselényi
Miklós, gróf Török Lajos stb. képei. Jó társaságba került az egyszerű vidéki orvos! „Viczaynak igen jól eltalált képét én ezelőtt nyolcz évvel Czetter által metszettetém rézben, mert engem is nem egyedül virtusainak
tisztelete s a legszentebb barátság, hanem életem megtartása is csatlott hozzá" (írja Kazinczy Szemerének
Vitzay halála után). A metszetet Szekeresnek 1793-ban
festet arcképe után Czetter Sámuel Bécsben készítette.
A kép alatt latinnyelvű ajánlás: „Viro antiquae virtutis
constanti intrepido servatori civium — Franc. Kazinczy,
ut intuentium animi ad eius exemplum accendantur, 1803."
Ugyanez év júliusának 23-án írja Kazinczy Schedius
Lajosnak, hogy „Bei meiner Durchreise in Debreczin
theilte ich einen Abdruck der Viczayschen Kupferp.atte
auch H. Doctor Szent györgyi mit, ünd erzählte ihm zum
Lobe meines Freundes unter andern auch, dass im Senate
der Stadt Karchau durch einen Mann, den Viczay eben
vom Tode gerettet, die Motion gemacht wurde, diesem
würdigen Manne einen Beweis der öffentlichen Dankbarkeit, auf die er so gerechte Ansprüche hat, zu geben.
Man sprach von 100, 1000 f. und es war beschlossen, ihn
durch einen geschickten Mahler mahlen zu lassen und
das Bild in dem Saale des Senats aufzustellen". — „Ich
fasste den Vorsatz, Sie zu bitten, dass wenn Sie etwa die
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Erscheinung des Blattes in Ihrer Zeitschrift anzeigen
werden, zur Ehre meines Freundes und des Kaschauer
Rathes den eben erzählten Zug anführen wollen." Schedius teljesítette (nem egészen helyesen) a kérést és írt
a Kazinczy költségén kiadott rézmetszetről a „Zeitschr,
vom und für Ungern" c. lap IV. kötetében (269. o.). Az
500 példányban készült képből 1811-ben már csak 10 példánya maradt Kazinczynak (Döbrentei Gábornak írta).
Nem tudjuk, hogy a városi tanács határozatát teljesítették-e. Vitzaynak festett arcképét nem ismerjük. Azt
sem, amelyről a rézmetszet készült.
Kazinczyn kívül más „irodalmi" betege is volt Vitzaynak — Dayka Gábor, aki akkoriban Kassán tanult.
Szemere Pál írja Kazinczynak a Dayka életrajzában: „A
nemes lelkű Viczay gyógyító kezek alá vevé, s nem csak
orvosa, de jóltevője is lett, s eltiltotta a tanulástól."
Még egyszer említi Kazinczy a „Pályám emlékezeté"-ben Vitzayt. „Az esztendő (1803) utolsó heteiben
rám jőve egy in-hideg Ér-Semjénben, s életemet most
dr. Szentgyörgyi József úr tartotta meg, mint 14 esztendő
előtt Viczay Kassán." (Szentgyörgyi József 1765—1832,
debreceni városi főorvos, Kazinczy barátja és orvosa,
akivel sokat levelezett. Nagyobb munkát írt róla D. Elekes György.)
Valószínűleg Kazinczy iránti barátságból fordította le
Vitzay németből a Kassán, 1792-ben névtelenül megjelent ,,A' Frey-Maurer, avagy szabad-kűmíves rendnek
oltalmazása" című könyvet. Tudósításában hangoztatja a
fordító, hogy ő a' Renden kívül áll és ő is egy azok közül, kiket ezen könyvnek olvasása a rend felől való jobb
gondolatokra hozott.
Feltűnő, hogy sem a Minerva cikke, sem Kazinczy és
Heckenast nem tesznek említést Vitzay hivatali működéséről. Pedig két állása is volt, Torna megyének és
Kassa városnak volt physicus ordinariusa (rendes orvosa). Űgylátszik, nem sok időt töltött hivatalának íróasztalánál, hivatalos munkájának legnagyobb részét a
szegény betegek meglátogatása képezte.
Abban az időben a városi fizikusi állás nem jelenthe8
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tett valami különös rangot, hiszen csaknem minden orvos ilyen állást töltött be. Sőt nem is jutott az országban minden városnak és vármegyének orvos, még akkor
sem, ha az illető közületek hajlandók is lettek volna ezt
az állást megszervezni és betölteni. Kassa város, a többi
felsőmagyarországi városhoz hasonlóan, már évszázadok
óta igyekezett orvost szerezni (ez nem mindig sikerült),
de a vármegyék egy része még Mária Terézia rendeletére sem tartott orvost. A városok sem azért választottak hivatalos orvost, hogy az a közegészségüggyel törődjék, hanem, hogy a beteg polgárokat gyógyítsa.
Kis Vitzay életrajzában már a' Minervában olvastuk,
hogy az ő működésének elején még két orvos volt Kassán. Ezek közül Mayer Ernő Lajos Abaúj vármegyének
volt a fizikusa, Fuker Frigyes Jakab pedig azon ritka
orvosok közé tartozott, akiknek (legalább is tudomásunk
szerint) nem volt állásuk. Mindkettő egyébként egykorú
volt Vitzayval, Fuker egy évvel őelőtte végzett Nagyszombatban, Mayer pedig két évvel előbb Bécsben.
A városi és vármegyei fizikusok hivatalos munkáját
azelőtt nem irányítottak központi hatóságok. Annyit tettek a közegészségügyért, amennyit jónak láttak. Csak
Mária Terézia és még inkább II. József idejében kezdett az udvari, majd a helytartósági egészségügyi bizottság rendeleteket küldeni a fizikusoknak. Elrendelték
például, hogy a fizikusok kötelesek időnkint kimutatást
küldeni az előző év folyamán észlelt időjárásról és betegségekről, valamint az ellenük alkalmazott gyógyszerekről. Ennek a rendeletnek Vitzay is eleget tesz, de
nem gépiesen. Kifejti 1785. évi jelentésében, hogy az
csak saját és a városi sebész úr gyakorlatára vonatkozik. Ha azonban a helytartótanács a következő években
is kíván ilyen jelentést, akkor magasabb intézkedés végett a következő javaslatot terjeszti elő a helytartótanácsnak: Ha nemcsak a saját és a városi sebész gyakorlatáról kell jelentést tenni, hanem minden járványos
és gócos betegségről, amelyet a városban gyógyítottak,
akkor helyes volna kötelezni a városban működő többi
orvos urat, sőt a közigazgatás sebészeit és sok mást is,
.98

akik semmiképen nem függnek a városi fizikus irányításától, de betegeket kezelnek, hogy ők is adják be az előírt jelentést a helytartótanácsnak, vagy feldolgozás végett a városi fizikusnak.
Nem tudjuk, hogy mi volt az eredménye ennek a
felterjesztésnek, de ez azt mutatja, hogy Vitzay nagyon
alázatosan a felsőség előtt is mert véleményt nyilvánítani. 1790-ben jelenti, hogy 1789 május havatói
augusztusig váltóláz, szeptemberben vérhas lépett fel a
városban. Ebben az évben 3099 betegről tesz jelentést,
akik közül 2165 gyógyíttatta magát. 1763-at ő maga
gyógykezelt, 45-öt pénzért, a többit ingyen! Nagyrészük
a közseli falvakban lakott. 1788-ban a helytartótanács
kérdésére azt jelenti, hogy a városban nem fordultak elő
•olyan betegségek, amelyek az élelmiszerek hiányára vezethetők vissza.
Láthatunk a városi levéltárban több patikavizsgálati
jegyzőkönyvet, orvosi bizonyítványt, halotti bizonyítványt, boncjegyzőkönyvet Vitzay tollából. 1790-ben a
méh-serről (hydromel) ad orvosi véleményt, amely
egészségeiknek csak annyit árt, amennyit a bor, vagy
ser szokott ártani, de ha betegek isszák azt kiütések és
himlők elűzésére, akkor méregként el kell tiltani. A következő évben jelenti, hogy a Forgács-, Mészáros- és
Kovács-utcában, valamint mellékutcáikban lévő nyilt
pocsolyák és árkok rontják a város levegőjét és járványokat okoznak, mint két évvel azelőtt is.
1808-ban himlőjárvány uralkodott a városban, amely
enyhén kezdődött, de később erősebbé vált. A veszély
elhárítása végett oltást javasol Vitzay. Felhívatja a városi sebészt (Lehotzkyt), hogy oltsa be a gyermekeket
és adjon számot arról, hogy addig miért nem oltott.
Nem sok adatunk van ugyan Vitzaynak csaknem három évtizedes hivatali működéséről, de ez a kevés azt
mutatja, hogy kötelességeit mindig lelkiismeretesen és
buzgón végezte.
Hivatali fizetése eleinte évi 200 forint volt. Ezt 1785ben 300-ra emelték. A következő évben ismét kér fize7'

99

tésemelést annál is inkább, mert Torna megyei állását
85-ben — a megyének Abaújjal való egyesítése miatt —
elvesztette. 87-ben teljesítik kérését, attól kezdve 400 forint az évi fizetése. Hasonló fizetést élveztek más városok és vármegyék fizikusai is.
Tiszteletbeli állásai is voltak Vitzaynak: táblabírája
volt több vármegyének és „felügyelője a helybeli evangélikus magyar egyháznak, amely iránt nagyatyja iránti
mély, határtalan tiszteletből, mindig különös előszeretettel viseltetett" (Heckenast). Az a szeretet, amellyel
életében az egész város körülvette Kis Vitzayt, még fokozottabban mutatkozott meg halálakor. Rövid lefolyású,
heveny betegség ölte meg 1810 április 5-én. Csak 64 éves
volt, míg atyja 75, nagyatyja 81 évet élt. Rajta is beteljesedett a gyakorló orvosok végzete: életüknek feláldozása a betegek javára!
Halálát a róm. kat. plébánia anyakönyvébe is bejegyezték a következő szavakkal: „1810. Április 5. N. B.
Hac die mundo valedixit Spectabilis D. Josephus Vitzay,
celebris Civitatis Cassoviensis Ordinarius Physicus, Confe sioni ut ut Evangelicae addictus, Verus tamen et Communis Páter Protector pauperum." Magyarul: „ . . . e napon mondott búcsút a világnak tekintetes V. J. úr, Kassa
város rendes fizikusa, evangelikus vallású ugyan, de a
szegények igazi és közös atyja és pártfogója" (Wick
Béla fordítása és közlése „Kassa régi temetői"-ben).
Temetésén, halála után 13 nappal, Heckenast Mihály,
a kassai német evangélikus egyházközség lelkesze tartott németnyelvű gyászbeszédet, amely nyomtatásban
is megjelent („Vitzays Todenfeyer", 1810). A 20 oldalas
füzetben 2 oldalas előszó az esetleges kívülálló olvasót
emlékezteti arra, hogy Vitzay egész Kassára és környékére igen fontos, általánosan érdeklő személy volt és
hogy csak kevés ember van, aki minden po'gártársa részéről ilyen ritka kitüntetésben részesül. Nevenapja mindig ünnepe volt egész Kassának. Halála napja általános
gyász napja. „Temetése, a számtalan, őt kísérő embertömeget tekintve és az általánosan látható, nem színlelt
részvétet tekintve — egyetlen a maga nemében és a leg.100

nagyobb, legünnepélyesebb, amit valaha Kassán láttak.
Nem sokat mond az, aki azt állítja, hogy temetésén az
egész város, gazdag és szegény, nagy és kicsiny, ifjú és
öreg, mozgásban volt a'megboldogult sírja felé."
„Hirtelen megbetegedésének híre általános ijedtséget,
általános szorongást keltett. Aggódva lesték naponta a
híreket. Amikor pedig elterjedt a hír, Vitzay halott! —
ez olyan volt, mintha pusztító, minden érzékünket eltompító villámsugár csapott volna le közvetlen közelünkbe.
Tompa csend honolt a házakban és a tereken, néma fájdalom töltötte meg mindenki szívét."
„A mi derék, jó, általánosan tisztelt Vitzaynk, orvosaink nemes, érdemes veteránja, a hű, tevékeny emberbarát nincs többé. Ezt hallani napok óta városunk minden utcáján, ezt hirdetik a komor harangok és mindenki
a legtekintélyesebbtől a legkisebbig, a leggazdagabbtól a
legszegényebbig siratja."
Heckenast gyászbeszédében mondja: „Fáradhatatlan,
nem csüggedő, változatlan hivatásbuzgóság, párosulva
példátlan önzetlenséggel, viselkedésének egyenessége és
nyíltsága, ami csak kevés embernek és csak az önálló
férfinek szokott tulajdona lenni, valódi keresztényi részvét és gyengédség a szükséget szenvedő Szegénység
iránt és jóindulatú szegény idegenek iránt is, végül vallásosság, amely inkább tettekben, mint szavakban és
arcjátékban nyilvánul: ezek voltak Vitzay jellemének
fővonásai.
Különösen a szegényeknek van mindenki előtt okuk
gyászolni. Ök vesztették el hű jótevőjüket. Nemcsak tanácsokkal látta el szegény betegeit, hanem orvossággal
és erősítőszerekkel is. Nem is kell dicsérnie az elhunytat. annak, aki ravatala mellett napokon át tanúja lehetett a megható, szívbemarkoló jeleneteknek. Ezrek köszönhetik neki életüket, megmentésüket. Semmi veszély,
megerőltetés, áldozat nem volt neki nagy, bármennyire
is gyakran tanácsolták neki jó és javáért gyengéden aggódó barátai, hogy erejét és egészségét kímélje. A legrosszabb időben, a legutóbbi nyáron is, amikor a legmagasabb fokra hágott a lázjárvány elterjedése, naponta
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több mint 80 házat látogatott meg a legtávolabbi külvárosokban és a legrosszabbindulatú lázakban is. Éppen
ezek az utolsó megerőltetések sokban siettethették halálát. Elemésztette magát, a szó valódi értelmében, abban
a szolgálatban, amelyet másoknak teljesített."
Haláláról és temetéséről Kazinczy értesíti Szentgyörgyi József debreceni főorvost: „Dr. Viczay Kassán 5a
apr. holt meg. Eggy fejedelemnek sem lehet szebb temetése. A szegények öszvefutottak házánál s sírva kísérték a temetőig kővel megterhelt üres koporsóját, mert
hamvai kertjében rejtettek el titkon, magának kívánsága
szerént." (Tehát Kazinczy is hitelt adott annak a legendának, hogy Vitzáyt kertjében temették el ott, ahová később emléket is állítottak neki.) „Tízezer forint gyűjtetik öszve annak a helynek, a hol végre nyugszik, szépítésére. A Patikákban 7000 f-nál többel adós. Kell-e nagyobb dicséret reá? Dr. Krügert Eperjesről magához
hivatta, nem gyógyítani, úgymond, hanem hogy barátjától búcsút vehessen és neki kimondhassa akaratját, melly
szerint holmijével bánnia kell. Kérlek, ne nyujtóztattass
ki úgy mint a holtakat szokás, úgymond; hanem mintha
csak aludnám, tenyeremet ábrázatom alatt tartva és féloldalt fekve. Életemben soha sem volt nyugtom, hadd
láttassam halva nyugodni. — Ez nem fanfaronád. Egész
Kassa tudja, hogy igaz."
Szentgyörgyi válaszlevelében (1810. V. 26.) azt írja,
hogy „D. Viczay úr halálát nagy megilletődéssel olvastam: tsudálom, hogy eggy olly nagy érdemű emberről az
újságok tellyességgel halgattak. Mi lehetett utolsó nyavalyája? Látszik, hogy úgy rekesztette be életét, mint a
szorgalmatos munkás a jól töltött napot." Erre válaszolja
Kazinczy Széphalomról (1810. VI. 3-án): „Dr. Viczay felől hogy az újságokban még nincs emlékezet, nagyon
csodálom. Én régen küldtem volna, de azt hittem, hogy
kassai barátjai közzül eggyik vagy másik megszóllak
Felesége nem volt, de a fijának Sihulszky nevű kassai
születésű kassai Doctornak hagyta mind a mit hagyhatott. Nem ismerek érdemesebb két embert, mint Ö és Te."
Vitzay halálának híre csak aug. 4-én jelent meg a
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„Hazai és Külföldi Tudósítások" 10. számában. „Kassának és egyszersmind Torna Vármegyének rendes orvosa,
Doctor Kis Viczay Jósef úr ápr. 5-ikén fáradhatatlan és
felette sok nemes tselekedetek által ragyogóvá tett életének végét érte. Nőtelen lévén, maradékot nem hagyott
s véle együtt hólt ki nemes famíliája is. Kertjét s minden
vagyonját és így igen nevezetes pénz- és csigagyüjteményjét is, fogadott fiának, Sihulszky Fridrik úrnak
hagyta. A közönséges tisztelet és háládatosság soha világosabban nem. tündökölhetett, mint ennek a, nemeslelkű embernek temetésekor; mert a Város szegényei, kik
a megboldogultban nem tsak fáradhatatlan Gyógyítójokat, de Jóltevőjöket is vesztették el, sírva gyülekeztek
fel a halotti pompára; a Város nagyjai pedig egy ezerekbe kerülendő Emléket készülnek tiszteletére állítani
azon a piaczon, mellyet a Megholt élőfák oda ültetése
által ékesített."
A bécsi „Annalen der Literatur und Kunst des In- u.
Auslandes" novemberi füzetében emlékezett meg Vitzayról és részleteket közölt Heckenast gyászbeszédéből. Az
ugyancsak bécsi „Vaterländische Blätter" is megemlékezett Vitzay haláláról.
Vitzay végrendelete, amelyet a városi levéltárban őriznek, halála előtt 8 évvel, 1802 jún. 18-án kelt. Azt 5 tanú
is aláírta: kis-dobai Dobay Dániel, Fülöp János, nagyréthi
Darvas János, Fried Sámuel és Dürner Michál. A sok
tanú, még inkább a végrendelet keltezése, amely néhány
hónappal követte Sihulszky Jakab városi konzul halálát,
mutatja, hogy a végrendelkező nagy fontosságot tulajdonított végakaratának. Ez csakugyan érdekes rendelkezéseket tartalmaz, amelyek megerősíteni látszanak bizonyos gyanúkat. Ügy látszik, hogy nem tévedett Kazinczy
akikor, amikor Sihulszky doktort egyszerűen csak Vitzay
fiának és nem „fogadott" fiának mondta. Így találnánk
magyarázatot arra a kérdésre'is, hogy ki volt az a nagyon tisztelt asszony, akinek kezét Vitzay minden reggel
megcsókolta és ki volt az, akivel minden este a szerelemnek élt kertjében. A Vitzay kertje szomszédos volt
a Sihulszky ék kertjével!
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A végrendelet bevezetésében vallásos érzületéről és
azon kívánságáról ír, hogy temetése egyszerű legyen.
Egész vagyonának főörökösévé Sihulszky Frigyest, Sihulszky Jakab és felesége, sz. Szabó Julianna negyedszülött fiát teszi azzal a kívánsággal, hogy az örökség
átvétele után nevét Vitzay Frigyesre változtassa.
Neki hagyományozta 1. Nagy utcai házát (mia Fő-utca
84. sz.), melynek felső szomszédja báró Sahlhausen háza,
alsó pedig az „Arany Csillag" nevű városi ház (fogadó
volt benne, amelyben II. József császár is két ízben megszállt, később Felsőmagyarországi Múzeum, majd a helyén Társalgási Egylet, ma mozi); 2. kertjét a Felső Külvárosban, mely a Sihulszky, Korponay és Dusca kertek
szomszédságában van (a Malomárok partján, ma Jókaiutca); 3. összes ingóságait: lovak, szerszámok, hintók, kocsik, szánkók, szóval minden, ami a házban és a kertben
van.
Miután azonban a házat, a kert egy részét és az éremgyüjteményt néhai atyjától vette át 1600, 50, ill. 1000 forintért, elrendeli, hogy a főörökös ez összegeket fizesse
ki az örökhagyó nővéreinek és követeljen tőlük írást
arról, hogy a főörököstől semmiféle követelésük nincs.
Az akkor még gyermek Sihulszky Frigyes anyja teljhatalmat kap az örökség kamatainak haszonélvezetére.
Lelkére köti Vitzay, hogy „a zsenge ifjúból egy derék
embert neveljen Istennek és felebarátainak szolgálatára".
Ha az asszony esetleg nyomorba jutna, akkor az egész
örökséget zavartalanul saját céljaira fordíthatja, mert
Vitzay meg van győződve becsületességéről. Ha az anva
idő előtt meghalna, úgy minden igazhitű keresztényt arra
kér, hogy a fiút neveltetésében támogassa. Ha a fiú halna
meg előbb, akkor az egész örökség haszonélvezete élete
végéig az anyát illeti. Ha mindketten meghalnának és a
fiú örökösök nélkül, akkor a vagyont a 4 Vitzay-leány
kapja.
A magyar evangelikus egyháznak is hagyott 200 forintot, cselédeinek pedig egy évi bérüket.
A végrendeletet perrel támadták meg Vitzay testvérei,
ill. azoknak gyermekei. Egy évvel előbb (1809) is peres.104

kedtek, amikor Vitzay az apjától átvett Fő-utcai házat
el akarta adni Csáky Imre grófnak.
A végrendeletből tudjuk meg, hogy a pénzgyüjteményt
sem Vitzay főorvos gyűjtötte, hanem azt atyjától, a sebésztől vette át. Sihulszky örökölte azután a végrendelet
értelmében. Később a Meskó bárói család birtokába került. Nagy kár, hogy nem jutott a kassai múzeumba. Nem
is tudjuk, hogy ma hol van, a Meskó-család mai feje,
Zichy-Meskó Jakab gróf sem tud róla.
A végrendeletnek az egyszerű temetésre vonatkozó kívánsága, amint tudjuk, nem teljesült. Nem teljesült az a
kívánsága sem, hogy Sihulszky vegye fel a Vitzay nevet.
Amint a korabeli újságok — különösen mai fogalmaink
szerint — nagy késéssel adtak hírt Vitzay elhunytáról,
épp úgy sokáig késett emlékének maradandó megörökítése is. Kazinczy szerint tízezer forintot gyűjtenek síremlékére, a „Hazai és Külföldi Tudósítások" szerint ezerekbe kerülő emléket készülnek állítani Vitzaynak halála után a sétatéren. Ügy látszik, hogy a nagy lelkesedés szalmaláng volt, mert a sétatéri emlék sohasem készült el, a síremlék is csak sok év mutva.
A Felsőmagy arországi Minerva 1827-ben Vitzay arcképét és életrajzát közölte. Ez is mutatja, hogy barátai,
elsősorban Kazinczy, még mindig szeretettel gondoltak
rá. Az arckép mása annak a rézmetszetnek, amelyet annak idején Kazinczy készíttetett. A cikket, amelynek aláírása „A kiadó és a Red.", alighanem Kazinczy írta vagy
sugallta, mert csak arra vonatkozhattak Toldy Ferenc
Kazinczyhoz írt és 1827 nov. 30-án kelt levelének e sorai:
„Atyám azt beszéli, hogy Viczay egészen olyan, a milyennek festéd: mert ő is ösmerte s tisztelői közzé tartozott".
A síremlék felállítását megelőzte az az emlékmű, amelyet 1821-ben Sihulszky Frigyes állíttatott Kis Vitzaynak
a tőle örökölt kertben. Azt átrendezte, máshová vitette
a könyörgő asszony szobrát és annak helyére építményt
emeltetett, amelynek kupoláját 3 fekete márványoszlop
tartotta. Ezek között állott egy háromszögalakú talapzaton Vitzay mellszobra. A kertet azóta már régen felosz.105

tották és házakkal építették be (a mai Jókai-utcán), az
emléket lebontották, de a talapzatot és a szobrot ma is
őrzi a Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeum. Miután a
talapzat fából és a szobor kemény cser épből van, a 3 oszlop is aligha lehetett márványból.
A talapzat 3 oldalán a következő latin, magyar ill. német nyelvű, állítólag Dessewffy József gróftól származó
felírások olvashatók:
I. Illustri Viri
Josepho Viczay
Medici
Benefactoris
Magistri sui
cineri
Gratus haeres
Fridericus Sihulszky
MDCCCXXI.
II. A' jók a' jókat el nem felejtitek
Szomor fűzfa levelek
Boritják hamvai' Vedrét
A' Méltónak
S a' bús Emlékezet
Nyögve vagy remélve
Él mindég felette.
III. Der Weise Gute
ist nun Staub
. Belebend alles was
hier lebt;
Einst pflanzt' er
dièses dichte Laub
Jtzt weht nur noch sein
Geist und jedes Blat
erbebt.
Ugyancsak a Minervából tudjuk, hogy „Barátjai .pénzt
tettek össze, hogy a' kedves Megholt' sírja felett Egyiptuszi Ízlésben emelkedjék eggy kápolnácska, 's az már
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áll, de nem tellyesen elvégezve. Keresztszeghi Gróf Csáky
Emánuel, Szepes Földe' örökös Ura, val. b. t. Státus Tanácsos és Szepes Vármegye' örökös Fö-Ispanyja, ezen
valóban jóltevő Ember-barát' és szép lelkű Férjfiu' emlékezetét e' következő Felülírással óhajtotta a' maradék'
számára fel-tartani:
Simplex Moribus Fortunarum Contemptor
Dispensando Salutem Aegris
Langvidis Lenimen Inopibus Subsidia
Sui Immemor Concivibus Vixit
Magnatem Civem Colonum Mendicum
Pari Complexus Charitate
Obiit
Dignus Hygieae Sacerdos
Ereptum
Publica Flevit Calamitas
Molliter Ossa Cubent
Sic Vult Amicorum Corona
Statque Tumulus
Boni Memoriae Viri Sacer."
Már 1827-ben állott tehát a Forrás-utcai régi evangélikus temetőben a síremlék, de csak 1835-ben fejezték be
annak építését, mert ebből az évből való a kápolnaszerű
építmény emléktáblája, Csáky gróf szavait részben megváltoztatva, a következő felírással:
Josephus Kiss Viczay
M. D. I. Com. Tornensis
et L. R. Civ. Cassoviensis
Physicus.
Dispensando Salutem Aegris, Languidis Levamen,
Inopibus Subsidia, Sui Immemor, Concivibus Vixit.
Omnes Pari Complexus, Charitate Exemplum Sociis
Dignus, Hygieae Sacerdos, Obiit V. Apr. MDCCCX.
Anno aetat. LXV. Molliter Ossa cubent.
Sic voluerunt GRATI COAEVI
Statque Tumulus Memoriae Boni Viri sacer
MDCCCXXXV.
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A síremléket bizony már eléggé megviselte az idő és
megérdemelne egy kis helyreállítást és gondozást, hiszen
egyszerűsége dacára is egyike legnagyobbszabású régi
síremlékeinknek s leghíresebb orvosunk emlékét őrzi.
A síremlék gondozásán kívül meg kellene fizetnünk
régi adóságunkat is és a sétatéren, ill. a helyén létesített
parkban maradandó emléket kellene állíttatnunk alkotójának. Felmerült ugyan az a gondolat (Vécsey), hogy
lakóházát emléktáblával jelöljék meg. A házat azonban
azóta többször átalakították, üzleti portállal, cégtáblákkal csúfították el. Sokkal szebb a régi terv: a sétatéren
állítani emléket, pl. a szökőkút északi oldalán egy kőemlékpadot domborművei. Utca is viselhetné a nagy orvos és emberbarát nevét. A régi Róka-utcát, amely Vitzay kertjének helyén vonul, már Jókairól nevezték el.
így szóbajöhetne a szomszédos Vízi-utca vagy az evangélikus temetőt szegélyező Forrás- ill. most Sörgyár-utca,
vagy a Bankóra vezető egyik útvonal, vagy a Nagysétatér!
A város, amelynek főorvosa, az orvosi kar, amelynek
büszkesége, az evangelikus egyházközség, amelynek felügyelője volt és a Kazinczy Társaság, amely hálás barátjának nevét viseli, hivatottak arra, hogy emlékét megörökítsék. Hazánk nagyjai mellett ne feledkezzünk meg
városunk nagyjairól sem. Ezek között kell lennie Kis
Vitzay Józsefnek is!
Egyike volt ő városunk legérdemesebb, legnépszerűbb
és legérdekesebb polgárainak. Sokban talán a debreceniek „Tudós Professor Hatvani"-jához hasonlíthatjuk,
akinek emlékét nemcsak tudományos munkában (Lósy—
SchmidtEde), hanem regényben (Jókai), versben (Arany),
színdarabban (Makai Emil) és époszban (Torkos László),
sőt levélbélyegben is megörökítették. Most az orvosregények divatjának idején, amikor számos külföldi orvos
igazi vagy kitalált élettörténetét habzsolja a közönség,
valóságos regényes életrajzot lehetne írni a mi Vitzaynkról, a 18. század magyar kisvárosának fáradhatatlan orvosáról, főurak és költők barátjáról, pusztító járványok
legyőzőjéről, szegények segítőjéről, aki váltott lovakon
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siet betegeihez, pénzt ad, orvosságot vesz nekik hitelbe,
sétatereket alkot, fákat ültet, kertet művel, érmeket, csigákat gyűjt, agglegény marad, regényes, holtig hű sze-^
relmes, akit polgártársai úgy temetnek el, mirít egy fejedelmet és mindjárt halála után megszületik sírja felett a
nagy emberek kiváltsága, a legenda...

II.
Sihulszky Frigyes
(1785—1849).
Kis Vitzay Józsefet . Kassa város fizikusának tisztségében Sihulszky Frigyes Jakab Gábor követte. Régi kassai
családból származott, melynek nevét Sihulszkynak, Schihulszkynak, de Schivulsky-nak is írták. Kassán született
1785 március 4-én, mint Sihulszky Jakabnak és feleségének Szabó Juliannának negyedszülött fia. Atyja különböző városi állásokat töltött be, alügyész, bonorum inspector, tribunus plebis, a külső tanács elnöke, senator,
végül consul volt. Mint ilyen halt meg 1801 aug. 6-án és
a dóm kriptájába temették. A fiú akkor még csak 16 éves
volt. Már a következő évben kelt Kis Vitzay végrendelete, amelyben főörökösévé Sihulszky Frigyest nevezte
ki. Az ifjú a pesti egyetemet 1808-ban elvégezte és letelepedett szülővárosában. Doktori értekezésének címét
nem ismerjük. Hamarosan megnősült. 1809 nov. 26-án
feleségül vette Zening Aloisiát. Az esküvő tanúja Csáky
Imre gróf volt.
Az 1810. évben nagy események történtek Sihulszkyval. Ekkor vesztette el nevelőatyját, Kis Vitzay Józsefet
és a 25 éves ifjú nemcsak tekintélyes vagyont örökölt
tőle, hanem megválasztották annak városi physicusi állására is, évi 400 forint fizetéssel és 2 ló tartásával. Kis
Vitzay április 5-én hált meg, állására Sihulszky és Stiller április 7-én adták be folyamodványukat és a varos
már április 9-én megválasztotta Sihulszkyt.
Ugyancsak 1810-ben jelent meg Kassán Sihulszky Fri.409

gyes numizmatikai munkája, amelynek címe: „Elenchus
nummorum rariorum diversi aevi, aureorum, argentorum
et cupreorum in numismatica collectione D. Friderici Sihulszky med. Doctoris et liberae regiae civitatis Cassoviensis physici ordinarii reperibilium". Az Ellinger István nyomdájából kikerült 56 oldalas füzet tulajdonképen
csak katalógusát közli annak az éremgyüjteménynek, melyet atyjától vett át Kis Vitzay főorvos és tőle örökölt
Sihulszky. Nem vall tehát nagy hálára és gyöngédségre,
hogy a füzet ezt a fontos körülményt és a Kis Vitzay
nevet meg sem említi. Három részben sorolja fel a gyűjtemény 419 arany, 1379 ezüst és 1292 nemnemes fémből
készült érmét (I. Aurei, II. Talleri et Talleriformes, III.
Grossi). összesen tehát 3080 darabból állott a gyűjtemény, amely, amint azt Faludi Géza írja, „mindenesetre
számottevő értéket képviselt, főleg a 419 darab dukát és
a számos ritka emlékérem révén". A gyűjtemény Weszerle József feljegyzései szerint Meskó báróhoz került
(,,Ab Sihulszkyo ad Baronem Mesko collectio hac migravit"). További sorsát nem ismerjük, alighanem szétszóródott. A Meskó-család mai feje, Zichy-Meskó Jakab gróf
nem tud róla.
Gyors iramban lett tehát a fiatal Sihulszky orvos, férj,
két apának örököse, városi és megyei physicu? és családapa. (1812-ben született Alajos nevű fia, aki később
Torna megye physicusa lett.) Különösen a két főorvosi
állás átvétele nem kis feladatot róhatott az ifjúra, akinek
az egész városban és környékén nagyon tisztelt, rajongva szeretett és szívből meggyászolt Kis Vitzay emlékével
kellett megküzdenie. A Vitzay-féie örökség átvétele nem
ment simán, mert a végrendeletet megtámadta az örökhagyó 4 nőtestvére. Nagyösszegű készpénzadósságokat
kellett a főleg ingatlanokból álló örökség után kifizetnie.
Talán bizonyos, könnyen kitalálható szóbeszédek is bánthatták az örököst, amelyek miatt nem vette fel a végrendelet kívánsága szerint a Vitzay nevet sem. Valószínűleg ezért nem említette meg a numizmatikai munkán
sem a Vitzay nevet. Valláskülönbség is volt az evangélikus papi családból származó Vitzay és a dómba temet.110

kező, buzgó katolikus Sihulszky-család között. Csak 11
évvel később, amikor már zavartalanul birtokolhatta a
vagyont és amikor már a pletykák is elhallgathattak, állíttatott emléket kertjében, de még ekkor sem nyilvános
helyen, Vitzaynak. Ezek a körülmények bizonyára hatással voltak Sihulszky jellemének kialakítására. Későbbi
forrás szerint ugyanis kíméletlen és fennhéjázó volt, más
adatok azt mutatják, hogy követelőző, parancsoló és
hiú is.
Vitzay hivatali munkájáról nem sok adat áll rendelkezésünkre. 28 évi működésének legnagyobb részét a szegény betegek gyógyítása tette ki. Viszont Sihulszky, aki
38 évnél tovább töltötte be a város főorvosának tisztségét, önérzetesen lépett fel hivatalában, erélyesen képviselte annak érdekeit felfelé és lefelé, saját fejével gondolkodott és hatásosan intézkedett. Ha Vitzayról azt
írtuk, hogy ő volt a régi háziorvosnak, a jó doktor bácsinak a mintaképe, Sihulszkyról azt mondhatjuk, hogy ő
volt a városi orvosi állás és hivatal igazi megszervezője,
a közegészségügy hivatott őre.
1814 október 1-én 200 forintos alapítványt tett az
építendő kassai közkórház javára, de a tőke helyett évi
12 forint kamat fizetésére kötelezte magát. Ez is arra
vall, hogy akkoriban még nem volt készpénze.
Hivatalos munkája körében tett javaslatai és intézkedései közül megemlítjük a következőket:
1813-ban jelenti, hogy a Csermely patakot nem tartják
tisztán, az utcán sok a szemét, piszok, sok a koldus, aki
betegségeket terjeszt, a foglyok 3 napig sem jutnak orvossághoz.
1819-ben kéri, hogy dobolják ki és a templomokban a
szószékekről is hirdessék ki, hogy a holttesteket ne tartsák otthon 48 órán túl. Tiltsák el a polgári gyakorlatot
a katonai chyrurgusoknak.
1821-ben a gyógyszerészekkel veszekszik. 1837-ben is
panaszolja 1 a tanácsnak, hogy a gyógyszerészek tanoncaikat a főorvos hozzájárulása nélkül szabadítják fel.
Kéri, hogy tiltsák el azt, hogy a gyógyszerészek hoszszabb időre elhagyják a várost. Ök ilyenkor a tanon.111
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cokra szokták bízni a kulcsokat, pedig baj lehet a mérgekkel. 1838-ban a gyógyszerész céhek eden nyilatkozik.
1825-ben Fischer Károiy bíró Sihulszkyt jeienti fel a tanácsnál, hogy mivel megyei physicus is, sokszor elhagyja
a várost bejelentés nélkül.
1827-ben és 1834-ben Sihulszky sürgeti, hogy a belvárosban lévő katonai kórházat helyezzék az alsó külvárosba. Ebben az ügyben 1844-ben bizottságot küldenek
ki, amelynek tagja a főorvos is.
1829-ben megdicséri Lehoczky városi sebészt, mert
nem fogadja el az oltási pénzeket.
1830-ban panaszolja a tanácsnak, hogy a tb. városi
v orvosok nemcsak a kassaiaknak, hanem a tehányiaknak
is írnak gyógyszereket. Ezt ne tegyék és a gyógyszerészek ne a'dják ki a gyógyszereket.
1831-ben megnyitották az alapítványi közkórházat a
városi physicus vezetése alatt..
1831-ben nagy kolerajárvány pusztít Kassán, amely
forradalmi mozgalmakat vált ki. A nép meg akarja ölni
Lehoczky városi sebészt, aki emiatt eihagyja állását,
amelyet Lukacsich kap meg. A főorvos a járvány idején
beteg, Wajnárovich tb. physicus helyettesíti. A következő évben a város egy másodphysicusi állást szervez,
amelyet Wajnárovich kap meg. Ugyanakkor anatómiai
és sebészi eszközöket kap a város Bécsből, mert a helytartótanács már 1821-ben kifogásolta, hogy a városnak
nincsenek sebészi és szülészi eszközei, hanem a megyeieket használja.
1832-ben himlőjárvány pusztítja a város lakosságát. A
főorvos ajánlja, hogy a papok a szószékekről világosítsák fel a népet a himlőoltás felől. A céhmesterek, a külvárosi bírák és a bábák jelentsék be az újszülötteket a
főorvosnak, hogy beolthassák őket.
Ugyancsak 1832-ben még egy harmadik betegség is
szedi áldozatait, a syphilis. Miután a közkórház más célra
való, a város elhatározza a főorvos jelentése alapján,
hogy a polgári kórházban (a szegényházban) rendez bé
két szobát 10 ággyal a lueses betegek számára. 1835-ben
a helytartótanács is elrendeli, amint azt a városi szabály.112

zat már előírta, hogy a venereás betegeket küldjék a
kórházba. A syphilises betegek száma nő. A város panaszolja a helytartótanácsnak, hogy a betegek legnagyobb
része idegen és már fértőzötten jön a városba, azért ne
a város, hanem az illetőségi községek fizessék a költségeket. A következő évben a katonaság ír a városi tanácsnak, hogy igen sok nő csavarog az utcákon és a
bordélyházakban is igen sok katonát fertőznek meg syphilissel.
1834-ben elrendelik, hogy a sebészek és borbélyok a
főorvos ellenjegyzése nélkül, a periculum in mora eseteit kivéve, ne rendeljenek. Ugyanakkor egy Baranyay
István nevű ügyvéd ellen is panaszt emel a főorvos, mert
homeopatha kúrákat rendel. Az ügyvéd az egészségügyi
bizottság előtt azt vallja, hogy ő mint ügyvéd igen el van
foglalva és ezért orvosi gyakorlato't nem folytathat. A
homeopathiának lelkes híve. Módszerének az 1831. évi
koleránál kitűnő hatása volt és nincs igazuk azoknak,
akik ellenzik. 1845-ben Mádra nevű rudnói lelkész kuruzsol, amiért vizsgálatot indítanak ellene.
1839-ben Sihulszky folyamodik a királyhoz, hogy őt
és sebészét, akik a kórházat évek óta ingyenes orvosi
segéllyel látják el, valamilyen díjazásban részesítse. A
városi tanács hangsúlyozza, hogy semmiféle kötelezettsége sincs a jótékony adományokból fenntartott kórházzal szemben, de hogy ez a jótékony intézmény továbbra
is fenntartassék és megerősödjön, a kérelmet pártolólag
terjeszti fel a helytartótanácshoz. A főorvos panaszolja,
hogy Lukacsich sebész nem segédkezik a műtéteknél.
1840-ben követeli a főorvos, hogy hirtelen halálnál ne
boncoljanak az ő jelenléte nélkül.
1840 és 45 között nagy vita folyik a borbélycéhről. A
főorvos azt követeli, hogy az ő megkérdezése nélkül a
borbélyok ne vehessenek fel és ne szabadíthassanak fel
tanoncokat. A város azon az állásponton van, hogy a
sebész-céh már megszűnt és az 1837-ben alakult borbélycéh tagjai már csak borotválással és hajnyírással fog'alkoznak. Az ügy a főorvos panaszára a helytartótanácsot
is foglalkoztatta.
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1844-ben a főorvos kijelenti, hogy az egészségügyi biztosokat nem tekintheti fellebbvalóinak, akiknek utasításai alapján járjon el. Miattuk később is kapja a helytartótanács rendeleteit. A város ázzál védekezik, hogy a
főorvos a tanács alá van rendelve és ez az ellenőrzést az
egészségügyi biztosok útján gyakorolja, azok tehát az ő
fellebbvalói.
1845-ben javasolja a főorvos, hogy a város börtönét
más, alkalmasabb helyre tegyék. Ugyanakkor írja, hogy
az árvíz elöntötte a pincéket, a lakosok a víz felett állványokon laknak. Kéri, hogy ezt tiltsák el és szárítsák
ki a nedves helyiségeket.
, Ezekből az ..adatokból, amelyeket még szaporítani is
lehetne, eléggé kiviláglik, hogy milyen sokoldalúan és
milyen eréllyel képviselte Sihulszky felfelé és lefelé a
tiszti főorvos jogait és kötelességeit.
Érdeklődési körébe vonta a balneológiát is, amivel addig még egy kassai orvos sem foglalkozott. Már 1815ben kibérelte 6 évre a bankói fürdőt, nem nyereségvágyból, hanem a közönség kényelmére. Az erdőben fasort,
lugast,, székeket, a forráshoz lejáratot, új utakat akar
csinálni. Ugyanakkor az alsó külvárosban kéntartalmú
forrást talált, amit a város kitisztíttatott és kútkávát tétetett föléje. Bizonyára a Sihulszky balneológiai érdeklődésének következménye az is, hogy Alajos fia 1837-bén
erről a kérdésről írta meg és adta ki- Kassán doktori ér-~
tekezését.
1838-ban Steiner Mihály nyug. tábori főorvos engedélyt kért a várostól egy vízgyógyihtézet felállítására.
A város a főorvost Gráfenbergbe küldi az ottani Priessnitz-féle vízgyógyintézet tanulmányozására. Onnan , jelenti Sihulszky 1838 szept. 17-én, hogy ott nem kapott
lakást, azért az onnan egy mérföldnyire fekvő Freiwaldauban lakik. Priessnitz, mint minden orvost, őt is hidegen fogadta. Palocsay bárónő közbenjárására azután barátságosabb lett és megmutatta az intézetet, örült, hogy
a város hasonlót akar felállítani az emberiség javára,
Freiwaldauban is van már hasonló. Ezt is megnézte,
Bécsben Moravcsik és Bécs mellett Gránichstádten inté.114

zetét is. Gráfenbergben igen sokan, mintegy 400-an vannak, ott marad tanulmányozni október végéig. Visszaérkezése után 1839-ben nagyobb napidíjat kért a tanulmányút idejére, amit a belső tanács megtagadott, mivel
szerinte ebből az utazásból közhaszon nem háramlott a
városra. A polgármester azonban már kifizette a napidíjak egy részét, miért is a külső tanács óvást emel a
jövőre hasonló eljárások ellen. Sajnos, nem állították fel
a kassai vízgyógyintézetet, sőt azt sem tudjuk, hogy mi
lett az ajánlattevővel.
Sihulszkynak még egy nagyjelentőségű terve esett a
kútba, pedig annak megvalósítása még a vízgyógyintézetnél is áldásosabb lett volna az egész városra. Azt javasolta ugyanis 1831-ben, hogy létesítsen a város botanikus kertet, amelynek helyét jelöljék ki a városfalak
alatt és. egyúttal tüntessék el az ottani posványokat. A
város el is határozza, hogy a füvészkertet megvalósítja,
közhasználatra, a közönség javára s a tanulóifjúság oktatására. Erre a célra egy 3973 négyzetölnyi területet szántak. A nyugati háztulajdonosoknak átadják a Várfalak
alatti telkeket, hogy azokat feltöltsék és beépítsék. Sihulszkynak is adnak egy 15 évig adómentes telket.
A várfalak alatti telkekből meglett a Rákóczi-körút, a
füvészkert terve pedig a vízgyógyintézet sorsára jutott.
Csak fájdalommal gondolhatunk arra, hogy nem valósultak meg ezek az idegenforgalmi szempontból is fontos
alkotások, több mint 100 évvel ezelőtt! Ügy látszik, hogy
még a Sihulszky erélye sem volt elegendő az akadályok
legyőzésére.
A főorvos a színház iránt is érdeklődött, amelynek
évek során át orvosa is volt. Dériné meg is említi a nevét a-Naplóban. 1833-ban a színházi felvigyázó főigazgatóság tagjaii között szerepel „Tekintetes Sihulszky Friedrich főorvos és a külső tanács tagja".
Résztvett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók
második nagygyűlésén Pesten 1841-ben, de nem jelent
meg azoknak hetedik nagygyűlésén Kassán, 1846-ban.
Nyilván valami sértődés tartotta ettől vissza.
Munkájának értékéről maga is meg volt győződve. Ezt
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bizonyítja, hogy 1821-ben, 44-ben és 47-ben bizonyítvány okait kért a várostól, az utolsót kifejezetten oly célból,
hogy királyi kitüntetést kérjen. 1844-ben -azt bizonyítja
a város., hogy Sihulszky 1810-ben rendszerinti főorvos
lett, 1827-ben választott bizottsági tag, a polgári kórház,
a közönséges kórház, a szegényház, a városi börtön ingyenes vizsgálója, felügyelője, orvosa, a külvárosi szegények minden időkben fáradhatatlan, készséges orvosa,
az ujoncozások, az 1831. évi kolera alkalmával felállított
egészségügyi bizottság ügyes, buzgó tagja. Mint választott polgár a közdolgok tettleges, mély belátású résztvevője. A király, a haza, és a város java előmozdítója,
pontos hivatalnok, ügyes, tudós, erényes, szelíd, nyájas
modorú, köztisztelt, szeretett és bizodalmat keltő egyén.
Ezeket ismétli meg a tanács 1847-ben, amikor a főorvos kitüntetést kérő folyamodványát pártolólag terjeszti fel.
Arról nincs adatunk, hogy a kitüntetést megkapta-e.
Az 1848. évben sorozóbiztos volt és május 7-én szöget
vert be a lovasnemzetőrség zászlajába. Még egy megtiszteltetés várt az öreg főorvosra. 1848-ban, az alkotmányos tisztújításon nagy többséggel újra megválasztották
a város első főorvosává. Ennek már nem sokáig örülhetett, mert 1849 januárjában meghalt.

III.
Wajnárovich József
(1798—1897.)
Wajnárovich (Vojnárovics) József 1798-ban (vagy
1799-ben, vagy 1800-ban) született Bártfán. Orvosdoktori
oklevelet nyert Pesten, 1825-ben. Doktori értekezése Pesten jelent meg „Dissertatio inaug. med. sistens generalia
hydropis" címen. Már 1826-ban Abaúj megye és 1831
augusztus 19. óta Kassa város tb. physicu r a. A kolerajárvány alatt helyettesítette a beteg Sihulszky városi főorvost. A kolerajárvány idején szerzett szomorú tapasz.116

talatok miatt a város 1832-ben egy második physicusi
állást is szervez, amelyet Wajnárovich kap meg. Városi
polgárjogot nyert 1837-ben. Az 1848-ban tartott alkotmányos tisztújításon Wajnárovich az első főorvosi állásra leadott 457 szavazat közül csak 28-at kapott, a másodfőorvosi állásra egyet sem. De megválasztották a 3.
negyed kerületi választmányának tagjává. Nem sokáig
maradt állás nélkül. 1849. július 5-én már Péchy Imre
császári biztos nevezi ki a tisztviselőket. Ekkor lesz Wajnárovich a város első főorvosa évi 400 frt. C. M. fizetéssel és 12 öl tűzifa, 104 pozsonyi mérő zab, 72 mázsa
széna, 6 szekér szalma járandósággal. A város osztrák és
orosz megszállása alatt buzgón működik a katonai kórházakban, amiért orosz császári kitüntetésben részesül. A
városi tanácsülés 1850 jan. 18-án kiadott bizonyítványában bizonyítja, hogy hűségesen, szorgalmasan, emberszeretettel szolgált különösen -a szegényebb osztálynál,
Sokoldalúan tevékenykedett mint a kórház főorvosa,
újabban az orosz katonai kórházakban különösen kitüntette magát. A forradalmi időkben úgy viselte magát,
hogy hálája, hűsége és ragaszkodása a legitim uralkodóházhoz bizonyságát adta megbízhatóságának. Szolid és
állhatatos jellemével és szakismeretével érdemessé tette
magát a főorvosi állásra. 1851-ben pályázik a kassai kerület orvosi tanácsosi állására, de azt nem ő, hanem
Heim kapja meg. Betegsége alatt azonban ő helyettesíti
Heimot 1854-ben. A következő évben tagja a kassai
helytartótanácsi osztályon szervezett cs. kir. országos
orvosi bizottmánynak.
Amikor 1861-ben alkotmányos tisztújítást tart a város, szó sem esik Wajnárovichról. Ugyanazon év végén
ismét a császári biztos nevezi ki a tisztviselőket, de ő is
mellőzi Wajnárovichot. Innen kezdve nyugdíjat kap, évi
200, majd 1867 óta 400 forintot. 1872-ben kéri 39 évi
szolgálat alapján illetményei megállapítását. A tanács
szerint a fizetés 7/t>-a jár neki. Különben igen vagyonos
ember, a Gyár-utcai Mária-udvar és nagy telek tulajdonosa, városi virilis bizottsági tag. Tagja a pénzügyi és az
építkezési bizottságoknak is. 1867-ben szerepel a Felső.117

magyarországi első zálogkölcsön-intézet alapító tagjai
között. 1866—1874-ig a Kassai Takarékpénztár választmányának tagja. 1876-ban sírboltot építtet a Kálvárián.
Meghalt 1897 március 19-én, közel 100 éves korában.

IV.
W e i t z e n b r e y er F r i g y e s
(1815—1896.)
Weitzenbreyer Frigyes Kassán született 1815 január
28-án. Orvosdoktori oklevelet nyert a pesti egyetemen
1842-ben. Doktori értekezése Budán jelent meg „Dissertatio inaug. med. de de metamorphosi" címen. Még
ugyanabban az évben letelepedett szülővárosában. A
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók nagygyűlésén,
Kassán, 1846-ban előadást tartott „Kassa orvosi és néprajzi tekintetben" címen, német nyelven (1. a gyűlésről
szóló fejezetet!)
Városi polgárjogot nyert 1847-ben.
1848-ban tagja volt a választójogú polgárok összeírására kiküldött bizottságnak. Ugyanakkor Róth Mátyás
doktorral együtt jelenti a városnak, hogy a harcban megsebesült hadfiak sebei tisztítása és bekötése módjáról oktatást adni szándékozik. A város tudomásul veszi és a
jelentkezőket hozzájuk utasítja. Az 1848-as tisztújításon
a másodfőorvosi állásra jelölik, de csak 162 szavazatot
kap, Wolny 281 és Alexy 29 szavazatával szemben.
Az abszolutizmus alatt a kassai helytartósági osztály
•keretében működött cs. kir. országos orvosi bizottmány
tagja volt. Az abaújmegyei honvédsegélyző egyletnek is
bizottmányi tagja 1861-ben.
Az 1861-ben tartott alkotmányos tisztújításon (január
28.) a város első főorvosává választották 295 szavazattal,
Wajnárovich addigi főorvos helyett. Amikor azonban az
év végén ismét a cs. kir. biztos nevezi ki a tisztviselőket,
nem kap kinevezést. Ettől kezdve mint magánorvos működik 1896-ban bekövetkezett haláláig. Nagy gyakorlata
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volt a cilinderes, monoklis, ezüstbotos kis embernek.
Élénk szerepet játszott a város különféle bizottságaiban.
A törvényhatósági bizottságnak virilis tagja volt. Egy
időben ő bérelte a város forró-garadnai birtokát (1868).
Az 1868-ban alapított Kassai Torna Egylet választmányi
tagja, 1878-ban a színügyi választmány tagja volt. Meghalt 1896 január 12-én.

V.
Wolny István
(1806—1878.)
Wolny (Volny) István született Szepesolasziban (Wallendorf), 1806-ban vagy 1808-ban. Orvosi oklevelet
nyert Pesten 1833 március 29-én, miután ott philosophiai,
jogi és orvosi tanulmányokat végzett. Doktori értekezése megjelent Pesten, „Dissertatio pharm.-medica de
oleo gadi morrhuae" címen.
Letelepedett Kassán 1833 április 16-án. Már ugyanazon
évben tb. városi physicus (egy adat szerint megyei is).
Kassai polgárjogot kapott 1843-ban. Az Orvosi Tár 1848.
évfolyamában cikket közöl dr. Wolny István gyakorló
orvostól Kassán a következő címen: „Közlések orvosi
gyakorlatom mezejéről". Ebben négy kórképet ismertet;
1. Egy, nyolcz hétig a torokban ismeretlenül beszorítva
volt csutora által okozott fájdalmakról. 2. Kitágult
függér-repedés következtében történt rögtöni halálozás.
3. A függér fölhágó részének porczosodása, s bélőlrüli
fekélyes fölmaratása. 4. A galand-féregről s elűző módjáról.
Az 1848-as alkotmányos tisztújításon a városi első főorvosi állásra megválasztották 230 szavazattal Sihulszky
Frigyes addigi első főorvost. Mellette csak 28 szavazatot
kapott Wajnárovich, addigi másodfőorvos, de 199-et
Wolny. A másodfőorvosi állásra meg is választották őt
281 szavazattal. Weitzenbreyer 162 és Alexy 29 szavazatával szemben. Tagja lett az 1. negyed kerületi választ.119

mányának is. A következő év július 5-én a császári biztos is őt nevezi ki másodfőorvossá évi 200 frt C. M. fizetéssel, 5 öl tűzifa és 48 mázsa széna járandósággal.,
amihez 1850-ben még 50 frt pótlék járult.
1851-ben a városi - tanács bizonyítja, hogy 1833 óta
szorgalmasan működött nemcsak a szegényeknél; hanem
a kórházban, a szegényházban és a börtönökben is.
1848—49-ben az osztrák és orosz hadikórházakban a kolera- és tífuszjárvány alkalmával a 3. osztályú Szt. Szaniszló-rendet kapta. Politikai tekintetben úgy a zavarokban, mint a kiürítéskor csendesen és visszavonultan tartotta magát.
1860-ban szolgálatainak elismerése mellett felmentik a
polgári kórházban, szegény- és árvaházban ideiglenesen
alkalmazott dr. Rittmannt és helyette ismét Wolnyt bízzák meg. Ugyanabban az évben Wajnárovich, Wolny és
Schehovics városi orvosok kérik, hogy a közkórház orvosi teendőinek ellátására helyezzék őket vissza.
Nyilván az abszolutizmus alatt teljesített buzgó szolgálatainak volt az eredménye, hogy 1861-ben, amikor ismét alkotmányos tisztújítást tartott a város, úgy Wajnárovich, mint Wolny kibukott. Amikor azonban már
ugyanazon év végén ismét a császári biztos nevezi ki a
tisztviselőket, Wajnárovich mellőzésével Wolnyt nevezi
ki első főorvossá, aki 1862 január 2-án a közkórház vez e t é é t is átvette.
1865-ben folyamodik egy orvos-gyógyszerész egyesület engedélyezéséért, amit 1866-ban meg is kap. Első alelnökévé választották.
Dicséretreméltó pontossággal készíti él Wolny az
egészségügyi havi jelentéseket, amelyeket mindig mint
„Kassa város és kórházi első főorvossá" ír alá. Majdnem minden jelentésében egy kis értekezést közöl közérdekű dolgokról, amelyek művelt, korszerű orvosnak
mutatják. A gümőkórosok házasságáról szólót már ismertettem az orvosok történetéről írt fejezetben. Itt megemlítem az orosz teáról, az ecetről, a savanyú borokról,
az utcai tisztaságról, a temetőbe vezető útról, az utcák
kövezetéről, stb. írt érdekes kis cikkeit, amelyek legna.120

o
gyobb része megérdemelné, hogy lemásoljam. Pl. az utcai tisztaságról ezt írja: „Egynéhány lépésnyi a polgári
kórháztól van egy csínos kőhíd, mellyen keresztül ha az
emberek mennek, nagyon prüsszentenek, mivel alatta
lévő igen lapályos árkon büdös és sűrű folyadék pezsg,
melly tömöttségére s színére nézve azon szurkos folyadéknak hasonló, mellyel híres Páter Rohan szerint pokolra kárhozottak étetnek, mire nézve az egészségi rendőrségnek legnagyobb szigorúsággal eljárni kell, hogy a
tisztaság e városban minden tekintetben fentartassék, —
mert későn lesz, midőn már Typhus és Cholera lesz."
A temetői útról így ír: „Nem csak halottak iránti ájtatosságból, de leginkább halotti szekér megrászkódás s
felfordulás megelőzési tekintetből szükséges, hogy temető helyre vezető út jó rakott legyen. Kassán minden
ember ki holtakat kikísért, azon tanúságot adhat, hogy
az út Bankó utszáról kezdve egész a sírkertig ama úthoz
hasonlít, mellyen régibb időkben pestre utazók more
patrio három hétig kocsisztak s minekelőtte útra indultak, az út életveszedelmes jártassága miatt végrendelést
tettek. Igazán az említett út igen göröngyös, egymást
váltanak: gödör, pocsolya, lyukak, kiálló kövek s azután
megint mély kerékvágások, minnél fogva a szegény halott rettenetessen megrázkódik s a koporsó falakhoz
megütődve, hihetőleg magához jönne, ha tetszhalálban
lenne. Valószínűleg az útifelügyelőség arról értesülve,
hogy a tetszhalottak erős rászkódás s ütődés által gyakran felébrednek, elő vigyázatból abbanhagya a rósz utat,
gondolván 1-ször, hogy ez által a tetszhalottakat fölébreszthet, 2-szor, hogy az útcsinálásra szükseges költségeket eltiakargat, 3 szor, hogy nem lesz szükséges jör
vőre a temetőn építeni egy halotti házat. Ez valóban táblabírói észlet. Proficiat!"
Az utcák kövezetéről sem mond sok jót: „Kassán az
utczák és járdák általában rosszul kövezve vannak, helyenkint pedig hol nagyon szükséges, nincs járda, mi a
miatt nem csak az egészség és közbiztonság veszéleztetik, de egyszersmind a forgalom, üzlet és társalkodási
élet akadályoztatik. Szemléljük meg sorban a kassai ut.121

czákat és találni fogunk, hogy a főutczai járda mindenütt
hegyes-völgyes girbe-gurba, ezen járdán ha gyalogoló
épen lábitóval orgonálni nem tud és divatos hosszú
csizma sarkával kereset után siet, bizonyára leesik és a
lába vagy eltör, vagy legalább kificzamodik, mit tettlegesen is történt.
A mellék utczák járdái még tűrhető állapotban vannak, mert itt a forgalom, üzlet nem olly élénk, mint főutczában, azomban megfoghatatlan, hogy ú j városban
azon hosszú soron, hol több Englenderek zsibáruskodnak, hol több becsületes háztulajdonos polgár és egy tekintélyes közigazgatási tanácsnok lakik, hol az üzlet és
forgalom igen élénk, hol kórházból és kórházba évenlkint
legalább 1280, vagy felüdült, vagy sinlődő betegek hegyes
kavicson jajgatva czipelnek, hol 20 tagból álló kórházi
választmány és több orvosok, mind tyukszemesek naponkint hegyes burkoláson nyöszörögve járnak, ott mai napig járda hiányzik, holott átalellenében azon a kurta soron, hol csak két, de pompás Kollmann és Fiedler féle
ház létezik, a járda már régen van. Kétségkívül itt valaha politicailag boldogult Utöke és Kurtái urak laktak
és a járdát csinálni parancsolták. Én tehát mint egészségi ügyeknek előadója, javaslom, hogy ne csak a főutczai járda jobbítassék, de leginkább az említett hosszú
soron egész kórház végig egy járda csináltassák."
A teáról ezt írja: ,,A thea chinensis ivása igen elharapódzott. De a thea árusításának szigorú ellenőrzését kívánja, mert „nincs ital a földön, mely annyi elhamisításnak volna kitéve, mint az említett thea, más növényekből gyűjtött levelekkel vegyíttetik, ú. m. Prunus,
Spinosa-Fraxinus fólia, Uvae Urs'i fólia, Sambucci stb. s
így nem csuda, ha az ivók ollyan Thea után igen izzadnak, vagy hugyerőltetésben szenvednek". Van zöld és
feketebarna thea, előbbi levegőn, utóbbi nagyobb melegség által száríttatott. Barna thea roszabb, a zöldet
cuprum ammoniacale-val hamisítják. Minden hamisított
vizeletre hajt, „azért a kisasszonyok a thea ívását kerülnek és csak a vén urak és asszonyok, melyek már cseppegtetve vizelnek, olyan theát igen szeretnek".
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Humorosabban ír például az ecet készítéséről és hamisításáról: ,,Ha fontolóra vesszük, hogy az eczet oly folyadék, melly nem csak közönséges hasznú s az élet főntartására nélkülözhetetlen, de egyszersmind. fő szerepet
játszik házi orvoságok közt mindenféle; betegségekben,
főkép női ájulásokban, mint ébresztő orvosi szer, akkor
méltó felvigyázást érdemel, a női ájulások'annyira szaporodnak, mennyire a divatkórság nagyobodik, azért
igen szükségeinek sok jó eczettel töltött fiaskókat azon
nagyszámú férfiak, kiknél a felette érzékeny nők gyakran ájulásba esnek és jó eczet szaglása nélkül nem is
felébrednek."
A savanyú borokról így. ír: „Tudvalevő dolog, hogy
tavalyi borok igen híves nyár és ősz miatt mindenütt
ámbár elegendő mennyiségben, de ivás közben könnyeket kifacsaró' minőségben termesztettek (Drei Männer
Wein). A borvegytanban igen találmányos nem csak Mózes, de keresztény vallású borkereskedők és korcsmárosok nyíltan mondják, hogy a tavalyi borokat még is eladni és meginni kell." Ezért édességeket és szeszt tesznek hozzá, amit meg kell vizsgálni.
Máskor értelmes húskémlőket kér, hogy a rendőrségi
húskémlés kellően kezeltessék. Párisban előfordult, hogy
borjúagyvelő helyett gyermekagyvelőt adtak el nagy közönségsikerrel. Ilyesmi Kassán is megtörténhet, azért
megelőzési intézkedések helyénvalók.
Ilyen és ezekhez hasonló szókimondó nyilatkozatok
lehettek az abszolutizmus szolgálatán kívül az okai annak, hogy a kiegyezés után az első tisztújításon kibuktatták a főorvosi állásból Wolnyt, akinek helyére 1872ben Moskovics Jakabot választották meg.
A választáson Moskovics 67 szavazatával szemben csak
12 szavazatot kapott. Nyugdíját 796 frt 27 kr-ban állapították meg. Ennek felemelését ismételten kérte, de a tanács elutasította.
Wolny nyers őszinteségéről Gerster is megemlékezik
emlékirataiban. Wolny volt a család öreg háziorvosa, de
egy súlyos megbetegedés alkalmával Mazanek sebészt is
elhívták. A kettejük között felmerült vitás kérdést így
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intézte el Wolny: „Fiatalember, majd akkor fogok magával diagnózisról vitatkozni, ha maga is annyi temetőt
fog megtölteni, mint én."
Orvosa volt a Kassai Jótékony Nőegyletnek.
Perger püspök végrendeletében 20 aranyat hagyományozott háziorvosának 1876-ban.
Meghalt 1878 március 27-én. (Feleségét, Willnrotter
Máriát már előbb elveszítette.) A Kálvária-temető sírboltjába temették.
VI.
Moskovics Jakab
(1838—1902.)
Moskovics Jakab született Szacsurban (Zemplén m.)
1838 (vagy 39, egy adat szerint 35) december 10-én. Középiskolai tanulmányait Kassán, az egyetemet Bécsben
végezte, ahol 1861 február 22-én orvosdoktorrá, azután
sebészdoktorrá és szülészmesterré avatták. Már 1860
szeptember 10-étől a wiedeni kórházban működött mint
gyakornok a bőrbeteg-, majd a sebészeti osztályon. Másodosztályú sebész-segédorvossá kinevezték 1861 október 1-én. Ezután ismét a bőrbetegosztályon, majd két
belosztályon és végül a sebészeti osztályon működött. A
kórházi szolgálatból kilépett 1862 október 31-én. A kórház igazgatóságától rendkívül dicsérő és feltűnően meleghangú szolgálati bizonyítványt kapott.
Kassán letelepedett 1864-ben. A „Kaschauer Zeitung"
1866. évfolyamában olvashatjuk hirdeté r eit, amelyekben
J. Moskovics, Doktor der Medizin und Chirurgie und
Accoucheur, Hauptgásse No. 470, vis á vis vom Hotel
Lőderer, — mint fogorvos ajánlja magát, hamis fogakat
készít, fájdalmas fogakat egy óránál rövidebb idő alatt
gyógyít és tartósan töm!
Eredménytelenül pályázott 1867-ben és 1868-ban a városi sebészi állásra. Tagja lett azonban a város képviselőtestületének és az 1870-ben alapított „Haladás" szabadkőműves páholynak. Az ő kezdeményezésére alapí.124

totta a páholy 1871-ben a Frőbel-féle gyermekkertet,
amelynek a város adott telket az Imaház-utcán. Népszerű előadást tartott „Az ősnemzésről". Neve szerepel
1872-ben annak a felhívásnak aláírói között, amelyet az
alakulóban lévő Felsőmagyrországi Múzeum Egylet bocsátott ki, csatlakozást és pártfogást kérve.
Az 1872. évi tisztújításon nagy többséggel megválasztották a város tiszti főorvosává Wolny Istvánnal szemben, aki már 10 év óta töltötte be a főorvosi tisztet és
megelőzőleg 14 évig másodfőorvos volt. Ennek ellenére
72-ben csak 12 szavazatot kapott a Moskovics 67 szavazatával szemben.
A fiatal, alig 33 éves tiszti főorvosra igen nagy munka
várt. Működésének első évében kolerajárvány dúlt a városban és a váltóláz is fellépett; A közkórház megdöbbentően elhanyagolt állapotban volt. A tiszti főorvos
egyúttal a kórház igazgató-főorvosa is volt és ebben a
minőségében is fáradhatatlanul tevékenykedett a botrányos állapotok javításán. Olyan eredményt ért el, hogy
a kórház igazgatósága az 1877. évben tartott közgyűlésén az erélyes, gondos és takarékos igazgatást megdicsérve, „Moskovics Jakab orvostudor, intézeti igazgató
feláldozó, önzéstelen s eredményes működéseért ezennel
elismerés és szíves köszönet szavaztatik s erről jegyzőkönyvi kivonaton értesíttetik". Miután rendbehozta a
kórházat, 1879-ben lemondott annak igazgatásáról és ezt
a helyet átadta a kórház első önálló igazgató-főorvosának, Senka Józ-efnek. Mint tiszti főorvos, természetesen
azután is sokat törődött a közkórházzal.
Tiszti főorvosi működésének első évében, amikor anynyi hivatali és orvosi munka várt rá, megindította a „Haladás" című hetilapot. A lap 1872 december 1-én mutatványszámot adott ki, amelyben a következő sorokat olvashatjuk: „Azon szomorú tapasztalás után, hogy a Kassán megjelent magyar Lapok fenállása mindig rövid tartamú volt, nem csekély elhatározásra vala szükségünk,
édes anyanyelvünkön Lapszerkesztéshez látni. Vétkeznénk a felföld magyar érzelme ellen, ha ezen sajnos jelenséget a lakosság hazaszeretetének mérvadójául tekin.25

tenők. Tartózkodás nélkül kijelentjük, hogy nem a magyar nyelv, nem ezen nyelv elleni elfogultság, de kizárólag magoknak a lapoknak téves iránya és szerkezete
szabta oly rövidre lételöket. Lealázónak találjuk mindazáltal, hogy míg a felvidék német lapoktól hemzseg, s
nevezetesen míg Kassa városában 2 német lapot látunk
virágozni, addig helyben egyetlen magyar lap é l v e z z e a
napvilágot, azon kilátással, miszerint rövid időn át
problematikus módon tengődjék."
A „Haladás" is csak egy évig élt. Fel kell tehát tennünk, hogy téves iránya szabta oly rövidre az életét. A
lap iránya lelkesen magyar és élesen antiklerikális volt!
Egyik számában nehézményezi, hogy a városban nem
ünnepelték meg március 15-ét. Egy. más számában átveszi a „Magyar Űjság" cikkét, amely Rákóczi hamvainak hazaszállítását sürgeti. A. „Haladás" gyűjtést indít a
költségekre és 10 forinttal meg is kezdi a gyűjtést. Felveti a Rákóczi-szobor felállításának eszméjét is, amelynek nagyszerű helyéül a dóm és a színház közötti Szabadság-teret ajánlja, ahol Metternich, Apponyi, Wirkner
és mások neveit elégették és ahol megszületett a 9. -és
20. honvédzászlóalj és a Lapinszky-féle tüzérség. Amikor, 22 évvel később, 1894-ben megalakult a Rákócziszoborbizottság, Moskovicsot tagjává választották.
A „Haladás" című lap és a hasonlónevű szabadkőműves páholy 1873-ban megszűnt, de nem szűnt még Moskövics alkotó ereje. Nagyrészt áz ő serkentésére alakült
meg 1872-ben az önkéntes Tűzoltó-egylet, ámély ideiglenes elnökévé őt választotta meg. Azután' évtizedekig
volt az egylet orvosa. Az 1874-ben megalakult „Egyetértés" szabadkőműves páholy főmesterévé. választotta.
Ez 1884-ben megszűnt, de 1899-ben „Resurrexit" néven
újra megalakult ugyancsak Moskovics főmesterrel az
élén. Elnökévé választotta a kassai izraelita anyahitközség, ahol az ő elnöki működéséhez fűződik a tagok és
az iskola teljés megmagyarosodása. A Humanitas jótékony nőegylet is elnökét tisztelte a szegények sorsát
szívén viselő főorvosban, aki a városi iskolaszéknek és
a színügyi bizottságnak tagja, a színháznak orvosa is
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volt. Az 1868-ban alakult Torna-egylet is orvosává választotta.
r
•
A város egészségügyének hibáit, a szegény lakosság
szomorú sorsát a városi egészségügyi jelentésekben állandóan hangoztatja és azok javításáért száll síkra.
1878-ban egy nyomtatott füzetet ad ki „Adatok Kassa sz.
kir. város egészségügyi viszonyaihoz" címen, amelyben
összefoglalja a sürgős teendőket (1. Kassa orvosainak
története c. fejezetben!).
'
Mindez annyira megalapozta a Moskovics tekintélyét,
hogy — bár a „Haladás"-t sohasem bocsátották meg
neki — a 6 évenkint megtartott tisztújításoknál igen erős
ellenjelöltekkel (1878-ban Földváryval, 1884-ben Kosztkával) szemben sikerült megkapnia a szavazatok többségét. A belügyminiszter 1877-ben megbízta azzal, hogy
a katonai felülvizsgáló bizottságokban mint polgári orvos
vegyen részt akkor, ha állami szolgálatban álló tartalékos, vagy szabadságos katonákat vizsgálnak felül. .
1878 november 26-án két vonat összeütközött Rákos
állomáson. Az utasok között volt Moskovics is, aki természetesen készségesen segített a megsebesült utasokon.
Ezért 1879 január 29-én az Államvasutak igazgatósága
sietett a gyors és eredménydús orvosi segélyért teljes
köszönetét nyilvánítani és fáradozásainak némi. elismeréséül tiszteletdíjként 100 forintot küldeni a főorvos úrnak.
A főorvos úr azonban köszönettel visszaküldte a . tiszteletdíjat, mire az igazgatóság március 8-án kötelességének
tartotta, hogy önzéstelen emberbaráti fáradozásaiért köszönetét ismételve is kijelentse. Még későbben, csak július 15-én mondott köszönetet a K. k. Genéral-Commando zu Budapest a 60. gyalogezred megsebesült katonáinak nyújtott segítségért. Jellemző Moskovics nemes
eljárása, amellyel a tiszteletdíjat azonnal (gyorsabban,
mint ahogy kapta) visszaküldte. Feljegyzik róla, hogy a
szegény betegeken is sokszor segített pénzzel és sok jótékonyságot gyakorolt titokban. Ez lehetett az oka, hogy
igen kiterjedt és előkelő magángyakorlata ellenére az
utolsó nyolc tiszti főorvos között ő volt az egyetlen, aki
nem szerzett házat, sőt vagyontalanul halt meg.
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A hetvenes években sokat fáradozott a gőzfürdő, 1898ban pedig Kassafüred létesítéséért. Nem rajta múlt, hogy
a gőzfürdő oly hosszú vajúdás után született meg, Kassafüred tervét pedig hamar elejtették.
1890-ben már nem került tisztújító választás alá, mert
az 1886. évi XXI. t. c. alapján a főorvost a főispán nevezte ki. Ekkor tehát már élethossziglan nevezte ki Moskovicsot a főispán a tiszti főorvosi állásra. A következő
évben visszaállították a harmadik városi orvosi állást is.
A milleniumkor megjelent „Abaúj-Torna vármegye és
Kassa" című díszmunkában Moskovics ismertette a város közegészségügyét és annak történetét. írói tehetsége
is volt, amint azt a hagyatékában talált színdarabtöredék
mutatja.
Tiszti főorvosi működéséről a kassai orvosok történetében szóltunk. Az ő működése a kiegyezést követő kor
idejére esett, amikor Kassa is beilleszkedett a fejlődő,
békés városok közé. Egészségügyi téren történt fejlődése
nagyrészt a főorvos érdeme volt, aki a polgármesterrel
és annak helyettesével együtt 1897-ben érte meg hivataloskodásának 25 éves fordulóját. A városi közgyűlés
mindhármuknak „hű és. becsületes szolgálataikért köszönetét és elismerését fejezi ki és érdemeiket jegyzőkönyvileg megörökítteti".
Ugyancsak 1877-ben ünnepelte fennállásának 25 éves
fordulóját a Kassai önkéntes Tűzoltó-egylet is, amely
ebből az alkalomból Moskovicsnak ,,az egylet kebelében
eltöltött közhasznú szolgálataiért köszönetét nyilvánítja
s az egylet megteremtése körül szerzett kiváló érdemeinek elismeréseül Uraságodat egyleti tiszteletbeli tagnak
egyhangú örömmel megválasztja".
Az Országos Orvosszövetség kassai fiókja, amely
1899-ben alakult meg, elnökévé választotta.
1900-ban a városhoz intézett jelentésében kifejti a főorvos, hogy az egészségügyi viszonyok javulása csak
rendszeres csatornázás és a vízvezeték kiépítése által
érhető el. Ennek a megvalósítását már nem érte meg,
amint az új közkórház, a gyermekmenhely és a bába.128
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képző-intézet felállítása, amelyek ügyében ő folytatott
tárgyalásokat, szintén későbbre maradt.
Moskovics életének utolsó öröme 40 éves orvosi jubileumának megünneplése volt 1901 február 23-án. A város a 25 éves főorvosi jubileumon ünnepelte kiváló tisztviselőjét, most az Orvosszövetség ünnepelte az önfeláldozó, jó orvost, akiről a „Kassai Napló" vezércikke írja,
hogy „benne az ember és az orvos összeforrott, tudása,
ereje és jóságos szíve csak egyért működik: embertársa
boldogításáért." A szövetség rendkívüli közgyűlésén Gedeon János titkár tartotta az ünnepi beszédet. Az önkéntes Tűzoltó Egylet tisztikara a főparancsnok vezetése alatt
tisztelgett az ünnepeltnél, aki 30 év óta szolgálta fiatalos
lelkesedéssel és buzgósággal a tűzoltóegyletben a közügyet. Átadták neki, az egylet egyik megalapítójának, az
egylet történetét tartalmazó albumot a tagok arcképeivel.
Este az orvosok és gyógyszerészek lakomát • rendeztek a
főorvos tiszteletére. Ezen a testvéregyesület, a megyei
Orvosszövetség elnöke, Szent-Imrey Ákos volt a hivatalos szónok, de utána még Spatz, Tyrnauer, Földi és Molnár orvosok és Székely, Molnár, Csányi és Elischer
gyógyszerészek is felköszöntötték az ünnepeltet.
A sok jókívánság, amellyel, elhalmozták és a „Kassai
Napló" vezércikkében kifejezett remény, hogy „még
sok-sok éven át folytatja közöttünk emberszerető, áldásos munkáját s nemes lelkével, jóságos szívével, korrekt,
erős jellemével hosszú időkön át mintaképe marad a
polgári társadalom legnemesebb alakjainak", nem teljesedett be!
A város lakossága a következő év őszén mélységes
megdöbbenéssel értesült arról a szomorú hírről, hogy
szeretett főorvosa, aki cukorbaját gyógyíttatta Budapesten, onnan holtan érkezett haza. Meghalt a vasúton, 1902
november 3-án. A városi „közgyűlés elhatározta, hogy
dr. Moskovics Jakabnak, aki három évtizedet meghaladó
időn át volt a város tiszti főorvosa és úgy a kötelességhű
tisztviselőnek, mint az igazán nemeslelkű emberbarátnak
mintaképe, áldott és tiszteletreméltó emléke a közgyűlés
jegyzőkönyvében megörökíttessék és az ő váratlanul
12
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bekövetkezett gyászos elhalálozása nyomán a- közgyűlés
valamennyi tagja részéről átérzett mély fájdalom és
benső részvét felől az ő gyászbaborult özvegye átiratban
értesíttessék".
Általános részvét nyilvánult meg a temetésen, amelyen a város minden rétegéből óriási tömeg vett részt,
köztük a város, a megye, a papság, a katonaság, az intézmények és egyesületek képviselőin kívül a hálás betegek és szegények tömegei. Az Orvosszövetség nevében
Molnár Jenő, a gyógyszerészek nevében Elischer Károly
búcsúzott a közkedvelt főorvostól.
Feleségén, született Kom Márián kívül 10 gyermeket
hagyott hátra, akik között még több kis diák is volt. Felesége, nagy családja ellenére, sokat fáradozott a jótékony intézményekben^ Elnöke volt a Frőbel-kert egyletnek, elöljárója az izraelita jótékony nőegyletnek és még
férje halála után is a gyermekmenhely telepbizottságának tagjává választották. Irén leánya, Matzner Sámuelné
követte őt a jótékony egyesületi munkában és különösen
orvosi célú intézményeknek szentelte fáradozását. Éveken át buzgó titkára volt a József kir. herceg szanatórium-egyesületnek, amiért a koronás arany érdemkereszttel tüntették ki. A háború alatt a Vöröskeresztüdítőállomáson tevékenykedett és a Vöröskereszt ezüstérmét, majd a II. osztályú tisztel etjei vényt kapta a hadiékítménnyel. A nagy családból csak a legkisebb fiú, Frigyes ment orvosi pályára. Mint másodéves orvostanhallgató és a cs. és kir. 85. gyalogezred hadapródja azonban
önként jelentkezett harctéri szolgálatra és 1915. szeptember 15-én 21 éves korában fejlövés következtében hősi
halált halt.
Moskovics Jakabnak Leó nevű fivére is orvos volt
(1846—1913). Előbb Bereg-zászon, majd Holland-Indiában
folytatott orvosi gyakorlatot.
Kis Vitzayról azt írtuk, hogy a szegények orvosa és
pártfogója, Sihulszkyról pedig, hogy a tiszti főorvosi hivatal kitűnő és erélyes vezetője volt. Moskovicsban egyesült a két tehetség, a szegények elismert támogatója,
13Ó

nagy gyakorlatú, jó orvos és kiváló hivatalnok, lelkes,
tehetséges szervező volt. Más tulajdonságokat is egyesített magában. Egyszerre volt városi tiszti főorvos, izraelita hitközségi emök és szabadkőműves főmester, lelkes magyar hazafi és ellenzéki negyvennyolcas politikus.

VII.
Vandracsek Jenő
(1854—1914.)
Vandracsek (Wandracsek, Wandraschek, Wandratschek) Jenő született Kassán, 1854-ben. Atyja Wandraschek Károly asztalosmester és koporsókészítő, később
közkórházi felügyelő, majd igazgató volt. A befolyásos,
vagyonos ember gyermekei az egészségügy terén helyezkedtek el. Idősebb fia, ifj. Wandraschek Károly 1865-ben
patikajogot kapott Kassán, veje Mazanek János városi
sebész volt. Ifjabb fia, Jenő számára 1867-ben a várostól 105 forintos ösztöndíjat kért.
Vandracsek Jenő Kassán végezte a gimnáziumot és
Bécsben az egyetemet. Ott szerzett orvosi oklevelet
1878-ban. Még ugyanabban az évben letelepedett Kassán. Majorossy városi orvos-halottkém halála után, 1881
július 13-án több pályázó közül 71 leadott szavazat közül
25-tel utódává választották. 1891-ben rendőrorvossá választották. Mint ilyen helyettesítette távollétei alatt
Senka József közkórházi igazgató-főorvost. Az önkéntes
Tűzoltó-testület kebelében Vandracsek kezdte megszervezni 1893-ban á mentőszolgálatot. Mentőtanfolyamokat
is tartott. Ugyanabban az évben a város bakteriológiai
tanfolyamra küldte Budapestre és eszközöket szerzett be
számára. A bakteriológia és a közegészségtan iránt nagy
érdeklődést tanúsított, összeköttetésben állott Pettenkofer és Gruber müncheni- hírneves közegészségtantanárokkal.
Városi törvényhatósági bizottsági tag és a Katolikus
Legényegylet orvosa is volt. 1896 április 29-én tb. tiszti
9*
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főorvossá nevezték ki. Moskovics halála után, 1903-ban
a város tiszti főorvosa lett. Magas színvonalra emelte a
város egészségügyi rendészetét. Szigorúan ellenőrizte a
fertőző betegségek bejelentését és a piros cédulák kiragasztását, az egészségtelen lakásokat és az élelmiszerekkel foglalkozó üzemek tisztaságát. Az Országos Orvosszövetség kassai fiókja elnökévé választotta 1907-ben és
örökös tb. elnökévé 1910-ben. Senka kórházigazgató halála után, 1911-ben a közkórház igazgatói állását is betöltötte és arról csak 1914-ben mondott le betegeskedése
miatt. A városi tiszti főorvosi állásban is betegszabadságon volt 1914 január 1-étől. Meghalt 1914 június 20-án.

VIII.
Pogrányi-Nagy
(1869—1922.)

Géza

Nagy Géza Budapesten született 1869 december 19-én.
Középiskolai tanulmányait Nagybányán, az egyetemet
Budapesten, Berlinben és Bécsben végezte. Orvosi oklevelét Budapesten kapta 1893-ban. Miután a Kétly Károly
vezette belklinikán továbbképezte magát, 1894-ben
Aranyidára nevezték ki m. kir. bányaorvossá és ott
körorvossá is választották. Nem sokkal később feleségül
vette a kassai Parcher Félix dr. leányát. Fárasztó falusi
munkája közepette arra is talált időt, hogy érdekesebb
eseteit irodalmilag feldolgozza. Az „Orvosi Hetilap"
1895-ben közölte „A hasfal áthatoló sebzése és a vastagbél hasított sebzése után per primam intentionem gyógyulás" című munkáját. Ugyanott jelent meg 1896-ban
„Traumatikus tüdősérv egy esete" c. rövid közlése. Szorgalmát és buzgóságát mutatja, hogy mindkét dolgozatát
a „Centralblatt für die gesammte Therapie" című bécsi
folyórat is közölte 1897-ben.
Már 1896-ban Abauj-Torna megye tb. tiszti főorvosa
lett. 1898 végén lemondott aranyidai állásairól, hosszabb
külföldi tanulmányútra ment, hogy különösen a szülé.132

szetben és nőorvostanban tovább képezze magát és 1899
végén Kassán telepedett, le. Itt csakhamar megismerték
és megszerették. Magángyakorlata mellett hivatalos állásokat is kapott. 1903-ban városi orvos-halottkémmé
nevezték ki, de címe csakhamar városi tiszti orvossá
változott. 1908-ban tb. tiszti főorvossá is kinevezték.
1908-ban városi törvényhatósági bizottsági taggá választották.
Az 1906-ban megalakult „Postaalkalmazottak betegsegélyző egyesülete" első orvosául őt választotta meg.
Ez a pénztár mint önálló helyi intézmény csak 1910 május végéig működött, amikor az Országos Egyesület kassai fiókjává alakult át, Nagy Gézát pedig kinevezték
postakerületi főorvossá. Ezen állásain kívül több kassai
tanintézet egészségtan-tanára és iskolaorvosa, a megyéspüspök, a premontrei-, domonkos-, orsolya-rendek háziorvosa is volt. 1913 nyarán nagy balkáni utazást tett,
amelyről „Néhány nap Konstantinápolyban ós a Földközi
tengeren" című útleírása is megjelent.
A világháború kitörésének idején, 1914 aug. 13-án nevezték ki városi tiszti főorvossá és így az ő vállára nehezedett a háborús közegészségügyi szolgálat egész terhe
és felelőssége.
A Kassán összpontosított nagyszámú egészséges és beteg katona, a háború elején a harctér közelsége, a fenyegető és terjedő háborús járványok, valamint a nemi betegségek elleni küzdelem hatalmas munkát róttak a tiszti
főorvosra. Csak két idősebb tiszti orvos állott oldala mellett, ezért tervbe vette, hogy még egy tiszti orvosi állást
szervez és városi laboratóriumot állít fel. Ebből a szép
tervből nem lett semmi.
A „Közegészségügy" című folyóirat 1915 novemberi
száma hozza „A közegészségügyi felügyeleti hatáskör
gyakorlati ellátása" című dolgozatát. Ebben kifejti, hogy
a tiszti főorvos csak akkor tudja feladatát megoldani, ha
az egész város területén minden házról és mellékhelyiségről pontos törzskönyvet, vezet és annak adatait évenkint legalább egyszer ellenőrzi. Az erre a célra szolgáló
törzskönyvi lapok kassai mintáit is közli. A fertőző be.133

tegségek bejelentése után azonnal két irányban kell a
tiszti főorvosnak beavatkoznia. El kell különítenie a beteget és fel kell kutatnia a fertőzés forrását, hogy a további fertőzésnek útját állhassuk. Ez utóbbi célt szolgáló,
Kassán használatos nyomozati jegyzőkönyv mintáját is
közli.
1916 nyarán ismét Konstantinápolyba utazott. Erről az
útjáról a Felvidéki Újság 1916. évi 125., 126. és 127. száma közöl riportot, amely különlenyomatban < is megjelenik.
A háború alatt teljesített kitűnő szolgálataiért 1917
október 5-én királyi tanácsosi címmel tüntetik ki. A kitüntetésről szóló okmányt október 17-én adta át Blanár
Béla polgármester az egész városi tisztikar jelenlétében.
A Nemzetvédő Szövetség az 1917. év folyamán törvényelőkészítő szakértekezletet tartott, amelyen Nagy Géza
adta elő ,,A szállodai, csapszéki stb. alkalmazottak veneriologiai ellenőrzése" címen referátumát (megjelent a
„Nemzetvédő Füzetek"-ben). Ebben ismerteti a munkát,
amelyet Kassán a nemi betegségek leküzdése érdekében
bevezetett és ennek megfelelő törvényt kíván. A cigánykérdés rendezését is ajánlja. Ugyancsak 1917-ben, nov.
19-én alakult meg Kassán a Stefánia-szövetség, amelynek igazgatósági elnöke lett.
A háború szerencsétlen befejezése után nem sokáig
maradhat meg állásában. 1919 október 6-án felmentették.
A rákényszerített nyugalomban sem maradt tétlen. Kassa
egészségügyi történetével kezdett foglalkozni és szorgalmasan kutatott a városi levéltárban. Néhány fejezetet
meg is írt a történetből. Ezek remélhetőleg nemsokára
nyomtatásban is meg fognak jelenni. Egyéb jegyzeteit
haszonnal értékesítette e sorok írója.
1921-ben Budapestre hívják a belügyminisztérium közegészségügyi osztályára és egészségügyi főtanácsosi címmel tüntetik ki. Űj és reményteljes munkakörének nem
sokáig örülhet. Csakhamar betegeskedni kezd és 1922
tavaszán hazahozzák meghalni. Szenvedéseitől április
20-án váltotta meg a halál.
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Kassa

város másod-physicusai,
illetve főorvosai

A városnak 1832-ig egyszerre csak egy physicusa volt.
Akkor szervezték a második physicus állását, amelyet
először Wajnárovich József töltött be. ö t követték:
Wolny István, Breger János, Vandracsek Jenő és Mosolyi Géza. Az állás címe 1872-ben rendőrorvossá, 1903ban tiszti orvossá változott. Wajnárovich, Wolny és
Vandracsek idővel első főorvosok lettek. Itt tehát csak
a Breger és Mosolyi életrajzát közöljük.
BREGER JÁNOS született Kassán 1814-ben. Orvosdoktori oklevelét Bécsben kapta 1841-ben. Doktori értekezése is ott jelent meg „Dissertatio inaug. med. sistens
semiologiam aegroti infantis" címen. Még 1841-ben rozgonyi orvos lett. Az 1861. évi tisztújításon az addigi kas^
sai cs. kir. járási orvost Kassa város másodfőorvosává
választották és 1862 január 1-től a császári biztos is kinevezte ugyanerre az állásra. Az 1866. évi kolerajárvány
alatt a kórházban teljesített rendkívüli szolgálataiért a
tanács köszönetet szavazott neki. A kassai jótékony nőegyletnek is orvosa volt. Az 1872. évi tisztújításon közfelkiáltással újraválasztották, de címe rendőrorvossá változott. Állását később megszüntették. 1885-ben 300 frt
évi nyugdíja mellé 300 frt kegydíjat is kapott „tekintettel
arra is, hogy nevezett orvos szomorú anyagi helyzete
mellett és elaggott korában saját fenntartásárul nem gondoskodhatik." Meghalt 1892 március 13-án Kassán. (Feleségét, Baranyay Annát már előbb elveszítette.)
MOSOLYI GÉZA született Kassán 1863-ban. Orvosi
oki. Budapest, 1887. Letelepedett 1891-ben és már ugyanabban az évben városi halottkém 400 irt tiszteletdíjjal.
1895-ben a kerületi betegsegélyző pénztárnak is orvosa.
1903-ban, amikor Vandracsek lett a főorvos, előlépett
rendőrorvossá. Címe azután tiszti orvos. 1908-ban tb.
tiszti főorvosi címet kapott. Az 1914-ben megüresedett
főorvosi állásra nem őt, hanem a fiatalabb Nagy Gézát
nevezték ki. Tagja volt a zeneiskolai bizottságnak. 1917ben a Stefánia-szövetség igazgatósági tagja lett.
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Kassa város sebészei, i l l e t v e

halottkémei

A városi physicusi állás mellett sebésze is volt a városnak. Erre az állásra borbély-sebészeket választottak.
Először 1850-ben töltötték be ezt az állást is orvosdoktorral, Schehovits Lajossal. Utána még egyszer sebészmester kapta az állást Mazanek János személyében. Azután már orvosok következtek, Gyurász Béla, Majorossy
Géza. 1872 után az állás címe halottkém. Betöltői Vandracsek Jenő, Mosolyi Géza, Nagy Géza. 1903-tól címe
tiszti orvos. Ekkor van a városnak egy tiszti főorvosa és
két tiszti orvosa. 1914-ben még egy halottkémet alkalmaznak, aki tb. tiszti orvosi címet kapott (Gurdélyi Géza).
A világháború alatt tisztiorvos lett Horváth Béla is.
Vandracsek és Nagy főorvos, Mosolyi később rendőrorvos lett.
SCHEHOVITS LAJOS született Kassán 1818-ban. Orvosdoktori oklevelet nyert Bécsben 1841-ben. Doktori
értekezése ott jelent meg 1841-ben „Dissertatio inaug.
med.-pract. de camera uteri" címen. Sebészdoktori oklevelet kapott Pesten 1843-ban. Letelepedett Kassán 1843ban vagy 44-ben. A Kassai Takarékpénztár választmányának tagja volt 1849—54-ig Városi sebész lett 1850ben évi 200 frt C. M. fizetéssel, 100 frt lakáspénzzel, 5 öl
fa és 48 mázsa széna járandósággal. 1854-ben a helytartótanács felhívta, hogy a halottvizsgálati jegyzőkönyveket
sajátkezűleg töltse ki, hogy azok a közönség körében is
hitelre találjanak. Állásában megmarad az 1861. évi tisztújítás és az 1862. évi kinevezés alkalmával is. 1861-ben
az ő feladata a kórházi szolgálat, a kapitányi hivatalhoz
különösen rendelt orvos, a fogház és dologház ellátása,
halottszemle, kéjnők vizsgálata és a testi fenyítésre ítéltek megvizsgálása. A halottszemlét később a külvárosokban Mazanek sebészre bízták, aki Schehovitsnak 1863ban bekövetkezett halála után utódja lett.
GYURÁSZ BÉLA született Kőszegen 1830-ban, oklevelet nyert Bécsben 1855-ben (vagy 65-ben?). A szabadságharcban honvéd alhadnagy volt. Negyedfél évig másodorvos volt a bécsi tébolydában, két évig a bécsi 1. sz.
.136

sebészeti klinikán működött, ahol műtőorvos lett, azután
4 hónapig alorvos volt. a gumpensdorfi kórház szemészeti
osztályán. Kassán letelepedett 1864 augusztusában mint
vaspályaorvos 700 frt fizetéssel. A Mazanek halálával
megüresedett városi sebészi állásra 1868 januárjában 6
pályázó közül megválasztották, de hamarosan megbetegedett és már augusztus 5-én a város nagy fájdalmára
meghalt. Teljesen vagyontalanul halt meg. A város fizette
ki 27 frt 19 kr gyógyszerköltségét és 73 frt 55 kr temetési
költségét.
MAJOROSSY GÉZA született Kassán 1840-ben. Orvosi
oklevelet nyert a pesti egyetemen 1864-ben. 1868-ban a
Kassai Temetési Egylet orvosa és 1868 októberében városi sebész lett 400 frt évi fizetéssel. Az 1872. évi tisztújításon is megválasztották, de címe később halottkém lett.
Ebben az évben kéri a várost, hogy részére halottkémlési
díjat állapítsanak meg. Annak idején elődjének, dr. Schehovitsnak szokás szerint egy ezüst húszast adtak, ami 35
krajcárnak felelne meg. Ezzel szemben most is egy ezüst
húszast adnak, ami azonban csak 20 krajcár. Azonkívül
azelőtt a sebész mellékjövedelme volt a kéjnők vizsgálatából is, amit az újabb rendelkezéssel elvettek tőle kárpótlás nélkül. A tanács méltányolja a kérelmet és a halottkémlés díját 50 krajcárban állapítja meg. Az 1872—
1873. évi kolerajárvány alkalmával teljesített kitűnő
szolgálataiért közgyűlési elismerést és 300 frt jutalmat
kapott. Fizetése ekkor már évi 600 frt volt. 1878-ban a
tűzoltók egyik orvosa. Tudományos cikkei megjelentek
a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók munkálataiban
(XII. 1868) és az Orvosi Hetilapban (1872). 1880-ban megrongált egészsége miatt hosszabb szabadságra ment és
ezalatt dr. Spatz Dávid látta el a halottkémlést. Meghalt
1881 június 6-án.
GURDÉLYI GÉZA született Abaújszántón, mint dr. Gurdélyi Endre orvos fia 1861-ben. Orvosi oklevelet nyert
Budapesten 1889-ben. Előbb tényleges katonaorvos volt,
azután Kassán kórházi segédorvos. Oklevelét kihirdették
1908-ban. Mint nyugdíjas ezredorvost, aki tiszti orvosi és
műtőorvosi képesítéssel is bírt, 1914 február 1-én a pol.137
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gármester a közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján
megbízta a halottkémléssel, évi 1000 korona tiszteletdíjjal. 1914 ápr. 16-án tb. tiszti orvossá nevezték ki. 1915ben azonban kisebbségben marad a tisztiorvosi választáson. A háború alatt katonai szolgálatot teljesített és
törzsorvossá lépett elő. 1917 március 1-től ismét városi
halottkém 1440 korona tiszteletdíjjal. Meghalt 1926-ban.
HORVÁTH BÉLA született Szikszón 1878-ban. Oklevelet nyert Budapesten 1903-ban. 1915 dec. 30-án 10 pályázó közül választották meg városi tiszti orvossá. 1917ben a Stefánia-szövetség igazgatósági tagjává választották. 1918-ban a halottkémlésért külön havi 120 koronát
szavaznak meg neki. 1919-ben Kassát elhagyta.
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A b a ú j - T o r n a megye p h y s i e u s a i ,
illetve tiszti főorvosai
Abaúj és Torna megyéket háromszor egyesítették.
Először II. József alatt (1785—90)', másodszor az abszolutizmus alatt (1849—60), harmadszor 1881-ben.
Abauj megye első ismert physicusa Hrenisch Sámuel,
akit 1701-ben alkalmazott a megye 100 rajnai forint évi
fizetéssel és 12 köböl búza járandósággal. Székhelye nem
Kassa volt, hanem Szepsi. A megye határozata így szól:
„Determinatum est, ut Dominus suplicans medicus Sámuel Hrenisch excepta exhibita medicorum pretii specificatione etiam residuum conficiat et Inclyto Comitatui
exhibeat, quibus exhibitis et in effectum deductis ordinabitur ipsi locus residentiae in oppido Szepsi et habebit
annuale salarium 100 rhen. f. et cubulos frumenti duodecim ita tamen, ut officialibus commitatensibus serviat
et pro fatigio (exceptis tamen medicamentis, pro quibus
solvendum erit) nil praetendere posset". (Közölte Czoboi
a „Történelmi Közlemények Abauj-Torna vármegye és
Kassa múltjából" c. folyóiratban, 1911.) A megye tisztviselőit tehát ingyen kellett kezelnie, tőlük csak a gyógyszerek árát kérhette.
A 18. század húszas és harmincas éveiben Mayoor
Zsigmond volt Kassa és Abauj megye physicusa (1. A
kassai orvosok története c. fejezetben).
1773 után Kis Vitzay József Kassa és Torna megye
physicusa volt 1810-ig (1. A kassai orvosok története c.
fejezetben). Az ő idejében, az 1890. évi tisztújításon Mayer Lajos Ernőt választották meg abauji physicusnak, de
már 1784-ben is mint abauji physicusról van róla tudomásunk. Mayer egyúttal a „Magyar Korona" gyógyszertár tulajdonosa is volt. (L. A kassai orvosok története c.
fejezetben.) 1798-ban Brixner megyei főorvosról tudunk.
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1812-ben Virkner (Wirkner) István Abauj megye physicusa, de a „Magyarországi orvosrend névsora" 1840-ben
a magánorvosok között sorolja fel. Született Alsó-Pólyán
Sopron megyében, 1775-ben, orvosdoktori oklevelet kapott Pesten 1798/99-ben. Végrendelete kelt 1854-ben.
Kis Vitzay után 1810-ben Sihulszky Frigyes lett Kassa
és Torna megye főorvosa 1849-ig. Keresztesy
Nepomuk
János, aki Kolozsvárott született 1768-ban vagy 1770-ben
és oklevelet kapott Bécsben 1803-ban, már Kassán volt
1812-ben. Az 1813. évi katonai összeíráskor nem akar
katonai szolgálatot teljesíteni, mert nem hagyhatja el
gyámoltalan, öreg édesatyját. Abauj megye physicusa
lett 1819-ben 500 frt C. M. évi fizetéssel.
Szabó József miskolci születésű, Pesten nyert oklevelet 1818-ban. Ott is jelent meg doktori értekezése „Dissertatio inaug. med. de scarlatina" címen. Azután Kassán jelent meg 3 fordított munkája. Az első: Orfila: A
méreggel megétettek, 1821-ben jelent meg és címlapján
az áll, hogy fordította Szabó József orvostudor, Abauj
megye tiszti physicusa. Később elhagyta Abaujt, mert
Lutheritznek szintén az ő fordításában 1830-ban ill, 1831ben megjelent könyvein már mint Szabolcs vármegye
physicusa szerepel.
Többet tudunk már Horn Ferencről. Született 1800-ban
Sátoraljaújhelyben. Orvosi oklevelet nyert Bécsben 1826ban. Ott is jelent meg doktori értekezése „Dissertatio
inaug. med. de catameniorum anomaliis" címen. Még
ugyanabban az évben letelepedett Kassán és 27-ben már
a megye tb. physicusa. 1830-ban a város külső tanácsának tagja lett. Később rendes physicusa lett a megyének
500 frt évi fizetéssel. 1833-ban a kassai magyar színjátszó társaság fel segélyezésére felajánlott 40 forintot.
1842-ben a budapesti kir. Orvosegyesület levelező tagjává választotta. Résztvett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1845. évi pécsi nagygyűlésén, ahol előadást is tartott „Egy víziszony kórtörténete" címen. Ott
megválasztották a következő évi kassai nagygyűlés
titoknokává, de „munkás törekvéseinek közepette súlyos
betegségbe esvén, hivatalát nem folytathatta". 1848-ban
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a városi közgyűlés a központi választmány tagjává választotta. 1849-ben Péchy cs. k. főbiztos még őt nevezte
ki megyei főorvossá, de állását ugyanazon évben elhagyta, elmezavar miatt. Nyugdíjat nem kapott, de 1858ban még Kassán élt.
Az 1848. évi tisztújításon Katona Gézát és Hoffory Jánost választották meg megyei főorvosokká. Katona Gézáról csak azt tudjuk, hogy később Szikszón volt orvos.
Valószínűleg ő az a Katona Gerzson, aki Szent-Péteren,
Borsod megyében született és Pesten lett orvos 1839-ben.
Értekezése is ott jelent meg „Kóresetek rajza a pesti sebészorvosi intézetből" címen.
Hoffory János 1810 okt. 22-én született Tornán, ahol
atyja, Hoffory Bernát megyei sebész volt. Orvosdoktor
és szülészmester lett Pesten 1835-ben. Doktori értekezése
Budán jelent meg „Dissertatio inaug. med. de venenis
inflammantibus et eorum ad organismum humánum relationibus" címen, Torna megye rendjeinek ajánlva. Előbb
Torna megye, majd az egyesített Abauj-Torna megye főorvosa lett 500 frt évi fizetéssel. Az 1861. évi alkotmányos tisztújításon is, amikor a megyéket ismét különválasztották és Óváry Pál lett Torna megye főorvosa, Abaujban megválasztották Hofíoryt. Ugyanabban az évben
a főispáni helytartó is kinevezte abaujmegyei főorvossá.
Megmaradt állásában 1868-ig. Ekkor visszaköltözött Tornára, ahol magángyakorlatot folytatott 1877. dec. 31-én
bekövetkezett haláláig.
Az 1868—69-es években Kain Dávid helyettesítette a
megyei főorvost. Azután 21 évig töltötte be az állást
Csorba Gyula. Született Kassán 1835-ben vagy 37-ben,
oklevelet nyert Bécsben 1861-ben. Az 1860. évi alkotmányos tisztújításon és 1861-ben a főispáni helytartó kinevezésével is a kassai járás sebésze. Abauj megye főorvosa lett 1869-ben 600 frt évi fizetéssel. Az 1887-ben újjáalakult abaujmegyei orvos-gyógyszerész egylet elnökévé
választotta. 1889 február 24-én a kassai tűzoltó-egylet
orvosa lett, miután már 1878-tól tb. orvosa volt. Városi
törvényhatósági bizottsági tag is volt. Meghalt 1891-ben.
Szentimrei és krasznikvajdai Szent-Imrey Ákos szüle.141

tett Krasznikvajdán, Abauj megyében 1854 január 22-én
ősi nemesi családból. A gimnáziumot Kassán, az egyetemet Budapesten végezte. Oki. Bp. 1877. Szülőfalujában
telepedett le, ahol 1877-ben körorvossá választották.
1883-ban csereháti járásorvos lett. 1890-ben nevezték ki
Abauj megye tiszti főorvosává, amikor Kassára költözött.
1892-ben törvényszéki orvossá is kinevezték, majd a felsőbb leányiskola egészségtantanára lett. Később a gazdasági akadémia és a javítóintézet orvosa is volt. Elnökévé választotta az abaujmegyei és kassai orvos-gyógyszerérzegylet, majd annak megszűnése után, 1899-ben az
Országos Orvosszövetség abaujmegyei fiókja. Munkatársa volt az 1896-ban megjelent „Abauj-Torna vármegye
és Kassa" című monográfiának, amelynek egészségügyi
fejezetéhez szolgáltatott adatokat. A háború alatt a javítóintézetben felállított hadikórházat vezette, amiért a
vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes tiszteletjelvényével
tüntették ki. 1916-ban királyi tanácsosi címet kapott.
1919-ben a megyeszékhellyel Szikszóra költözött 1920ban a csereháti kerület nemzetgyűlési képviselőjévé választották. 1923-ban nyugdíjba ment és akkor az egészségügyi főtanácsosi címmel tüntették ki. Azután ismét,
szülőfalujában. folytatott orvosi gyakorlatot. 1927-ben
aranydiplomát kapott. Meghalt Krasznikvajdán 1932 máj.
3-án és az egész környék őszinte részvéte mellett temették el a római katolikus templom alatti családi sírboltba.
Az önálló Torna megye utolsó tiszti főorvosa Sihulszky
Alajos Frigyes József volt. Született Kassán, 1812 szept.
11-én, mint Sihulszky Frigyes kassai és tornamegyei phvsicus fia. Orvo r doktori oklevelet nyert Pesten 1837-ben.
Doktori értekezése Kassán jelent meg Werfernél „Generállá de balneis" címen. A 26 oldalas füzet első négy
oldala címlap és ajánlás Andrássy György grófnak, az
utolsó a Theses defendendae. Maga a szöveg tehát 21
oldalnyi 35 fejezetben. Ezek alcímei: Definitio. Notiones
Historicae. Generalis balneorum in organismum efficientia. Balneum frigidum. B. tepidum. B. calidum. B. vaporis.
Balnea mineralia. B. e materiis imponderabilibuj. B. stillatitium, Balnea composita seu medicinalia. Generaba
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circa investigationem aquarum soteriarum. — Még avatása évében letelepedett Kassán, mint a város tb. physicusa. A szabadságharcban mint törzsorvos vett részt.
1862-ben Torna megye tiszti főorvosa lett. Ott is halt meg
1881 június 11-én. Neve híressé vált szépítőszerei révén.
A Sihulszky-féle arcvizet és arckenőcsöt a kassai Arany
Oroszlán gyógyszertár évtizedekig gyártotta és még
Ausztráliába is szállította. A tornaiak nagyon büszkék
voltak orvosukra, akit a Tornai Kaszinó elnökévé is megválasztottak.
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Kassai o r v o s o k é l e t r a j z i adatai*
ACZÉL ELEMÉR orvosi oklevelét kihirdették 1898-ban.
1902-ben tart. segédorvos volt az 5. honvéd huszárezredben. Rövid kassai működés után Takcsinban körorvossá
választották.
ADLER GYULA orvos- és sebészdoktori és szülészmesteri oklevelét kihirdették 1872-ben. 1873-ban a kolerajárvány alatt abaujmegyei járványorvos volt Szikszón.
ALEXY LAJOS született Szepesváralján, 1810-ben. Orvosdoktori oklevelet nyert Pesten 1838-ban. Értekezése
megjelent Budán „Animalia medicinalia" címen. Letelepedett Kassán 1840-ben. Azonnal tb. városi orvossá nevezték ki. Felesége Fiedler Emma volt. 1848-ban a 2. negyedben a kerületi választmány tagjává választotta a
városi közgyűlés. 1849-ben a nagy kaszárnyában berendezett kórházban kezelte az orosz katonákat, akiknek
legnagyobb része kolerában szenvedett. E működése közben az oroszok 22 túsz között őt is elfogták — tévedésből a hasonló nevű puskaműves helyétt. Kassáról Krakkóba szállították a túszokat és csak 2 hónap múlva bocsátották őket szabadon. Legtovább élt köztük Alexy, aki
ezért az utolsó krakkóinak nevezte magát. (L. a szabadságharc-emlékalbumában Siposs Aladár cikkét, kiadta a
Kazinczy-Kör 1898-ban.) Fogsága idején megbetegedett
* Ebben a f e j e z e t b e n a 18. század v é g é t ő l

1918-ig

bezárólag

letelepedett és tisztiorvosi állást b e n e m töltött orvosok

életrajzi

adatait közlöm. Bár nagy gonddal és fáradsággal i g y e k e z t e m

ezeket

mindenfelől összehordani, k ö n y v e m n e k e z a f e j e z e t e m é g i s

nagyon

hiányos

Természetes

is

hogy

a

nagyszámú

magánorvosról

található írott v a g y n y o m t a t o t t életrajzi adat. E g y e s e k talán
s e n ki is maradtak a névsorból, másokat p e d i g é r d e m e i k k e l
b a n n e m álló r ö v i d s é g g e l v a g y h o s s z ú s á g g a l i s m e r t e t ü n k ,
amint kevesebb, v a g y több adatot találtunk róluk.
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és csakhamar meghalt felesége. A „Zeitschrift für Naturund Heilkunde" 1850. évi 21. számában értekezése jelent
meg. Az 1861. évi alkotmányos választáson úgy az első,
mint a másod városi főorvosi állásra jelölték, de kisebbségben maradt. Ugyanakkor városi képviselő (bizottsági
tag) volt. Később az egészségügyi bizottságnak is tagja
volt. Másodszor is megnősült, Wolny tiszti főorvos leányát vette el. Két fia közül az egyik orvostanhallgató
korában halt meg. Igazgatósági tagja volt a Kassai Takarékpénztárnak 1876—79. Az evangélikus iskoláknak 46
éven át felügyelője volt. Meghalt 1899 május 24-én.
ÁKOS IZSÓ született Ungváron 1868 augusztus 17-én.
Középiskolai tanulmányait Ungváron, az egyetemet Budapesten végezte és ott lett orvosdoktor 1893-ban. A budapesti Rókus-kórházban 3 évet töltött a sebészeti és
a szemészeti osztályokon, azután a belügyminisztérium
mint trachomaorvos-szemészt küldte ki Bács-Bodrog,
Somogy és Nyitra megyékbe. Kassán 1899-ben telepedett
le mint szem-, fül- és gégeorvos és ugyanazon év novemberében a közkórház alorvosa, később tb. rendelőfőorvosa lett. Okleveles tiszti orvos, tart. honvéd-segédorvos. Kir. törvényszéki- és fogházorvos, MÁV pályaorvos, kerületi munkásbetegsegélyző pénztári orvos,
postakerületi és színházi orvos volt. Az Orvosszövetség
kassai fiókja titkárává választotta. A háború alatt a Vöröskereszt tartalékkórházaiban működött, amiért a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes tiszteletjelvényével
tüntették ki. Sokoldalú orvosi tevékenysége mellett sikeresen foglalkozik zeneszerzéssel is. Verseket, dalokat zenésített meg Ákos Kálmán művésznevén.
Szentmiklósi BALÁZSY ANDOR született Dobsinán
1890-ben. Oklevelet nyert Budapesten 1913-ban. A háború alatt népfelkelő segéd-, illetve főorvos volt a sátoraljaújhelyi megfigyelőállomáson, majd a kassai barakkórházban. A koronás arany érdemkereszttel és a II.
oszt. Vöröskereszt tiszteletjelvénnyel tüntették ki. Oklevelét kihirdették Kassán 1918-ban. 1919-ben a kassai
bábaképzőintézet tanársegédje volt, azután letelepedett
mint szülész-nőorvos. A csehszlovák államvasút nőorvósa
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is volt. 1939 óta a posta és a dohánygyár főorvosa és
az OTI rendelő szakorvosa.
Szentmiklósi BALÁZS Y DEZSŐ született Dobsinán
1880-ban. A gimnáziumot Losoncon, az egyetemet Budapesten végezte, ahol 1909-ben orvosi oklevelet nyert.
Azután a budapesti anatómiai intézetben, a Fehérkereszt
és az Űj Szent János-kórház gyermekosztályain működött. 1911-ben a kassai alapítványi közkórház másodorvosa és a gyermekmenhely fizetéstelen főorvosa lett.
1912-ben Máthé Gábor gyermekmenhelyi igazgató-főorvossal a Fehérkereszt-egylet bölcsődéjét és napközi otthonát vezette. 1912—1914-ig postakerületi orvos is volt.
A háború alatt népfelkelő főorvos volt különféle beosztásokban, hat hónapig a stanislaui kiütéses tífuszkórházban is.- A koronás arany érdemkereszttel tüntették ki.
1917-ben a Stefánia^szövetség igazgatósági tagjává választotta. 1919-ben városi szegényügyi orvos volt. Többször működött a városi járványkórházban is. 1921—
1925-ig bárcai körorvos és munikásbetegsegélyző pénztári orvos, 1925—1939-ig kassai állami városi orvos és
egy évig helyettes főorvos volt. 1921—1938-ig a csehszlovák államvasutak orvosa. Ugyanakkor a városi
egészségügyi tanács elnöke is volt. 1912-ben Miskolcon,
1931-ben Kassán, 1932-ben Bártfán csecsemőegészségügyi kiállításokat rendezett a drezdai mintájára. Kassa
visszacsatolása után, 1938-ban a gyermekmenhely igazgató-főorvosává nevezték ki. 1938—1940-ig a MÁV orvosa, 1939 óta az OTI gyermekrendelésének vezetője.
Számos tudományos dolgozatot írt.
BARCSAY KÁLMÁN ezredorvos oklevelét kihirdették 1912-ben, később Budapestre helyezték.
BARLAY VILMOS született Kassán 1813-ban, mint
Barlay Mihály akadémiai tanár fia. Orvosdoktori oklevelet nyert Pesten, 1836-ban. Ugyanott jelent meg értekezése, amelynek címe: „Dissertatio inaug. med. de aere
respectu diaetetico considerato". Megszerezte a szülészmesteri és az állatorvoi-mesteri képesítést is. Még ugyanabban az évben letelepedett Kassán és a város és Abaúj
megye tb. physicusa lett.
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BARTOS GYÖRGY oklevelét mint kórházi segédorvos
hirdettette ki 1897-ben. 1900-ban a gyermekmenhely másodorvosa lett. 1908-ban a kerületi munkásbiztosító pénztár főorvosává választották. 1910-ben kinevezték a szombathelyi gyermekmenhely igazgató-főorvosává de ezt
nem fogadta el s Kassán maradt mint a pénztár főorvosa.
BÁSZEL KÁROLY oki. kihirdették 1897-ben.
BERGSTEIN IGNÁC EDE született Tállyán 1833-ban
(vagy 1835-ben). Orvosdoktori oklevelet nyert Bécsben
1859-ben, vagy 1860-ban. Kassán volt már 1864-ben. A
tiszavidéki vasút orvosa lett 1868-ban. Ugyanakkor eredménytelenül pályázott a városi sebészi állásra. Meghalt
1876 január 30-án hosszú betegség után.
Haraszti BERNOLÁK JÖZSEF született Gölnicbányán.
Orvos- és sebészdoktori oklevelet nyert Pesten 1866-ban.
A szemészet egyetemi magántanára lett a pesti egyetetemen 1869-ben, azután a Schordann-féle ösztöndíjjal
külföldön tartózkodott. Orvosi oklevelét kihirdették
1872-ben. Az 1873. évi kolerajárvány alatt kinevezték
Kassára kolexabiztosnak. 1876-ban a kórházi bizottság
tagja lett. Azután tényleges, honvédorvos lett és Kassán
szolgált mint főtörzsorvos (1888—1894). 1893-ban a város
egészségügyi bizottságának tagja volt a honvédkerület
képviseletében. Később vezértörzsorvos lett. A király
1879-ben Bernolák Károly ny. táblabíró (József atyja)
régi nemességét elismerte és neki a haraszti előnevet
adományozta. Bernolák József tudományos dolgozatainak
címeit 1. a Högyes Endre. Milleniumi Emlékkönyvben.
BIRINGER GYULA 1876-ban itt volt.
BORHEK ÁGOSTON (August v. B.) született Göttingában 1769-ben. Orvos- és sebészdoktor lett Bécsben 1797ben. Kassán halt meg 62 éves korában mint cs. kir. ezredorvos. A forrásutcai evangélikus temetőben nyugsziK.
BÖSZÖRMÉNYI LAJOS született Marosvásárhelyen.
Cs. és kir. főorvos a helyőrségi kórházban 1913-ban.
Miskolcon halt meg a háború után.
BRIDLING FERENC nyug. főorvos Kassán élt a 19.
század 30-as éveiben.
io-

147

BUTEÁN MIKLÓS született 1881-ben, oklevelet nyert
Budapesten 1908-ban. Oklevelét mint főorvos Kársán
1913-ban kihirdettette és mint ezredorvos 1917-ben még
itt volt. A háború után Temesvárra került.
CSAPKAY (CZAPKAY) IMRE született Kisszebenben,
oki. Pest 1864r—65. Kassán működött 1868-ban. Az 1872.
évi tisztújításon a városi főorvosi és rendőrorvosi állásra
jelölték, de szavazatot nem kapott.
DASEK BÁLINT törzsorvos 1918-ban kérte a községi
kötelékbe való felvételét. A csehszlovák uralom alatt
megyei tiszti főorvos lett.
DEIMBL J. F. A. törzsorvos volt Kassán 1732-ben.
DÉNES SÁNDOR született Szarvason, 1887-ben. Ugyanott végezte a gimnáziumot. Oklevelet nyert Kolozsváron
1912-ben. Gyakornok volt a kolozsvári bőrklinikán és
mint a bőr- és nemibetegségek szakorvosa letelepedett
Kassán 1913-ban. A háborúban mint tart. segéd-, illetve
főorvos harctéri és kórházi szolgálatot teljesített és a
koronás arany érdemkereszttel tüntették ki. 1916—18-ig
a kassai katonai főreáliskola tanára is volt.
DEUTSCH GYÖRGY aszódi születésű, oklevelet nyert
Pesten 1833-ban, Kassán volt az 1836. évi egészségügyi
kimutatás szerint. (A Hőgyes-féle Milléniumi Emlékkönyvben 1833-ban két aszódi Deutsch fiú szerepel, az
egyik József, a másik Mór.)
DONÁTH HERMÁN született Liptószentmiklóson 1836ban, vagy 38-ban. Orvos- és sebészdoktori oklevelet és
szülészmesteri képesítést nyert Bécsben 1859-ben, vagy
62-ben. Kassán a dohánygyár orvosa volt 68-ban 300 frt
fizetéssel. Ugyanabban az évben eredménytelenül pályázott a városi sebészi állásra. Később a kassa-oderbergi
vasútnak is orvosa volt. Az 1873. évi kolerajárvány alatt
abaújmegyei járványorvos volt.
ÉKEI ANTAL született Magyaróváron 1863 május
17-én. Középiskoláit Magyaróváron és Pozsonyban, az
egyetemet Budapesten végezte és ott lett orvosdoktor
1886 június 5-én. Másfél évig a Rókus-kórház sebészeti
osztályán (Navratil), majd 1888—94-ig a Stefánia-gyer.148

mekkórházban dolgozott, ahol első segédorvos volt. Közben négyhónapos tanulmányutat tett Bécsben és Németországban. Munkatársa voit a Bókai János szerkesztette: „Gyermekgyógyászati kórrajz" c. munkának (Budapest, 1891). Az Orvosi Hetilap-ban egy dolgozatot közölt „Idegen test a légcsőben" címen. Letelepedett mint
gyermekorvos Kassán 1894 szeptemberében. Röviddel
utóbb két előadást tartott a vörhenyről. Nagy gyermekorvosi gyakorlatra tett szert, de állása sohasem volt. A
világháború alatt, 1914—15-ben vezette a konviktusban
berendezett V. sz. kisegítő kórházat, amiért a II. oszt.
Vöröskereszt tiszteletjelvénnyel tüntették ki. 1917-ben a
Stefánia-szövetség igazgatósági tagjává választotta.
1914—19-ig a városi egészségügyi bizottság tagja. A világháború után az Abaújmegyei magyar nemzetiségű orvosok egyesületének elnöke, majd díszelnöke volt. 1936
október 3-án nagy ünnepség keretében adták át neki a
budapesti egyetem arany diplomáját. Meghalt 1941 február 18-án.
ELBEL KAROLY honvédezredorvos 1889-ben, a Felsőmagyarországi Múzeum Egylet alapító tagja volt.
ELBOGEN HERMÁN vezértörzsorvos, a világháború
alatt a kassai katonai parancsnokság egészségügyi főnöke volt. A háború után Prágában egy vonat halálra
gázolta.
ENTLINGEN törzsorvos 1810-ben szolgált Kassán.
ERDÖDY KÁLMÁN oklevelét kihirdették 1895-ben.
FEJÉR VILMOS született Kassán 1870 június 8-án. Középiskoláit Kassán, az egyetemet Bécsben végezte. Medikus korában a Bécsi Magyar Egyesület választmányi
tagja és 1896-ban a Magyar Bál titkára volt. Oklevelet
nyert 1897-ben, azt kihirdették Kassán 1898-ban, de viszszatért Bécsbe, ahol az I. szemklinikán, a kaltenleutgebeni vízgyógyintézetben dolgozott. 1900-ban Hirsch báróné orvosa lett és vele hosszabb utazásokat tett Oroszés Franciaországban. Letelepedett Kassán, mint szemorvos 1901 május 1-én. 1902-ben a kassai 5. honvédhuszárezred tart. főorvosává nevezték ki. 1907—12-ig
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Stósz-fürdöt bérelte és ott folytatott fürdőorvosi gyakorlatot. Oklevelét ismét kihirdették Kassán 1908-ban, de
azután a téli idényeket Budapesten töltötte. Stószról való
eltávozása után, 1912-ben Davosban, Spenglernél tanulmányozta a tüdőbetegségeket. Majd visszatért Kassára
és a munkásbiztosító pénztár szemorvosa és 1914-ben a
tüdőbeteggondozó-intézet vezetőorvosa lett. A háború
alatt ezredorvos volt és a Martinovics-utcai iskolában
berendezett vöröskeresztes kórházat vezette. 1917-ben a
Stefánia-szövetség igazgatósági tagjává választották.
Meghalt 1931-ben.
FELDMANN (1881-től) FÖLDI MIKSA született Szakalyban, Abaúj megyében 1839 július 12-én. Középiskoláit Kassán, az egyetemet Pesten végezte, ahol oklevelet
kapott 1865-ben. Göncön, majd két-három évvel később
Kassán telepedett le. Az 1873. évi kolerajárvány után
miniszteri elismerést kapott. Csakhamar orvosa lett a
tűzoltóegyletnek, a szabók betegbiztosító egyletének, a
munkásbetegsegélyző egyletnek. A honvédség alapításakor tartalékos főorvos lett. Számos népszerű orvosi előadást tartott. Az 1886 január 6-án a polgári kaszinóban
a gyermeknevelésről tartott előadása után átadták neki
a munkásegylet tiszteletbeli tagsági oklevelét. A város
törvényhatósági és egészségügyi bizottságának is tagja
volt. A kerületi betegsegélyző pénztár megalapításakor,
1893-ban annak első főorvosává választották. Meghalt
1909 július 18-án.
FERENCZI IGNÁC oklevelét kihirdették 1895-ben.
Svédtoma-intézete volt.
FISCHER törzsorvos 1807—10-ig volt Kassán.
FÖLDI MIKLÓS, Földi Miksa fia, született Kassán
1872-ben. Oklevelet nyert Budapesten 1899-ben. Letelepedett Kassán 1900 december 10-én, mint fogorvos. A
háború alatt a javítóintézeti hadikórházban működött.
Meghalt 1940 augusztus 24-én.
FÖLDVÁRY BÉLA született Kassán 1850-ben. Orvosés sebészdoktori oklevelet kapott Budapesten az 1874 —
75. tanévben. Még medikus korában kitüntette magát a
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kolerajárvány alatt a Táborban. Mint a budapesti egyetem orvoskari hallgatóinak segélyegyleti elnöke 200 kötet könyvvel gyarapította az újonnan alakult Feisőmagyarországi Múzeumegy létet. Letelepedett 1875-ben.
1876-ban a tiszavidéki vasút orvosa lett. 1876 március
30-án felolvasást tartott „A tűzhelyünkről és tápszereinkről." Az 1878. évi tisztújításon a városi tiszti főorvosi állásra jelölték, de kisebbségben maradt Moskovicscsal
szemben (37:51 szavazat). 1879-ben a Múzeumegylet választmányi tagjává választotta.
FRANK RICHÁRD született 1883-ban. Oklevelet nyert
Budapesten 1906-ban. Műtőorvosi oklevelet is szerzett.
Kassán cs. és kir. ezredorvos volt és a helyőrségi kórház
jebészeti osztályát vezette. Itt érte a háború és innen
ment harctéri szolgálatra, de a háború végén ismét viszszatért. Később a honvédorvosi tisztikar főnöke lett és
nyugdíjba vonulásakor az altábornagyi címet kapta meg.
FRANKL GYULA 1845-ben már Kassán volt. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók nagygyűlésén 1846ban előadást tartott „Az orvosok egyenlőtlen felosztásáról Magyarhonban". Maga sem maradt a városban. 1858ban a szepsi járás sebészévé nevezték ki, 1861-ben Kozma
Sándor után ismét. Később Jászon működött, ahol a prépostságnak is orvosa volt.
FRIED ALFRÉD oklevelét kihirdették 1904-ben.
FRIEDMANN DÁVID DEZSŐ született Báty okon, 1890ben. A kassai főreáliskolát és a budapesti egyetemet elvégezvén, orvosdoktorrá avatták 1914-ben. Már akkor
katonai szolgálatot teljesített és a következő évben tényleges cs. és kir. főorvossá nevezték ki. Végigszolgálta a
világháborút. A Ferenc József-rend hadiékítményes lovagkeresztjével és két kardos signum laudissal tüntették
ki. A háború után, még 1918-ban mint polgári orvos letelepedett Kassán, ahol átvette egy orvosi laboratórium
vezetését. A belbetegségek és a laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa.
FRITZ PÉTER sebészdoktori oklevelet nyert Bécsben
1810-ben. Kassán ezredsebész volt 1830-ban.
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GÁGER EMIL született 1889-ben, Budapesten nyert oklevelet 1911-ben, gyermekmenhelyi másodorvos és
Kassa—Oderbergi vasúti pályaorvos volt 1915—1919-ig,
amikor Kassát elhagyta.
GÁL MÁRK született Csemenyén, Zemplén megyében
1844-ben. Orvosdoktor és szülészmester lett Bécsben
1871-ben. Az 1888. évben Kassán folytatott gyakorlatot.
GARBINSZKY KÁZMÉR született Obergörzbachban,
Krainburg mellett, 1867 augusztus 15-én. A kassai premontrei főgimnázium elvégzése után egy évig a budapesti egyetemen tanult, a többi tanévben a krakkói egyetemen, ahol orvosdoktorrá lett 1892-ben. Azután Budapesten tiszti orvosi képesítést szerzett, Kassán letelepedett 1893-ban. Előbb kórházi segédorvos, 1895-től dohánygyári főorvos volt. 1917-ben a Stefánia-szövetség
igazgatósági tagja lett. 1919-től a csehszlovák államvasutak orvosa. A krakkói gynaekológiai egyesület tagja
volt. Meghalt 1925-ben.
GEDEON JÁNOS született Alsó-Mecenzéfen 1864
április 27-én. Gimnáziumi tanulmányait négy évig Rozsnyón és négy évig Igión, az egyetemet Budapesien végezte és ott kapott oklevelet 1889-ben. Ugyanakkor belépett a Szt. István-kórház belosztályára (Hochhält), majd
a tiszti főorvosi hivatalba osztották be. 1890 októberében
katonai szolgálatra vonult be. A 16. sz. helyőrségi kórházban és a 69*. gyalogezrednél szolgált Budapesten. Kórházi szolgálata alatt kinevezték szaksegédnek a Pertik
tanár vezetése alatt állott fővárosi bakteriológiai intézethez. Katonai szolgálata után járványorvos volt a főváros V. és VI. kerületében. 1892 januárjában JászNagykun-Szolnok, szeptemberében Szepes megyében,
majd 1898 május 2-án Kassán telepedett le. Az Orvosszövetség kassai fiókjának titkára volt. A Kazinczykörben 1900-ban előadást tartott „A rövidlátóságról" és a
kör első évkönyvébe cikket irt „Kassa és a tüdő vész" címen. A háború alatt vöröskeresztes kisegítő kórházakat
vezetett előbb a gazdasági akadémián, azután az iparosoknál, a tiszti kaszinó épületében. A Vöröskereszt II.
oszt. hadiékítményes tisztelet jelvény ével tüntették ki.
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GEISLER PÉTER oklevelét kihirdették 1910-ben.
GERE GYULA született Békésen. Orvosdoktori oki.
Bp. 1876—77, sebészdoktori 1878—79. Honvédezredorvos,
és 1896—99-ig a gimnázium orvosa volt.
GERSTER ÁRPAD 1. az „Akiket elvesztettünk" című
fejezetben.
GLUCK IZIDOR született Göncön 1846-ban, Bécsben
kapott oklevelet. Az-1861-ben alakult Abaújmegyei honvédsegélyző-egyletben mint 1848-as honvéd tábori orvost mutatták be. Később járásorvos volt.
GLUCK LAJOS született Csányban 1835-ben, orvos- és
sebészdoktori oklevelet nyert Bécsben 1866-ban. Kassán
vaspályaorvos volt 1868-tól 300 frt fizetéssel.
GLUCK LAJOS született Migléoen 1844-ben, orvosés sebészdoktori oklevelet és szülészmesteri képesítést
szerzett Bécsben 1867-ben. Kassán 1868-ban eredménytelenül pályázott a városi sebészi állásra. 1877-ben törvényszéki és fogházorvos, később járásorvos is volt.
GOTTLIEB HERMÁN született Gesztesen (Gömör m.).
Oki. Bp. 1888—89. 1913-ban II. oszt. főtörzsorvos volt a
helyőrségi kórházban. Miskolcon halt meg.
GOZIGH LÁSZLÓ letelepedett 1883-ban.
GRUBER ALADÁR oklevelét kihirdették 1898-ban.
GRÜN JÖZSEF LAJOS 1. az „Akiket elvesztettünk" c.
fejezetben.
GRUN LAJOS született Puszta-Lajosházán, Abaúj megyében 1868-ban, oki. Budapest 1893. Kassán letelepedett
1895-ben. Körorvos, kerületi munkásbiztosító pénztári és
ezentegyleti orvos volt. Az orvosszövetség abaújmegyei
fiókjának titkára. Tagja volt a város törvényhalósági
bizottságának. 1916—1919-ig az egészségügyi bizottság
tagja. Az 1917-ben megalakult Stefánia-szövetség titkárává választotta. Meghalt 1925-ben.
GRUNWALD JÓZSEF született 1887-ben. Oki. Bp.
1910. Oklevelét kihirdették 1915-ben.
GURDÉLYI ENDRE (Gurdély András) született Buzitán
1816 november 30-án. Orvosdoktori oklevelet nyert Pes*.153

ten 1845-ben. Értekezése megjelent ugyanott „Az életrend" (De módis vivendi) címen. Beszélyt fordított 1842ben az Athenaeumba. Mészáros hadügyminiszter 1848
október 19-én kinevezte honvédtűzér-alorvossá (hadnagy). 1849 június 29-én százados-főorvos lett. 1850-ben
lett nagyidai körorvos, később cs. kir. kerületi orvos
Szántón. Az 1860. évi alkotmányos tisztújításon a kassai
járás sebészévé választották meg és 1861-ben a főispáni
helytartó is kinevezte. 1867-ben a kassai Temetési Egylet orvosa és tb. városi orvos. Mint ilyen 1869-ben a szegény nép gyógyításáért 5 öl tűzifát kér a várostól.
Andrássy 1869 augusztus 16-án kinevezi honvéd zászlóaljorvossá főhadnagyi jelleggel. 1873 december 10-én
zászlóaljorvos lesz századosi ranggal a tettleges állományban. Ennek ellenére (vagy ezután ismét) kassai járásorvos, mert 1883-ban szabadsága alatt Spatz Dávid
helyettesíti. Meghalt 1901 február 28-án. Fia Gurdélyi
Géza, 1. a tiszti orvosok között.
GUTTMANN MIKSA (Márk) Gálszécsről, ahol gyakorlatot folytatott, 1880 február 1-én Kassára telepedett át
mint nő-, gyermek-, gége- és bőrbetegségek orvosa.
HALMI JENŐ született Kassán 1873 július 31-én. A
gimnáziumot Kassán, az egyetemet Budapesten végezte.
Oki. Bp. 1899. önkéntesi éve után 3V2 évig a gyulai közkórház elmeosztályán, 1 évig a lipótmezei elmegyógyintézetben működött, majd Berlinben fogászatot tanult és
1905-ben mint fogorvos letelepedett Kassán. Még ugyanazon évben tényleges cs. és kir. főorvossá nevezték ki.
Kőszegen, Zalagerszegen, Szegeden és Marosvásárhelyen
szolgált. Onnan ment 1914-ben a harctérre és már 1915ben a hadiékítményes és kardos Ferenc József-renddel
tüntették ki. Később a 41. hadosztály e. ii. oszlopának
parancsnoka, majd a hadosztály egészségügyi főnöke és
1917-ben törzsorvos lett. Két signum laudist kapott a kardokkal és a kardos vaskoronarendre is felterjesztették. A
háború utolsó hónapjában a kassai katonai parancsnokság egészségügyi főnökéhez volt beosztva. 1919 márciusában a budapesti 1. honvédgyalogezred orvosfőnöke
lett, de a kommunizmus alatt visszatért Kassára, ahol
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azóta mint ny. törzsorvos és a bőrbetegségek szakorvosa
működik.
HAMMERSBERG ÁRPÁD született Kassán. Oki. Bp.
1892. Letelepedett 1894-ben.
HARTMANN LAJOS született 1878 október 31-én
Eperjesen, ahol atyja, Hartmann Samu Sáros megye tb.
tiszti főorvosa és járásorvosa volt. Anyai nagyatyja
Obmth Mór Zemplén megye tb. főorvosa és gálszécsi járásorvos volt. A gimnáziumot Eperjesen, az egyetemet
Budapesten végezte. Orvosi oklevelet nyert 1902 március
22-én. Már ezt megelőzően gyakornok volt az egyetem
II. sz. anatómiai intézetében. Azután a szemészeti klinikán, Korányi és Grósz tanárok Szent István-kórházi osztályain dolgozott 1903 szeptember l-ig, amikor műtőnövendék lett a Réczey-klinikán. Műtőorvosi oklevelet
nyert 1905 augusztus 31-én. Közben megszerezte a tisztiorvosi és az egészségtantanári képesítéseket is. Kassán
letelepedett 1905 szeptember 19-én. A következő évben
11 hónapig orvosa volt a kassai szülőotthonnak. Ugyanakkor alakult meg a József kir. herceg-szanatóriumegyesület kassai fiókja, amely főorvosává választotta.
1908-ban az ő vezetése alatt nyilt meg az egyesület tüdőbeteggondozója, amely Magyarországon vidéken a harmadik volt. Ezt a háborúig vezette. 1912-ig postakerületi
orvos is volt. Az alapítványi közkórházban 1908 óta consiliariusként, 1913 január 1. óta a sebészeti osztály megbízott vezetőjeként működött, ő rendezte be a kórház
sebészeti osztályát és ott felállította saját Röntgenlaboratóriumát. 1914 júliusában állásában véglegesítették és 1915 júniusában rendelő főorvossá nevezték ki. A
háború alatt a kassai helyőrségi kórházban, egy kassai
vöröskeresztes tartalékkórházban és nyolc hónapig egy
tábori kórházban működött. Népfelkelő főorvos volt.
Kassai városi tb. tiszti főorvossá kinevezték 1914-ben,
a város törvényhatósági és egészségügyi bizottságának
már előbb tagja volt. Alapításától tagja volt a Magyar
Sebésztársaságnak, 1914-től a Deutsche Gesellschaft für
Chirurgie-nak és levelező tagja a berlini nemzetközi tüdővész ellen küzdő szövetségnek.
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Hivatalos állásai mellett igen kiterjedt magángyakorlatot is folytatott. A háború után, állásait elveszítvén,
csak a magángyakorlatnak szentelte magát. Egy ideig
elnöke volt a Csehszlovák orvosszövetség karijai magyar
fiókjának. Meghalt 1929 október 31-én, 51. születésnapján, hirtelen. László fia orvos lett.
HAVAS ÁRMIN született Abaúj-Nádasdon 1872 március 1-én. Középiskolai tanulmányait Kassán, az egyetemet Budapesten végezte. Ott nyert oklevelet 1897-ben.
Külföldi tanulmányút után 1898-ban Kassán telepedett le,
mint fogorvos. A munkásbiztosító pénztár fogorvosi rendelését hosszú ideig vezette. György fia orvos lett.
HEGEDŰS MIKLÓS a háború alatt katonai szolgálatot
teljeútett Kassán, oklevelét kihirdették 1916-ban. A háború után visszament Budapestre.
HEIM KÁROLY EDE született Kassán 1814-ben. Oki.
Pest 1836. Értekezése ott jelent meg „Dissertatio de morbis simulatis" címen. Már 1841-ben tb. városi orvos Kassán, ahol 1842-ben polgárjogot is nyert. Kassa orosz
megszállása után, 1849-ben Péchy Imre cs. kir. főbiztos
kinevezte a kas;ai járás seborvosává. 1853-ban a kassai
kerület orvosi tanácsosa (Distrikts Medicinái Rath) lett.
Az 1866-ban alakult Abaúj-Torna megyei Orvos-gyógyszerész Egyesület el r ő elnökévé választotta. A kiegyezés után nyugdíjazták. 1871-ben az egészségügyi bizottság, 1872-ben a központi választmány tagja lett. Meghalt
hosszas szenvedés (hüdés) után, 1887 július 9-én.
HEIN EDE főtörzsorvos 1918-ban kérte a községi kötelékbe való felvételét.
HERCZEG MÁRIA, férj. dr. Balázsy Dezsőné, született
1887-ben. Oki. Bp. 1912. A háború alatt a cs. és kir.
barakk-tartalékkórházban működött. Oklevelét kihirdették 1917-ben. Meghalt Budapesten 1919-ben.
HERMANN főtörzsorvos, a hadtest egészségügyi főnöke volt a 90-es években.
HERMANN VIKTOR született 1871, oki. Graz 1895.
Kassán oklevelét kihirdettette mint cs. és kir. főorvos
.156

1897-ben. Tífuszban meghalt 1916 április 7-én mint törzsorvos.
HERZ SÁNDOR sz. 1875, oki. Bp. 1899, 1915-ben Kassán oklevelét kihirdették.
HOFFMANN EDE cs. és kir. törzsorvosnak 1898-ban
kilátásba helyezték a községi kötelékbe való felvételt.
HOFFMANN JÁNOS oklevelét kihirdették 1906-ban.
HOLLÄNDER JENŐ született Jánoshalmán (Bács-Bodrog m.) 1885, oki. Bp. 1907. A kassai bábaképzőintézet I.
tanársegédje 1913—1917-ig, azután szülész-nőorvos. 1917ben a Stefánia-szövetség igazgatósági tagja lett. Meghalt 192 -ben.
HOLLÄNDER LEÖ 1857-ben 51 éves volt.
HOLLÄNDER MÖRIC 1858-ban Kassán volt (alighanem azonos az előbbivel).
HOLZMANN DÁVID született Rozgonyban 1869, oki.
Bécs 1892. Letelepedett Kassán, mint fogorvos. Igen előkelő és nagy gyakorlata volt. 1914-ben társul vette Rákosi Jenőt. 1935-ben visszavonult a gyakorlattól. Meghalt 1938-ban.
HORVÁTH ALAJOS született Szepsiben 1815-ben.
Oki. Pest 1838. Értekezése megjelent Pesten „Dissertatio
inaug. med. de jodio" címen. A következő évben már
Kassán volt.
HORVÁTH GÉZA 1. az „Akiket elvesztettünk" című
fejezetben.
HUSZKA PÉTER született Szepeshelyen 1854-ben, de
már gyermekkorában Kassán volt. Atyja Huszka Antal
zenetanító s főegyházi karnagy 1866 január 9-én birtoktalansági bizonyítványt kér a várostól, hogy Péter fia részére, aki a kassai gimnázium II. osztályát látogatja és
az elsőben példás erkölcsi viselete mellett az érdemsorozatban harmadik kitűnő helyet kiérdemelte, Mária Terézia-féle budai ösztöndíjért folyamodhasson. Oklevelet
nyert Bécsben 1878-ban, vagy 1879-ben. Kassán letelepedett 1882-ben, de már 1881-ben eredménytelenül pályázott a megüresedett halottkémi állásra (20 szavazatot
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kapott Vandracsek 25 szavazata ellen). A kórháznak rendelő-, majd főorvosa volt. 1914-ben megbízták az igazgató-főorvosi állással. A kereskedők betegsegélyző egyesületének orvosa, majd munkásbiztosító pénztári orvos
is volt. 1912-ben az új közkórház végrehajtóbizottságának tagja. A Stefánia-szövetség 1917-ben igazgatósági
tagjává választotta.
ILLÉSI ALADÁR oklevelét kihirdették 1907-ben.
JANOVITZ DÁVID született Nagy-Szaboson 1871.
Oki. Bécs 1895. Letelepedett 1897-ben. Az Orvosszövetség kassai fiókja 1899-ben pénztárosává választotta.
Nagygyakorlatú, közkedvelt orvos volt. Meghalt 1925ben. Vagyona nagy részét egy Kassán felállítandó zsidókórházra hagyta:
JENÉ (JANE, JANNE, JAHNE), később JENEY KRISTÓF született Kassán 1816-ban. Orvosi oklevél Bécs 1841
január 6. Értekezése megjelent Bécsben „Dissertatio de
morbis cutaneis" címen. Kassán letelepedett 1841-ben és
azonnal tb. városi orvossá nevezték ki. A szabadságharcban mint honvédezredorvos vett részt. 1850-ben és 1868ban pályázott a városi sebészi állásra. Azután gyakorlóorvos és gőzfürdőtulajdonos volt. Az 1853. évben bizonyítványt kér a várostól vagyoni helyzetéről. Egyedüli
tulajdonosa volt a malomutcai gőzfürdőnek, az atyjától
örökölt és teljesen felszerelt kőfaragó műhelynek és értékes ingatlanoknak. Ezért a katonai kórház építésénél
átveendő kőfaragó munkálatokért teljes szavatosságot
vállalhat. 1872-ben a volt gőzfürdő átalakítására terjeszt
be terveket. Ugyanakkor a városi regáléknak haszonbérlője volt. Városi törvényhatósági bizottsági tag is
volt. Meghalt 1893 nov. 22-én.
JUTTNER MARYAN született 1875-ben. Oki. Krakkó
1900. Ezredorvos, a 6. tüzérezred orvosa 1913-ban. A háború után újra itt. Eltávozott 1919-ben.
KAIN DÁVID született Debrecenben 1821 szeptember 17-én, jómódú szülőktől. Fivére, Albert, később tekintélyes orvos és a közegészségügyi tanács kültagja
volt. A gimnáziumot a debreceni református főiskolában
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végezte. Orvosi tanulmányait 1838-ban kezdte meg a
pesti egyetemen, majd két évet Bécsben hallgatott. Orvosdoktorrá és szülészmesterré Pesten avatták az 1844—
1845. tanévben. Ott is jelent meg doktori értekezése
„Dissertatio inauguralis med. de typho" címen. A következő éveket pesti kórházakban töltötte. A szabadságharcban tábori főorvos volt, a Dunán egy sebesültszállító
hajón működött „szeretettel, odaadással s nehéz feladatának emberül helyt állott". A gyásznapok után Pesten
tartózkodott nővérénél, majd Bécset és Lipcsét kereste
fel. 1850-ben letelepedett Kassán. Darvas Imre főispán
írja A szabadságharc emlékalbumában, hogy az abszolutizmus alatt őt is, Káint is bevitték a rendőrségre, mert
körszakállt. viseltek, amely tiltott volt.
Kain ebben az időben résztvett a hasonszenvi nemzetközi egyesület megalapításában, amelynek számottevő
tagja lett és tevékenyen vett részt a Hahnemann-kultuszban. Életírója szerint azonban az allopathia iránt sem
volt elfogult. „A jó helyébe mindig a jobbat helyezte s
igyekezett még jobbat követni." Közleményei németnyelvű, hasonszenvi folyóiratokban jelentek meg, a
graphit alkalmazásáról és hatásáról, a stibium arsenicosum gyógyértékéről különösen phtisikusoknál. Költeményeket is írt németül. „Ékesen beszélt, a humor csillámló
fényével lebilincselte környezetét."
Kassán és környékén csakhamar keresett orvos lett.
Minden társadalmi osztályban voltak betegei. Számos
arisztokrata családnak lett az orvosa, de sok szegény beteget is kezelt, akiket élelemmel, meleggel és pénzzel támogatott. Jó híre messzire terjedt, az ország különböző
tájékaira hívták tanácskozásra. „Felkarolták őt nemcsak
üdvös orvosi tanácsaiért, de szellemi előkelőségeért, szerény, megnyerő, bizalmat gerjesztő modoráért s különösen szívjóságáért." „Tökéletes világfi, modora oly sima
s megnyerő, hogy udvari gavallérnak becsületére válnék." „Ember volt a szó legszebb s legigazabb értelmében."
1852-ben házasságot kötött Hollaender Leó, eperjesi
jogvégzett kereskedő leányával, Reginával, akitől négy
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leánya és egy fia született. Apósa a szabadságharc alatt
a komáromi várban a pénzügyi műveleteknek megbízott
főkezelője volt.
Az orvosi gyakorlat mellett tevékenyen vett részt a
közügyekben is. „Nem volt a társadalomban üdvös mozgalom, intézmény, egylet, vagy társaság, melyben higgadt, a korra] lépésttartó eszméivel, szeretetreméltóságával javára ne működött volna." A közkórháznak, nagy
kaszinónak sok éven át választmányi tagja volt, nemkülönben a "városi törvényhatóságnak, a központi választmánynak, az iskolaszéknek, az egészségügyi és a
színházi bizottságnak. A vegyes felülvizsgálati bizottságnak polgári orvosa volt. A közművelődési egyesület, a
Felsőmagyarországi Múzeum és számos hazai s külföldi
kulturális egyesület buzgó tagja volt.
Az 1861-ben alakult „Abaújmegyei honvédsegélyzö
egylet" bizottmányi tagjává választotta, mint bemutatott
volt honvédtisztet (tábori főorvost). Ugyanakkor feleségét bizottmányi tagnővé választották. Az 1867-ben alakult „Abaújmegyei honvédegylet" tiszteletbeli tagja lett
olyan nagy hazafiak között, mint Andrássy Gyula, Klapka
György, Deák Ferenc, Tisza Kálmán, Jókai Mór stb. Választmányi tagja volt az 1866-ban alakult Kassai Lóversenyt ámulatnak és az 1868-ban alakult Kassai Tornaegyletnek, alapító tagja az 1867-ben létesült Felsőmagyarországi első zálogkölcsön-intézetnek.
Nagy szerepe volt felekezete ügyeinek intézésében
is. Az izraelita hitközségnek több mint 20 évig elnöke
volt. „Felvilágosodottságánál fogva kevésbé foglalkozott a ritus ősdiségének megtartásával vagy elhagyásával, mint inkább annak hazafias szellemben való fejlesztésével. E czélját elérendő, 1868-ban megalapította s felépítette a helybeli izraelita iskolát, sőt annak részére
nagyemlékű Báró Eötvös közoktatásügyi ministerhez való
bensőbb viszonya révén sikerült neki az országos izraelita iskolaalapból évi 600 frt-nyi segélyt is kieszközölni." A 6 osztályúnak tervezett iskola „Kassai izraelita
fő elemi mintatanoda" néven a Fekete Sas-ban nyilt
meg. Az előbb német, de csakhamar magyar tannyelvű
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iskolának köszönhető a kassai zsidóság gyökeres megmagyarosodása, amint azt „A kassai egyetem" című Emlékkönyv kiemeli.
Az izraelita országos kongresszus tárgyalásain mint királyi biztos vett részt és azután a kassai 15. községkerület elnökévé választották.
Nemcsak a hitközségi, hanem az országos politikában
is szerepet játszott. „Politikai hitvallása a Deák-párt átalakulása után a liberális párthoz fűzte, melynek elvhű
elnöke s utóbb alelnöke volt. A választásoknál pártjának győzelmét mindenkor hathatósan támogatta, de azért
sztretettel ragaszkodtak hozzá más pártbeliek is, mert
pártszenvedélyt nem ösmert."
Buzgón tevékenykedett az 1866. évi kolerajárvány
alatt, amikor ^élelmet is küldött a szegény betegeluiek,
amiért a városi tanács köszönetet szavazott neki és felsőbb helyen kitüntetésre ajánlotta. A megüresedett abauj megyei tiszti főorvosi állást 2 évig mint helyettes töltötte be (1868—69). Kassának is tb. tiszti főorvosa volt.
1884-ben a király a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. Ezután is vártak még rá megtiszteltetések. Amikor 1886-ban az ország egyes részein kolera lépett fel, a belügyminiszter kinevezte a kassai kerület
egészségügyi felügyelőjévé és kolerabiztossá. Az 1887ben újjáalakult Abauj-Torna vármegyei Orvos Gyógyszerész Egylet egyhangúlag alelnökévé, majd két évvel
később Csorba Gyula elnök halála után elnökévé választotta. Ö is haláláig töltötte be ezt a tisztet.
Margit nevű leányánál, aki Londonba ment férjhez, keresett vigasztalást ,Kain Dávid 1890-ben, miután feleségét 1889-ben elvesztette. Még ugyanabban az évben hazatért és november 10-én Kassán ő is elhunyt.
Az orvosegyesület a következő évben megemlékezett
elhunyt elnökéről s nyomtatásban is megjelent az „Emlékbeszéd Dr. Kain Dávid felett, tartotta az Abauj-Torna
megyei orvos-gyógyszerész egylet tavaszi közgyűlésén,
1891. junius 7-én Gallik Géza választmányi tag". Ebből
vettem ennek az életrajznak legtöbb adatát és az idézeteket.
n
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KALLEDEY LAJOS szül. Budapest, 1885. Oki. Budapest
1909. A világháborúig a budapesti egyetem I. sz. szülészeti klinikáján (Bársony) működött, ahol tanársegéd
volt. A háború alatt tart. főorvos volt a sátoraljaújhelyi
és a miskolci megfigyelő állomásokon. Kassára 1917-ben
került mint a bábaképző-intézet igazgatótanára. Ugyanakkor a Stefánia Szövetség ügyvezető igazgatójává választotta. A cseh uralom a'.att 1919-ben állását elhagyta
és Budapestre költözött, ahol nyugdíjazták. Ott is halt
meg 1942-ben.
KANARIK JAKAB született Bártfán 1860., oki. Bécs
1888. Bártfán letelepedett 1888-ban, Kassán 1894-ben. Később a főreáliskola egészségtantanára lett. Azután ismét
Bártfára költözött, ahol a város és a fürdő keresett orvosa volt. Meghalt 1918-ban Bártfafürdőn.
KÁLMÁN BÉLA oklevelét kihirdették 1892-ben, körorvos és betegsegélyző pénztári orvos volt. Az orvosszövetség abaujmegyei fiókjának pénztárosa 1899-ben.
KÁLMÁN ERNŐ mint katonaorvos fogorvosi gyakorlatot folytatott 1917-ben.
KEMÉNY DEZSŐ született Kassa 1869. Oki. Bécs 1898.
Kassán letelepedett mint fogorvos 1910 október 28-án. A
háború alatt katonai szolgálatot teljesített. — Albert fia
Kassán volt fogorvos és mentőorvos.
KEMÉNY JÓZSEF szül. Péterfalván (Pozsony rn.) 1818ban. Orvos-sebészdoktori oklevelet és szemészmesteri
képesítést nyert Bécsben 1841-ben. Mint országos szemorvos jött Kassára, a közkórházban felállított szemosztály
vezetésére 1866-ban, 1200 frt állami fizetéssel 1870-ben
súlyos hibákkal vádolta be a kórházat.
KIRCHAMMER JÓZSEF letelepedett mint fogorvos
1882-ben.
KLÁR VINCE szül. Pácin (Zemplén m.) 1845. Oki. Bp.
1875. Letelepedett Kassán 1876.
KÓNYI LAJOS honvédhuszár ezredorvos 1913-ban.
KORNHAUSER DEZSŐ szül. Iglón 1888-ban, oki. Bp.
1914. A háború alatt mint tartalékos főorvos szolgált a
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kassai raktár-utcai fertőzőbeteg-kórházban és a háború
után le is telepedett. Meghalt 193...-ban.
KOSZTKA JÓZSEF sz. Szepesoiasziban 1852 aug. 14-én.
Gimnáziumi tanulmányait Lőcsén, Rozsnyón é^ Kassán
végezte. A bécsi egyeiemen tanult 1872—78-ig. Oki. 1878
febr. 9. A wiedeni kórházban volt másodorvos 1878—79ben. Az 1879, év nyarán fürdőorvos volt Rank-Herlányban 200 frt fizetés, 2 szobás lakás és naponkint egy mgyenfürdő járandósággal, de a gyógyszertárat is neki
kellett berendeznie. 1879 októberében Kassán telepedett
le, mint fogorvos. A következő évben a főispán kinevelte
tb. városi orvossá. 1881-ben eredménytelenül pályázott a
városi haíottkémi állásra, 1884-ben pedig a tiszti főorvosi
állásra. Választmányi és alapító tagja volt a Felsőmagyarországi Múzeum-Egyletnek. A kassai jogakadémián
1881 november 26-án a törvényszéki orvostan és később
a közegészségtan magántanára lett. 1886—1919-ig a konviktus orvosa volt és 30 évnél tovább volt az Orsolyarend és intézeteinek az orvosa. Évekig volt igen buzgó,,
csaknem minden közgyűlésen interpelláló városi törvényhatósági, egészségügyi bizottsági, iskolaszéki és
gondnoksági tag. 1910-ben a Rákóczi szoborbizottság,
1912-ben az új közkórház végrehajtó bizottságának tagja.
Meghalt 1926 április 28-án.
KOVÁCSY JÁNOS sz Liptószentmiklós, oki. Pest 1831.
A következő évben Sárosmegye tb. physicusa, de 1834ben egy aláírása: med. dr. szemészmester és a sz. kir. város tb. physicusa (I. R. Cittis H. Physicus).
KRENNER PÉTER ausztriai születésű katonai sebész.
Orvos- és sebészdoktori oki. szemész- és szülészmesteri
képesítés Bécs 1836.
KRONOVITH DEZSŐ született Homonnán, 1889-ben.
Oki. Bp. 1913. A következő másfél év alatt a nagyváradi
közkórházban, a Kétly-klinikán, a Cunard-Line hajóin és
mint gombásfenyőházai körorvos működött. A háborúban
elejétől végéig szolgált tart. segéd- ill. főorvosi rangban
és a.kardos Signum Laudis-szal, Károly csapatkereszttel
tüntették ki. Kassán letelepedett 1918-ban. A KsOd orir

16 3

v

vosa, pénztári orvos és bárcai h. körorvos volt. 1939-től
ny. kör- és pénztári orvos. Meghalt 1943-ban.
KUN IGNÁC oklevelét kihirdették 1891-ben.
LEICHTMANN MIKSA született Lövő-Petiiben 1865ben. Oki. Bp. 1889. Kassán cs. és kir. törzsorvos, a 27.
hadosztály egészségügyi főnöke 1913-ban. A háború után
újra itt, mint ny. I. oszt. főtörzsorvos.
Mindszenti LICHTENBERG SÁNDOR, Lichtenberg Kornél budapesti egyetemi magántanár és poliklinikai főorvos fia, született Budapesten, 1880 jan. 18-án. Oki. Budapest 1902. Németországi klinikákon képezte magát tovább a sebészetben és az urológiai sebészetben. A világháborúba mint a strassburgi egyetem magántanára vonult be ezredorvosi ranggal. Pécsről jött Kassára és itt
az Országos Hadi gondozó Hivatal kórházának (a javítóintézetben) igazgató-főorvosa lett. Itteni működése alatt
kapta meg a strassburgi egyetem rk. tanári címét. Kassán hamarosan nagy magángyakorlata is fejlődött. 1917ben a Stefánia-szövetség igazgatósági tagja lett. 1919-re
már a legtöbb adót fizetők névsorába került és városi
bizottsági tagságra jelölték. A háború végefelé már anynyira jutott az új állami kórház építkezése, hogy az igazgató-főorvos kinevezését sürgették. Erre szerették volna
megnyerni Lichtenberget. A város 1918. évi május 29-én
tartott közgyűlése tárgyalta az Országos Orvosszövetség
kassai fiókjának erre vonatkozó előterjesztését. Annak
választmánya javasolta, hogy a város kérje az államtól,
hogy a nehézségekkel küzdő alapítványi közkórházat
vegye mielőbb állami kezelésbe, hogy az épülőfélben
lévő új kórház berendezése és felszerelése korszerű és
célszerű legyen „és hogy az új kórház élére olyan szakférfiú kerüljön, aki orvosi tudásának és igazgatási képességének kiválóságával a háború folytán jelentőségében még inkább megnövekedett intézmény áldásos működését fokozni és az orvosi továbbképzést fejleszteni
hivatott". A törvényhatósági bizottság elfogadta a javas' latokat ,,s egyidejűleg kimondja, hogy az igazgatói állásra való kinevezésre dr. Lichtenberg Sándort, a strassburgi egyetem kinevezett tanárát, a kassai hadigondozó
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igazgatóját, ki ebbeli elfoglaltsága mellett állandóan sebészi tevékenységet fejt ki a helybeli alapítványi közkórházban s akinek áldásos sebészi működése és külföldön is elismert szakirodalmi tevékenysége általános elismerést vívott ki, hozza javaslatba". A város javaslata
ellenére a kórház igazgatójává Kaczvinszky Gyulát nevezték ki, de ő sem foglalhatta már el az állást, mert a
városba 1918 decemberében bevonult a csehszlovák katonaság. Lichtenberg 1919-ben elhagyta Kassát, rövid
ideig a miskolci közkórház sebészfőorvosa volt, azután
Berlinbe költözött, ahol az egyetem rk. tanára és később
a Szt. Hedvig kórház urológiai sebészi osztályának világhírű vezetője lett. 1936-ban hazajött Budapestre és 1939ben Mexikóba költözött.
LIGETI ALBERT született Sátoraljaújhelyen 1868-ban.
Oki. Bp. 1894/95. Orr-gége-fül-orvos, Homonnáról költözött Kassára 1910-ben. Meghalt 1912-ben.
LINBERGER ALBERT a háború alatt ezredorvos volt és
oklevelét kihirdették 1916-ban.
LINDENMEYER JÖZSEF tüzérezredorvos volt a 90-es
évek végén.
LÖVI JÓZSEF született Sárbogárdon (Fehér m.) 1884ben. Oki. Bp. 1906. Azután községi orvos volt Komádiban
(Bihar m.). 1914 novemberében hadiszolgálatra jelentkezett és 1915 februárjáig a kassai Raktár-utcai járványkórházban, azután a háború végéig a cs. és k. barakk-tartalékkórházban működött mint népf. segéd- ill. főorvos. A
koronás arany érdemkereszttel és a vöröskereszt II. oszt.
tisztelet jelvény ével tüntették ki. Letelepedett Kassán
1918-ban. Tudományos cikkei a Gyógyászatban, az Orvosi Hetilapban, a Therapiában és a Medizinische Klinikben jelentek meg. Igen sok népszerű előadást tartott és
cikket írt úgy orvosi, mint zsidó közéleti tárgyról. Az
Olcsó Könyvtárban megjelent két Lenau-fordítása. Márta
leánya orvos lett.
LÖWINGER MÁRK született Nagyidán 1840-ben, oki.
Bécs 1864. Hosszú ideig működött Kassán mint fogorvos.
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LÖWINGER MÓRIC itt működött 1857-ben, amikor 31
éves volt.
LUDVIG GYÖRGY meoenzéfi születésű, törzsorvos.
LUMNICZER BÉLA született Orsován 1887-ben. Oki.
Kolozsvár 1912. Kassán letelepedett mint fogorvos 1913ban. Tényleges ezredorvos volt, a háború alatt eltávozott,
de utána ¡visszatért. Később Győrött telepedett le.
LUNCZ KÁROLY cs. és k. főorvos volt a helyőrségi
kórházban 1913-ban.
MAGYAR VIKTOR GYÖRGY született Kassán 1814ben. Oki. Pest 1837 dec. 31. Értekezése megjelent Kassán
1837-ben „Physiologia et pathologia ventriculi" címen.
1838-ban már a város tb. physicusa volt.
MANDEL ANDRÁS született 1889-ben, oki. Bp. 1913.
1916-ban Kassán volt, de hadiszolgálata miatt elhagyta a
várost.
MARÉK VENCEL II. oszt. főtörzsorvost, a pécsi helyőrség orvosfőnökét 1900-ban nevezték ki a kassai 20. sz,
helyőrségi kórház parancsnokává.
MARKLER ANDRÁS sebészdoktor, egykori Alvinczyezredbeli ezredorvos Kassán volt 1812-ben. A következő
évben nem akart katonai szolgálatot teljesíteni, mert már
szolgált a háborúkban.
MÁRKUS JÁNOS született Mitenburgban 1783-ban.
Sebészdoktori oki. Bécs 1819. Ezredsebész Kassán 1830ban.
MÁRKUS LEÖ oklevelét kihirdették 1910-ben.
MAUKSCH KÁROLY született Késmárkon 1828-ban,
oki. Bp. Kassán volt 1854-től.
MAURER ARTHUR, Abauj megye tb. tiszti főorvosa,
kassai járásorvos, a Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet
válaszmányi tagja, 1872—73-ban itt volt, azután Rozsnyóra költözött.
MAURER FRIGYES főtörzsorvos volt a helyőrségi kórházban 1902-ben.
MÁTHÉ DÉNES a háború alatt katonai szolgálatot teljesített Kassán és oklevelét kihirdették 1916-ban.
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Bikafalvi MÁTHÉ GÁBOR született Kolozsvárott 1875ben régi székely nemesi családból. Atyja Máthé Dénes
híres fogorvos volt Désen, majd Kolozsváron, de már
1883-ban meghalt. (Dénes bátyja, Domokos, Budapesten
volt közismert fogorvos.) Gábor középiskoláit és az egyetemet szülővárosában elvégezvén, ott nyert orvosi oklevelet 1900-ban és ott volt 1897—1902-ig a belklinika gyakornoka és 1902—1903-ig tanársegédje. Feleségül vette
felsőcsernátoni és albisi Bod Évát, Bod Péternek, a 18.
század híres református lelkészének és irodalomtörténetírójának leszármazottját. 1907-ben kinevezték a kassai
gyermekmenhely igazgató-főorvosává. Késöbn a kerületi
munkásbiztosító pénztárnak is főorvosa lett. Az általa
alapított intézményeknek: a gyermekvédő liga napközi
otthonának és bölcsődéjének igazgató-főorvosa, a gyermekkórház egyesületnek igazgatója és a Stefánia-szövetségnek ügyvezető-igazgatója volt. 1912-ben az ú j kórház
végrehajtó bizottságának tagjává választották. A klinikáról négy tudományos dolgozata jelent meg. A világháború alatt a Vöröskereszt I. ill. XIV. tartalékkórházát
vezette és a Vöröskereszt II. oszt hadiékítményes tisztelet jelvény ével tüntették ki. A cseh uralom idején gyermekmenhelyi állását elvesztette és csak a betegbiztosítóintézetnek maradt az orvosa. Mint a Székely-Társaság elnöke politikai fogságot is szenvedett. Meghalt
1931-ben. András fia orvos lett. Dénes nevű testvéröccse
a budapesti egyetemen a fogorvostan ny. r. tanára. (L.
Salamon Henrik: A Bikafalvi Máthé-k. Fogorvosi Szemle
1937.)
MELCHIOR GYÖRGY a 34. gyalogezred ezredorvosa
volt 1902-ben.
MELCHNER VILMOS született Dánfaluban (Szatmár
m.) 1880 szept. 15-én. A gimnáziumot Nagybányán, az
egyetemet Budapesten végezte, oki. 1908. Már ezt megelőzően 1906-tól a Bródy-gyermekkórházban dolgozott és
ott maradt 1911-ig. Akkor Szatmáron telepedett le. A háború kitörésekor mint tart. segédorvos bevonult és Przemysl elestekor orosz fogságba került, ahonnan csak 1918.167

ban tért haza. Ekkor megkapta az ezredorvosi rangot. Letelepedett Kassán 1918 okt. 1-én. 1925 óta tagja a Magyar Gyermekorvos Társaságnak, amelynek két kongresszusán Budapesten előadást tartott. Az 1931-ben tartott előadása A sodoku-ról megjelent a Gyógyászatban
is. A csehszlovák orvosszövetség kassai magyar fiókja
ügyvezető elnökévé választotta.
MERVAN MIKLÓS sz. 1861-ben. Oki. Krakkó 1889.
Kassán oklevelét kihirdették 1899-ben és mint ezredorvos
illetve törzsorvos kiterjedt szemészeti magángyakorlatot
folytatott. 1907-ben kérte a községi kötelékbe való felvételét. Eltávozott 1919-ben.
MEZÖFI (GRÜNFELD) MANÓ szül. -Sebeskellemesen
(Sáros m.) 1836-ban. Oki. Pest 1864/65. Kassán volt 1871ben. Az 1872. évi tisztújításon a városi rendőrorvosi és
a seborvosi állásokra jelölték, de szavazatot nem kapott.
MIKLÖS JENŐ sz. Hajasdon (Ung m.) 1889-ben. Oki.
Bp. 1911. Kassán hadiszolgálatot teljesített a hadigondozó-kórházban. Oklevelét kihirdették 1917-ben.
MOLNÁR JENŐ született Abaujszinán 1863 febr. 3-án.
Középiskolai tanulmányait Sátoraljaújhelyen és Kassán,
az egyetemet Bécsben elvégezvén, 1888 dec. 22-én orvosdoktorrá avatták. A bécsi poliklinika különböző osztályain működött 1889 szeptember végéig és október 1-én
mint segédorvoshelyettes katonai szolgálatxa vonult be a
bécsi 2. sz. helyőrségi kórházba, ahol egy évet töltött.
1890 novemberében letelepedett Kassán. Magángyakorlata mellett eleinte pénztári orvosi állásai is voltak. A
kassai ipartestületi betegsegélyző pénztár orvosa volt
1899-ig, a kereskedők betegsegélyző egyesületéé 1907-ig.
Rövid ideig a gyermekmenhely teleporvosa is volt. Mint
tart. segédorvos 1893-ban az 5. honvédhuszárezredhez,
azután a 9. honvédgyalogezredhez volt beosztva 1896-ig.
Magángyakorlata növekedésével lemondott minden állásáról. 1912—18-ig a városi törvényhatósági bizottság, a
gazdasági és az egészségügyi bizottság tagja volt. A világháború elején a felső kereskedelmi iskolában berendezett kisegítő hadikórház élén állt, amiért a 2. oszt. ha.168
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diékítményes vöröskereszt tisztelet jelvénnyel tüntették
ki. 1917-ben a Stefánia-szövetség igazgatósági tagjává
választották. A csehszlovák uralom alatt az abaujmegyei
magyar nemzetiségű orvosok egyesülete elnökévé, majd
díszelnökévé választotta. Elnöke volt akkor az izr. hitközségnek is, ahol az új templom és iskola építését szorgalmazta. A kassai Központi Takarékpénztár igazgatóságának is elnöke volt. Orvosi gyakorlatától 1934-ben viszszavonult. Meghalt 1937 február 5-én. Fiai közül Béla és
Károly orvosok lettek.
MOSÁNSZKY JENŐ született Eperjesen 1872 október
4-én. Középiskolai tanulmányait ott, az egyetemet Budapesten végezte. Oki. 1896 febr. Azután segédorvoshelyettes a budapesti 16-os helyőrségi kórházban, majd gyakornok a Szent István kórházban, tanulmányút Lipcsében, műtőnövendék Kolozsváron, alorvos a nyitrai közkórházban. Közben megszerezte a tiszti orvosi, a törvényszéki orvosi, az iskolaorvosi és egészségtantanári
képesítéseket is. Így jött Kassára törvényszéki orvosnak
1900 elején.
MOSKOVICS MIKSA cs. és k. főorvos a helyőrségi
kórházban 1913-ban.
MOSKOVICS SÁNDOR született Erdőbényén 1891-ben,
oki. Bp. 1914. Közkórházi segédorvos volt 1918-ban. Eltávozott 1919-ben.
NÁDOR LAJOS született Eperjesen 1887-ben. Oki. Bp.
1911. 1918-ban Kassán telepedett le.
NEMESSÁNYI LÁSZLÓ született Ungváron 1885 jún.
26-án. A gimnáziumot Ungváron, az egyetemet Budapesten végezte. Oki. 1911. Az egyetemi törvényszéki orvostani intézet tanársegédje lett 1912-ben. Azután műtőnövendék az I. sz. sebészeti klinikán, ahol műtőorvosi
oklevelet nyert 1914-ben. A világháború alatt 1914 októberében katonai szolgálatra vonult be és a szegedi vöröskeresztes missziós kórház élén a harctéren működött. Később Kassán rendezett be egy 200 ágyas sebészi kórházat,
ahol polgári betegeken is végzett nagy műtéteket, miután akkor a közkórház berendezése nem volt korszerű.
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1915-ben ezredorvos lett és 1916-ban a k. u. k. Sanitátsanstalt für Syrien vezetésével bízták meg. Palesztinában
és Szíriában működött, Jeruzsálemben kórházat rendezett
be. 1917-ben ismét Kassára helyezték, ahol a háború végéig vezette a helyőrségi kórház sebészi osztályát. Hadi
kitüntetései: 3 Signum Laudis, koronás arany érdemkereszt, Vöröskereszt II. o. tisztelet jelvénye, Károly csapatkereszt, német vaskereszt, török vörösfélhold. Oklevelét Kassán kihirdettette 1917-ben. A háború után magánszanatóriumot rendezett be, amelyet 1939-ig vezetett.
A csehszlovák uralom alatt elnöke volt a magyar nemzetiségű orvosok egyesületének és a csehszlovák orvosszövetség magyar fiókjának (36. orvosi zsupa). Kassa
visszacsatolása után megbízták az állami kórház igazgatásával és a sebészi osztály vezetésével. 1939 júniusában
kinevezték a munkácsi állami kórház igazgatójává és sebészfőorvosává, de 1941 júliusában visszatért Kassára,
mint a Társadalombiztosító Intézet kerületi pénztárának
főoivosa. 1942-ben a nemzetvédelmi kereszttel tüntették ki.
NEUGEBAUER JÁNOS oki. Bécs 1907. Cs. és kir. tényleges ezredorvos volt a helyőrségi kórházban. Oklevelét
kihirdették 1912-ben. 1917 februárjában Bécsben meghalt.
NEUHOLD FERENC „ezredbéli főorvos" volt Kassán
1845-ben. 1829—31-ig Nagyváradon volt a 4. sz. dzsidásezred főorvosa, 1859-ben nyug. törzsorvos Pozsonyban.
1860-ban az Oesterr. Zeitschr. für prafct. Heilkunde-ben
cikke jelent meg a nagyváradi Püspökfürdőről.
NEUWIRTH ELEK született Nagymihályban 1862-ben.
Oki. Bp. 1887. Tényleges katonaorvos volt és mint főorvost 1889-ben áthelyezték a kassai 20-as helyőrségi
kórháztól a 23. gyalogezredhez. A tényleges szolgálatból
kilépvén, Kassán telepedett le mint fogorvos 1890-ben.
Igen nagy szerepet játszott 1901 óta a város törvényhatósági bizottságában. Számos bizottságnak volt a tagja igy
az igazoló választmánynak, a központi választmánynak,
az egészségügyi, a pénzügyi, a tanügyi,, a laktanyaügyi
stb. bizottságoknak. 1907-ben állami kórház létesítését
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indítványozta és 1912-ben az új közkórház végrehajtó
bizottságának tagja lett. Tb. városi tiszti főorvos is volt.
Az orvosszövetség kassai fiókja 1907-ben alelnökévé,
1910-ben elnökévé választotta. 1912-ben közegészségügyi
felügyelővé nevezték ki. Erről az állásáról 1917 májusában lemondott. Elnöke volt az izr. hitközségnek, igazgatója a Kassai Társaskörnek. A háború alatt mint ezredorvos teljesített szolgálatot a helyőrségi kórházban. Meghalt 1934-ben.
NONN NEP. JÁNOS a gyermekmenhely másodorvosa
1913-ban.
OMASZTA SÁNDOR honvédezredorvos oklevelét kihirdették 1912-ben.
OPPITZ KÁROLY született Kassán 1858-ban. Oki. Bp.
1881. Kassán letelepedett. 1887 jún. 23-án. Meghalt 1887
december 31-én.
ORMÖS BÉLA oklevelét kihirdették 1908-ban. A gyermekmenhely másodorvosa volt.
PAP IZIDOR oklevelét kihirdették 1908-ban.
Terjékfalvi PARCHER FÉLIX, született Rohitschban,
Stájerországban, 1844 febr. 20-án, elnémetesedett szlovén
családból. A gimnáziumot Cilii-ben, Stájerországban végezte, azután egy évig theologiai növendék volt Marburg a/L.-ban. Az orvosi egyetemet Bécsben végezte és
ott lett doktor 1871 június 23-án. Segédorvos volt a bécsi
sechshauser-kórházban 1873 november végéig. Mint homeopatha-orvos Eperjesen telepedett le 1873 dec. 1-én.
Kain halála után, 1890 nov 1-én Kassára költözött. A város törvényhatósági bizottságának és egészségügyi bizottságának tagja lett. 1911-ben magyar nemességet kapott terjékfalvi előnévvel. 1917 november 10-én Sáros
megye tb. tiszti főorvosává nevezték ki. Meghalt 1925
okt. 26-án. — Veje Nagy Géza városi tiszti főorvos volt.
PATTANTYÚS ÁBRAHÁM BÉLA letelepedett 1883ban.
berzéki PAUL1KOVICS LAJOS született Huszton 1832
febr. 10-én. Középiskoláit Máramarosszigeten végezte.
Orvosi (vagy sebészmesteri?) tanulmányai elvégzése után
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elvesztette szemevilágát. Vigaszul irodalommal és történelemmel foglalkozott, több regényt és elbeszélést írt,
5 könyve megjelent. Látását visszanyervén, a kassai főreáliskola magyar-történelem tanára lett 1865-ben. később
a törvényszéki orvostan magántanára a kassai jogakadémián. Nyugdíjba ment 1881-ben és meghalt 1885 szept.
12-én. Utolsó könyvei Kassán jelentek meg. („Balassa
Zsuzsanna" 1880-ban és „Palochay báró" 1882-ben.)
PAZÁR LÁSZLÓ született Tornaiján 1878-ban. Oki. Kolozsvár 1907. Kassán letelepedett 1918-ban és eltávozott
1919-ben.
PAYER ERVIN született Poprádon 1881-ben. A gimnáziumot Késmárkon, az egyetemet Budapesten végezte.
Oki. Bp. 1908. Mütőorvosi oklevelet szerzett 1911-ben és
letelepedett Budapesten mint műtőorvos. Tartalékos főorvosi rangban Boszniában teljesített katonai szolgálatot
1912 decemberétől 1913 júniusáig. Kassán letelepedett
mint fogorvos 1914 január 30-án. A világháborúban Przemyslben orosz fogságba esett, ahonnan csak 1918-ban
tért vissza. 1928 óta elnöke a Kárpátegyesület kassai
fiókjának. Megalapítója és tb. elnöke a Szepesi Társaskörnek. A csehszlovák orvosszövetség kassai magyar
fiókja a fegyelmi bizottság elnökévé választotta. Az 1940ben megalakult kassai orvosi kamara egyhangúlag megválasztotta első elnökévé. 1943-ban az egészségügyi főtanácsosi címmel tüntették ki.
PILICZER ENDRE katonaorvos 1913-ban.
PLATZER SÁNDOR született Budapesten 1869-ben.
Oki. Bp., 1892. Assistens volt a Kézmárszky-klinikán.
Kassán letelepedett 1907 nov. 30-án mint szülész-nőorvos.
Néhány nyári idényben Bártfafürdőn is gyakorolt. A háború alatt katonai szolgálatot teljesített. 1917-ben a Stefánia-szövetség igazgatósági tagja lett.
Kassai POLINSZKY BÉLA született Lőttén (Somogy m.)
1861 febr. 18-án. Oki. Bp. 1884., azután műtőnövendék.
Előbb Mezőlaborcon, azután Kassán telepedett le, mint
a Magyar Északkeleti Vasút pályaorvosa 1885-ben. 1889ben hosszabb külföldi tanulmányutat tett. Tényleges ka.172

tonai szolgálatba lépett a m. kir. honvédségnél 1890-ben.
Mint I. oszt. főtörzsorvos 1913-ban a kassai honvédkerületi parancsnokság egészségügyi főnöke, a háború alatt
vezértörzsorvos. A háború után nyugdíjba ment. Számos
hadikitüntetés (Ferenc József-rend tiszti keresztje és lovagkeresztje, I. o. vöröskereszt tiszteletjelvény, német
vaskereszt stb.) tulajdonosa. Évekig elnöke volt a r. kat.
egyházközségnek és több sport- és vadásztársaságnak.
Meghalt 1934 május 16-án.
PURSTINGER KÁROLY cs. és k. törzsorvos meghalt
1885-ben.
QUIRSFELD GOTTFRIED született Kassán 1767 február
25-én, amint azt atyja, Quirsfeld Salamon Antal a csaladi
krónikába bejegyezie. 9 testvére volt. Bécsben tanulta
az orvostudományt 1786—92-ig. Gondos és rendes atyja
azt is pontosan feljegyezte, hogy mennyi pénzt költött
fiára, amíg az Bécsben tanult. A 6 év összesen 4198 forintba került, ami nem megvetendő összeg, különösen
nem egy tízgyermekes családban. Kassán telepedett le a
fiatal orvos és házasságot kötött 1795 május 31-én. Erről
szól a kassai evangeiikus anyakönyv: „Herr Gottfried
Quirsfeld, Medicinae Doctor und Practicus allhier, des
Hn Salomo Anton Quirsfeld und Fr. Susanna geb. Tutzenthaler aeltester Herr Sohn, ledigen Standes, mát der Comtesse Ernestine, des weil. Herrn Ernest Grafen von Roggendorf und weil. Fr. Wilhelmine geb. Graefin Friderici
von Friedwald Fraeulein Tochter, Rom. Catholica, Copuliert in der Cathol. Capelle in Herlein Bade." 1798-ból 3
feljegyzésünk van róla: mint 31 éves> orvos szerepel a
városi egészségügyi kimutatásban, azután számlát nyújt
be a városnak boncolásért, majd felvesz 18 forintot. 1800ban még aláírt egy patikavizsgálati jegyzőkönyvet. A
család szerint később elköltözött Kassáról.
RÁKOSI JENŐ született Mándokon 1889-ben. Oki. Bp.
1912. Letelepedett Kassán 1914-ben, mint fogorvos.
REICH IZIDOR (IZSÖ) letelepedett Kassán 1876-ban.
(Azelőtt a bécsi Rudolfspitalban működött.) 1880-ban Vizsolyba költözött.
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REINEL VILMOS főtörzsorvos a helyőrségi kórházban
1899-ben.
RÉNYI JENŐ született Erdőbényén 1874-ben. Oki. Bp.
1900. Letelepedett 1903 április 28-án. KsOd vasúti pályaorvos és munkásbiztosítópénztári orvos volt. Meghalt
1932-ben.
RICHTER ANTAL született 1788-ban Olmützben. Sebészdoktori oki. Bécs 1812. Kassán ezredsebész 1827—
1829-ben.
RITTIGSTEIN főtörzsorvos a helyőrségi kórház parancsnoka volt a háború alatt.
RITTMANN SÁNDOR kórházi orvos 1858—61. Szavazatokat kapott 1861-ben a városi sebészi állásra. Azután
1861-ben áthelyezték Brünnbe.
ROTH MANÖ született Nagyídán 1864-ben. Oki. Bp.
1887. Kassán letelepedett mint ny. II. oszt. főtörzsorvos
1907 május 29-én. Postakerületi orvos és a B. Hirsch Mór
egyesület orvosa volt. Meghalt 1931-ben.
RÓTH MÁTYÁS 1. az „Akiket elvesztettünk" c. fejezetben.
RUCSKA MIKLÓS 1913-ban itt.
RUHIG TIVADAR született 1872-ben. Oki. Bécs 1896.
Kassán oklevelét kihirdették 1906-ban. A világháború
előtt a 34. gyalogezred ezredorvosa volt. A háborúban
orosz fogságba esett. Utána nyugdíjba ment II. oszt. főtörzsorvosi rangban. Pozsonyban folytatott gyakorlatot.
Meghalt Budapesten 1942-ben.
RUZICKA VENCEL I. osztályú főtörzsorvos 1900-ig a
helyőrségi kórház parancsnoka volt, amikor a VI. hadtest egészségügyi főnökévé nevezték ki.
RUPP VIKTOR I. oszt. főtörzsorvos a világháború alatt
a helyőrségi kórház parancsnoka volt.
SCHÄFFER SÁMUEL született Eperjesen 1820-ban
vagy 1821-ben. Orvo-doktori oki. Bécs 1844. Értekezésének címe: „De geographica morborum extensione". 1844
dec.—1845 dec.-ig az „Allgemeines Krankenhaus" 4. sebészi osztályán működött és 1846-ban megszerezte a se.174

bészdoktori oklevelet is, miután már 1845-ben szülészmester is lett. Kassán letelepedett 1846-ban. A szabadságharcban honvédfőorvos volt, amint azt az 1867-ben
alakult abaujmegyei honvédegyletben igazolta. 1870-ben
a kassa-cderbergi vasút orvosa lett 240 frt évi fizetéssel.
Meghalt 1897-ben. Ekkor írta róla Schalkház Lipót, hogy
,,a hatvanas években ő volt városunk leghíresebb és legkedveltebb orvosa" (Kassai Hírlap, 1897 ápr. 25.).
SCHMIED letelepedett 1879-ben.
SCHWARZ AURÉL született Késmárkon 1876-ban. Középiskolai tanulmányait Késmárkon, az egyetemet Budapesten és Kolozsváron végezte. Oki. Kolozsvár 1902. A
kolozsvári, budapesti, breslaui és berlini bőrklinikákon
folytatott tanulmányok után letelepedett Kassán, mint a
bőrbetegségek szakorvosa 1905 jan. 13-án. A gyermekmenhely tb. főorvosa volt. A háború alatt katonai szolgálatot teljesített és orosz fogságba esett.
Egyetlen fia: Tivadar szigorlóorvos a má-odik világháborúban, 1943-ban az orosz harctéren vesztette el életét.
SCHWARZ BERNÁT született Licsérden (Sáros m.)
1840-ben. Oki. Bécs 1864. Letelepedett 1866-ban.
SCHWARZ MÖZES született Bitskén (Trencsén m.)
1820-ban. Orvos- és sebészdoktori oklevelet és szülészmesteri képesítést- szerzett a bécsi egyetemen. Letelepedett 1850-ben.
Lasztóci SEBEÖK ANTAL született Sátoraljaújhelyen
1846-ban, régi nemesi családból. Középiskoláit Kassán és
Sátoraljaújhelyen, az egyetemet Pesten és Bécsben végezte. Orvosdoktori oki. Bp. 1873/74-ben, sebészdoktori
Bp. 1879/80-ban. Közben alorvos volt a Rókus-kórházban
és városi orvos Sátoraljaújhelyen. Tényleges honvédfőorvos lett 1878-ban. Sátoraljaújhelyen, Szatmárnémetiben
és Nyitrán szolgált, végül mint I. oszt. főtörzsorvos a
kassai honvédkerület egészségügyi főnöke lett. Itt ment
nyugdíjba 1909-ben. A Ferenc József-rend lovagja volt.
Meghalt a szabolcsmegyei Kanyáron 1911-ben.
SELINGER ALFRÉD cs. és kir. törzsorvos a hadtest
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egészségügyi főnökéhez beosztva 1913-ban. Meghalt
1914-ben.
SENKA (SCHENKA) JÓZSEF született Rimaszombatban 1846 április 6-án. Orvosdoktori oki. Bp. 1872 febr. 4.
Sebészdoklori oki. Bp. 1872 júl. 24. Szülészmesteri képesítés Bécs 1872 dec. 13. Kassán 1873-ban megkapta az
alapítványi közkórház újonnan rendszeresített orvosi állását. A kórház igazgatója továbbra is a városi tiszti főorvos volt. Amikor Moskovics főorvos erről az állásáról
lemondott, akkor 1880-ban Senka lett a kórház igazgató-főorvosa. Akadályoztatása esetén Vandracsek városi rendőrorvos helyettesítette. A kórház másodorvosa
Huszka Péter volt. Mellettük csak 1900 után alkalmaztak
még egy-két segéd-, illetve rendelőorvost. Senka a kórház működéséről évenkint jelentést készített, amelyet
nyomtatásban is kiadott. Kiadta két kiadásban a kórház
alapszabályait és ugyancsak két kiadásban egy Emlékiratot a kórház jogviszonyainak rendezése tárgyában
(1. a Kassán megjelent orvosi könyvek jegyzékét). Tiszteletbeli és alapító tagja volt a Felsőmagyarországi Múzeum Egyletnek. Elnöke az Állatvédő Egyesületnek, tagja
volt a város törvényhatósági, egészségügyi és színügyi
bizottságnak, valamint az 1894-ben megalakított Rákócziszoborbizottságnak. Az Országos Orvosszövetség 1899- ,
ben alakult kassai fiókja alelnökévé választotta. Senka,
a közkórház általánosan tisztelt, nagytekintélyű igazgatója, 1911 április 2-án halt meg. Halála után ismét a városi tiszti főorvosra, Vandracsekre bízták a kórház igazgatását. Csak az ő betegsége és lemondása után 1914ben választották el ismét a két állást, amikor Huszkát
bízták meg az átmeneti időre a kórház igazgatásával.
Ekkor ugyanis már megkezdték az ú j állami kórház építését és annak igazgatóját is kinevezték 1918-ban.
SIDLAUER JENŐ született Szepsiben 1873 június 5-én.
Középiskolai tanulmányait Kassán, az egyétemet Budapesten végezte. Oki. Bp. 1898. Megszerezte a tiszti orvosi
és egészségtan-tanári képesítést is. Már szigorló orvos
korában az I. sz. anatómiai intézet gyakornoka, majd
tanársegédje. Azután még négy évig működött budapesti
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és németországi klinikákon és kórházakban. Kassán letelepedett 1902 decemberében. 1904—14-ig a főreáliskola
egészségtan-tanára, 1910-től az Iparosok és Munkások
Beteg;egélyző Egyletének (később Kassai Magánbétegsegélyző Egylet) és a postakerületnek is orvosa. A háborúban mint népfelkelő segéd-, illetve főorvos katonai
szolgálatot teljesített a harctéren és hadikórházakban. A
koronás arany érdemkereszttel és a II. oszt. Vöröskereszt
tisztelet jelvénnyel tüntették ki. Számos tudományos és
népszerű előadást tartott. A háború után az Abnújmegyei
magyar nemzetiségű orvosok egyesületének alelnöke volt.
SlMKÓ LAJOS született Nemes-Kosztoiányban 1884ben. Oki. Bp. 1908. A Rókus-kórházban, a königsbergi és
bécsi klinikákon folytatott továbbképzés után mint orr-,
fül-, gégeorvos letelepedett Kassán 1912-ben. A háború
alatt népf. segéd-, illetve főorvos volt és a kassai helyőrségi kórházban teljesített szolgálatot, amiért a Koronás arany érdemkeresztet és a Vöröskereszt II. o. hadiékítményes tisztelet jelvény ét kapta. 1926—38-ig a kassai
csehszlovák állami kórház gége- és fülosztályának főorvosa volt. A csehszlovák orvosszövetség kassai magyar fiókja társelnökévé választotta. István fia orvos lelt.
SONNENBERG GÁBOR orvosdoktor, fog- és szájgyógyász, physicus és vegyész Kassán 1846-ban kiadott egy
zsidó vallásos munkát.
SPATZ (Szepsi SÖTÉR) DÁVID született 1837 október
14-én Nemessán községben (Szepes m.). Középiskolai
tanulmányait Lőcsén és Kassán, az egyetemet Bécsben
végezte. Ott nyert 1861-ben orvos- és sebészdoktori oklevelet és szülészmesteri képesítést. Segédorvos volt a
wiedeni kórházban 1862 november l-ig. Akkor telepedett le Szepsiben, ahol 1867 április 29-én a csereháti járás orvosává választották. 1871-ben megyei tb. tiszti főorvos lett. Az 1873; évi kolerajárvány alatt teljesített
szolgálataiért miniszteri elismerésben részesült. 1873-ban
kinevezték tornai törvényszéki orvossá. 1874-ben megválasztották a kassai járás orvosává. Ekkor költözött
Kassára. 1876-ban a kórházi bizottság tagja lett. 1877
április 26-án szabadságolt állományú főorvos, 1886-ban
12
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I. oszt. tart. ezredorvos lett és 1897-ben helyezték szolgálaton kívüli viszonyba. 1884-ben MÁV pályaorvos és
1909-ben MÁV orvosi tanácsadó lett. 1893-ban a kassai
törvényszék fogházorvosává nevezték ki. 1895-ben a kerületi betegsegélyző pénztár orvosa lett. Az Országos
Orvosszövetség 1899-ben alakult abaújmegyei fiókja alelnökévé választotta. Két ízben királyi kitüntetésben részesült: 1903-ban a koronás arany érdemkereszttel tüntették ki, 1912-ben magyar nemességet kapott szepsi előnévvel. A világháború alatt magas kora ellenére szolgálatot vállalt és a Vöröskereszt hadikórházát vezette a
Dessewffy-palotában, amiért a Vöröskereszt II. o. hadiékítményes tisztelet jelvény ével tüntették ki. — Elek fia
tényleges honvédorvos volt és mint tábornok-orvos ment
nyugdíjba. 1868-ban született és segédorvos-helyettesként a kassai helyőrségi kórházban szolgált.
SPITZER (SZILÁGYI) JÖZSEF született Bárcán 1854ben. Középiskoláit Kassán és Sárospatakon végezte. Oki.
Bécs 1880. Letelepedett 1880 áprilisában. MÁV orvosi
tanácsadó, az ipartestületi segélyző pénztár és postakerület orvosa, városi törvényhatósági bizottsági tag volt.
STANOVSKI főtörzsorvos, a helyőrségi kórház parancsnoka volt.
STATTER MIKSA született Iglón 1893-ban. Oki. Bp.
1917. Kassán letelepedett 1918-ban. Társadalombiztosító
pénztári orvos.
STEINER LIPÓT született Kelemenfaluban (Liptó m.)
1853-ban. Oki. Bécs 1878. Letelepedett ugyanazon évben
Kassán. 1879 április 6-án felolvasást tartott az álomról.
A Vöröskereszt kassai fiókjának főorvosa volt és így
1914-ben a Vöröskereszt 1. tartalékkórházának (a közigazgatási tanfolyam épületében) vezető főorvosa lett.
*Igen kiterjedt háziorvosi gyakorlatot folytatott és 20
évig ingyen kezelte az Izr. Szentegylet szegény betegeit. Meghalt 1917 október 14-én. — Fiai közül: Soltész
Elek budapesti orvos, a régi római pénzek tekintélyes
gyűjtője és ismertetője, Soltész István pedig HollandIndiában mint holland katonaorvos elesett. (L. az „Akiket elveszítettünk" c. fejezetet.)
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Csicsópolyáni STEER MIKLÖS, Steer Ferenc tekintélyes gyógyszertártulajdonos fia, született Kassán 1847
december 6-án. Középiskolai tanulmányait Kassán, az
egyetemet Bécsben végezte. Orvos- és sebészdoktori oki.
Bécs 1871. Gyermek- és diákkoráról kedvesen emlékezik
meg Emlékirataiban barátja és kartársa Gerster Árpád
newyorki sebésztanár (1. a róla szóló fejezetet). Steer művészi érzéke nagy hatással volt Gerster irodalmi és zenei
fejlődésére. Steernek már gyermekkorában nagy könyvtára volt, melyet Gerster nagyon dicsér. Kitűnő zenész is
volt már egész fiatal diák korában. Gerster szerint Steer
csínos, sötétarcú, tisztabőrű, karcsú fiú volt finom megjelenéssel és modorral; félénk és tartózkodó, de erős és
lojális jellemű és igen állhatatos, ha egyszer állást foglalt. Egyetemi hallgató korukban Bécsben nagy tapscsatákat rendeztek az operaházban Wagner mellett. Az oklevél elnyerése után Steer műtőnövendék lett a Billrothklinikán, ahol három évet töltött. Ismeretes, hogy a világhírű sebésztanár milyen kitűnő zenész is volt. Gerster
szerint Steer zongorázó tehetsége is a dilettantizmus
szintje felett állott. Ennek köszönhette, hogy klinikai
működése alatt gyakran meghívást kapott, hogy négykezest játsszék Billroth-tal. Az 1878. évi boszniai okkupáció alkalmával a Johannita-rend kórházvonatán teljesített szolgálatot, amiért a Ferenc József-rend lovagkeresztjével és a Johannita-rend Donat-keresztjével tüntették ki. Ilyen érdekes múlt után 1881-ben letelepedett
szülővárosában mint gyakorló orvos. Jó anyagi viszonyai miatt nem nagyon törte magát a gyakorlat után.
Évekig tagja volt a város zeneiskolai bizottságának.
Agglegény maradt, igen erős dohányos volt. Nyelvrákban halt meg 1909 március 15-én.
, STERN ÁRMIN született Kelecsényben (Abauj m.),
oki. Bp. 1891—92. Letelepedett 1892-ben.
STILLER (STYLLER) GYÖRGY (v. Löwenverth) orvosés sebészdoktor, 1800-ban aláírt egy patikavizsgálati
jegyzőkönyvet. 1801 július 1-én polgárjogot nyert Kassán. 1810-ben eredménytelenül pályázott Kis Vitzay halála után a városi physicusi állásra. Amikor 1813-ban el.179

rendelték, hogy minden orvos jelentkezzék katonai szolgálatra, akkor ő azt jelenti, hogy egy helybeli kórházat
szívesen ellátna, de gyenge az egészsége ós magas korban
van ahhoz, hogy kimenjen. Tudományát már 28 évvel
azelőtt a katonaság rendelkezésére bocsátotta, törökök,
poroszok, franciák ellen harcolt a nemesi felkelésben és
mint törzsorvos szerelt le. 1816-ban Abaúj megye tb.
physicusa lett. 1827-ben még itt volt.
SZABÓ ELEMÉR honvéd törzsorvos, 1913—14-ban a
városi egészségügyi bizottság tagja. Sopronban halt meg
mint ny. tabornok-orvos.
SZABÓ GUSZTÁV született Tisza-Poroszlón (Heves m.)
1877 február 17-én. Középiskoláit és az egyetemet Budapesten végezte. Oki. Bp. 1901. 1902—1903-ban gyakornok a II. sz. női klinikán, 1904—1906-ig segédorvos a
Rókus-kórház női osztályán. Kassán oklevelét kihirdették 1906-ban, amikor a bábaképzőintézet tanársegédje
lett. Innen kilépett 1909-ben. 1909—1910-ben az a.apítv.
közkórház sebész-consiliarusa. 1908—1925-ig a munkásbiztosító pénztár nőbetegrendelésének, közben egy ideig
sebészeti rendelésének és Röntgen-laboratóriumának is
vezetője. A világháborúban ezredorvos volt, a Ferenc
József-rend lovagkeresztjét is megkapta. 1925—1942-ig
magánszanatóriumát vezette. A csehszlovák Orvosszövetség kassai magyar fiókjának elnöke volt. Meghalt 1942
január 4-én.
SZABÖ MÚRIC született Kisújszálláson 1858-ban. Oki.
Bp. 1883. Mint I. oszt. főtörzsorvos, a helyőrségi kórház
parancsoka volt 1913—14-ben. A világháború kitörésekor a harctérre került, ahol már 1914 szeptemberében a
III. o. vaskoronarenddel tüntették ki. Később vezértörzsorvo.s volt a kassai katonai parancsnokságon. Kassát elhagyta 1919 október 1-én.
SZARVASY LÁSZLÓ született Abaújszinán 1882 június 14-én, mint Szarvasy Miksa körorvor, cs. kir. ny. á.
főorvos (f 1885 jan. 25-én 43 éves korában) fia. A kassai főreáliskolát és a budapesti egyetemet elvégezvén,
orvosi oklevelet nyert 1905-ben. 1906 óta Kársán, mint
tényleges cs. és kir. főorvos, majd ezredorvos. 1911-ben
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a budapesti egyetemi szemklinikára vezényelték. Onnan
jelent meg 1912-ben az „Orvosi Hetilap"-ban: „Adatok a
szem türeimességéhez idegen testekkel szemben" c. dolgozata. Azután a kassai helyőrségi kórház szemosztályát
vezette. A háború aiatt harctéri és hadikórházi szolgálatot teljesített és mint törzsorvos szerelt le. A Ferenc
József-rend lovagkeresztjét, két signum laudist (mindhárom a kardokkal) és a koronás arany érdemkeresztet
kapta. A háború után Kassán folytatott szemész-szakorvosi rendelést. Egy ideig vezette az állami kórház
szemosztályát. 1929-ben a „Budapesti Orvosi Üjság"-ban
jelent meg dolgozata: „A szemtuberculosisról." Meghalt 1930 október 15-én. Három fia közül György és Mihály orvos lett.
SZELIGA főtörzs orvos, a helyőrségi kórház parancsnoka volt.
SZENTPÁLY BENJÁMIN született 1865-ben. Oki. Bp.
1888. 1915—16-ban hadiszolgálatban itt.
SZENTPÉTERY GYULA a bábaképző-intézet ti. tanársegédje 1913-ban.
SZEPESY SÁNDOR született Tolcsván 1864 augusztus
8-án. Oki. Kolozsvár 1886. Segédorvoshelyettes a kassai
helyőrségi kórházban, azután főorvos Nagykárolyban,
ezredorvos Egerben. Ekkor írta a „Vezérfonal sebesültvivők számára" című könyvét (Bp. 1895). Másik munkája: „A katonák lábbelije", pályadíjat nyert. Egerből a
budapesti honvédhelyőrségi kórházba helyezték,, amelynek a világháború alatt vezértörzsorvosi rangban parancsnoka volt. Onnan ment a harctérre mint az I.
honvédhadosztály egészségügyi főnöke. A háború után
Kassára jött és itt oklevelét is kihirdettette. Innen
Bécsbe, majd Budapestre ment. Meghalt 1933 november 9-én.
SZILAS GUSZTÁV katonaorvos 1913-ban itt.
SZILASSY ELEK cs. és kir. főorvos, a helyőrségi kórházban 1913-ban.
SZÖRÉNYI TIVADAR- született Kassán. 1887-ben elhagyta Kassát, hogy Jeruzsálemben fivére dr. Schwarz
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Ignác helyébe lépjen. Azután visszatért. Oklevelét kihirdették 1896-ban. 1898-ban ideg- és nőbetegeknek rendelőintézetét hirdeti.
THEODOROVITS DÖME II. oszt. főtörzsorvos a honvédkerületi parancsnokságon 1913-ban.
TYRNAUER MÓR született Kassán 1867-ben. Oki.
Bécs 1890. Letelepedett 1891-ben. Kerületi munkásbiztosító pénztári orvos volt. Meghalt 1919-ben.
TZVETLER JÓZSEF 1813-ban nem akart katonai szolgálatot teljesíteni.
UHRIK NÁNDOR 1881-ben eredménytelenül pályázott
a városi halottkémi állásra.
VIRÁNY BERNÁT született Tornyosnémetiben 1867ben. Oki. Bp. 1898. Oklevelét kihirdették 1901-ben. Fogorvos, fülorvos, kerületi munkásbiztositó pénztári orvos,
városi törvényhatósági bizottsági tag volt. Meghalt
1940-ben.
WANIEK ELEMÉR született Vashegy kereszten (Gömör
m.) 1891-ben. Oki. Bp. 1913. A közkórházban volt 1918ban, azután Jászóra költözött.
WEBER IGNÁC született Abaújszinán 1845-ben. Oki.
Bécs 1870. Kassán volt 1871-ben.
WEESE főtörzsorvos volt.
WEINBERGER JAKAB született Bárcán 1847-ben. Orvos- és sebészdoktori oklevelet és szülészmesteri képesítést nyert Bécsben 1870-ben. A Magyar Északkeleti Vasút
orvosa és gyakorló fogorvos volt. Alelnöke volt a Humanitas jótékony nőegyletnek. 1889-ben -a városi egészségügyi bizottság tagja. Meghalt 1911-ben.
WEINBERGER MÖR született Kassán 1843-ban. Orvosés sebészdoktori oki. Bécs 1873. 1871-ben Kassán volt.
(Azonos az előbbivel?)
WEISER MÁRK SÁNDOR született Abaújszántón
1834-ben. Orvos- és sebészdoktori oki. és szülészmesteri
képesítés Bécs 1858. Kassán volt már 1871-ben. Azután
tényleges honvédorvos lett. 1877-ben m. kir. honvéddandárorvos, 1888-ban ezredorvos.
.182

WEISZ MÖRIC 1857-ben, 24 éves korában Kassán működött.
WEISZ RUDOLF oklevelét kihirdették 1903-ban. Később Pöstyénbe költözött.
WERDECKY GUSZTÁV katonaorvos 1913-ban itt.
WERNER RUDOLF 1876-ban itt.
WIDDER BERNÁT (MÖR?) született Boldogkőváralján
1840-ben. Oki. Bécs 1864. Orvos- és sebészdoktori és'
szülésmesteri "okleveleit kihirdették 1865-ben. Később
Szántóra költözött.
WIDDER IGNÁC született Boldogkőváralján 1853-ban.
Oki. Bécs 1876. Kassán mint szemész telepedett le. Korának leghíresebb kassai orvosa és mint consiliarius
messzeföldön ismert volt. Később különféle állásokat kapott. Először a Fehérkereszt országos lelencház egyesület
szülőotthonának és gyermekmenházának lett a vezetőorvosa 1889-ben. Az állami gyermekmenhely megnyitásakor 1904-ben annak lett az első igazgató-főorvosa. Ezt
az állását a bábaképzőintézet megnyitásakor, 1907-ben ennek az igazgató-tanári állásával cserélte fel. 1912-ben az
új közkórház végrehajtó bizottságának, 1913-ban a város
törvényhatósági és egészségügyi bizottságának tagja
lett. Meghalt 1917 március 21-én. Nevének megörökítésére a budapesti kir. Orvosegyesületnél 10.000 koronás
jutalomdíj-alapítványt tettek az örökösök.
WIDRICH HERMÁN cs. és kir. vezértörzsorvos, a hadtest egészségügyi főnöke 1912-ben. Ugyanakkor a városi
egészségügyi bizottságnak és az új közkórház végrehajtóbizottságának tagja volt. Bécsben halt meg.
WITTENBERGER JÁNOS ezredorvos 1876 óta volt
Kassán. Meghalt 1891-ben Karlsbadban.
ZAKARIÁS JÓZSEF honvédezredorvos 1913-ban.
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Kassa borbély-sebészeinek története
A külső betegségek kezelése talán még régibb, mint a
belső betegségeké. Bizony áia már az. ősember is igyekezett saját és társai sérüléseit valamilyen módon ápolgatni. Ásatások útján felszínre került őskori csontok
meg.epő műtétek nyomait mutatják. A mai vad népek is
csodalatos műtéteket tudnak végezni. Az ókor művelt
népei, az egyiptomiak, a görögök, a "rómaiak sebészete
igen fejlett volt. Hippokrates, Ceisus sebészeti tankönyveket is írtak. A sebészet fejlődése azonban nemcsak
megakadt a középkorban, hanem benne óriási visszaesés következett be.
Nyugateurópában az első keresztény orvosok. papok
voltak, akik azonban inkább a lélekkel, mint a testtel törődtek. A XI—XIII. század zsinatai ismételten ki is
mondták, hogy a papok nem fog.alkozhatnak véres műtétekkel. „Ecclesiá abhorret a sanguine" — az egyház
irtózik a vértől — mondották. Nálunk az 1279. évi budai
zsinat eltiltotta a papokat az égetéssel, vagy vágással
járó sebészeti műtétektől. „Nec illám partém cerugiae
(chirurgiae) exerceat clericus, quae ad ustionem vei
incisionem tendat."
Amikor ugyanezekben a századokban az első orvosi iskolák, egyetemek laikus orvosokat bocsátottak az életbe,
akkor ezek is átvették a papoknak adott egyházi parancsot és ők is mé-ltóságukoi. alulinak tartották a sebekkel
való foglalkozást. Ezt annyira vitték, hogy tartózkodtak
minden olyan beavatkozástól, amely testi munkával járt.
Mindazt átengedték a kézműveseknek, akiknek két csoportja foglalkozott a külső betegek, a sebesek gyógyításával. Egyikük volt a borbély, másikuk a fürdős. Ügy
is mondhatjuk, hogy voltak borbély-sebészek ós fürdőssebészek. Mindkét csoport tagjai céhekbe tömörült mesteremberek voltak és mindkettőt, de különösen a fürdőst,
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a többi céh tagjai lenézték, sőt .megvetették. A fürdősök
jelvénye egy kendő és egy vérrel telt tál volt, a borbélyoké annyi tányér, amennyit akartak.
Tévedés azonban azt hinni, hogy ezek a borbélyok és
fürdősök — kuruzslók voltak. Kuruzslóknak csak akkor
tekinthetjük őket, ha a sok tilalom ellenére belső betegségek kezelésével is foglalkoztak. A külső (sebészi) betegségek kezelése épp úgy az ő mesterségükhöz tartozott, mint a borbélyokéhoz a beretválás és a fürdősökéhez a fürdetés...
A borbély, vagy barbély szó nem azt jelentette, amit
ma, hanem az sebészt (chyrurgust) jelentett, vagy amint
a debreceni céhlevél helyesen mondja, ,,sebgyógyító"-t,
illetőleg „sebgyógyító mesterember"-t.
A „sebgyógyítók, avagy mint közönségesen híjuk,
borbélyok" feladata sokoldalú volt. Nemcsak a sérülések következtében létrejött külső véres sebek tartoztak az ő működési körükbe, hanem a csonttörések és ficamok, a bőrbetegségek és a kenőcsők készítése, a fog-r
húzás, az érvágás; a köpölyözés, a piócafelrakás, masszázs
és bélbeöntés éppen úgy, mint a hajvágás és a beretvá- .,
lás. Később ők voltak a szemészek, szülészek, halott- u
kémek, sőt még állatorvosok is! Mindezt pedig nem isko- ,
Iákban tanulták. Legnagyobb részük sohasem járt iskolába. Mindent gyakorlatilag tanultak, a többi kézműves
iparoshoz hasonlóan, mint inasok, legények, mesterek,
akik va^mennyien a céhek felügyelete és vizsgáztatása
alá tartoztak.
Olaszországban ugyan már a XIII. században a céhbeli.
kiképzés meliett sebészi iskolákban is tanulhattak a jövendő sebészek és magister chirurgiae okleveleket is kaphattak. Már akkor voltak közöttük olyanok is, akik sebészeti könyveket irtak. így ..volt ez Franciaországban is,
ahol 1260-ban felállították számukra a Szent Kozma kollégiumot (Collége de St. Cóme), amely eleinte sebészmagi: tereket,. 1544-től már licentiátusokat és sebészdoktorokat is képzett. Állandóan harcbari állott a kollégium egyrészről az egyetemeken tanult orvosokkal, más.185

részről a céhbeli borbélyokkal. Fennállott 1713-ig, amikor átaiakult Académie de Chirurgie-vá.
A német császárság területén és a hozzá alkalmazkodó
i országokban, amelyekhez Magyarország is tartozott, sajnos, a XVIII. század végéig tisztán céhbeli maradt a sebészképzés és csak akkor kezdtek sebészképző intézeteket felállíiani. Nálunk tehát hosszú évszázadokon át nem
ismertek okleveles sebészt, hanem csak borbélysebészt
és fürdőssebészt.
;
A borbélysebészek egy részét a hadseregekben alkalmazták, ezek voltak a felcserek (Feldscherer, tábori borbély). s Az utóbbiak kiképzése iránt mutattak először érdeklődést az uralkodók. Mária Terézia 1775-ben Gumpersdorfban 6 hónapos tanfolyamot szerveztetett a felcsereknek, II. József pedig 1785-ben Bécsben megalapi'- totta katonai sebészek képzésére a Josephinumot. Ott
kétéves tanfolyamon magistereket, sőt polgári sebészi
gyakorlatra jogosult sebészdoktorokat is képeztek. Kolozsvárott 1787-ben nyílt meg a sebészi facultas, amely
később egyetemmé fejlődött. Ugyancsak II. József uralkodása idején sebészképző tanfolyamok működtek egyes
katonakórházakban is, hazánkban a pestiben. Az ő uralkodása alatt azt is elrendelték, hogy a már régebben gyakorlatot folytató borbélyok is kötelesek a pesti egyetemien vizsgát tenni.
Míg Olasz- és Franciaországban már századok óta orvostanárok is foglalkoztak sebészek oktatásával és a
borbélyok továbbképzésével, addig Németországban csak
a XVIII. században fordult elő először, hogy orvos enynyire süllyedt. Igen nagy akadálya volt ez a sebészet
fejlődésének, ami igazában csak akkor indulhatott meg,
amikor az orvostudomány visszafogadta az ő mostohagyermekét, a sebészetet, amelytől a középkorban teljesen elvált. Pedig már Susruta, a nagy indiai orvos, aki
az V. évszázad előtt élt és a bámulatosan fejlett indiai
orvostudományról könyvet írt, azt mondta, hogy csak a
belorvostan és a sebészet egyesítése adja meg a tökéletes orvost. Aki osak az egyikhez ért, az olyan, mint a
madár, amely elvesztette egyik szárnyát. Náluk csak.186

ugyan bámulatosan fejlett volt már akkor a sebészet.
Diderot, a XVIII. század híres francia tudósa azt kívánja,
hogy ne legyenek többé sebészek, hanem az egyesült orvosok és sebészek alkossanak egy gyógyító testületet
{„Lettre d'un citoyen qui n'est ni chirurgien, ni médecin").
Nálunk még a későbbi egyetemi oktatásban is megkülönböztették a két szakmát, még a XIX. században i=külön orvosdoktorokat és külön sebészdoktorakat képez- >
tek és csak 1872-ben egyesítették az orvosképzést! Budapesten 1878-ban avatták az első egyetemes orvosdoktort, de még 1894-ben is avattak külön orvosdoktort
és külön sebészdoktort!
Ismertetnem kellett legalább röviden a sebészetnek
fejlődését Középeurópában és nálunk, mert enélkül nem
érthetjük meg Kassa régi sebészeinek történetét. Helyesebben azt is mondhatjuk, hogy így sem értjük, miért
tartott olyan sokáig, hogy egyáltalában törődni kezdtek
a sebészek oktatásával és azután is miért vártak még
vagy 100 évig a két szakma egyesítésével!
Ezek után lássuk a kassai sebészek történetét!
Amint nem tudjuk, ki volt Kassán az első orvos, az első
patikus, úgy nem tudhatjuk azt sem, hogy ki volt itt az
első sebész. Csak azt tudjuk, hogy az első borbély (Rasor), akinek a nevét ismerjük, János, 1382-ben lett kassai polgár. A következő Sygmund barbirer. Vele 1467ben számolt el a város, mert betegeket gyógyított. Ezért
16 arany forint járt neki, amelyből már előbb megkapott
10 forintot, az említett évben még kettőt, úgyhogy maradt még négy forint követelése. („Item am Freytag nach
conversionis Pauli mit dem Sygmund barbirer abgerechnet, da er dy gewonten vor dem Gruenperg und
Hradiste etc gehaylt hat, auff fl. auri 16. Daran hat man
im ausgericht vormals fl. auri 10 und diss jar an seyner
losung fl. auri 2, so pleibt man nach fl. auri 4, alle jar
an seyner losung abczuslohen" (K. V. számadáskönyve.)
1503-ban II. Ulászló király fuvart kér Kassától János
Ferenc chyrurgusnak, aki Krakkóba utazik a királynéhoz.
1510-ből azt olvassuk, hogy „Michel Barbirer hat er.187

langt auf den Huzár Máthé arczlon noch dem als das gedingt ist gesche: lidlon, dy Schoend"..
1522 körül az adókönyv szerint György és Kunz (Konrad) borbélyok fizettek 1—1- forint adót vagyonuk, illetve
mesterségük után. Az utóbbi 1533-ban 5 forintot kap a
várostól „das er dy verwundeten Knecht gehelth hat".
Barbely Benedek vallomást tett 1557-ben, őt és Borbély Mátyást említi egy irat 1558-ban.
1561-böl már kissé érdekesebb adatunk van Vitus
Barbitonsorrói: a nemes tanács felmenti a folyamodót,
aki a külvárosban házat építtetett, 2 évre az adófizetés
és az őrségállás alól. („Vito Baibitonsori humiliter
supplicanti inclytus senatus cum aliis juslis de causis,
tum ex éo, quod idem Vitus novam domum in suburbio
istius civitatis Cassoviensis aedificavit eamque nunc inhabitát et in dies meliorem redit, ab hoc die computando concessit libertatem et immunitatem ad duos integros annos immedietate sesse sequentes a solutione
censuum et excubiarum faciendarum. Actum Feria sexta
ante Exaltationis Sanctae Crucis 1561.")
1569-ben nein volt ilyen kegyes a tanács Barbély Orbánhoz. Mivel tagadta a Szentháromságot, a városból kiutasították. Szepiiben húzta meg magát és onnan írt a
városnak 1574 március 22-én latin nyelven „Urbánus
Chirurgus" és könyörög, hogy bocsássanak meg neki és
engedjék vissza Kassára. Ez meg is történt. 1578-ban
Kassán ad nyugtát „Bärbel Orbán" Gergell Deáknak „az
Szepsi Barbell Mihályérth".
A városokban megtelepedett sebészeken kívül ismeretesek a helységről-helységre vándorló sebészek is.
Ezek fogakat húztak, hályogokat szúrtak, sérveket metszettek és rendesen a vásárokon nagy hírveréssel dolgoztak. Ilyenek Kassán is jártak. Egy csehországi vándorsebésznek 1574 február 8-án ad a város bizonyítványt
arról, hogy itt két beteget meggyógyított („Chirurgo
Joanni Behem de Planica, civitati regni Bohemiae, detur
testimonium, quod rupturam Georgii Klug pannitonsoris
ac püeri Christophori Doretker hati annum saltem unum
et mense, filii militis germanici hic in praesidiis existen.188

tis sanaverit".) Egy vándorszemész is kapott ilyen bizonyítványt 1611 augusztus 22-én. ,,M. doctor occulista kíván az nemes tanácstól bizonyságot, hogy egynehány
szemevilága nélkül szűkölt embereket meggyógyitott, az
többek között egy annuum 28 circiter való embert hozott
fel, ki 7 esztendeig nem látott, most az hályogát levette,
ki maga is vallotta, hogy lát és meg is próbáltatott. Dabitur ei."
Sok borbélysebésznek csak a nevét ismerjük, más' adatunk nincs róluk. A XVI. század második felében már.
legnagyobb részük magyar nevű. Keresztnevük előtt viselik a foglalkozásukat jelentő Borbély szót és ez előtt
sokszor szülőhelyük nevét is, mint például: Egri Borbély
András, vagy a XVII. században Debrecenben Kassai
Borbély István.
A XVI. század 80-as éveiből ismerjük Borbély Pál,
Borbély Lőrinc, Borbély János nevét. 1578-ban Engler
Péter chyrurgus kéri a tanácsot, hogy ügyében ne ítélkezzék, amíg Rueber főkapitány vissza nem érkezik.
1579-ben Thurzó Ferenc, szepesi főispán írt a kassai tanácsnak, hogy az ő udvari borbélya a pestis miatt ment
el Kassáról és itt egy Szabó János nevű pestisben elhalt
beteg, valamit hagyott rá.
Érdekes iratot intéz a városhoz „Michael Kern von
Pforzheim ein Barbir gsell" a börtönből („Dátum in
gfengniss") 1582 május 22-én. Szegény vándorló legényt
rossz gyógyításért becsukták. Kéri, hogy bocsássák szabadon, mert nagyon éhezik.
A XVI. század közepén már biztosan volt céhük is a
kassai borbélyoknak. Nem tudjuk, hogy az mikor alakult
meg, de mindenesetre a legelsők egyike volt az országban. Héjjá szerint (Magyar Művelődéstörténet) a kolozs-.
vári sébészcéh kiváltságlevele 1568-ból, a debrecenié
1583-ból való. A kassai céh alapításának évét ugyan
nem ismerjük, de ezeknél mindenesetre régibb volt.
Tóth Lőrincz „Adalékok az ipar s kereskedelem történetéhez" című, Kassán 1886-ban megjelent munkájában 1
közli, hogy 1557-ben 27 céh létezett Kassán és közöttük
volt a borbély-céh is. Egy bástyát is bíztak az ő védel.189

műkre. Az 1557. évből fennmaradt a borbélylegények
rendtartása, amelyet Tóth közölt is. Ez így szól:
„In nomine domini 1557 dominica Judica.
Az Legenieknek nevek: Papai Máté, Pechi Lazlo, Pech
Waragiai Miklós, Temesvári Lukach, Pal Pispek Ladani,
Bihari Ferencz, Posoni nagi Tamas. Mik vagiunk Cassay
Barbel mesterek, az my che levelünket mykor meg confinmalunk volna az egesz tanachtul es az Jámbor Barbel
Legenieknek is my Volna az ü rend tarttasuk che szerentmynt annak eleöteis régi Legeniek tőlünk kewantak
meg erteni ez tudni mostanis az kik myhelieokken laktak
mint az dekaniok.
Ezeök az rend tartasok, az mely tars legen Ide. mi hozzánk Jüne művelni tehát szallasa az attioknal legien es
onnan sorozzák mas mesterhez es az Jüvő legént az töby
meg kergiek hol tanult ez tysztesseggel finkellienek neky
az legeni mesteróewel es azzonal es minden haza nepeivel
Bekesegel es tyztezsegel Lakiek, paraznasagot se Vereseget se Zitkot Ura hazanal ne chielegiek hanem iarion
el hywen az hywatalliaban, mert ha ennek kiwüleötte
chielekedik, az mesteörök meg büntessek az mynt erdömly: towaba ne alaiak urokat se azzoniokat se etelbol
se italból se agbol, mert ha alazzak tehát az mesterek
meg büntessek az mint érdemli, tovaba ha valamely legeni talaltatik Lopásban pénzt az vagi Uranak szerzamat az vagi egiebet el reitene ez illien Byro akarattiabol
leveles legien mint lator söt meg maswtt is az tars legeniek az olliant ne hagiak lakni, tovaba az regi Ura
< miwhelieben pénz nélkül feiet ne mosson ha mos tegie
le az ladaban az kész pénz es gondot wyseljenek az titasagra es zerzamokra, tovaba ha nem tezik, meg büntessek egi egi font wiazzal, tovaba az legenieknek szerszamok legien Borotváink olloink fog nomoiuk seb Varró
teöiük feier keövük alay keövwk, tovaba elö ruahink
tiszta legien mindenkor hogi tyztessegel az mosással
banhassanak az műhelyben Jöwöket tyztessegel fogsgiák
senkit se nagiot se kichint meg ne schin follianak es ne
nevessenek se beszédekkel se chelekedetekel, mert ha
ennek ellene jarnak az mesterek meg büntessek, azt mint
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erdömly, tovaba az legeni Urat, Wagi azoniat megszidna
büntessek fogságai es az Czeh vegien rajta Tizenhat font
Viaszt, tovaba az legienek valazzanak ewenkint apiokat,
es ha valaki megbetegzik közülök az többi tartozik gondiat viselni, ha valaki apro esztendeit kitöltötte, az három tal ételt és Cassay Bort nyolcz pynbort adjon" stb.
„Az mestereknek Ezek Voltak az nevek: Barbel Mihal,
Barbel Wrban, Geönchi Benedek, Wachi Benedek, Barbel Mathias, Szent-Miklósi Félix, mgr. Paulus, mgr. Elias
mgr."
(Itt végetér Tóth közlése. A rendtartást ő a céhládában találta, én, sajnos, már nem találtam meg.)
Másik bizonyítéka annak, hogy a sebész-céh már a
XVI. században működött Kassán, az a latin nyelvű segédlevél, amelyet 1576 április 8-án állítottak ki a kassai
sebész-céh mesterei Stephanus Zegedinus alias Barbitonsor részére, aki három inasévét Erdélyi Borbély Jánosnál kitöltötte. A céhlevél aláírói: Ugróczi Borbély János
céhmester, Orbán, Vitus, Pál, Mihály, Gergely (második
céhmester), Ambrus, János, Miklós, Lukács és Kelemen
kassai mesterek és polgárok. (A Nemzeti Múzeumban
van, közli Magyary-Kossa III.) Ekkor tehát legalább 11
mester tartozott a kassai sebészek céhébe!
A következő, 1577. évben a tokaji seborvosok arra
kérték az ottani városi hatóságot, hogy adja ki nekik a
kassai seborvosi céh (cehae seu contubernii chirurgiae)
szabályait. Az egészet közölte a K. Papp Miklós szerkesztésében megjelent „Történelmi Lapok" 1876. évfolyama
„A Tokaj városa czéheinek alapszabályai" címen. A kassai szabályzat, amelyet 1577 augusztus 13-án kapott meg
a tokaji céh, így szól:
„Mindeneknek előtte, hogy valamely ú j mester az mi
borbély mesterségünkbe be akar állni, a tanácstól jus civile, az mint szokott közönségesen mondatni az concivisséget megnyerje és felvegye. Jó erkölcsű, tiszta életű legyen, megismerni tudja az emberi testnek betegségét, mely
ötét főképen illeti, t. i. ismerje és tudja a kelevényeket és
sebeket meggyógyítani, tudjon helyesen eret vágni, fogakat vonni, törött és kimerjült vagy kificzamodott cson-

tokát helyreállítani és az dagadásokat s egyéb sókféle
kiliseket meg tudja gyógyítani. Flastromokat és keneteket jól tudjon csinálni és annak felette tartozik megcsinálni az mesterek előtt ezeket, az melyek következnek
az flastromhoz, t. i. Griscust (griseust), Camphoratust,
diaquilon flastromot, az zöld színű flastromot, dealliát
(diaithaeát), Oxicrotiumot, Populeont, Aegyptiacumot az
az diacoxiumot, (diacodiumot), eöldeöklő flastromot és
Görög flastromot, melyet közönségesen öklelő írnak neveznek (zárjelekben a Magyary-Kossa javításai). És az
mesterek őket jól és hűségesen megvizsgálják mindenekben, melyek az borbély mesterséget illetik és azokat is,
melyek magának az ú j mesternek szükségesek és hasznosak megtudni.
1. Az új mester készen levelekkel és elegendő tanúbizonyságokkal megmutassa, hogy jó nemzetségek és
tisztességes szüléktől való volna; és az inas esztendőt,
melyet apród esztendőnek hívnak, tisztességes és "hiteles
mesternél igazán és tökéletesen kitöltötte és akkor tartozik az mesterének egy tál étket és két pint bort adni. Az
mesterasztalt pedig nem az mesterek feleségének, sem
más egyéb asszonyszemélyeknek vagy társainak, hanem
önnön magoknak az mestereknek adja meg és hogy tiszteletesnek és kegyes mértékletesnek ott is láttassék
lenni, adjon fel az mestereknek három tál étket és tíz
pint bort.
2. Az ú j mesterek tartoznak fegyverekkel elmenni
mindjárt valahová az szükség kívánja. És hogy ha meghagyván az czéhmester, el nem menne nemes bíró és
ugyan nemes tanács urajmék ő kegyelmeknek az ilyen
engedetlenek vettessenek szabados büntetésük alá.
3. Az ifiu mesterek az halott temetésekor tartoznak
vinni az testet, ha azt nem akarná, tartozik két font
viaszat adni.
4. Az új mester semmiféle szolgát mihelyében fel nem
vehet vagy tarthat mindaddig, míg az mestereket vagy
az társaságot elébb mindenekről, melyek előljárnak, meg
nem elégíti.
5. Közakaratból és egyenlő értelemből minden eszten.192

dőben kassai ú j bíró tételnek idejében két mesterek az
mi czéhünknek tisztartóságára választassanak.
6.'Minden mesterek minden két. hétben bejárjanak
vagy egybengyűljenek az mi mesterségünknek dolgainak
igazítására és végezésére és kiki minden letegyen az
czéh ládájában az mint szokott az két két pénzt,. melyből
azután segítsék az szegényeket, betegeket, és árvákat és
az melyek szolgálnak az Istennek dicsőségére, azokat el
ne mulassák.
Ha valamelyik hívattatik az mesterek közül jel által
rendünkhöz és otthon lévén elmulatja az órát, megbüntettessék egy font viaszszal.
Ha valaki házánál elkésleltetné azt a jelt és az más
mesterhez el nem küldötte, megbüntettessék két font
viaszszal.
Ha valamely mester a mi gyülekezetünkben • kiváltképen ifjú mester, más valakit meggyalázott vagy boszszúsággal illetett vagy szidalmas szókkal megterhelt és
megintetvén és czéh praefectusának nem engedvén, megbüntettessék tizenkét font viaszszal.
Ha ki csacsogó és kiáltozó leszen az mi társaságunkban, úgy az ő praefectusát vagy czéhmesterit hallgatni
és érteni nem akarná, az mindjárt két font viaszszal megbüntettessék.
7. Ha valamely mester másnak sebesét vagy betegét
gyógyítja és kötözi az első mesternek híre nélkül, megbüntettessék az mesteréktől négy font viaszszal
Ha valamelyik sebes vagy beteg az mestert, kinek magát gyógyítására adta volt, azért megváltoztatni akarná,
hogy nyavalyáját az mester meg ném gyógyíthatná és
azért más mesterrel akarná magát gyógyíttatni, ez ilyen
kasusban a praefectus, czéhmesterek és ha szükség leszen, más egyéb öreg mesterek is, az ilyen dologról szorgalmatosan és lelkiismerettel tegyenek ítéletet hiteknek
kötelessége szerint, ha pedig az betegnek nyavalyája az
mesternek restsége és tudatlansága miatt meg nem gyógyult, az beteg az ilyen mesternek semmit ne fizessen.
De a tudatlan és rest mester atyafiúságosan alkudjék
meg és megegyezzen az ő betegével az betegnek szer15*
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zett káráért, mely származott volt az meggyógyulásnak
halasztása és nem következése miatt. Azért az betegnek
élése rendetlenségeiért vagy az betegségnek nagyságáért
és nehéz voltáért (mert: interdum docia pius valet arte
ma.um), néha az nyavaiya és betegség nagyobb és nehezebb a bölcs mesterséggel elkészített drága orvosságnál
is, meg nem gyógyulása tetszenék és a mester eléggé
szorgalmatosnak ismertetett lenni, helyesen és igazan az
ő munkájának és fáradságának jutalmát megkérheti az
ölyán betegen és a beteg megfizetvén, más mestert, ha
akarja, gyógyítására hívathat.
8. Ha valamely mesterségünknek jövevény vagy csavargó mestere mi ellenünk, mint az hemplérek vagy titkon és nyilván munkálkodnának, annak műszerszámát
az borbélymesterek nemes bíró uramnak tudásával elvehetik.
Ha valaki más mesternek szolgáját, inasát elidegeníti
vagy csalárdság által magához elhiteti, megbüntettessék
tíz font viaszszal.
Senki az mesterek közül két legényt ne tartson, míglen az több mestereknek kinek-kinek legénye nincsen;
ha valamely mesternek sok ideig nem volt legénye, eljővén érkezvén legény, adassék néki.
Ha valaki az mestereknek decretumait és titkait kiviszi és hirdeti oly helyre, az hová nem illik, megbüntettessék 6 font viaszszal.
Mesterségünkhöz tartozandó dologról senki bíróhoz
ne menjen, míg az mesterek az dologról bizonyosokká
nem tétetnek.
9. Ha ki minket hívattak az betegnek vagy sebesnek
látására, adjon rendünknek tíz pénzt.
Ha valakinek nehéz betege vagyon, megkerestetvén
az több mesterek tartoznak tanácsot adni, hogy az kötözőnek vagy gyógyítónak tudatlansága és restsége miatt
a beteg rosszabbul vagy nagyobb veszedelembe ne
essék.
Ha valaki vidék helyre kihívattatik, tartozik az praefectus vagy czéhmestemek megjelenteni s annak engedelméből elmehet.
.194

Ha valaki megbetegszik, az többi mesterek lássanak
hozzá mind költséggel s mind más egyéb dolgokkal, ha
pedig felgyógyul az beteg, az költségről az társaságot
contentálja.
10. Az mesterek az özvegy borbélynénak, mag urok
nevét viselik, legényt adjanak műhelyébe munkálkodni.
11. Az borbély mestereknek az ő czéhekben tulajdon
pecsétjek legyen, mely alatt az szolgák tudományáról és
mesterségéről való leveleket adhassák és tisztességeket
és méltóságokat megoltalmazzák.
Az szolgát csak az esztendők után miondja szabadnak
az mester, az társaság lajstromában. Az szolga az mestereknek tegyen le tizenkét pénzt, egy pint bort. Az mester az szolgáknak úgy adjanak harmadrészt, ha tudják
az mesterségét és betegeket gyógyíthatnak.
' 12. Az fejmosásért az mester mihelyekben férfiútól
nem többet, hanem csak két pénzt vegyen, gyermekektől
penig egy pénzt; ha más házhoz hívattatnak, ott negy
pénznél többet ne kívánjanak.
Tekintetet is tartsanak az főmosásnál az. mihelyben béjövő személyekre nézve, hogy egyebek felett elébb mossák meg a tanácsos vagy magistrátusságbeli főembereknek fejeket, hogy ott is kinek-kinek az böcsülete megadassák.
13. Ha valaki esztendőről esztendőre legények atyjának választatnék, vezérelje azokat kegyes és jó erkölcsökben; szükséges, hogy az ifjaknak erkölcsök az öregeknek vezetése által formáltassanak. _
Szolgák vagy mesterségünk társai más hunnat jővén,
az atyamesternél szállások legyen és a legényt ő rendelje mester mellé, a régi társak segéljenek az már elérkezett legénynek.
14. A szolgák az gazdával, gazdasszonnyal és egyéb .
háznépével tiszteletesen és mindenkoron békességesen
éljenek, hogy valamit az isteni félelem és tisztesség ellen gyalázatosan ne vétkezzenek, se fajtalan paráznaságot ne űzzenek, se verekedéseket az urok házánál ne
gyakoroljanak, józanok legyenek és emberségesek és ne
kövessék az részegséget, melyből mindén bűnök és go13*
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noszságok szoktanak származni, hanem hűségesek és
szorgalmatosak legyenek; annak felette ne gyalázzák az
ő gazdáikat és gazdasszonyukat sem ételről, sem italról,
sem az vetett ágyról, mert ha azt cselekszik, az mesterek
megbüntessék egyebeknek példájára.
Ha az legény lopásban találtatik, levelessé tétessék
mint az lator s azt többé az műhelyben ne tartsák.
Az szolga urának műhelyében senkinek fejét ingyen
ne mossa, mesterének flastromát, irit, szerszámát egyebeknek ajándékozó, fonton vagy valami módon el ne
vesztegesse, pénzen el ne adja; gondot viseljen az lúgról
és meglássák, hogy mestereknek műhelyök, szerszámaik
tiszták legyenek; az emberek fejét gatyában ne mossák,
hanem ha nagy szükség kényszeríti arra.
Az emberek az műhelyben bejövén, illendő s megérdemlett tisztességgel fogadják azokat, nem is illetvén kevély szókkal, sem cselekedettel akárkit meg ne csúfoljanak.
15. Ha valaki a szolgák közül az ő mesterét megváltoztatni akarja, két héttel az előtt megjelentse, ha eiőbb
elmenne, két font viaszszal büntessék és senki be ne fogadja.
16. Az inas az esztendőket ha ki nem töltötte, a többi
kényszerítse azt kitölteni; ha nem akarja, proscribáltassék, számkivettessék és senki ilyenekkel ne míveltessék
az műhelyekben. Az apró szolga mikoron az szokott esztendőket kitölti és mikoron magát a legénynyel társaságba adja, azoknak tartozik két pint bort adni. Ha valaki a szolgák közül az ő mesterének műhelyében nem
hált, valamennyiszer azt cselekszi, mind annyiszor egy
font viaszszal büntettessék. Az mestér az inast két vagy
három esztendők felett be ne vegye, az inas kezeseket
állítson és tartozik az mesterek rendinek adni négy font
viaszat.
Az inas szolgák tartoznak minden házi szolgálatban
engedelmesek lenni, urokat, asszonyokat tiszteletesen
és hűségesen szolgálni. l)íe legyenek lopók, sem ragadozók; ha lopásban vagy paráznaságban találtatnak, az
czéhmesterek házába hívattatván, más szolgák vagy ta.196

nítványok által veszszőkkel megverettessenek. Az urok
házánál az szolgák rút és fajtalan beszédeket az cseléd
előtt soha ne merjenek szólani; hogy valamiként egyéb
cseléd közül valók vagy az ő uroknak magzati innét rosz
példát ne vegyenek.
Az mesterek az szolgájikat vagy az tánítványikat gyakorta felküldjék az templomba az szent praedikatiok
hallgatására, hogy az Istent tanulják félni mindenek felett.
.
. .
Az borbély mesterségre, az tiszteletes erkölcsökre hűségesen és igaz módon tanítsák és mindenekben oktassák azokat Isten után és az ő jó lelkiismeretik szerint. •
*

*
*

Annak okáért mi, kik tisztünk szerint arra vettettünk,
hogy ez nemes városnak respublikáját és szép birodalmát tisztességes tudományokkal, először és mindenek
felett az isteni tisztességnek dicsiretire és dicsőségére és
végre annak polgárinak javainak gyarapodására egyetemben az tiszteletes mester embereknek használatosságára: jó kedvvel felékesítsük és ilyen politiát vagy
életnek formáját rendeljük Istennek segedelméből, hogy
ez városban lenyomván tehetségünk szerint az gonoszokat, mindenféle vakmerőséges erkölcsöket, mondani Istennek segítségéből az gonosz szokásokat és erkölcsöket
épen kiirtván, azok melyek polgárink tisztességére és
ékességére következnek, felemeltessenek és megerősíttessenek.
Meggondolván azért nemcsak ez jelen levő fölháborodott időt, hanem az oda felemlített nemes városunkban
lakozó borbély mestereknek szüntelen való instantiájokat és szorgalmatos kéréseket az-felől előhozott articüusokat, melyeket mi hűségesen átalolvastunk és szemlélgettünk és bizonyos helyekben emendáltunk, szóról
szóra azokat leíratván, azon mestereknek sőt minden
időbeli successoriknak mind jelenvalóknak, mind következendőknek, Istennek legelőször — mint elébb mondatott — dicsiretire és dicsőségére, azután pedig nyilvánvaló ékességére és gyarapodására ez királyi szabad vá.197

rosnak s mind e dicséretes társaságnak vagy új czéhnek
felállhatására megengedvén, jóakarattal megengedjük,
ratiificaljuk és megerősítjük ezen mi városunknak nagy
pecsétjével megerősített levelünknek ereje által, az mi jó
tetszésünknek megmaradásával és az mieink authoritássának vagy méltóságának fennállásával.
Költ Kassán, márczius havának 6-dik napján, az üdvözítő Isten fia miurunk Jézus Christus megtestesülésének
utánna 1577. esztendejében."
Szószerint közöltem itt a kassai borbélyok céhének
szabályzatát úgy, mint az a „Történelmi Lapok"-ban olvasható. Az eredeti, sajnos, nincs meg. Lehet, hogy az
nem volt magyarnyelvű és azt csak Tokajban fordították
le magyarra. De nemcsak á tokaji borbélyok vették át
a kassaiak szabályzatát.
Zoványi Jenő közölte a „Történelmi Tár" 1891. évfolyamában „A sárospataki borbély-czéh rendszabáiyai"-t,
amelyeket 1583-ban adtak ki és 1607-ben megújítottak.
Ügy a régi, mint az új szabályokat a kassai borbély-céh
szabályaiból másolták.
A sárospataki főbíró és tanács elé járultak a borbélycéh mesterei, „kérvén minket illendőképen azon, hogy
nyújtanánk ebből hozzájok engedelmünket és akaratunkat,
hogy ő kegmsek bizonyos attyokfiait szabad és királyi városban Kassára felbocsátanánk és hozhatnák alá újonnan
az ott való becsületes borbély chének jó rendtartásáról
való leveleknek folyását, mind az szerént, az mint eleitől
fogván volt s mind peniglen azután az mennyiben renováltatott, hogy az itt való ezé az kassai czével mindenekben egyetértvén, élhetnének jó és szép rendtartással,
melynek tenora az renovatioval egyetemben így követközik:
„Az articulusok penig ezek:
Első Az ki köztünk borbély-mesterré akar lenni, hát
mindeneknek előtte az tanács előtt áz váras törvénye alá
adgya magát és az bíró uramtól az polgári szabadságról
való bizonyságlevelet kivegye, melyet burgerectnek
szoktunk hinia, az mely levélért tartozik az város bírájának egy forinttal.
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II. Az ki köztünk barbély-mesterré akar lenni, hát bizonyos levéllel és elégséges tanúkkal megbizonyítsa,
hogy jámbor nemzet tiszta ágiból való, hogy apród esztendejét tisztességes jámbor mesternél minden hiba nélkül kitöltötte és mikoron ezt megbizonyítandgya, adgyon
öt forintot, egy tisztességes tál étket, bor is tisztességesen legyen. Szükség továbbá, hogy az borbély-mesterré
leendő jó erkölcsű, jámbor életű és az borbély mesterségben jól taníttatott és forgott legyen, hogy meg tudgyon orvosolni olyan nyavalyákat, melyeknek gyógyítása az ő mesterségéhez illik, azaz tudgyon sebeket és
fakadékokat gyógyítani, tudgyon fogat kivonnia, tudgyon
szépen eret vágnia, tudgyon megtört csontokat öszveforrasztania, tudgyon kimenyült tagokat helyére állatnia, tudgyon kelevényeket és különb-külömibféle daganatokat meggyógyítania, tudgyon kenő íreket jól csinálnia. Annak felette az több borbélymesterek előtt csinálja
és fűzze meg ez ireket, tudniaillik szürke iret, camphorát,
diaquillont, zöld iret és méreg vonó iret, dealteát, veres
iret, populeont, egyptomi iret, görög iret, azaz diaconomot és öklelő iret. Az több barbély-mesterek peniglen
híven és jól megkérdezzék az barbély-mesterré leendőt
mindazokról az dolgokról, melyeket szükség megtudnia
efféle mesterembernek. Végezetre az próbák mellé tisztességes étel és ital legyen, az medenczét penig az próba
főzés után tegye ki és az mester asztalt nem az borbélyok feleségének sem egyéb asszonynépeknek sem az
barbély legényeknek adgya, hanem önnön magoknak az
borbély-mestereknek; és hogy az keresztyéni mértékletesség megtessék ez ily vendégségben is, csak hét tál
tiszte-séges étkeket, hasonlóképen bort is tisztességesen
adgyon.
III. Az új barbély-mesterek tartozzanak mindgyárt
fegyveres kézzel jelenlenni az város szükségére és
hogyha jelen nem leendnek az czémester parancsolatjára, hát az váras bírájától és az tanácstól oly bírsággal
gyógyító borbélynak híre és akaratja nélkül, tartozzék
két forintot fizetni.
összesen 55 pontot tartalmaz a szabályzat. Annál is
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könnyebben mellőzhetem azokat, amelyek a mesterek,
legények és inasok magaviseletéről, egymáshoz való viszonyáról, életmódjukról intézkednek, mert már ismerjük őket a Tokajba küldött szabályzatból. Azokat a pontokat azonban, amelyek gyógyítási vonatkozásúak, még
egyszer ismertetem, mert nem mindenben egyeznek meg
a fentiekkel.
„XIIII. Ha valaki az borbélyok közül másnak betegét
vagy sebesét bekötendi és orvosolnia kezdi az előbbi
gyógyító borbélynak híre és akaratja nélkül, tartozzék
két forintot fizetni.
XV. Ha valamely beteg gyógyulását nem reméllenéje,
avagy sebes, az által, az ki először ő vele bánt és annakokáért más borbélyt akarna hozzája hívatni, hát ez dologról az czémesterek és ha szükség leszen, az tóbb régi
barbély-mesterek is igaz és jó lelkiismeret szerént való
ítéletet tegyenek; ha az sebes és az beteg az ő vele bánó
borbélynak tudatiarisága avagy restsége és tunyasága
miatt nem gyógyulhatott meg, hát az ő barbélyának
semmi fizetéssel nem tartozik, sőt az rest és tudatlan
borbély az ő betegétől nagy emberséggel váljék meg és
őtet megkövesse az gyógyulásnak haladékáért és egyéb
kárért. Ha peniglen az első barbély tudós és az patienssel való bánásban szorgalmatos és serény volt, de az
gyógyulás hirtelen nem lehetett az betegnek avagy az
sebesnek engedetlenségéért, raértékletlenségéért vagy az
betegségnek nagy és nehéz voltáért (mert néha az nyavalya bölcs mesterséget is meggyőz), hát ez ilyen beteggel vagy sebessel bánó első mester igazán megkívánhatja az ő munkájának és orvosságának árát, melyet ha
megfizetend az beteg avagy az sebes, úgy híjon annakutána más barbélyt, az ki ő vele bánjék.
XVIII. Az ki más borbély-mestert az ő mesterségében
való tudományáról rágalmaz és megkisebbít vagy titkon
vagy nyilván, 'hát kényszeríttessék fizetni egy mesterasztalt.
XXII. Az mély borbély az több mestereket elhívandgya az ő betege és sebese látni, hát az czének adgyon 12
pénzt, ha penig az beteg jártatja az táblát, 24 pénzt.
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XXIII. Az mely borbély-mesternek nehéz betege és
sebese leszen és kívánja az több mesterek segítségét,
hát jó tanácsot adgyonak neki, hogy az vele bánó borbélynak tudatlansága és restsége miatt nagyobb nyavalyában ne essék az beteg és halálra el ne nehezedgyék.
XXVI. Az mely borbély-mester megbetegszik, az többi
ő reá gondot viseljen minden szükséges dologban és az
költség dolgában is, mely költséget ismét tartozzék megadni a czének, ha meggyógyulhat.
XXXI. Az mesterek az borbély-legényeknek úgy adgyonak negyed részt, ha tudnak az barbély-mesterséghez és ha beteget vagy sebest meggyógyítnak.
XXXVII. Az borbély-legény ura mihelyében ingyen
fejet ne mosson; hogy ha penig mosna, tegyen le 4 pénzt
az pesselyben.
XXXVIII. Az borbély-legény az fő mosásból harmados
legyen, sebesből negyed részt vegyen, az ital pénzt az
perselyben tegye.
XLI. Az borbély legénynek gondja legyen az lúgra
és az míhely tisztaságára, gatyában fejet ne mosson, nyavalyától megválva ha mos, büntessék egy font viasszal.
XLII. Az borbély-legénynek az ő mesterségéhez való
műszere legyen, beretvája, ollója, füsője, olajköve, vízköve, tiszta előkötője, hogy szépen és tisztességesen forgódhassék az emberek körül.
XLVII. Ha valamely borbély-legény megbetégül, az
több társai gondot viseljenek az közpénzből."
„Ezeket az articulusokat. próbáltuk, jovaltuk, confirmáltuk és megíratván ez jámbor tudós borbélymestereknek ez Patak városának régi és bizonyos pecséti alatt
kiadtuk" . . . 1583-ban.
Pótlólag írták hozzá 1607-ben . . . „Székesfeirvári Borbély Dánielt és Szilágyi Borbély Gergelyt felbocsátván
Kassára az renovált articulusokat az többivel egyetemben az szerént, az mint fölül meg vagyon írván, meghozták, melyeket mi is de verbo ad verbum minden fogyatkozás nélkül megírattuk, approbáltuk, ratificáltuk,
confirmáltuk és várasunknak bizonyos és szokott pecséti
alatt kiadtuk az becsületes borbély-czének."
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Különösen ki kell emelnünk a rendszabályok közül
azokat, amelyek meglepő és a mai orvosok között is helyüket megálló kartársiasságról tesznek tanúbizonyságot. Persze néhány perből fogjuk látni, hogy ezeket a
szép szabályokat nem mindig tartották be.
Érdekeiket is meg tudták védeni a céhek tagjai! A Balbierzech 1587-ben panaszt emel a városnál, hogy András
felcser nem tagja a céhnek és mégis kiakasztotta a borbélyokat megillető tányérokat. (Katonai felcser lehetett!)
Egy borbélymesternek a felszerelését ismerjük 1588ból. Borbély András javainak osztálya:
„Item az medenczéket és köpölőket megbecsülvén fl. 4.
Item az ires szelenczékből fl. 3.
Item az. érvágó vasakból és sebvarró tőkből, fognyomóból, holmi aprólék szerszámból fl. 1, dénár 25.
Item az borotvákból dénár 37 és fél.
Item egy öreg spondjából és egy kicsiny eczetágyból d. 45.
Item -az mosószékből és garádgyából, az barbélyműhöz való almáriumból den. 25.
az estállótól külön kiszakasztott kicsiny szobácskát,
kiben az borotvaköszörüléshez való köszörűs kerék vagyon, stb."
Bakony Istvánné Zuzsanna inventáriumából (1595) egy
borbély és egy orvos honoráriumáról értesülünk:
„Erdélyi Borbély János uramnak fizettünk, hogy az
szegény Bakony Istvánné asszonyomnak betegségében
italt adott és egyetmás orvosságot csinált fl. 6. den 60.
Item a doctornak, Piperellusnak fizettünk, hogy az szegény asszonyomhoz betegségében hozzája látott készpénzt fl. 3."
Egy másik (Madi) Borbély János ellen folyt 1605-ben
az első műhiba-per, amelyet Kassán ismerünk, ügyében
10 tanút hallgattak ki. Egy részüknek vallomását szószerint közöljük.
„Primus "Pestis Patkay Barbeli János annor cir 55, fide
mediante fatus est. Tudom azt, hogi ket hete ell tölt volt
a Sebes Leghinek, a mikor Madi Barbeli János Czeh Tablaiat jartatot es hogi meg néztünk -a Sebest akor ymmar
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csak ymigi amugi forgata a. szemeit a ghőniőcsig (genyedség)^akor ymar az oran yart ki, azért en ezen örög
korombanis yo Lelkem y-miretem szerint mondom, hogi
a barbeli gondviseletlensighe mia kellett anak a Leghinek meg halni."
„2us Testis Koncz Giörgi anno cir 41 fide mediante
fatus est. Tudom azt, hogi a Barbeji Janosal meg alkutam
4 Tallérban, akor azt mondota nikem nem kell Apam Um
ghondolkodni, hogi meg halion."
„3us Testis Barbeli Miklós anno cir 31 fide mediante fatus est.. Tudom azt, hogi a Sebes Leghint nezete barbeli
János ymar mind egi ketün volt, mert hgi fel fürtünk a
feyt, akor mingiart a Veleirül egi kis feyer ghőniőcsig
yüt fel, de a vekniat is ighen meg üteghetek'volt."
,,4us Testis Barbeli Mihály ann Cir 28 fide mediante
fatus est ut 3-us."
,,5us Testis Koncz Giörgi anno cir 78 fide mediante
fatus est. Tudom azt, hogi mondotam Barbeli Janosnak,
hogi a Leghinek.meg hasatt a feie, de Barbeli János azt
monta, hogi nem hasat, de en azt nem mondom, hogi
Borbeli miat holt meg, hanem a veris miat, mert ighen
megh vertek volt, ighen megh hasadozot volt a Feie
csontia, a Leghintül is halotam en, eb ugi mond be igen
megh rontal artatlan voltomra."
Nagyon meg kell dicsérnünk a 78 éves Koncznak, aki
valószínűleg a hasonló nevű 2. tanúnak az apja volt, a
vallomását. A vádlottal szemben fenntartja azt az állítását, hogy a legénynek meghasadt a feje, de bölcsen azt
mondja, hogy nem a borbély volt a halál oka, hanem a
súlyos verés, amely a koponyacsont maghasadását
okozta. Az előző vallomások után, amelyek szerint geny
volt a legény fejében és azt még a borbélyok is megfúrták, igazán nem csodálkozhatunk azon, hogy ezt még
egy 1605-ben élt ember sem bírta ki.
De még nem végeztünk a tanúkkal! A 6. és 8. tanú nem
tudott semmit.
,,7mus Testis Davocz Ystok anno cir 15 (nyilvánvalóan
az inasgyerek) fide mediante fatus est. Tudom azt, hogi
Barbeli azt monta aszoniomnok, hogi tartas a drabantot,
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mert megh hal a Leghin." (A vádlott tehát előre látta a
véget!)
Később még két tanút hallgattak ki. Vallomásuk nem
fontos, de azokból tudjuk meg, hogy a szegény agyonvert legény csizmadia volt.
Sajnos, nem ismerjük az ítéletet, de a tanúvallomások
azt mutatják, hogy nagyon alaposan megvizsgálták az
ügyet.
A sebész-céh mesterei voltak ebben az időben: 1617ben Borbély János (talán az előbbi vádlott) és Egri Borbély András, 1621-ben Barbely András és Kakáy Barbely
István, 1624-ben Borbély János és Vízközi Borbély István. 1617-ben a városi jegyzőkönyv inti a borbélyokat,
hogy a sebesekkel és a betegekkel szépen bánjanak' és
ha valaki titkon sebes lenne, azt jelentsék a bírónak,
hogy megbüntessék azt, aki a háborúságnak az oka volt.
Egy újabb peres ügyben, 1617 március 8-án kihallgatták Szentmiklósi Borbély Jánost, aki ilyen önérzetesen
vallott:
„Jöve egyszer hozzám Tömösdi Pap György, hogy valami port adnék nekie. Másszor is eljővén, hogy másféle
szerszámot adnék nekie, olyat az az hust kienné. Egykor
megint hivata engem, oda menvén, kezde mingyárt az
Istenért kérni, hogy ne hagyjam és mostani nyavalyáját
senkinek se mondjam. S mondék én arra: Én uram azért
vagyok borbély, hogy az kinek nyavalyáját meglátván,
meggyógyíthatok, meggyógyítsam. Nadrágját; gatyáját
megoldván, mutatá az szemérem testét, tehát az fején vagyon az fraudum s mondék én: bezzeg ez rút nyavalya,
valahon kapta kegyelmed. Én velem aztán megszegődött
fl 38 vagy fl 40. De énnekem megfizetett s én is nyavalyáját meggyógyítottam." (Városi jegyzőkönyv.) Ugyanebben az évben tanúvallomást tesz Borbeli János és István az elfogott Borbeli Simon ügyében.
Három évvel később egy nagy verekedés után a vádlott Farkas Mihály 3 kubulus búzát adott Borbély Jánosnak és azt kérdi tőle, mint tanútól, hogy életben marad-e
a megvert ember?
1626 október 8-án Barbéli Márton suplical, hogy az ne.204

mes tanács provideálna az ő háza felől, hogy hatalmasul
ne lakjék, rajta Molnár Albert.
1629-ben Borbély Ferenc szerepel egy tanúkihallgatáson.
A magyar borbélyok közé ebben az időben (1619) egy
idegen is keveredett: Sonnichius Henrik chyrurgus. Valószínűleg katonai felcser volt!
Almássy István híres kassai bíró és kereskedő 1635
június 20-án kelt végrendeletében így emlékszik meg az
őt gyógykezelő borbélyokról: „akik körülöttem forgolódtak beteges állapotomban, azoknak is hagyok, elsőben is
Simándi Borbély János uramnak húsz tallért, Pattkay
Borbély Jánosnak is hagyok 10 egész tallért." (Idézi Kerekes: „Nemes Almássy István" c. munkájában.) Orvos
akkor nem volt a városban.
1648-ban ismét tanúkihallgatásokról Van adatunk. Néhány embert, közöttük két nőt is kihallgattak, akik valamennyien a bertenházban ültek az ablak mellett és ott
hallottak egy beszélgetést. Erről tettek tanúvallomástAz hallották, hogy a csizmadia legény csak azért halt
meg, mert a borbély nem viselte gondját és későn metszették fel a fejét. Mindez pontosan egyezik a 43 évvel
azelőtt folytatott műhibaper adataival s. valószínűnek
tartjuk, hogy arról folyt a beszélgetés. Talán a borbély
jelentette fel a beszélgetőket, mint rágalmazókat.
A következő történet mutatja, hogy a XVII. század közepén nemcsak orvos nélkül állt a város, hanem megfelelő borbélya sem volt.
1653-ban, a városi jegyzőkönyv szerint, „Bíró uram
előadta, hogy néminemű értelmes borbély legény, Casparus Karpan nevű, aki magát Regiomontumi fiának
mondja lenni, érkezett volna az városba, oly szándékkal,
hogy ha módját feltalálta, itt letelepedjék s az borbély
céhbe beálljon. Mivel pedig nyilván való, hogy most városunkban igen gyarló borbélyok vágynák, főképen az
érvágás és sebgyógyításra, ez pedig, amint mind nemes
uraimék, mind pedig az patikáriusok megvizsgálták, főképen az érvágásban és sebgyógyításban igen jártas, igen
méltó volna, hogy itt maraszthatnánk s maga is Selig úr
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és egyéb német uraimék által instál, hogy engedje meg
az Nemes Tanács, hogy egy kevés ideig fogadjon házat
magának a városban és próbáltassák meg az mestersége
az város lakositul. Kívánságát helyesnek és méltónak
állítván, akarom az dolgot az Nemes Tanács elébe adni,
mivel, amiint veszem eszembe, az itt való borbélyok nem
örömest fogadnák körükbe." A tanács határozata: „Hivassanak be az borbélycéh mesterei és tudjuk meg tőlük,
micsoda vélekedésben vágynák ez aránt." A jegyzőkönyv így folytatja: „Behívatván ezért az borbélycéh
mesterek, úgymint Pátkai Borbély János és Tarczali Borbély János, Bíró úrtól ilyenképpen-eleikben adatott az
dolog. Melyre az céh mesterek azt felelték, hogy ők nem
ellenzik itt való lakását és mesterségének próbáját, sőt
inkább akarják, csak annakutána maga ajánlása szerint
hozassa meg nemesség levelét s álljon be a céhbe." Ezek
után a tanács így határozott: „Mivel eddig is Eperjesről
kellett borbélyt hozatnunk, szükségünk lévén az érvágatásra és sebgyógyításra, azért méltán megengedjük, hogy
az német borbély legény magának az városban házat fogadjon, ismerkedjék az emberekkel és annak utána álljon be -az céhibe."
Ebben az időben készült a borbélycéhnek az a céhládája, amely a Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeumban
van és amelyben Tóth Lőrinc a fent említett rendtartást
találta. A láda belső fedelén az akkori mesterek nevei
olvashatók: Tarczali Borbély János céhmester, Madi Borbély János második céhmester, Gönczi Borbély Mihály,
Micbael Kruger, Anno Domini 1656.
További feljegyzés a ládán: „Újíttatott A. 1837. Troli
László, F. Cz. M., Majoros Mihály, Cz. M., Troli Vincze,
Tóth András urak által."
(Az első csoportbeli mesterek közül Madi Borbély Jánossal már találkoztunk az első műhibaperben. Ügy látszik az nem ártott meg neki, mert tisztességben megöregedett és 51 évvel később céhmesterré lett! Gönczi Borbély Mihályról alább fogunk hírt adni.)
Itt említjük meg a céhnek a Rákóczi Múzeumban lévő
vasból készült pecsétnyomóját, amelyen egy nagyhajú
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emberfej s azon egy kéz és alkar látható. Körirata: Sigillum Chirurgorum R. Cassoviensium. Évszám nincs rajta.
A 17. szazad hatvanas éveiben a fent említett Gönczi
Borbély Mihály volt a borbély-céh mestere, aki 1666 május 20-án azért supplical a város tanácsához, mert ,,egy
nyomorult tehanyi inast gyógyítván, annak levén valami
ortvány földje, azt adták volna gyógyításáért s 2 esztendeje eltelvén pediglen már, hogy dominiumjába vagyon,
mostan el akarják foglalni". Hozzá szegődött be 1675ben a Keresztúrban lakozó Diószegi Borbély János fia:
Keresztúri Borbély Istók. A következő év végéig szolgált nála és egy füzetben írta össze jegyzeteit a betegségek gyógyításáról és a gyógyszerekről. A 24 lapos kézirat a város levéltárába került és innen közölte Mihalik
József (Tört. Tár, 1894). A jegyzetekből láthatjuk, hogy
Istók barátunk nem maradt meg a sebészi betegségek mellett, hanem bizony legtöbb receptje belbetegségek kezelésére való. Igaz, hogy 13 Emphlastrom és 15 Ungventum
receptjét is feljegyezte, azok főzésének leírásával, de
ezeken kívül a legkülönbözőbb betegségek és panaszok
ellen van hasznos orvossága. Nem közölhetem az egész
füzet tartalmát, azt különben is megtette már Mihalik.
Egynéhány érdekesebb gyógyszerét azonban mégis bemutatom.
„Hajnevelésrül való. Ha azt akarod, hogy az hajad nőjjön avagy az moly ne esse, azonban tavaszkor idején az
vad szőlőnek vizét vedd meg és az jóféle szőlőnek is
jüvését szedd meg es főzöd meg az vad szőlőnek vizevei
együtt, mossad vele, megnő.
Nagy csinál haszna. Főzd meg édes borban az nagy
csinált, szűrd meg, add meginnya annak, az kit szeretsz,
mingyárt szeretni fog téged, az ki abban iszik.
A ki nem alhatik, jelesen gyermek. Mézzel törd meg
a súlyomnak a belet, törött magot vess bele, forrald meg
es add meginnya.
Az ki nem emészthet. A betonikat kecsketejben add
meginnya, meggyógyul.
A ki vért okádik. Az pimpot, rutát forrald meg kecsketejben, azt add.
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A kinek vizeleti meg all. A petrezselymet mind gyökerestül főzd meg borban, hasznai, igyad azt.
A kin vérhas vagyon. Süsd meg jó keményen a tyukmonyat és mosd meg es meteid el ieszekre és hints meg
törett timsoval, add meginni. Ittem. Az edes tejbe vess
timsot, gyömbért, főzd meg, add meginnya. Ittem. Piriís
meg a kényért mind két felel, hints meg timsoval és önts
meg egettborral, add megenni háromszor ehomira. Ittem.
Forralatlan edes tejet adj innya egy pohár, tüsttent
meggyógyul.
Az ki sem etelt, sem italt nem tarthat. A pimpinellat
es csabaleniumot es millefoliumot, ezerfarkat, meg kell
törni, borban melegen kell innya.
Asszonyembernek való orvosság. Ket marok rutalevelet zöldet törj meg rézmozsarban, lónak az hajaval avagy
velejevei főzd meg valami rossz edenyben borban, szűrd
meg s ezzel kend a matrajat, fajo romlott asszonyokat
gyogyit. Tudós doctornak titkos tudomanya.
A ki nem emeszthet. Retket, gyömbért, mezet, ezeket
borban kell megfőzni, add meginnya, hasznai.
A kinek a gyomra faj. A Boldog Asszony mentáját a
fodormenta eczettel kell megforrozni, a gyomorra ugy
kell kötni.
A kin a kolyika vagyon. A lenmag-olajt mentül inkább ihatja, igyék, hasznai.
A mely asszony gyermekszülésben kínlódik. Az ura vizeletit adják innya, ha az ura csinalta, hasznai.
Bursa pastoris. Az szaz levelű füvet ha borban megfőzöd, hasfolyast gyogyit, az ki vért vizellik, hasznai, ba
kezedben tartod, orrod vérit is megállítja.
Borsfű haszna. Ha főve eszed hússal és ha meg is iszod
a levét, felgerjeszti benned a jámbor feleseghez való szerelmet.
Franczurul való. Iros v a j 1 p (oltura ára), ó-háj 1 p,
grispan cofarbiom 1 po, kenyeső 4 p, timsó 1 po, büdös
kü 1 p, miniom 1 p, egy fej veres hagymát ketté kell hasítani, annak minden részeit meg kell hinteni, de az hártyáját ki kell szedni és valamint volt, ugy kell összerakni és csepüben takarni, ugy kell megsütni, mozsarban
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meg kell törni erősen, ugy kell bele vetni a szerszamot.
Jó; pro.
Giliszta ellen. A gyepar-füvet mezzel törd meg szarazon es edd meg, a gilisztát kihozza belőled. Ugyan ez
ellen: főzzöd meg a füvet levelével együtt es szűrd meg,
az is jo leszen.
Hasfajasrul valo. A köménymagot es annak gyükeret
főzd meg borban és azzal éljen, avagy igyek gyakran b,
igen hazsnos.
Nehezen valo lehellet ellen. A safrant borban főzze
meg, a nehezen léhelletü ember igya meg.
Retek haszna. Ante cibum venum, inter cibum cibus.,
post cibum venit medicina a retek; etel előtt méreg, etek
között étel, etel utan or(vosság).
Regi es nehez ember mellen levő hurut ellen. Főzzöd
meg a retket valami etelben petrezselyem modjara, igen
jo es hasznos ember melleben valo hurutok es egyeb nehezsegek ellen; ilyen modon a vizi betegsegben is jó.
Veritek a vizibetegség ellen. A rozmaringot főzzöd
meg a meniaval együtt borban es faolajban, azzal kend
meg testedet, megveritekezel utana, igen hasznos a vizibetegségben levő embernek."
Leírja azt is, hogyan kell chrystelyezni (székfű, mályvalevél, tyúktojás, méz és vaj keverékével).
Nem folytatom tovább az idézeteket. Ennyi is elég
arra, hogy fogalmat alkossunk magunknak az akkori
borbélyok gyógymódjáról, a rendelkezésükre állott
gyógyszerekről. Vannak közöttük olyanok is, amelyeket
valamilyen alakban ma is használunk. Persze a legtöbbjük használatát ma csak babonának tarthatjuk. Akkor
azonban ezek a szerek nemcsak a borbélyoknak, hanem
az orvosdoktoroknak is gyógyító eszközeik voltak. Egyik
leírt gyógymódnál meg is jegyzi a szerző, hogy „tudós
doctornak titkos tudomanya".
Latin idézetet is közöl a szerző, aki mindenesetre a
műveltebb borbélyok közé tartozott. Kéziratban maradt
jegyzete az egyetlen írásbeli munka; amelyet kassai borbély kezéből ismerünk.
Bár semmi összefüggésben nincs a Borbély István fü15*
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zetével, vele együtt közöl Mihalik egy mühiba-pert is,
amelynek szenvedő hőse Borbély Demien János, akit a
kassai tanács előtt Szánthay Mihály né perelt be 1678ban. Azzal vádolta, hogy a fiának gyógyítását elvállalta,
de rossz gyógyszereivel tönkre tette annak száját, fogait,
úgyhogy csontokat kellett a fiú szájából eltávolítani.
Igen tekintélyes kártérítést követel a szegény borbélytól: költségei fejében 100 tallért, a testi épség megrongálásáért 1000 (!) tallért és a fiú szájából kiszedett csontokért darabonkint 10 girát! A tanács három tanút hallgat ki: Georgius Thamassy, alias Borbélyt, Georgius
Szakmary, alias Borbélyt és Stephanus Peteney, nobilist.
Négy kérdést tesznek fel nekik, amelyek közül az egyiket némi meglepetéssel olvassuk. A második kérdés
ugyanis így szól: „Tudja-e a tanú, hogy szegödségekor a
gyermek édesanyjának megparancsolta, hogy káposztát,
szalonnát és semmiféle gyümölcsöt ne egyék és hogy azon
eszközökkel éljen, a melyeket javai és ad a gyermeknek
nyavalyájának meggyógyítására?" Meglepnek a diétás
utasítások, amelyek ugyan távolról sem érthetők számunkra, de már az is szép, hogy egy borbély a 17. században ilyet is rendelt.
A tanúk vallomása nem volt kedvezőtlen a'borbélyra
nézve, lényegileg csak arról tudtak, hogy az asszony
visszakérte a 3 forintot, amit előre fizetett a borbélynak.
Á gyermeket a céh kezelésére bízták.
A tanács mégis elítélte a borbélyt, akit „még a bertenházban is arestum alá tétetett," amint arról az ügy további tárgyalása folyamán a borbély erélyes védőügyvédjének írásából értesülünk.
A védőirat érvei ma is helytállók. Elismeri, hogy más
mesterségekben helyénvaló a kártérítés az okozott kártételekért, de „a- medicusok és borbélymesteremberek
sokkal különböznek ezektől, az ő mesterségekben nagyobb és méltóságosabb tudományok vagyon" . . . „ha
nem használhatnak, azért magokat a medicusokat is törvényve czitálhassák, munkájokat pedig aestimálhassák,
limitálhassák és kárt is rajtok mindjárt exequaltathassák,
igen hallatlan és szokatlan dolog volna az, kiváltképen,
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hogy >a beteg, avagy a sebes, ki akkor kurálásnak okáért
kezek alatt lesznek, ha meg talál halni és így az orvos is
megsentencziáztassék és meghaljon" . . .
A felperes nem gondolta meg, hogy illetlen abususál
és szokatlan példáját mások is követhetnék és mások is
vexálhatnák orvosaikat, „kiváltképen, ha szegények,
annyival is inkább magoknak az által nagy beneplacitumot és satisfactiot sequálhatnának és ők jól járván gazdagulhatnának, melyből nem kicsiny méltatlanság származhatnék csúfságnak belőle" . . . Ilyen esetekben megtörténhetnék, „hogy áz emberek ezekre nézve orvost és
böcsületes borbélymesterembereket sem kaphatnak magok és gyermekek kiváltképen való gyógyítására".
Az alperes „eddig is nem kicsiny injuriákat szenvedett
ez a becsületes concivis és possessionatus kassi fi létére
az Dnus I. azért a gyermekért, hogy még a bertenházban
is arestum alá tétetett, mint valami gonosztevő, ifjú mesterember létére". A becstelenség nemcsak rajta szárad,
hanem az egész böcsületes céhen is!
Az orvosok és a borbélyok Isten segítségében bíznak,
amikor valakit kúrálnak, noha kipróbálták a szereiket;
„mert az emberekben is különböznek a természetek, úgy
a nyavalyák is a természettel nem egyezők-e". Különösen az ilyen gyenge gyermeknél, akinek szájbetegsége a
gyógyításnak nehezen hozzáférhető, nem lehet állítani,
hogy az alperes volt az oka a betegség rosszabbodásának.
A tanács határozata. szerint az asszonynak kellene bizonyítania, „hogy nyilvánságosan a Dnus rontotta meg
és az ő receptéiből csinált matéria, mert ez a fundamentum és titkos dolog".
Ez nyilván nem sikerült az asszonynak, vagy nem is
folytatta a bizonyítást, mert 8 nappal később a tanács kiadja a határozatot a borbélynak azzal az utasítással, hogy
az eddigiekért ne bántsa áz asszonyt, de ha az tovább is
vétene az ő becsülete ellen, akkor beperelheti.
A bevádolt és meghurcolt borbélynak tehát nehezen
sikerült magát tisztára mosatnia.
A város ellenőrizte a céhek árjegyzékeit is. A borbé13*
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lyok céhe egy évszám jelzése nélküli, de valószínűleg
már a XVIII. század elejéről való átiratban közli a tanácscsal az árait. Az iraton kívül a címzés így szól:
„Az T. N. M. Parancsollatyára, az Borbély Czéhnek
proventussai, az belől megírt Specificatio szerint következik. Az mellyet is alázatossan Representál, Az Belől
megírt személyek."
Belől: „Tekintetes Nemes Magistratus, nagy jó Patrónus Uraink. — Az Tek. Nem. Mag-nak mindenkor engedelmeskedni akarván, az megparancsolt proventusi specificatiot alázatosan representálni kívántuk a mint következik:
Egy érvágástól jár
12 Den.
Egy köpölytől jár
3 Den
Egy fogvonástól jár
6 Den.
Fő és szakálberetválástól semmi bizonyos taxa nem
jár, hanem az holyan a beretválkozó személy és annak tehetsége, tehát olyan discretiot ad. Sokszor pedig ingyen
is elég borotválkozik.
Ami pedig a patienseket és sebgyógyítást illeti, tehát
hasonlóképpen az Borbély Apotheca-beli szerszámokat,
fáradságát és másféle expensait egybevetvén és az sebnek minemű voltát tekintvén, alkuszik a meggyógyítandóval, az patiens viszont a minemű személy és tehetsége hozza magával, úgy contentálja borbéllyát. Gyakorta pedig sőt többire úgy történik, hogy az Borbéllynak fáradsága, expensai és mocskolódása nemcsak felényire, hanem egészen is odavész s úgy mindenféle munkáinkért többnyire discretioképpen contentáltatunk, ezel
maradunk az Tek. Nem. Magistratusnak alázatos szolgái:
a Cassai Borbély Czéh közönsége."
Amint látjuk, csak a három leggyakoribb „műtét" árát
szabták meg az ügyes mesterek, minden egyéb sebészi
beavatkozás éppúgy, mint a beretválás tiszteletdíja, szabad egyezkedés tárgya volt a beteg és borbélya köpött,
ígv a hatósági ellenőrzést is könnyebben kapcsolhatták ki!
Anyagi érdekeiket védték a borbélyok akkor is, amikor a céhük 1704-ben a városnál bepanaszolta a fürdő.212

söket, hogy nemcsak a fürdőben, hanem házaknál is borotválnak és sebeket kezelnek.
1714 és 1762 között több adatunk van Thil (Thill, Till,
Thyl) József Péter borbélyról, aki a chyrurgus-céh atyamesterei között is szerepel. Pályája elején azonban még
nem részesült, kartársai részéről nagy elismerésben,
amint azt becsület sértési pere mutatja. 1714-ben panaszt
emelt Németh Borbély Mihály ellen, aki az állította róla,
hogy nem tud gyógyítani, hogy megöli oa betegeket és
hogy gazember! Ez már csakugyan sok! Tanúkihallgatásra a város kiküldte Senck Mártont és Sustovics Jánost. Ezek az urak a következő két kérdést intézik a
négy tanúhoz: „1. Tudgyaé, lattaé avagy hallottaé a
Tanó, hogy ez jelen való 1714-dik Esztendőbeli Julius
havának 15. napja tajban kicsoda mondotta volna azt
mások előt, hogy Borbély Til Peter ur szanszandékkal
ölte volna meg az embert vagy szanszandékkal rontotta
volna el, micsoda szokal mondotta, vallya meg az Tano
és kik "előtt.
2. Tudgyaé, hogy ugyan az meg irt idő tajban Biró ur
előt ki mondotta Borbély Till Peter ur ellen, hogy csak
egy gazember volna, hányszor hallotta tőle és kik előt
szolot a vagy hány helyeken? és kit tud ezen dologban
jó Tanúnak lenni?"
A tanúk vallomásai (Fassiones Testium):
„1. Primus testis G. Dnus Andreas Balintffy Senator
annor. cir. 55 fide mediante fatet. Hogy a midőn ordmar.
Biró Rácz Márton ur parancsolatyából Borbély Czéhben
jelen lévén Németh Borbély Mihály ur házánál, ottan
szóban egyveledvén Borbély Mihály ur és Till Péter hozodot discursusok, melly szók közöt mondván Borbély
Mihály ur Amrer Dániel urnák, hallottam egynéhány
emberektül és magam is experialtam, hogy a minemű
patiensek estek még eddig Till Péter curája alá, azok
mind az én kezem által épültenek fel, a többi közöt a
minémü Hajdú kurucz idején Sebben esvén, Borbély Péter curálván azon Hajdút, latta Borbély Sámuel, hogy
nem jól curalya, mondotta Borbély Sámuel Borbély Péternek, hogy nem jól curalod eztet, meg haragudvan Bor.213

bély Péter azon Borbély Sámuel mondásán, azomban a
Hajdú meg holt, a mely dolog az után sok üdöre Czéhben elő hozódván, mondotta Borbély Sámuel Borbély Mihálynak mind a Deputatus Urék előt, mind pedig ez előt,
ez egészben Till Péter keze mia holt meg, mert nem tudót curájához.
Ad 2. Ugyan akkori üdő tajban a czehben lévén szemtől szembe mondotta Borbély Mihály Till Péternek, a
mint az előt mondottam, most is mondom, hogy kg!d csak
gaz ember, melyet, hogy ha ad rem jő, evoccalojm is.
2. Testis Dnus Dávid Csomortani Senator annor. cir. 66
fide mediante fatet ad omnia sicut immediate ... .Testis.
3. Testis MarCus de Corte annor. cir. 34 íide mediante
fatetur. Ad l-m nihil. Ad 2-m Hallotta a fatens Biró ur
házánál, hogy Borbély Mihály mondotta volna Biró ur
előt Till Péter uramról, hogy csak gaz ember.
4. Testis Joannes Johannides annor. cir. 27 . . . jústo fatetur. Ad l-m. Égy alkalmatossággal hallotta a fatens
Borbély Mihály ur szájából az Apothecában mondani,
hogy hallotta volna most nevezet Borbély Mihály Pataki
Borbély Sámuel úrtól, hogy Till Borbély Péter szanszandékkal ölté meg volna az embert kurucz idejében maga
curajaval.. Ad 2-m. Hallotta de nem Biró ur elöt, hanem
az Apothecaban mikor oda jöt Borbély Mihály ur, hogy
megattam most Till Péternek, mert Biró ur elöt is mondottam, hogy csak egy gaz ember, mondván a fatens,
roszul cselekedet kgld, meg keresi kgldet Borbély Péter
az iránt."
Az utóbbi tanú az Amrer patikus segédje volt, az
„Apaticarius legeny".
Sajnos, nem maradt ránk az ítélet és így nem tudjuk,
hogy elégtételt kapott-e a hallatlan sértésekért Till Péter, vagy csak az idő hegesztette be sebét, amikor kartársai a céh mesterévé választották. A céh nevében lépett fel 1719-ben Klenofszky Ignác bártfai polgár és
chirurgus ellen, aki a céhnek adósa volt. Bártfa városa
azonban támogatása alá vette polgárát és ismételten írt
ügyében Kassa városához. Megírta, hogy „Prudens ac
Circumspectus Dnus Petrus Thiell, Honestae Cehaé seu
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contubernii Chyrurgorum ibidém commembrum" kérte
Klenofszkytól a hátrálékos tartozást. Bártfa válaszolja,
hogy az illető nagyon szegény és nem tud fizetni, csak
évenkint 10 forintot. Amikor két évvel később ismét
ír Bártfa Kassának, egyúttal meghívja a várost a céh
archimagisterének választására.
1717-ben véleménykülönbség lépett fel a kassai és a
tisza-tokaji sebész-céhek között. November 29-én végzést hozott a tisza-tokaji tanács a viszályról. A kassai
céh azt állította, hogy a tokaji az ő fiókja, az utóbbi ezt1
tagadta. Kimondották, hogy a kassai céhnek semmi követelni valója nincs rajtuk. A határozatban „Domini Már
gistri Cehae Chyrurgicae Liberae Regiaeque Civitális
Cassoviensis"-ről és „Domini Magistri Artis Chyrurgicae"-ről írnak.
Szándékosan emeltem ki a Till-ügy irataiból azt, hogy
a borbélymesterek neve mellé mindig odaírták az úr szót
és Tokaj sem hagyta el a latin nyelvű iratban a Dominust. Bártfa Tűiről, mint Prudens ac Circumspectus Dominusról ír. Mindez azt mutatja, hogy ekkor már tisztelt
és megbecsült polgárok voltak a borbélyok.
Durcsinszky Pál chyrugus 1710 augusztus 27-én végrendelkezett Kassán. Alapi Ferenc 1740-ben, Hartman
József 1749-ben, Adriányi János 1754-ben lett kassai polgár. 1720-ból Thill Péteren kívül Borbély István, Németh
Mihály, Szőllősi Herczegh István, Halló Ferenc olasz sebész és Flükmayer János felcser neve maradt fenn (valamennyi egy boncolási jegyzőkönyvön).
A helytartótanács 1754-ben jóváhagyta a kassai sebész-céh szabályait. A céh védőszentje Szent Peregrinus
volt, akinek nevenapján, május 16-án 1 font gyertyabüntetés terhe alatt minden mester, segéd és tanuló köteles volt megjelenni a misén. Ekkor a következő sebészek működtek itt: Zemplényi Gábor, Witzay József, Pataki Sámuel, Hartman József, Prinz János Frigyes és.
Thiel János Péter. 1759-ben felszólítják a céhet, hogy
négy hónapon belül terjessze fel legmagasabb helyre az
új rendszer alapján kibővítendő szabályzatot.
Mária Terézia Bécsben 1760 augusztus 18-án írta alá
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a céh ú j szabályzatát (a Felsőmagyarországi Rákóczi
Múzeumban van). Bevezetése és befejezése latm, maga
a szabályzat német. A mestereket „artis Chyrurgiae ac
Barbitonsoriae Magister"-eknek nevezi, tehát az elnevezés már utal a foglalkozás kettősségére (ma is borbély és
fodrász). A szabályzatnak 15 pontja van, amelyek közül
csak a 2. és a 4. orvosi vonatkozású. Csak ezeket ismertetem magyar forditásban.
A 2. szerint az, aki a céh tagja akar lenni, köteles többek között anatómiából és chyrurgiából megfelelni, valamint a következő tapaszokat elkészíteni és a collegiumnak bemutatni: „Dyachilon cum Gummatibus, Stipticum crolly, Oxicroceum de Ranis cum Mercurio
Diaphoreticum Minsichty, Unguentum Digestivum compositum, Basiliconis és Aegiptiacum."
Miután Kassa nem különösen nagy s ezért sok chyrurgus nem tud megélni, a felsőbb hatóságok fogják eldönteni, hogy jelenlegi számuk emelhető-e.
A 4. pont a kartársiasságról intézkedik. „Ha egy sebész egy másiknak a betegét, vagy sebesültjét annak
tudta nélkül gyógyítja, vagy elvállalja, azt a collegium
határozata szerint egy, két, három, vagy legfeljebb négy
forintra büntessék. Ha azonban egy beteg seborvosa
iránti bizalmatlanságból akar egy másikat venni, az megengedhető. Ha a collegium egyik, vagy másik tagjának
fontos betege volna és tanácsra (consiliumra) volna
szüksége, a többiek kötelesek neki tanáccsal és tettel
kezére járni."
Valószínűleg a 18. század negyvenes éveiben alkalmazott a város először hivatalos sebészt Kis Witzay József
személyében (életrajzi adatait lásd a fiáról, a hasonló
nevű városi physicusról szóló fejezetben). Addig alighanem a városi fürdőt bérlő fürdős-sebészt tekintették városi sebésznek0 (pl. 1706-ban Stadt-Chyrurgus címen nevezik Günther'Miksa József fürdőst), éppen úgy, mint a
városi patika bérlője volt a városi patikus. Az említett
időben megsziint a városi fürdő (valamivel előbb, 1736ban szűnt meg a városi patika). Akkor rossz idők jártak
a városi üzemekre! Ez lehetett az oka annak, hogy a vá.216

ros a physicus mellé városi chyrurgusi állást is szervezett, mely, mint látni fogjuk, 1872-ig létezett.
1758-ban Witzay József és Hartman József voltak a
céh mesterei. Witzay meg is maradt még két évtizedig
első mesternek, míg a második helyet Thill Péter, Kiss
Imre és Adriányi János töltötték be egymás után.
Witzay nemcsak Kassa városnak, hanem Abaúj vármegyének is hivatalos sebésze volt. Mint városi sebész,
az első években 48 forint évi fizetésben részesült, amelyet később 100 forintra emeltek fel.
1767-ben jelentik, hogy a város a katonai sebésznek
is ad fizetést, mert az neki is dolgozik. Kettejükön kívül
a többi sebész főleg fodrászsággal foglalkozik és csak
akkor gyógyít, ha a physicus megengedi
A múzeumban lévő céhládában van 1770 november
30-ai keltezéssel Fudalszki János felszabadító levele.
Kiss Imre mesternél dolgozott három évig. A szép kiállítású és nyomtatású segédi levél latin nyelvű és akár
egyetemi oklevélnek is beillenék. (Ugyanott van 1819ből Krausz Ferenc segédi levele Troli László mestertől.
Ezt csak azért említem meg, mert akkor már nem foglalkozhattak sebészettel a borbélyok egyetemi vizsga
nélkül, de a segédi levél szórói-szóra egyezik az 1770ben kiállítottál.)
Kis Witzay József személyében, aki Kassa város és
Abaúj vármegye hivatalos sebésze, a sebész-céhnek
hosszú időn át első mestere és 1785-től városi tanácsos
volt, a sebészi mesteremberek a polgári megbecsülés
tetőpontjára értek el. Ez azonban már az utolsó fénysugár volt a borbély-sebész céh életében. A tudomány
és a közegészségügy haladása áldozatul kívánta ezt az
eleinte lebecsült, de az évszázadok folyamán mégis megbecsülésre méltatott, tisztes polgári foglalkozást.
Mária Terézia királynő és II. József császár uralkodása alatt kezdődött az állami hatóságok érdeklődése a
közegészségügy iránt. Egymásután jelennek meg az erre
vonatkozó rendeletek. Ezek mélyreható változásokat
hoznak a sebészi foglalkozásban és kiképzésben.
Már 1747-ben elrendelik a sebészek összeírását, 1750.217

ben pedig azt, hogy a megyék kötelesek orvost és sebészt tartani. Az összeírás elég lassan folyt, mert még
1774-ben is igen hiányos volt a névsor. A megyék sem
siettek orvost és sebészt alkalmazni, tehát a helytartótanács 1766-ban, 68-ban, 70-ben .és 71-ben kénytelen
megismételni az erre vonatkozó rendeletet. 1763-ban az
iránt érdeklődik a helytartótanács, hogy a közpénztárból fizetett orvosok és sebészek milyen képesítéssel bírnak. 1766-ban elrendelik, hogy a sebészek vizsgát tegyenek. 1776-ban elrendeli a helytartótanács, hogy a halottkémléssel bízzanak meg egy chyrurgust. A halottkém!és
díját 12 krajcárban állapítja meg.
Mária Terézia 1769-ben megalapítja Nagyszombatban
az egyetem orvosi karát, amely 1770-ben meg is nyílik.
Már a következő évben elrendelik, hogy a sebészek az
egyetemen kötelesek vizsgát tenni. Ezt a rendeletet,
amelynek nem volt sok foganatja, kénytelenek 1784-bén
megismételni. Közben 1774-ben megjelenik a rendelet
arról, hogy a chyrurgus-inasokat ne csak a hajnyírásban,
hanem a sebészetben is oktassák és a városi orvosok
előtt vizsgáztassák.
Az 1771-iki és 1784-iki rendelet két csoportra osztotta
a sebészeket, az egyetemen vizsgázottak és az egyetemen nem vizsgázottak csoportjára. 1771-ben, 1784-ben,
majd 1785^ben felszólítja a helytartótanács a várost, hogy
ezen az alapon terjessze fel egy hónapon belül a sebészek névsorát, majd Kis Vitzay és Adriányi sebészek képesítése iránt érdeklődik a helytartótanács. A város pártfogásába veszi a két öreg sebészt. Azt válaszolja á helytartótanácsnak, hogy Vitzaynak 1735-ből törzsorvostól
van bizonyítványa és 1777-ben Abaúj megye is meghagyta őt hivatalos sebészi állásában, Adriányi pedig
1752-ben kapott bizonyítványt Mayer törzsorvostól és
már előbb is helybeli céh tagja volt, ahol le is vizsgázott. A város szerint tehát mindkét sebész gyakorlatilag
megfelel az 1771. évi május 6-iki rendeletnek. A helytartótanács nem tágít! Az 1785 május 23-iki és az 1786
február 21-iki rendeletekre való hivatkozással, 1786 március 28-án ismét felszólítja a várost, hogy minden sebész
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bizonyítványát küldje be. Csak azokat lehet felmenteni
az 1770-ben előírt egyetemi vizsga alól, akiket már 1770
előtt az országos Proto-Medicus, vagy Egészségügyi
Tanács (Sanitäts-Rath), vagy Egészségügyi Bizottság (Sanitäts-Kommission) alaposan megvizsgáztattak és azóta
ügyességükkel és rátermettségükkel kitűntek. Hat héttel később, (május 9-én) a helytartótanács névszerint
kéri Kis-Vitzay, Adriány, Beszerményi, Klajtsányi sebészek bizonyítványait és eltiltja a további gyakorlattól
Bernhard Florian és Polaky Mihály sebészeket. A. város
május 26-án válaszol, beküldi a helytartótanácsnak a Kis
Witzay sebész bizonyítványait és megokolja, hogy miért
nem küldi a többiekét. Hiteles másolatokban küldik Kis
Witzay bizonyítványát, amelyet 1735-ben kapott Deimblé
törzsorvostól és Érzel törzssebésztől, azt, amelyet az ezredparancsnoktól 1740-ben kapott 67 havi alfelcseri szolgálatairól és a magas királyi rendeletet, amely megengedte neki a további sebészi gyakorlatot. Mellékelik
Abauj megye határozatát is 1777-ből. Adriány János
ugyan azt állítja, hogy egy törzsorvos és egy törzssebész
elegendően levizsgáztatta és már 34 év óta állandóan itt
űzi a sebészi gyakorlatot, de nincs bizonyítványa, ezért
•az nem küldhető be; Beszerményi és Klaitsányi bizonyítványai nem küldhetők be, mert ők Kassán nem léteznek.
Bernhardot és Polakyt már régen eltiltották a sebészi
gyakorlattól és ők csak beretválással és hajnyírással keresik kenyerüket. A helytartótanács a városnak arra a
kérésére, hogy Kis Witzay és Adriány Feldschereket korukra való tekintettel mentsék fel a pesti egyetemi vizsga
alól, azt feleli, hogy „es könne von dem klaren Sinne
des Normalis No 14253 nicht abgegangen werden".
„jedoch könne denen zween Felscherern gestattet werden, die minderen Chyrurgischen Operationen: als Aderlassen, Schröpfen, Zahnausreissen etc auszuüben". Ezen
világos határozat ellenére október 17-én még egyszer
felír a város a Kis Witzay érdekében, aki több, mint 50
éve „cum omni dexteritate, pleno contento et satisfactione" operál és nem akarja a hosszú utat megtenni;
A sok hercehurcának a vége mégis csak az, hogy Kis
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Witzay, az érdemes öreg sebész, a város physicusának
atyja, kénytelen állásáról lemondani. Helyére Coppenhagen Vilmost választották meg, de -a választás ellen fellebez az elutasított pályázó: Langh György. (Született
Kassán, 1748-ban, vizsgázott Nagyszombatban 1774-ben,
négy évig Zemplén vármegye sebésze volt.) A város a
fellebbezésre 1786 november 11-én a következőket válaszolja: Langh azt panaszolja, hogy az állásra pályázott,
de előnyt adtak egy Companie-Feldschernek a Dalthoni
gyalogezredből. Kéri, hogy helyette őt alkalmazzák. A város több pályázó közül egyhangúlag választotta ki Koppenhagen Vilmost, mert Brambilla cs. k. Proto-Chyrurgustól volt bizonyítványa, mert több évig szolgált mint
Companie-Feldscher a Dalthoni ezrednél, mert „úgy a választott község, mint a polgárság előtt jólismert sebészi
tudományáról és szerencsés gyógyításairól és mert anynyira jártas az itteni nyelvekben, amennyire az a szerencsésen végzett beteggyógyításhoz szükséges", végül
pedig „a közönség is részben kipróbált ügyessége, részint pedig a szegényeknek készséggel felajánlott és fáradhatatlanul teljesített segítsége miatt teljes hajlandósággal és bizalommal egyezett meg az ő személyében".
Megválasztották őt továbbá azzal a feltétellel, hogy a
pesti egyetemen le fog vizsgázni, ebből a célból most ott
is van, azonkívül azzal, hogy a választását jóvá fogják
hagyni. Ezt kérik is.
„Ami Langhot illeti, ő ugyan jártas az itteni nyelvekben, de teljesen ismeretlen előttünk a sebészet elméleti
és gyakorlati tudományában, és ezért, ha nem is választották volna Koppenhagent erre a hivatalra, akkor sem
választották volna meg a panaszos Langhot, hanem egy
más alkalmas és tapasztalt egyént kellett volna hozatni.
Ezért nevezett ki a nemes abaújmegyei főispánság is a
nemrégen szintén megüresedett felcseri állásra egy idegent s annak előnyt adott az ugyancsak pályázott Langh
György előtt." Koppenhagen megválasztását a helytartótanács jóváhagyta és ő 1794-ben bekövetkezett haláláig
töltötte be a város sebészének hivatalát.
Ugyanabban az 1786. évben, amelyben a helytartó.220

tanács erélyesen keresztülvitte akaratát és eltávolította
a le nem vizsgázott sebészeket, József császár az egyetemen is nagyjelentőségű reformot hozatott be. Az ő kívánságára egyesítették az orvosi és sebészi kiképzést, bevezették az egységes négy-, majd 1806-tól az ötéves orvos-sebészi tanfolyamot, de még meghagyták a külön
orvosdoktori és külön sebészdoktori vizsgákat, illetőleg
címeket. Ezenkívül megmaradt a céhekben kitanult sebészek számára az egyetemen a kétéves polgári- és
falusi sebészi tanfolyam, amelyet azoknak, akik nem
rendelkeztek céhbeli kiképzéssel, három évig kellett
hallgatniok.
Ugyabban az évben elrendelték, hogy a physicus jelentse fel azokat a borbélyokat, akik belső betegségek
gyógyításával foglalkoznak. Ugyancsak 1786-ban Bittoni
báró őrnagy szállást kér a várostól chyrurgusainak, akik
már nem férnek el a katonai kórházban.
A helytartótanács 1786 október 31-én megengedi, hogy
azok az öreg sebészek, akik még nem tették le az 1770ben előírt vizsgát, a kétéves tanfolyam hallgatása nélkül
lehetessék azt, de most már csak az egyetemen. 1788-ban
megismétlik ezt. Ekkor a vármegye kéri a nem vizsgázott és mégis nyilvános officinát tartó seborvosok neveit
és bizonyítványait. A város nevében „Joseph Kiss Witzay, Raths Verwandter" azt válaszolja, hogy csak kettő
van: Adriany és Flórian, de ők már csak beretválkozással foglalkoznak. 1790-ben a vármegye kéri a várost,
hogy revideálja a sebészek képesítését és utasítsa vizsgára azokat, akiknek nincs meg a képesítésük, de a közönség meg van velük elégedve. Ekkor eltiltják a nem
képesítetteknek az inasok tartását is. Bernhard Flórian
inasa három év alatt nem tanult semmit és nem lehet
felszabadítani.
A helytartótanácsnak folytonosan újabb és újabb rendeletei érkeznek. 1788 augusztus 28-án hathónapos állatorvosi tanfolyam hallgatását teszik kötelezővé azon orvosokra és sebészekre, akik városi és megyei állásokra
pályáznak. Fel is szólítják a megyéket, hogy küldjék fel
sebészeiket a tanfolyamra. Ezt a rendeletet 1789 február
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19-én úgy enyhítik, hogy csak előnyben részesítendők a
pályázatoknál azok, akik állatorvosi tanfolyamot is hallgattak. Kassa hivatalos sebésze, Coppenhagen Vilmos
1791 december 26-án szerzi meg. az állatorvosi képesítést:
1788-ban az ország Proto-Medicusa elrendeli, hogy a
klystélyeket ne a patikusok, hanem a chyrurgusok adják az előírt módon. A város ezt a physicus útján közölteti a három sebésszel.
1789-ben ismét megtiltják a sebészeknek a belorvosi
gyakorlatot. Ugyanekkor a megye meghagyja, hogy a
sebészek szerezzék be a közönségesen használt műszereket. A város Buda és Pest városoktól kér felvilágosítást
a' sebész-céhekről.
Mialatt így zúdították a rendeleteket a sebészek fejére,
ismét egy nagyobb műhiba-pert tárgyalt a város, de most
már; az ő ítéletét a sebész megfellebbezte a helytartótanácshoz és az ügy az egyetemet is foglalkoztatta. Ferdinandy Pál vizsgázott sebészt (Chirurgus examinatus)
érte az a balszerencse, hogy 1784 április havában kihúzta
Figura János városi tisztviselő ép fogát, megsértette az
állkapcsát, amiből csontelhalás fejlődött. A beteg fogat
már más húzta ki. A szenvedő tisztviselő panaszára a
város elítélte a sebészt 20 forint fájdalomdíj és a gyógyítási költségek megfizetésére. Ferdinandy fellebbez az
egyetemi facultashoz és a helytartótanácshoz. Három
vaskos csomagot tesznek ki az ügy iratai. Végül is kiegyeztek a peres felek.
Koppenhagen Vilmos, aki már 1786 óta a város sebésze és 1787-től 200 frt fizetést kap, 1790-ben ingyen lakást is kér a Szapáry-házban. Koppenhagen nem él sokáig. özvegyének nyugdíjigényét azzal utasítják el, hogy
gyermekei nincsenek és meg tudja keresni kenyerét.
Utóda 1794 október 12-étől Kozák János, Csernobisban,
Morvaországban született, 30 éves sebész- és szülészmester és állatorvos, aki 200 forint fizetést és szabad lakást
kap. Öt követi 1800-ban, vagy 1802-ben Lehotzky Ferenc,
aki ezen állása dacára is éppúgy tart inasokat, mint a
többi iparosmester. 1802-ben három inast vett fel, amint
•azt a céh könyvéből látjuk.
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1787-ben Drabar József mislyei borbély kéri a kassai
tanácsot, hogy közelebb költözhessek. A tanács megengedi, hogy Kassára költözzék a kolonisták közé, de
50 frt telepítési díjat nem kap, mert azt Mislyén már félvette.
A 18. század utolsó évtizedéből még ismerjük Széchenyi László, Mátéffy József és Sárkány Sámuel chyrurgusok nevét, akik 1791-ben, ill. 1798-ban nyertek Kassán
polgárjogot. Wessely Unterfeldarzt neve is szerepel
1799-ben, Kozák Pálé és Wirkner Károly Istváné pedig
1800-ban egy patikavizsgálati jegyzőkönyvön. A sebészcéh magisterei voltak 1778—82-ig, Kiss Imre és Adriány
János, 1783—85-ig Adriány és Bernhard Flórian, 1789—
1795-ig Adriány, 1796-ban Koppenhagen, 1797-ben ő és
Lang György.
Említettük, hogy Kozákot Lehotzky Ferenc követte á
városi sebészi állásban, amelyet 1800—1831-ig töltött be,
de akkor forradalmi jelenetek után hagyta el állását és
szülővárosát. Kassán született 1774-ben és Bécsben szerzett sebészmesteri oklevelet 1797-ben. Előbb Abaúj megyét szolgálta, majd a város sebésze lett 300 forint fizetéssel és szabad lakással (később ehelyett lakáspénzt
kapott). 1816-ban panaszolja a tanácsnak, hogy az Éderpatika rossz gyógyszereket küld a kórháznak. A kenőcs és a tapasz rossz, égeti a betegek bőrét. Ö reggel
hatkor ellenőrizte a betegeket, akik nagyon panaszkodtak.
1818-ban viszont őt panaszolják be, mert nem végzett oltásokat. Azzal védekezett, hogy nagyon sok dolga van a
kórházban, mert Sihulszky főorvos Torna megyének is főorvosa és nagyon sok dolgot ad. 1820-ban fel is jelenti
Sihulszkyt, hogy nem végzi kötelességét. 1829-ben minden megváltozott, most a főorvosi jelentés nagyon dicséri Lehotzkyt, aki szorgalmasan olt és nem veszi fel a
városi pénztárban az oltásokért járó 13 krajcárokat, pedig ez többet tenne ki a fizetésénél. 1830-ban már nyugdíjba készül. Sihulszky szerint már hat év óta vért köp,
asthmás és dagadtak a lábai. Ismét dicsérik az oltásnál
szerzett érdemeit. Szuhaytól vette főutcái házát, (ma 25.
sz.), amelyre még 10.474 forinttal tartozik.
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1831-ben nagy kolerajárvány pusztított Galíciában,
Felsömagyarországon és csakhamar egész Középeurópában. Nem tartozik ide a járvány történetének leírása.
Felsőmagyarország keleti részein olyan mérvű forradalmi
zavargások keletkeztek különösen a szlovák nép körében, hogy a kormány Eötvös Ignác bárót kormánybiztossá nevezte ki és neki csak a legnagyobb erőfeszítéssel
és eréllyel sikerült megfékezni a nép felizgatott elemeit.
Azzal izgattak, hogy az uraik és a zsidók megmérgezték
a kutakat és ki akarják irtani a szegény népet.
Kassán is, valószínűleg kívülről jött izgatásra, komoly
zavargások támadtak, amelyeknek áldozata Lehotzky
sebész lett. A felizgatott nép és diákok 1831 július 19-én
a Fő-utcán megtámadták és a szerencsétlen ember csak
úgy tudta életét megmenteni, hogy sikerült bemenekülnie az Arany oroszlán gyógyszertárba, ahol elrejtették.
Ezzel még nem szakadt vége a bajoknak. Szakács János
feljelentette a sebészt Eötvös Ignác bárónál, hogy erőszakkal adott be orvosságot egészséges leányának, aki
attól kolerát kapott. Lehotzky kétségbeesetten védekezik, hogy nem adott erőszakkal orvosságot, hanem mindig lelkiismeretesen kezelte a gyermeket, akinek legfeljebb tartarus emeticust ajánlott. A kiállott izgalmak anynyira megviselték a beteges Lehotzkyt, hogy örökre elhagyta Kassát, önkéntes száműzetésbe ment Bécsbe. Alig
hagyta el a várost, máris pereket zúdítottak a nyakába
adósságai miatt. A nyugdíját is letiltják.
Lehotzky 1834-ben írt a városnak Bécsből, ahol a kabinetirodához fordult segítségért. Leírja, hogy 1817-től
pereskedik egy végrendelet miatt, amelyet nem ismert
el. Felesége örökségéről volt szó, melyből kizárták. A
rosszakarat miatt nemcsak 80 ezer forintnyi vagyonát
vesztette el, hanem még meg is büntették 500 forintra.
Kassa városától kér: 1. erkölcsi bizonyítványt, 2. bizonyítványt arról, hogy 30 évig becsületesen szolgált, sok
szegényt ingyen gyógyított és a várostól csak 200 frtot kapott, 3. arról, hogy mint a külső tanács tagja, esküt tett.
Kéri, hogy tudassák a kabinetirodával, hogy milyen szolgálatokat tett az 1831. évi koleránál.
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A kérvényezésnek nem sok eredménye lehetett, mert
még 1846-ban is eredménytelenül kéri Kassától 200 forintnyi évi nyugdiját, akkor már összesen 3000 forintot.
Bár a helytartótanács úgy rendelkezett, hogy az évenkint fizetendő', kéri, hogy kérelmét ismerjék el jogosnak
és tekintsenek el attól a rendelkezéstől. Ekkor el is indul
Bécsből Kassára, de útközben Selmecbányán meghal.
Még ezzel sincs mindennek vége. özvegye még 1851-ben"
is hiába kéri nyugdíját. A város ekkor átír Bécsbe és érdeklődik az elhunyt hagyatéka iránt. Bécsből azt felelik,
hogy ott vagyontalannak ismerték! Ez lett a sorsa egy
kassai születésű sebésznek, aki 30 évig becsületesen szolgálta szülővárosát!
Lehotzky hivatali működése alatt, 1813-ban a helytartótanács elrendelte, hogy minden orvos és sebész, aki
nincs hivatalos állásban, köteles katonai szolgálatot teljesíteni a Napoleon ellen küzdő hadseregben. Boregh
törzsorvos alkalmasnak találta Bittér Hermann hollandiai
születésű, és Takáts Károly kassai születésű sebészeket,
kellő tanulmányok híján alkalmatlanoknak Krakovszky
István ungvári, Schaller János munkátsi, Hirtl Károly
hannoveri és Makovits András szepesváraljai származású
borbélyokat. A többiek nem akartak katonai szolgálatot
teljesíteni. Kifogásaik igen változatosak és említésre érdemesek. Breger József már 7 évig szolgált alorvosként
a Báró Alvintzy ezrednél, feleségét, gyermekeit és öreg
atyját csak akkor tudja eltartani, ha itthon marad. Mozer
Jakab már 57 éves, gyenge szemű, szemüveggel sem Iát
jól, keze reszket. Sárkány Sámuel már volt katona, önként szolgált Mária Terézia és II. József alatt. Törődött
öreg ember, 63 éves, látása gyenge, lábai erőtlenek, három neveletlen gyermeke van (11, 4 és másfél évesek!).
Troli László az 1809. évi nemesi felkelésben mint lovas
fősebész vett részt, az eperjesi katonai kórházban tett
katonai szolgálata alatt életveszélyes fertőzést szenvedett. Felesége és 3 ellátatlan gyermeke kívánja itthon
létét, azonkívül felesége minden órában várja lebetegedését!
Lehotzky utóda a város sebészi hivatalában Lukacsics
15
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(Lukasich, Lukachich) Ferenc lett, aki addig Jászon működött. Még 1831-ben jelentik a helytartótanácsnak a
változást. Lukacsics is a Szapáry-házban kapott -a várostól lakást. Sihulszky 1839-ben panaszolja, hogy nem segédkezik neki a műtéteknél. 1844-ben azt panaszolják,
hogy megtagadta egy szegény külvárosi betegnek az ingyenes- segítséget. Meghalt 1849-ben, ekkor özvegye
nyugdíjat kér. 1853-ban az özvegy szegénységi bizonyítványt és Victor fiának ösztöndíjat kér.
Az egyetemen már a század elejétől többször javasolták az alsóbbfokú sebészi tanfolyamok megszüntetését,
de féltek attól, hogy ebben az esetben sebészhiány fog
bekövetkezni. 1851-ben mégis tovább mentek egy lépéssel és emelték a sebészek előképzettségét. A hároméves
sebészmesteri tanfolyamhoz hat gimnáziumi osztály elvégzését, a kétéves polgári sebészi tanfolyamhoz 4 gimnáziumi osztályt, vagy 3 elemit és 3 évi sebésztanulói
képzést-kívántak meg.
1850-ben töltötték be a Lukacsics halálával megüresedett Városi sebészi állást Schehovits Lajossal. Járandóságai voltak: 200 frt fizetés, 100 frt lakbér, 5 öl fa és 48
mázsa széna. Személyében először került a városi hivatalos sebészi állásba az addigi céhbeli borbély-sebészek, ill. vizsgázott sebészmesterek helyére egy orvossebészdoktor. (Életrajzi adatait 1. az orvosok között.)
1861-ben az alkotmányos választáson óriási többréggel
választották meg, 1862-ben pedig a főispán-helytartó is
őt nevezte ki.
Halála után, 1863-ban, az abszolutizmus alatt, még egyszer és ezúttal utoljára egy idegenszármazú sebészmesterrel töltötték be az állást. Mazanek János lett a város
sebésze, aki Niemsztában, Morvaországban született
1824-ben, sebészi oklevelet szerzett Bécsben 1848-ban,
csak németül és szlovákul beszélt és már 1861 óta a város tb. sebésze (alorvosa) volt. Sikerrel küzdött az 1866.
évi kolera ellen. Ezért a városi tanácstól i jegyzőkönyvi
köszönetet és 50 frt jutalmat kapott. Meghalt 1867 november 21-én. özvegye 1868-ban szegénységi bizonyít.226

ványt, tűzifát, kegydíjat és két árva gyermekének neveltetési segélyt kér.
Mazanek utódját már a kiegyezés utáni magyar hatóság választja meg. 1868 januar 10-én jeienti Velesz János egészségügyi előadó tanácsnok az egészségügyi bizottság ülésén, amelyen Womy tiszti főorvos, " Breger
másodfőorvos, Gurdélyi tiszti orvos, Heim egészségügyi
tanácsos, Engelmann állami orvos (?), Koregtko és Davidko István városi képviselők vettek részt, hogy az állásra négy orvos és két sebész pályázott. A városi közgyűlésen ugyancsak Velesz jelenti, hogy pályáztak:
Gyurász Béla, Moskovics Jakab, Jeney Kristóf, Glück
Lajos orvosdoktorok és Heidl Jakab, Majoros Antal sebészek. A leadott 102 szavazat közül 58 esett Gyurászra,
31 Heidlre, 7 Moskovicsra, 5 Jeneyre. Glück és Majoros
nem kapott szavazatot. Meglepő, hogy még ekkor is négy
orvos-pályázó mellett mennyi szavazatot kapott Heidl
sebész! Megválasztották tehát Gyurász Bélát. Már január 27-én bevezették a megválasztott sebészt a közkórházba, ahol Velesz és Wolny főorvos előtt kijelentette,
hogy hajlandó az ő teendői közül a halottvizsgálatokat
átengedni Heidl Jakab városi tb. seborvosnak. Azt is
megkérdezték tőle, hogy hajlandó-e a vaspálya-orvosi
állásáról lemondani, ha annak ellátása akadályozná a
városi sebészi állás teendőinek ellátásában. Azt feleli,
hogy az ő munkaterülete csak Csányig terjed, azt el
tudja végezni, de ha nem, akkor hajlandó lemondani a
vasúti állásról, A főorvos írásban közli vele teendőit.
Az írás így szól:
„Kassa városi hivatalos sebészének teendői:
1. A kórházat naponkint meglátogatni, főképen a
külső betegeket gyógyítani, szükséges operatiokat tenni,
bonczolni.
2. A börtönt naponkintcmegnézni.
3. A halotti vizsgát felsőbb rendeletek értelmében
véghezvinni, megszabott tiszteletdíjj mellett.
4. Kassa város szegény úgy ambulatorius, mint otthon
lévő betegeket, ha hívnak, gyógyítani.
5. Az utzai kéj lányokat úgy mint otthon kerí tőnőknél
15*
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tartózkodókat hetenkint egyszer megvizsgálni. A kerítőnő tartozik a vizsgáló sebésznek tiszteletdíjjat fizettni.
Kassán, 1868. évi Jan. 27-én.
Dr. "Wolny István Kassa Város és kórházi első főorvosa."
A kiválóan képzett, fiatal Gyurász már ugyanazon év
augusztus 5-én meghalt.
A megüresedett állásra, amely 400 frt évi fizetéssel és
5 öl tüzifajárandósággal járt, pályáztak Heydl tb. városi sebészen kívül Bergstein Ignácz, Donáth Hermann,
Moskovics Jakab, Baráth Ezsaias, Klauber József orvosés sebészdoktorok és „Schaller János orvos-sebész, szülész, barmász, vegyész és gyógyszerismész". Az állást
Majorossy Géza orvosdoktor kapta meg, akit azután az
1872. évi tisztújításon is megválasztottak. Ö volt a város
utolsó seborvosa, mert állásának címét később halottkémre változtatták. (Gyurász és Majorossy életrajzi adatait 1. az orvosok között.)
1868-ban a külvárosi lakók kértek a külvárosok részére is egy sebészi állomást.
1872-ben az egyetemen megszüntették az alsóbb sebészi tanfolyamokat és egyesítették az orvosdoktorok és
sebészdoktorok szigorlatait. Címük egyetemes orvosdoktor (med. univ. dr.) lett. Ugyanekkor a kolozsvári
orvos-sebészi iskolából egyetemet alapítottak. Ezután
tehát az egyetemek nem képeztek ú j sebészmestereket
és így — bár a gyakorlatban lévők még működhettek
szerzett jogaik alapján —, ezt a foglalkozást kihalásra
ítélték.
Még néhány életrajzi adatot közlünk a 19. század sebészeiről:
Breger József, sok társához hasonlóan, Ausztriából került ide mint katonai sebész. Sebészmesteri oklevelét
Bécsben kapta 1806-ban. Nérpetül és szlovákul beszélt.
1815-ben bizonyítványt kért a várostól arról, hogy felesége és 4 gyermeke van és 7 év óta van alkalmazva a
katonai kórházban. 1825-ben kéri Nemes Bréger József
chyrurgus, hogy vegyék fel a város polgárai közé, de
engedjék el az 50 frt felvételi díjat, mert résztvett a fran.228

cia háborúban,, nagyszámú családja van és sürgött a
himlőoltás körül.
Demeter Antal sebész- és gyógyszerészmester 1833ban Breznóbányára pályázott városi sebésznek, ahol meg
is választották. Ö azonban itt maradt. 1835-ben Kassa tb.
városi sebésze lett, de ezen címétől mint méltatlant megfosztották 1836-ban. Bűne az volt, hogy egy városi kerülőt, aki 1837 december 19-én lábát törte, hanyagul kezelt, be sem kötötte, bár kijelentése szerint komplikált
törésről volt szó. Lukacsics és Briedling adtak szakvéleményt, amely szerint sípcsonttörésen kívül combcsonttörés is történt és a sebesült örökre nyomorék maradt.
Domáschek János született Pozsonyban 1792-ben, sebészmester lett Bécsben, németül beszél, Kassán 1844-től.
1858-ban még szerepel az alsó külvárosban.
Domáschek Alajos György 1836-ban „Prakt. diplomirter Chirurg und praktischer Augen-, Mund- und Zahnarzt et Ac", 30 krajcárt adott az újévi megváltásra. (Nem
biztos, hogy Kassán folytatott gyakorlatot, mert egyéb
adat nincs róla.)
Heidl Jakab született Brennbergben, Sopron megyében
1816-ban, sebészmesteri oklevelet kapott Bécsben 1838ban. Sebészi gyakorlatot folytatott Alsó- és FelsőMetzenzéfen 1840—1866-ig. Ekkor Kassán lett tb. városi
sebész és kórházi helyettes orvos. Ű maga kérte, hogy
nevezzék ki. A város október 13-án ajánlja a főispánnak,
mert „a jelenlegi sajnos járványbetégség miatt az orvosi
kar minél szamosb tagból való fenállása felette kívánatos". Gróf Péchy Manó főispán és királyi biztos október
18-án kinevezte tb. városi sebésszé és november 6-án az
esküt is letette. Sikertelenül pályázott 1868-ban a városi
sebészi állásra. Meghalt 1889-ben.
Heim Sebestyén Ausztriában, vagy Württembergben
született a 18. század 70-es éveiben. Bécsben kapott sebészmesteri oklevelet 1805-ben vagy 1806-ban. Németül és
szlovákul beszélt. Abaúj megye hivatalos sebésze volt
1809-től 200 frt évi fizetéssel. 1836-ban még működött.
Lozsán Ferenc nevét az 1831. évi kolera idején említik.
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Löffler Jakab született Holicsban 1811-ben, sebész és
fogász, oklevél Pest és Bécs 1836/37, magyarul és németül beszél. Még 1871-ben említik.
Löffler József született Pesten, sebész, fogász, oki.
Bécs 1821, magyarul, németül és szlovákul beszél, 1867ben még Kassán. Más adat szerint 1808-ban született
Pesten és ott is nyert oklevelet 1835-ben. Talán azonos a
fenti Löffler Jakabbal.
Markreiter Alajost 1814-ben jegyezték be >a céh mesterei közé. Nevét még az 1831. évi kolera idején is
említik.
Mozer (Moszer) Jakab született Lőcsén 1760-ban, oklevelet kapott Pesten 1786-ban. Latinul, németül és szlovákul beszélt, későbbi adat' szerint magyarul is. 1807-ben
jegyezte be a céh a mesterek közé. 1829-ben még itt működött.
Majoros Mihály 1837-ben á sebész-céh subseniora,
1849-ben dr. Alexy Lajossal kezelte a kolerás oroszokat
a nagy kaszárnyában berendezett kórházban. Meghalt
1850-ben.
Majoros János született Kassán 1838-ban, sebészi oklevél Pest 1866. Tábori alorvos a Ferdinánd d Este 32. sz.
ezredben.
Prüxner E. Ferdinánd nevét ismerjük 1797-ből és 1805ből.
Sárkány Sámuel született Kesztesen, Sáros megyében
1750 körül, sebészi oklevelet nyert Budán 1777-ben, latinul, németül, magyarul és szlovákul beszélt. Meghalt
Kassán. Sírkövén a forrásutcai luteránus temetőben ez
a felirat: „Sámuel Sárkány gewes. bürg. Wundarzt gest.
dr. 26. Márz 1831. 83 Jahr alt."
Schubert Antal, bécsi oklevéllel bíró cseh szemészmester, letelepedett Kassán 1807-ben és még itt volt
1830-ban.
Tausch Hermán 1858-ban a Domonkos-téren lakott.
Tóth András neve szerepel 1837-ben a borbély-céhben.
Troli László született Királyhelmecen 1770-ben, vagy
1772-ben, sebészi oklevelet kapott Pesten 1794-ben, ma.230

gyárul, latinul, németül és szlovákul beszélt, 1798-ban
már és 1837-ben még itt volt. Ekkor a céh seniora volt.
Troli Vince neve szerepelt a borbély-céhben 1837-ben.
Azzal, hogy II. József császár uralkodása alatt, amint
láttuk, szigorúan eltiltották a nem vizsgázott sebészborbélyoknak gyakorlatát, nem szűnt meg a jogtalanul
folytatott működésük.
A sebész-céh Kassán már 1824 körül megszűnt és 1837ben tisztán borbély-céh alakult, amelynek seniora Troli
László „Diplomaticus Chirurgiae Magister" lett, aki egyedül volt még életben az 1802. évi chirurgiae magisterek
közül. Bár most már csak borbélyok számára alakult meg
a céh, az új 9 pontos szabályzatot mégis „Sihulszky Frigyes főorvos és a Contuberniumnak Elölülője" írta alá.
Sihulszky a következő években is feljelentéseket tett a
borbély-céh ellen á városi tanácsnál és a helytartótanácsnál, mert a borbély-céh az ő megkérdezése nélkül
vesz fel és szabadít fel tanulókat. A város azt feleli, hogy
a céh tagjai már csak borotválással és hajnyírással foglalkoznak és nincs joguk orvosi ténykedésekhez. Ha
azonban volnának közöttük sebészek, azok kötelesek azt
a főorvos előtt bizonyítani.
A helytartótanács 1852-ben is elrendeli, hogy tiltsák
el azoknak a sebészeknek a gyakorlatát, akiknek nincs
oklevelük és ennek dacára officinákat nyitnak. Ezt a
rendeletet Wajnárovich városi physicus aláírásával
1856-ban beírták a céh jegyzőkönyvébe is.
1859-ben viszont azt kérdi a helytartótanács, hogy kik
azok a sebészek, akik borbélyműhelyt is fenntartanak!
Wojnárovich tiszti főorvos jelenti, hogy már nincs olyan.
Még 1861-ben is eléggé elmosódott a borbély és a sebész közötti határ, amint azt Marton Ede borbély folyamodványából láthatjuk. Azt írja a városnak, hogy
Jolsván, Gömör megyében született 1825-ben, nemes, három évig tanult sebészséget Miskolcon és Kassán, itt lett
sebész-segéd 1843-ban, azután mint segéd itt és Miskolcon, majd Vándorkönyvvel 18 évig dolgozott mint sebész
és borbély, most mint sebész-borbély szeretné magát önállósítani Kassán. Ezért a város összehívatta a borbély.231

céh tagjait, akik úgy nyilatkoztak, hogy nincs szükség
új mesterre. Ennek ellenére javasolta Gönczy József tanácsnok a kérés teljesítését.
Még a belügyminisztérium is kérte 1868-ban a várostól a sebészekről szóló kimutatást. Wolny tiszti főorvos
jelenti, hogy Kassán sok orvosdoktor, de csak egy sebész
létezik.
A borbély-céh valószínűleg csak 1872-ben szűnt meg,
amikor valamennyi céh működését megszüntették.
Még 1881-ben is volt a városban egy sebész és még
1892-ben kihirdették a városi közgyűlésen Bérezi (Sztojka) Ferenc sebészmesteri oklevelét!
így fokozatosan szűnt meg a sebészi ipar. Kassán, úgy
mint egész Európában, de különösen Középeuróbában,
századokon át tulajdonképen a borbély-sebészek voltak
a nép orvosai, akik maguk is a népből származtak és a
nép nyelvét beszélték. Kiképzésük teljesen olyan volt,
mint a többi iparosé a céhekben. Nálunk csak a 18. század második felében kezd velük törődni az állam és
azután, a patikusok kiképzéséhez hasonlóan, mind több
és több tanulmányt követel tőlük, de már nem a céhben,
hanem az egyetemen. A 19. század második felében
azután lassan kihalnak az egyetemeken képzett sebészmesterek és polgári sebészek is. Helyüket a sebészdoktorok, majd az egyetemes orvosdoktorok és végül a
sebész-szakorvosok foglalják el. Ezzel egyidejűleg az
egyetemeken is soha nem álmodott módon fellendül a
sebészet és a sebészek most már nemcsak a külső betegségeket kezelik sebészi eszközökkel, hanem fényes eredményeket érnek el a belbetegségek sebészi gyógyításában is.
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A kassai fiirdős-sebéSzek és fürdők
története
t
i.
A régi v á r o s i f ü r d ő h á z és a
sebészek története

fürdős-

A magyarországi fürdőkultúra, mint általában a középés nyugateurópai is, a régi rómaiak rendkívül fejlett
fürdőkultúráján alapszik. A nyári, szabadban való fürdés
és az egyszerű vedrekben, hordókban, kádakban való
ülőfürdők mellé ők építettek nyilvános fürdőépületeket.
Ezek vetközőszóbát, különböző hőfokú vizű medencéket,
izzasztó légfürdőket, úszó- és tornázó helyiségeket tartalmaztak. A római császárok építette hatalmas, művészi
díszítésű fürdőket, amelyek a nyilvános élet központjai
voltak, napjaink fürdőpálotái sem múlják felül. Még a
birodalom távoli, kicsiny pontján, Aquincumban is terjedelmes fürdőt építettek, amelynek maradványait ma is
csodálhatjuk. A római fürdőkultúrát vették át a keleti
részeken a helyükbe jött törökök és azt kissé módosították. A keresztes háborúk vitézei ismerkedtek meg a
törökök fejlett fürdőkultúrájával és hazatérve, azt magukkal vitték Európa legnagyobb részébe. A törökök, különösen vízszegény vidékeken, főleg az izzasztó légfürdőket kedvelték és a rómaiak tornája helyett. inkább a
massage-t, a fürdők után pedig az órákig tartó henyélést
szerették. Fürdőépületeiket ők is fényűzően építették és
rendezték be. Az évszázados török uralomnak Magyarországon ma legérdekesebb emlékei a budai fürdők. A
római és a török hatás mellett az orosz fürdő szokások is
maradandó nyomot hagytak fürdőinken, tőlük származik
ugyanis a forró gőzben való izzasztó fürdő, amely már a
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XII. században elterjedt Németországban és valószínűleg nálunk is.
Kassán nem találjuk hatalmas római, sem fényűző török fürdők maradványait. A középkor vége felé, amely
időből legrégibb emlékeink származnak, Kassa lakosainak száma legfeljebb 2000 körül lehetett, sőt a XVI. század közepén levéltári adatok szerint csak 1700 volt. Ez
a kis város nem emelhetett fürdőpalotákat. Nem is volt
itt palota, hanem csak egy kis németes „Badestube".
A régi Kassa egészségügyi történetével eddig alig foglalkozott valaki, a régi fürdőkről sincs összefoglaló képünk. Levéltári feljegyzésekben, számadáskönyvekben,
céhlevelekben találunk csak itt-ott egy-egy idevágó
adatot. A rendelkezésünkre álló gyér adatokból igyekszünk megrajzolni a régi kassai fürdők képét, amely nem
különbözött a többi felsőmagyarországi, nagyrészt német
eredetű polgárságlakta városok fürdőitől. Ezek a városkák már elég korán gondoskodtak nyilvános fürdőkről.
A fürdők jelentősége akkoriban nagyobb volt, mint ma,
mert nemcsak tisztálkodásra szolgáltak, hanem a nyilvános élet központjaiként sok tekintetben helyettesítették a
mai kávéházat, vendéglőt, mulatóhelyet, sőt még a szanatóriumot is. A fürdőket helyenkint ós időnkint magánvállalkozás létesítette és vezette, másutt, mint Kassán is,
maguk a városok építették fel és a bérlők vezették. Adataink szerint a legrégibb feljegyzés, amely a kassai fürdőházat említi, 1399-ből való (Pozsonyban 1309-ből).
Ez a régi városi fürdő a Fawlgassén állott (később ma^
gyárul Forgács-utca, ma Szathmáry György-utca 8. sz.
a.), a mai Kassai István-utca sarkán. Többször leégett,
rombadőlt, újjáépítették, de mindig ezen a helyen,' egészen a XVIII. század közepéig. Fontosságát az is mutatja, hogy ilyen előkelő helyre, a székesegyház közelébe építették.
A fürdőház Badstube, Badestube, Stádt-Padstube, Badstwbe, balneatorium, balneatoriae Domus stb. neveken
szerepel a különféle feljegyzésekben. Kiterjedéséről, berendezéséről kevés az adatunk.
A város számadáskönyvében (Kemény Lajos közi.) ol.234
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vashatjuk, hogy a városnak 1487-ben 15 forint bevétele
volt a fürdőből, 1533-ban pedig Merten fürdőmester a
8 forintnyi, bérösszegből 5 forintot és 22 dénárt kiadott
keretre, üvegre, kőre, ablakra, ajtóra és 2 forintot és 77
dénárt befizetett. Ugyanazon évben Jorgen fürdős is elszámolt a várossal.v A város „auff dy badstwben zw
bawer auff der Fawlgas geben fl 6", majd ismét „vor
puchenholcz in dy badstwb d 75" és „vor 3 wannen, vor
Í2 scheffel, vor kylschlaff gebunden fl 1 d 32". E szerint
kádak voltak a fürdőházban, medencékről nincs tudomásunk. Gőzfürdőt egy 1630-ból való árjegyzék említ.
1556 április 13-án nagy tűz pusztított Kassán, csak 128
ház maradt meg. A fürdőház is leégett és felépítésére a
város Kratkovski Szaniszló (Pollák) áccsal szerződést
köt. Az építkezés költségei: 24 forint készpénz, 4 köböl
élet, V2 ökör és 1 kupa lőre. A 4 ablakba 473 üvegtáblát
vágnak be (Pozsonyban is a XVI. században a fürdőház
ablakai „nach schwabischer Art" sok kis, ólomba foglalt
üveglappal voltak beüvegezve). A 4 ablak mindenesetre
azt mutatja, hogy a fürdőház elég nagy volt. 1619 július
15-én ismét nagy tűz ütött ki Kassán, amely a „balneatorium"-ot és a „hospitale germanorum"-ot is elpusztította. Utána a fürdős kéri a fürdőépület helyreállítását.
1692-ben a fürdőház kibővítéséről történik említés. 1698ban ismét elpusztult a városi fürdőház.
Az elpusztult fürdőházat a város bérbeadja Morhard
Conrad fürdősnek, amint erről az 1698 április 8-án kelt
szerződésből értesülünk.
„Contractus cum Conrado Morhard de Domo Balneatoria: . . . Restaurationem Domo olim Civitatis Balneatoria in Platea Folgász inter Vicinitatos a Joanno Szőcs
alias Jeney-Cambiaetae Seminario Kisdiano adhaerens
Civitatis Dornum ab una ac Versus inferiorem Portám
derivan Piateam ab Altera Partibus habitae et in angulari
Situata Cura nostra assumens.
Éandem Dornum ruinatam et sub desolato statu a Conflagratione mediatatis Civitatis quam Plurimis Ännis
haerentes ad Singularem Propterea Factum Prudenti et
Circumspecti Morhardi Conrad Balneatoris A r t e m . . . "
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Ez a szerződés pontosan megmondja a fürdőház helyét. Az a Folgász- (Faulgasse, Forgács-utca) utcán volt
a Kisdi-szeminárum mellett lévő Szőcs-féle ház és a déli
kapu felé eső utca között -a sarkon. (Ma Kassai Istvánutca sarok.) Azt is megtudjuk a szerződésből, hogy a fürdőház tönkrement és kétségbeejtő állapotban volt a felkelés óta (Thököly harcai).
Hamarosan helyre kellett állíttatni a fürdőházat,
amelynek kibővítése végett a város csere után megszerzi
az előbbi szerződésben említett szomszédos Szőcs-féle
házat. Erről szól a következő magyarnyelvű szerződés:
„Mi Nemes Szabad Kirallyi Kassa Várossá Fő Biraja es
Tanaczy: Adjuk Tudatara mindeneknek az kiknek iliik,
hogy mi az Nemes Város Ferdőházát mostani el-pusztult
állapottyából fel akarvan az köz szükségre épitenünk,
annak alkalmatossagara csereltük és cambialtuk el, ezen
Nemes Város Béka uczajaban Gotfrid Szeglethaza és
Joakim Piscsil Residentialis hazahoz applicalt haz a
szomszedsagaban situaltatot, az Portio fizetes restantiai
és census miat elfoglaltatot s az Nemes Varosra devolvaltatot Unther Purger András haza felet ugyan es Nemes Város Folgász uczán az megirt Ferdőház és Seminarium szomszedsagaban lévő Jenei Lökös Szőcs János jo
jussal Evictioval Nitrai Huszti Palrol felesége akkoron
Vendegi Tamasnera Kekedi Kata asszonyra s Huszti Ersebet asszonyra devolvaltatot acquiralt Házáért jure
Perpetuo et irrevocabili magunkra és ez N. Varos Magistratussara fel-vévén az Legális Evictiot, minden legitimus Impetitorok ellen és eo facto per manus is bocsátották és apprehendaltuk mindkét részről az Cambialt
hazakat semmi Prepietast fent ne tartsa, hanem megirt
Jeney Szőcs János Concivis attyankfiara felesege Kis Ersebeth Aszonyra es ket agon levő maradékira transderiv válván hogy bírhassuk építhessük és usualbassuk mint
sajattyokat, kiről adtuk jure sibi incumbe ezen N. Varos
Pecsettye alat költ örökös levelünket. Cassovia. 29. Juny
1698."
A szerződés a város pecsétjével és Erőss Tamás
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jegyző aláírásával van ellátva (Extradatum Pr. Thoma
Erőss Juratus V. Nótárius Ibid).
Már az eddigi adatokból is láttuk, hogy a város bérbeadta fürdőjét a fürdősöknek (balneator, bader, később
Meister-bader), akik előre megállapított bérösszeget fizettek, pl. 1487-ben 17 forintot, Pál fürdős 1558-ban 6
forintot fizetett. A város számadáskönyveiből ismerjük
elég sok fürdősnek a nevét. Ezek 1390-ben Caspar, 1404ben Petrus, 1466-ban Miklós, 1473-ban Sykora Endre,
1475-ben Bartoleus, azután Bybulka Marchinko, Schnapko János, Reusz Mihály (1501), Ruprecht (1506), Thomas
(1507), Franciscus Engel (1520), Leonhard (1526), Orbán
(1527), Pál (1558), Molter Lénárd (1578), Reisenleuter János (1600), Haesentaler János (1618), Schott János (1636),
Morhard Konrad, Érzel Erhard (1705), Günther Miksa
József (1706), Menzel Kristóf (1713). Ezeknek a fürdősöknek csak azért maradt fenn a nevük, mert megfizették a
városnak a bérösszeget (amelyből sokszor levontak különböző javításokra), vagy mert pereskedtek (Bybulka
és társai, Günther stb.), vagy házat vettek (Miklós 1466),
örököltek (Lénárd 1526), polgárjogot szereztek (Thomas
1507, Engel 1520). Szakmabeli kiválóságukat, vagy egyéb
érdemeiket sehol sem említik.
1609-ben a város elégedetlen beteg és gyenge fürdősével, helyette újat szeretne („undt demnach der Bader alhir kranck und schwach, selber nicht recht zugreiffen
kann, auch gesindel nicht halten will, die leut auch sehr
überschetzt, als woll ein Rath sich umb einen anderen
umbsehen und alhero khommen lassen").
A fürdősök a városnak bért fizettek, de ők tartották
a segédszemélyzetet, borbélyokat, fürdősasszonyokat. A
fürdetés és a beretválás, hajnyírás mellett a középkori
fürdőkben rendkívül elterjedt köpölyözést, azután az érvágást és kisebb sebészi műtéteket is a fürdősök végezték. Eleinte az ő segédjük volt a borbély, a Scherer (ebből később a Feldscherer, a tábori sebész, magyarosan
felcser). A borbélyok később önállósították magukat a
fürdősöktől, a sebészetet is csaknem teljesen a maguk
munkaterületébe vonták. Ezen hatásköri összeütközések
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gusok is voltak, köpölyöztek, eret vágtak, fogat húztak,
csonttöréseket, sebeket kezeltek és — kuruzsoltak, azaz
belekontárkodtak az egyetemet végzett tudós orvosok
dolgába is. Ezek akkor még nem tartották magukhoz
méitónak a sebészettel való foglalkozást, de belső betegségekét csak nekik volt szabad gyógyítani. Számuk
azonban akkoriban Magyarországon nagyon csekély volt
és így tág terük volt a kuruzslóknak, elsősorban a sebészeknek. 1587-ben a borbély-céh (Balbierzech) panaszkodik András felcserre, mert a borbélyokat illető tányérokat kiakasztotta. 1704-ben a kassai borbély-céh panaszt
emel a városnál, mert a fürdősök házaknál is beretválnak
és sebeket kezelnek. Ennek eltiltását kérik. A tanács már
egyszer eltiltotta.
Ügy a fürdősök, mint -a borbélyok, más mesterségek
művelőihez hasonlóan, céhekbe tömörültek. Kassán már
1513-ban említik a „Baderczech"-et, amelynek mesterei
ekkor egy Szent Lénárd-utcán lakó falábú Gergel ellen
6 frt miatt tilalmat tettek. Lehet, hogy ez volt hazánkban
az első önálló fürdős-céh. Tóth Lőrinc szerint 1557-ben
a 27 kassai céh között volt a borbély-céh és a 17—18.
században a céhek száma többek között ismét a fürdősök
önálló céhével szaporodott.
A legtöbb városban, Pozsonyban is, közös céheket
alkottak a fürdősök és borbélyok. így rendelte ezt
1732-ben III. Károly király is. Ekkor azonban a nagyszombati fürdősök tiltakoztak az ellen, hogy a borbélyok is köpölyözhessenek, mert I. Lipót király 1698ban kizárólag a fürdősöket hatalmazta fel erre a kezelésmódra. A fürdősök jelvénye egy kendő és egy vérrel
telt tál volt, a borbélyoké annyi tányér, amennyit
akartak.
A felsőmagyarországi fürdősök 3 főcéhet alkottak, Pozsonyban, Besztercebányán és Lőcsén. Az utóbbihoz tartozott a kassai céh is. Ennél 4 tanulói és 2 vándorlóévet
kívántak meg. A legénynek azután vizsgát kellett tennie
a 2 legidősebb mester előtt. Aki nem felelt meg, azt egy
évre visszavetették. Az új mester csak azokban a városokban nyithatott műhelyt, ahol régi idő óta volt
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miatt pereskedtek egymással a fürdős-sebészek és borbély-sebészek. Ügy a fürdősök, mint a borbélyok chyrurfürdős-sebész-műhely és ott füröszthetett, beretválhatott
és sebészkedhetett. Űj helyeken tehát nem lehetett műhelyt nyitni és így a régieknek nagy környékük maradt.
1673-ban a lőcsei főcéh mesterei („die gesambten
meister der löblichen baderzunft in Oberhungarn") megjelentek Lőcse szabad királyi város bírája és tanácsa
előtt és a II. Ferdinand király adta szabályzathoz új 21.
pontot kértek és kaptak, amely így szólt (magyarra fordítva) :
„Miután egy legény elnyerte a mesteri jogot, csak akkor és nem előbb nyithat műhelyt oly helyen, ahol évi
és heti vásárokat tartanak, vagy ott, ahol régi becsületes
mesterek vezetése alatt fürdőház és nyilt műhely van
és régi szokás szerint egy rudat . 3—4—5 rézmedencével
kiakaszthat."
1636-ban Schott János kassai fürdős-sebész levelet kap
a bécsi Baderek és Wundarztoktól. 1667 május 12-én
Mentzer Kristóf „Badergesell und Wundarzneibeflisseur"
a kassai városi fürdő bérletéért folyamodik és gyors választ kér, mert most van az ideje a gyógynövények gyűjtésének. A gyógynövényeket ugyan gyógyfürdők készítésére is szánhatta, valószínűbb azonban, hogy belső
gyógyszerekkel óhajtott kuruzsolni. Járványok esetén a
város bezáratta a fürdőt. Reisenleuter János 1600 december 7-én kérvényt ad be a tanácshoz, hogy engedjék
meg a lezárt fürdő megnyitását, mivel a járvány alábbhagyott. Ellenkező esetben széjjelmennek a segédei.
Két árszabályt is ismerünk a kassai városi fürdőből.
1573-ban: „der Bader soll von einer Person nehmen denar 2. Item dem Weib, so Wasser zuträgt und das Haupt
wasch, soll man geben den V2. Und der Kleiderhütterm
auch den Vz. Von einem Kopfel (köpöly) den Vz. Von
einer Badwein (Badewanne, bódván) den 2." Az edényeket a fürdős szerezze be és az üvegablakokat a sajátjából
csináltassa meg. „Dem Gesellen, so da scheret, gibt man
nach seinem freien Willen." Az évi bér akkor 6 forint
volt. („Den Yerlichen Zyns soll er fl 6.")
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Bethlen Gábor uralma alatt, 1625-ben kifogásolták az
udvari urak Haszenleiter fürdőbérlő magas árait.
1630-ban a fürdős kéri, hogy a fürdőházat nála hagyják. Ezt meg is kapja, de megszabják a fürdők árait.
„Gőzfürdőtől den 6, a vannától is den 6, az köpölytői
den 1." Két emberöltő alatt tehát a fürdőárak megháromszorozódtak!
Igen sok fürdőben erkölcstelen üzelmek folytak. Kassán nem ismerünk iiyen panaszt. Ellenben egy 1571-ben
kelt városi tanácsi rendelet eltiltja a fürdőben a kártyázást, különben kikergetik őket! A fürdőkben űzött erkölcstelenségek miatt később a fürdősöket a rosszhíiű
emberek közé sorolták. Más céhek tagjai nem házasodtak össze velük és más céhek nem vették fel a fürdősök
fiait. így tettek 1614-ben a nagyszombati bodnárok, akik
ezért bocsánatot is kértek a megsértett fürdős-céhtől és
1664-ben az eperjesi asztalosok is, akik arra hivatkoztak, hogy Németországban sem veszik fel az asztalosok
és más céhek a fürdős-sebészek fiait. 1665-ben Rebner
János kéri a kassai városi tanácsot, hogy bemutathassa
a felsőmagyarországi fürdős-céh levelét és Czabany
uram által informáltathassa a tanácsot „holmi difficultasokrul". Két dologról van szó. Vitájuk van az asztalosokkal, ennek megtárgyalására a 6 szabad várost hívják
össze és erről őket is értesítsék. Másodszor, hogy az ő
céhszabályaikat és céhládájukat itt őrizhessék. A város
azt feleli, hogy nyilvánosságra fogja hozni, ha a városoknak gyűlésük lesz. A Lőcsén tartott fürdős céhgyűlés az
eperjesi asztalosok határozata miatt felháborodik és kérdést intéz a németországi céhekhez. A nyert válaszok
szerint ott felveszik a fürdősök fiait. I. Lipót király 1689ben nálunk is kötelezte a céheket, hogy a fürdős-sebészek fiait is felvegyék (Linzbauer, Vámossy I., Demkó).
A Rákóczi szabadságharca alatt ismét elpusztult a fürdőház. 1706-ban megvizsgálják az okozott károkat. Ekkor Günther Miksa József a fürdő bérlője, akit az iratok
prudens ac circumspectus dominusnak, civitatis huius
ordinarius balneatornak neveznek, mint már előbb is
Morhard Conradot. Nálunk tehát úgy címezték és nyil.240

ván úgy is becsülték a fürdősöket, mint a többi városi
polgárt. Günthernek több pere volt a borbélyokkal.
Rdler Gáspár fürdős és chyrurgus 1704 dec. 18-án Lőcse városnak jelenti, hogy Günther, mint a lőcsei balneatorio-chyrurgica céh tagja, hozzá fordult segítségért,
mert a kassai borbély-céhhel valami viszálya van. Az
ügy tárgyalását 1705 febr. 16-ra tűzték ki.
1706-ban is pereskedik Günther József „artis chyrurgiae et balneatorii magister" a „chyrurgícotonsoriae"céh tagjaival (Pataky Sámuel, Jászay Mátyás, Durcsinszky Borbély Pál és néhai Úrban Ferdinánd örökösei).
Amikor 1713-ban Amrer Dániel vette bérbe Kassa város patikáját, érdekeinek védelmére elrendelték, hogy a
városban lakó balneatorok és chyrurgusok ne készítsenek és ne tartsanak belső betegségek elleni gyógyszereket, mert ezeket csak a városi patikában szabad vásárolni.
A következő évtizedekben sok adat szól Ertzel (Érzel,
Erzl) Erhard Joannes-ról, aki 1719-ben a balneator-céh
mestere volt. A következő évben egy iratban mint altér
Germunus Chyrurgus szerepel. 1732-ben az Antidotarium
Cassovienset is mint chyrurgus irta alá. A negyvenes
években több peréről értesülünk. 1748-ban egyességet
köt a várossal. A királyi tábla ítélete szerint a város kötéles volna neki megtéríteni 5489 rajnai forintot és 36
krajcárt, -amit ő a fürdőépület helyreállítására költött.
Mivel azonban ő eddig élvezte a város jóakaratát, itt
öregedett meg és itt akarja fejét nyugalomra hajtani, elengedi a városnak ezt az összeget, ha a város kifizet neki
1749 január l-ig 2200 magyar forintot. A város elfogadta
ezt az ajánlatot. 1749-ben Morhard Conrad elhunyt fürdős leányát, Morhard Borbálát perli Erzl a fürdőház
miatt, amelyet a város eladott neki. Ugyanabban az évben meghal Erzl. Ügylátszik, hogy az ő halála után meg
is szűnt a forgácsutcai fürdőház, mert több adatunk nincs
róla.
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II.
Más

fürdők

Feltehető, hogy a forgácsutcai fürdőház a 18. század
közepén megszűnt. Évszázadokon át az volt a város
egyetlen fürdőháza. Abból az időből más fürdőről csak
két adatunk van. Wick irja, hogy 1385-ben a tanács jóváhagyott egy megállapodást Greniczer János, Sajfmacher Pál, Aurifaber János, mint a Békás-fürdq (Stuba
Ranarum, Béka-utca?) és a szűcsmesterek céhe között.
Ez a fürdő tehát magántulajdon volt, de egyéb adatunk
nincsen róla.
1562-ben jegyezte fel Ács János, hogy egy elhagyott
kolostorban volt egy fürdőszoba (valószínűleg a Domonkosoknál) .
A XVIII. század közepén, 1751-ben a Bonorum inspector könyve szerint Gábriel Zemlénytől „a Balneo ad
molam cittis Inferiorem" befolyt 30 frt. Valószínűleg már
arról a fürdőről van itt szó, amely a mai Széchenyiligeti műmalom mellett állott és több mint 100 évig, a
mai Petőfi-téri gőzfürdő felépítéséig szolgált fürdői célra.
A forgácsutcai fürdőház megszűnése után ez volt a város
fürdője.
1845-ben a király megengedte, hogy Wittenbauer Józsefnek, a városi fürdőház bérlőjének 1845. évi rendkívüli vízáradások által szenvedett károk pótlásául,
ugyanaz évre fizetendő bérlői sommából 45 forintok
234/5 kr. p. p. elengedtessenek.
A 70-es, 80-as években Horák Ede bérelte a fürdőt és
azt a „Kaschauer Zeitung" 1880. évi 53. számában ígv
hirdeti: „Ez a fürdőintézet tisztasága, kényelme, szolidsága és jó kiszolgálása miatt évek óta a legjobb hírnek
örvend és városunk kiválasztott közönsége különös előszeretettel keresi fel." Ekkor már nem volt Kassa egyetlen
fürdője.
Az 50-es években ennek a fürdőnek közelében, a Malom- (ma Kossuth Lajos-) utcán gőzfürdőt állított fel-saját házában dr. Jánne Kristóf orvos. Neve a következő
'242

változatokban szerepel: Jánne, Jáne, Jene, Jenei, Jeney.
A Kassa-Eperjesi Értesítő 1851 augusztus 30-iki számában német nyelven hirdeti dr. Jene gőzfürdőtulajdonos,
hogy a gőzfürdő télen-nyáron jó eredménnyel használható „köszvényes, rheumás, aranyeres, görvélykóros,
bőr-mell- hasi, el- és kiválasztási szervek betegségeinél,
ideges, érzékszervi fájdalmaknál, sebek, fekélyek, daganatok, higany- és orvossági senyvek ellen". Itt látjuk e
gőzfürdőnek első (igaz, hogy elég tág) orvosi javallatait!
Az izr. hitközség 1870-ben kérte egy rituális fürdő felállításának engedélyezését, amely később (1878, vagy
1880-ban) meg is nyilt a Kertész- (ma Balassa Zsuzsánna-) utcán.
Gőz- és kádfürdő volt az Alsópart-utcában is a Boldizsár-, később Tenner-féle fürdőházban. Hosszú ideig
vezette Tenner, míg azután 1885-ben eladta Spitzer
S.-nek. Ennek volt a bérlője Adler Bernát. A fürdő akkor
Diana-fürdő nevet viselt. Adler azt hirdette, nogy mindent
gyökeresen átalakíttatott, az addigi visszaéléseket megszüntette és igyekszik fürdőjének a rendes fürdőintézetet megillető tiszteletet megszerezni. A kiszolgálás szigorúan szolid lesz! Ö maga azonban nem léhetett nagyon
szolid, mert már az első évben megszökött. A fürdőt az
új gőzfürdő megnyitása után (1889) átalakították. Azután
Rogozsán vette meg és ma is működik.
Fürdő volt a Szepsi-út mentén fekvő Vörös rák vendéglő mellett is. Kundt Mihály nevű bérlője 1880-ban
„Vörös rák fürdő" (Spaleni hostinec) néven hirdette. A
„Kaschauer Zeitung" 1883-ban (57. sz.) nagyon kicsúfolja
„Gyógyfürdő" felírását. „Ez a felírás olvasható a Vörös
rák puszta egyik épületén, amelyben vagy 10 lyuk található, amelyekben elkorhadt fürdőkádak és néhány elporladt, elnyűtt divány hever és a látogató még egy egyszerű fürdőt sem kap, nemhogy gyógyfürdőt élvezhetne,
hacsak nem az ottani kútban, amely alkalmas lehetne
iszapfürdőre." A szigorú bíráló a helyzet javítását ajánlja
és igen sajnálná, ha a helv teljesen tönkremenne. Ez
azonban tényleg bekövetkezett, ma romokban hever.
A Bankóról és a Lajos-forrásról külön fejezetekben fo15*
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gunk írni, azonban itt említjük meg a mai Báránykán
volt „Baranek" fürdőt, amelynek vize állítólag kén- és
mésztartalmú volt. Legalább is így hirdeti azt Freudenfeld H. bérlő (Kasch. Zeit. 1880., 55.), amikor tiszta, kényelmes, megfelelően kijavított fürdőszobákat ajánl. Ez
a. fürdő is megszűnt, de épülete és a hozzátartozó vendéglő ma is fennáll.
Űgylátszik, hogy ezek az apró fürdők nem elégítették
ki a megnövekedett szükségletet, mert már 1869-ben,
amikor a város lakosainak száma 21.000 fölé emelkedett,
kezdtek foglalkozni egy nagyszabású gőzfürdő építésének terveivel. Mindenki belátta, hogy szükség van rá,
mégis két évtizedig tartott, amíg azt rengeteg tervezgetés és tanácskozás után megvalósították. Szinte érthetetlen, hogy abban az időben, amikor a város szépen fejlődött, amikor számos iskolát és kaszárnyát tudott építtetni, nem sietett ezt a közegészségügyre oly fontos és
amellett jövedelmezőnek ígérkező építkezést végrehajtani.
A fürdőépítési terv mozgatói között találjuk 1876-ban
dr. Moskovics Jakab városi tiszti főorvost, dr. Bernolák
József, dr. Biringer Gyula, dr. Kain Dávid és dr. Spalz
Dávid orvosokat és Hegedűs Lajos gyógyszerészt, akiknek neve eléggé kidomborítja, hogy a fürdőnek milyen
jelentőséget tulajdonítottak egészségügyi szempontból.
1876-ban Münster Tivadar polgármester elnöklete alatt
gyűlést tartottak a gőzfürdőépítés ügyében. Hegedűs Lajos gyógyszerész ismertette a felmerült terveket, amelyek közül az első a régi városi fürdőt (a Széchenyiligetben) akarta átépíttetni, a másik a mai Jakab-palota
háromszögalakú telkén akart új fürdőt emelni, a harmadik pedig iparteleppel szerette volna összekötni a fürdőt. 1876-ban a város eladta a híd melletti telket (Jakabpalota) Hegedűs Lajosnak és társainak fürdőépítés céljára. De ebből sem lett semmi. Néhány hónappal később
egy nagyon látogatott gyűlésen dr. Moskovics Jakab,
Vukovics Mihály, Hegedűs Lajos és Bródy Zsigmond
mint vállalkozók jelentkeztek gőz- és kádfürdő, női- és
férfi uszoda építésére. Javaslatukat nagy örömmel fogad.244

ták és azt remélték, hogy ezeknek az uraknak energiája
és ügyessége hamarosan tető alá fogja hozni a fürdőt.
A terveket kiállították és 500 drb. 100 frt-os 12ü/o-ot jövedelmező részjegy aláírására szólították fel a közönséget. Ök most már a Szt. István-hídtól jobbra eső Mollféle telken (ma a városi közművek telke) akartak építkezni, amelynek megszerzését és átengedését a várostól
kérték. Miután azonban a minisztérium nem hagyta jóvá
a telekvásárt, a társaság feloszlott. 1881-ben Bródy ajánlatát elfogadják, de a miniszter nem hagyja jóvá az ingyen telek átengedését. Aztán ismét városi építkezés
terve került előtérbe, de a legszerényebb keretek között
25—30.000 frt költséggel a régi fürdő helyén. 1885-ben
Pöschl Gyula városi mérnök készít terveket. A tervek
szerint a fürdő a következő helyiségeket tartalmazná: a
gőzfürdőben 100 öltöző kabin, pihenőterem, kupolás medence 4 zuhannyal, gőzkamra, dörzsölő, tornaterem, zuhanyterem 20 különféle zuhannyal, 1—1 langyos-, hidegés egészen hideg medence, villanyozó, toalett-terem, hidegvízgyógykezelő, 20 kétkádas és 10 egykádas fürdőszoba és uszoda! A különféle, változó tervek szerint a
költségek 43 és 86 ezer forint között ingadoztak. 1885ben már elfogadtak egy 52.000 forintos költségvetést és
el akartak adni ennek megfelelő értékű értékpapírt.
A régi fürdő helyén, a Széchenyi-ligetben akarták felépíteni a fürdőt. Éder ödön kéri ennek a tervnek a megváltoztatását és a Jakab-palota telkén való építést
ajánlja, hogy a fürdő télen is hozzáférhető legyen. A
belügyminiszter nem is hagyta jóvá az előbbi határozatot. Az ú j határozat a Jakab-palota telkén való építést,
az értékpapírok eladását és a Bródy-féle ajánlat elutasítását mondotta ki. Majd ismét Bródy Zsigmond ungvári
fürdőtulajdonossal tárgyaltak, aki hajlandó lett volna
felépíttetni a fürdőt és így felszabadult volna a város tőkéje. Jobban szerettek volna azonban helyi vállalkozót.
1888-ban a „Kaschauer Zeitung" újból a régi fürdő
Széchenyi-ligeti telkét ajánlja azzal a megokolással,
hogy az csak 100 méternyire van a híd melletti két telektől, amelyekre városfejlesztési célokra még szükség lesz.
.245

A rengeteg huzavona után, amelyet csak főbb vonásaiban ismertettem, végül is sikerült egy részvénytársaságot alapítani, amely a fürdőt fel is építette. Építési telekül 1888-ban Deil Jenő indítványára a fapiacot (a mai
Petőfi-teret) fogadták el, amelyet a város ingyen bocsátott rendelkezésükre. Szakmáry Károly elnöklete alatt
bizottságot alakítottak, amelynek tagjai voltak: Deil,
Dunkel, Herzfeld, Knöpfler, Kresz, Maurer Rezső, Rélay,
Schirger, Sztudinka, Wagner és Werfer Károly. A 60.000
frt részvénytőkéből azonnal lejegyeztek 15.000 frt-ot. A
„Kassai gőz- és kádfürdő részvénytársaság" alapszabályait 1888 október 1-én jegyezték be a kassai kir. törvényszéken ós nyomtatásban is kiadták. Ezután már
gyorsan ment minden. 1889 október 4-én ünnepélyesen
megnyitották az új fürdőházat, amelyet Répászky Mihály
tervei szerint építettek. Az egykori krónikás büszkén jelenti, hogy már az első napon 15-en fürödtek a gőzfürdőben, sőt a legelső 4 fürdővendéget névszerint is felsorolja (Schlesinger, Knöpfler, Wagner, Maurer Rezső).
Bár a fürdőt nem építették olyan nagyszabásúra, mint a
fentemlített városi terv elképzelte, akkor teljesen megfelelt a korszerű követelményeknek. Anyagilag is megfelelt a várakozásoknak. A gőzfürdő részvényei lettek a
legjobban jövedelmező kassai részvények. A fürdő
aranykorának a város vízvezetékének és csatornahálózatának kiépítésével kapcsolatos fürdőszobaépítkezések
vetettek véget.
Röviden meg kell emlékeznünk a szabadtéri fürdőkről is.
A legrégibb fürdőgyógymód, a szabadban, folyókban,
tavakban való fürdés a XIX. században új virágzásnak
indult. Kassán is már 1845-ben alakult egy részvénytársaság, amelynek nevében Csáky Tivadar gróf és társai a
várostól „Testgyakorló intézettel egyesített Üszó- és
Vívó Iskola" céljaira a Fiserka nevű rét egy részét kérik (Fiserka, Fischer-kert, később Reiter-féle uszodakert).
A következő évben újra kérik a Malom-árokban létesítendő hideg fürdő engedélyezését. A felépített polgári
uszodát hosszú éveken át bérelte Feldmann Jónás. 1883.246

ban újjáépítették és ekkor arról is volt. szó, hogy hidegvízgyógyintézettel bővítsék ki. Bérlője Horalek Ferenc,
majd lebontásáig Reiter György volt.
A katonaság 1851-ben kért telket a ma is fennálló katonai uszoda felépítésére.
A Malom-árok partján több kisebb kabinfürdő is működött. Ilyenek voltak a Szent László-utca mellett, a
Barkóczy-kertben, a mai Éder-utca mellett, az Andrássykertben, a Nagyludmány- (ma Zrínyi-) utcán. Itt Wikoukál János kertész tartott fenn 7 zárt női- és 7 szabad
úszó férfi kabint.
1907-ben a Géza-utcától északra létesítettek a Malomárkon egy népuszodát és ugyanakkor elhatározta a város
egy nagyszabású népfürdő létesítését is.
Ennek, valamint korszerű strandfürdőnek felállítására
a világháború befejezéséig nem került sor.
III.
A Bankó

(fürdő- és

üdülőtelep)

A világ csaknem minden gyógyforrása felfedezésének,
vagy neve eredetének megvan a maga legendája. Ezt a
sorsot a mi szerény kis bankói vizünk sem kerülte el.
Timon után Tutkó József azt írja, hogy 1684-ben „a várostól nem messze, észak-nyugot részén fekvő erdőségben gyógyvíz fedeztetett fel, minek következtében
azt egy szemfényétől megfosztott Bankó nevű használnálván, kitől egyszersmind a hely Bankónak neveztetett
el" (Loco Banconi noínen. Ante annos amplius quinquaginta aquis ejus illuminato caeco inclaruit... Timon).
Mint a legtöbb hasonló legenda, ez sem bírja el a történelmi bírálatot. Városi levéltári adatok szerint már
1553-ban használták a Bankó erdő elnevezést. Az erdő
alatt szőlőhegyek terültek el. Egy 1598. évi rendeletben
a Bankón lévő, parlagon fekvő szántóföldek megműveléséről is van szó. Az 1612 május 18-án tartott tanácsülés kimondja, hogy „elsőben az erdőt Kassától fogva az
Bankótól a nagy úton el tova föl a kőbányáig, amerre
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Szentvérfalura (ma Kassabéla) járnak, attól fogva alá a
völgyön, Lakatos-utcára néző vöigyre a Csermelyig és
megint mind a városig, a Csermelyen alá senkinek ne
legyen szabad ott fát vágni, sem bírónak, sem másnak,
se város számára sub poena fl 12." Valamivel engedékenyebb az 1687. évi szab. rend. 14. pontja, amely szerint „az Bankóról szabad legyen az concivis embereknek,
nemes bíró uram őkegyelme hírével tűzre való fát hordani".
1652-ben Kőműves Jakab eladta Beszter Jánosnak
bankói szőlőjét (Vinea in Bankó).
A Timon-féle évszám tehát hamis. A forrásnak 1684ben történt felfedezése épp oly kevéssé hihető, mint a
vak Bankó meséje.
A Bankó elnevezés eredetét másutt kell keresnünk.
Magyary-Kossa 3. és 4. kötetében háromszor szerepel a
bankai-fürdő. Ez az azóta tönkrement fürdő a Vág partján,
Galgóc közelében feküdt és az 1668—1673 között ott járt
Edward Brown angol orvos leírása szerint 15 meleg fürdővel bírt. Thaly Kálmán szerint a pöstyéni fürdőt Rákóczi korában „bankai forrás"-nak is nevezték. Ernyei
József szerint (A Magy. Gyógysz, Tudományi Társ. Értesítője 1932) a pöstyéni forrás egyik ágát, a mai Banka
faluban az Árpádok alatt megszerezték betegeiknek a
bencések. „A Banka szó kis fürdőt jelent", mert a bencések ott fürdőházat létesítettek, amely a 18. században
is meg volt még, de azután a forrásokat lassankint elmosta a régi medrét elhagyó Vág folyó.
Közelfekvő tehát az a véleményem, hogy a Bankó szó
a Banka szóból származik és ugyanazt jelenti, vagyis kis
fürdőt.
Ezzel szemben Encsi (a „Felvidéki Üjság" 1943 február
6-iki számában) azt igyekszik bizonyítani, hogy Bankó
régi szláv eredetű személynév és ilyen nevű tulajdonosa
után viseli a fürdő a nevét, mert „legtöbb helységnevünk
személynevet takar".
Nem is kétséges, hogy Bankó valóban személynév,
előfordul egyebek között abban a szép költeményben is,
amelyet horvátból fordított valaki a vágmenti Semptében
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1570-ben, de ebből még nem következik az, hogy a kassai fürdőt is Bankó nevű személyről nevezték el, mert
sehol sincs nyoma annak, hogy az a föld valamikor egy
Bankó nevű úr birtoka lett volna. Különben Timon és
Tutkó szerint is Bankó nevű személyről volt szó.
Helytelen a bankói melléknév. A Bankó szóból képzett
melléknév helyesen bankai, mint Jászó, jászai, Forró,
forrai, Szikszó, szikszai, Kálló, kállai, Brassó, brassai stb.
A Bankó-erdőt már 1553-ban említik, a bankói ásványvíz gyógyító hatását a legenda már 1684-ben ismeri, de
az ott lévő fürdőház első nyomát csak 1703-ban találjuk.
Ebből az évből származik a következő írás: „Azt is kívánják kegyelmetek, hogy a Bankón lévő fürdőnek dolga
mikarban légyen, investigáltassék és a nemes község az
iránt informáltassék, a mellett penig, hogy valami házikók ottan építtessenek, ahol magokat a fürdőszemélyek
esőnek idején megvonhassák és oda illendő mesteremberekkel megszállíttatnak." E szerint tehát addig is fürödtek már a bankói ásványvízben, de, mint az akkoriban
másutt is szokásos volt, csak a szabadban és abban az
időben építettek fedett helyiséget. Amit építettek, az már
1704-ben elpusztult, amikor Rákóczi kurucai Forgách Simon vezérlete alatt ostromolták Kassát. 1705 május 3-án
szerződéssel bérbeadta a város Bankó fürdőjét.
„Determináltatott, hogy a Bankón levő fürdőnek
gondja viselése engedtessék fürdős Pintér Jósef uramnak tíz tallérig való arendában, mivel ez elmúlt esztendőben bloquádának alkalmatosságával alkalmasint elpusztult és a nemes városnak módja nincsen felállítására." (Kemény: Tört. Tár. 1909.)
1749-ben nagyobb építkezést végeztetett a vároS és
helyreállíttatta az épületeket, úgy, hogy 1751-ben a Bonorum inspector könyve szerint már 150 forint bért fizet
Melchior Fidler „á Balneo Bankó".
A XVIII. században elrendelték, hogy a fürdőszobákat
számozzák meg, lássák el órával és fekete táblával,
amelyre a fürdős felírhassa a fürdés megkezdésének idejét. Egy órai fürdés árát 9 kr-ban szabták meg, azzal az
indokolással, hogy természetes melegvízfürdőkben is 12
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kx-ba kerül egy fürdő, itt pedig a vizet még meg is kell
melegíteni.
A város nemcsak a fürdőépület helyreállításáról és
rendbentartásáról, bérbeadásáról, a fürdőárak megállapításáról gondoskodott, hanem a vendégek szórakoztatására
cigányzenéről is. A banda, amelynek 1760-ben Mighi
György és Berley Károly voltak a prímásai, évi 3, majd
4 forint fizetést kapott. 1766 május 5-én még azt is előírták, hogy az idegenforgalom érdekében jó zenével szolgáljanak („musicis autem Bankojensibus sub spe, ea,
quod iidem miusicam bonam in aducillo pro constanti
producent, per quam populus eorsum magis attrahi sólet"). (Kemény L.) 1765-ben már kápolnája is van a fürdőnek a ferencrendiek Históriáé Dominusa szerint.
Egy perben 1771-ben mint tanút kihallgatták Michoc
Márton „Balneator Bankoviensis"-t és feleségét.
Az „Almanach von Ungarn"-ban Fuker 1778-ban azt
írja, hogy a hegyek között lévő Bankó fürdőnek nagy
a látogatottsága, mert a nép azt tartja, hogy az már sok
betegséget meggyógyított.
1781-ben ismét építkeztek, valószínűleg szállodát építettek, mert míg addig csak a fürdősnek írtak elő rendtartást és árszabályt, az 1783-ban kelt rendtartás a kocsmárosnak szól a következőképen:
„Melyhezképest a bankói nevezett fürdőnek kocsmárosa az alább megírt feredőhöz tartozandó alkalmatosságokról az Tttes Ns. Magistratusnak rendelésébül szabott Taxát köteles leszen beszedni.
1. Minden az ott szálóknak rendeltetett szobátul, mely
egy vagy két napra foglaltatik el, minden napra vészen
be 12 kr.
2. Hogy ha azon említett alkalmatosságok foglaltatnak
el egy vagy két órára azalat és alkalmatosságoktul vészen minden órára 1 kr.
3. Minthogy pedig azoknak is, melyek magok készített eledeleken élnek, szükséges lészen a konyha és fa,
következendő képpen a konyháért és fátul fizetni fognak
ebédre 3 kr. nem külömben vacsorára is 3 kr., mindössze 6 kr.
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Észre kel venni vagy tudva légyen az is, Hogy az feljebb említett kocsmárosnak a jövedelmet letette igaz
hite szerint az ottan lévő urnák jelenlétében vona készítette Buxába igazán bétegye, melyből is hiv szolgálatáért és fáradcságának jutalmáért negyedrész adatik nekie oly conditio alatt mindazontáltal, Hogy az ilyet a
vendégeknek elkészített.
A szobáktul és konyhákhoz lévő tartozandó kulcsokat
maga mellet, minden időben készen tarcsa és valamint
azon szobákat nemkülönben az konyhákat is mindanyiszor hányszor kívántatik és szükséges lészen kisepertesse
és tisztán tartsa, minden fölött pedig az kápolnára és
abban lévő oltárra, mely egyedül az Istennek dicsőségére építetett, szorgalmatosan vigyázzon és mindenféle
botránkoztató dolgoktul meg tarcsa az oltárt, Statuakat,
Gyertyatartókat mindenféle .haszontalan és nedves ágaktul avagy virágoktól megrakni ne engedgye, ezekfeiet
pedig az ottan megszálot vendégeket, melyek fegyverekel és más szerencsétlenséget okozó eszközöket oda
jönnek, meg incse és semmiképpen ne engedgye, akik
pedig ezen intésekre sem hajtanak, avagy némely veszekedéseket és Lármákat okoznak, azokat azonnal Ttis
Bíró Uramnak béadja és megjelenteni el ne mulassza s
utolyára, valamint az fellyebb említett kápolnában, úgy
az vendégeknek Szobáiban is az tisztaságra vigyázván,
minden károktul avagy károkat okozó dolgoktul megőrzi, hogy akkor midőn az néki adandó Inventarium
szerint számot kelletik adni mindezekről, minden hiba
nélkül számolhasson és mindenkinek adhassa."
Ugyancsak 1783-ban előterjesztést tesz a városi tanács
a püspöknek, hogy az elkészült bankói kápolnát, amely
mentes lesz minden profán használattól, áldassa meg a
kanonok-plébánossal, „hogy benne az egészségük helyreállítása végett ott tartózkodó betegek („aegrotis causa
recuperandae valetudinis eorsum") és a Szepes megyéből a városba vezető közúton jövő utasok részére nemcsak vasár- és ünnepnapokon, hanem köznapokon is engedtessék meg istentisztelet tartása".
1795-ben a helytartótanács elrendelte az ország gyógyr
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forrásainak összeírását. Kis Vitzay városi physicus az
„Arany Oroszlán" gyógyszertárban vizsgálta meg a város forrásvizeit és bennük kevés vasvitriolon és alumenes földen kívül semmit sem talált. Schwarz Sámuel patikus kéri a várost, hogy térítse meg a vizsgálathoz beszerzett üvegedények, hőmérők, poharak árát.
1798-ban úgylátszik házi kezelésben voltak a város
fürdői, mert Frigyes bankói fürdős kéri a várostól fizetésének megállapítását. Évi 12 forintot adnak neki,
ugyanannyit, mint a savanyú víznél lévő fürdősnek.
1815-ben Sihulszky Frigyes városi physicus 6 évre kibérelte a bankói fürdőt, nem nyereségvágyból, hanem a
közönség érdekében. Az erdőben fasort, annak végére
lugast állít, székeket helyez el, a forráshoz lejáratot csinál, utakat épít. 1817-ben a kocsmárossal pereskedik.
Szepesházy és Thiele 1817-ben (Neuester Wegweiser)
a következőket írják a Bankóról: „Vastartalmú fürdő, háromnegyed órányira Kassa sz. kir. várostól, Abauj megyében, elengedő lakással ellátva, mint fürdő csekély
jelentőségű, de a várostól való kis távolsága és regényes, erdőkoszorúzta vidéken való kitűnő fekvése miatt
említésreméltó. Idegenek nem látogatják a fürdőt, annál
inkább életvidám kassai természetbarátok és természetbarátnők, akik az ott épített vendéglőben tánc és zene
mellett mulatnak, szép nyári napokon szabadban való étkezés mellett örülnek az életnek és a környező erdők
sűrű lombos, hegyen-völgyön kanyargó útjain eltünedeznek."
1840-ben utat építenek a fürdőhöz az alsó malomtól.
Ekkor Nagy János bérelte a fürdőt.
Wimmer G. A.: „Das Aba-Ujvárer Komitat" c. Bécsben
1841-ben megjelent könyve ezt írja a Bankóról: „A közeli
Bankó-fürdő, félórányira a várostól, a legkedvesebb erdei tájak egyikében, érdemes kirándulást nyújt, amit a
kassaiak erősen ki is használnak. A vidék különben is
gazdag mindenben, ami az ember lelkét gyönyörködteti.
Sajnálatos azonban, hogy itt sem látják be, hogy milyen
kincseket nyújt a természet és a táj s teljes elismerésével
annak, ami van, nem lehet védekezni a kellemetlen ér.252

zéstől, ha meggondoljuk, hogy mi lehetne és minek kellene lennie."
1850-ben az egészségügyi jelentés szerint a hatóság
területén ásványvizek nincsenek!
Lengyel Dánielnek 1853-ban Pesten megjelent „Fürdői
zsebkönyv'-ében a következőket olvassuk:
„Bankó, mellyet Mühlenbachnak is neveznek, sz. kir.
Kassa városához tartozó fürdőhely: melly közel a városhoz, szőllőhegyek s erdők közt fekszik.
Van itt égvényes vasas forrás, melly ital s fürdő gyanánt a gyomor nyálkásságai, savanyai, a lép és máj váltólázak következtébeni daganatai, csúzos, köszvényes
bántalmak, görvély s kőbetegség ellen jó sükerrel használtatik.
Egy vendégfogadó is találtatik a fürdőnél, hol a kassaiak táncz s zene közpette s tájékoni sétálásban, jó időtöltést találnak."
Nem kell azt hinnünk, hogy a bankói víz csaxugyan
kigyógyította mindazt a betegséget, amelyet Lengyel felsorol. Akkoriban divat volt a fürdők javallatai között
minél több betegséget felsorolni.
A Mühlenbach nevet sehol másutt nem találtam. Talán
összetéveszti a Savanyúvíz Mittelmühlbad nevével.
1854 augusztus 27-én Horváth József báró a bankói
fürdőhely szépítése és tökéletes helyreállítása végett
felsőbb helyen engedélyezett társulat, egyszersmint a
bankói és csermelyvölgyi korcsmáltató jognak bérlője,
választmánya nevében kéri a tanácsot, hogy ott szekérés lőállást építsenek s hozzá ingyen fát kérnek. Tehát az
abszolutizmus idején is fejlesztették a Bankót. Ekkor építették a fürdőszálló épületet emeletesre. Az utakat is
kiépítették.
A Kassa-Eperjesi Értesítő 1864. évi július 9-én megjelent számában „A bankói útépítési bizottmány" magyar
és német nyelven jelenti, hogy az útépítések befejezésükhöz közelednek, az új gyalogösvény június 26-án már
teljesen elkészült, a szekérutakat pedig a még hátralévő
kisebb munkák befejezése után július 24-én fogják köz.253

használatra átengedni. Megköszönik az adományokat és
támogatásokat. Bevettek 2003 frt-ot. (közte 500 frt-ot a
bankói társulat által megajánlott 1000 frt-ból). Kiadtak
2800 frt-ot, de még valószínűleg további 600 frt-ra lesz
szükségük. Az új út ünnepélyes megnyitására és beszentelésére népünnepélyt szándékoznak rendezni.
1865 május 7-én Bankón a színtársulat szabad ég alatt
nagyszámú közönség előtt előadta Szigligeti „Nagyidai
czigányok" c. népszínművét (Benczúr Vilmos: „Kassai
játékszín"). A következő évben Br. Horváth József, a
Bankószépítési Egylet elnöke a bankói épületek kijavítását és magán nyári lakok építésének engedélyezését
kéri a várostól. El is határozzák az épületek és az utak
kijavítását.
1866-ban Vojtschek Anna bérelte a Bankót. 1867-ben
átépítették a fürdőt. 1875-ben a város köszönő iratot intéz Kraft Alajoshoz és Heim Ferenc cs. k. főhadnagyhoz
a Bankón felfedezett forrás kiásása és kiépítése körüli
munkájukért.
Miután a Lujza-fórrás kiapadóban volt, 1897-ben a
Bankó feletti gazdasági tanintézeti erdőből új forrás vizét vezették le.
1880-ban özv. Reiterné volt a bérlő, akinek kérésére a
bankói út kijavítására, a kút helyreállítására és halaszthatatlan javításokra a város 500 frt-ot adott és a munkálatok vezetésével Éder ödön c. főjegyzőt bízta meg. Május 20-án megjegyzi a Kasch. Zeit., hogy a Bankó igen
jó idény előtt áll, mert a nyári lakások legnagyobb részét már kiadták.
1883-ban a bankói fürdőt a város maga kezelte és a
kezelést Rélay Róbertre, Antal Emilre és Hollay Adolfra
bízták. Csak a vendéglőt adták bérbe. 1885-ben a tavalyi
bérlő, Tóth János 500 frt bért fizet. Ugyancsak 1885-ben
nyitották meg az új jahodnai utat. Nem messze az ú j út
beszáj ázásától, a fenyők alatt a hegyoldalon dr. Wittenberger ezredorvos új savanyúvízforrást talált, amelyet
bizottsággal vizsgáltattak meg.
A 80-as évektől kezdve semmiféle adatunk nincs a
bankói fürdőről. Űgylátszik, hogy az ú j gőzfürdő felépí.254

tése után az is megszűnt és csak a szálloda-vendéglő
üzem maradt fenn.
1879-ben sürgetik a városi közgyűlésen a Bankónak
villateleppé való kiépítését. 1887-ben Maiéter Vilmos
gyógyszerész tevékenykedik a Csermely-völgy és á
Bankó villái érdekében.
A város az építtetőknek 30 évre ingyen telket adott,
csak a tulajdonjog elismerése címén kért a kertért 3 koronát és a beépített terület négyzetméteréért 1 koronát.
1886 és 1891 között építették az Offenheimer, Kraft,
Bielek, Eschwig féle villákat és azután még 1—2 villát.
Ma sem áll az egész telep csak 6—7 villából és a szálloda épületéből. Pedig hogy milyén nagyszabású fejlesz^
tési tervvel foglalkoztak városunknak a jövőbe látó érdemes férfiai, azt egy 1898 november 15-én kelt „Felhívás"-ból nagy meglepetéssel olvashatjuk. A felhívás
annyira érdekes és ma is időszerű, hogy legalább egyes
részeit szószerint idézem.
„Gyógyfürdőt és villatelepet akarunk létesíteni mintegy 300.000 korona erejéig terjedő beruházással Kassán
a csermelyvölgyi fenyveserdőben, az „Epres" (Jahodna)
hegyre vezető és a bankói út keresztezésének regényes
szépségű tájékán, az e célra a városi közgyűlésnek 1898.
évi szeptember 28-án kelt 7597. számú határozatával átengedett mintegy 56 kat. holdnyi területen.
Pazarul szórta szét bájait a természet e tájékra, amelyen kényelmes gyógyfürdőt, elegáns szállót, nyilvános
tánctermet, éttermeket, nyilt uszoda- és Csolnakázás céljára szánt tavat kívánunk előállítani és ezeken kívül módot kívánunk nyújtani mindenkinek, hogy e tájékon a
saját céljaira villákat építtethessen.
Ha célt érünk, azzal régi óhajtása fog teljesedésbe
menni Kassa sz. kir. város közönségének. Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy az országnak igen számos, a Tátra
aljában és általában a Kárpát hegyvidékén fekvő községe, nagyarányú jövedelmekre és forgalomra tett szert,
hasonló gyógyfürdőknek és villatelepeknek létesítésével.
Nyilvánvaló ennélfogva, hogy ily telepnek városunk
közelében való létesítése a város közönségének idegen.255

forgalmi érdekei szempontjából mennyire áldásthozó és
mennyire kívánatos.
Nem ok nélkül kecsegtetjük magunkat a sikernek és
a létesítendő telep felvirágzásának reményével, mert a
fennálló ilyes telepek semmiesetre sem képesek megállani a versenyt azzal a teleppel, amelyet mi szándékozunk előállítani.
Egyikük sem bír ugyanis a Budapesttel való kényelmes összeköttetésnek és a városunkhoz hasonló vidéki
nagy gócponthoz való közel fekvésnek szembeszökő előnyeivel.
Regényes szépségű fekvés, gyógyerejű üde levegő és
bőséges forrásvizek csak keresettebbé tehetik telepünket
más ilyes telepekkel szemben. Hozzájárul az előnyökhöz,
hogy mi egyidejűleg a vasúti pályaudvartól a városon
át kényelmes és olcsó közúti vasúti közvetlen összeköttetést is szándékozunk e gyógyfürdőhöz és villatelephez
előállítani.
Háromszázezer korona részvénytőkével részvénytársaságot akarunk, e telep létesítése céljára megalakítani."
A társaság cége: „Kassai fenyves gyógyfürdő és nyaralótelep részvénytársaság."
A felhívás többi része a részvényjegyzésre való felhívással és a jegyzés technikájával foglalkozik.
Mint alapítók a Kassavidéki tourista-kör gyógyfürdő
és villatelep építő bizottságának tagjai írták alá. Megérdemlik, hogy neveiket e helyen is hálával említsük
meg: Delaval E. Geo, Gerlóczy Géza, Hollay Adolf, Kemény Géza, dr. Kircz Viktor, Kozora Vince, Kresz János,
Markó Gusztáv, Maurer Rezső, Molnár Lipót, Schalkház
Lipót, dr. Sichermann Bernát, Slachta Kálmán, Soukup
Adolf, Szőnyey István, Vadász József.
Az alapítók nagy lelkesedéssel látnak a munkához.
Kozora főjegyző vezetésével küldöttség keresi fel Péchy
Zsigmond főispánt, Münster Tivadar polgármestert és
Éder ödön képviselőt, azután Gerlóczy tanár vezetésével Bubics Zsigmond megyéspüspököt. Mindnyájan megígérik anyagi és erkölcsi támogatásukat. A polgármester
a városi közgyűlési terembe december 18-án az egész
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polgárságot gyűlésbe hívta. A nagy terem tele volt, de
mint a krónikás megjegyzi, éppen a város leggazdagabb
polgárai hiányoztak. Reméli azonban, hogy azokat is sikerül majd megnyerni. A gyűlésen Kozora főjegyző ismertette az ügyet. A 3000 részvényből már 800-at jegyeztek. A gyűlésen a közönség meggyőződésévé akarják tenni azt a nézetüket, hogy az ú j telep sikerrel fogja
megállni helyét, mert a fővárossal való könnyű, gyors,
közvetlen és olcsó közlekedés folytán előreláthatólag
úgyszólván kiránduló helyévé válik Budapest főváros
közönségének! Azt szeretnék, hogy az egész részvénytőkét a város közönsége jegyezze. Idegen tőkét nem
akarnak igénybe venni. Hivatkozik a gözfürdőrészvények
kitűnő jövedelmezőségére is.
A gyűlésen aggodalmaskodókban sem volt hiány.
Stöhr Sziárd konviktusi kormányzó azt kifogásolta,
hogy a tervekben az építendő szálloda homlokzata
északra néz. Megnyugtatják, hogy a homlokzat inkább
keleti irányú, de a végleges tervekben még azon is lehet
majd változtatni. Répászky építész a Bankónak támasztandó verseny miatt aggódik, ö t azzal szerelik le, hogy
a Bankóra nem lehet közúti vasutat építeni, az ú j telep
pedig a ' pályaudvartól könnyen megközelíthető közúti
vasúttal. Különben az idegenforgalomból a Bankónak is
haszna lesz, mert a vendégek kölcsönösen kirándulnak
és sétálgatnak majd a két telep között. Roxer Vilmos
stószi fürdőigazgató rámutat arra, hogy Iglófüred, Thurzófüred és Stósz alig jövedelmeznek, továbbá, hogy a
vendéglős nem fog megélhetni, mert a villák lakói nem
fognak nála étkezni. Neki azt válaszolják, hogy az említett fürdőhelyeknek drága és nehézkes a megközelíthetősége, viszont a kassai Pestről közvetlenül és olcsón elérhető. A vendéglősnek elég, ha a szállodai vendégek és
a kirándulók fognak ott étkezni. Végül is egyhangúlag
helyeslik a terveket.
Ügylátszik azonban, hogy a gazdag kassai polgárok
támogatását mégsem sikerült megnyerni, mert már négy
héttel később a végrehajtó bizottság ülésén dr. Moskovics tiszti főorvos" bejelentette, hogy a fővárosban tár17
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saság alakul „Kassafüred" megvalósítására. Ezt nagy
örömmel fogadták és a főorvosnak köszönetet szavaztak.
Ebből,sem lett semmi! 1899 március 8-án a kiküldött bizottság Szönyey István elnöklete alatt kimondta, hogy
a társaság nem alakul meg, mert a részvénytőkét nem
jegyezték le.
Részletesebben ismertettem ezt a fürdőalapítási kérdést, mert jellemző elődeinkre, hogy 20 évig tanakodtak,
amíg az aránylag kis gőzfürdőt megvalósították, de hai
hónap elég volt nekik arra, hogy egy ilyen nagyjelentőségű tervet eltemessenek! Viszont minden elismerésünket megérdemlik azok, akik e tervet felvetették —
akkor is, ha szép tervükből nem lett semmi.

IV.
A Lajos-forrás (ásványvíz és g y ó g y f ü r d ő )
A Kassa határain kívül is többé-kevésbbé
ismert Danii
kón kívül még egy gyógyfürdője van, illetve helyesebben csak volt városunknak, a Kassa és Hernádtihany
között, a Hernád partján fakadó Lajos-forrás, amelyet
régebben egyszerűen Savanyúvíznek neveztek.
Ennek felel meg a régi latin elnevezés is: Balneum -acidulare. Német neve: Mittelmühlbad, mert a fürdő a csermelyi középmalom mellett volt. Reá vonatkozó adataink
körülbelül 170 évre terjednek, de talán már régebben is
ismerték.
A város jegyzőkönyve szerint 1774-ben a középmalom
melletti fürdőházból befolyt 132 frt 20 kr bérjövedelem.
1778-ban az „Almanach von Ungarn"-ban írja Fuker,
hogy kitűnő a Mittel-Mühlbad, amelynek ásványos a
vize (a fehérneműn vasas foltokat hagy).
1791-ben faházat építettek a Savanyúvíz mellé. 1808ban újabb építkezésről és átalakításról tudunk. A Bankóról szóló fejezetben láttuk, hogy Frigyes bankói
fürdősnek ugyanannyi fizetést, évi 12 forintot adott a
város, mint a savanyúvíznél lévő fürdősnek. Tehát -akkor
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itt is volt fizetett fürdőse a városnak, vagyis ez a fürdő
is házi kezelésben volt.
Meg nem erősített hagyomány szerint a forrás eredetileg nem a mai telep helyén, hanem a vele szemben
lévő hegyoldalon fakadt. A mai telepen később fúrták
a kutat. 1813-ban nagy szerencsétlenség érte az egész
telepet. A Hernád kiöntött, az árvíz elmosta a fürdőépületet és a forrást is. A Hernád ú j medret vágott magának és a forrás a folyó fenekére került. Később ismét
napvilágra hozták a forrást, mert már 1827-ben Szepesházy és Thiele Kassán megjelent „Neuester Wegweiser
durch das Königreich Ungarn" című könyve a gyógyfürdők között sorolja fel. Azt írja róla, hogy ,,a Hernád
folyó mentén, a külvárosban van, igen kevés vasat tartalmaz, néhány évvel azelőtt csak fából készült fürdőkamrácskákkal volt ellátva, most azonban már tartós
anyagból, patkó alakban, 3 hosszú sorban újjáépítették
és berendezték. A közönség kényelmére és a Mühltor
előtti vidék díszére szolgál, egyébként nincs több gyógyító ereje, mint a közönséges víznek. Mivel egy fürdő
ára csak 15 kr, a szegényebb közönség is használhatja."
1841-ben Wimmer írja „Das Aba-Ujvárer Komitat" c.
munkájában: „A kisbécsies kassaiak (die kleinwienerischen Kaschauer) gyönyörködnek az ő, erdős dombokkal kedvesen koszorúzott Mittelmühlbad-j-ukban, egy
órányira a várostól. A savanyúvíz ivásra igen kellemes,
a séta kedves, egy fürdő mindenkor nagy jótétemény és
szabad élvezet, amelynek az egészségre való jótékony
befolyásában sohasem szabad kételkedni."
1854-ben írja a városi tanács, hogy a század eleje óta
ismeretes forrás mintegy 10 éve használatban van és
környéke eleinte a városi lakosok mulató és kirándulási
helyéül szolgált, később a fürdőépületnek mintegy 2 évvel ezelőtt történt felépítése óta a vizet fürdésre is használják. Ez adatok szerint tehát 1844 körül újra megtalálták a forrást és 1852-ben új épületet is emeltek. Az egész
te'ep később magánkézre került. Id. Legány Frigyes
1871-ben 1121 forintért megvette a kvasna voda (savanyúvíz) rétet. Neki sikerült felfedeznie a Hernád med.259

Tébe került régi forrás egy ágát, amelyet Kossuth Lajosról Lajos forrásnak nevezett el. Ez állítólag nem volt
olyan erős, mint az elveszett forrás. Később a város peres
úton igyekezett visszaszerezni a forrást, de ez nem sikerült. A Legányék kezében maradt forrás megkapta a
gyógyfürdő elnevezést. Fellendülését az is mutatja, hogy
a 80-as évek elején naponta négyszer jár oda a nagy
sétatérről a 14 személyt befogadó, Zigman-féle omnibusz.
1885-ben azt hirdeti a Lajos-forrás, hogy a víz gyógyereje sokkal ismertebb, semhogy azt ajánlani kellene. A
fürdőt is évről-évre fejlesztik. Vizét újabban üvegekbe
töltve szét is küldik és az nagy kelendőségnek örvend.
Kapható Schufflay Román bérlőnél. A fürdő komolyabb
jellegére abból is következtethetünk, hogy a fürdővendégek neveit tartalmazó névsort, Kurlistét is kiadnak.
Ebből láthatjuk, hogy a vendégek egy része nem volt
kassai lakos. Ugyanezen évben sürgetik a közúti vasút
kiépítését, már a fürdők érdekében is.
A „Kaschauer Zeitung" 1885. évi 87—98. számaiban
terjedelmes, 7 folytatásban megjelent geológiai értekezést közöl Götz Károlytól a Lajos-forrásról. Bevezetésében elmondja, hogy a forrás nevét felfedezésének napja
után viseli. Egyes betegségek ellen gyógyító hatású. A
vizet üvegekben is forgalomba hozzák, ezeket igen jól
kell ledugaszolni. A fürdőt újabban a gyógyfürdők közé
sorolták. Régebben ott volt, ahol most. a Hernád folyik.
Sok eredménytelen keresés után sikerült a forrást megtalálni a folyó jobb partján. Azt hitték, hogy a forrás a
Várhegy oldaláról ered. Ezeket az adatokat már ismerjük. Sokkal fontosabbakat is közöl.
A forrásnak két vegyelemzése ismeretes, az egyik Hidegh tanártól, a másik, tökéletesebb, Stollár tanártól. Hidegh szerint 7, Stollár szerint 14 ásványi alkatrészt tartalmaz. Ezenkívül két gáz is van benne: szénsav és kénhydrogén. „A Lajos-forrásnak, ha azt ásványvíznek is
kell tekinteni, és mint ilyen ne is szégyelje magát, mégis
elég oka van arra, hogy szerény legyen", írja Götz.
Nagy készültséggel keresi, hogy honnan származik a
forrás és hogyan keletkezett az ásványvíz. Az egész geo.260

logiai kérdés helyett csak Götz kutatásainak igen érdekes
és feltűnő végső eredményét ismertetem.
A Lajos-forrás nem ered a Várhegy oldaláról, valószínűtlen, hogy a forrás helyén keletkezik, nem átszűrődött
Hernádvíz, hanem eredetének a téhányi oldalon, tehát a
Hernád bal partján kell lennie! Ott kellene fúrásokat eszközölni! A forrást sok évei} át igen sok helyen keresték
a Hernád jobb partján és csak 3, a Hernádhoz és egymáshoz nagyon közel eső helyen találták meg. Igen valószínű, hogy a Hernád balpartján a víz összetétele más
és előnyösebb lesz és pedig annál inkább, minél meszszebb a Hernádtól és minél közelebb az eredő helyéhez
fogják megtalálni a forrást!
Ha tehát Götz geológiai megállapításai ma is helytállók, akkor a Hernád bal partján kellene fúrásokat végeztetni.
Boleman István dr. 1887-ben megjelent „Fürdőtan"-a
a kénes vizek meszes, hideg csoportjába sorolja a Lajosforrást. Az 215 m magasan fekszik, hőmérséklete 10 Celsius fok. „Abauj megyében, Kassa városától északnyugatra, lankás domboktól kerített völgyben fakad a forrás, melyet Lajos-forrásnak neveztek el és mely körül a
legújabb időben fürdőtelepet alapítottak. Csinos park közepén áll a fürdőház, 14 lakószobával és 10 fürdőkabinnal, minden kabinban 2 kád áll.
A forrás vizét 1884-ben Stollár Gyula tanár vizsgálta
meg.
A Lajos-forrást már is használják a légzőszervek hurutjánál, alhasi pozsgánál, csúzos bántalmakban stb.
Jó fekvése, üde levegője kellő kezelés mellett hamar
virágzásra juttatja a fürdőt."
A fürdő ekkor élte aranykorát. Tulajdonosának halála
után azonban az özvegy 1890-ben eladásra hirdeti azt.
Egy időre Sichert Károlyék tulajdonába kerül. özv. Sichert Károlyné fürdő tulajdonos 1899-ben („Uj Század")
így hirdeti a Lajos-forrás vizének javallatait: „Orvosi
szakvélemény szerint a víz használata következő kóreseteknél ajánlható:
1. A gége és légcsövek idült hurutjainál; 2. csúznál.
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csúzos daganatoknál és idült köszvénynél; 3. bőrbetegségeknél, különösen psoriasis, pytiriasis és acne; 4. ólommérgezésnél; 5. meggyökeredzett bujakórnál; 6. égvényes
sók bő tartalmánál fogva különösen ajánlható még az
altest vérkeringési bajainál és idült hurutoknál."
A Sichert-családtól 1914-ben megvette a város az
egész fürdőtelepet 50.000 koronáért.
Azóta azonban fellendülés helyett visszafejlődés, majd
pusztulás lett a telep sorsa. A fürdőépület lassan omladozásnak indult, a fürdőüzemet beszüntették és a világháború után az egész épületet lebontották. A Hernád közelében a város ú j kutat fúratott és a régit betömette.
A régi vendéglőépület még áll, mint a hajdani élénk
„fürdői élet" és kedves iskolai majálisok emléke.
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Kassán m e g j e l e n t régi orvosi
könyvek
Az olvasó, -aki hozzászokott -ahhoz, hogy a 67-es kiegyezés óta hazánknak nemcsak közlekedési útjait és
eszközeit, nemcsak ipari, kereskedelmi és pénzügyi vállalatait, hanem irodalmi és tudományos életét is a fővárosba központosították, bizonyára meglepetéssel fogja
olvasni e sorokat. Ha tudja is, hogy Kassa évszázadok
óta előkelő helyet foglal "el az ország szellemi életében,
meg fogja lepni, hogy Kassán már több mint 200 évvel
ezelőtt orvosi tudományos könyvek is megjelentek.
Amikor Kassán az első hat orvosi könyvet kiadták,
még nem is volt hazánknak orvosi egyeteme, mert azt
csak 1770-ben nyitották meg Nagyszombatban és 1777ben helyezték át Budára. Addig tehát nem is volt az
országnak olyan városa, ahol orvosi tudományos élet
fejlődhetett volna. Kassa sem volt ilyen, mert nemcsak
orvosi iskolája nem volt, hanem kórháza is csak aggok
háza és gyógyíthatatlan betegek menhelye vólt. Orvosai
között sem találunk olyanokat, akik tudományos munkával foglalkoztak. Ezért lepte meg e sorok íróját is,
hogy mennyi tudományos és népszerű orvosi könyv
hagyta el a sajtót -a 18. és 19. században.
Megjelenésük időpontja alapján 3 csoportra oszlanak,
a kassai orvosi munkák.
Az első csoport 1726-tól 1803-ig jelent meg. Tudomásom szerint az első orvosi könyvet 1726-ban adták ki
Kassán. Ez Lessius Lénártnak „Hygiasticon seu verá
ratio valetudinis bonae et vitae" című latinnyelvű műve,
amelyet áz említett időszak (77 év) alatt még 20 munka
követett. A 21 könyv közül 12 latin, 5 német és 4 magyar nyelvű. Az első németnyelvű orvosi könyv 1743-ból
való: „Haus Apotheken, d. i. gute, leichte und heilsame
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Mittel zur Zeit der Pest". Az első magyar könyv 1778-ban
jelent meg. Az Rátz Sámuel pesti egyetemi királyi tanítónak „Orvosi oktatás"-a volt. Miután azonban ez csak
második kiadása -a Budán 1776-ban névtelenül megjelent
művének és különben is „Pozsonyban és Kassán" jelent
meg Landerer Mihálynál, az első Kassán megjelent magyarnyelvű orvosi munkának inkább Benkő Sámuel borsodmegyei főorvosnak 1781-ből való munkáját tekinthetjük. Ennek a címe: „A hójagos himlőről való tanátsadás". Benkő még 3 latinnyelvű munkát is kiadott Kassán, köztük Rankfürdö orvosi leírását és Miskolc város
orvosi történetét. Bár az 1657-ben alapított és 1773-ban
megszűnt kassai egyetemnek nem volt orvosi kara, az itt
megjelent könyvek között szerepel egy olyan bölcsészeti
munka, amely nagyrészben orvosi vonatkozású és az
egyetem bölcsészeti karán készült: Hadbavny Sándor
munkája, 1745-ből.
1803 és 1821 között, tehát a napoleoni háborúk idején
és közvetlenül utánuk, egyetlen orvosi munka sem jelent
meg Kassán. Orvosi vonatkozású azonban két füzet. Az
egyik 1810-ből, Heckenast gyászbeszéde Kis Vitzay főorvos ravatalánál, a másik a kórház alapkőletétele alkalmával tartott három beszédet tartalmazza 1814-ből.
Az orvosi könyvek második csoportja, 33 kötet 1821
és 1861 között jelent meg. Ezek közül már csak 3 latinnyelvű, ellenben még 14 német-, de már 16 magyarnyelvű. Az utóbbiak egy része idegenből fordított munka.
1726-tól 1861-ig tehát összesen 15 latin-, 19 német- és 20
magyarnyelvű orvosi könyv látott Kassán napvilágot.
A második csoportban már alig akad igazi tudományos
munka. Azokat akkor már az egyetem székhelyén, Pesten adták ki. Helyüket csaknem kizárólag népszerű orvosi munkák foglalják el. Ezek nagy része kozmetikával
foglalkozik. Említésre érdemes Lumniczer Sándor törzsorvosnak a szabadságharc idején megjelent műve, az
„Ideiglenes utasítás a földunai m. k. hadsereg orvosai
számára".
Ügy az első, mint a második csoportban*aránylag nagyszámú balneologiai inunkát találunk a környékbeli für.264

dőkről, Rudnokról, Rankról, Sindler-Lipotzról (ma Salvator-forrás), Bártfáról, valamint Szepesházy és Thiele
leírását Magyarország valamennyi gyógyfürdőjéről. Van
köztük néhány általános balneologiai mü is, mint Ritter
könyve. Külön említjük meg Sihulszky Alajos doktori
értekezését: „Dissertatio inaug. med. de balneis" és Magyar Victor Györgyét: „Physiologia et pathologia ventriculi" (1837). A Kassán megjelent munkák közül csak
ezt a két doktori értekezést írta kassai születésű orvos.
Ebben a csoportban találjuk az első helyiérdekű orvosi
vonatkozású füzetet is: „Törvények, mellyekre azon betegek figyelmezni tartoznak, akik a kassai közönséges
kórházban a Szt. Háromságnál menedéket keresnek".
Feljegyzésre érdemes, hogy a Kassán 1825—32-ig megjelent kitűnő folyóiratban, a Felsőmagyarországi Minervában is találunk érdekes és értékes orvosi vonatkozású
cikkeket. Vannak ezek között orvosi életrajzok, Kis Vitzayról, Linnéről, Gáliról, Hahnemannról, de akadnak
igazi orvosi cikkek is, mint a monomániáról vagy az epemirigyről. Azóta sem akadt Kassán ilyen magasnívójú
folyóirat!
'
Amint az első csoportot a másodiktól 18 évi szünet választotta el, úgy 1861 után ismét 13 évig nem jelent meg
Kassán orvosi munka. Amíg az első Csoportban főleg
orvostudományi munkák, a másodikban népszerű orvosi
dolgozatok jelentek meg, a harmadikban, 1874-től a világháborúig, amikor már teljesen kibontakozott a főváros
mindent elnyomó hatása, Kassán már csak helyiérdekű
apróságok jelentek meg. Ezek sem nem tudományosak,
se nem népszerűek, hanem csak kórházi és betegpénztári
kimutatások vagy egészségügyi intézmények alapszabályai. Ezeknél valamivel magasabb színvonalon alig 3—4
dolgozat áll. Ilyenek Moskovics főorvos és Gallik gyógyszerész füzetei. Ennek az utolsó csoportnak munkái már
mind magyarnyelvűek. Ezekhez hasonló helyi vonatkozású nyomdatermékek akármelyik vidéki városkában
megjelenhetnek. Ezek már nem mutatják Kassa jelentőségét.
Csak az első két csoport könyveire lehetünk büszkék.
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Azok pedig nem kassai szerzők munkái. Tehát nem orvosaink tudományos munkássága — amire kevés módjuk
lehetett —, hanem könyvkiadóink és könyvnyomdáink
kiválósága szerezte meg Kassának azt a jelentős érdemet, hogy itt 1726-tól 1861-ig 56 orvosi munka jelenhetett meg!
^
#
*

Nem tartozik ugyan a Kassán megjelent orvosi könyvek kérdéséhez, de itt említhetjük meg, hogy a régi Kassának 4 ismertetése 4 kassai születésű orvos tollából
származik s azok természetesen az orvosi szempontokat
sem hanyagolják el. önállóan nem jelentek meg. Szerzőik és címeik:
Fuker Fridrich Jákob: „Kaschau". L. „Almanach von
Ungarn auf das Jahr 1778". Wien u. Pressburg 1778.
Henszlmann Imre: „Kassa sz. kir. város". L. Vahot
Imre: „Magyar föld és népei", I. Pest, 1846.
Weitzenbreyer Frigyes: „Kassa orvosi s néprajzi tekintetben". L. „Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 7.
nagygyűlésének munkálatai". Pest 1847.
Gerster Árpád: „Recollections of a New-York surgeon". New-York 1917.
Kassán megjelent orvosi k ö n y v e k

jegyzéke

I.
(1726—1803).
LESSIUS LÉNÁRT: Hygiasticon seu vera ratio valetudinis bonae et vitae una cum sensuum, judicii et memoriae integritate ad extremam senectutem conservandae. (Cassovia, 1726.)
NÉVTELEN: Antidotarium sive pharmacopoea nova . . .
civitatis Cassoviensis in usum publicum, rejectis antiquitatis, viribusque, evanidis, secundum Augustanam et dispensatorium Viennense novissimum, selectissimisque, celebriorum medicorum compositionibus,
prout etiam endemiorum morborum convenientibus
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Alexypharmacis et medicamentis restaurat-a, revisa,
atque per medicos infra dominatos approbata et publicata. (Cassóvia,' 1732.)
NÉVTELEN: Haus Apotheken,-d. i. gute, leichte und heilsame Mittel zur Zeit der Pest. (Kaschau, 1743.)
FISCHER JOSEF (ANDREAS FELKER): Arcana naturae
et artis. (Cassovia, 1734.)
HADBA VN Y ALEXANDER: Curiosa et selectiora vari-arum scienitiarum Miscellanea auctore Martino Szentivány, soc. Jesu sacerdote . . . In alma Episcopali Societatis Jesu Universitate Cassoviensi Positiones
Universae Philosophiae publice propugnaret Nobilis
ac Eruditus D. A. H. Aa. LI. et Philosophiae Bacca~ laureus ac pro Suprema Ejusdem Laurea Candidatus.
(Cassovia, 1745.) A benne lévő 10 dissertatio legnagyobb része orvosi vonatkozású.
MEYER HENRIK: Examen thermographicum mineralis
balnei aurei Rudnokiensis, vulgo Goldbád, situati in
territorio praepositurae Jasoviensis ill. dni Andreae
Sauberer. (Cassovia, 1754.)
CANESTRINI ANTONIUS: Monita med.-politica ad non
paucos, eosque potissimum habitatores ruris. (Cassovia, 1776.)
CANESTRINI ANTONIUS: Dissertatio historica de pesté
quae ab autumno anni 1770 usque ad mensem februarii 1771 in comitatu Zempliniensi grassabatur.
(Cassovia, 1777.)
RÁTZ SÁMUEL: Orvosi oktatás, mellyet a leggyakrabb
és legközönségesebb belső nyavalyáknak jeleiről és
orvosságairól 1776. esztendőben magyar nyelven kiadott Rátz Sámuel, a szabad mesterségeknek és a
filozófiának mestere, az orvosi tudománynak Doctora, Nemes Szabad Királyi Nagy-Bánya Várossának
és Felséges Tsászári s Királyi Fejedelmünknek Physicussa. — Második ki-adás, mellyet az Autor,1 ki
most Királyi Tanitó, magáénak esmert, némelly Czikkelyekben szaporított és meg-jobbítótt. (Landerer
Mihály, Pozsony és Kassa, 1778.)
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NÉVTELEN: Selecta authorum in medica et suprema
grammatices classe praelegi solitorum. (Cassovia,
1779.)
BENKÖ SÁMUEL: Tentamen aquae acidularis Rankensis
in incl. com. Aba-ujvariensi sitae theoretico-practicum. (Landerer, Cassovia, 1778.)
BENKÖ SÁMUEL: Á hójagos himlőről való tanátsadás.
Miképen kelljen a még meg nem himlőzötteket, mikor e nyavalyába esnek, orvosolni, hogy mind testeknek szépségekben és épségekben megmaradjanak, mind pedig igen kevés számmal haljanak meg.
(Kassa, 1781.)
BENKÖ SÁMUEL: Topographia oppidi Miskolcz historico-medica. (Cassovia, 1782.)
BENKÖ SÁMUEL: Probléma chyrurgicum qualisnam potest esse animi pathematum in morbos chyrurgicos
influxus et quae remedia sunt contra effectus, qui ex
ejusmodi influxu oriri possunt? Ab illustribus academiae regiae chyrurgicae Parisiensis proceribus expediri desideratum, solvitur p e r . . . (Posonium et
Cassovia, 1783.)
HALLER ALBERTnek a kijelentett vallást, Volter és más
némelly közelebb éltt Hitetlenkedők ellen védelmező
levelei. Magyarul ö r i Fülep Gábor által. 2 kötet.
(Kassa, 1798.) Benne Haller Albert élete, nagyobbára
Zimmermann után, 44 oldal.
NÉVTELEN: Geschichte der Entstehung und des Fortganges der Törökschen Spiessglanz-Tinctur, nebst
theoretisch-praktischen Anleitung zu ihrem zweckmässigen Gebrauche. (Kaschau, 1798.)
JOS A STEPHANUS: Scrutinium aquarum mineralium in
Pössessionibus Sindlér et Lipotz I. Comitatu Sarosiensi ingremiatis existentium. (Cassovia, 1799.)
FUKER FRIDRICH JAKOB: Krankengeschichten und
Kurarten. I. Heft. (Kaschau, 1800.)
KITAIBEL PÁL: Előtudósitása a Bártfai ásványos vízről.
(Kassa, 1801.)
.268

KITAIBEL PAUL: Vorläufige Nachricht über das Bartfelder Mineralwasser. (Kaschau, 1801.)
TÖRÖK LUDWIG GRAF: Neue durch Erfahrung bewährte Theorie der Heilkunde, nach kosmopolit.physiolog.-chemisehen Grundsätzen. (Kaschau, 1803.)
II.
(1810—1861).

HECKENAST MICHAEL: Vitzays Todenfeyer. (Kaschau,
1810.)

SZABÖ ANDRÁS, HECKENAST MIHÁLY, KOVÁTS ISTVÁN: Drey Volks-Reden, welche bey Gelegenheit
der feyerlichen Grundstein-Weihe des in Kaschau
neu zu errichtenden allgemeinen Krankenhauses gehalten worden. (Landerer, Kaschau, 1814.)
ORFILA M. P.: A méreggel megéteittettek és láttzatós
halálban lévők meg-mentése . . . frantziábóf németre
fordítottá Schuster János, a pesti k. mr. univerzitásnál chemiát tanító rendes professor, németből magyarra fordította Szabó Jósef O. D. A pesti k. m.
orvosi társaság rendes tagja és t. n. Abaujvármegye
tiszt-beli physicusa. (N. Vajda Pál, Kassa, 1821.)
NÉVTELEN: Der erprobte Rathgeber für Hausväter und
Hausmütter... nebst einem medicinischen Hülfsb u c h . . . 2 Bd. (Otto Wigand, Leipzig u. Kaschau,
1825.)
SZEPESHÁZY CARL und I. C. THIELE: Neuester Wegweiser durch das Königreich Ungarn . .. mit einer
ausführlichen Beschreibung aller Mineral-Bäder, Gesundbrunnen und Heilquellen . . . hinsichtlich ihrer
chemischen Bestandtheile, medicinischen Wirkung...
(C. Werfer, Kaschau, 1827.)
JAHN: A hajak ápolgatásáról, sok tapasztalatok után bebizonyosodott hasznos tudomány, mely által kihullások és őszülésök megakadályoztathatik . . . Hazánk
szépeinek kedvökért doctor Jahn útmutatása szerint
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honi nyelven szabadon kiadta St(aut) J(ózsef) cs. k.
Fh. Abauj-Szepsi. (Kassa, 1829.)
NÉVTELEN: Az emberi lélek és testnek rendkívül való
je.enései. Németből írta Irmesi Homonay Imre. (Kassa, 1830.)
LUTHERITZ KÁROLY FRIDRIK: Házi Patika vagy szükségben segítő orvosi könyvecske a nem orvosok számára . . . fordította Szabó József, Szabolcs vármegye
orvosa és physicusa. (Wigand György, Kassa, 1830.
II. kiad. Kassa, 1835.)
LUTHERITZ FRIDRIK: A házi-orvos az idegek nyavalyáinál és a fő szenvedéseinél... Magyarul kiadta é s . . .
megbővítette Szabó József Szabolcs vármegye és a
Nagy-Kún kerület rendes főorvosa. (Wigand György,
Kassa, 1831.)
NÉVTELEN: Kurzgefasste Anthropologie oder Lehre von
den Menschen, nebst Anweisung zur Erhaltung oer
Gesundheit. (Georg Wigand, Leipzig und Kaschau.
1831.)
NÉVTELEN: Törvények, mellyekre azon betegek figyelmezni tartoznak, akik a kassai közönséges kórházban a Szt. Háromságnál menedéket keresnek. (Kassa,
1831. — II. kiad. Kassa, 1852.
NAGYFEJED MIHÁLY: A cholera mint járvány Indiában s most Európában. (Kassa, 1831.)
HANFF FRANCISCUS: Inventarium apothecae 1-2. (Cassovia, 1831—37.)
NÉVTELEN: Der Arzt für alle Uebel und Fehler des Ma• gens, des Magenkrampfes, der Magenschwäche und
der krankhaften Verdauung. (Leipzig und Kaschau,
1832.)
NÉVTELEN: Der Arzt und Rathgeber bei allen Unglücksfällen, wo die schleunigste Hülfe nöthig ist. (Leipzig
und Kaschau, 1832.)
HANÁK MICHAEL: Geschichte eines natürlichen, durch
sich selbst entwickelten Somnambulismus. Aus dem
Lateinischen übersetzt von M. H. D. Hevescher Physicus. (Georg Wigand, Leipzig u. Kaschau, 1833.)
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FRAUENHOLD THEOPHIL: Die Geheimnisse des schönen Geschlechts. (Kaschau, 1834.)
VAJDA PÉTER: A szépítés mestersége. Útmutatás a kellemetességek megszerzésére . . . (Kassa, 1835.)
VAJDA PÉTER: A férfiasság. Oktatás . . . (Literatúrai intézet, Kassa, 1835.)
MILHAUD JOHAN JAKOB: Der freundliche Arzt an der
Toilette junger Damen und Herren... (Kaschau, 1835.)
HIRSCHBERGER FRANZ XAV.: Der Fussarzt. Neue erprobte Mittel und Recepte . . . (Kaschau, 1835.)
MACKENZIE: Gyorshizlalásban tett legújabb tapasztalások. (Kassa, 1836.)
GRANVILLE A. B.: Egészség-Katekizmusa . . . (Werfer K.,
Kassa, 1836.)
NÉVTELEN: Diaetetika dohányzók számára . . . (Kassa,
1836.)
RITTER KERESZTÉLY: A hideg víznek mint sok nyavalyákban gyógyító szernek csudái. Nem orvosok számára. (Kassa, 1836.)
RITTER CHRISTIAN: Die Wunder des kalten Wassers in
seiner Heilkraft bei vielen Krankheiten. (Kaschau,
1836.)
SIHULSZKY ALAJOS: Dissertatio inaug. med. de balneis.
(Cassovia, 1837.)
MAGYAR VICTOR GYÖRGY: Dissertatio med. Physiologia et pathologia ventriculi. (Cassovia, 1837.)
DR. Z.: A beretva . .. Egy toldalékkal a szakáiszőrök betegségeiről. (Kassa, 1837.)
NÉVTELEN: Rendkívül jó emlékezet megszerzésének felfödözött titka* (Hägen Károly, Kassa, 1842.)
LUMNÍCZER SÁNDOR törzsorvos: Ideiglenes utasítás a
földunai m. k. hadsereg orvosai számára miheztartás
végett a Hadi-Fővezérség meghagyásából. (Kassa,
1849.)
NÉVTELEN: Ausführlicher Beschreibung sämmtl. Mineralbäder. (Kaschau, 1854.)
NÉVTELEN: Abhandlung über den rechten Gebrauch der
Mineralwässer. (Kaschau, ?)
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NÉVTELEN: Anleitung für Nichtárzte zur Wiederbelebung der Scheintodten és Útmutatás nem orvosok
számára az álhalottak felélesztésére. (Kaschau, 1858.)
. LEUTSCH ALBERT BÁRÖ: Erkranken und Genesen. (1.
Aufl. Pest, 1859., III. Aufl. Kaschau, 1861.)
Orvosi vonatkozású

cikkek ¡a „Felsőmagyarországi
Minerva"-ból:

1825. CZÖVEK ISTVÁN: A Vérségről és Sógorságról.
1826. ÁRVAY GERGELY: A Nőtelenség okairól.
1827. NÉVTELEN: Kis Viczay Jósef, Tek. Torna Vármegye és Kassa szab. kir. Városa rendes orvosdoctora
életrajza.
1828. TOKODY JÁNOS: A Bártfai kúthoz. (Vers).
1829. SZABÓ NEPOMUK: Linné Károly Élete-rajza.
A. BALOGH PAL: Doctor Gall.
1830. A. BALOGH PÁL: A Játék, erkölcsi és orvosi tekintetben.
DEBRECZENI BÁRÁNY ÁGOSTON: A Buzási s
Mehádiai Fördők. Makári György barátomhoz! 4 levél 1828-ból.
W. A.: A monomaniáról. Hufeland K. W. és egy
nevezetlen munkájának ismertetése.
S. K. J.: Az Orvosok Charlatanismusáról.
Doktor Redi levele Dávid Domenico úrhoz Velentzébe.
NEMES-APÁTHI KISS SÁMUEL: Állati érzések befolyása a lélekre. Schiller után. Schiller ezt az értekezést húsz évvel írá előbb, mint a Parnasszon
ragyogva megjelent volna.
1831. VIZER ISTVÁN: Némelly physicai észrevételek a
most uralkodó epe-mirigy nyavalyára.
1832. SZABÖ NEPOMUK: A kenyér.
HRABOWSZKY DÁVID: Emlékképek némelly híres férjfiakról. 4. Hahnemann.
Orvosi vonatkozású cikk a „Mulattató Képes
1848. A mehádiai gyógyforrások (képpel).
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Ujság"-ból:

III.
(1874—1914).
WANDRASCHEK KÁROLY és DR. SENKA JÓZSEF: Kimutatás a kassai közkórház 1873. évi működéséről.
(Kassa, 1874.)
TARCZAY COLOMAN: Der Kuirort Bartfeld in Ungara.
(Kassa, 1876.)
MOSKOVICS JAKAB: Adatok Kassa sz. k. város egészségügyi viszonyaihoz. (Kassa, 1878.)
KASSA SZ. KIR. VÁROS köztisztasági szabályzatának
tervezete. (Kassa, 1881.)
GALLIK GÉZA: Útmutatás a tápszerek . . . orvosrendőri
vizsgálatára. (I. kiadás Sátoraljaújhely 1879. — II. kiadás Kassa, 1887.)
NÉVTELEN: Tátrafüred éghajlati gyógyhely. (Kassa, 1887.)
HORNYAY BÉLA: Az étkezésről és táplálkozásról. Előadás Sátoraljaújhelyben a Zemplén megyei orvosgyógyszerész egyesületben. (Kassa, 1888.)
A KASSAI GÖZ- ÉS KÁDFÜRDŐ R. T. alapszabályai.
(Kassa, 1889.)
GALLIK GÉZA: Emlékbeszéd dr. Kain Dávid felett. (Werfer, Kassa, 1891.)
Abauj-Torna vármegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület
könyvtárának jegyzéke. (Werfer, Kassa, 1894.)
A Kassai Kerületi Betegsegélyző Pénztár I., II., III. évi
közgyűlési jelentése és zárszámadása. (Kassa, 1894.,
1895., 1896.)
A Kassai Ipartestület Betegsegélyző Pénztárának jelentése 1895. évről. (Kassa, 1895.)
A Kassai Ipartestület Betegsegélyző Pénztárának alapszabályai. (Kassa, 1896.)
A FEHÉRKERESZT Orsz. Lelencház Egyesület kassai
fiókjának alapszabályai. (Kassa, 1900.)
A SZENTHÁROMSÁGHOZ címzett kassai alapítványi
közkórház alapszabályai. (Kassa, 1885 és 1904.)
18
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EMLÉKIRAT a kassai alap. közkórház jogviszonyainak
végleges rendezése . . . tárgyában. (I. kiadás, Kassa,
1901. II. kiadás: Dr. Senka József. Kassa, 1910.)
CZIFRUSZ DEZSŐ: San Remo, téli klimatikus gyógyhely.
(Kassa, 1901.)
A KASSAI ALAP. KÖZKÚRHÁZ évi jelentése 1907-ről.
(Kassa, 1908.) 1910-ről. (Kassa, 1911.)
A VÖRÖSKERESZT EGYLET Kassa városi választmányának ügyrendje. (Kassa, 1914.)
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Négyszáz év a kassai gyógyszerészet
múltjából
„Ráth

Péter

emlékelőadás"*

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület tiszteletreméltó kegyelettel őrzi nagyjainak emlékét. Amikor engem azzal a megbízatással tüntettek ki, hogy szülővárosom gyógyszerészetének történetét ismertessem a közgyűlésen, egyúttal arra is kértek, hogy megemlékezzem
az egyesület alapító elnökéről, Ráth Péterről.
Mint a tabáni gyógyszerész fia, Budán született 1812ben. Elhunyt atyja gyógyszertárának átvétele után negyedszázadnál hosszabb ideig „egész élete a gyógyszerészeié volt". Ezen hosszú idő alatt nem volt szakmájának
olyan ügye, amelynek harcosai között nem ő haladt az
élen. Tevékenyen vett részt már az 1847-ben alapított
„Budapesti Gyógyszerész Testület" megszervezésében, s
ennek később csaknem 20 éven át elnöke is volt. E mellett állandóan fáradozott azon, hogy megalakítsák az országos egyesületet is. Az Orvosok és Természetvizsgálók 1863. évi nagygyűlésén a gyógyszerész-szakosztály ,
egyik elnöke volt. 1868-ban Buda országgyűlési képviselőjévé "választották és az ugyanazon évben megalakült
Országos Közegészségügyi Tanács első gyógyszerésztagjává nevezték ki. A tanácsban erélyesen képviselte
a gyógyszerészek érdekeit és résztvett annak számos bizottsági munkájában. Síkra szállt a vidéki gyógyszerészekért is. Élete végén még megérte, hogy 1872-ben
megalakult az Országos Egyesület, amelynek elnökségéről azonban már a következő évben betegsége miatt lemondott és pár hónappal később el is hunyt.
* A M a g y a r o r s z á g i G y ó g y s z e r é s z E g y e s ü l e t 64. k ö z g y ű l é s é n ,
K a s s á n , 1940 j ú n i u s 29-én. M e g j e l e n t a „ M a g y a r o r s z á g i G y ó g y s z e r é s z E g y e s ü l e t K ö z l e m é n y e i " - b e n 1940. a u g u s z t u s 1 - é n ,

.275

Ha végigtekintünk hosszú és sikerekben gazdag pályafutásán, ha olvassuk, hogy milyen önzetlenül és fáradhatatlanul dolgozott kartársainak minden közügyéért, valóban csodálattal s tisztelettel kell megemlékeznünk róla.
Nem von le érdemeiből semmit, ha munkájában osztályos társáról, Jármay Gusztávról is megemlékezünk.
Mint a barátság isteni párja, Castor és Pollux, mint a
testvér orvosszentek, Cosma és Dámján, úgy szerepeltek együtt évtizedeken át Ráth és Jármay!
A hazai gyógyszerészet ezen másik nagy alakja Kassán született 1816-ban. Ez a genius loci az oka annak,
hogy a Ráth Péter emlékelőadásból egy kicsit Jármay
Gusztáv emlékelőadást is csinálok! Jármay dédatyja
Ochs Ferdinánd és nagyatyja Ochs János Ferdinánd
evangélikus lelkészek voltak. Atyja, József, kelmefestő
(Schwarz- und Schönfärber), anyja Papp Klára. A kis
Gusztáv József (August Josef) szüleit igen korán elvesztette és nagy szegénységben maradt. Szülővárosát már
14 éves korában elhagyta és gyógyszerész-gyakornok
lett Nyíregyházán. 1845-ben megvette a pesti Oroszlángyógyszertárat, amelyet 1859-ben az első magyar hasonszenvi gyógyszertárral egészített ki és 1886-ban átadott
Gyula fiának. Azután a közügyektől is visszavonulva élt
még 10 évig.
Negyven éven át Ráth mellett és Ráth után ő volt a
lelke minden gyógyszerészeti ügynek. Bársony Eleméi
szerint „szinte példátlan keretek között zajlott le közéleti működése".
1843-ban, segéd korában egy robbanásnál súlyosan
megsebesült és több hónapig feküdt. Ez indította arra,
hogy megalapítsa a Budapesti Gyógyszerészsegédek Betegápoló Egyletét, amelynek később elnöke lett. Az Orvosok és Természetvizsgálók 1863. évi gyűlése gyógyszerészi szakosztályának, amelyen elhatározták az országos egyesület megalapítását, elnökei Ráth és Jármay
voltak. A belügyminisztériumban felállítani tervezett
gyógyszerészi szakosztály élére 1867-ben Ráthot és Jármayt jelölték. Ugyanakkor az első Országos Gyógyszerész Gyűlés elnöke Ráth, előadója Jármay volt. A követ.276

kező évben a belügyminiszter a magyar gyógyszerkönyv
előkészítésére nyoiciagú bizottságot alakított, amelyben
két gyógyszerész vett részt: Ráth és Jármay. Még számos közös munkájukat említhetném. Amikor Rath lemondott az új országos egyesület elnökségéről (t. k. csak
az ideiglenes igazgató-valasztmánynak voit az elnöke),
utódjává Jármayt választották. 1878-ban az Országos
Közegészségügyi Tanács tagja lett. Az ő vezetésével készült el az 1884. évi új magyar gyógyszerárszabvány.
Amikor visszavonult, úgy a Budapesti Gyógyszerész Testület, mint az Országos Egyesület tb. elnökévé választotta és kartársai elismerő okleveleit adtak át neki. Amint
Bársony Elemér írja: „Egész élete maga az élő lelkiismeret, a férfiúi energia és a széles látókörrel párosult komolyság. Hatása a gyógyszerészi pályán szinte kiszámíthatatlan és érdeme alig lemérhető. A magyar gyógyszerészi kar legnagyobb alakjai közé tartozik." „Működése
példaszerű és neve programmot jelent." „Nagyszerű kornak nagyszerű vezéregyénisége Jármay, aki munkás életével írta bele nevét a gyógyszerészet történetébe."
Miután tisztelegtünk a magyar gyógyszerészet két vezérének emléke előtt, szálljunk le a közkatonákhoz, az
évszázadokon át küzdött vidéki patikáriusokhoz. Lássuk
a kassai gyógyszerészet történetét!
Eddig napvilágra került kassai adataink között az 1394.
évi Judiciale-ban találunk először egy névvel nevezett
patikáriust, „Jacobum apothecarium". Egyebet nem is
tudunk róla. Azóta csaknem 5 és fél évszázad telt el.
Ebből csak az első 400 év legfontosabb törtéríélmi adatait óhajtom ismertetni, mert az utolsó 150 év eseményei már csak helyi érdekességgel bírnak.
A 15., 16. és 17. század patikáriusai legnagyobbrészt
bevándorolt németek voltak, de néhány magyar mellett
akad köztük francia és olasz is.
A 15. századból kevésnek ismerjük a nevét. Ezek: Vitus Holzapfel de Vienna apothecarius, aki 1465-ben,
Bartholomeus apothecarius, aki 1473-ban, Robertus apothecarius, aki 1493-ban nyert Kassán polgárjogot. Utóbbinak családi neve: Bruelle, egy évvel később szerepel,
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amikor a Ringen (a mai Fő-utcán) házat vett. Neve alapján francia eredetű lehetett. Ugyanebben az időben, 1470
és 1507 között többször szerepel a levéltári okmányokban Burghardt Jöhier apotheker neve, aki háztulajdonos
és éveken át a városi tanács tagja is volt. Az említett
Bartholomeus Apotheker családi neve Czottmann (Zottmann) volt és számos adatunk van róla az 1473 és 1522
közé eső évekről. 1477-ben egy ,,Steincrom"-ot, azaz
egy bolthelyiséget vett ki a város főterén állott üzletházban, később meg is vett egy Steincromot. Azután két házat is vett, egyet a Ringen, egyet pedig -a Malom-utcán.
Tagja volt a városi tanácsnak és a kereskedő céhnek
(Cromerbruderschaftnak), ez utóbbinak 1520-ban egyik
elöljárója is volt. Patikáját 1516-ban átadta vejének,
Dürnhoffer Konrádnak, akinek neve már 1511-ben szerepel, mint Conradus apothecarius.
Legrégibb ismert patikáriusainkról fennmaradt adataink azt mutatják, hogy jómódú és tekintélyes emberek,
háztulajdonosok, városi tanácstagok voltak. Feltűnő,
hogy már akkor egyidejűleg 3 patikárius neve is szerepel. Ennél még jóval nagyobbszámú patikát említenek
Regécz, Munkács, Sárospatak 17. századbeli adatai.
Mindez csak azt bizonyítja, hogy a patika szó akkor nem
azt jelentette, amit ma. Akkor patikának .neveztek minden állandó jellegű bolthelyiséget. A magyar vidéken
a hátas, szekeres, sátoros kalmárokkal szemben voltak a
patikás kalmárok, akik nem jártak vásárokra, hanem
boltjaikban, patikáikban árusították patikaszerszámaikat.
A patikáriusok tehát boltos kereskedők, a patikák pedig
boltok, vegyeskereskedések voltak, amelyekben szövetek, háztartási cikkek, fűszerek és csemegék mellett
gyógyszereket is árultak. A mai droguistákhoz hasonlóan a gyógyszereket csak árulták, de nem készítették
el. Ezt a munkát vagy az orvosok végezték, vagy a betegek, illetve hozzátartozóik.
Czottmann patikáriusnak a levéltári adatoknál értékesebb emléke is fennmaradt. A Szt. Erzsébet székesegyház
Mettercia oltárképét ő ajándékozta. Az 1516-ból való
finom képen a Mettercián (Szt. Anna, Szűz Mária és a
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kis Jézus) és 22 szenten kívül, az adományozó patikáriust és feleségét is láthatjuk. Várostörténeti és művészettörténeti szempontból többször ismertették és méltatták. Én gyógyszerészettörténeti jelentőségére szeretnék rámutatni. Az adományozó házaspár térdeplő alakjai között nagy patikai mozsár mellett Szent Cosma és
Szent Dámján, az orvosok és gyógyszerészek védszentjei láthatók. Ez arra mutat, hogy 1516-ban a kassai patikárius már nemcsak patikával bíró és a kereskedő céhben helyet foglaló kéreskedő, hanem a . patikárius
szó mai értelmében elsősorban gyógyszerész volt! Szent
Cosma és Szent Dámján képei egyébként a székesegyháznak egy másik, az 1556. évi tűzvészből megmentett
„Mária halála"-oltárán és a Szent Mihály-kápolna freskóján is láthatók.
A 16. századból még 11 patikusnak ismerjük a nevét.
Nagyrészükről csak azt tudjuk, hogy polgárjogot nyert,
vagy házat vett, vagy perlekedett, vagy a városi tanács
tagja volt. 1562-ben Zeöke Bálintnak átengedtek egy helyiséget a városházán. 1573-ban a város Barth Bertalant
helyezte be a városi patikába. Ezt a „városi patika" elnevezést ekkor találjuk először. Az ő utódja lett 1578ban a Königsbergből jött Schultz János, aki a vételárat
a városnál fizette le. 1575—79-ig a város költségén tanult Boroszlóban az elhunyt Barth Bertalan patikus hasonlónevű fia. Bornemissa Pál neve sokszor szerepel az
1557 és 1575 közötti okiratokban. Egy 1568-ból valón,
amely így kezdődik: „Ego Paulus Bornemissa Apoticar
et concivis civit. Cassoviensis", az aláírása: „Paulus
Abstimius, Pbarmacopola Cassoviensis". Szép pecsét is
van rajta, amely PB monogrammot és egy mozsárban
törő emberi alakot mutat. Ez a Pál patikárius Tinódi Lantos Sebestyén Margit nevű leányának a férje és a költő
halála után Zabó Ambrussal az árván maradt, gyermekek
gyámja volt. 1574-ben Zabó eladott „ein kremlein oder
Apothek", amely az öreg Lantos Sebestyéné volt. Tehát
még ekkor is egyértelmű volt a bolt a patikával! Zeöke
és Bornemissa voltak talán az első magyar patikáriusok
Kassán.
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1562-ben a patikáriusok panaszkodnak, hogy idegen
és bennlakó kereskedők fűszereket árusítanak, ami pedig, az országos vásárokat kivéve, a patikusokat illeti.
Pogrányi-Nagy Géza, aki úttörő munkát végzett a kassai orvos- és gyógyszerésztörténetben, feljegyezte, hogy
ebből az időből, 1576-ból való a legrégibb ismert kassai
recept „domino Gregorio Ungaro, civi Cassoviensi", de
aláírás nincs rajta (sajnos, nem találtam meg a levéltárban).
A 17. század patikáriusai közül hármat emelnék ki.
Steinhauser Jakab 1602-ben a városnál bepanaszolja segédjét, a Regensburgból származó Schill Györgyöt, hogy
az ő betegsége alatt hanyagul vezette a patikát. Schill
védekezése szerint nem hibás; mert neki gyakran beteghez is kellett mennie és ezért egyedül hagyta a patikában a tanulót. Arról nem szól a vallomás, hogy az orvos
helyett ment-e a patikárius a beteghez, vagy pedig annak megbízásából, pl. csőre adása végett.
Hertzog Sámsont 1618-ban Thurzó Imre nádor, akinek
bittsei patikájában dolgozott, ajánlotta a városnak. 1619ben kéri Hertzog a várost, hogy a patika kezelését magasabb provízióval adják át neki. Ugyanekkor Waldhauser nevű segédje is kér fizetésemelést, mert sem a
marcipán készítéséért, sem a csórék alkalmazásáért nem
kap semmit. A következő évben Hertzog már alkuszik
a patikára, majd szerződést köt a várossal az Aranyszarvashoz címzett városi patikára vonatkozólag. Ez a
legrégibb ismert patikaszerződésünk. Az „Arany-szarvas"
címzés sem azelőtt, sem azután sohasem fordult elő.
Hertzoggal egyidejűleg Jakab patikárius is itt működött,
akinek özvegyétől 1625-ben el akarják venni a patikát,
hogy egy jó patikárius legényt állítsanak belé. Akkor
jött ide a baseli olasz Gatti Cornel patikárius, akinek
még nem lévén patikája, azt kérik a tanácstól, hogy
vagy a Jakabné patikáját, vagy a másikat adják neki.
1628-ban megesketik a két patikáriust, Gatti't és Vidos
Györgyöt, valamint szolgáikat. Gatti 1640-ben halt meg
és patikáját Miklós nevű orvos-fivérére hagyta. Síremléke az Orbán-torony falában látható.
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A következő adatokból képet alkothatunk arról, hogy
mi mindenfélét árultak a patikában, Anthonius Maria
apothecarius 1557-ben Bécsből több csomag irópapírt,
1000 citromot, 2 láda narancsot, 140 font borostyánlevelet, 160 icce faolajat hozott szekéren Kassára. (Más
adat szerint ő volt az első kassai postamester.) 1631-ben
Esterházy Miklós nádor megvendégelésére vett a város
Gatti Corneliusnál 8 narancsot és lictariumot, az új
doktor-patikáriusnál 13 narancsot és kaprit, szepesi patikárius Vigh Jánosnál fahajas, ánizsos, gyömbéres és
mondulás confreitet stb. 1650-ben a nemes város szükségére kék festéket vettek Patikárius Thobiasnál (Christophorides), egy évvel később pedig Patikárius Mátyásnál palatinus urunk vendégségére sárga, zöld és vörös
viaszkot, terpentinát és 8 viaszkgyertyát, Bíró uram számára spanyolviaszkot és tentát.
A 17. század közepén azonban már messze földről is
kap a városi patika rendeléseket, pl. 1646-ban Rákóczi
György beteg kisfiának innen hozat gyógyszert Nagyváradra, 1648-ban Kis András Önöd várából rendelt salepet, avagy citromvizet, 1660-ban pedig Wesselényi Ferenc főgenerális a táborból küldi ide patikáriusát gyógyszerek elkészítése végett.
A személyes adatoknál fontosabbak azonban a város
17. századbeli statútumainak a gyógyszerészekre vonatkozó rendeletei. Az egész század folyamán számos intézkedést hoz a város, amelyekkel kiemeli a patikáriusokat
a többi kereskedő közül. Már 1609-ben figyelmeztetik
őket, hogy jó lelkiismeretük szerint cselekedjenek, ne
értékeljék mértéken felül az embereket, a gyógyszereket
készítsék friss anyagból, dobják el a régi, hatástalan
•anyagokat és mindenben úgy cselekedjenek, hogy Isten
és világ előtt felelhessenek érte. Meg is eskették az ú j
patikáriusokat. 1621-ben már megkívánták, hogy a patikáriust és a patikárius-legényeket is megeskessék arra,
jó orvosságot adjanak és ne nagyon drágán! Két
évvel később meghagyják a város orvosának, hogy vizsgálja meg a patikákat, mert sok a panasz ellenük. Ezt
többször is megismétlik. 1668-ban a patikát vizsgáló
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doktor mellé más személyeket is rendelnek. 1675-ben
Spankau főkapitány rendeli el a patikák megvizsgálását.
1697-ben a fürmender lesz a város patikájának felügyelője. Különben a város tisztviselői között ott szerepelnek
az ispitálytisztek mellett a' patikatisztek is.
A 17. század közepéig egy, vagy két patikáról olvasunk egyidejűleg. Ha egynél több patikárius egyidejű
ittműködéséről vannak adataink, az még nem jelenti,
hogy egyszerre több gyógyszertár működött, mert lehet
az is, hogy az egyik a másiknak -az alkalmazottja volt.
Említik azt is, hogy olykor 4 patika működött egyszerre.
Ezek csak boltok voltak a régi értelemben és nem gyógyszertárak! Az 1692. évi statútumokban is olvashatjuk,
hogy „puszta patikák vadnak városunknak, kik jövendőben jók volnának kereskedést gyakorló emberek részére", ezért arra kérik a tanácsot, hogy azokat a „patikákat" hozassa rendbe.
A város természetszerűleg csak egy gyógyszertár fenntartásáról gondoskodott. Ezt a városi fürdőhöz hasonlóan
időnkint saját üzemben vezette és rendes fizetéssel bíró
gondnokkal, provisorral kezeltette, időnkint pedig árendátornak bérbeadta. Több ilyen bérleti szerződést ismerünk, amelyek szerint a város a patika -leltározott felszerelését a bérlőnek eladta és a bérlet lejárta, vagy a
bérlőnek, illetve özvegyének halála után visszaváltotta.
Mindig leltárt vettek fel a gyógyszerekről és a külföldi
gyógyszerszámlák sokszor a város címére jöttek.
A 17. század második felében a városi patika veszedelmes versenytársat kapott, mert 1660 körül a jezsuita
atyák is felállítottak főutcái rendházukban egy fényesen
berendezett gyógyszertárat, amelyet az „Istenszem"-hez
címeztek. Nyilvánvalóan igen jól is vezették, mert a század végén már nagyon rosszul ment -a város patikája.
Ezért bérbe adták 1699-ben Schroeter János addigi provisornak. A vele kötött szerződésben a város kiköti, hogy
mindent meg kell tennie azért, hogy az emberek a városi
patikától el ne pártoljanak. Jó segédeket, jó tanulókat
és jó gyógyszereket tartson a bérlő és tartsa be a taksát.
A bérlő évente 500 forintot fizet a városnak és 100-at a
.282

városi orvosnak, akit a város a patika jövedelméből fizetett. A bérlet megszűnése után a város köteles átvenni
az anyagkészletet és az adósoktól behajtani a tartozásokat. A későbbi szerződésekben is védi a város patikája bérlőjének az érdekeit. 1705-ben a tanács arról értesíti Vancsek János Mihály városi patikabérlőt, hogy
physicusnak alkalmazta dr. Brabant Ker. Jánost és Vancsek fizesse ki őt. Viszont a város arra kötelezte physicusát, hogy Vancsekkel jó viszonyban legyen és betegeit
hozzá utasítsa! Vancseket halála után, 1713-ban Amrer
Dániel követte a bérletben, akivel az özvegy együtt működött „mindaddig, valameddig győrőt nem váltott jövendőbéli feleségével". Amrert is erősen támogatta a, város. A szerződés kimondja, hogy mindenféle szert árulhat, 2 mázsa dohányt is. Másnak nem szabad patikát
tartani, kivéve a vásárokon. A városban lakó balneatort
és chyrurgusokat is eltiltják a gyógyszerek tartásától. A
patikust felmentik a közterhektől.
A sok gondoskodás sem segít a város patikáján, amely
a 18. század elején, amikor a városnak 4000 lakosa lehetett, a jezsuita patika mellé még egy versenytársat kapott, a katonai patikát. Haragszik is miatta a város és
1712-ben kéri pozsonyi követeit, hogy tiltakozzanak
ellene. „Ügy vélyük csak pro conservatione téli időbe
béhozatatot ide az mezei Patika, már most széltébe mindeneket árul s nem is gondolkodik talám, hogy ez idein
mezőre mennyén. Patikánknak már egészén el vetté Proventusát, holot pedig Isten kegyelmébül a mi Patikánk
oly Provisioval vagyon, hogy sufficiálhát mindén felé,
nem dé m ez előtt is mind az városbelieknek, mind itt
bén lévő Miliciának is sufficiálhatot: ehez az Páter Jesuvitáknak es van apathecajok: ezén dolgot is azért,
mint hogy dicerte in diminutione Proventum Civitatis
vergal, az bén lévő militianak szálását foglallia, de quod
május est a miénk sufficinter providealtatot, esse . . . kegyelmetek directe hogy tollaltassék innén simpliciter."
A tiltakozás nem használt, a katonai gyógyszertár itt
maradt. Az idők folyamán sok gond és baj volt megfelelő
elhelyezésével, míg végre az 1858-ban felépített katona.283

kórházi épületben talált hajlékot, ahol ma is működik.
A városi patika annyira rosszul ment, hogy 1716-ban
eladásra akarják felkínálni a jezsuita -atyáknak. A város
igyekezett megszabadulni veszteséggel dolgozó patikai
üzemétől. Taurenthy (Taurentzy) János Kristóf addigi
provisor és felesége 1736-ban megvették a patikát a várostól. Ezzel megszűnt a városi patika! A szerződés szerint csak a gyógyszereket vették meg és kötelezték magukat arra, hogy 2 év alatt kiürítik a városházában lévő
helyiségeket. Ez meg is történt, a volt városi patika 2
házzal délebbre költözött. Taurenthy utódjának, Fukernek idejében már ebben a házban (Fő-utca 59.) találjuk.
A városi patikát még Taurenthy provisorságán-ak idején teljesen újjászervezték, nyilvánvalóan a jól menő
jezsuita-patikával való verseny érdekében. Ennek bizonyítéka -az a 28 oldalas füzet, amely 1732-ben jelent meg
a szerző nevének megnevezése nélkül. Címe: „Antidotarium sive Pharmacopoea nova liberáe regiaeque Civitatis Cassoviensis" . . . Ernyei József ismertette és kifejtette, hogy az sem Antidotariumnak, sem Pharmacopoeanak nem nevezhető. Lényegében a városi patikában kapható gyógyszerek jegyzékét tartalmazza, amelyeket -az
augsburgi és a bécsi gyógyszerkönyvek és híres orvosok
előírásai alapján állítottak össze. Igen érdebes -a terjedelmes előszó, amelyből kitűnik a munka célja: a városi
patika elavult fényét megújítv-a, jó hírét helyreállítani.
„Sajnálattal néztük eddig patikánk jó hírének évek folyamán át történt csökkentését." „Patikánk . . . megújítását határoztuk el." „Szükségesnek tartottuk a város
biztonsága érdekében is e patika régi fényét helyreállítani." „Az elavult és talán hatástalanná vált szereket a
város főterén 1732 december havában óriási néptömeg
jelenlétében nyilvánosan megégettük, hogy jövőre minden gyanúnak elejét vegyük. Ezek helyébe Bécsből hozott friss gyógyszerek kerültek, nem kevés gonddal öszszegyüjtve és rendezve, úgy, hogy mondhatni egészen
ú j patikát állítottunk fel." „Győződjék meg róla kiki személyesen, hogy a patika oly virágzó állapotban van, milyenben eddig nem látták!"
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Ennek a feltűnő propagandanyomtatványnak lehetett
a következménye, hogy 7 évvel később a jezsuita-patika
is kiadott egy 14 levélből álló kis füzetet, amely az első
gyógyszerárszabvány (Pozsony, 1745) előfutáraként tekinthető. (Ismertette Traxler László.) Címe: „Brevis
instructio... ad depellendam pestiferam luem . . . Medici inae . . . habetur in Pharmacopoea seu Apotheca Collegii Cassoviensis Sos. Jesu." Első része tanácsokat ad a
pestis elkerülésére és gyógyítására, a második felsorolja
a jezsuita-patikában kapható pestisellenes gyógyszereket és azok árait.
Éppen e propagandafüzetek megjelenésének idején,
1735-ben a város 1000 forintot követel a jezsuita-patikától a városi pénztár számára egyszersmindenkorra. Miután a város követeléséből nem enged, a jezsuita rector
a helytartótanácshoz fellebbez. Ennek döntése értelmében a jezsuita-patikát a jövőben minden közteher alól
felmentik, ha évenkint 30, vagy egyszerre 500 forintot
fizet a városnak és ha esküt tett, vizsgázott személyzetet
tart és a taksát megtartja. A patika annyira jól ment,
hogy 1748-ban a város felszólítására 1000 forintot fizetett be a város pénztárába, amit a város örök váltságul
tekint és a patikát felmenti a közterhek viselése alól;
kiköti azonban, hogy a gyógyszereket a bécsi taksa
alapján számítsák. Üj nézeteltérés merült fel a város és
a jezsuita-patika között. 1755-ben, amikor új vezetőt állítottak a patika élére. Ez ugyanis arra hivatkozván,
hogy ő csak rendi elöljáróinak tartozik engedelmességgel, megtagadta a világi eskü letételét és attól világi
alkalmazottait is visszatartotta. A város panaszára a
helytartótanács elrendelte, hogy a patikát vezető szerzetes ós alkalmazottai III. Károly király rendelete értelmében kötelesek esküt tenni a világi hatóságnak is.
Üjabb fellebbezés után azonban megegyeztek, hogy a
szerzetes alkalmazottakat felmentik a világi eskü alól, a
világiak pedig tartoznak vizsgát és esküt tenni.
1773-ban a» rendet feloszlatták, a patikát átvette, bérbeadta, majd 1775-ben elárvereztette a kormány.
Schramm Keresztély vette meg és még évekig a rend.285

házban működött. Ma is a régi nevén, mint „Istenszemgyógyszertár" működik (a Lőcsei-házban).
Már a 18. század 70-es éveiben megindul a küzdelem a
jezsuita- és a volt városi (Fuker-) patikák mellett felállítandó harmadik polgári gyógyszertárért. Amikor
1773-ban Pap István eperjesi gyógyszerész patikanyitási
engedélyt kér, ez ellen tiltakozik Fuker, aki 1774-ben
megvette a Taurerithy- (voit városi) patikát. Kéri, hogy
ne tegyék tönkre egy új patikával őt, aki már 30 éve bírja
a magáét. Nem is engedélyezték ekkor a harmadik patikát, de 10 évvel később, 1783-ban Feldsteiner Károly
megnyitotta a harmadik polgári patikát. 1785-ben egy
panasz következtében a város Kis Witzay József physicus vezetésével bizottságot küld á három patikába annak megvizsgálására, hogy a régi, 1745. évi, vagy az új,
1779. évi taxát megtartják-e. Mind a három patikában
megcsináltatják ugyanazt az 5 receptet és áraikat összehasonlítják az 1779-es taxa áraival. Bizony, be kell vallanunk, hogy mindenben drágábbak voltak a taxánál! Az
1785-ben végzett gyógyszertárvizsgálat alkalmával megdicsérték Feldsteinert, mint kezdő gyógyszerészt, jó gyógyszereiért („pro initiante Pharmacopola, qualis idem
Joannes Carolus Feldsteiner esset"). ö már valószínűleg
áz 1770-ben megnyitott orvosi karon végezte tanulmányait.
Még ugyanazon évtizedben, 1788-ban, amikor Thiring
szerint a városnak 8000 lakosa lehetett, Krausz Ferenc
megnyitotta a „Pelikán"-hoz címzett negyedik patikát.
Ez csak 10 évig tengődött és 1798-ban megszűnt. Így tehát a századfordulón ismét csak három polgári gyógyszertár van Kassán. Az „Istenszem", mellett a másik kettő
is cégérrel szerepel. Az egyik, a volt Thaurenthy-Fukerféle, a „Magyar Korona", a másik, a Feldsteiner-féle, az
,-,Arany Oroszlán" címet vette fel. Kassa ezen három legrégibb gyógyszertára ma is ezen cégérek alatt működik,
mint reáljogú gyógyszertár.
Említésre érdemes a protomedicus megjegyzése az
1788. évi Egészségügyi Jelentésre, hogy a csőréket ne a
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gyógyszerészek adják, hanem . a chyrurgusok. A város
kéri a physicust, hogy ezt közölje a három cliyrurgussal.
Ebből a korból (1793) való Mauksch Tóbiás kolozsvári
és marosvásárhelyi gyógyszerész érdekes „Instructio"-ja.
A kassai gyógyszerészek jó hírét,mi sem bizonyíthatja
jobban, mint az, hogy Mauksch fiának neveltetéséről
rendelkezve, azt ajánlja, hogy igyekezzék Bécsben, Pozsonyban, Kassán, vagy Pesten conditioba jutni.
Amikor 1795-ben a helytartótanács elrendelte az ország gyógyforrásainak összeírását, Kis .Witzay József városi physicus — nyilván más laboratórium híjján — az
„Arany Oroszlán" gyógyszertárban vizsgálta meg a város forrásvizeit.. Schwarz Sámuel • gyógyszerész azután a
várostól kérte a vizsgálathoz beszerzett üvegedényék;
hőmérők, poharak árát.
A 18. század végére érve, be: is fejeződik az a 400 év,
amelynek történetét előadásom tárgyául választottam. A
teljesség kedvéért azonban még néhány szóval meg kell
emlékeznem az. azóta megnyilt gyógyszertárakról. A
megszűnt negyedik patika helyett 1826-ban, amikor a
városnak 12.000 lakosa volt, Mayer Lajos megnyitotta
„Salvator" című gyógyszertárát. Ennek, sem volt szerencséje. Már 1833-ban csődbe ment és két évvel később meg is szűnt. Mayer 1862-ben eredménytelenül
próbálkozott patikájának üjból való felállításával.
Közben 1846-ban Weitzenbreyer András kérte a negyedik patikát, de azt nagy harc után csak 1865-ben kapta
meg ifj. Wandraschek Károly. Ez a „Szent Háromság"
gyógyszertár.
Az ötödik patikát 1879-ben kapta Korláth Ferenc és azt
a következő évben meg is' nyitotta „Megváltó" néven.
Wimmer Jenőnek 1888-ban engedélyezték a hatodik
gyógyszertár felállítását, amelynek címe előbb „Kígyó",
majd „Páduai Szt. Antal" lett. .
A hetedik patikára csak 1913-ban került sor. Ezt dr.
Moskovics T. Vilmos nyitotta meg „Rákóczi" címen.
A világháború kitörésekor tehát a katonai mellett 7
polgári gyógyszertárunk volt. Számuk a cseh-szlovák
uralom alatt az állami kórházi patikával és még 4 ma.287

gángyógyszertárral szaporodott. Az utóbbiak címei: „Madonna", „Kis Szent Teréz", „Glória" és „Szent Márton".
Ma tehát 2 kórházi és 11 magángyógyszertár működik
városunkban.
Rövid félóra alatt elvonult szemünk előtt 550 év a kassai gyógyszerészet történetéből. Láttuk a régi patikás kereskedőt, akinek kiképzése csak céhszerű volt, de minden tudományos képzés nélkül is megállotta helyét. Később hatósági ellenőrzés alá került a patikárius és a
chyrurgusokhoz hasonlóan vizsgát tett a városi physicus
előtt. Mária Terézia megalapította az egyetem orvosi karát és nemcsak a növendékek egyetemi képzését és vizsgáját rendelte el, hanem az öreg gyógy szer tártulajdonosok egyetemi vizsgáját is. Azóta fokozatosan, mind több
és több gimnáziumi osztályt és egyetemi félévet követelnek meg a gyógyszerészektől. Ezzel nemcsak tudományos képzettségüket akarják emelni, hanem társadalmi
tekintélyüket is. Láttuk, hogy Kassán erre nem volt
szükség. Ha egy félévezred alatt, akadtak olyanok is,
akik ellen panaszok merültek fel, vagy akik anyagilag
összeomlottak, legnagyobb részük a város tehetős, hasznos és tekintélyes polgárai közé tartozott. Ilyenek voltak már 400 évvel ezelőtt is! 1848-ban Kassa tisztújítási
elnöke Steer Ferenc gyógyszerész volt, ugyanakkor Budán, ugyanezt a tisztséget Ráth Péter töltötte be. Az orvosok és gyógyszerészek között sem merült fel Kassán
lényegesebb nézeteltérés. 1866-ban együtt -alapították
meg az Orvos- és Gyógyszerész Egyletet. A jó viszonyt
azóta sem zavarta meg semmi és a gyógyszerészet történetének első kutatója Pogrányi-Nagy Géza, Kassa város tiszti főorvosa volt. Ez a történet érdekes és tanulságos.
A kassai gyógyszerészek büszkék lehetnek elődeikre
és Magyarország gyógyszerészei kassai kartársaikra!
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A Magyar Orvosok
és Természetvizsgálók nagygyűlése
Kassán 1846-ban
A „Magyar Orvosok és Természetvizsgálók" Pest, Besztercebánya, Temesvár, Kolozsvár és Pécs után, hetedik
nagygyűlésüket 1846 augusztus 9—17-ig Kassán és Eperjesen tartották. Olyan nagyszabású volt az, hogy emléke
nem múlhatott el nyomtalanul Kassa város történetéből
és különösen nem hagyható ki a város orvosi történetéből.
Ma alig tudjuk elképzelni, hogy milyen nagy eseménye lehetett az akkoriban 14.000 lakosú Kassának és a
még kisebb Eperjesnek egy ilyen népes gyülekezet. Mert
téved az, aki szűkkörű szakértekezletre gondol. Az Orvosok és Természetvizsgálók 9 nap alatt 5 közülést és
5 szakosztályban 23 szakülést tartottak. Már ezen számok
arra mutatnak, hogy hatalmas anyagot dolgoztak fel. De
nemcsak mennyiségileg volt hatalmas az anyag, hanem
minőségileg is kiváló. Mint látni fogjuk, a szorosan vett orvosi és természettudományi kérdéseken kívül szóbakerült
ezeken a gyűléseken úgyszólván minden, ami akkoriban,
történelmünk egyik leghasznosabb korszakában, hazánk
vezetőit és népeit foglalkoztatta. Számos indítvány hangzott el, amely minden téren új intézmények, törvények
alkotását, vagy a régiek megjavítását célozta.
Alig hasonlított egy ilyen régi nagygyűlés a mai tu- x
dományos összejövetelekhez. Tárgyalt anyaga olyan széleskörű volt, hogy inkább egy kisebb országgyűléshez
lehetne hasonlítani. Demokratikus is volt, mert nem kinevezett, vagy választott tagok vettek részt rajta, hanem „tagoknak beíratnak mind azok, kik az orvosi, sebészi, bölcsészeti, vagy többi tudományokból akadémiai
ranggal díszítvék, úgy szinte azok is, kik a természet19
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tudományokat mívelik". A nemzetiségekkel szemben türelmes volt, mert „bár diplomaticu; nyelve gyűléseinknek a magyar, mindazonáltal hazai nyelvünkben kevéssé
jártas ügyfeleink diákul, sőt saját anyai nyelvükön is
adhatják közléseiket".
A nagygyü.ések jelentőségét mulatja az is, hogy emlékükre érmeket verettek. A kassai és eperjesi gyűlés
emlékére vert emlékpénzt Bécsben készítette Böhm hazánkfia. Egyik oldalán a két várost megszemélyesítő nőalakok láthatók címereikkel és ezen felírással: „A testvérileg egyesült sz. kir. városok, Kassa és Eperjes
MDCCCXXXXVI." A másik oldalon a következő felírás: „szívesen látják az aug. 10—16. egybegyűlt magyar
orvosokat és természetvizsgálókat." Ezt a felírást koszorú
veszi körül, amelynek szalagján a kirándulási helyek
nevei olvashatók: Aranyidka, Jászó, Ránk, V.-Vágás,
Sóvár, Bártfa, Lipócz, Ó-Ruzsin. 500 bronz- és 30 ezüstérem készült.
A gyűlésnek 355 beírt tagja volt, akikhez még a családtagok járultak. A tagok közül 91 volt kassai és 7.7
eperjesi, a többi az ország minden részéből, sőt meg
Bécsből is jött. A gyűlés elnöke Andrássy György gróf,
sárosi fői .pán, alelnöke Pu.szky Ferenc volt. Nevezetesebb tagok: Kubinyi Ágoston, a M. Nemz. Múz. igazgatója, Pest; Kemény József gróf, a M. Akad. tagja, Kolozsvár; Rómer Fóris, akad. tanár, Pozsony; Kuthy Lajos,
M. Akad. tag s táblabíró, Pest; V-ahot Imre, a „Pesti Divatlapok" szerkesztője s -ügyvéd, Pest; Schulek Frigyes
és Benczúr József professzorok, Eperjes; Benczúr Vilmos
gyógyszerész, Nyíregyháza; az orvosok közül: Bene Ferenc, Balogh Pál és Henszlmann Imre, Pest; Grósz Frigyes, Nagyvárad; Saáro'sy József, Eperjes; Eartsch Ed.,
Szeben; Kathona Mihály és Doleschal Gábor, Miskolc;
Engel József, Marosvásárhely; Schön Vilmos, Sátoraljaújhely. Abaúj és Torna megyékből: Richter Alajos jászói prépost; Patay Sámuel első alispán, Cekeháza; Kelcz
István alispán, Kassa; Szentimrey György főjegyző és
Szentimrey Bertalan táblabíró, Krasznikvajda; gróf Károlyi Ede tb. főjegyző, Radvány.
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Kassáról nevesebb tagok: Ocskay Antal püspök, báró
Luzsinszky Pál cs. k. kamarás, Rimanóczy Ferenc polgármester, Szojka Sándor főjegyző, Dobay Lajos főügyész, Kloczkó János tanácsnok, Fiedler Károly kereskedő neve mellett az egyszerűbb nevű és című Laszgallner Omodé és Weisz Mihály „választó polgár"-ok, Török Sámuel, Háry Károly és Bayer János ,,polgár"-ok.
A kassai orvosi kart Alexy Lajos tiszti főorvos, Billnitzer, Franki Gyula, Heim Eduárd, Jene Kristóf, Neuhold Ferenc, Róth Mátyás, Schehovics Lajos, Wajnárovich József, Weitzenbreyer Frigyes és Wolny István orvosok, Lukachich Ferenc sebész és Schavniczky Endre
5 évi orvosi növendék képviselték, a gyógyszerészeket
Koregtko Antal, Maiéter Vilmos és Weitzenbreyer Endre.
A beiratkozott tagok nevei mellett érdekesek a meg
nem jelentek nevei is: Széchenyi István gróf írásban
ígérte ugyan megjelenését, „ha véletlen akadályok nem
támadnak". Ugyancsak levélben mentették ki magukat
a két megelőző nagygyűlés emökei: Teleki József gróf,
Erdély főkormányzója és Scitovszky János pécsi püspök.
Az abaúji és kassai főispán meg nem jelenésének okát
alighanem abban kereshetjük, hogy a gyűlés elnökévé —
a sárosi főispánt választották. Valószínűleg hasonló okból maradt távol Sihu.szky Frigyes dr., Kassa nagytekintélyű tiszti főorvosa is. Viszont Horn Ferenc dr., Abaúj
megye tiszti főorvosa, akit az előző évi pécsi gyűlésen
kassai titoknokká választottak meg, „munkás törekvéseinek közepette súlyos betegségbe esvén, hivatalát nem
folytathatta".
A gyűlés előtervéből kiemeljük a következő adatokat,
amelyek jellemzőek az akkori Kassára. „Aug. 6., 7. és
8-án a megérkezendő vendég urakat Kassa város megbízottjai a vámházaknál várandják, őket a város házához utasítandók." „Aug. 8-án estvéli 9 órakor kölcsönös
megismerkedhetés tekintetéből Estély a nemes társalgási
egyesület termében." „Aug. 9-én isteni szolgálat után az
első közülés a megye teremében. Délben a városház és a
kir. academia termeiben elrendezett termény és iparműi
kiállítás megtekintése. Ebéd után a város és környéke
19*
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megtekinthető: figyelembe ajánltatik a székesegyház, a
városi kórház, a kisdedóvó intézet, a szegények dolgozó
háza s a város levéltára (pótlólag a polgári lövelde is).
Este tánczvigalom a nemes társalgási egyesület által."
,,Aug. 10-én ebéd sz. k. Kassa város bel- és kültanácsa
és tisztikar által a ns. társ. egyes, teremében. Ebéd után a
czukor-posztó-bőrgyárak s a testgyakorló intézet látogatása. 12-én 12 órakor mlgos gróf s elnök úr által a tisztelt tagok rövid villás reggelire a cassinoi terembe szívesen láttatnak." De két nappal később Eperjesen is
„estvéli 8 órakor ő méltósága az elnök gróf úr a t. cz.
tag urakat egy zeneestélyre szívesen látandja, maga lakán a megye házánál". Ocskay Antal kassai püspök is
adott 9-én ebédet „a mesés őskorra emlékeztető nagy
vendégszeretettel''.
Eperjesen kiosztották a tagoknak „Sáros Megye
Helyirata"-t Bartsch Eduárd Sárosmegyei Fő-orvostól és
Saárossy József megyei főorvos magányiratát a czigelkai
ásványvízről.
Kassáról kirándulásokat rendeztek Aranyidkára, Rudnokra, Jászóra, Ránkra, Vörösvágásra; Eperjesről Sóvárra, Czeméthére, Magyar-Islára, Bártfára, Czigelkára,
Lipóczra, Ö-Ruzsinba, ahol a barlangnál Kassa város fogadta a vendégeket.
Amint látjuk, az óriási tudományos munka mellett hatalmas társadalmi programm is várt a vendégekre. Teljesítményük bámulatraméltó, mert 11 napon át folyton
igénybe voltak véve. A sok kirándulást természetesen
kocsikon tették meg. Nem megvetendő időveszteséggel,
költséggel és fáradsággal járt a távolabbi helyekről jött
vendégek utazása is, amelyet persze szintén csak lovaskocsikon tehettek meg.
Csodálattal kell megemlékeznünk Kassa és Eperjes
rendező-bizottságairól is, amelyeknek nemcsak többszáz
előkelő vendég, hanem valószínűleg igen sok kocsi, ló
és kísérő személy elhelyezéséről is kellett gondoskodniok. Az egész olyan lehetett, mint egy hadgyakorlat,
vagy egy háborús megszállás! Maguk a vendégek is sokkallották a lakmározást, mert a gyűlés végén, amikor a
.292

következő évre elfogadták Sopron meghívását, az elnök
indítványára kimondották, hogy „idő s költségkímélés
tekintetéből kívánják a hosszantartó s nagyobb költséggel járó lakomáknak ezentúli megszüntetését".
A. nagygyűlés történeti vázlatát és munkálatait a gyűlés megbízásából Halász Geiza, pesti kórházi és pestmegyei főorvos adta ki 288 oldalas nagy album alakú
könyvben, amelyet Andrássy György grófnak és Szilágyi
Erzsébetnek Barabás rajzolta arcképei, a bártfa-fürdői
István kútjának és a gyűlés emlékpénzének képei díszítenek.
A nagygyűléseket vendégül látó városok és vármegyék egy része erre az alkalomra megíratta és hatalmas
kötetekben kiadta történetét. Kassa és Abaúj megye, sajnos, nem tette meg ezt. Annál értékesebb-számunkra,
hogy legalább a „munkálatok"-ban találhatunk fontos
adatokat a városról és a megyéről.
Egy nagyjelentőségű munka is megjelent a gyűlés tagjai számára: Dr. Henszlmann Imrétől „Kassa ó német
stylű templomai" címen, amelyet Pesten 1846-ban adtak
ki Ocskay Antal kassai megyéspüspök, Richter Alajos
jászai prépost, gr. Andrássy György sárosi főispán és
Pulszky Ferenc, a gyűlés elnökei.
A közgyűléseken Kassán az elnök, Eperjesen az alelnök mondott ma is figyelemreméltó és időszerű megnyitó beszédet.
Andrássy György gróf elnök visszaemlékezett arra a
nemrégi időre, amikor többnyire szűk családi körben
csendesen folyt az emberek élete, amelynek jelentősége
alig emelkedett a megye határán túl és amikor kevéssel
is meg voltak elégedve. Azóta azonban "a tudományok
gyakorlati alkalmazása megváltoztatta a társas életet is.
A szükségek szaporodtak, az idő becse növekedett, mindent gőzerővel kívánnak hajtani. Üj meg új vágyak támadnak, mindenkin segíteni akarnak. Voltak a múltnak
is hibái, de előnyei is, épp úgy, mint a jelennek. „Ezelőtt
kevesebb szükség, nagyobb elszigeteltség, de több megelégedés, most magasabb kiképzettség, több közélet, finomabb élvezet, de több keserű csalódás érzete." „A
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század jellemző bélyege: az anyagi jólét felé törekvés."
A természettudományok roppant előhaladást tettek..
„Egyik találmány a másikat éri, egyik alkalmazás meglepi hatással a másikat, és mégis sok országokban a vagyonosság és népesedés megfordított arányban növekszenek." „Csak valódi tudomány és az anyagi erő képezhetik az igazi tőkét s ennek természetes és az emberi
társaság czéljait igazán előmozdító egyedüli kamatja $
minden becsöknek valódi mértéke a munka." A természettudományok szaporítják a nemzeti tőkét, kamatokat,
azaz munkát teremtenek, tehát terjesztik a vagyonosságot. Megbecsülhetetlen a természettudományok haszna
különösen nálunk, ahol még nincsenek kimerítve a természet kincsei és ahol túlnépesedés sem fenyeget. Az
legyen a célunk, hogy honunkban mindenki jól élhessen
munkája után és ne tespedjen munkátlanul senki, aki vagyonosságra igényt formál. A munka és a vagyonosság
ugyanaz. Fejlesszük az ipart és a tudományosságot. „Honunk mellett a természet igen sokat, de az ember még
keveset tett. Nem ismerjük eléggé hazánkat." „Honunk
külkereskedésből egyhamar alig várhat sokat, de annál
többet belkereskedésből s belforgalomból." A vándorgyűlések célja a gondolatcserét, a tapasztalatok közlését
és az ú j eszmék fogamzását serkenteni. „A Tudós gyülekezet korszerűségét s kitűnő czélját tekintve, annak működései felett, kivált Magyarországban alig adhatni
másnak elsőbbséget."
Pulszky Ferenc alelnök beszédében a gyűlések céljául
azt jelöli meg, hogy „zárttestületű magyar akadémia
mellett, hazánkban a tudományoknak még egy más,
mindenkit szívesen magához vonzó középpontja -alakuljon". Megemlékezik arról, hogy a gyűlések eszméjét a
külföldnek köszönhetjük. A német Okén alapítása más
országokban és nálunk is utánzásra talált. Igen érdekesen fejtegeti, hogy az eszme máskép fejlődött az olaszoknál, mint a németeknél. „Mert az eszmék, mellyek életrevalók, hozzá simulnak a nemzeti jellemhez s e szerint
változtatják alakjokat. A németeknél a germán jellem —
melly főképen analytikus, elágazó, részekre eloszlató —
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az orvosok és természetvizsgálók nagy testületére is
megtette hatását, t. i. hogy az több ágakra szakadt." A
szaktudósok dús hazájában számos szakma tart önálió
gyűléseket. „Különböző alakban fejlődött ki ezen eszme
Olaszországban. A synthetikus román szellem mindig az
eszmék egységét tűzi ki végczéljául s így az orvosok és
természetvizs gálókhoz hozzácsatlakoztak a régiségbúvárok, földirászok, a történetvizsgálók, a törvénytudók."
„Nálunk is, kik jellemünkben jobban hasonlítunk a román nemzetekhez, mint a germánokhoz, folyvást nagyobbodott a gyűlések köre." Befogadták az archeológiát,
most tért kérnek az iparnak is. A vendéglátó városok
iparműkiállításokat is mellékeltek ásványaik és növényeik kiállítása mellé. Nem kívánja a társulatot annyira
kiterjeszteni, mint az olaszok. Csak az archeológiát szeretné külön szakosztályba sorozni a régiségtannal, tör^
ténettannal és statisztikával.
. A megnyitó- és záróbeszédeken kívül a közüléseKen
Kassán 2, Eperjesen 3 előadást tartottak. Kassán dr.
Grósz Fridrik, a .Nagyváradon általa 1830-ban alapított
szemkórház vezetője, a szegénysorsú szembetegekről és
gyógyítható vakokról beszélt és számukra több gyógy^
intézet felállítását indítványozta. Indítványának támogatására kiosztotta „Statistikai adatok" ,című munkáját,
amelyben a nagyváradi szegény vakok mintagyógyintézetében elért fényes eredményekről számolt be. (Unokája: Grósz Emil professzor most a jubileum alkalmából
újra kiadta az előadást és a „Statistikai adatok"-at és ma
is megvalósítandóknak tartja a csaknem 100 éves javaslatokat.) Kubinyi Ferenc pártolta Grósz javaslatát és azt
kiegészítette azzal a kívánsággal, hogy a nádor közéledő
félszázados jubileumát nagyszerű jótékony intézet létesítésével örökítsék meg. A kettős indítvány tárgyalására
Ocskay Antal kas r ai püspök elnökletével bizottságot
küldtek ki, amely felszólította Grószt, hogy javaslatára
vonatkozó kimerítő tervet terjesszen a következő évi
gyűlés elé, azonkívül indítványozta, hogy Abaúj- és Sáros megyék útján szólítsák fel a megyéket a nádor ünnepének émlékére Pesten emelendő „Nemzeti Kór-örj- és
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lelenczház" felállításának pártolására. Tervezet kidolgozására felkérték Bene professzort, aki a kórházat az egyetemmel kapcsolatban tervezte, amely esetben az „az orvosok kiképeztetésére legjótékonyabb befolyással lenne".
Ilyen irányú megkeresést fog az országgyűléshez intézni
a következő évi gyűlés.
A másik előadást Pulszky Ferenc tartotta a vörösvágási nemes opálról.
Eperjesen Kiss Antal: Az emberi holttest felnyitásának
szükségéről, Petényi Salamon János: Az apró legyészről
és Bujanovich Eduárd: A gazdasági törvényhozás nehézségeiről értekezett. Fejtegetései ma is nagyon időszerűek
és ezért ismertetésre érdemesek. A törvényhozás nehézségei annál inkább növekszenek, minél alsóbb társadalmi
osztályok szükségleteiről kell törvényeket hoznia. Régen,
a legfontosabb polgári foglalkozást, a földművelést rabszolgákra bízták. A múlt században sikerült a rabszolgaságot eltörölni „az ausztriai ház szelídkormányzása alatt
majdnem félszázaddal hamarább, mint a szellemi túlsúlyával annyira kérkedő német éjszak több részeiben:
mind a mellett is csak keveset nyert a gazdasági törvényhozás. Habár elenyészett is a rabszolgaság neve, fönnmaradt annak súlya még sokáig." A törvényhozás napjainkban vagy „a zöld asztal nyirkos légkörében megőszült kormányférfiak" föladata, vagy „fölizgatott népes
törvényhozói gyűlésekben, személy- és pártérdek által
félrevezett vitatkozás tárgya." „Sem az egyik, sem a másik úton nem szolgáltatott még eddig gyógyszer a mezőgazdaságnak." „Még majdnem legszerencsésebben járt
azon országok mezőgazdasága, mellyeknek törvényhozó
testülete legkevésbé foglalkozott vele." Angliában és
Franciaországban „az ipart és kereskedést érdeklő anyagi
kérdések felett oly gyülekezeteknek kell határozni, s törvényeket hozni, mellyek nagyobb része e tárgyakhoz
mit sem ért", ezért segédeszközül enqueteket tartottak
szakértőkkel. A század eleje óta mégis van haladás a
gazdasági törvényhozás terén. „Hazánkban a függetlenség érzelmie, melly a magyarnak olly igen sajátja, sehol
sem annyira otthonos, mint paterna rura-inak rögén!"
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Azután nagy szakértelemmel bírálja a legújabb tagosításai, úrbéri és rendőri törvényeket. A jövő törvényhozóinak pedig iránytűképen ajánlja a következőket: „A
mezei gazdaság nem szenved, főkép mostani gyermekkorból kinőtt férfiszakában, semmi szorongató gvermekjártatót, semmi kaptafát, semmi bármilly jószándékú sok
kormányzást és mindenek előtt lehető haladása fölött,
mellyre talán kevés év leforgása után képessé válhatik s
mi által minden képzelt bölcsességünk kudarczot vallhat,
semmi merészlett elítélést; minden, mit az a törvényhozástól kíván, sőt jogosan követel, ez: elhárítása minden
akadályoknak és teljes szabadság a természet minden
kincseit napfényre hozhatni, a mint az hivatásában áll s
mellynek élvezetéhez joga van, s mit végre sem a szorgalom lázasztó adóztatása, sem a hűbéri szolgaság örökítése által gátolni, s keserítni nem szabad. Ezen elvtől
vezéreltetve működnek most a legfelvilágosodottabb törvényhozások a mezei gazdaság boldogítására, de bölcs
mérsékléssel, melly elhirtelenkedett erőszaktételektől s
jogosan szerzett tulajdoni jogok csorbításától mindenkor
őrizkedik, mellyeknek, ha azt a közjó kívánja, kell ugyan
változott idők parancsának s tisztult nézeteknek engedni,
de csak igazságos kártalanítás mellett." „Az igazi törvényhozónak munka s álmatlansággal szerzett valódi
ismeretekre van szüksége!"
A közüléseken kívül 5 szakosztály tartott szükebbkörű
üléseket. Nem lehet feladatom ezeket is részletesen ismertetni, egyes előadások és indítványok azonban általános
érdekűek, vagy kassai szempontból bírnak fontossággal.
Az első: az „Orvos-sebészi szakosztály" 5 ülést tartott.
Elnöke Bene Ferenc cs. k. tanácsos, pesti egyetemi orvostanár volt, jegyzője Kassán Katona Gejza, Abauj megye
t. főorvosa, Eperjesen Kiss Antal. Az elnök megnyitó beszédében kiemelte, hogy a helybeli orvosok közül óhajtott volna elnököt választani, ezt azonban nem lehetett
elérni, mert a város és megye tapasztalt, idősebb orvosai
elutaztak. Ez a megjegyzés valószínűleg Sihulszky Frigyes városi főorvosra vonatkozik, aki nem is vett részt
a gyűlésen!
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A szakosztály első előadását „Kassa orvosi s néprajzi
tekintetben" címen Weitzenbreyer Frigyes dr. kascai fiatal gyakorló orvos (később városi tiszii főorvos) tartotta
német nyelven. (A „munkálatok" csak ennél az egy előadásnál jegyzi meg, hogy németül tartatott, bár a szabályok szerint a tagoknak joguk volt anyanyelvükön beszélni.) Ezt az érdekes előadást kissé bővebben kell ismertetnem. Az előadó szerint a város éghajlata inkább
egyezik Pestnek, mint a közeli Szepességnek .az éghajlatával. Ennek oka a várost 3 oldalról körülvevő hegylánc
és a dél felé nyilt lapály. Itt már bőségben terem bor,
gyümölcs és vetés, és. ha az utóbbiak különböznek is az
alföldiektől, ennek okát nem az éghajlatban, hanem a talajban kell keresni. Az emberekre is befolyással van ez a
helyzet. „Kassának lakói testalkatra és vérmérsékletre
nézve közelebb állanak az alföldi magyarokhoz, mint a
szepesi német, vagy tót törzcöküekhez, mi leginkább
azon szempontból bír jelentőséggel, mivel ezek nagyobb
részint a bevándorlott szászok és tótok maradékaidé más részről azért is, mert az életmódra nagy befolyású korszellem kívánatai iránt kevésbé engedékenyek,
mint a nagyobb városokban lakozók; egy évszázad előtti
szokásaikhoz még jelenleg is állhatatosan ragaszkodnak."
Gyakori betegség itt a csúz és a hurut, nyáron az epés
és hagymázos kórok, de ritkák a valódi gyulladásos lázak. A pokolvar gyakoribb, mint az az éghajlatból sejthető. „Honülőbaj (endemicus) nálunk a váltóláz, gyakran
álarczos kórtünetekkel. Lázak, mellyek kórjeleik után
folytonos lázaknak tartathatnának, gyakran nem egyebek
álarczos váltólázaknál. Vannak lázak, mellyek első napokban rohamonkint szoktak mutatkozni és minden alkalmazott gyógyszer ellenére hagymázlázákká fajulnak
el. A váltóláz oka a nedves talaj. Kissé nedvesebb évszakban majdnem minden pinczéink pár lábnyi magasságra vízzel telnek meg, valamint a pinczékben, úgy
emelkedik és esik a víz a még fenmaradt várfalakat környező mocsáros sánczbaii is. Ezt nevezem én az említett
betegségbeli baj egyedüli okának."
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Az életmód eléggé megfelel Hygiea rendszabályainak.
Vizet bővebben fogyasztanak, mint azelőtt. A szeszes
ital fogyasztása csökken, épp így a túlzott evés is. Élelmiszerhiány esetén a város igyekszik az Ínséget elhárítani,
pl. a várfalak leiomboltatásával és a szegény embereknek Rumfurti levessel való ellátásával!
Sokat szenved -a köznép előítéletektől és egészségellenes szokásoktól. Pl., még a vagyonosabb gyermekágya-,
sok is maguk készítik a keresztelési lakomát és már az
első napokban durva; munkát végeznek. Sok a női betege
ség. Korán elhervadnak a nők,' „ritkaság itt nőket ía^
lálhatni, kik 2 v. 3 gyermek-szülés mtán virágzó szépségük elenyésztével már hervadásnak indult Kepet nem
szemléltetnének".
„Az itt lakó nép inkább hasonlít áz alföldi magyar néptörzsökhöz, mint akár a tót, akár a német, Szepes megyében letelepedett népfajokhoz. Nem bír népünk a szepesi német csontos, erős testalkotával, nem a tótnak önmagával is tehetetlen lomha testével: nagyon ritkán
szemlélhetők itt, a szepességi németeknél olly közönségesen látható, világos szőke hajak és hófehér testszín,
vagy a tótnak tulajdon fonnyadt, kifejezés nélküli, semmit nem mondó külseje; de sőt lakóinak külsejök gömbölyűbb, formásabb, színök eleven, egészséges, kedélyök
vidám, vígságra hajlandó; ez azonban inkább észrevehető az alsóbb rendnél, mint a műveltebb osztályúaknái,
melly utóbbiak nagyobb részénél, több képzelt tekinteteknél fogva uralkodó figyelem, a társasági életnek' hidegebb korlátokat szab, úgy hogy nálunk sem a falu —
s kisebb városnak nyilt és bizalmas módja, sem a nagyvárosiak fesztelen, szabad viselete fel nem található: hanem inkább a kettő közti ingadozás vehető észre." —
„Kedélyünk felvídámítására a természet sokat, az ipar
keveset ada; sőt fájdalommal kell tapasztalnunk, miszerint a hajdanról maradt köz mulató helyek is jelenleg
majdnem egészen elhanyagoltainak."
„E város lakosainak száma 14000-re megy, uralkodó
hitvallás itt a róm. kath., de nagy számmal vannak ágos^
tai hitvallásúak is, kisebbel a hélvet hitvallásúak: vannak
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egyesült görögök és az ú j törvények foganatba vétele óta
zsidók is. Ezeknek száma, noha csak az utolsó országgyűlés óta lakhatnak Kassán, 1000-nél már fölebb rúg.
A protestánsok pedig évek során mindig csak 1600 vannak. E lakosoknak nagyobb része a magyar, német és tót
nyelvet majd nem egyiránt érti és beszéli." A városban
18 gyakorlati orvos (13 orvostudor, 3 seborvos és 2 katonaorvos) és 3 gyógyszertár működik. „A gyógytudomány újabb lépéseinek és felfödözéseinek ismeretére, az
e részben egyesült orvosi közönség által gyógytudományi folyóiratok tartatnak."
A város jótékony intézményei: 2 kórház, szegények
háza, egy épülőfélben levő dologház, kisdedóvóintézet,
az úszó- és az ezévben megnyílt test-gyakorló iskola.
. Szellemi műveltség: egy róm. kath. főiskola és az
egyéb vallásúak részéről felállított számos kisebb iskolák, nemkülönben több nevelő intézet. Támogatni kell a
szegények ápolását és ki kell irtani a házakban és az
utcán való koldulást. „Hogy a mi közkórházunkban,
melly már több mint 80000 váltó forintnak van birtokában, a szobáknak nagyobb s jobb része raktáraknak
használtatik s nem a betegek ápolására fordíttatik, menthetetlen hiba."
Gyakori a köszvény, de egészen ismeretlen itt a hudkőkór. Igen gyakoriak a geliszták, különösen a szalaggeliszta. Görvély- és gümőkór nem ritka, de könnyebb
alakban. „Amely helyeken a váltóláz helybaj, ott ezen
nyavalyák kevésbé szoktak uralkodni."
A jó levegő, elég bő tápszer, a betegek s szegények
javára felállított menedékhelyek, a lakosoknak nem
éppen fárasztó foglalkozásai, azt a reményt kelthetnék,
hogy a halandóság kisebb, mint a valóságban. 10 év alatt
meghalt 4445 lakos, az első 7 évben rendesen meghal
az újszülöttek fele. 10 év alatt született 4591 gyermek,
a természetes szaporodás tehát csak 146. Házasságon
kívül született 923. A halandóság csökkentésére szükségesnek látná a legnyomasztóbb inség, a váltóláz kiirtását. Ezért mély árkok, vagy csatornák ásatása által
kellene „a város fenekét rongáló víz sokaságát el.300

szivárogtatni". Az árkokat a pincéknél mélyebbre kellene ásatni. Amíg a várost környékező vársánczokat
be nem töltötték, addig a pincék szárazak voltak. Az
árkokon el lehetne vezetni mindennemű rútságot, most
az esővíz és a konyhai moslék kiöntése a járást alkalmatlanná teszik és az egészségnek ártanak. Az árnyékszékek éjjeli kihordása megfertőzi a várost bűzével és
závarja az éjjeli nyugalmat.
Weitzenbreyernek a város néprajzi és egészségügyi
viszonyairól szóló alapvető munkája után Franki Gyula
kassai orvos ma is időszerű kérdést tárgyalt, amikor az
orvosoknak egyenetlen felosztásáról Magyarhonban beszélt. Az orvosok a kelleténél nagyobb számban laknak
a „fényesebb városokban", úgy, hogy „néha több az orvos, mint a beteg", viszont több mértföld területű vidékeken egy orvos sincs. Azt óhajtja, hogy az állam intézkedjék a helyesebb elosztás ügyében. Doleschall miskolci orvos hozzászólásában kevesli a megyei orvosok,
számát. Vannak megyék, amelyek csak egy orvost tartanak, de kettőnél többet egyik sem, legfeljebb seborvost
a járásokban. „Idejárul még az is, hogy a megyei orvosnak hivatalnoki személyét nem akarják, vagy nem
tudják elválasztani az ő magány orvosi személyétől és
annyiféle szolgálatot kívánnak tőle, amennyit a megyei
orvos mostani viszonyainak között, ha csak nem százkezű, meg százfejű, teljességgel el nem végezhet." Kivánja, hogy a megyék több orvost tartsanak és minden
orvos maradjon azon körben, amelyet tanult, t. i. a sebész a sebészi, az orvos a belgyógyítási körben. Franki
javaslatához hozzászólt a nagytekintélyű elnök is, aki
azt kívánta, hogy az egyetem csak kevés, de jó orvost
képezzen ki, ne pedig félig mívelt orvosokat. Akik elvégezték az egyetemet, kapjanak felvilágosítást arról, hogy
hol kevés az orvos.
Öváry Pál a gönci járásban tapasztalt betegségekről
tartott éles megfigyelésre valló előadást. „A regéczhutai
völgyben a lakosok golyvában szenvednek, mellyek fejlődtebbek és nagyobbak a mindig otthon ülő nőnemnél, mint a férfiaknál, kik élelmök végett gyakran el.301

hagyják a völgyet; idegenek, kik e völgyön az üveggyártás tekintetéből, ha hosszú ideig mulatnak is, soha a
golyvát meg nem kapják, csak az itt szülöttek. E betegség inkább ékítésül szolgálván a völgy lakosainál, nem
gyógyíttatik."
A szakosztály tárgyalta Andrássy elnöknek a bujasenyv és rüh gyógyítására vonatkozó indítványát és
örömmel hívta fel az ország figyelmét „azon rendkívüli
nagy hiányokra, mellyek közegészségi tekintetben állodaimunkban léteznek". A szakosztály elnöke ós tagjai
abban egyeznek meg, hogy a bujazenyvesek és rühesek
számára a megyék állítsanak fel kórházakat, vagy a
meglévők egy részét fordítsák erre a célra, amint azt
Sáros megye is tette újonnan felépített kórházában.
„Grósz orvos a törvényhozás gondoskodását kívánja e
tárgyra kiterjeszteni, mert e bajokban szenvedő nemest
az adózók számára készített kóiházakba nem lehet bevinni, őt kényszeríteni a bemenetelre, mint nemest nem
lehet."
A szakosztályban tartott többi előadás tisztán orvosi
jelentőségű, de megemlítendőnek tartom még Horváth
Antal bártfai főorvos nagyterjedelmű, alapois előadását
a bártfai fürdőről és gyógyforrásairól. A balneológia
megbecsülését mutatja az is, hogy Saárossy József megyei főorvos az eperjesi új kórházban 91 sárosmegyei
gyógyvíz kiállítását mutatta be.
A második: a „Természettani, földrajzi, csillagászati és
archeológiai szakosztály" elnöke Kemény József gróf,
jegyzője Henszlmann Imre pesti orvosdoktor volt. De
nemcsak jegyzője volt a szakosztálynak a kassai születésű orvos és műtörténész, nemc.:ak meghívta a szakosztály tagjait a székesegyházba „és a hely színén magyarázá a templom építési történetét és művészeti jeleseégét", hanem előterjesztésére a gyűlés levelet intézett
Kassa városhoz és a megyéspüspökhöz, amelynek első 5
pontját ő, utolsó 2 pontját pedig Pulszky Ferenc indítványozta:
„Az 1846-dik évi augusztus havában Kassán összegyűlt természetvizsgálók és orvosok 2. szakosztálya,
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mellyhez a régiség tudománya tartozik, nem tudván jobban meghálálni tettel azon szívességet, mellyel tagjait
nemes Kassa város fogadta, mint ha a nemes város legnagyobb kincsének, t. i. dicső régi templomainak fentarstásához és bővebb megismertetéséhez óhajtván járulni, e
< tekintetben nézeteit és javaslatait következőkben öszpontosítja":
A Szent Mihály kápolnában régi falfestményeket találtak. Ilyenek lehetnek a nagy templom meszelése alatt
is. Meg kell őket menteni. — Á tavalyi árvíz alkalmával ásatásokat folytattak a dómban és sírköveket találtak, tehát folytassák az ásatásokat. — A kanonoki székek takarják a páratlan szentségházat, helyezzék át
őket. — A. tető mostani elhelyezése áital szenvedett a
karzat, tehát emeljék fel a tetőt. — Hazánkban kevés a
régi szobormű, a meglévőket gyűjtsék össze jó mintákban a nemzeti múzeumban. Kérik a kassai domboimüvek
gipszmintáit a múzeum számára. — Elszigetelten álló
szoborműveket, pl. egy életnagyságú márványszobrot és
egyéb szoborcsoportozatokat eredetiben ajándékozzon a
város a múzeumnak. — Végül pedig tisztítassák ki a főoltár képeit.
De ez a két levél sem merítette ki a szakosztály buzgóságát. Felszólították a közülést két további kérelemlevél elküldésére. Az egyiket az országgyűléshez: „azért
folyamodván, hogy a közmunkák előterveinek készítése
között fogadja be az érdekes magyar régi épületek szigorú felvételét, kiadását, és azoknak megújítására szolgáló tervezeteket is. A második kérelemlevél a magyar
tudós társasághoz-volna intézendő, azt felkérvén, hogy
addig, míg az országgyűlés intézkedéseit e tárgyban
megteendi — ő tartsa szemmel az érdekes régi épületeket; valamint folyamodásunkhoz, mellyet az országgyűlésnek beadunk, ő is csatlakozzék". A törvényes műemlékvédelem gondolata hazánkban tehát az Orvosok ás
Természetvizsgálók kassai gyűlésén, Henszlmann javaslataiból született meg.
A harmadik: az „Ásvány-föld-vegy- és gyógyszertani
szakosztály" ülésein elhangzott előadások már csak a
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szakembereket érdeklik. Csak Kazinczy Gábor kérelmét
tartom megemlítendőnek. Ö azt kérte a szakosztálytól,
hogy a Bodrogközben, N.-Géresen feltalált ásványvizet
vizsgáltassa meg. Kérését az állandó bizottsághoz utasítják. Kazinczy sürgetésére azt válaszolják, hogy kevés a
szakértő, azonkívül pedig idő és pénz is kell a vizsgálathoz. Ha azonban nagyon sürgős a vizsgálat, azt ajánlják
neki, „hogy szomszédságában (Kassán) lakó derék és
munkás gyógyszerészt Steer Ferencz urat felszólítaná,
hogy kívánságának megfelelvén, a n.-géresi ásványvíznek vegybontását magára vállalni szíveskedjék."
Az állandó bizottságot, amelyhez a szakosztály Kazinczyt utasította, az előző évi pécsi gyűlésen küldték ki
a magyarországi ásványvizek gyógy- és vegytani vizsgálatára és számára a helytartótanácstól állandó anyagi támogatást kértek. A helytartótanács erre az ásványvizek
vizsgálatában követendő eljárás részletes és kimerítő
tervét kérte. Ennek elkészítésére és beadására is felkérték a Pesten lévő állandó bizottmányt.
A negyedik: az „Állat-élet- és növénytani szakosztály"-ban Marcsényi Mátyás kassai hittanár bemutatta
Kassa környékén szedett növényeit. Kovács Gyula két
nappal később bemutatott 4 növényt, amelyet előző nap
a vidéken talált és a kassai Flóra jegyzékében nem szerepelt. Ezek egyike, a tövises csimpaj (Xanthium spinosumi) nagyon ártalmas. Figyelmezteti a várost annak kiirtására.
ördög Dániel eperjesi nevelő ajánlja, hogy a hazánkban is előforduló gyógyszereket ne külföldről szerezzük
be. Ennek két okát Kubinyi Ágoston elnök abban látja,
hogy 1. nincs, vagy alig van nálunk oly tudományosan
mivelt egyén, aki orvosi szerekkel kereskedik, és 2. mert
nem szedik és készítik el helyesen az orvosi szereket.
„Kívánatos volna tehát, hogy tudományosan elkészült
férfiak adnák magokat hazánkban ezen ágra."
Szabó Dávid sárospataki orvos „Szölöirati szózat" c.
előadásában felszólítja a szakosztályt egy rendszeres
szőlőirat (ampelographia) kidolgozására, különös tekintettel a Hegyaljára.
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Az ötödik: a „Gazdasági és barmászati szakosztály"
elnöke Richter Alajos jászói prépost volt. Itt említem
meg, hogy indítványt tettek egy hatodik szakosztály alapítására is. Pulszky Ferenc a történettan és archeológia
számára kívánt külön szakosztályt. Ügy döntöttek, hogy
a történet alapja lévén az archeológiának, a választmány
„amazt ebben foglaltnak hiszi". Az iparegyesület külön
műipari szakosztályt kívánt. Ezt sem teljesítették, hanem
a műipart az ötödik szakosztályhoz csatolták.
Indítványozták, hogy nyújtsanak segédkezet egy Abaújmegyei Gazdasági Fiókegylet létesítésére, mely az országos egyesület része lenne, amint Kassa városnak már
is van ilyen fiókegylete. Ennek elnöke, Farkassányi Sámuel táblabíró meg is hívta a szakosztályt a kassai fiókegyletnek ugyanazon a napon, a kassai cukorgyári kertben tartandó ülésére. A résztvevők „örömmel tapasztalák, hogy az érdemes városi polgárság... igyekezett az
egyenetlen arányokban felbomlott és szétdarabolt városi
birtokon mind téri elrendezés s rendőri intézkedések,
mind pedig okszerű gazdálkodás behozatala által közrehatni, úgy azon esetre, ha nemes Abaújmegyének földbirtokosai e czélra a fiókkal kezet f o g n i . . . óhajtanának,
a legteljesb készséggel hajlandók eggyé forrni, annál is
inkább, minthogy a már létező . . . szabályok már ez értelemben vannak szerkesztve, rég áthatva az érdemes
városi polgárság azon szent igazság érzetétől, hogy Magyarország biztos és gyümölcsdús felvirágozása azon
naptól veendi valódi kezdetét, midőn a nemzet külön
osztályi közt választó falak lenni megszűnnek". Ennek
ellenére is külön fiókegyletet akarnak létesíteni a gyűlés
örök emlékeül.
Farkassányi „Abaúj megye mezőgazdasági vázlata" c.
előadásából megtudjuk, hogy Kassán az előző évben
cukorgyárat alapítottak, amely már az első évben 6000
mázsát termelt. A gyümölcstermesztés fészke a megyében Gönc, ahonnan jó évben 30.000 puttón cseresznye
kerül ki. „A korláthi őszibarack jelessége és mennyisége által ámbár e vidéken egyebütt is sok terem, nagy
jövedelem forrás." Indítványozta, hogy a Magyar Gaz.305

dasági Egyesület képeztessen ki a rétek öntözésére szakértő mérnököt.
A szakosztály több előadás meghallgatása után arra a
meggyőződésre jutott, „hogy az akadályok, melyek az
abaúji gazdálkodhatást gátolják, az összes haza sorsával közösek, s főleg az értelem és szakismeret hiányában, a birtokok rendezetlenségében s az úrbéri viszonyok
mostani alakjában rejlenek."
'
Szabó Dávid „Izgatás a hegyaljai bornemesítés és kereskedés ügyében" c. előadásában elősorolja az okokat,
•amelyek miatt boraink jósága csökkent, a módokat, amelyekkel a hegyaljai borok előbbi jó hírüket visszaszerezhetik ós a magyar bort kapóssá s külkereskedelemre alkalmasabbá tehetik. Ajánlja ezért szőlőiskolák felállítását, amilyet a Hegyalján Breczenheim herceg már fel is
állított. A szakosztály a herceg elnöklete alatt választmányt nevezett ki egy hegyaljai bortermesztő s javító
társaság alakítására (tagjai közé választották Kassa városát is).
A szakosztály legbensőbb tiszteletét jelenti a városnak azért, mert a város határából száműzte az ugart „annak nélkülözhetőségéxe első az országban példát adott s
midőn az által a végső kapcsot szétzúzta,, mely a magyart a nomádi vad élethez köté s egyszersmind a városnak mivelhető földeit egy harmadával szaporítá".
Bírálták az erdőművelést is és' azon véleményüknek
•adtak kifejezést, hogy a megyében „józanabb erdőmivelésre, még jelenleg annál kevésbé lehet ösztön, minthogy
kivévén a népesebb városokhoz közelebb fekvő erdőségeket, a fának túlságosan csekély az ára, úgy hogy az
elszállítást is alig érdemli".
. Háry Károly kassai polgárt, aki nagy költséggel és fáradtsággal 30 ezer nemesített csemetét tartalmazó gyümölcsfaiskolát létesített, a Magyar Gazdasági Egyesületnek kitüntetésre ajánlják.
Richter jászói praelatus megígérte, hogy a gyűlés emlékére egy majoros és telkes gazdákat képző intézetet
fog létesíteni, a Cegléden tervezettnek mintájára.
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Vinau János, a magyar iparegyesületnél füvés.zeti oktató, az iparnövények termesztését, Steer Márton páduai
tanár, hazánkfia pedig a selyemtenyésztést ajánlja. Mások számos reformot a mezőgazdaság fejlesztésére, népneveiést, szakismeretek terjesztését, gazdaképző intézeteket, vasárnapi gazdasági iskolákat, a jobbágyok sorsának javítását, örökváltságot, telekkönyvet, nemzeti hitelbankot, a közlekedési eszközök iábraállítását, a vámviszonyok rendezését, a felső megyékből a népfeleslegnek az ország gyéren lakott vidékeire való átszállítását,
a vizek szabályozását, a rétek öntözését, baromorvosképző-intézet felállítását, a megyékben elegendő számú
baromorvos alkalmazását, erdőtörvényt, országos tűzkármentési intézetet, közteherviselést kívántak.
Említésre érdemes Kesselbauer eperjesi polgár felolvasása. Ö kitűnő porter- és közönséges sört készít „vas
türelme s hosszas kísérletei után". Mér tetemes megrendelései voltak külföldről is, amikor a sörfőzők panaszára
eltiltották a gyártástól. „Teljes meggyőződéssel osztozott
a szakosztály Kesselbauer azon naponta inkább bebizonyult nézetében, hogy azon csekély hasznot, mit a
czéhek nyújtanak, messze felülmúlja a kár, melyet az
iparösztön és tehetségek tökéletes elnyomása által okoz
s hogy eljött a legfőbb idő, az ipari czéheket s egyedáruságokat illető korlátaik közé visszavezetni."
Az utolsó élőadást Jánik Ferenc jószágkormányzó
tartotta a mezőgazdaság akadályainak elhárítására legbiztosabban vezető eszközökről. Panaszolja, hogy a zsidók sok földet bírnak haszonbérben és azokat nagyon
kihasználják. A hibák főokát a szegénységben látja.
Nincs pénz a szükséges beruházásokra. Az ősiség eltörlését, telekkönyvet és nemzeti bankot kíván.
A „Munkálatok" végül a kassai és eperjesi iparműkiállítást szemrevevő küldöttségnek jelentését közli. Midőn Pesten az országos iparegyesület rendezett kiállítást, „mind Kassán, mind Eperjesen hazánknak majdnem végszélén, az iparűzők az ott most összegyülekezett orvosokat és természetvizsgálókat rögtönzött ugyan,
de figyelmet érdemlő iparműkiállítással akarták meg.307

lepni. Valóban meglepő és látni mind a két városban
az ipar és szorgalom szép eredményét".
Kassán kiállítottak:
I. Gyári foglalkozások: a telkibányai porcellán és a
regéci üveggyáron kívül 9 kassai gyár. Ezek: dr. Wirkner és fiai bőrgyára, amelyet 1841-ben alapítottak, 40—
50 állandó munkást foglalkoztat, üzleti tőkéje 180.000
forint, készítményei országszerte igen keresettek. A kassai nőegyesület pártolása alatt álló szegényházi posztóés szövetgyár „a legízletesebb divat szerint készült
kelméket állította ki". A kassai répaczukor és spodium
gyárat a környék mezei gazdáiból egyesült társaság kezeli. Eczet gyár. Moll József új pokróczgyára. Tsirner
András nem nagy, de jó készületű posztó gyára. Antzenberger Mátyás pamutvatta gyára. Rainek Károly kártyagyára, amelyben 16 munkás dolgozik, „kártyalapjai
kissé vékonyak, hamar össze görnyülnek". Koppy István
papírgyára.
II. Vassal és más fémekkel foglalatoskodók: 1—1
metzenzéfi és göllnitzi cégen kívül 11 kassai iparos, ú.
m. Prostl János szerkovács, Somimer Jánoá ráspolyacsináló, Jantsits Ferencz lánczkovács, Bunda János czigánykovács, Illing János késcsináló, Mihálszky János lakatos, Alexy Lajos puskaműves, Donáth Károly sarkantyús mester, Reinichovszky Vincze bádogos, Huttel Ferencz tűcsináló és Hauszer Antal rézműves.
III. Különféle iparüzletek: a kassai asztalos egyesület,
Artinovics Tamás és Wittenbauer Mátyás asztalosok,
Engler Frigyes zene-szerek készítője, Lehrner János órás,
Benatik András óraműves, Fláry Károly tűzifát megtakarító szelelő kálha kemenczét állított ki, Mohr Mihály szíjgyártó, Jelky Henrik fehértímár, Geiszberger Ferencz és
Illincz János dárdanyhuták tulajdonosai, Haltenberger
Péter posztótakács és posztónyíró, Werfer József nyomdász, Hutfloesz Emma természetet utánzó mesterkélt virágokat állított ki, a hollóházai pecsétviaszgyár, Kuhn
Henrik hévmérőkészítő. A küldöttség végül nagy dicsérettel említi meg Thaly Mihályt, „kinek természetes
technikai talentuma, ha kellőleg kiképeztetik, benne ho.308

nunk egyik kitűnő gépészét tisztelhette volna". Bemutatott ő falórán, falámpán és vízenyves festékeken kivül
„egy maga mozgásától hajtható ós irányozható kocsit is".
Eperjesen 5 csoportban (posztó, vászon, bőr, fém é.s különféle) 78 kiállító állított ki. A kiállítást Kassán Fiedler
Károly, Eperjesen Benczúr József és Burchardt Vilmos
rendezték. Eperjesen a sóvári bányásznők 9 vég igen
szép és finom csipkét mutattak be. „Idegenkedéssel kellett hallanunk, hogy a sóvári csipkék nyilvános árulását
Eperjesen a czéhek monopolizáló fondorkodása tilalom
alatt tartja."
*

*

*

Amint látjuk, az „Orvosok és Természetvizsgálók"
kassa-eperjesi nagygyűlése tárgyalásainak körébe vonta
mindazt a kérdést, amellyel azon kor legjobb magyarjai
foglalkoztak és amelynek egy része még ma is foglalkoztat minket. Ma természetesen nem minden kérdésben
egyezik véleményünk elődeinknek egy évszázaddal ezelőtti véleményével. Éppen ezért igyekeztem, — minden
egyéni nézetet és bírálatot mellőzve —, szigorú tárgyilagossággal ismertetni a gyűlés munkálatait. Azt azonban
mindenkinek el kell ismernie, hogy 100 évvel ezelőtti
kartársaink, vagy amint akkor mondták, „ügyfeléink",
ma is minden dicséretet és csodálatot megérdemelnek
szorgalmas, alapos és szakértő munkájukért/Mindnyájuk
előtt, úgy, mint nagy kortársaik: Széchenyi és Kossuth
ejőtt, az a szent cél lebegett, hogy hazánk: minél "előbbméltó helyet foglaljon el a műveltebb és gazdagabb nyugati országok között.
*

*

*
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Régi k a t o n a i k ó r h á z a k Kassán
A Rákóczi szabadságharcát befejező szatmári békekötés után röviddel, III. Károly király uralkodásának elején, az 1715. évi országgyűlésen megvetik alapját az állandó, rendes, közös hadseregnek. Ennek nagyrészt idegenekből álló ezredei számára országszerte kaszárnyákat
építenek. Ebben az időben építik Kassán is -az alsó kapu
mellett (a mai Szentkorona-téren) az alsó kaszárnyát
(1713) és a felső kapu mellett (a mai helyén) a felső,
vagy nagy kaszárnyát (1726). Az állandó hadseregnek
természetesen orvosokra, sebészekre, kórházakra és
gyógyszertárakra is szüksége van. III. Károly leányának,
az 1740-ben trónralépett Mária Teréziának uralkodása,
alatt, udvari orvosának, van Swietennek irányítása mellett alapozzák meg hazánk polgári egészségügyi szervezetét is. így tehát két irányból is jön az a befolyás, amely
katonai kórházak és gyógyszertárak felállítására vezet.
Kassa város tanácsa azonban nem nagyon örül ennek a
fejlődésnek. Mér. 1712-ben tiltakozik a katonai gyógyszertár működése ellen, 1752-ben pedig az ellen, hogy a
város közepén katonai kórházat állítsanak fel.
A tiltakozásnak sok eredménye nem lehetett, mert -II.
József császár kassai látogatása alkalmával, 1783 július
4-én megtekintette a kassai hosocomium militare-t,
amelyben mindent rendben talált. Egyes vélemények
szerint ez a kórház a Fő-utca 106. sz. házában volt (ma
Ipartestület). Ezt a véleményt azonban semmi sem erősíti meg. Sokkal valószínűbb, hogy a katonai kórház már
akkor is a felső kaszárnyában volt elhelyezve, ahol
azután még évtizedekig működött. Sohasem szűnt meg
azonban az a kívánság, hogy a kórházat a Fő-utcáról
helyezzék át a külvárosba.
*

*
*
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A-Napóleon elleni háborúk idején a kórház forgalma
nyilván nagyon emelkedett és orvosi személyzete nem
volt elegendő. 1806-ban ismételten vették igénybe a polgári orvosok segítségét. A helytartótanács kérte a várost,
hogy a katonai kórház számára a katonaság számlájára
küldjön orvosokat és sebészeket. Majd az „orosz katonai kórház" számára kértek a várostól hat gyakorló orvost, -akiknek haladéktalanul kellett jelentkezniük dr.
Marklernél, hogy az ő rendelete szerint átvegyék a betegek kezelését. Az egészségügyi bizottság a tanács elé
terjesztette Szentkereszty bárónak, a főparancsnok helyettesének levelét, amelyben városi orvosokat kért az
orosz sebesültek kezelésére. A kérést biztosan teljesítették, mert később á katonaság azt jelentette a'városi tanácsnak, hogy a küldött orvosok közül hárman megbetegedtek, helyettük (mivel több orvos nem állt rendelkezésre), három borbélysegédet kértek. Hogy ez az „orosz
kórház" a rendes katonai kórház épületében, vagy másutt
működött, nem tudjuk. Nemerak orvosuk volt kevés a
katonáknak, hanem férőhelyük is. Ugyancsak 1806-ban
azt kérték a várostól, hogy a nemibetég katonákat a polgári kórház vegye fel. A tanács ezt a kérést is teljesítette.
A következő, 1807. évben a katonaság új kórházat
akar felállítani, de a város tiltakozott ellene. Később beleegyezett a katonaság abba, hogy a kórház maradjon á
felső kaszárnyában, de a város adjon lakást a kórház^
parancsnok-őrnagynak, két alárendelt tisztnek, a kórházi
orvosnak és a számvevőségi személyzetnek, azonkívül
felvételi irodahelyiséget három személy számára és szobát a Pozsonyból fáradtan érkező négy kurírnak. Majd
újból azt kérik, hogy a város adjon a kórháznak egy
nyers épületet, vagy legalább néhány szobát, mert az
ezredcsapatok felvonulásakor kicsiny a kórház. A kassai
hadosztályparancsnokság Gabelkofen báró őrnagyot bízta
meg azzal, hogy a városi tanáccsal beszélje meg, mely
házakban lehetne elhelyezni a felső kaszárnyában lévő
felesleges betegeket és kérte, hogy Fischer törzsorvost is
hívják meg a tárgyalásra. Azután a helytartótanács el.311

rendelte, hogy a Kassán felállítandó állandó katonai
kórház céljaira a város jelöljön ki egy kaszárnyát,
amelyért bért fog kapni. Ekkor kórháznak ajánlották a
főparancsnoki házat (Fő-utca 94.), ahol a Gyulay-ezred
irodája és a számvevői személyzet volt, és kórházi irodának a Kovács-utcai Kratz-féle házat. Helyettük a város
a városkapu melletti házat kérte, amelyben a Gyulayezred és a felszerelési raktár volt (Fegyverház?). Nincs
adatunk arról, hogy a főparancsnoki házban tényleg berendeztek-e kórházat. Három évvel később, 1810-ben a
k. k. Hauptfeldspital No. 40. állomásozott Kassán. Ekkor
a katonai egészségügy igazgatójává von Entlingen törzsorvost nevezték ki, aki elődjétől, von Fischer törzsorvostól átvette annak háromszobás lakását. Ugyanekkor a
Kovács-utcai elemi iskolában is kórház működött, mert
amikor odahelyezték a katonai gyógyszertárat, az ottani
betegek számára más elhelyezést kértek. 1813-ban pedig
a hadbiztosság kérte a várost, hogy küldjön ki valakit az
elemi iskolában elhelyezett katonai kórház bérének megbeszélésére, később pedig azt kérték, hogy a szóbeli
szerződést foglalják írásba.
1813-ban minden orvost és sebészt, aki nem volt hivatalos állásban, katonai szolgálatra hívtak be. Sokan felmentésüket kérték. Ha még felemlítjük, hogy az 1813.
évben a városban 1 mázsa és 48 font charpie-t (tépést)
gyűjtöttek a sebesült katonáknak, ki is merítettük a napoleoni korszakra vonatkozó katonai egészségügyi adatainkat.
*

*

*

1819-ben Sihulszky főorvos kéri, hogy a katonai
chyrurgusok ne folytathassanak gyakorlatot.
A Kovács-utcai iskolában tovább is fennállt a katonai
körház, mert 1826-ban a helytartótanács jóváhagyta azt
a szerződést, amellyel a város az iskolát évi 250 forintért
három évre bérbeadja a katonai kórház céljára. Az 1826.
évi egészségügyi jelentés kéri, hogy a katonai kórházat
helyezzék el a Fő-utcáról az alsó külvárosba és a katonai
gyógyszertárat is, az elemi iskolából. A következő évben
19

310

ismét sürgeti Sihulszky a kórház áthelyezését. 1831-ben
,a katonai kórház felkészül a kolerajárványra, a felszerelt ágyakat azután átadja a városi kórháznak. Nem értjük, hogy miért írja a városi tanács Lőcse kérdésére azt,
hogy a megyebeli katonai Ispitálynak épülete nem városi, hanem királyi birtok és a város csak a fenntartásáról tartozik gondoskodni. Eddig ugyanis mindig úgy tudtuk, hogy a kórház városi házban volt elhelyezve. A harmincas években különben a katonaság állandóan kifogásokat emel és javításokat kér, amiket a város rendesen
teljesít is. 1832-ben figyelmeztetik a várost, hogy köteles a kórházat állandóan rendben tartani. 1834-ben a
földrengés okozta károk kijavítását kérik.
Az 1840-es években erősödik a kívánság új katonai
kórház építése iránt. 1844-ben Bugád- kormánybiztos
kéri, hogy a katonai kórház helyett más, célszerűbb házat jelöljenek ki és őt idejekorán értesítsék. A kiküldött
vegyes bizottmányban helyet foglal Sihulszky is. 1847- '
ben a kórházból megszökött egy veszedelmes rab, ezért
elrendelik a beteg rabok őrzését. Az őrség elhelyezésére azonban nincs helyük, számukra az udvaron kellene
helyiséget építeni. A helytartótanács kéri a város véleményét arra nézve, hogy mit lehetne a kórház ügyében
tenni, miután a kórház a város Fő-utcájában van és a
város tulajdonában lévő házban a megszaporodott beteg
katonák nem férnek el, ezért 8 őrnek az elhelyezése sem
lehetséges. Még ugyanazon évben csakugyan készítenek
terveket új kórház felépítésére, de azokat felsőbb helyen
nagyszerűségük miatt nem fogadják el.
Pedig nemsokára ismét nagy szükség lett volna korszerű kórházra! Az 1848—49-es szabadságharc elején
Weitzenbreyer Frigyes és Róth Mátyás orvostudorok jelentik a városi tanácsnak, hogy a harcban megsebesült
hadfiak sebei tisztítása és bekötése módjáról oktatást
adni szándékolnak. Kassát azonban már 1848 december
11-én elfoglalták az osztrák császári csapatok és csak
1849 februárjában került rövid időre a honvédek kezére.
Nyilván ekkor jelent itt meg Lumniczer Sándor törzsorvos (a későbbi budapesti egyetemi sebésztanár) mun.313
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kája: „Ideiglenes utasítás a földunai m. kir. hadsereg orvosai számára miheztartás végett a Hadi-Fővezérség
meghagyásából."
*

* *

Június 24-én már az oroszok vonultak be a városba.
Ezúttal, sajnos, nem jöttek olyan baráti érzelmekkel, mint
30 évvel azelőtt. Az oroszok számára is kórházakról kellett gondoskodni. Először a parancsnoki házat (Fő-utca
94.) akarják berendezni. A k. k. Militár-Platz-Commando
nevében Berzeviczy őrnagy elrendeli, hogy a konviktus
épületét, amelyben 1848 decemberéig a gimnáziumi tanítás folyt, alakítsák át kórházzá és azt azonnal szereljék fel. 1849 július 6-án a tanács elismeri, hogy Méltóságos Péchy Imre cs. kir. biztos úr ő nagyságától felvett
„a csász. orosz hadseregbeli betegek részére szükséges
szalmazsákok és lepedőkre megkívántató vászon bevásárlására" 6000 forintokat pengő pénzben. Ugyanezen
hónapban kifizetett a város 50 darab párnáért, amelyeket a lakosságtól requiráltak a kórháznak, 52 frt és 36
kr-t. Városrészenkint pontosan fel vannak sorolva azoknak nevei, akiktől párnákat vettek el. Ugyancsak júliusban a császári orosz katonai Ispotály panaszt emel, hogy
az élelmi raktárból rossz, sületlen s így használhatatlan
kenyeret kapnak s abból 30 darabot vissza is küldtek. Az
„elnökileg kiküldöttek" Török Sámuel főkapitány és
Lángh Frigyes tiszti főügyész jelentik a tanácsnak, hogy
Bálás Mihály sütötte a • rossz kenyeret, mert a kincstári
lisztbe a maga lisztjét is belekeverte. Kártérítésre ítélik
és csalás miatt fel is jelentik. Július 21-én Paskievics
orosz fővezérnek el kellett hagynia Kassát, de az itt maradó betegeket a lakosság oltalmába ajánlja és felelőssé
teszi biztonságukért. Ha bajuk történik, akkor a várost
általános zsákmányolásnak fogja átengedni. A sok orosz
beteg, különösen sok kolerás miatt a konviktusi kórház
nem volt elegendő, azért a Forgách-palotát (Fő-u. 12) és
a Semsey-házat (Fő-u. 92) is kórházaknak rendezik be.
De még ez is kevés! Az orosz kórházparancsnokság (Spitáler-Inspections-Officier Humpel) elrendelte, hogy a vá.314

ros asztalosokat és üvegeseket küldjön ki a Forgách-,
Szobonyai-, Winkler- és LuzsénsZky-házak ablakainak
helyreállítására. Ha ezt azonnal nem teljesítik, még aznap megteszik a feljelentéit báró Löderer táborszernagyhoz. Tutkó szerint a volt ferenciek zárdája (ma szeminárium) is kórház volt, Plath szerint ezeken kívül még
a krepost is (az alsó külvárosnak körülkerített s megerősített része a Zöldfa-vendéglő körül).
Az orosz kórházban léVő betegeket a város polgári orvosai lelkiismeretesen kezelték, amiért hárman orosz
császári kitüntetésben is részesültek. Ezek között volt
Wajnárovich városi főorvos és Wolny másodfőorvos. Az
oroszok kb. 4000 halottat hagytak hátra Kassán, akiket
a Kálvária-temetőben helyeztek örök nyugalomra.
=>

*

*

*

Az oroszok elvonulása után, 1849 novemberében Wajnárovich főorvos elrendeli, hogy az iskolát, amelyben az
orosz kozákok voltak elhelyezve, alaposan fertőtlenítsék.
A tanács Bellaagh József építészt és Reiter József építőmestert bízta meg a fertőtlenítés elvégzésével. A konvikt
tust az oroszok elvonulása után sem adták vissza rendeltetésének, hanem azt az osztrák katonai kincstár foglalta le katonai kórház céljára, amely itt működött az új
katonai kórház felépítéséig. Miután a gimnázium már
1851-ben visszaköltözött saját házába, a konviktus épületében a főreáltanoda nyilt meg.
A katonai kórház mai épületét a szabadságharc leverését követő abszolutizmus idején építették 1858-ban. Ez
a város déli részén, a Rákóczi rendeletére húzott sáncok
helyén áll. Ott előbb Abaúj vármegye kezdett fogházat
építtetni, de csak a 2 öl magas kőkerítés készült el. A
körülkerített, négyszögalakú telket a császári kincstár
megszerezte és azon felépíttette a helyőrségi kórházat.
Ennek a történetét, amely különösen a világháború alatt
volt igen mozgalmas, arra hivatott személyiséggel kellene megíratni.
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Bocskay István fejedelem betegsége
és halála Kassán, 1606-ban*
Bocskay István, a magyarság egyik legnagyobb politikusa és hadvezére, Magyarország és Erdély fejedelme,
1604 november 12-én elfoglalta Kassát és azt székvárosává tette. Ezzel Kassa tulajdonképen Magyarországnak,
vagy legalább is a Bocskay urai-ma alatt állott KisMagyarországnak fővárosává vált, miután a Habsburguralom alatt maradt Magyarországot Rudolf császár0 és
király Prágából kinevezett helyettese, Mátyás főherceg
Bécsből kormányozta. Bocskay országgyűléseket tartott Kassán és innen irányította a bécsi és a zsitvatoroki béketárgyalásokat. Életének utolsó évét Kassán
töltötte, az utolsó hét hónapot már súlyos betegen. Itt is
halt meg 1606 december 29-én.
Betegségéről a leghitelesebb adatokat magától a fejedelemtől tudjuk, az ő leveleiből, amelyeket a nevében
Bécsben tárgyaló Illésházy Istvánnak írt. (Közzétette Szilágyi Sándor a Történelmi Tár 1878. évi kötetében.) Néhány más adatot Magyary-Kossa Gyula közölt „Magyar
Orvosi Emlékek" c. művének II, és III. köteteiben.
Bocskay először 1606 május 25-én írt levelében említi
betegségét, amely hirtelen vette kezdetét. A fejedelem
levele szerint: „Magunk felől írhatjuk kegyelmeteknek,
hogy nagy hirtelen az Úristennek látogatásából fölötte
nagy nyavalya talált vala bennünket, elannyira, hogy
életünknek megmaradása is mind magunknál s mind
egyebeknél igen kétséges volt. Mindazonáltal legyen áldott az Istennek szent neve, tegnap déltül fogva valamennyire könnyebbülésünket érzettük és most immár
jobb reménységben vagyunk."
* M e g j e l e n t a „ M a g y a r N e m z e t " - b e n 1942
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augusztus

12-én.

Négy nappal később irt levelében mindezt megismétli
Bocskay: „Magunk felől írhatjuk kegyelmednek, hogy az
kegyelmed elmeneteli után nagy hirtelen oly kemény
nyavalya talált vala bennünket, ki miatt csak egy óráig
való életünket is nem reménlettük, kit kegyelmednek,
csak magának, igen bízvást írunk. De az Űristen nagy jóvoltából könyörülvén rajtunk, újonnan adott ismét ez
világra bennünket; most immár életünk megmaradása
felől, legyen ő szent fölségének hála, jobb reménységünk vagyon és leszen is naponként."
A bizakodást nemsokára rossz sejtelmek váltják fel
Illésházy érdeklődésére a fejedelem július 4-én ezt válaszolja: „A magunk állapotja felől, hogy kegyelmed el
nem feledkezett, jó néven vesszük kegyelmedtül, de attul
félünk édes apám uram, hogy abban csak heában munkálkodik, mert fölötte igen betegessé válánk, sőt ha hamar nem bánik kegyelmed az dologgal, attul félünk édes
apám uram, hogy egy nap csak fiú nélkül marad kegyelmed."
Levele utóiratában a fejedelem sajátkezű írásával ismételten kifejezést ad rossz sejtelmeinek: „Apa uram, ha
hamar gondot nem visel kegyelmed az egy fiára, bizon
félek riája, hogy egy csepp fiad sem fog maradni kegyelmednek."
Ugyanezen utóiratban érdekes „orvosság"-ról is szó
esik. Azt írja Bocskay, hogy „Farkas Gergelré bíztuk
uram, hogy mi nekünk egy igen fő és szép termés rubint keressen ott fönn: mennél jobbnak és szebbnek,
öregbnek szerét teheti, kit nem az ékességért keresünk,
hanem mind az doctorok és egyéb körülünk való tudós
emberek adják tanácsul ez nyavajáink ellen, akiben
vagyunk, hogy annak testünkön való viselése karunkon,
vagy másutt igen hasznos volna. Kegyelmedet is szeretettel kérjük, legyen segítséggel mellette, mennél jobbat
és szebbet találhat, szerezzen olyat, az árával ne gondoljon kegyelmed, ha kétezer, három, négy, ötezer forint
érő lenne is, megadjuk örömest, ki ugyan fő legyen és
azt a pénzt megérje. Igen kedvesen vesszük ebbeli munkálkodását is kegyelmednek többi között". Egy későbbi
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levelében megsürgeti a fejedelem a rubint, amelyet talán sohasem kapott meg. Kincsei között azonban mégis
felsorolnak egy orvosságos követ: „zem faiastul való lapis kew araniban foglalva".
Már a régi görögök gyógyító hatást tulajdonítottak a
különböző drágaköveknek. Ezt a babonát átvették a zsidók is és az arabok közvetítésével a középkor keresztényei is. A nép sok helyen még ma is hisz a kövek gyógyító erejében. (L. „Ciba Zeitschrift", 1938.) Nálunk Kecskeméti W. Péternek e 17. századból való ötvöskönyve
(kiadta 1884-ben Ballagi Aladár) tartalmaz érdekes adatokat az „orvosságos kövek"-ről. „Őseink jó része, kivált pedig az előkelők serege, meg volt győződve a drágakövek és kameák védő és gyógyító hatásáról" (Magyary-Kossa).
Jellemző, hogy a doktorok is a rubint ajánlották!
Ebben ia levélben volt szó először a doktorokról. Nem
tudjuk, hogy akkor ki volt Kassa és ki a fejedelem orvosa. Valószínűleg mind a kettő kezelte őt. Erre vall az,
hogy doktorokról ír, de lehet, hogy borbélyokat is a
doktorok közé sorolt. Az kétségtelen, hogy nem elégítették ki. a súlyosan beteg fejedelmet, mert július 26-án
III. Zsigmond lengyel királynak ír és két bizalmas emberét küldi hozzá Krakkóba „pro adducendi Medico Judaeo.
Doctore, cuius nomen et peritia prolixa laude apud nos
percrebuit". Ez az Eleazar nevű híres zsidó orvos, a lengyel király udvari orvosa nemsokára. meg is érkezik
Kassára, mert Illésházyné Pálffy Kata már aug. 15-én
azt írja Thurzó Györgynek, hogy „Bocskay uram mégis
beteges, mind a két lába térdig megdagadott, Krakkóból
hoztak doktort neki". Ebből az adatból látjuk először,
hogy milyen természetű betegségben szenvedett a fejedelemi. Eleázár meghívásáról Weszprémi is megemlékezik (Succincta IV.): „Eleazarus, medicus gente, educatione et religione Judaeus e Polonia ad mitigandam
morbi ferociam notissimi Transilvaniae Principis Stephani Bocskai, dum is a Michaele Kátai ab epistoüs
secretioribus propinato veneno intoxicatus crederetur,
an. 1606. Cassoviam evocatus est." A fejedelem augusz.318

tus 24-én javulásról ad hírt Illésházynak: „Magunk felől
írhatjuk kegyelmednek, legyen Istennek hála, jobb állapottal vagyok és könnyebben sokkal, hogysem mint az
mint kegyelmed elhagyott, jó reménségünk is vagyon,
hogy ő szent istenségének kegyelmességéből naponként
való könnyebbülésre és gyógyulásra fordulunk. A zsidó
doktor emlöget valami mannilla nevű orvosságot. Bécsben mondják, hogy bőven, Széchy György uram fog
postán érötte menni." (Magyary-Kossa szerint „A mannilla talán íráshiba maniela helyett, ahogy régen a Curcurtxa longa gyökerét nevezték".)
ö t nappal később kelt levelében azonban , a fejedelem
az állapotában bekövetkezett javulás ellenére egy új orvost kér Illésházytól. „Magunk állapot ja felől írhatjuk
kegyelmednek, legyen Istennek hála, könnyebben és
jobban vagyunk annál, hogy nem mint kegyelmed elhagyott bennünket, naponként az orvosok amivel tudhatják, mindennel könnyebbítik nyavalyánkat, de minthogy
az nyavalya természet szerént az orvost és az gyógyulást igen kevánja, az mely orvosember oda föl vagyon,
kiről szóllottunk is vala kegyelmeddel, még eddig alá
nem jőve és nem is érthetjük, hogy jönne; szeretettel kérjük kegyelmedet, legyen gondviselése reá, küldje és hozzák alá mennél hamarébb lehet, vehetnők ki abból is kétségünket; fölötte kedvesen és jó neven vesszük kegyelmedtől."
Illésházy azonban közben már egy javasasszonyt küldött a fejedelemhez, aki szept. 7-én írja róla: „Fölötte
kedvesen és igen jó neven vöttük kegyelmedtől, hogy az
orvosasszonynak_ide küldésében kegyelmed munkálkodott és el is küldötte. Űgy ismerjük, hogy még efféle orvosok közül eddig ennél tudósabb hozzánk nem akadott;
magunkat is igen biztat szemtül szömben, hogy minden
kétség nélkül meggyógyít, Isteniül kévánjuk, hogy
nyújtsa áldását orvoslására és cselekedhessék minden jót
velünk, nem hagyjuk mi fáradságát és velünk való bajlódását heában. Állapotunk felöl írhatjuk kegyelmednek,
az kegyelmed elmeneteli után noha könnyebben is. voltunk néha, de viszontag néha erőtlenebbül is. voltunk.
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De legyen Istennek hála, sok az ideje, hogy reggel is
jobban és csendesebben nem nyugottunk, mint az elmúlt két ésaaka és egyébként is ugyan sokkal jobban és
könnyebben érezzük magunkat mindenképpen, melyet
Isten engedjen ennekutána ennél is sokkal jobbra és naponként való gyógyulásunkra."
Október 18-án Illésházy türelemre inti a beteg fejedelmet: „De én nem győzek ölöget csudálkozni, hogy
fölséged most ilyen betegségében, ez nem szükséges dolgokkal bántja és terheli magát, csak az Úristen megtartsa
fölségedet... Csak várna csendes és alázatos szüvel fölséged az Istentől, hidje fölséged ez is javára és üdvösségére vagyon fölségednek, hogy most az lábára békót
vetett fölségednek, mert eddig nyilván valamelyfelé ellépett volna fölséged." „lm fölségednek küldtem egy
skatula citromot."
Október 23-án javulásról ír a fejedelem: „Magunk gyógyulását, legyen Istennek hála, naponként érezzük, az
békó is ódozódik lábunkról." Két nappal később azonban már rosszabbak hírei és nagyon szeretne egy ú j és
állandó orvost kapni. így ír: „Az mi nyavalyás állapotunk szüntelen sakképen változódik, magunk felől kegyelmeteket nem biztatjuk, isten tudja meddig határozta
életünket. Az nagyszombati, vagy pozsonyi doktort is,
kiről ott fön emléközött kegyelmetek, ügyeközzék aláküldeni vagy esztendőre kevánja szegődségét avagy különben, mii úgy megelégítjük jámbor szolgálatjáról,
hogy nem bánja meg mellettünk való állapatját, de
ugyan örökösén kévánnók, hogy adná magát az mi szolgálatunkra a doktorsággal; ha maga kegyelmed késni
fogna is valamennyit, azt küldje alá, lehessen ós szolgálhasson mellettünk."
Nagyon jellemző arra a korra, hogy a szegény beteg
István fejedelem milyen nehezen jut orvoshoz és költséget nem sajnálva, mennyire kapkod idegen orvos-, javasasszony, gyógyító drágakő, bécsi gyógyszer után.
Október 28-án Péchy Simon kancellár is kéri Illésházyt, hogy mielőbb küldjön orvost: „Az orvosdoctornak
ide alá való küldésében is munkálkodjék nagyságod,
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mennél hamarébb jöhet, annál jobb és örökösen ő felsége doctora lehet böcsületes állapottal, mert az zsidó
doctort elbocsátja ő fölsége, nem tartóztatja itt."
November 13-án maga a fejedelem megismételi kérését: „Az nagyszombati doktort, hogy kegyelmed az mi
szolgálatunkra rábírta, akarjuk; Isten kegyelméből reméljük, hogy nem kell azelőtt való doktorok negligentiájátul tartani, meggyógyulunk ez nyavalyánkból; annyival inkább ne késsék, talám az lábra való bocsátásunkban ő is segíthetne valamit, mert az zsidó doktort immár
hazabocsátottuk." Magyary-Kossa véleménye szerint:
..vagy nem volt megelégedve Eleázárral, vagy talán az
udvarbeli kollégák marták el, de lehet az is, hogy a lengyel király kérette vissza." Ez a legvalószínűbb, mert három teljes hónapot töltött Kassán Eleázár doktor. Udvarbeli kollégák nem igen marhatták el, mert ilyenek nem
voltak, amint a sok orvost kereső levélből tudjuk. Az
sem lehetetlen, hogy egyáltalában nem volt akkoriban
udvari orvosa István fejedelemnek, mert Öváry oklevélmásolataiból értesülünk arról, hogy a Bocskai udvarából
megszökött égy olasz orvos, aki azután be is árulta a császárnak, hogy a magyarok csak színleg mentek bele a
béketárgyalásokba. Talán arról a Caprioni nevű orvosról van szó, akihez Bocskay 1606 január 31-én még egy
igen barátságos hangú levelet intézett.
A zsidó doktor eltávozása után már csak hat hétig élt
a fejedelem, és már nem is volt olyan orvosa, akinek a
nevét ismernők. November 22-én elkeseredetten írja:
„Magunk állapatja felől írhatjuk kegyelmednek, még ágyban fekvő beteg emberek vagyunk és igen erőtlenséggel
is, de jó reménységünk vagyon Istenünkben, hogy ez nyavalyákból napról-napra meggyógyítván, megadja egészségünket; nem tagadhatjuk bizony uram, elég sok lator
ember forgódott körülünk, kik életünket el akarták fogyatni és Isten reánk bocsátotta volt őket, kiknek alattomban való cseleködetek napról-napra az nap fényére
kinyilatkozik és az egész világnál nyilván kell lenni."
November 27-én írt a súlyos beteg fejedelem utoljára
a betegségéről. Az utolsó közlés különösen érdekes. Be.321

tegségének leírását küldi Bécsbe Illésházynak, hogy ott
annak alapján tanácsot és gyógyszereket kérjen: „Mit
irtanak az doctorok nyavalyánk felől in genere, most fölviszik kegyelmednek, lássa ha valamit concludáltathat
Bécsben felőle és azután hasznos orvosságokkal alájöhet, legyen azon kegyelmed, ne vonja meg magát az mi
szolgálatunktól és ne féljen úgy nyavalyánktul, nem
olyan veszödelmes közel is, az mi körültünk való forgolódása a mint elaltattak némely emberek."
November 30-án Nyáry Pál írja Illésházynak: „Urunk
ő fölsége maga állapatja felől pedig azt írhatom kegyelmednek, hogy legyen hála Istennek, mást jobban vagyon,
hogy sem mint az előtt volt, most is naprúl-napra könvnyebbedik ő fölsége. Az minemö körtveit ő felsége kíván
kegyelmedtől, sohult hamarébb föl nem találná kegyelmed, mint Sassinban, mert ott terem Czobor uram kertében afféle. Az olasz gyümölcsöt is kegyelmed ne késleltesse ő föl-égének aláküldeni. Az pomagranát igen kívánja ő fölsége. Mindezek uram hamar kívántatnak, kegyelmedtől ő fölsége jó néven veszi, kedves dolgot is
cselekszik kegyelmed ő fölségének, ha ezekben igyekezik
sietséggel procedálni s kegyelmed gondot vi-el ezekre."
A fejedelem leveleiben többé nincs szó a betegségéről.
Utolsó levele december. 13-án kelt.
December 30-án Homonnai Drugeth Bálint gróf és
Nyáry Pál közlik Illésházyval a gyászhírt: „utolszor szívünk szerént kívántuk volna, ha az mi kegyelmes urunk
fejedelmünk felöl kegyelmednek más hírt írhattunk volna, de fölötte kérjük kegyedet, legyen a míg illik, csak
magánál titokban. Tegnap péntekre virradólag öt órakor
vötte ki az Úristen ő fölségét ez világból. Testamentumot
mindenekről igen szépön tött, mint bölcs tejedelem succesrort hagyott, utánna és. mindeneket jó módjával hagyott. Temetését Erdélyben Gyula-Fejérváratt rendelte
ki, hogy tisztességesen lehessen, nekünk arra gondunk
leszen."
Nem tudjuk pontosan, hogy mi ölte meg a nagy fejedelmet. A fentemlített kórtörténetet nem ismerjük. Lehet,
hogy még valamikor előkerül. A hét hónapig tartott be.322

tegség hirtelen kezdődött nagyon súlyos tünetekkel. A
további lefolyásból csak egy betegségi tünetet ismerünk,
az -alsó végtagok vizenyőjét. Szívelégtelenségről volt tehát szó, amely talán egy angina pectoris-rohammal kezdődött. Ezekből a tünetekből nem állapíthatjuk meg a
mérgezés gyanúját.
Tudjuk azonban,.hogy a fejedelem kancellárját, Kátay
Mihályt azzal gyanúsították meg, hogy urát megmérgezte. Emiatt már a fejedelem életében fogságra vetették.
A fejedelem halála után a hajdúk kihurcolták és a ka sai
pellengér előtt felkoncolták. Máig sincs bebizonyítva,
hogy ez a népítélet jogos volt-e.
István fejedelem holttestét 1607 február 3-án igen nagy
és díszes kísérettel indították útnak szeretett országa,
Erdély felé és Gyulafehérváron helyezték örök nyugalomra.

Az o r v o s , a k ö l t ő ,
és B o c s k a y

a történetíró

—

halála*

A Magyar Nemzet augusztus 12-i számában jelent meg
Bocskay István betegségéről és haláláról szóló dolgozatom, amelyre áz augusztus 18-i számban Szántó György,
a szeptember 10-i számban pedig Berida Kálmán válaszolt. A 336 éves kérdés tehát ma is érdeklődést kelt és
tisztázásához a jelen sorokkal is közelebb juthatunk.
Az orvos, Kassa orvosi történetének kutatója és e
soroknak is írója — tisztán orvosi szempontból igyekezett a fejedelem betegségének kórjelzését és halálának
okát megállapítani.
Szerinte Bocskayt szívelégtelenség ölte meg, amely
„talán" egy angina pectoris rohammal kezdődött. Megemlékezik a mérgezés gyanújáról is, amelyet azonban
nem tart bebizonyítottnak.
A költő, Szántó György, akinek nemrégen jelent meg
„Hajdútánc" "címen Bocskayról szóló regénye — két tör* M e g j e l e n t a „ M a g y a r N e m z e t " - b e n 1942 o k t ó b e r

15-én.
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ténetíró és két vers alapján „feltétlen bizonyossággal"
állapítja meg a „vitathatatlan tényt", hogy a fejedelmet
megmérgeztette a császári udvar. A méreg „szerelmi por"
volt, amit Kátay felbujtására egy leány adagolt! Izgalmas
befejezése egy nagy ember életének, sokkal hatásosabb,
mintha az 50 éves hős békés, polgári szívizomelégtelenségben hal meg! A költői szabadság mindent megenged,
azt is, hogy a hozzáférhető történelmi adatokból csak azt
használja fel a költő, ami céljának megfelel.
A történetíró, Benda Kálmán, Bocskay eletének tudományos kutatója szerint az orvos cikke után is megmaradtak a régi kételyek. A költő határozott állásfoglalását
sajnálattal elutasítja.
Ű mint történettudós természetesen nemcsak azokat az adatokat ismerteti, amelyek a mérgezést feltételezik, hanem azokat is, amelyek az ellen szólnak. Cikkét
így végzi: „Ma azonban még mindig azt kell mondanunk:
Bocskay halálának oka és körülményei ismeretlenek
elő t fűnk."
Ezek után még egyszer szót "kér az orvos, akinek véleménye az első dolgozatbem talán nem volt elég határozott, mert különben nem írta volna róla -a történetíró,
hogy „a mérgezés gyanúja nem igazolódott, de a ,vízibetegség' sem volt bizonyítható kétséget kizáróan."
Az orvos ugyanis akkor is, most is (most még több
adat alapján) határozottan állítja, hogy Bocskay hét és
fél hónapig tartott betegsége „vízibetegség" volt, amely
szívelégtelenség következtében lépett fel. A „talán" szócska csak a feltételezett kezdeti angina pectorisra vonatkozik!
A kérdés tisztázása céljából foglaljunk össze még egyszer néhány adatot!
1606 április közepétől május közepéig a kassai országgyűlés hetekig tárgyalta és végül elutasította azt a béketervezetet, amelyben Mátyás főherceg és Illésházy Bécsben februárban megállapodott. Ezek a tárgyalások természetesen óriási izgalommal jártak és nagyon megviselhették -a fejedelmet. Az izgalom fokozásához hozzájárult
az is, hogy május 8-án felfedezték a kassai^német puska.324

porcsinálók összeesküvését, akik a fejedelmet az egész
országgyűléssel együtt fel akarták robbantani.
Néhány nappal később nagy hirtelen nagy nyavalya
találta a fejedelmet, úgyhogy életének megmaradása igen
kétséges volt, amint azt ö maga írja május 25-én Illésházynak, majd következő levelében azt, hogy egy óráig
való életét sem remélte. Miután a betegség izgalmak
után, igen hirtelen és nagyon súlyos tünetekkel kezdődött és később szívtünetek léptek fel, írtam azt, hogy
„talán" szívrohamról volt szó. Egész leírásomban ez az
egyetlen feltételezés, minden más történelmi adatokon
alapszik.
Július elején is borúlátó a fejedelem levele és júl. 26-án
kéri a lengyel király orvosát. A királynak azt írja, hogy
két hónappal azelőtt súlyosan megbetegedett, azt hitte,
hogy élete végéhez ért. Azóta nem nyerte vissza egészségét. Kéri a királyt, hogy engedje hozzá az ő zsidó orvosát. (A fejedelem levelét közli Bethlen Farkas és Weszprémi is.) Eleazar doktor augusztus közepén már Kassán volt.
Augusztus első felében hosszas és heves tárgyalásokat
folytatott a fejedelem a június 23-án Bécsben aláírt békeokmánnyal megérkezett Apponyival és Illésházyval.
Augusztus közepén pedig ismét összeült az országgyűlés.
Mindez csak súlyosbította a betegséget.
Ekkor (augusztus 10-én és 15-én) írja Illésházyné a fejedelemről: „Mind a két lába térdig megdagadott, Krakkóból" hoztak doktort neki; azt mondják a doktorok, hogy
nem a vízibetegség és biztatják, hogy meggyógyítják,
nem jó volna, ha most meghalna, mert ismég minden dolog visszafordulna."
Ugyanekkor egy királypárti névtelen bizalmas jelentés
szerint: „Morbo tamen hydropis gravatus".
Augusztus 20-án írja Thurzó György Mátyás főhercegnek: „Bocskay igen nehezen van és annyira kínlódik a
vizenyővel, hogy lábai combig súlyosan megdagadtak és
ez a betegség fogja őt arra kényszeríteni, hogy szívesen
fogadja a békét."
Két nappal később írja Thurzó a főhercegnek: „Továb.325

bá és ezt ugyanaz az Oztrosith úr jelentette, aki ugyanazon Apponi úrtól tudta meg: hogy tudniillik Bocskay halálos betegen fekszik annyira, hogy a Krakkóból hozatott
orvosoknak semmi reményük sincs életéhez és egészségéhez és azt jósolják, hogy legfeljebb három hónapig fog
élni." (Az eredeti levelek latinnyelvűek.)
Eleazar doktor tehát Apponyi kijelentése szerint már
augusztus közepén reménytelennek tartotta a fejedelem
állapotát és legfeljebb három hónapi életet jósolt neki!
Csak egy hónappal tévedett, a beteg még négy hónapig
élt!
Velence és Toscana prágai követei és később Istvánffy
történetíró is vizenyőről írtak, de a felsorolt szemtanúk
is mind egyértelműleg hydropsról, a lábak vizenyőjéről
adtak hírt.
A vizenyő különféle betegségeknek lehet a tünete, de
mindegyiknek megvan a reá jellemző megjelenési heiye.
Szemtanúk szerint Bocskaynak a lábszárai voltak megdagadva a térdéig, majd a combjáig. A vizenyőnek ez az
elhelyezkedése a szívelégtelenség jellemző tünete! Orvosi szempontból tehát nem adhatunk igazat Károlyi Árpádnak, a nagyon érdemes és kitűnő történetírónak, amikor ezt írja: „Bocskay ,vízibetegség'-ben, tehát vagy szívbajban, vagy ami valószínűbb, máj- vagy vesebajban
szenvedett, meit erős akarata, félelmet és rettegést nem
ismerő természete az utolsó napokig nem hagyta el,
holott a szívbajosokat a szorongás érzete jellemzi". A
máj- és vesebajok valóban járhatnak vizenyővel, de annak elhelyezkedése más, mint a Bocskaynál észlelt lábszárvizenyő. Nem lehet a szíveredetű vizenyőt megcáfolni az erős akarattal, a félelmet és rettegést nem ismerő
természettel! Bethlen Gábor fejedelem ugyancsak vízibetegségben, illetve szívelégtelenségben szenvedett, de
ö sem ment egy kis erős akaratért a szomszédba!
A lábszárvizenyőn kívül más betegségi tünetről nem
adnak hírt a szemtanúk.
Csak a halál után írta Rimái János (I. Benda. cikkét), hogy a beteg hasán hólyagok ütöttek ki. Ezek a
has bőrének vizenyőjéből származhattak, de Rimái ezeket
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mérgezési tüneteknek tartja. Igen sajnálatos, hogy eddig
nem került elő -az a kórtörténet, amelyet november 27-én
küldött Bocskay Bécsbe Illésházynak, mert abban valószínűleg több betegségi tünetről van szó.
Két nappal előbb, november 25-én hívta össze a nagybeteg fejedelem utolsó országgyűlését, amely december
13-án ült össze. A megnyitáskor mondott fejedelmi szavakból már kicsengett a búcsú az élettől. Károlyi Árpád
írja: „Űjabb rohamok már a hó közepe után, az országgyűlési tanácskozások alatt, megint ágyba döntötték a
szenvedőt." Nem tudom, hogy az „újabb rohamok" kifejezés csak -a változó állapot rosszabbodásait akarja-e jelenteni, vagy pedig voltak-e Károlyinak előttem ismeretlen adatai, amelyekből angina pectoris rohamokra lehetne következtetni és amelyek megerősíthetnék azt a gyanúmat, hogy az egész betegség egy ilyen rohammal vette
kezdetét.
j
Az országgyűlés alatt azonban már annyira tisztában
volt mindenki a beteg fejedelem állapotával, hogy „uruk
és fejedelmük kívánságára a megdöbbent rendek arról
tanácskoztak, hogy Bocskay halála esetére kiket bízzanak meg az ügyek vitelével!" (Károlyi). Meg is választották Homonnay Bálintot -a katonai és Nyáry Pált a polgári ügyek kormányzójává. A fejedelem is elkészítette
végrendeletét. Az országgyűlés december 22-én elkészült
munkájával és azt másnap a nagybeteg fejedelem aláírta.
December 28-án Nyáry írja Illésházynak: „Az urunk
•akkor is igen nehezen vala az gyűléskor. Ez ország Homonnay uramat és engemet praeficiála az gubernatiora,
úgyhogy egyikünk kívül, másikunk itt benn gubernáljon
in ca 7 u mortis principis . . . Mert az urunk fölöttébb igen
beteg..."
A levél másnap kelt pótirata: „Ez levelemet immár elvégezvén, kegyelmednek azt írhatom, urunk ő felsége
ma pénteken reggel öt órakor 29. Decembris a világból
kimúlék, minekünk sok gondot és keserűséget hagyván . . . "
István fejedelem tehát május közepétől december végéig tartott szenvedés után húnyt el. Közben voltak
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ugyan jobb napjai isr de állapota elejétől fogva igen súlyosnak látszott. Ö maga már legelső hiradásáDan azt
írta, hogy nem hitte volna, hogy az első rohamot túléli.
Illésházyné augusztusban fél a fejedelem halálától. Legfontosabb borúlátó adat azonban az, hogy a Krakkóból
érkezett Eleazar doktor már augusztus közepén reménytelennek látta a beteg állapotát és legfeljebb 3 havi életet
jósolt neki. A decemberi országgyűlés már megválasztotta a fejedelem utódait.
Felhívom a figyelmet arra is, hogy a betegség májusban, az országgyűlés izgalmas tárgyalásai után kezdődött, az augusztusi országgyűlés alatt rosszabbodott és
közvetlenül a decemberi országgyűlés döntő fontosságú
és sok gonddal járt tárgyalásának befejezése után halállal végződött. Olyan betegség pusztította el tehát a nagy
fejedelmet, amely lelki izgalmak hatása alatt rosszabbodott.
Nem kételkedhetünk abban, hogy ez a betegség szívelégtelenség volt, amelynek legszembetűnőbb tünete a
lábszárak vizenyője. Ez a betegség ma is elég gyakran
halálosan végződik. A szívelégtelenség legfontosabb
gyógyszerét, a piros gyűszűvirágot (digitális) csak Bocskay halála után 179 évvel ajánlotta az angol Withering.
Addig á bajnak semmiféle hatásos gyógykezelését nem
ismerték. A fejedelem életmódja sem felelt meg betegsége súlyosságának. Ennyi az orvos, vagy ha ugy tetszik,
az orvosszakértő véleménye.
„E mellett azonban ő maga is (a fejedelem), környezete
is és a környezetéből kiszivárgó hirek után az egész világ, meg volt arról győződve, hogy méreggel étette meg
kancellárja, Káthay, noha ezt, mint Istvánffy helyesen
mondja, sohase tudták Káthayra rábizonyítani" írja Károlyi Árpád. Az már nem az orvosszakértö dolga, hogy
vizsgálatot indítson és ítéletet mondjon a mérgezés gyanújának ügyében. Ez a bíróság feladata. Ebben a perben
vizsgálóbíró a történetíró és ítéletet mond a Történelem.
Benda Kálmán elvégezte a vizsgálatot. Cikkében közölte
annak eredményét. Sokan állították azt, hogy Bocskayt
megmérgezték, mások tagadták. A koronatanú, Illésházy
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azt vallotta: „Én nem állétom, hogy étetés volt rajta."
Ma sem lehet ezt állítani. A mai orvosszakértő azt állítja,
hogy a fejedelem belső betegsége olyan természetű volt,
hogy az halálát okozhatta. Ez persze nem zárja ki azt a
lehetőséget, hogy az, aki siettetni akarja a Gondviselés
munkáját, egy halálosan beteg embert is meg ne mérgezzen. A történetíró szerint a mérgezéssel gyanúsított kancellár, aki még augusztus 17-én ellenjegyezte Bocskaynak a bécsi békét megerősítő okiratát, már szeptember
elején igen súlyos vádakkal terhelten börtönbe kerül.
Onnan csak a fejedelem halála után hozzák ki a hajdúk,
de csak azért, hogy kivégezzék. Állítólag sok bűne volt,
de urának meggyilkolását senki sem tudja rábizonyítani.
Nincs semmi bizonyítékunk arra, hogy István fejedelmet megmérgezték. A Történelem ítélete nem lehet más,
mint hogy a vádlottat bizonyítékok hiányában fel kell
menteni. Ha a jövőben mégis előkerülnének ma még ismeretlen bizonyítékok, akkor a perben újrafelvételi lehet
kérni. Addig azonban nyugodjunk bele abba, hogy Bocskai István 50 éves korában belső betegség, szívelégtelenség következtében halt meg. Ugyanebben a betegségben
és ugyancsak 50 éves korában halt meg Bethlen Gábor is.
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Kassai diákok a Pázmány-egyetem
orvosi karán
A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudomány
Egyetem orvosi karát Mária Terézia alapította 1769-ben
s az 1770-ben Nagyszombatban nyílt meg. Hét évvel később Budára, majd Pestre helyezték át.
Felavatott doktorainak névsorát Hőgyes Endre közölte a millenium alkalmából kiadott „Emlékkönyv a
Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi
Karának Múltjáról és Jelenéről" című munkájában. Közöttük feltűnően kevés kassai születésű ifjú nevét találjuk.
Kassa orvosainak történetében ismételten rámutattam
arra, hogy orvosainak legnagyobb része idegen származású völt. Eleinte külföldiek, később magyarországi, de
nem kassai származású orvosok telepedtek le Kassán.
Ritka volt közöttük a kassai szülött. Még ma is ez a
helyzet.
Nagyszombatban csak két kassai fiút avattak doktorrá:
1771—72-ben Fuker Frigyes Jakabot és 1772—73-ban
Kis Vitzay Józsefet. Ezek még másutt kezdték orvosi tanulmányaikat, miután avatásuk idején a kar még csak
két, illetve három éve működött. Minketten szülővárosukban telepedtek le és annak ismert kiváló orvosai
közé emelkedtek.
Utánuk csaknem húsz évig nincs kassai név a felavatott doktorok névsorában. A következő évek során orvosdoktorrá avatott kassai születésűek ezek voltak:
1792—93 Peska József,
1808—09 Újhelyi Ferenc és Sihulszky Frigyes,
1825—26 Wolfstein József,
1835—36 Barlay Vilmos és Heim Ede,
1836—37 Pandex Manó,
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1837—38 Sihulszky Alajos, Magyar Győző és Zöllner
Fülöp,
1841—42 Weiczenbreier Frigyes,
1847—48 Schawniczky Endre,
1863—64 Majorossy Géza,
1869—70 Eisenmayer Sándor,
1871—72 Molnár Ferenc,
1874—75 Földváry Béla és Kertész Sándor,
1876—77 Uhrik Nándor,
1877—78 Hányi Károly.
108 év alatt tehát csak 21 kassai születésű orvosdoktort avattak az egyetlen magyar orvosi karon és közülük is csak 10 telepedett le Kassán (az említetteken kívül: a két Sihulszky, Barlay, Heim, Magyar, Weiczenbreier, Majorossy és Földváry). Nem csoda, hogy az
utolsó kivételével valamennyien állásokba jutottak. Sihulszky Frigyes az avatást követő évben városi rendes
physicus, Sihulszky Alajos, Barlay és Magyar már letelepedésük évében tb. városi physicusok, Weiczenbreier
később lett városi physicus, Heim orsz. egészségügyi tanácsos, Majorossy városi sebész.
Szinte hihetetlen, hogy a Kis Vitzay és a Sihulszky
Frigyes között eltelt 38 év alatt csak 1, vagy 2 kassai
fiút avattak, de a Sihulszky Frigyes és Alajos (apa és fia)
közötti 29 évben is csak 4 kassai születésű ifjú lett orvos.
Az 1770., illetőleg 1785. évtől 1894-ig külön sebészdoktorokat is avattak. Ezeknek egy része csak a kisebb
képzettséget kívánó sebészdoktorságot szerezte meg, más
részük orvosdoktori oklevele mellett megszerezte a sebészdoktorit is. A kassai fiúk közül sebészdoktori oklevelet nyertek:
1829—30 Wolfstein József,
1841—42 Barlay Vilmos,
1843—44 Schehovits Lajos,
1858—59 Galajda József,
1874—75 Földváry Béla és Kertész Sándor,
1885—86 Hányi Károly.
Ezek közül Schehovits és Galajda csak a sebészdoktori
oklevelet szerezték meg, a többiek, — amint láttuk —
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ezenkívül az orvosdoktorit is. Az utóbbiakhoz tartozó
Barlayn és Földváryn kívül Schehovits is Kassára került
és városi sebész lett.
Az 1878—79. tanévtől kezdve egyesítették a kétféle
doktorátust és azóta csak egyetemes orvosdoktorrá avatnak. Ilyen oklevelét szereztek a milleniumig a következő kassaiak:
1880—81 Tarnovszky Géza,
1881—82 Oppitz Károly,
1884—85 Scultéty Emil,
1885—86 Kőhegyi Károly,
1886—87 Uhrik Gyula és Mosolyi Géza,
1891—92 Gönczy Béla, Parnói Molnár János és Hammersberg-Ganzstückl Árpád,
1894—95 Dembitz Sándor és Jeney Alfréd Aladár,
1895—96 Halmos J. Gusztáv, Dick Albert és Kratochwilla Nep. János.
összesen 16 év alatt 14-en, akik közül csak 3 telepedett le
Kassán (Oppitz, Mosolyi és Hammersberg). Ennek a második feltűnő körülménynek, hogy még az amúgy is kisszámú kassai születésű doktor közül olyan elenyészően
kevesen térnek haza szülővárosukba, valószínűleg az az
oka, hogy a városnak igen kevés az olyan őslakosa, aki
nemzedékeken át lakik itt. Az utolsó évszázadban már
igen sok tisztviselőcsalád került Kassára, amely rövidesen másfelé jutott, úgyhogy mire a kassai születésű fiú
elkészült orvosi tanulmányaival, a szülők talán már régen más városban laktak. A fiatal orvosdoktort tehát már
nem vonzotta Kassára a család.
A budapesti egyetemnek eddig csak egy kassai születésű orvostanára volt, illetve van, Zalka ö d ö n c. rk. tanár, született 1897 július 2-án (id. Elischer Gyula és Soós
Aladár c. rk: tanárok és id. Molnár Béla magántanár Kassán nevelkedtek ugyan, de nem itt születtek). A vidéki
egyetemeken nem volt még kassai származású orvostanár.

.332

Akiket

elveszítettünk

Ezen a címen foglaljuk össze azoknak a kassai származású orvosoknak életrajzait, akik szülőföldjüket elhagyták és idegenben szereztek dicsőséget maguknak, hazájuknak ós szülővárosuknak.
Közülük Kassai Antoninus János Lengyelországba,
Gyöngyössi Pál Oroszországba, Roth Dávid Franciaországba, Roth Mátyás Angliába, Ultzmann Róbert
Bécsbe, Gerster Árpád New-Yorkba vitték el az orvostudomány fáklyáját.
Megemlíthetjük még Schwarz Ignácot, aki Jeruzsálembe, a szacsuri születésű, de már gyermekkorában
Kassára került Moskovics Leót és Soltész Istvánt, akik
Holland-Indiába jutottak. Schwarz és Moskovics nagyobb
természetrajzi és néprajzi gyűjteményeket küldtek haza
a Felsőmagyarországi Múzeum Egyletnek, amely őket
tiszteletbeli tagjaivá választotta.
Karlsbadba kerültek Kassa szülöttei közül Munk Béla,
Gellért Sándor és Sipos Dezső (a világháborúbán hősi halált halt), valamint Tyrnauer Dávid, aki ugyan Lőcsén
született, de Kassán nevelkedett és Karlsbadban császári
tanácsos és a Kaisérbad vezetője volt.
Érdekes pályát futott be a szomolnoki születésű, dé
kassai nevelésű Kraitsir Károly, aki Amerikába vándorolt.
A múlt század, végén születettek közül két katonaorvost említhetünk meg, akik fiatalon vesztették el életüket: Vecsei Nándor tengerész-orvost és Soltész István
holland-indiai katónaorvost.
Igazán elmondhatjuk, hogy a szélrózsa minden irár
nyába jutott kassai orvos. A régi századokban Kassa is
kapott a külföldtől elég sok orvost, de minőségben bizonyára értékesebbek voltak azok, akiket elveszített.
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Nem soroljuk és nem is sorolhatjuk fel azt a nagyszámú orvost, aki Kassát ugyan eihagyta, de Magyarországon maradt. Ezeknek nagyrésze, különösen a legutóbbi évtizedekben a fővárosba került. Közülük csak
kettőt említünk meg, akit szintén elvesztettünk, de nem
kivándorlás útján, hanem pályaváltoztatás révén. Henszlmann Imre kassai születésű orvosdoktor a magyar művészettörténet és archeologia alapvető munkása lett.
Horváth Géza orvosdoktor a Magyar Nemzeti Múzeum
állattárának lett nagyhírű igazgatója.
Kraitsir, Henszlmann, Horváth pályafutása éppen úgy,
mint a Pápai Páriz Ferencé, a Hatvani Istváné, a Toldy
Ferencé, a Földi Jáno:é és a sok orvosból lett szépíróé,
megerősíti Clémenceaunak, az orvoíbó] miniszterelnökké
lett francia politikusnak azt a mondását, hogy „la médicine prépare á tout, si on la quitte".
Kassai Antoninus
(1499—1549.)

János*

A külföldre került kassai származású orvosok között a
legelső és a legismertebb az az Antoninus, akit Wesz-r
prémi „Kassai aliter de Caschau (Johan. Anton)"-nak nevez. Ö maga és barátai is nevét Antonimrnak írják.
Helytelen és tévedésekre ad alkalmat, ha őt Kassainak,
Jánosnak, Antalnak, Kassai János Antalnak nevezik.
János volt a keresztneve. Vezetéknévül atyja nevét vette
fel, a humanisták szokása szerint latinosan írva. Kiváló
orvos volt, királyok orvosa, de nem volt orvostudós, az
orvosi irodalom nem is ismeri egyetlen szakmunkáját
sem. Csak költeményeket írt és adott ki. Hírnevét az
utókor számára inkább az a barátság őrizte meg, amely
őt Rotterdami Erasmushoz, a nagy humanista tudóshoz
(1465—1536) fűzte. Ö alapozta meg a magyar és lengyel
humanisták és Erasmus közötti összeköttetést. Ö tájékoz* M e g j e l e n t az „ O r v o s t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k " 1943. é v i 5. számában.
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tatta Erasmust a mohácsi vészt követő zavaros időkben
hazánk sorsdöntő kérdései, különösen a trónviszály felől.
Antoninus Kassán született, valószínűleg 1499-ben,
mert Erasmus 1524-ben kelt levelében 25 évesnek
mondja. Atyja Antal, ötvös és vésnök volt Kassán 1493tól 1520-ban bekövetkezett haláláig. Az alsó iskolákat
bizonyára Kassán végezte. Egyetemi tanulmányait Krakkóban kezdte, ahol akkoriban igen sok magyar hallgató
tanult és ott lett 1517-ben „baccalaureus artium". Baccalareusnak nevezik őt Kassán 1520-ban, az atyja halálakor felvett jegyzőkönyvben és ő lehet az a János baccalaureus Antal ötvös fia, aki 1521-ben Farkas özvegy
vagyonára és 1522-ben Ispán Péter sógorának vagyonára
tilalmat tett Kassa városánál. Franki szerint (A hazai
oktatás története) 1519-ben Bécsben is ezen a címen szerepelt. A következő években Páduában tanult és némely
adat szerint ott is doktorált 1524-ben. Mások szerint orvosi oklevelét Tübingában szerezte meg 1523-ban. Az
biztos, hogy ebben az évben ott tanult. Azután megfordult Freiburg i. B.-ban és Bauch szerint (Adalékok a reformatio és a tudományok történetéhez Magyarországon
a XVI. században, T. T. 1885) ott ismerkedett meg Erasmussal é.* Lasiussal. Lasius Ulrik, a híres jogász, „minden
törekvő fiatal embernek apai jóindulatú barátja, melegen
ajánlotta Baselba, hol be is lépett Erasmus körébe".
Bauch szerint 1522-től 1524-ig tartózkodott ott. Ez nem
valószínű, mert Erasmus levele szerint csak 1534-ben ismerkedtek meg és akkor Antoninus már mint doktor szereoel. Azt hiszem tehát, hogy ő csak 1524-ben kerüH Baselba, miután Tübingában, vagy Páduában megkapta
oklevelét. Trencsényi-Waldapfel is úgy írja („Erasmus és
magyar barátai", 1941), hogy Páduában megszerezvén
oklevelét, hazatérőben 1524-ben tartózkodott Baselban.
Verzár Frigyes Erasmus halálának 400. évfordulója
alkalmából írta („Rotterdami Era c mus magyar orvosa és
magyar barátai", Pesti Napló, 1936 július 12.): „Erasmus
egy J. V. Bötzheinihez írott levelében 1524 november
12-én Bázelból részletesen ír róla: „Megismerkedtem itt
egy fiatal emberrel, egy magyarral, Johannes Antoninus
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Kassáról... aki nekem egyéb gyógyszereken kívül még
egy asztrológiai oroszlánt is ajándékozott, amelyből
iszom. Hogy szabad-e erre a dologra, amely Mágia (bűvészkedés), valamit adni, azt nem tudom. Kétségtelen
azonban, hogy kövecském már néhány napja enyhébben bánik velem anélkül, hogy egyéb bort, vagy gyógyszereket szednék: az oroszlán nélkül szenvedek."
A bűvös arany ,,leo astrologicus", Erasmus hagyatéki
leltárában is meg van említve. 1524-ben préselték Páduában. Borba kellett tenni, amelynek mágikus erőt
adott és megszüntette a kőfájdalmakat. Erasmus halála
után Bonifacius Amersbach, a híres könyvnyomdász
örökli, értesíti Antoninust és az ráismer ajándékára és
1537 augusztus 16-án ezt írja Amersbachnak: „Ipse est
leo astrologicus, quem D. Erasmo Basileae ágens donavi . . . ad curandos calculi genitaliumque dolores..."
Valószínűleg Antoninusra vonatkoznak Erasmus e
szavai is: „Johannes medicus, homo iuvenis quidem, sed
insigniter ingeniosus ac doctus, ac perinde sobrius et
modestus" (Erasmus Op. III. 775.). Más helyen „amicum
vita sua cariorem"-nek nevezi.
Antoninus Baselből (év nélkül, de bizonyosan 1524)
július 5-én levelet írt Lasiusnak, amelyben értesíti, hogy
milyen szívesen fogadták mindazok, akiknek Lasius írt
az ö érdekében, sőt mások is, így a baseli coadiutor, a
prépost, a kanonokok. „Nunc consulitur et spero in optimam partém." Nem tudjuk, hogy mit akart ott elérni Antoninus, talán valami állást az egyetemen. Űgylátszik,
hogy ez a nagyon befolyásos támogatókkal sem sikerült,
mért 1524 végén elhagyta Baselt. Ekkor írja Erasmus
december 11-én Rudbert von Mosham passaui (nem paduai, mint Weszprémi és Verzár írja) dékánnak: „Si medicus Antoninus Cassoviensis has reddiderit, rogo, ut
iuvenem cognoscere velis; cognitus piacebit, sat scio:
discessit hinc meo magnó dolore." (Ha Antoninus Cassoviensis átadja ezt a levelet, kérlek ismerkedjél meg ezzel
az ifjúval; ha megismered, tetszeni fog, azt tudom: innen
az én nagy fájdalmamra távozik.)
Weszprémi szerint Antoninus orvosi gyakorlatát hazá.336

jában kezdte és azután Lengyelországban folytatta. Ügylátszik, hogy 1525-ben egy ideig Budán II. Lajos király
udvarában tartózkodott.
Amint Verzár írja, alkalmasint ő közvetítette azt a
,,Butterbrief"-et, amelyet Lorenzo Campeggi budai pápai
követ 1525 február 2-án állított ki Erasmus részére.
„Megengedi, hogy böjt idején tojást, vajat, sajtot és
egyéb tejes ételt, sőt húst is szabad ennie, minthogy betegsége miatt halat nem ehet."
Budán Antoninus már nem találta életben hatalmas
földijét, a kassai születésű és Kassával állandó élénk
összeköttetésben állott esztergomi érseket és főkancellárt, Szatmári Györgyöt (1457—1524). Ö bizonyára befolyásos támogatója lehetett volna a királyi udvarban Antoninusnak. Ellenben ott volt még Szatmári érsek unokáhúgának a férje, Thurzó Elek királyi kincstartó, kassai
háztulajdonos. Hozzá is már szülővárosából eredő ismeretség fűzhette a fiatal orvost és, mint látni fogjuk,
Thurzó is Antoninus humanista társaságához tartozott.
A budai királyi udvar közeli rokoni kapcsolatban volt
a krakkói lengyel királyi udvarral. Ott akkor Lajos király nagybátyja, I. Zsigmond király uralkodott (1506—
1548), aki még mint fiatal herceg, éveket töltött, bátyjának, II. -Ulászló magyar és cseh királynak budai udvarában. Budáról mély benyomásokat vitt magával. Kancellárja is az a Szydlowiecki Kristóf lett, aki előbb Budán
volt udvarmestere (Hóman-Szekfű). Alkancellár és krakkói
püspök Tomicki (Tomicius) Péter (1459—1535) volt, akit
később Manardus János (1462—1535), Ulászló király
olasz orvosa is gyógykezelt (v. Herczeg). Zsigmond király és főkancellárja nagy érdeklődéssel kísérik a mohácsi vész után Magyarország sorsát és az utóbbi értékes politikai tevékenységet is fejt ki hazánk érdekében.
Szydlowiecki is, Tomicki is ismételten tartózkodtak Budán és mindketten Szatmári ajánlatára nyerték el előkelő állásukat. Viszont Szatmárit Zsigmond király ajánlotta bátyjának, Ulászlónak az esztergomi érseki székre.
Látni fogjuk, hogy Antoninus minkét kancellárral később is jó barátságban élt.
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Nem kell tehát nagy képzelötehetség annak föltevésére, hogy valamelyik lengyel úr beszélte rá Antoninust
a krakkói letelepedésre.
Miután Antoninus egyetemi tanulmányait Krakkóban
kezdte, nem ment ismeretlen helyre és bizonyára voltak
ott régebben szerzett összeköttetései is, amelyek oda
vonzották. 1525-ben telepedett le Krakkóban, amelyet
haláláig nem hagyott el. Hamarosan meg is nősült. Feleségül vette Zimmermann (Tectander) János krakkói neves aranyműves leányát, Annát, tgy lett sógora annak a
Tectander Józsefnek, aki, valószínűleg az Antoninus befolyása alatt, ugyancsak Paduában tanult, Baselban járt,
ott könyvet is adott ki, majd mint krakkói orvos a lengyel király leányának, Izabella hercegnőnek kíséretében
Magyarországba jött. Izabella János • magyar királynak
lett a felesége 1539-ben. Tectander dr. mellette maradt
Budán, mint a királyné orvosa és titkos leveleinek mestere (Seribendarum secretiorum epistolarum magister et
archiater). Magyarországot többé nem hagyta el. Feleségül vette Wernher (Verner) György királyi tanácsos
és sárosi praefectus Sabina nevű leányát. Tectander 4
évi magyarországi tartózkodása után, 1543-ban, 36 éves
korában meghalt (Weszprémi). A „Pannoniae luctus"
4 epigrammát közöl róla. Apósa ezt írta:
,,Tectander medicus iacet hic, medicina valeto:
Quid sperent alii, si perit author opis?"
Geréb László fordításában:
„Meghalt az orvos, több gyógyszert nem ád,
Ö sem gyógyult, — más mit reméljen hát? '
Weszprémi figyelmeztet a „Succincta Biographia"-ban,
hogy két Wernher György élt egyidejűleg, akik közül
egyik kassai volt. Ugyancsak Weszprémi 1798-ban újra
kiadta Bécsben az 1544-ben Krakkóban megjelent „Pannoniae luctus" című ódagyüjteményt, amelyhez magyarnyelvű Elöljáró Beszédet is írt. Ebből idézem a következő
sorokat: „Ugyanazon krakai Academiában tanult mind a
két Verner György ifjú korában, kik közül egyik kassai
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fi vólt, azon születése Városában Bíróságot is viselt, minden írott Verseit egy tsomóba szedvén, Szálkái László
Egri Püspök és Magyar Ország fő cancellariusának ajánlotta, és Hier. Vietor által Krakóban 1523-ban kinyomtattatta; — a másik Verner Silesiában született ugyan,
de I. Ferdinánd Király Magyar nemes emberré (indigena), Sáros Vármegyének Fő Ispánjává, maga Belső
Tanátsosává és egyszersmind kintstartójává is tette. Ezen
hivatalai folytatása alatt is elméjét a Tisztességes Tudományok gyakorlására és különösen a Versek írására fordította, a mint e mi Pannoniánk Siralmai bizonyítják . . .
Azon közben Üjláki Ferencz Győri és Szalaházi Tamás
Egri Püspökökkel, kik is az eféle Tudományoknak nagy
szeretői vóltanak, szoross barátságot tartott s idő jártában Piso (Borsos) Jakabnak a II. Lajos király Praeceptorának minden Verseit és egyébb írásainak Maradványit,
Bétsben 1554-ben világ eleibe botsátobta. Nevezetes
közöttünk Magyar Ország tsudállatos Vizeiről íratott
könyve, a melly először Bétsben 1551 s azután gyakor
ízben sok hellyeken újjra is ki nyomtattatott."
Ez az első magyar balneológiai munka. Először nem
Bécsben, hanem Baselban jelent meg „De admirandis
Hungáriáé aquis hypomnemetion" címen. Szerzője barátjának, Herberstein Zsigmond báró, titkos tanácsos és
császári követnek tanácsára íita.
Valószínűleg ez a sziléziai Wernher volt az, akit 1528ban Kassa város tanítóul akart alkalmazni, de Szalaházy
Tamás egri püspök és királyi kancellár levélben figyelmeztette (szept. 11.) a várost, hogy ezt ne tegye, mert ő,
illetve a király már előbb szerződtette. (L. Tört. Tár
1889.)
Viszont a másik Wernerről és feleségéről lehet szó
Kassa város 1533. évi számadáskönyvében, amikor Werner a királyhoz utazott.
Antoninus Krakkóban előkelő orvosi gyakorlatra c és
igen magasrangú barátokra tett szert. Horányi csak azt
említi, hogy Tomicius krakkói püspököt és alkancellárt
kigyógyította betegségéből, amiért ez őt hálából a királyi orvosok rendjébe iktatta. Weszprémi és Herczeg
22*
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Árpád szerint Zsigmond király udvari orvosa lett. De
nemcsak a poltikai és udvari előkelőségeknek lett a barátja, hanem a szellemi vezetőknek, a lengyel humanista
tudósoknak is, akik egyébként legnagyobb részben szintén az udvar körében éltek. Antoninus közvetítésével
jutottak Erasmus hívei közé Tomicki Péter alkancellár
unokaöccse, Cricius András püspök, Szydlowiecki krakkói palatínus, Justus Ludovicus Decius, királyi titkár,
Thurzó Elek és Henckel János kassai plébános, Mária
özvegy magyar királyné udvari papja. Cricius humanista
barátaival 1525 végén fel is szólítja Erasmust, hogy költözzék hozzájuk, ahová még nem ért el a reformatio vihara, amely a baseli tartózkodást már nem tette kellemessé. Ismerjük Antoninusnak 1526 jan. 21-én Krakkóban kelt levelét, amelyben hivatkozik Cricius meghívására és amelyből az tűnik ki, hogy a király is a meghívók között volt. „Atque utinam possent tuae Amplitudini persuadere Critij nostri literae, ut triumpharet Antoninus, tamen ut non venias, est aliquid, a christianissimo rege invitari tot ac tantis pollicitationibus", írja
Erasmusnak. Ebben a leveleben ír baratairol, Thurzo
Elekről, Henckel Jánosról, aki nemcsak a királyné
prédikátora, hanem kassai plébános és tornai archidiaconus is és már előbb püspök lehetett volna, ha akarta
volna ez a legkevésbbé sem becsvágyó, de sokak irigységére tanult ember, továbbá Christophorus, krakkói palatínusról, aki megkérte őt szóban is, írásban is, hogy.
Erasmusnak ajánlja és aki értékes arany ajándékokat is
mellékel, amelyeket Antoninus apósa sajátkezűleg készített, azután Critius Andrásról és Detius Justusról. Antoninus kéri Erasmust, hogy írjon az ő barátainak és
ajánlja nekik munkáit. Erasmus nem fogadja el a meghívást, de egy-egy könyvét ajánlja Criciusnak, Szvd1©wieckinek, Thurzónak és Antoninusnak is. Az utóbbiban
arról is megemlékezik, hogy Antoninus felesége kézimunkát küldött neki.
Trencsényi-Waldapfel szerint azt is ajánlotta Antoninus
Erasmusnak, „hogy egyházi szónoklattanát Henckel Jánosnak ajánlja, kinek minden prédikációja Erasmus szel.340

lemét leheli és aki Erasmusnak Magyarországon is fellelhető ellenfeleit a királyi udvarban élvezett tekintélyével
elhallgattatta". Erasmus „a veszélyeztetett tudomány nevében követséget vállal a magyar király kincstárnokához,
Thurzó Elekhez, hogy az ő tekintélyét, sőt általa a magyar király pártfogását is megnyerje a végveszedelemmel fenyegetett nyelvi tanulmányok s valamennyi szabad emberhez méltó tudomány helyzetének megerősítésére".
Hóman ugyan nem említi Antoninus nevét, de barátairól így ír: „Erasmus langyos, kétkedő filozófiája már
megjelent magyar földön is, leveleit a humanisták a királyi asztalnál kézről-kézre adták, s Mária és Lajos is
olvasták. Thurzó Elek, az alsó-magyar bányaüzem ifjú
örököse, a királyné híve, két testvérével, János boroszlói, Szaniszló olmützi püspökkel együtt, Henckel János
és Oláh Miklós, a királyné udvari papja és titkára, egykép beszívták már lelkükbe a Rotterdami fáradt pesszimizmusának mérgét."
Ezt a „mérget" valószínűleg Antoninus hozta a magyar
királyi udvarba, amikor 1525-ben ott tartózkodott és
ugyancsak ő vitte a lengyel király udvarába is. Bizonyára ő volt a két udvarban az egyetlen, aki személyes
barátságban állt Erasmussal s láttuk, hogy az ő ajánlását
kérték mindkát királyi udvar humanistái.
A mohácsi vész után, amikor János király, Zsigmond
lengyel király sógora és későbbi veje, a másik magyar
királlyal, Ferdinánddal trónviszályba keveredik, — amint
azt Trencsényi-Waldapfel írja —, Antoninus tudósítja
Erasmust a fejleményekről.
1527 április 1-én kelt levelében a budai udvarból kapott értesülések alapján egészíti ki Cricius és Laski János tudósításait: János királyt nagy vagyona és körültekintő bölcsesége teszik rá képessé, hogy Ferdinánd fenyegetései elé nyugodtan tekintsen. Tájékoztatja Erasmust Szydlowiecki békeszerző küldetéséről is. „Remény
van rá, hogy a mi krakkói palatínusunk elcsendesíti
ezeknek a fejedelmeknek a dühét, akik most háborút készítenek elő; bízunk benne, hogy az ő közvetítésével
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megegyezés jöhet létre Ferdinánd és Magyarország királya között. Már előbb Prágában járt Ferdinándnál követségben és bölcs körültekintéssel mozgat meg minden
követ az egyetértés érdekében." S utal a halál fenyegető
képeire, melyek Középeurópát fenyegetik, ha a magyar
trón kérdésében a megegyezés elmarad; ha nem jár kellő
eredménnyel a lengyel békeközvetítés, a török Ausztriát
is végig fogja pusztítani. ,,A Tartarus és a tatár nép felöl a halál annyiféle képe tárul felénk; és mi nyomorultak, mégis aluszékony közömbösséggel várjuk be a veszedelmet."
Antoninus levele a magyarság nagy problémája mellett a középeurópai humanisták személyes viszonyai felöl is tartalmaz érdekes adatokat. Henckelről az írja,
hogy Mária királyné környezetéből távozott, de János
király is hiába kecsegteti püspökséggel: a nagyravágyás
nélküli férfiú ezt elutasította magától. Egyébként utazni
készül Antoninussal együtt Erasmus látogatására. A
maga ügyében meg, a válasz szigorú titokban tartását
ígérve, egyenesen Erasmus tanácsát kéri ki: „János király orvosának hívott meg, de én nem merném feladni
biztonságomat és szabadságomat és erősen töprengek,
nem annyira azon, hogy mi a hasznosabb, hanem mi az,
ami üdvömet biztosíthatja."
v
0
Erasmus május 21-én válaszol. Látogatási tervüket elhárítja, nincs értelme, „hogy halálán lássátok Erasmust?
Mert meghalok Antoninusom, nap mint nap". Anfoninusnak az áldatlan viszályban pártatlansága megőrzését tanácsolja: „Hogy Magyarország viszonyai ilyen zavarosak, sajnálom, már csak temiattad is, mert kívánom neked, hogy érdemed szerint boldogság és békesség kísérjen. Mivel tanácsomat kéred: ha a fejedelmek ügye döntés
előtt áll, a magam részéről egyik oldalhoz sem állnék
heveskedve, viszont bizonyára meg sem bántanék senkit." Mikor ezt tanácsolja, színt vall a kiengesztelődés
politikája mellett. Egyébként igazi erasmusi tanács!
Pár nappal előbb, 1527 május 15-én magának Zsigmond királynak is írt Erasmus. Ezt nyomtatásban is kiadták többek között Wernher és> Leonardus Cox (angol
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származású kassai, majd krakkói tanító!) dicsőítő verseivel. „Hogy levelemet kiadtátok, azt sem helyeselni, sem
helyteleníteni nem akarom: gyanítom, hogy jó oka volt
elhatározástoknak" — írja Erasmus Antoninusnak.
(Trencsényi-Waldapfel.)
A következő évben nagy szerencsétlenség éri Antoninust, amiről Henckel Jánosnak Sopronból, 1528 július
18-án kelt és Erasmushoz intézett leveléből értesülünk.
Könnyek nélkül nem is tud rágondolni a szerető barát!
Antoninuson még a megelőző télen elmezavar tünetei
mutatkoztak; annyira dühöngött, hogy meg kellett kötözni, nehogy magában, vagy személyzetében kárt tegyen. Orvosai remélték, hogy állapota meg fog javulni,
de sohasem lesz többé olyan egészséges, mint azelőtt.
Most már tényleg javult az állapota.
Nagyon lassú lehetett ez a javulás, mert Erasmus csak
egy évvel később, 1529 június 9-én köszönti Antonihust
szerencsés felgyógyulása alkalmából, amikor azt írja
neki, hogy őt az életénél is jobban szereti.
Említettük, hogy a krakkói palatínus aranytárgyakkal
ajándékozta meg Erasmust. Antoninustól is kapott egy
aranyserleget, Henckeltől pedig 1530-ban egy aranyozott
ezüstpoharat és egy hosszú ezüstkanalat. Mindenféle
ajándékokkal elhalmozták Erasmust rajongó barátai!
Antoninus 1536-ban Doleáriopot nvert Krakkóban, de
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politikai szerepe Erasmus halálával, vagy talán már a
saját betegségével véget ért. A 30-as években irodalmi
munkákkal foglalkozik. Bár Weszprémi és Trencsényi
szerint 1521-ben kiadta Krakkóban „Concilium animalum" címen Dubraviusnak „Theriobulia" című munkáját, ezt csak 1535-ben követte a „De tuenda bona valetudine carmen". Azután elégiákat írt elhunyt barátai
emlékezetére. „Elégia in obitum incomparabilis Praesulis Petri Tomitii et magni Erasmi Rotterdami" 1535-ben,
ill. 1536-ban. Később epigrammákat írt, amelyek 1544ben a „Pannoniae luctus" című gyűjteményben jelentek
meg. Az első atyjához, a második övéihez, a harmadik
atyai barátaihoz szól. Adatokat kapunk belőlük'Antoninus családjáról.
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I. Antonio Patii. Joan Antonius

Cassoviensis.

„Hie aetum placidii post cursum Antonius aevi,
Cum natis geminis coniugibusque cubo,
Plurima laudatae cuius pia Patriae vitae
°
Et templum hoc doctae fert monumenta manus.
Numque laborandi vix alter doctior auri
Ingeniique prior dexteritate fuit.
Nil modo me partum decus hinc hominumque favores,
Nil res, nil artes vita bene acta iuvat."
II. Idem Suis.
„Antoni genitor, mater Catharina, Noverca
Margarita, soror Barbara, Dorothea
Altera, cum Stephano, mea viscera, juncto marito,
ő Quos rapuere mihi tempore fata brevi.
Vobis natus ego, privignus, frater, et idem
Sanguis Joannes, haec monumenta dedi.
Ut quoniam ante diem mihi vos mors tristis ademit,
Quo potui saltern fungerer officio".
/

HI. Idem Paternis

amicis.

„Doctus Joannes lignis, Antonius auro,
Pigmento Ambrosius, marmore Nicoleos,
In formám certa quidvis deducere ab arte,
Hie pariles patria consepelimur humo.
Par primum sanguis, reliquos concordibus ipse
Germanos animis efficiebat amor.
Viximus unanimes, artisque pericula templis,
Et patriae dedimus plurima quisque suae.
Denique conjunctis vita decessimus annis,
Post meritum vitae cum probitate decus.
Virtutis sociae communia praemia nacti,
Nam sancto facilis gaudet amore deus."
Ugyanott jelént meg Janitius (Janicki) Kelemen, kiváló lengyel költő ódája Antoninushoz:
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„Joanni Anlonino

Medico.

Antonine vir es sapiens, qui vivus, et omni
Parte valens, summum scis meminisse diem.
Iussisti, tibi do carmen funebre, sed illo
O tibi et ante decem saecula ne sit opus.
Dum medeor multis, succumbo laboribus, hancque
Si reperi requiem, cura, laborque vale."
Weszprémi szerint Antoninus élete végén hazatért Magyarországba és itt halt meg 1544-ben. Ez az adat hamis.
A Lengyel Tudományos Akadémia kiadásában 1935-ben
megjelent „Életrajzi Lexikon" azt írja, „hogy Antoninus
halálának ideje ismeretlen, de 1547-ben még élt, mert
akkor még említik őt a krakkói városi iratok, 1549-ben
azonban már nem élt, mert ekkor az elhalt Antoninus
örököseiről írnak a kútfők. Lehetséges, hogy összecserélik őt hasonnevű fiával, aki szintén orvos volt", írja
v. Herczeg. Leányát, Katalint 1561-ben feleségül vette
Schneeberger Antal zürichi származású krakkói orvos,
akinek egyik orvosi művét sógora, az ifjabb Antoninus
lengyelre fordította.
Remélhető, hogy levéltári kutatások még újabb adatokat fognak napvilágra hozni Kassa nevezetes szülöttéről.
Amit eddig tudunk róla, azt igyekeztem ebben a munkában összegyűjteni, amely máig a legterjedelmesebb
életrajza. Az a tény, hogy Erasmus, akit bárhogyan is
ítél meg valaki, mégis egyike volt kora legismertebb és
legnagyobb befolyású tudósainak, a nála 34 évvel fiatalabb magyar orvost annyira megszerette, barátságába
fogadta és ebben 11 éven át megtartotta, arra mutat,
hogy Antoninus is igen kiváló tehetségű és nagy műveltségű ember volt. Ezt megerősíti a két királyi udvarnál
elfoglalt helye is. Mindenesetre sajnálhatjuk, hogy egy
ilyen embert elveszített Kassa is, Magyarország is, de
el kell ismernünk, hogy mindenütt csak dicsőséget hozott szülővárosára és hazájára.
*

*

*
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Utóiratként helyre kell igazítanom néhány tévedést,
nehogy azok könyvről-könyvre vándoroljanak.
Magyary-Kossa a „Magyar Orvosi Emiékek" c. kitűnő
munkájának adattárába felvette Pogrányi-Nagy Géza
összegyűjtött adatait is. Ezek közül azt, amely arról szól,
hogy Michael Pannonius 1515-ben egy Johannes nevű
orvost ajánl Kassa városnak három levélben, a név hasonlósága miatt sajnálatos módon Antoninus Jánosra
vonatkoztatja. Ugyanezt teszi azzal az adattal, mely szerint 1526-ban a Forgács-utcán lakott egy János nevű
doktor. Felesleges megjegyezni, hogy a kassai születésű
Antoninust az akkori orvoshiányos világban nem kellett
volna három levélben Kassa város figyelmébe ajánlani
és azt kérni, hogy fogadják szívesen „in patria incognita," — elegendő a Magyary-Kossa tévedésének megcáfolására az, hogy Antoninus 1515-ben 16 éves volt és még
el sem kezdte orvosi tanulmányait.
v. Herczeg Árpád a Szumowszki-féle „Az orvostudomány története" c. munka magyar kiadásába, sajnos, már
bele is vette Magyary-Kossa téves adatát!
Mihalik József „A kassai Szent Mihály-kápolna" című
könyvében leírja, hogy a Mihály-kápolna falába befalaztak egy sírkövet, amely előbb a Szent Erzsébet-székesegyház falában volt és amelyet Antoninus János
doktor és felesége Cromer Anna állíttattak 1583-ban elhunyt két kis fiúk emlékére. Ebből ő tévesen azt következteti, hogy Antoninus hazatért, itt megnősült s itt vesztette el fiait. Nem kutatta ki azt, hogy Antoninus abban
az évben már 84 éves lett volna és mégsem valószínű,
hogy akkor kis gyermekeit temette volna el. Ez a sírkövet állító doktor nem ő volt, hanem talán a fia, de biztosan rokona és névrokona, aki 1579-ben nősült és a kassai levéltár adatai szerint meghívta a várost is esküvőjére. A tanács meg is szavazott neki nászajándékul 3
ezüst kanalat. Ennek a két kis fia halt meg 1583-ban.
Magyary-Kossa megemlékezik a sírkőről és annak teljes szövegét is közli az Antoninusról szóló fejezetében,
de már Helyesen jegyzi meg, hogy „ez az orvos kétségkívül nem lehet azonos a föntebb említett Antonius-szal."
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Ez az ifjabb Antoninus nem sokkal élte túl fiainak halálát. Adatunk van arról, hogy három évvel később már
ő sem élt. A kassai városi levéltár őriz egy levelet, amelyet Magocy András írt 1586-ban Kassa város főbírájának, Otwes Lőrincnek és a város esküdtjeinek, Ebben
elmondja,' hogy betegsége miatt orvost hozatott Krakkóból és ennek a kérésére írja a levelet. Amikor az orvos
Krakkót elhagyta, megkérte őt egy ismerőse arra, hogy
Kassán érdeklődjék az ő ott elhalt rokona, Antoninus
felől. Azt szeretné tudni, hogy maradtak-e utódai, mert
ha nem, akkor bejelenti örökösödési igényét és kéri az
elhunyt Antoninus végrendeletének a másolatát.
Az egész levél, amely a latinnyelvű címzés, megszólítás és aláírás kivételével teljesen magyarnyelvű, megérdemli, hogy szószerint is közöljük:
„Továbá ez doiog felől kelletek kegielmeteket megtalálnom. Minthogi az en kegielmes istenem mostan engemet meg latogatot nagi betegseggel, kenzeritetém az en
egészségemnek elebbi heliere vaio allatasaert Craccobol
egi orvos Doctor hozatnom, ki mostan itt nallam vagion.
Ki aggia nekünk- eszönkbe, hogi az Antoninus Doctornak, ki kegelmetek közöt holt meg egi attiafia, ki az
Antal Doctorral atyafi giermek volt, kérte őtet, mikor
Craccobol ki indult, hogi szorgalmatoson menne vegére
ha az Antal Doctornak marattanak volna gierrneki vagi
nem es ha gierrneki nem marattak, hogi vegére menne
ha valami ioszaga marhaja maradót volna, meli nem
egiebre nézne, hanem arra, az istennek igassaga szerent.
Es mivel hogi ugi ertette volna az Doctor, hogi gieraneki
nem marattak volna az meg holt Antal Doctornak: kére
engemet az Craccoi Doctor hogi kegielmeteknek írnék ez
dolog felől. Jóllehet pedig nem ketelkedem benne hogi
kegelmetek igassagat nem szolgaitatna mindeneknek
minden dolgokban, ennek is az dolog felől, mind az altal
akarom meghis meg talalni kegelmeteket ez dolog felől.
Kerem azért kegielmeteket mint is szomszéd uraimat hogi
az kegelmetek varosanak törvenie szerent ez dolog felől
szolgáltasson igassagot. Es hogi meg tudhassa az Doctor
mit kellien cselekedni es mit kellien ez dolog felől oda
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be írni, azon kerem kegelmeteket, hogi az Antal Doctor
testamentomanak páriáját kulgie ide kegelmetek, kit vehessünk io neven kegelmetektol. Isten tartsa meg keg.
ex Parzen, 6. may 1586.
Andreas Magocy."
Gyöngyössi Pál
(1707—1770.)
Pettyéni Gyöngyössi Pál egyike a legismertebbeknek a
Kassán született s külföldre vándorolt orvosok közt. Életrajzi adatait is többen közölték, úgyhogy e sorok írója
azt hitte, hogy semmi újat nem írhat már róla. A kassai
levéltárban nincs is róla semmiféle feljegyzés, de ennek
is megvan a maga oka, amint az a következőkben ki fog
derülni. Ellenben az életéről írt közleményekben annyi a
hiba és tévedés, hogy azokra rámutatni e sorok célja.
Kassa múltjában nem ő a nevezetes személy, hanem
az édesatyja, akinek ugyancsak Pettyéni Gyöngyössi Pál
volt a neve. A kassai református egyház lelkésze volt,
hívei becsülték és tisztelték, de alig tudta életét megmenteni és Kassát élve elhagyni. Ez az idősebb Gyöngyössi Pál Gyöngyösön született 1668-ban. Természetesen mindenki azt hiszi, hogy a hevesmegyei Gyöngyös
városában született. Itt van az első félreértés. Nem ott,
hanem egy erdélyi kis faluban, amelyet szintén Gyöngyösnek hívnak, látta meg először a napvilágot. Magyary-Kossa is csak egy más Gyöngyösi nevénél jegyzi
meg, hogy az erdélyi Gyöngyösön született. Ez a másik,
aki minden bizonnyal rokona volt a miénknek, Pettyéni
Gyöngyösi Márton, sebész volt és 1656-ban született.
Ugyancsak Magyary-Kossa közöl részleteket Gyöngyösi
János tordai prédikátor naplójából, amelyért Révész Imre
debreceni református püspöknek mond köszönetet. Ez a
János a Pál fivérének, Istvánnak volt az unokája. Az ő
1767-ben írt naplójából tudjuk meg hitelesen, hogy a
család cseh eredetű volt. ,,Az eleink tsehek voltak,
m é g . . . nagy família ex opcasione persecutionis Bohemicae jöttek Magyarországra. Ferdinandus III-ustól ne.348

mes armalist nyertek, mellynek originalisa néhai Gyöngyössi Pál uram maradékinál elveszett, a párját pedig az
apámnak kívánságára említett Gyöngyössi Pál uram
Krasznára leküldötte volt, megvan nálam, most is tartom." Ezek az adatok csak megerősítik Révész Kálmánnak azt a megállapítását, hogy Gyöngyössit eredetileg
Árva Pálnak hívták. Árváknak, orphanitáknak nevezték
a cseh huszitáknak egy kis csoportját, amely a szelídebb
kelyhesek és a radikálisabb táboriták között állt és később az utóbbiakkal egyesült. A fehérhegyi csata (1620)
után jöhetett tehát Magyarországba, Erdélybe a család,
de kissé meglepő, hogy az 1637—57-ig uralkodott III.
Ferdinánd, aki a protestánsokat üldözte, egy huszitát
emelt volna nemesi rangra. Talán I., vagy II. Rákóczy
György adta azt a nemességet III. Ferdinánd uralkodása
idején?
Idősebb Gyöngyössi Pálról, aki már Magyarországon
született, két értekezést ismerünk (Paikoss Endre: A kassai helvét hitv. egyház története, Sárospatak, 1889 és
Révész Kálmán: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Monographiák I, kötet, Budapest, 1898). Nem feladatunk,
hogy róla bővebben írjunk, csak azokat az adatokat foglaljuk össze, amelyek fia, az orvos életére is kihatottak.
Igen nagyműveltségű ember volt ez az idősebb Gyöngyössi, aki 27 éves korától 32 éves koráig számos külföldi egyetemen tanult, Angliában, Hollandiában, Németországban és Svájcban. Amikor 1700-ban mint theológiai
doktor és az anglikán egyház presbytere hazatért, a hajdúsági kis Derecske községnek lett a lelkésze. Irigyei
azonban csakhamar kimarták ebből az állásából. Két vád
volt ellene. Az egyik, hogy képesítését külföldön szerezte és itthon nem akart vizsgázni. A másik, hogy Kócsi
debreceni superintendens ellen gúnyiratot írt. Amikor kiderült ártatlansága, visszavonták a reá és egyházára kimondott egyházi átkot, de kitiltották a tisztántúli egyházkerületből. Ezt 1709-ben hagyta el és több, mint 3
évi bolyongás után, 1713 elején foglalta el a kassai lelkészi állást. A sors itt is üldözte. 1723 október 3-án
avatták fel a kassai Mária-szobrot. Másnap egy gúny.349

iratot találtak rajta. Ezzel a református lelkészt gyanúsították, letartóztatták és 1724-ben a vádlott kétségbeesett
védekezése és tagadása ellenére, halálra ítélték. Az ítéletet felterjesztették a királyhoz, aki azt megsemmisítette
és a lelkészt örököseivel együtt az országból száműzte.
Gyöngyössi 1725 tavaszán hagyta el hazáját, de családja
egyelőre még itt maradt. A száműzött Poroszországba
ment, ahol a király 1727-ben az Odera melletti Frankfurt egyetemén tanárrá nevezte ki. Követte őt családja is.
Most már nyugodtan élt a sokat szenvedett ember és 75
éves korában, 1743-ban halt meg.
Ennek a nehéz életű lelkésznek és Losonczi Rebekának
volt a fia-az ifjabb Gyöngyössi Pál, aki számos adat szerint Kassán született 1707 április 26-án. Így írja ezt
Weszprémi is, és utána mindenki. Csak Révész Kálmán
mutatott rá arra, hogy a fiú születésekor atyja még derecskei lelkész volt, tehát a gyermek is ott született.
Amikor a lelkész Kassára került, a fiú már 6 éves volt.
14 évvel később ő is követte atyját a száműzetésbe. De
ezt a 14 évet sem töltötte Kassán, mert az adatok szerint a debreceni kollégiumból ment atyja után. Lehet,
hogy a kassai per, vagy atyja száműzetése idején adták
a fiút Debrecenbe. Az biztos, hogy sem az apa, sem a fiú
nem jött vissza többé Kassára, vagy Magyarországba.
Kevés jogcíme van tehát Kassa városának ahhoz, hogy
a később híres orvossá lett ifj. Gyöngyössit mindenütt
o kassai szülöttnek mondták. Hozzájárult ennek a tévedésnek elterjedéséhez az is, hogy maga Gyöngyössi doktor
is külföldön Cassoviensisnek mondta magát.
Már 1727-ben beiratkozott a frankfurti egyetemre, mint
„Cassoviensis", de nem említi* az egyetemi hallgatók
névsora, hogy mely karnak lett a hallgatója (valószínűleg a hittudományinak). Ott jelent meg 1730-ban első
munkája: „Chorea Castrorum sub tessera Gedeonis militari" címen. Ez talán theológiai doktori értekezé-e volt,
mert „Praeside Paullo Gyöngyösi, patre Theol. Prof." készült.
Később (1732) a leydeni egyetemen találjuk. Ott Schultens Albertet, a biblia tudományának és a héber és arab
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nyelveknek híres tanárát hallgatta. Olyan jártasságot
szerzett a keleti nyelvekben, hogy a hallgatók őt is szívesen hallgatták és tanára is hozzá küldte a kezdő hallgatókat. Egyébként nem élt példaadó életet, erkölcstelensége miatt ki is utasították Leydenből, de tanítványai
kérésére visszahívták. Már ott neves ember lehetett,
mert 1744-ben kiadták rézmetszetű művészi arcképét,
amelyet Páldi István magyar művész metszett.
Hatvani István, a híres debreceni orvos és tanár útirajzában említi, hogy amikor 1748 auguszlusában elhagyta Leydent, a varos határáig kísérő magyar diákok
között volt Gyöngyössi is. Ugyanabban az évben egy
munkát adott ki Leydenben, amelynek címe: „Index Locorum S. Codicis et Vocum Hebraearum, Arabicarum,
Aramaearum, itemque Graecarum et Latinarum, in Commentarium Alberti Schultensi, Proverbia Salomonis explicantis concinnatus". Csak a theológia és a nyelvészet
után kezdett orvostudománnyal foglalkozni. Hermányi
Dienes írja (1. Magyary-Kossa IV.): „A nyelvek tanulása
után adá elméjét a medicinára és csakhamar a Hippocrates Aphorismussát úgy kezdé magyarázni, mintegy tréfából, hogy omlott a medicinae studiosus reája. Hogy pedig a medicinát fundamentusan tudná, az anatomikusokat is frequentálja vala; sőt nagy híre volt, hogy holmi
koldust becsalt a szállására; de nem látták, hogy a szegény ember onnan kijött volna, azért nagy volt a gyanú,
hogy ő azon tanulta az anatómiát titkon." Azt is feljegyezte Hermányi, hogy Gyöngyössi „Lejában magát nem
egyszer vette ki a venereából s franciából, mint igen fajtalan életű ifiú". Ez lehetett az oka annak, hogy nem
Leydenben, hanem a kis Harderwijkben szerezte meg az
orvosi oklevelet 1753-ban, 46 éves korában. Ott is jelent
meg értekezése: „Dissertatio inauguralis med. De Remediis empyricis" címen.
Ugyanebben az évben Boerhaave, Erzsébet császárnő
udvari orvosa, meghívta Oroszországba a pétervári tengerész-kórház orvosává. Weszprémi pontosan írja: „Mox
in Russiam, ab Archiatro Imperatricis Elisabethae, Boerhavio evocatus abiit, atque accepit locum medici in No.351

socomio Petropolitano maritimo primum". Miután ez a
Boerhaave nálunk ismeretlen volt, ellenben a leydeni
egyetem hasonlónevű világhírű orvostanárát jól ismerjük,
nemcsak ennek az utóbbinak tulajdonították az orosz
meghívást legjobb orvostörténészeink, hanem meg is dicsérték érte. Magyary-Kossa munkája 1929-ben megjelent I. kötetének egy jegyzetében írja: „A hollandi egyetemek tanárai is sok jót tettek a magyar tanulókkal, olykor még az egyetemi tanfolyam elvégzése után is; elég,
ha Gyöngyösi Pál esetét említem, aki Boerhaave ajánlatára (ezer tallér fizetéssel) Erzsébet orosz cárnő udvari
orvosa lett." Ebben a kis megjegyzésben három tévedés
is akad: nem Boerhaave tanár ajánlotta Gyöngyössit,
nem lett Erzsébet cárnő udvari orvosa s nem kapott ezer
tallér fizetést. Elég ismét a pontos Weszprémire hivatkoznom, aki megírta, hogy Gyöngyössi a tengerész-kórház
után a nemes tengerész-hadapródok orvosa és 1766-ban
udvari orvos lett. („Postea in Acad. Cohortis nobilium
[das hochadeliche See-Cadetten corps], qui ad militiam
navalem publicis instituuntur sumtibus. Anno dein 1766.
Augusta Russorum Imperatrix in numerum Medicorum
Aulae suae, cum annuo mille numorum uncialium stipendio, cooptandum decrevit.") Miután 1766-ban már II. Katalin volt a cárnő, Gyöngyössi nem Erzsébet, hanem
Katalin udvari orvosa volt.
Magyary-Kossa is rájött tévedéseire, mert az Orvosi
Hetilapban 1938-ban és könyvének 1940-ből való 4. kötetében megjelent Gyöngyössi életrajzában már kifejti,
hogy nem a nagy Boerhaave hívta meg Oroszországba,
hanem ennek az unokaöccse, Kaau-Boerhaave Ábrahám,
aki 1746-ban került oda és egyetemi orvostanár volt. Ez
Leydenben tanult és bizonnyal ott ismerkedett meg
Győngyössivel. Azt is kijavítja, amit könyve I. kötetében írt, hogy Erzsébet orvosa lett volna Gyöngyössi.
Ennek ellenére v. Herczeg a Szumowski-féle orvostörténetben 1939-ben is azt írja, hogy „1766-ban meghívták
Szentpétervárra a haditengerészet orvosfőnökéül". „Az
ő esete tanúskodik a hollandiai tanároknak a magyar tanítványaik iránti jótékonyságáról." Ezeket a sorokat a
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nagy Boerhaave életrajzához fűzi, akiről ugyanazon az
oldalon írja, hogy élt 1668—1738-ig. Tehát az 1738-ban
meghalt tanár 1766-ban ajánlja tanítványát!
Ezen kitérés után térjünk vissza Gyöngyössihez. Bizonyára örömmel fogadta el az oroszországi meghívást,
hiszen láttuk, hogy kicsapongásai miatt Hollandiában
aligha juthatott volna álláshoz. Mielőtt elhagyta Hollandiát, 1753-ban Amsterdamban készült második arcképe,
amelyet életből rajzolt és metszett Fritschius. Ezen már
oroszos ruhát visel és orosz állásának a címe is rajta van;
„Paulus Gyöngyösi a Pettény Med. Doct. Natus Cassoviae in Hungaria an. 1707. 26. April. Imperatoriae Russicae Maiestatis Sacratissimae Nosocomii maritimi Petropolitani h. t. Medicus" olvasható az arckép alatt.
A kórház és az akadéma után 1766-ban tehát udvari orvos lett Gyöngyössi. Különösen a keleti nyelvek ismerete
nagy tekintélyt szerzett neki. Mindez természetesen felkeltette, Weszprémi szerint, sokak irigységét. Amint egy
pétervári orvos írta 1769-ben Weszpréminek, az irigyek
miatt Gyöngyössi életunt lett, melancholiába esett, amely
már egy világos percet sem hagyott neki. („Vir quod liberalioris paullo extiterit ingenii, multorum simultates
suscepit, quae res ei taedium, taedium vero talem ádtulit
moerorem, ut in eam inciderit melancholiae speciem
[prout nunciarunt litterae C. P. Med. Doctoris, Petropoli
d. 17. Nov. an. 1769. ad me humanissime exmissae], quae
sic ille in praesentiarum totus elanguit.")
Weszprémi tehát ezen híreket, mint kortárs, közvetle-'
nül egy pétervári orvostól kapott levélből meríti! Na;gy
munkája 4. kötetének egyik jegyzetében közli azután,
hogy Gyöngyössi 1770-ben halt meg. Magyary-Kossa felteszi, hogy „halálát valószínűleg nem ,mások irigysége'
okozta, hanem a syphilis depressios alakja, mely üldöztetési téveszmékkel, gyanakodással, melancholiás hangulattal, taedium vitae-vel s a többi jellemző tünettel volt
kapcsolatos. Nagy tehetségei szebb sorsot tarthattak
volna fenn számára!"
A Gyöngyössi-család Magyarországra való beköltözése
és dr. Gyöngyössi Pál halála között körülbelül másfél
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század telt el. Mint egy családtörténeti regény vagy film
peregnek le előttünk az események. A cseh huszita család hamarosan magyar reformátussá vált és magyar református családokkal házasodott össze. Id. Gyöngyössi
Pál bejárja a művelt nyugatot, külföldön szerez theológiai doktorátus, azután hazajön egy kis magyar fa.uba
az igét hirdetni. Onnan elüldözik, kóborol, majd révbe
ér Kassán. Itt belekeveredik egy csúnya kegyeletsértő
ügybe, halálra ítélik, majd száműzik. Ismét kezébe veszi
a vándorbotot. Eljut Poroszországba, ahol egyetemi tanár lesz. Fia is a biblia tanulmányozásán kezdi, elhagyja
Poroszországot, Hollandiában tanul, nagy a tekintélye,
de züllött életmódja miatt ott sincs maradása. Idős korában megszerzi a orvosi doktorátust és- Oroszországba kerül előkelő állásokba. Ott éri utói a végzet és elmeborultan végzi nyugtalan életét.

Kraitsir Károly
(1804—1860.)
Kraitsir (Kreitsir, Krajcsir, Kraytschir, Krajcsik) Károly
Szomolno-kon (Szepes m.) született 1804-ben. Kassán nevelkedett. Pesten lett orvosdoktor 1829-ben. Értekezése
ugyanott jelent meg „Dissertatio de anthrace et pustula
maligna" címen. Mint lengyel katonaorvos résztvett az
1830—31. évi félkelésben. Törzsorvos lett és megkapta a
Yirtuti militari katonai kitüntetést. A felkelés leveretése
után nem jött haza, hanem 1831-ben a lengyelekkel
emigrált Németországba, Franciaországba, Angliába és
végül Amerikába. Ott jelent meg 1836-ban „The Poles in
the United States" című könyve. 1837-ben Ellicorts Millben, Marylandben magángimnáziumot nyitott. 1840-ben a
virginai egyetemen lett a nyelvészet tanára. Csak négy
évig tanított ott, mert nem akart oly tartományban maradni, ahol rabszolgákat tartottak. 1844-ben Bostonban
nyitott középiskolát. Az 1848-as szabadságharc hírére
hazaindult, hogy beálljon a magyar honvédségbe. Csak
Párisig jutott, mert ott már meghallotta a szabadságharc
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gyászos végét. Visszatért tehát Amerikába. Bostonból
1851-ben New-Yorkba költözött, ahol a. tudományos irodalom terén dolgozott. A nagy amerikai enciklopédia
nyelvészeti és természettudományi szavait írta meg.
Meghalt 1860 május 7-én Morrisaniában (N. Y.) Irodalmi
hagyatékát a Magyar Tudományos Akadémiának küldték
el, ahol az most is feldolgozásra vár. (L. Kertbsny K. M.:
„Namenliste ungrischer Emigration", Brüsszel, 1864,
Ács Tivadar: „Akik elvándoroltak", Budapest, 1940 és
Szumowski: „Az orvostudomány története", Bp., 1939.)

Roth

Dávid

Született Kassán, meghalt Párisban 1885 december
25-én. A „Kaschauer Zeitung" 1886. évi 4. számában olvassuk. hogy az elhunyt az 1831. évi kolerajárvány alkalmával került kiküldött járványorvosként gróf Zichy
Károly birtokára. Annyira megnyerte a gróf megelégedését, hogy az, amikor Pári ban is kiütött a kolera, orvosát a párisi Rothschild-családhoz ajánlotta. Roth Párisban maradt és előkelő, nagy gyakorlatra tett szert, különösen magas pénzügyi és művészi körökben. A hatvanas években a gyakorlattól visszavonult, tudományos
kutatásnak élt és a szaklapokba írt. Nagy híve volt
C'aude Bernardnak és az ő tanait hirdette. A hetvenes
években súlyos szembaja miatt ettől a munkától is vissza
kellett vonuhna, csak metszet gyűjteményével foglalkozott, amely egyedülálló volt a maga nemében. A negyvenes években egy eredeti módon szerkesztett számológéppel állt elő, amely azonban nem aratott sikert.

Roth

Mátyás

Született Kassán 1818-ban. Anyja, akiről a városi tanács mint „igen derék és jóravaló asszony"-ról emlékszik meg, a városi zsidó vendéglő bérlője (tracterje) volt
1814-től. A fiú Olaszországban végezte egyetemi tanul23*
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mányait és Paviában nyert orvosi oklevelét a kassai városi tanács 1840 szeptember 1-én tartott ülésén hirdették
ki. Ö volt az első zsidó orvos, aki Kassán letelepedett.
Résztvett 1846-ban a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók nagygyűlésén. 1847-ben Jáne Kristóffal vízgyógyintézetet nyitott. 1848-ban Weitzenbreyer Frigyessel
együtt jelenti a városnak, hogy a harcban megsebesült
hadfiak sebeinek tisztítása és bekötése módjáról oktatást
adni szándékozik. Azután maga is résztvett a szabadságharcban, mint tábori orvosfőnök (Kertbeny szerint „Generaldirektor der ungrischen Feldárzte"). — 1849-ben
Ausztriában elfogták, de becsületszóra szabadon engedték. Talán erre a célra kérte a várostól, azt a bizonyítványt, amelyet a tanács 1849 december 31-én állított ki
és amely a következőképen szól: „Nos Consul, Judex et
Senatus Liberae Regiaeque Civitatis Cassoviensis tenore
praesentium fidem facimus omnibus, quibus expedit universis, quod Dominus Mathias Róth Medicinae Doctor
Scientiam hanc in gremio Civitatis hujus per decursum
9 annorum practice, laudabiliter et maximo cum effectu
exercuerit, item, quod in ambitu Civitatis hujus a se in
consortio Christophori Jáne érecto Instituto hydropatico
quam Director per spatium duorum annorum ad plenarium contentum. Publici gremialis' profuerit.
In quorum május robur atque firmitatem has eidem sigillo authentico munitas extradandas esse duximus litteras testimoniales.
Dátum Cassoviae ex Sessione Magistratuali die 31a
Decembris anno 1849 celebrata."
Szabadulása után Angliába menekült és Londonban és
Brightonban telepedett le (Kertbeny: „Namenliste ungrischer Emigration", 1864.)
1852-ben Londonban feleségül vette Mary Anne Collinst, akitől a következő évben született Bernát nevű fia.
Roth Mátyás két nagyobb tudományos munkája: A
gyermekek nagy halandóságának okai, London, 1869 és
Az iskolai hygieneről, London, 1876. Ezt az utóbbit a Társadalomtudományi' Kongresszuson 'tartotta Brightonban
1875 október 12-én, amint erről a „Kaschauer Zeitung"
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1876. évi 14. száma tudósít. Azt is írja, hogy a kassai
származású orvos már több, mint negyedszázad óta Londonban él és orvosi munkáit nemcsak az angol tudományos sajtó méltatta, hanem az a parlamentben is elismerésre talált.
Dollinger Gyula budapesti egyetemi sebésztanár emlékirataiban („80 esztendő életemből", Bpest, 1929) írja,
hogy 1882-ben tanulmányúton volt Angliában, ahol a skoliosissal a magyar emigráns Roth Mátyás és fia Bernát
foglalkozott. „Mint orthopaed, a skoliosis-kezelésben kitűnt és nagy elismerésben részesült a magyar emigráns
Roth Mátyás dr., aki a szabadságharc után Pulszkyval és
Schöpf-Méreivel vetődött Angliába és itt angol nőt véve
feleségül, családot alapított. A skoliosist igen helyes
mechanötherápiás alapon gyógykezelte, azonban a. támasztókészülékeknek elvi mellőzésével túlzásba esett.
Egyik fia, Róth Bernát, John Bright hírneves nemzetgazdász, volt miniszter leányát bírta feleségül és általa
magas angol családokkal került összeköttetésbe. Mint
orthopaed, apja szellemében Brightonban és Londonbein
most is folytat gyakorlatot."
Pulszky Ferenc hazatért az emigrációból és a MagyaT
Nemzeti Múzeum igazgatója lett, de a két orvost végleg
elvesztettük. Schöpf, aki Pesten az első gyermekkórházat
alapította, Manchesterben is alapított egyet és ott is halt
meg 1858-ban.
Grün József

Lajos

Kassán vagy Rozgonyban született, ahol 1840 előtt a
kassai zsidók nagyrésze lakott, valószínűleg 1830-ban.
Szülei már a 40-es évek elején beköltöztek Kassára.
1848-ban orvostanhallgató volt Prágában vagy Bécsben,
de a szabadságharc kitörésének hírére hazajött és résztvett a szerencsétlen végű kassai csatában. Azután a bécsi
egyetemen folytatta tanulmányait, onnan kért szegénységi bizonyítványt 1852-ben. Ekkor atyja már nem élt és
anyja csak nehezen segíthette egyetemi tanúlmányai
folytatásában. Az ötvenes években elkészült és letelepe22* 355

dett Kassán. 1857-ben már biztosan itt volt. 1861-ben
azonban külföldi útlevelet kért, amelyet 1865-ben sógora
hosszabbíttat meg a Péterváron tartózkodó „Dr. Grün
Lajos Jósef" részére. 1868-ban a varsói cs. k. főügynökség hosszabbította meg az útlevelet.
Véglegesen Varsóban telepedett le, ahol rokonainak
elbeszélése, szerint városi főorvos lett. Feleségül vette
egy orosz csendőrezredes leányát és a Lengyelországot
leigázó orosz hatalomhoz húzott. Ugyanakkor Varsóban
lakott unokaöccse, Horovitz Lipót, a kassai születésű híres festőművész, aki viszont a lengyelekkel rokonszenvezett, ami miatt, a rokonok elhidegültek egymástól. Grün
megtartotta magyar állampolgárságát és kassai illetőségét, mert fiai is Kassára jártak sorozásokra. Később állb
tólag már eloroszosodtak a fiúk és csendőrtisztek lettek.

Ultzmann

Róbert ( 1 8 4 2 - 1 8 8 9 )

emlékezete

s z ü l e t é s é n e k 100. é v f o r d u l ó j á n *
Köztudomású, hogy a régi magyarországi orvosok nagy
része bevándorolt idegen volt, mert áz országban 1770-ig
nem is volt orvosi iskola. Ezt á bevándorlást nevezi Magyary-Kossa kulturális transfusiónak. Kevésbbé ismeretes
az, hogy mi nemcsak kaptunk külföldi orvosokat, hanem
adtunk is a külföldnek számos kiváló orvost, akik külföldön tanultak és sokszor ott is maradtak. Ezt MagyaryKossa kulturális venaesectiónak mondja. Ehhez a venaesectióhoz Kassa város is odaadta a maga drága vérét.
Amit Magyary-Kossa transfusiónak és venaesectiónak
nevez, azt én egy szóval diffusiónak mondanám. Menynyiségben több idegen orvos diffündált Kassára, mint
amennyi kassai jutott külföldre. Minőségben azonban mi
adtunk jobbat! Hiszen azok az idegén orvosok, akik vándorlásuk során a távoli kis, 3—4—5 ezer lakosú Kassa
Q

* Emlékelőadás
mányos

a kassai állami kórházban,

összejövetelén,

1942

április 1-én.

U r o l o g i a " 1942. é v i 2. s z á m á b a n .
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az o r v o s o k

Megjelent

a

tudo-

„Magyar

városkába kerültek, természetszerűleg nem lehettek karuk kiválóságai. Akik azonban innen jutottak a külföld
égyetemi városaiba, királyi udvaraiba, csak átlagon felüli
tehetségek lehettek.
Ilyenek voltak: Kassai Antoninus János, Rotterdami
Erasmus megbecsült barátja és Zsigmond lengyel király
udvari orvosa Krakkóban; Gyöngyössi Pál, aki Katalin
orosz cárnő udvari orvosa lett, az elmúlt században pedig
Roth Mátyás neves londoni orthopéd, Gerster Árpád
new-yorki sebésztanár és Ultzmann Róbert bécsi egyetemi
tanár, aki éppen 100 évvel ezelőtt látta meg először a
napvilágot a kassai Kovács-utcának 66. számú házában.
Az állítólag Szászországból származó család egyik
tagja: Ultzmann Pál Pozsonyban volt szűcsmester. Fia:
Ultzmann Károly Mátyás Kassán telepedett le mint kereskedő, itt nyert polgárjogot 1839-ben és itt vette feleségül Pauer Anna Zsuzsannát 1839 június 29-én. Az ő
egyetlen gyermekük volt Ultzmann Róbert Ede, aki 1842
március 30-án született. A szülők esküvőjének tanúi, majd
a gyermek keresztszülői: nemzetes Chrappan János úr,
a Kassa városi árvák gondviselője és hitvese, Leschinszky Rózsa asszony voltak.
Csakhamar azonban a halál pusztító angyala suhintott
végig a család tagjain. Először Ultzmann Károly ment el
1844 március 23-án, életének 42. évében, gutaütés következtében és árvaságra hagyta egyetlen, alig 2 éves fiacskáját. Hat hónappal később követte őt Chrappan Jánosné. Az özvegyen maradt, 70 éven felüli Chrappan János és elhalt feleségének unokahúga, Ultzmann Károly
özvegye 1845 április 20-án összeházasodtak és a kassai
evangélikus egyház anyakönyve szerint ,,az esketés véghez vitetett, miután érkezett volna az Ö cs. királyi felségétől, Ferdinánd V-től a sógorságtól való felmentéséről
bizonyságlevele". Ultzmann Károly özvegye igen rossz
anyagi viszonyok között maradt. Férjének váratlan halála
után szegénységi bizonyítványt kér a várostól, hogy egy
biztosító társaságtól segélyt kaphasson. A város Ujházy
tanácsnokot és Dobay tiszti főügyészt bízza meg a helyzet
megvizsgálásával, s ők jelentik, hogy „a folyamodó Nie.359

mandsfreund-féle háznál tartott nyitott bóltbá mentünk s
abban nem annyira boltos kalmárhoz illő portékát, sőtt
inkább: zsibvásárosoknál létező kevés értékű s kissebb
mennyiségű pangó kereskedelmi czikkeket találtunk,
mellyeknek árulását maga az özvegy tulajdon személyében eszközli, ezek mellett az özvegy állítása szerint még
zsibvásáros kereskedésére szenyvedőlegi tartozásai is
vannak". így tehát érthető, hogy a szegény özvegy házasságot kötött a jómódú nagybácsival, aki pedig előbb
sógornőjét, az Ultzmanné anyját akarta elvenni.
De ez a házasság is csak 2 évig tartott. Az öreg Chrappan már 1847 szeptember 18-án meghalt és 1853 augusztus 27-én követte őt özvegye is. így maradt Ultzmann
Róbert, akinek születésekor apja 40 és anyja 41 éves
volt, már 11 éves korában apátlan-anyátlan árva és közben mostohaapját és keresztszüleit is elvesztette. Ekkor
anyjának nővére, Niemandsfreund Károly kereskedő felesége, sz. Pauer Erzsébet vette magához az árva gyermeket és ő nevelte fel a Fő-utca és Forgács-utca sarkán álló
házában (ma takarékpénztár). A gyermek gyámja Demszky János kereskedő volt. Valószínűleg ő szerzett az
anyai örökségből Ultzmannak egy villát és szőlőt a Hernád partján (ma a Bauernebl-család tulajdona).
A sorozatos családi csapásokat szenvedett gyermek
első életévei a mult század negyvenes éveiben a magyar
történelem egyik legszebb idejére estek. A lázas reformkornak ez éveire esik Kassa erőteljes magyarosodása is.
A német eredetű gyermek talán már első szavait magyarul tanulta, mert élete végéig ezt a nyelvet „anyanyelvszerűen" beszélte, amint azt Ráskai mondja róla. Nem
rontotta el ezt a gimnázium sem, pedig az ő gimnáziumi
tanulmányai pontosan beleestek abba a 9 évig tartott
időszakba, amikor Kassa gimnáziumában az idehozott
idegen tanárok németül tanítottak (1852—61). A kis Róbert kitűnő tanuló volt. Különösen kiemelik kézügyességét és rajztehetségét, amelyeknek később olyan nagy
hasznát látta. A Rákóczi Múzeumban van egy olajfestmény, amely a dómot ábrázolja és amelyet Ultzmann festett diákkorában. A Ferenc József kassai látogatásának
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tiszteletére 1857-ben rendezett mű- és iparkiállításon az
akkor 15 éves fiú lepkegyüjteményét állította ki. Már
szülővárosában sokat muzsikált, kitűnően zongorázott,
hegedült, csellózott és énekelt, sőt később zeneelmélettel
és zeneszerzéssel is foglalkozott. Ilyen sokoldalú tehetség
birtokában a fiú eleinte lelkész, majd katonatiszt szeretett volna lenni. Végül természetszeretete, a természettudományok iránti érdeklődése és állítólag gyámja befolyása is az orvosi pályára vezették.
Orvosi tanulmányait mindvégig a bécsi egyetemen végezte, amely akkoriban világhírű tanárainak (Rokitansky,
Skoda, Oppolzer, Hyrtl, Brücke, Hebra stb.) működése
idején fénykorát élte és csaknem annyi magyar hallgatója volt, mint osztrák. Egyetemi éveiben a „Magyar Társaskör" tagja volt és akkor készült fényképén magyar
ruhában, magyar, koronás és címeres nyakkendővel láthatjuk a jóképű ifjút. Amint Garster Árpád, a kassai
születésű híres amerikai sebésztanár írja „Recollections
of a New-York surgeon" című emlékirataiban, Ultzmann
bécsi egyetemi hallgató korában is hazajárt vakációra.
„Csinos és elegáns ifjú, volt, akinek magas és szép alakján jól feszült az akkoriban általánosan viselt magyar
ruha, kitűnő volt az iskolában, komoly értelemben pompásan zongorázott, jól korcsolyázott, kifogástalanul táncolt, remek vadász, elragadó pajtás volt." Ö beszélte rá
a 6 évvel fiatalabb Gerstért az orvosi pályára és amikór
ez Horváth Géza barátjával a bécsi egyetemre ment,
Ultzmann vett ki számukra lakást. Gerster és Horváth is
a Magyar Társaskör buzgó tágja lett.
1867 februárjában avatták Ultzmannt orvos-doktorrá.
A következő hónapokban a sebészdoktori és a szülészmesteri okleveleket is megszerezte. A fiatal doktor nem
sietett haza orvosi gyakorlatot folytatni. Bécsben maradt,
aminek tudományszomján kívül talán az is egyik oka
volt, hogy nem volt otthon senkije^ se apja, se anyja, se
ttestvére. Így veszített el Kassa, amelynek amúgy is igen
kevés ősi családja van, már második nemzedékében egy
tehetséges családot.
Ultzmann már utolsó egyetemi évében gyakornokosko.361

dott Türk tanár belosztályán. További kiképzése igazán
nagyszerű volt. Alig nyerte el az orvosi oklevelet, már
1867 május 4-én kinevezték 2 évre az Allgemeines Krankenhausnak Heller Flórián tanár vezetése alatt álló kórvegytani intézetébe. Itt igen alapos kiképzésben részesült és innen jelent meg 1868-ban első tudományos dolgozata ,,Az albuminuria különböző alakjainak górcsövivegyi kórjelzéséről", amely már megmutatja érdeklődésének irányát. A két chemiai év elteltével ismét bel
orvostannal foglalkozott 1869 májusától októberéig, mint
a Skoda-klinika gyakornoka. Ekkor állami ösztöndíjjal
műtőnövendék lett két évig Dumreicher tanár sebészeti
klinikáján és 1871-ben a műtőorvösi oklevelet is megszerezte. E mellett szabad idejében sokat dolgozott és tanult
Dittel tanár sebészeti klinikáján is, ahol különös előszeretettel foglalkoztak az urologiai műtétekkel.
1871-ben, amikor Ultzmann már két év óta nem chemiával, hanem gyakorlati orvostudománnyal, belorvosfcannal és sebészettel foglalkozott, meghívták az alakuló
kolozsvári egyetemre chemia-tanárnak. Ez lett volna az
utolsó alkalom arra, hogy Ultzmannt megtartsa magyar
hazája. A megtisztelő meghívást azonban nem fogadta el,
mert nem elméleti tudósnak készült. Orvos akart lenni
és különösen a húgyszervek betegségeivel kívánt foglalkozni. Ugyanekkor (1871 nov. 27-én) meg is nősült, feleségül vette a svéd származású Lefnär Máriát. Talán ez
is hozzájárult ahhoz, hogy a kolozsvári meghívást viszs'zaütasította.
Abban az évben 5 munkája jelent meg, köztük Hoffmann közreműködésével írt 2 könyve, az egyik a vizeletvizsgálatról, a másik a vizelet üledékének atlasza.
Végül még egy nevezetes eseménye volt számára az
1871-es évnek: a bécsi általános. poliklinikán, amelynek
egyik alapítója volt, megkapta a sebészeti urologiai osztályt, amely ennek az új tudományágnak első hajléka
volt Bécsben és csakhamar a betegek és orvosok búcsújáróhelye lett.
A következő év hozta meg habilitatióját a bécsi
egyetemen, és (miután 1880-ban a magyar" kir. belügy.362

miniszter a magyar állam kötelékéből elbocsátotta), 1885ben a sebészet rendkívüli tanárává is kinevezték. A poliklinikán 1884-ben igazgatóhelyettes lett. Királyi és tudományos kitüntetésekben is. része volt. A portugál királyi
Szt. Jakab-rend parancsnoka, a francia akadémia tisztje,
a Német Természetkutatók császári Leopoldino-Carolina
Academiájának tagja lett. 1880-ban a Budapesti Kir. Orvosegyesület levelezőtagjává választotta. 1889 jún. 9-én
egy semmeringi pünkösdi kiránduláson, a vasúti kocsiban agyvérzést kapott és. még aznap este.kiszenvedett.47
éves korában (atyja 42,. anyja 52 éves korában halt meg).
Felesége, fia és leánya maradtak utána. Richárd nevű fia
később bécsi orvos lett éppúgy, mint ennek Harald riev.ü
fia. Leányát-is bécsi orvos vette,el: dr. Fieber Egon sebész. Így tehát Ultzmann Róbert egy bécsi orvosdinasztiá
ősatyjává vált. De ősatyja lett egy nagyobb közösségnek, a bécsi urologiai iskolának is.
.
10 évi egyetemi kiképzés után még 18 évet .adott a
Gondviselés Ultzmannak arra, hogy az egyetemi orvostanár háromirányú feladatát teljesítse, mint kutató tudós,
mint gyakorlóorvos és mint oktató tanár. Mindhárom iriir
nőségében kiváló volt.
Mint kutató tudós munkásságát csaknem kizárólag a
vizeletkiválasztó rendszer betegségeinek szentelte. Amint
azt Posner berlini egyetemi tanár írja önéletrajzában,
mai értelemben vett urologia akkor Németországban még
nem létezett. Ultzmann sem indulhatott el tehát azzal a
céllal, hogy ő urologus lesz. Szépen fejezi ki ezt Rubritius, amikor azt mondja, hogy ,,Er hat vielmehr sein
Werk weniger verschaffen, als unmittelbar gelebt." De
már chemiai. assistens korában irt munkáiban a vizelettel
foglalkozott és ezeket betetőzte Hofmannal írt két nagy
könyve. Egyikük az „Anleitung zur Untersuchung des
Harnes", amely 2 kiadást ért el és több nyelvre, magyarra is lefordították. Grünfeld korszakalkotónak mondja. A. másik a pompás „Atlas der physiologischen und
pathologischen Harnsedimente". Mindkét mű igen nagy
sikert ért el és évtizedekig közkézen forgott. Amikor pedig sebészettel kezdett foglalkozni Ultzmann, természe.363

tesen összekötötte ezzel chemiai és mikroskopiai tudományát. A Dumreicher-klinikán érdeklődéssel tanulmányozta a kőgyüjteményt, a Dittel-klinikán pedig az ő
kezébe kerültek az urologiai műtétek.. Végül pedig saját
osztályán alakult ki egy hatalmas urologiai központ. így
lett belőle az a tudós, aki mint vegyész, belorvos és sebész egyaránt a vizelettel és a vizelet-rendszerrel foglalkozott, vagyis az első bécsi urologus.
összesen 40 dolgozata és könyve jelent meg, ezek közül 35 urologiai tárgyú. Ezenkívül 18 urologiai vonatkozású címszót dolgozott fel az Eulenburg-féle Reál-Enzyklopediában. Az urologiai munkák között vannak chemiaiak, amelyek a vizelettel foglalkoznak, sebésziek (a
hóryagkövek operálásáról, a magas hólyagmetszésről, a
kőzúzásról), kórtaniak (a kövek keletkezéséről), belorvosiak (az enuresisről, polyuriáról), idegorvosiak (a nemiszervek neuropathiájáról, a potentiáról), szóval minden
régi szakmából összehozta azt, ami együttesen az ú j urologiai szakmát alkotja. Említett 2 nagy könyvén kívül
még 2 nagyobb műve volt: a „Mikroskopisch-photographischer Atlas der Harnsedimente" (1878) és ,,Die Harm
concretionen des Menschen und die Ursachen ihrer
Entstehung" (1882).
Legnagyobb és legjelentősebb munkája, a „Die Krankheiten der Harnblase" közel 400 oldalon, 182 fametszettel már csak halála után jelent meg a Billroth—
Lücke-féle „Deutsche Chirurgie"-ban (Schustler rendezte
sajtó alá). Ennek a posthumus műnek ismertetésében írja
jó . barátja Grünfeld, hogy Ultzmannt illeti az első hely
azok között, akik a vizeletleletet összhangba hozták a
klinikai kór jelzéssel. Kiemeli Ultzmann befolyását a beteg húgycső és hólyag kezelésében. Kedvenc tárgya volt
a kőbetegség. A kövek vegyi vizsgálatáról és a kőképződés elméletéről klasszikus munkákat közölt. Véleménye
szerint a kőképződéshez a kőképző anyagoknak nagyobb
mennyiségben, vagy nehezebben oldható állapotban kell
jelen lenniök, de ezenkívül a szervekből lekötött szerves
anyagnak is ott kell lennie, amire a kőképzök kristályokban rárakódnak. Ü vezette be Bécsben a magas hólyag.364

metszést aseptikus módon és ezzel, valamint a hólyag bevarrásával fordulópontot jelentett működése. Tökéletesítette a litholapaxia módszerét. Az egész munka az akkor
legújabb tudományos álláspontot képviselte és ezzel a
ritka megfigyelőképességről és óriási tapasztalatról tanúskodó munkával Grünfeld szerint ércnél maradandóbb
emléket emelt magának Ultzmann.
Ultzmann halála után adta ki urologiai előadásait
assistense, Brik „Vorlesungen über Krankheiten der
Harnorgane" címen. Ez a munka is nagy elterjedtségnek
örvendett Ultzmann volt tanítványai és követői között.
Mint kutató tudós, úttörő volt a húgycső betegségeinek tanulmányozásában. Számos eszközt is szerkesztett
az urologiai betegségek megvizsgálására és' kezelésére,
amelyek azután az egész világon elterjedtek. Ezek között van az általa módosított fajsúlymérő, egy prostatahűtő, kőzúzó, öblítő-katheter stb. Ma is nevét viseli az
Ultzmann-féle instillatio és az Ultzmann-féle teakeverék
(fol. bucco, herba herniarium fólia uave ursi, herba chenopodii ambrosoides, herba dyosmae crenati).
Grünfeld megállapítása róla, mint tudósról: „Er schuf
eine ganz neue Disziplin, die in ihm den ausgezeichnetsten Vertreter besiass".
Mint gyakorlóorvos bel- és külföldön egyaránt ismert
volt. Óriási beteganyag gyűlt össze poliklinikai osztályán
és határtalan bizalommal fordultak hozzá a magánbetegek is. Gyakorlata nem volt tisztán urologiai, amint
akkoriban még nem is fejlődött ki a szigorúan elhatárolt
szakorvosi működés. Amint Grünfeld írja, nem volt szakorvos Ultzmann sem, hanem a szó igazi értelmében vett
„Universalarzt". Nemcsak keresett sebész és uiologus
volt, hanem tömegesen keresték fel bel-, ideg- és nemibetegek, sőt gyakran szem- és bőrbetegek is. A betegek
rajongtak érte, de nagyon kedvelték őt az orvosok is,
ezért igen keresett consiliariussá is vált, aki mindig tudott valamit nyújtani a beteg meggyógyítására, vagy
megnyugtatására. Elismerten nagy tudásán és széleskörű
tapasztalatán kívül egyéni szeretetreméltósága is hozzájárult hírnevéhez.
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Mint oktató tanár, akinek nem volt egyetemi rendes
tanszéke, nem annyira az orvostanhallgatók kiképzésével, hanem az orvosok továbbképzésével és szakorvosok
kiképzésével foglalkozott. Százszámra jöttek hozzá belés külföldről azok az orvosok, akik az új szakmával
akartak foglalkozni. Nála tanult Ráskai éppúgy, mint a
berlini Posner. Casper berlini tanár még 40 évvel később
is azt írja, hogy Ultzmann volt az, aki az ő elragadó, szellemes előadásaival és kurzusaival felébresztette benne az
urologia iránti szeretetet, mert ő ,,wie keiner es verstanden hat, Interesse für das Fach zu erregen, das erst
seit ihm und durch ihn zu einem wissenschaftlichen
Zweige der Medizin geworden ist". Minden adat szerint
nagyon szerették előadásait, amelyek nyomtatott munkáihoz hasonlóan rendkívüli világosságukkal és logikus
felépítésükkel tűntek ki. Tanítványai voltak nemcsak
azok az orvosok, akik abban a szerencsében részesültek,
hogy őt személyesen hallgathatták, hanem mindenki, aki
az ő elterjedt könyveiből meríthetett okulást. Természetesen az urologiai szakmánál igen nagy jelentősége van
annak, hogy a tanítvány személyesen vegyen részt a betegek megvizsgálásában is és hallhassa a kiválóan képzett, kitűnő előadót. Márpedig Ultzmann ilyen volt, Grünfeld szerint „eminentes Lehrtalent!"
Tudósi, orvosi és tanári működését egyaránt bearanyozták dicsérendő személyes tulajdonságai. Magastermetű, erős testalkatú, rendkívüli munkaerejű, népszerű,
mindig kedélyes, mosolygós, szerény, szolgálatkész, szellemes, őszinte, pontos, igazságszerető ember volt, amint
a róla szóló megemlékezésekben olvassuk. A szeretett uivos és az ünnepelt tanár váratlan halála őszinte fájdalmat, részvétet és megdöbbenést váltott ki mindazok között, akik ismerték. Nem csodálkozhatunk azon, hogy az
újságok, szaklapok és orvosegyesületek a legmelegebben
búcsúztatták. Részvétét nyilvánította Rainer főherceg,
mint a Poliklinika védnöke és helyettese Metternich herceg is. A díszes temetési menet útján az Alserstrassei
gyászháztól az egyetemig vezető útvonalon égtek az utcai gázlámpák.
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De csak az hal meg igázán, akit elfelejtenek! Sok bécsi
orvostanár nevét is elfelejtik egy emberöltő alatt. Ultzmannt azonban nem felejtették el! A. bécsi egyelem orvosi kara Frisch Antal tanár javaslatára 1914-ben elhatározta, hogy em-ékművet állíttat neki. A világháború
és az azt követő események 15 évvel kitolták ennek a
határozatnak a kivitelét. Csak 1929. december 11-én, tehát halála után 40 évvel állították fel mellszobrát az
egyetem oszlopos csarnokában, a többi világhírű nagyság szobrai mellé. Ez az időbeli távlat módot nyújtott
Ultzmann jelentőségének lemérésére. Az avatóbeszédet
az egyetemi tanács jelenlétében, a Bécsi Urologiai Társaság nevében Rubritius tanár mondotta és hangsúlyozta,
hogy „ezzel a felavatással az alma mater tagjainak egyikét abban a legmagasabb és utolsó tiszteletadásban részesíti, amelyet csak megadhat." Majd így folytatja: „A
hála, amellyel az egyetem hű fiának adózik, szívünkben
bőséges visszhangra talál, mert a vetés, amelyet Ultzmann Róbert vetett, kikelt, a mű, amelyet elkezdett, megnőtt, a kőemiék, amelyet ma állítunk neki, megilleti
őt, mert Ultzmann a szó igazi értelmében történelmi
alakká lett. Megadatott neki, amit csak kevés ember ér
el, valóban újat alkotott, amikor az orvostudományt egy
testvértudománnyal gazdagította: Ö az urologiának, mint
önálló szakmának alapítói közé tartozik és benne ünnepli
és tiszteli a béosí urologiai iskola ősatyját." A szoboravató ünnepséggel kapcsolatosan ülte meg a Bécsi Urologiai Társaság 10 éves fennállásának évfordu'óját is és
nem lehetett véletlen, hogy annak ünnepi előadására
ugyancsak egy külföldön élő magyar urológust, mindszenti Lichtenberg Sándor berlini egyetemi tanárt kérték fel.
Ultzmann rövidre szabott életének csak első 19 évét
töltötte Kassán, azután 28-at Bécsben, a hatalma tetőfokán
álló, pompás császárvárosban. Életének ezen fényesebb
korszakában sem szűnt meg a kapcsolat közte és. szülővárosa, illetőleg magyar hazája s nemzete között. Láttuk,
hogy diákkorában rendszeresen hazajárt, magyar ruhát
viselt, a. magyar diákok körében töltötte szabadidejét.
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Hazája mindig számontartotta és büszkén sorolta nagy
fiai közé. Egyetemi tanszékkel is megkínálta.
Amikor 1873-ban a „Hajnal, arczképekkel és életrajzokkal díszített aibum"-ban hazánk nagyjai mellett az akkor
még csak 31 éves Ultzmann arcképe és életrajza is megjelent, a szerkesztő Sarkady István így kezdi azt: „Egy
derék magyar hazafinak nevét tüztük ez életrajz homlokzatára, ki kedvelt bécsi gyakorló orvos s a tudományos
világban mint egyetemi magántanárnak és mint szakírónak hangzatos neve van." Majd: „hisszük, hogy a magyar névnek dicsőségére fog szolgálni". Halála után sem
feiejtettük el. Az „Abaúj-Torna megye és Kassa" című
történeimi munka Kassa nagy szülöttjei között sorolja
fel. Nékám tanár új klinikáját ismertető könyvének történelmi bevezetésében felsorolja a bécsi egyetemen a
múlt század második felében működött magyar származású orvostanárok között Sigmundot, Kaposit, Grünfeldet
és Ultzmannt és azt írja: „Mind a négy élete végéig folyékonyan beszélt magyarul és velük egyetemünk világhírű lehetett volna!" Ráskai Dezső, aki még személyesen
ismerte Ultzmannt, a Magyar Urologiai Társaságban tartott elnöki székfoglalójában ezeket a szavakat mondta:
„Lehetetlen az uroiogia magyar úttörőiről beszélni, hogy
ne emlékezzem meg valakiről, ki magyar származású
volt, magyarságát büszkén vallotta, az akkori viszonyok
szerint azonban tudományos és orvosi működését hazánk
határain túl értékesítette: a kassai születésű Ultzmann
Róbertről". Donáth Gyula egyetemi tanár, aki Ultzmann
egyik utóda volt a kórvegytani assistensi állásában, ma
93 éves korában is szívesen emlékszik vissza arra, hogy
Ultzmann vele mindig csak magyarul beszélt. Legújabban Kertész László és vitéz Herczeg Árpád is kiemelték
Ultzmann magyarságát.
Amikor most a világhírű tudós egyetemi tanár születésének 100. évfordulóján megemlékeznek róla a hálás bécsiek, a hatalmas németek és a külföldi kartársak, / mi is
gyujtsuk meg az emlékezés szerény mécsesét mint kassaiak, mint magyarok és mint orvosok a mi szegény kis
árvagyermekünk tiszteletére, aki hírt, dicsőséget, va.368

gyónt, szobrot, — mindent egyedül annak a tehetségének
és szorgalmának köszönhetett, amit innen vitt magával a
nagy világba.
Gerster Árpád
(1848—1923.)
A világháború alatt, az amerikai hadüzenet évében,
1917-ben New-Yorkban megjelentek egy ottani sebésznek emlékiratai (Gerster: „Recollections of a New-York
surgeon"). Ha tudta is valaki, hogy az a híres sebész magyarországi származású volt s erre utalt az Árpad keresztnév is, az is nagy meglepetéssel láthatta, hogy a
testes könyvnek csaknem a fele egy távoli kis magyar
várossal foglalkozik. Sőt mi több: a könyv címlap előtti
képe egy régi metszet után készült és Kassa városát
ábrázolja 1617-ben. A könyv más képe a kassai dómot
mutatja be az amerikaiaknak. A szövegben egy csomó
kassai nevet találunk. Ki volt az a Gerster Árpád, aki
éppen a világháború alatt tartotta célszerűnek, hogy magyar származását ennyire hangsúlyozza új honfitársai
előtt? Bizony ő is egyike volt ama magyaroknak, akik
szűknek találták hazájukat és idegenbe vándorolva, elvesztek szülőföldjük, számára. Gerster Kassán született,
sőt már orvos is volt Kassán, de nem találván helyét a
kis vidéki városban, kiment Amerikába. Hazájáról és
szülővárosáról azonban sohasem feledkezett meg, aminek egyik bizonyítéka éppen az említett, könyve is..
Életrajzát könnyű megírni, hiszen azt ő maga írja meg
bámulatraméltó részletességgel és pontossággal az emlékiratokban., Azok csak azért sikerülhettek így, mert
szerzőjük fiatal korától kezdve pontos naplót vezetett.
A könyv bevezetésében családjának történetét ismerteti. Az svájci eredetű. A berni kantonban élt 1500 óta a
Gerster-család, amelynek katolikus ága elhagyta az ősi
hazát. Gerster József a 18. század elején Bécsbe került,
mint udvari szakács. Fia Győrbe jutott, ahol 1783-ban
megölték. Ennek József nevű fia Győrben született 1778ban, harcolt a napoleoni háborúban s azután mint asz22*
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talos letelepedett Kassán. Feleségül vette 1816-ban
Wandracsek Magdolnát és a város tehetős és tekintélyes polgárai közé emelkedett. Kassán halt meg 1844-ben.
Az ő fiá volt Gerster Miklós kassai szappanfőző és gyertyaöntő, aki városi polgárjogot nyert 1841-ben, azután
átvette az atyai házat és 1874-ben bekövetkezett haláláig a közügyekkel erősen foglalkozó tekintélyes iparosmester volt. Schmidt-Sándy Karolinnal 1841-ben kötött
házasságából 9 gyermek származott, akik közül többen
emelkedtek magas állásokba és szereztek külföldön is
hírt családi nevüknek. Ezeknek egyike volt a mi Gerster
Árpádunk.
Gerster Árpád Géza Károly Kassán született, a Fő-utca
13. számú házában, 1848 december 22-én, 11 nappal a
szerencsétlen kimenetelű kassai csata után, amelyben
atyja is résztvett. Ezért az oroszokkal jött „vad reakciós"
császári biztos, Péchy Imre 1849 július 14-én elfogatta és
csak nagy nehézségek és a kolera kiállása után szabadult fogságából két hónappal később. A kilenc gyermek
közül egy hamarosan meghalt. Az emlékiratokban csak
nyolcról van szó, három fiúról és öt leányról. Árpádról
bőven fogunk szólni. Béla híres mérnök lett, aki két évig
a Panama-csatorna építésénél vitt fontos szerepet, majd
12 évig Görögországban lakott és ott építette a korinthusi
csatornát. Miklós vegyészmérnök, a zürichi műegyetem
tanársegédje, majd budapesti iparfelügyelő és az Iparügyi Kísérleti Intézet első igazgatója lett. De a leányok
is igen sokoldalúak voltak. Mária (Stegmüllemé) festőművész és a Nemzeti Szalon egyik alapító tagja volt.
Berta kiválóan muzsikált és Kauser István építésznek,
aki Kossuthtal, emigrált Amerikába és azután budapesti
amerikai konzul volt, lett a felesége. Leghíresebb volt
Etelka, aki mint operaénekesnő Olasz- és Németországban, Angliában, és tíz évnél tovább Amerikában aratott
babérokat, azután Olaszországba ment férjhez. Bámulatosan tehetséges család!
A kis Árpád is korán mutatta meg tehetségeit. Már hároméves korában ismerte az ábécét, amikor ötéves korában iskolába adták, már írt és olvasott. Korán tanult
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táncot és zenét. Kirándulásokra járt osztálytársával Horváth Gézával, aki később orvos és a Magyar Nemzeti
Múzeum természetrajzi osztályának igazgatója lett. Mint
kassai gyermek magyarul, németül és szlovákul beszélt
és franciául is tanult. Amikor 1859-ben a gimnáziumba
került, az német tannyelvű volt, de később magyarrá
lett. Az emlékiratokban nagy részletességgel és sok szeretettel ír gimnáziumi tanárairól, akiket névszerint felsorol s jellemez. Talán senki sem ismertette kívüle az abszolutizmus középiskoláját. Érettségi vizsgát tett 1866 július 13-án, tíz nappal a sadowai (königrátzi) csata után.
ö maga köti születése és érettségije napját a történelmi
eseményekhez, a két vesztes csatához!
Az érettségi után nem könnyen választott pályát.
Tengerész szeretett volna lenni, már ekkor megmutatkozott kóborlási hajlama. Az orvosi pályára néhány évvel idősebb kassai barátja, Ultzmann Róbert beszélte rá
azzal, hogy az orvos mindenféle természettudománnyal
foglalkozhat.
Ultzmann akkor már fiatal orvos volt Bécsben, ahol
később az egyetem sebésztanára lett. Gersterrel ment
Bécsbe orvostanhallgatónak Horváth Géza és Steer Miklós is, aki később Kassán folytatott gyakorlatot.
Láttuk, hogy a sokgyermekes családapa milyen gonddal neveltette fiát, akit táncra, zenére, francia nyelvre is
taníttatott. Az egyetemi kiadások újabb terhet róttak rá.
Ezt bizonyítja a városi levéltárban lévő kérvény, amely
így szól: „Tekintetes Tanács! Alul írt kilencz gyermeknek Atya, azonkívül még boldogult testvérem Gerster
Josef után árván maradt egy fiúnak vagyontalan alapotában ápoloja; bátor vagyok a tekintetes Tanácsot alázatosan megkérni, méltóztatna nékem kegyessen vagyontalanságom iránt egy bizonyítványt kiadni, hogy Bécsben orvossi pályán tanuló fiam Gerster Árpádnak nagy
öszveget tevő iskolázassi tan dij (Didactrum) elengedtessék, van nekem mint tudva van a Tttes Tanacsnak
egy házam, de ez részint betáblázott adósságokkal annira
terhelve van, hogy ha az adót levonjuk, mi sem maradt
és nagy csaladomat csak a legnagyobb erőnek megfeszí22*
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lésével alig vagyok képpes a legszükségessebbekkel
elatni. Kegyes kedvező válaszát elvárva, vagyok a Tek.
Tanácsnak alázatos szolgája, Gerster Miklós. Kelt Kassán, 1867. évi Április 2." Á városi tanács teljesítette a
kérelmet, mert a ház 6925 forinttal meg volt terhelve és
mert „nagyon is pangó szappanossági mesterségéből"
nem tudja nagy családját eltartani.
Az emlékiratok nagy részletességgel szólnak a bécsi
egyetemi évekről. Mint a kassai középiskolai tanárokat,
úgy a bécsi egyetemieket is egyenkint jellemzi. Akkor
élte az egyetem második fénykorát. Tanárai voltak többek között Hyrtl, Brücke, Rokitansky (akiről megjegyzi,
hogy igen rossz előadó, alig 1—2 tucat hallgatója van,
de egy szavát sem értik). Skoda, Oppolzer, Dumreicher,
Billroth, Braun (szegény Semmelweis egykori ellenfele).
Horváthtal sokáig tanakodtak, hogy melyik diákszervezetbe lépjenek be. Több oldalról hívták őket, de 1867
március 9-én beléptek a Magyar Társaskörbe, honfitársaik szervezetébe, amelyben otthonosabban érezték magukat, mint bármely német egyletben. Ott meleg baráti
élet folyt. Gerstert később az egylet tisztikarába is beválasztották. Egy hetilapot is kiadott, jól illusztrálva.
Horváthtal aktív tagok maradtak avatásukig, inaktív tagok 1880-ig, amikor a kör feloszlott, mert nagyon csökkent a magyar hallgatók száma. A tagok többsége medikus volt és mind vitte valamire, írja róluk Gerster. Még
később is összetartottak. Amikor Gerster 1909-ben résztvett a budapesti orvoskongresszuson, akkor Horváth találkozót rendezett a kör öreg tagjainak. Tizenheten jelentek meg, néhányan az alapítók közül is, közöttük első
elnökük, Józsa András.
Az egyetemet 1866 és 1872 között végezte Gerster és
1872 február 16-án orvosdoktorrá, március 22-én sebészdoktorrá avatták. Utána azonnal hazautazott Kas-ára,
ahol okleveleit kihirdettette. Akkor választották meg
városi tiszti főorvossá Moskovics Jakabot és fizetésnélküli tb. városi orvos lett Gerster Árpád! Moskovics a
kórháznak is igazgatója volt, ott támogatta a fiatal
Gerstert, akinek átengedte a boncolásokat is.
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Az egyetemi évek alatt 1869-ben hallott Gerster először angol szót sógora, Kauser István házában, Pesten.
A következő évben kezdett angolul tanumi és kassai orvosi működése elején lefordította a British Medical
Journalból John Fothergill cikkét a szívbajokról, ami
meg is jelent az „Orvosi Hetilap"-ban. Nyáron két nagyobb kirándulást csinált. Amikor visszatért Kassára,
akkor apja, aki városi bizottsági tag volt, elmondta neki,
hogy a kórházban új fizetéses állást szerveztek, amelyet
megszerezhetne fiának. A fiú. visszautasította az állást
részint közelgő katonai szolgálata, részint egyéb meg
nem nevezett okokból. Így kapta meg az állást Senka
doktor, aki azután később hosszú ideig a kórház igazgatója volt.
Más állásokra vágyott a kalandvágyó fiatal orvos!
Meg is próbálkozott két helyen, de sikertelenül. Akkor
indult egy expedíció a Tegethoff hajóval az északi
sarkra. Oda kerestek egy olyan orvost, aki ért a sebészethez és a természettudományokhoz. Gersteren kívül
Kepes Gyula pályázott, aki szintén a Magyar Társaskör
tagja volt. Az idősebb Kepest vitték el, aki így résztvett
a Ferenc József-föld felfedezésében. Ugyanakkor a hollandok sebészeket kerestek szumátrai háborújukba. Ez
is tetszett Gersternek. Irt Zuckerkandlnak, aki szintén
„Társaskörman" volt és akkor Amsterdamban dolgozott
(később a bécsi egyetemen Hyrtl utóda lett). Zuckerkandl
azonnal válaszolt és elijesztette ifjú kartársát a vadaktól,
akik mindenkinek fejét veszik.
A régi kassai barát, Ultzmann biztonságosabb pályát
ajánlott. Sürgősen kérte Gerstert, hogy pályázzék műtőnövendéki helyre Dumreicherhez, ahol ő mint volt tanítvány, támogatni is tudná. Ezt is elutasította Gerster, mert
két évig tartott volna és nem akart atyja terhére lenni,
azonkívül szabadságát fenn akarta tartani, hogy külföldre mehessen.
Előbb azonban még egy feladat várt rá otthon, az egyéves katonai szolgálat. Ezt 1872 október elsejétől 1873
szeptember 30-ig teljesítette Bécsben. Ismét részletesen
írja le az emlékiratokban a katonai szolgálat örömeit és
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ke-erveit. Közben egy kolerán is átesett. Főnökei szerették és támogatták, úgyhogy a katonai kórházakban is sokat tanult. Fel is szólították, hogy aktiváltassa magát, de
neki nem tetszett az orvos helyzete a hadseregben és
ismét csak nem akart lemondani kivándorlási terveiről.
A katonai szolgálat után visszatért Kassára, ahol a
kórházban sok munka várt rá. Moskovics főorvos ismét
rábízta a boncolásokat. Sok sebészi munkát is végzett.
Mégsem akart itt maradni. Atyjának megmondta, hogy
meg akarja őt szabadítani eltartásától és nincs kedve
egy kis vidéki városban maradni, amely'tele van orvosokkal. Amerikába akar menni! Ott volt atyjának egy fivére is, Antal, aki mint 48-as mérnök-hadnagy emigrált
és amerikai kapitány lett. Indulásának idejét atyja súlyos megbetegedése miatt elhalasztották (atyja néhány
hónap múlva meg is halt). Végül is 1874 január 30-án
indult el Kassáról Gerster Árpád Amerika felé és ezzel
ismét elveszítette Kassa egy olyan fiát és orvosát, akivel nem ért fel együttesen sem az a sok orvos, akit évszázadok folyamán a külföldről kapott.
Gerster írja, hogy ez az amerikai utazás minden kassai
barátja és Ultzmann előtt éppen úgy, mint katonai kollégái előtt bolondos, érthetetlen, Quihotós vállalkozásnak tűnt fel. Különösen a nők nem tudták megérteni
okait. Azt hitték, hogy vesztébe megy. Féltek a reá váró
veszélyektől, főleg az óceántól. Mindez persze még a
magyarok tömeges kivándorlása előtt történt, amikor
még kevesen látták a tengert. Addig, csak Kossuthék
mentek ki és kevés munkás. Bécsben néhány ajánló levelet kapott, többek között Billrothtól is. Útközben még
meglátogatott néhány német egyetemet. Halléban akkor
látta először a listeri sebkezelést Volkmannál, akitől el
volt ragadtatva. Brémában szállt hajóra február 21-én és
március 9-én ért partra. Hajója, a „Donau", 2896 tonnás
volt. Közben nagy viharba kerültek és a viharban ismerkedett meg későbbi feleségével, Anna Barnard Wynnevel, aki Cincinnatiból volt Stuttgartban zenét tanulni.
Amerikában mindenki, akit ajánló levéllel keresett fel,
szívesen fogadta. Megjegyzi az emlékiratokban, hogy
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az amerikai orvosoknak akkoriban kevesebb tekintélyük
volt a betegek előtt, mint az európaiaknak. Európában
az orvosi fokozat az. orvost olyan társadalmi állással és
tekintéllyel látta el, amilyet Amerikában nem ismertek,
mert ott még nagyon könnyen adták az oklevelet. Ött.
az orvosok műveltsége nem múlta felül a betegekét,
amire pedig szüksége van az orvosnak.
Eleinte bejárt a new-yórki német kórházba, ahol. sok
orvossal ismerkedett meg. Egyikük azt tanácsolta neki,
hogy ott telepedjék le, ahol sok az orvos, mert ott sok a
munka és ott könnyű a sürgős betegeket megkapni, ha
valamelyik orvost nem találják otthon. Azt is tanácsolta,
az a. kartárs, hogy semmi sem hasznosabb a fiatal orvosnak, mint az egyházhoz csatlakozni. Gerster jellemző
megjegyzése erre:' ,,It would have been tactless to remark, that a man' s religion ought not to be turnéd to
commercial benefit" (tapintatlan lett volna megjegyezni,
hogy az ember vallása nem arra való, hogy üzleti haszonra fordítsák). Akkoriban Brooklynban minden orvos
elkísérte feleségét vasárnap a templomba.
Egy másik orvos, aki sokat olvasott Magyarországról,
nagyon csodálkozott, hogy Gerster arca kaukázusi és
nem mongol, hogy nincs ferde szeme és nem áiinak ki a
pofacsontjai.
Brooklynban telepedett le Gerster és csakugyan bevált
az, amit a fent említett kartárs ajánlott. Sok' orvos közé
telepedett és nemsokára egy nehéz szüléshez hívták,
mert a többi orvost nem találták otthon. „Here was my
chance!" — írja. (Itt volt a szerencsém!) Szerencsésen
megoldotta a szülést, sikerült az anyát és a magzatot
megmentenie. Ezzel megalapozta hírét. Nagy és fárasztó
gyakorlatra tett szert és kórházakban is dolgozott. Meg
is nősült 1875 december 14-én. Negyedfél évet töltött
Brooklynban, amikor 1877 tavaszán megüresedett egy
állás a newyorki német kórházban. Barátai rábeszélték,
hogy adja fel praxisát, menjen New Yorkba, ahol előbb
a német rendelőintézet (dispensary) orvosa lehet, azután
majd megkaphatja a kórházi orvosi állást (visiting surgeon). Nagyon nehéz elhatározás előtt állott. Felesége és
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gyermeke volt és el kellett hagynia nehezen szerzett
megélhetését. Barátai minden támogatást megígértek.
Egyikük nagyobb kölcsönt is ígért. „Hic Rhodus, hic salta!" 1877 júl. 17-én átköltözött New Yorkba. Súlyos idők
következtek. Az, aki a kölcsönt ígérte, olyan súlyosan
megbetegedett, hogy ígéretét nem teljesíthette. Októberben elvesztette kis fiát. A többi barát azonban mindenben támogatta. Betegeket küldtek neki és novemberben
kinevezték a rendelőintézet sebészi osztályára. Ekkor
tartotta első orvosi előadását a New York Country Medical Society-ben. A barátok tovább is állták szavukat.
1878 decemberében a német kórház sebésze lett! 1880
nyarán két kartársát helyettesítette. Így jutott egy öreg
kereskedő nagy lábphlegmonejához. A beteg veje a
Mount Sinai Hospitál kurátora volt és ott is kineveztette
Gerstert visiting surgeonná.
Azt írja Gerster, hogy 6 évvel és 3 hónappal azután,
hogy amerikai földre tette a lábát, elérte azt, amit legvadabb álmában sem mert remélni, boldog férj volt
és kezében volt két fővárosi kórház sebészi állása. Akkoriban még nem ismertek sebész-szakorvost. Előbb mindenki gyakorló-orvos volt és csak másodlagosan foglalkozott a sebészettel. Neki nagy sikereket hozott a Listerféle kezelés, amelyet Volkmannál látott. 1881 november
27-én született fia, John C. A.
A német kórház szervezetét nagyon dicséri. Különösen
eleinte tetszett neki az, hogy az orvosok dolgaiban csak
orvosok rendelkeztek. Külön működött az orvosi és külön a gazdasági szervezet, amíg mindkettő eredeti öszszetételében állt fenn. Amikor ú j emberek léptek be a
két testületbe, egyenetlenség keletkezett. Gerstert mindig jobban vonzotta a kórházi munka, mint a magángyakorlat.
A beteg és az orvos közötti viszony szerinte a kórházban szívélyesebb és őszintébb, mint a magángyakorlatban, mert nem szentségteleníti meg a nyereség mocsara.
Az emlékiratokban egyenkint veszi elő a kórház orvosait
és mindenkiről éles portrét rajzol. Első volt közöttük Ja.376

cobi Ábrahám, aki először szervezett Amerikában kórházi
gyermekosztályt.
A másik kórház, amelynek sebészorvosa lett Gerster, .
a Mount Sinai Hospitál, — zsidó intézmény volt. Ebben
működött 34 évig a katolikus magyar Gerster (viszont
a zsidó Jacobi a német kórház orvosa volt amellett, hogy
a Mount Sinai Hospitál orvosi tanácsának elnöki tisztjét
is betöltötte). Az emlékiratokban Gerster kitér a zsidósághoz való viszonyára. Ez egész életében a legbarátságosabb volt. Ezt részben atyja szabadelvű és felvilágosodott nézeteinek köszönhette, másrészt ő maga is hajlamos volt a zsidók sajátságos lelkiségének megértésére.
Nagyobb súlyt vetett a zsidók jó tulajdonságaira, mint a
nem kívánatosakra. Amint írja, a jó tulajdonságokat örökölték a zsidók, a rosszak nagy részét az emyomás és
az üldözések alatt szerezték. ' A zsidók jóakaratának
megnyeréséhez három kulcsa volt, amely sohasem csaúa
meg őt: egyik a zsidók jószívűségére való hivatkozas, a
másik a mindig éber és éles intelligenciájára való felhívás, a harmadik pedig az erősen kifejlődött humorérzékére való hatás, ismét egyenkint jellemzi a kórház orvosait. Érdekesen írja le az amerikai kórházi szokásokat
is. Ezek szerint csak hetenkínt kétszer volt köteles a kórházat meglátogatni, de ő naponta járt be. Azelőtt négy
sebész negyedévenként váltotta fel egymást és mindegyik saját ízlése szerint változtatta meg az osztályt.
Azután a sok beteg miatt is két osztályt alakítottak és
már csak félévenkint váltották fel egymást a vezető orvosok és mindegyik kapott egy adjunktust. Később felállították az orvosi tanács végrehajtó bizottságát, amelynek alelnöke lett. így alkalma volt reformok behozatalára. A kórházi intern-orvosok szolgálata fokozatosan
meghosszabbodott 18 hónapról 30 hónapra. A belorvosinak és a sebésznek kölcsönösen 6—6 hónapot kellett töltenie a másik osztályon. Azután bevezette az externorvosok intézményét. Ezen reformok végrehajtására az
kellett, hogy a sebészi munka állandó főnököt kapjon.
Amikor idővel a többi három .sebész lemondott, minden
az. ő kezébe került 1896 januárjában. Ekkor mindent át.377

szervezett. Engedélyt kapott arra, hogy a kórházban sebészeti kurzusokat tartson orvosok számára. Ezt 1899-ig
csinálta, amikor más elfoglaltsága miatt abbahagyta.
Amikor 1882-ben megszervezték a newyorki poliklinikai iskolát, meghívták az egyik sebészeti tanszékre. Nagyon szeretett tanítani, de nem szeretett nagy műtéteket
végezni hallgatóság előtt. Két évig hullagyakorlatokat is
tartott. Ekkor igen nehéz volt a munkája. Naponta kiét
kórházat látogatott meg, hetenkint háromszor a német
rendelőintézetben is rendelt, hetenkint hat előadást taTtott a poliklinikán. Ezekhez járult a magángyakorlat, az
orvosegyletek, ahol időnkint szintén előadásokat tartott.
Amint segédje kitanult, annak adta át a műtőgyakorlatokat. 1885-ben lemondott a rendelőintézeti állásról,
1894-ben a poliklinikáról és 1895-ben a német kórházról
is, amelynek csak konzfliárusa maradt. A Mount Sinai
kórház sebészi állását azonban megtartotta 1914-ig.
Az újonnan alakult newyorki sebésztársaság 1882-ben
tagjává, 1891-ben elnökévé választotta. Egy feltűnést
keltett előadást tartott az „operatíve dissemination"-ról,
a betegségnek a műtét következtében beálló szétterjedéséről, amire először ő mutatott rá. Legnagyobb tudományos munkája 1887-ben jelent meg „The rules of
aseptic and antiseptic surgery" címen, amit három hónap
múlva a második és egy év múlva a harmadik kiadás
követett. Később is, még 1907-ben is felszólították újabb
kiadás sajtó alá rendezésére, de nem tette, mert nem
szerette a felmelegített munkákat.
Ennek a könyvnek alapján választotta tagjává az amerikai sebész-szövetség 1890-ben. Alelnöke lett 1908-ban.
Elnöke is volt 1912-ben a montreali sebészkongresszusnak.
A német sebésztársaság 1891-ben tagjává választotta
és 1902-ben a Budapesti Királyi Orvosegyesületnek is
levelező tagja lett. Székfoglaló előadását 1903-ban Dollinger Gyula egyetemi sebésztanár olvasta fel.
Még egy érdekes magyar vonatkozású adat: 1902
februárjában Farkas László értesítette, hogy Lumniczer
halálával megüresedett az egyik sebészeti tanszék Buda.378

pesten é,s ő mint benső barátja megkérdezi, hogy elfogadná-e a meghívást. Rövid gondolkodás után lemondott
a megtiszteltetésről. Amint írja, nagyon öreg volt már
ahhoz, hogy egy késői átköltözködés kellemetlenségeit
és veszélyeit magára vállalja (54. évében volt akkor).
Gyökerei már nagyon mélyen voltak Amerikában, már
ott érezte magát otthon. Ahol nevet és hírt szerzett, ott
akart szolgálni élete végéig.
Ott is várt még rá egy tanári állás, a Columbia-egyetemen. 1910-ben ugyanis a „College of Physicians and
Surgeons oí New York" elhatározta, hogy a negyedéves
hallgatókat gyakorlati kiképzésre küldi a nagyobb,kórházakba. Ez érdekelte Gerstert és elfogadta a klinikai sebészet tanári állását. Ez a betegágy melletti tanítás csak
19,14 január elsején szűnt meg, amikor 65 éves korában
a korhatár miatt elhagyta Mount Sinai Hospitált is. Az
említett kurzusok után 11 évvel örömmel tanított még
negyedfél évig. Hallgatóival nem volt megelégedve, hiányosak voltak előtanulmányaik és agyondolgozottak
voltak.
1909-ben résztvett a budapesti nemzetközi orvoskongresszuson és előadást is tartott, amelynek címe:
„The treatment of progressive free peritonitis. A study
of 609 cases".
Visszavonulása előtt még egy rangot kapott. Az orvostábornok felszólítására 1911-ben örömmel lépett be az
Egyesült Államok hadseregének tartalékos orvosi karába,
ahol főhadnagy lett. Miután akkor már életének 63. évében volt, ezt inkább megtiszteltetésnek tekinthetjük.
1913 december 31-én fejezte be Gerster Árpád hivatali
szolgálatait, tehát éppen 40 évig folytatott Amerikában
orvosi működést. 1917-ben jelentek meg emlékiratai. Ebben írja, hogy szakmáját kompromisszumként választotta, de azután megszerette. A véletlen nagy szerepet
játszik a hivatás és a feleség megválasztásában!
Álljon itt-néhány megjegyzése az orvosi hivatásról! .
Szerinte az orvosok általában nem keresnek eleget. A
kereskedő csak a haszonért dolgozik és azután azzal
végzi karrierjét, hogy jótékony alapítványt tesz. Az or.379

vos jótékonysággal kezdi, ezzel kell kezdenie, jótékonysággal folytatja és munkáját jótékonysággal is fejezi
be, — néha, sajnos, mint elfogadó! („The medical man . . .
begins with chajJty; must begin with charity; he continues with charity and ends his work with charity, —
sometimes, alas, as a recipient!")
„Az orvostudomány a szellemi érdeklődésnek nagyobb
változatosságát és körét nyújtja, mint bármely más hivatás; magához őlexi az emberi élet és a világ testi és lelki
kérdéseinek teljességét.
Az orvos kilátása szélesebbkörű, mint a jogászé, a
papé, a katonáé, vagy a mérnöké. Bírnia kell klasszikus
műveltséggel; bölcsésznek, lélekbúvárnak, történésznek,
nyelvésznek és természettudósnak kerl lennie; kell, hogy
fogalma legyen a jogról, az igazságról és bőséges készlete az emberi jóságból.
Hivatása teljesítéséhez az orvos többé-kevésbbé bírjon a következő képességekkel: emberség, mesterségének tudása, tisztesség és bátorság; azután jó egészség,
tapintat, szorgalom és egyszerű megelégedettség.
Senki sem érheti el ezt az eszményt, mert senki sem
bírhatja mindazt a képességet, amelyeknek egy része velünkszületett. • De szorgalmas munkával emelkedhet az
ember...
A tiszteletre méltó orvos úgy űzi gyakorlatát, mint
ahogy az embernek házastársával kell bánnia: szeretettel, tisztelettel és tapintattal.
Máskülönben az az ember, aki megélhetésére rövid és
sötét földalatti utat választ, mint például a tiszteletdíjak
felezője, az úgy jár el gyakorlatával, mint egy prostituált.
Az a legmélyebb megalázást is eltűri, hacsak megfizetik
érte."
Gerster Árpád 1923-ban, 75 éves korában halt meg.
Nem kétséges, hogy nagyműveltségű ember, kitűnő
sebész és jó tanár veszett el benne. Hazája, sajnos, csaknem 50 évvel előbb vesztette el. Meg kell még emlékeznünk arról, hogy a kivándorolt magyarok ügyét milyen
szeretettel karolta fel. Az amerikai magyar intézmények,
egyletek részben az ő alapításai. Elnöke is volt a new.380

yorki Magyar Egyesületnek.. Emlékirataiban írja, hogy
hozzá, mint a Magyar Egyesület elnökéhez fordultak
1895-ben 3 Magyarországból kivándorolt szlovák munkás
érdekében. Egy munkásmozgalom során elfogtak és emberölés miatt halálra ítéltek 3 szlovákot. Állítólag ártatlanok voltak, de nagyon ügyetlen ügyvédjük volt. Ez
maga fordult segítségért Gersterhez, aki személyesen jelent meg az újabb tárgyaláson és az ő védőbeszéde alapján sikerült a vádlottakat felmentetni. Ezt az esetet „nem
sebészi életmentés" címen írja le az emlékiratokban.
Sok éven át tagja, majd elnöke volt Gerster a Charaka
Clubnak is, amely az orvosi vonatkozású történelemmel,
irodalommal és művészettel foglalkozott. Rendszeresen
rendeztek vacsorákat és a vacsorák után előadásokat
tartottak. így például Harvey Cushing, „the encephalic
artist" Haller Albert költeményeiből olvasott fel. Gerster
is több előadást tartott a klubban. Különben 81 tudományos munkája között vagy egy tucatnyi orvostörténelmi
tartalmú.
Rendkívüli műveltségét és csodálatos sokoldalúságát
bizonyítja életrajzi könyvének 4 fejezete, amelyeknek
közös címe: Szórakozások. A négy fejezet az olvasásról,
a sportról, az utazásokról s kedvteléseiről (hobbies) szól.
Az olvasásról szóló fejezetben sok adatot közöl szülővárosáról is, hiszen már ott kezdett olvasni, első elemista
korában. *Még élete végén is birtokában volt Szalay Magyar Története, amelynek egyes fejezeteit annyiszor olvasta el, hogy szórul-szóra el tudta mondani. Egyszer
apja felmondátott vele egy részt szomszédjuknak, Tordássy Jánosnak, aki ezen megbotránkozott és azt mondta,
hogy egy fiú, aki a leckéjénél többet tanul, — szörnyeteg! Miután a gimnázium német volt az ő első éveiben,
ez „handicap" volt a magyar irodalom számára, de később kipótolta az a csaknem forradalmi áramlat, amely
akkor tetőpontján volt Magyarországon és a nemzeti irodalom tanulmányozására hatalmasan ösztönözte. Amint
írja, a hatvanas években kb. 18 ezer lakosa volt Ka-sának és 4 könvvkereskedése. Ezek közül 3. könyvkötő és
könyvkereskedő volt, a negyedik, Werfer Károly ázon38/

kívül nyomdász és könyvkiadó is. üzletét Heymann nevű
társa vezette, aki nagytudású és széles műveltségű ember volt és finoman irányította az ifjú Gerster olvasmányait. „Akkor mindez természetesnek látszott és nem
fontosnak, de ma ezt máskép látom, ha a kis vidéki városra gondolok, mely már a közel-keleten fekszik."
Sok ifjúkori olvasmányára pontosan emlékezett öreg
korában is. A magyar és a német irodalom, különösen
Goethe erősebben hatott rá, mint a francia.
Orvosi tanulmányai alatt az irodalom háttérbe szorult,
amint Lowell mondja: „Where two men ride on a horse,
one must ride behind" (ha két ember lovagol egy lovon,
az egyiknek hátul kell ülnie). De ez is csak az első három
évre állt. Amikor elkezdett angolul tanulni, belemélyedt
az angol irodalomba.
Intim érintkezése Felsőmagyarország szlovákjaival vitte a szláv faj lelkiéletének tanulmányozására. A Kassától
északra beszélt szlovák tájszólás érdekes átmenetet alkot
a cseh és a lengyel nyelv között. Tudása hozzásegítette
mindkét irodalomhoz. Könnyen olvasta eredetiben Sienkiewiczet!
A magyar, német, szlovák, francia, latin és angol nyelvekhez, amelyeket még Európában tanult meg, Amerikában megtanult görögül, olaszul és spanyolul is! Az iskolai latin szerzőket később is többször eloivasta. Latinul
mindig jobban tudott olvasni, mint görögül, de azért Homerost is eredetiben olvasta. Kedvelt könyvei a sok olvasástól tele voltak jelzésekkel. Sok éven át minden évben átolvasta Hyrtl anatómiai munkáját, amit másnak is
ajánl.
A sportról szólva megjegyzi, hogy nem versenyre kell
dolgozni, hanem saját haszonra. Jó egészségét és ellenállóképességét kora gyermekkora óta űzött szabadlevegőző szokásának tulajdonítja. Diákkorában sokat kóborolt, mint botanikus is, a szülővárosát környező nagyszerű erdőkben, de több nagyobb gyalogtúrát is végzett,
amit fontosabbnak tart az atlétikánál. Egyéb sportjai voltak a csónakázás, a horgászás, a halászat és a lovaglás.
Sok nagy utazást tett. Amerikából többször jött át
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Európába és hosszabb utazásokat tett olyankor. Magyarországban is. Járt az Amerikát övező tengereken is.
Ezeken kívül már „csak" három kedvteléséről emlékezik meg. Ezek: a hobbyk a kamarazene, az orgona és a
rézkarcolás!
Muzsikálni már Kassán tanult. Két leánytestvére voit
kitűnő zenész. Egyikük világhírű operaénekesnő lett.
Gerster Árpádnál Amerikában 1881-től 14 évig minden
télen négyhetenkint kamarazenenégyest játszottak. 1884ben orgonát is vett és megtanulta azt is.
Egyik nővére festőművész volt. Ez a tehetség is megvolt a mi sebészünkben. Mindenfelé, autón, színházban,
hangversenyen, szórakozóhelyeken ceruzarajzokat készített. Azután Yall nevű orvoskartársa, aki halász is, író
is volt, azonkívül pedig a rézkarcotok klubjának az elnöke, megtanította a rézkarcolásra. Ebben nagyon sok
örömet talált. „A világon semmi sem feledteti el az emberrel önmagát és gondjait gyorsabban, mint a rézkarcoló
tűje." Saját rézkarcait nem tartja többre, mint a leg l öbb
amatőrét. Csak egyet adott el közülük jótékony célra.
Az emlékiratokban több rézkarcának és rajzának képe
látható.
Vecsei Nándor
(1887—1919).
Vecsei Nándor született 1887-ben Kassán, ahol atyja,
Weinberger József, a helyőrségi kórház élelmezője volt.
A gyermekkorát a katonai kórházban töltött ifjú, a premontrei gimnázium elvégzése után, 1904-ben, katonatiszt
szeretett volna lenni. A wienerneustadti katonai akadémiára kérte felvételét, de atyja közbenjárására nem vették fel. Áz orvosi pályát választotta tehát azzal a szándékkal, hogy mint orvos fog a hadseregbe lépni. Így is
történt. Már 1906-ban a haditengerészet kötelékébe lépett. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ott a Pertik Ottó tanár vezetése alatt állott kórbonctani intézetben dolgozott és 1909-ben orvosdoktorrá
avatták. Csakhamar megkezdte szolgálatát a cs. és kir.
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haditengerészetben. Sorhajóorvossé 1912-ben nevezték ki.
Ugyanabban az évben a „Kaiser Franz Josef I." cirkáló
orvosfőnöke volt és a világháborút megelőző éveket Kínában töltötte, ahol hajója állomásozott. Erről az időről
szóló értekezése, „Adatok a pestis terjedéséhez. A pestis
Shanghaiban" címen az Orvosképzésben jelent meg (1915ben). A háború elején a „Radetzky" csatahajó orvosa
volt és Polában állomásozott. Az Orvosképzés-ben akkor
jelent meg „Az orvosi szolgálat a tengeri harczban" című
értekezése.
Polában, a „Radetzky" csatahajó fedélzetén kelt 1915
május 25-én végrendelete, amelyet a 28 éves ifjú hősi
halála esetére tett. Már maga ez a végrendelet érdemessé
teszi őt arra, hogy emlékét e sorokban is kegyelettel és
tisztelettel örökítsük meg. Katonai pályáján megtakarított vagyonkáját egy nevét viselendő alapítványra hagyta. Azt kérte végrendeletében, hogy pénzét atyja egészítse ki 10.000 koronára és abból tudományos díjat alapítsanak („Dr. Vecsei Nándor tudományos díj a fegyveres erő [cs. és kir. hadsereg, haditengerészet, cs. k. és m.
kir, honvédség] orvosi karának tisztjei számára"). Elkészítette az alapítvány szabályzatát is. A tőke kamatait
évenkint annak a tényleges katonaorvosnak kell kiadni,
aki az év folyamán a legjobb tudományos munkát irta. Az
alapítványt a katonaorvosi kar főnöke kezelje és a díjat
az általa kinevezett bizottság ítélje oda. Ha a feltételeket
a hadügyminisztérium nem fogadná el, vagy a katonaorvosokon kívülálló személy akarna beleavatkozni az
alapítvány ügyeibe, akkor az alapítványt a budapesti
egyetem orvosi kara kapja tudományos díj céljára. A
végrendelet intézkedései nem valósultak meg, mert a
vagyon a háború alatt elértéktelenedett. (A végrendeletet
nagybátyja, Párkány Frigyes dr., m. kir. kormányfőtanácsos, budapesti ügyvéd őrzi.)
A háború alatt a hajóról a szárazföldre került. Albániában lett malária-felügyelő és törzsorvos. A háború végén
Pozsonyban volt kórházparancsnok. Amikor Pozsonyt
megszállták a cseh csapatok, Budapesten a népjóléti minisztériumban kapott beosztást. A háború szerencsétlen
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elvesztése azonban kétségbeejtette. Barátainak nagyon
panaszkodott, sehogy sem tudott belenyugodni hazája
helyzetébe, amelyet reménytelennek tartott. Végül is
1919 nyarán önkezével vetett véget ifjú életének. így
pusztult el 32 éves korában a hazáját annyira szerető,
pályájáért rajongó, szívvel-lélekkel katona és orvos Vecsei Nándor, az osztrák-magyar haditengerészet igen kisszámú magyar orvosainak egyike.
Soltész István
(1889—1917).
Született Kassán, 1889 december 21-én, mint Steiner
Lipót dr. orvos fia. Gimnáziumi tanulmányait a kassai
premontreieknél végezte, az egyetemet Budapesten, ahol
1912-ben avatták orvosdoktorrá. Kalandvágyó természete
már akkor megnyilvánult, amikor első önkéntesi félévét
a tiroli császárvadászoknál töltötte. A második félévet
mint segédorvoshelyettes a galiciai-orosz határon, Jaroslauban szolgálta. Ennek befejezése után Amerikába, hajózott, azután körülhajózta a Földközi-tengert, majd egy
nyáron át fürdőorvos volt Pöstyénben.
Rokoni összeköttetések felhasználásával Holland gyarmati szolgálatra jelentkezett, Hollandiában trópusi egészségügyi tarfolyamot végzett, anthropologiát, geologiát
tanult. Miután a holland hadsereg egészségügyi tisztjévé
nevezték ki, 1914 április havában elindult Holland-Indiába. Két évig szolgált Sumatra őserdeiben, ahol sokat
szenvedett trópusi betegségekben, de ennek ellenére
nagy néprajzi és állattani gyűjteményt szedett össze.
Onnan Jáva szigetére került, ahol rendezettebb viszonyok között töltött egy évet, végül pedig Uj-Guineába
küldték egy petróleumkutató különítményhez. Itt esett el
a benszülöttekkel vívott harcban 1917 október 7-én, 28
éves korában. Húsz hatalmas ládát kitett gyűjteménye
ott veszett. ,
Ugyanaz a vándorlási hajlam vezette őt is a távoli földekre, amely Gerster Árpádot Amerikába, Schwartz Ig22*
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nácot Jeruzsálembe, Moskovics Leót Holland-Indiába.
Míg azonban azokat szerencse kísérte útjukon, addig ő
fiatal életét áldozta fel idegen érdekek szolgálatában.
Nagyrahivatott életének szerény emléke ez a néhány soros megemlékezés.
Henszlmann Imre
(1813—1888).
Henszlmann Imre született Kassán, 1813 október 13-án.
Családja a 16. században vándorolt be Württembergből
és Bártfán telepedett le. Atyja kassai kereskedő volt. Középiskoláit Kassán, Eperjesen és Pozsonyban végezte.
Eperjesen tanult meg magyarul. Orvostanhallgató volt
Pesten, Bécsben s végül Paduában lett orvosdoktor 1837ben. Értekezése Pesten jelent meg „De voce" címen. Azután Pesten telepedett le, de alig folytatott orvosi gyakorlatot, mert csakhamar irodalommal, művészettörténettel és archeológiával kezdett foglalkozni. Már 1837-ben
megjelent egy történelmi tragédiája „Brutus und die Tarquinier" címen. A művészettörténelemhez már Kassán
kedvet kaphatott, ahol lakásuk ablakából maga előtt látta
a dómot. Eperjesen jó barátja volt Pulszky Ferenc, a
Nemzeti Múzeum későbbi igazgatója, akinek nagybátyja
Fejérváry Gábor Eperjesen pompás műgyüjteményt és
könyvtárat rendezett be, amit a két diák szorgalmasan tanulmányozott. Pesti egyetemi hallgató korában Henszlmann a múzeumban lakott Haliczky igazgatóhelyettesnél, aki azelőtt baromorvos volt. Olaszországi tanulmányai alatt nagy hatással voltak Henszlmannra a
műemlékek. Mindez elfordította érdeklődését az orvostudománytól és a művészettörténelem felé irányította.
Az Athenaeumban 1840-ben megjelent „Általános nézetek az aegyptusi művészetekről." A következő évben
adta ki „Párhuzam az ó- és újkori művészeti nézetek és
nevelések közt." Ez a kevés munka már elég volt ahhoz,
hogy a Magyar Tudós Társaság már 1841-ben levelező
tagjává, a Kisfaludy Társaság 1843-ban rendes tagjává
válassza.
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Kétnyelvűsége alkalmassá tette őt a magyar és a német sajtó közötti érintkezések istápolására.
Pukánszky Béla „Német polgárság magyar földön" c.
munkájában a következőket írja Henszlmann exmagyarosodásáról: „Pulszky baráti köréhez tartozik a műtörténetíró Henszlmann Imre is, kinek érzelmi beolvadása sokban hasonlít Kolbenheyeréhez. Kassai német kereskedőcsalád fia, a bécsi egyetemen német műveltséget szív
magába, németül írja szépirodalmi munkáit, nehézkes
könyvdrámáit. De őszintén lelkesedik a liberalizmusért
és szabadságért s ez a lelkesedés készteti harcra a haladás, azaz a magyarság ügyének védelmében. Henszlmann
folyóirata, a „Vierteljahrschrift aus und für Ungarn" a
liberális Magyarország legtekintélyesebb szócsöve a külföld felé; munkatársai — Kossuth, Trefort, Csengery Antal, Lukács Móric és a többiek — a kor legjobb közírói
nem tudnak túltenni a magyar ügy buzgó szolgálatában
a szerkesztőn. Henszlmann német anyanyelve, német
műveltsége itt már csak eszköz a magyar liberalizmus
érdekéinek hatékonyabb képviseletére; további sorsa a
liberalizmus jegyében a magyarsághoz kapcsolódik, érzelmi beolvadását szükségképen a teljes nyelvi beolvadás
' követi."
Az említett Vierteljahrschriftet 1843-ban indította meg
Henszlmann Lipcsében és 7 szám jelent meg belőle.
Pesten munkatársa' volt Henszlmann a Regélőnek, a
Pesti Hírlapnak és a Szépirodalmi Szemlének.
Vahot Imre 1846-ban indította meg „Magyar föld és
népei" című könyvsorozatát, amelynek I. kötetét Henszlmann németre fordította. Ebben ő írta a „Kassa ,sz. kir.
város" című fejezetet. Ebből idézzük a következő sorokat: „Az elővárosok, kivéve a tehetős polgárok majorjait
és nemesek kertjeit, nyomorú szalmafedelű agyagházakr
ból állanak; bennök szláv népség lakik, melly legnagyobb
részét képezi Kassa lakosinak, kik átalában közel 15000
lélekre mennek. A polgárok jobbára németek s az előbbi
nemzedék kevéssé szít a magyar szellemhez, melly csak
gyermekeiknél kezd fogamzani. A magyarságot itt, mint
22*
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mindenütt, átalában a közép-nemesség teszi, állandó lakást azonban aránylag osak kevesen tartanak közülök a
városban, mert a Kassán lakástól elidegenítheti őket a
fő-nemességnek kizáró osztályszelleme. Ellenben a felföldi fő-nemességnek Kassán telelése s ennek következtében a város területén földbirtok és házak szerzése, ré-széről már régóta szokásban és jókora gyakorlatban van;
tőle ered jobbára azon élénkebb élet itt, mellyet Kassa
a hidegebb évszakokban élvez s melly egy színpadnak
és nemzeti casinonak fenállást biztosít, valamint a bálokat is fényesekké teszi."
(Ezeket a sorokat a szerkesztő kiegészíti azzal, hogy
Kassán számos magyar is lakik és a németek is magyarosodnak az irodalom, színház, akadémia tanulóinak hatása alatt. „Abaujmegye ugyanott kizárólag magyarul tanácskozik s törvénykezik; sőt most már a városi tanács
is mindinkább használni kezdi nemzeti nyelvünket.")
Ugyancsak Henszlmann ismertette a könyvben Fejórváry Gábor eperjesi múzeumát. Különösen érdekelhet
minket, hogy volt benne „egy épségben levő mythologiai
diptychon, egyik oldalt Aesculápot, másikon Hygieiát
ábrázolva, melly egykor Gáddi birtokában volt, aztán
Viczay gyűjteményébe jutott". (Gaddi helyesen Gatti patikus volt Kassán a 17. században, öccse orvos; Viczay is
kettő volt, az atya kassai sebész, a fiú pedig kassai orvos
volt a 18. században.)
Ugyancsak 1846-ban jelent meg Henszlmann egyik jelentős művészettörténelmi munkája „Kassa városának
ó-német stylű templomai" címen, amelyről Genthon István azt írja, hogy vele kezdődik a módszeres hazai műtörténetírás. A könyvet az akkor Kassán és Eperjesen
összegyűlt Magyar Természet-Vizsgálóknak és orvosoknak ajánlotta a négy kiadó: Ocskay püspök, Richter prépost, gróf Andrássy főispán és Pulszky Ferenc. A nagygyűlésen Henszlmann a 2. szakosztály jegyzője volt. A
tagoknak a székesegyházban magyarázatokat tartott és
előterjesztésére a nagygyűlés javaslattal fordult a városhoz és a püspökhöz a dóm és a Szent Mihály-kápolna
kijavítása érdekében. Még fontosabb volt az a javaslata,
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hogy a gyűlés forduljon az országgyűléshez és a magyar
tudós társasághoz a műemlékek védelme érdekében. (L. a
nagygyűlésről szóló fejezetet.)
Szülővárosa háláját bizonyítja, hogy a nagygyűlést kővető napon, 1846 augusztus 18-án: „Henszlmann Imre dr.
orvos és tanár, a magyar tudós társaság levelező tagja és
e város szülötte, azon fáradalmas munkálatainak, melyekkel az ó-német építészet összes maradványai, első sorában álló kebelbeli Sz. Erzsébet székesegyház s annak közelében lévő Sz. Mihály kápolna történeteinek kiadásával magát e városra nézve érdemessé tevé, úgy ezekre
fordított nagyszerű áldozatainak elismeréseül, díszpolgárrá kineveztetett."
Henszlmann 1848-ban az Esterházy herceg miniszter és
Pulszky Ferenc államtitkár vezetése alatt Bécsben felállított magyar külügyminisztériumban fogalmazó lett. Különösen a német sajtóval való érintkezés fenntartása volt
az ő feladata. Amikor azonban Windisch-Grátz elfoglalta
Bécset, Henszlmannt letartóztatták és csak 1849 augusztus 1-én szabadult ki. 1850-ben külföldre távozott. Tíz
évet töltött Angliában és Franciaországban. Londonban
emlékiratot nyújtott be a brit építészek testületének,
amelyben kimutatta, hogy a gót és román stílű építményeken az egyes részek között bizonyos meghatározott
arányok uralkodnak, amelyeket egy alapméretből ki lehet számítani. Ugyanezt előterjesztette később a francia
közoktatásügyi miniszternek és III. Napoléon császárnak
is, aki 10.000 frankot adományozott munkája kiadására.
Párisban jelent meg 1860-ban a „Methodes des proportions dans l'architecture Egyptienne, Dorique et du moyen âge".
6
Henszlmann 1860-ban hazatért. Igazgató-választmányi
elnöke lett az 1861-ben alakult Országos Magyar Képzőművészeti Társulatnak. 1869—72-ig országgyűlési képviselő volt, 1872-ben a műemlékek országos bizottságának
előadója, 1873-ban-a budapesti egyetemen az archeologia
nyilvános rendes tanára lett. Ugyanakkor a Tudományos
Akadémia rendes tagjává választotta. A királyi tanácsosi
címmel is kitüntették.
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A Kassán 1872-ben alapított Felsőmagyarországi Múzeumegylet 1874-ben tartott első rendes közgyűlésén első
tiszteletbeli tagjává választotta.
Meghalt 1888 december 5-én. Könyvtárát, metszetgyüjteményét és más műtárgyait a kassai múzeumra hagyta.
A múzeumegylet 1889. évi közgyűlésén emlékbeszédet
mondott róla Miskovszky Viktor. Szülőházát 1897-ben
emléktáblával jelölték meg, amelynek felírása: „Ebben a
házban született 1813 október 13-án Dr. Henszlmann Imre, a magyar műtörténelem alapvető munkása." Szobrának felállítására bizottság alakult, de a szobor máig nem
került felállításra.
Ebben a rövid életrajzban Henszlmannak csak orvosi
és kassai vonatkozásait szedtem össze, mütörténeti és
archeológiai munkáinak és munkásságának ismertetését
szándékosan mellőztem.
Horváth Géza
(1847—1937).
Brezoviczai Horváth Géza, aki a horvát eredetű Bug.arin-Horváth családból származott, az abaujmegyei Csécsen született 1847 november 23-án. A gimnáziumot Kassán végezte, és iskolatársa és jó barátja volt Gerster Árpádnak. Már diákkorukban sokat foglalkoztak növényekkel és állatokkal. Együtt mentek a bécsi egyetem orvosi
karára, ahol mindketten a Magyar Társaskör tagjai voltak. (L. a Gerster életrajzát.)
Horváth 1872-ben lett orvos- és sebészdoktor. Már oi
vostanhallgató korában állattani cikkei jelentek meg, így
1867-ben Neue Beiträge zur Kentniss der Wirbelthiere
Ober-Ungarns (Verh.- der K. k. zoolog.-botan. Gesellsch.),
1870-ben Adatok a hazai félröptűek ismeretéhez (Math,
és term. tud. közi.) és a Természet c. folyóiratban: A rovarok életéből (1868), A gyógyhatású bogarak (1869), A
házi poloska (1870) stb. E munkái alapján 1873-ban segédörré nevezték ki a Magyar Nemzeti Múzeum állattani
osztályára. Ezt az állását hamarosan elhagyta, mert már
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1874-ben járásorvos lett az abaujmegyei Forrón. Ebben
az állásában érte az a kitüntetés, hogy a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. A Felsőmagyarországi Múzeumegylet Kassán 1877-ben tiszteletbeli tagjává választotta. 1878-ban mint kassai orvos oklevelét kihirdettette. Már ugyanaz évben azonban járásorvos lett a zemplénmegyei Varannón, ahol 1880-ig maradt. Ekkor a minisztérium meghívta a filoxera-állomás
megszervezésére és vezetésére. Ez az intézmény 1881-ben
nyilt meg és 1890-ig működött, amikor rovartani állomássá szervezték át, de továbbra is Horváth vezette
1895-ig. Ekkor a nemzeti múzeum állattárának igazgatójává nevezték ki. A Tudományos Akadémia 1894-ben
rendes tagjává választotta. Több száz állattani dolgozatot
közölt és különösen a rovarok, elsősorban a poloskafélék
tanulmányozásának szentelte életét. Meghalt Budapesten
1937 szeptember 8-án, életének 90. évében.

Rhàticus
(1514—1576).
Rhàticus igazi neve Georg Joachim von Lauchen. Született Feldkirchben (Voralberg) 1514 február 15-én,
meghalt Kassán 1576 december 4-én. Zürichben tanulótársa volt Konrád Gesnernek Oswald Myconiusnál, azután 1537-ben a mathematika tanára lett Wittenbergben,
ahol Melanchton híve- volt. 1539—41-ig Frauenburgban
tartózkodott Kopernikusnál, hogy bevezettesse magát annak új tanába. Regiomontanus egy könyvét mesterének
ajándékozta ezzel az ajánlással: Clar. viro D. D. Nicolao
Copernico, praeceptori suo. G. Joachimus. Kopernikus
nagy mnukájának, a „De revolutionibus orbium coelestium"-nak kéziratát magával vitte Nürnbergbe, ahol az
ő és az Osiander felügyelete alatt nyomtatták. Megjelent
1543-ban, Kopernikus halála évében. De Rhàticus már 3
évvel előbb kiadott egy ismertetést Kopernikus tanáról
„Narratio prima de libris revolutionum Copernici" címen
(Danzig 1540) és később is egyet „Ephemeris ex fundamentis Copernici" cimen (Leipzig 1550). így tehát Rhaticus volt az első, aki közeljutott Kopernikus ú j világképet alkotó munkájához és azt még megjelenése előtt tanulmányozta és ismertette.
Saját munkái közül 1551-ben Nürnbergben jelent meg
a „Canon doctrina triangulorum". Azután II. Miksa császárnál, lengyel és magyar főuraknál keresett és kapott
anyagi támogatást. Nagy munkáját, a trigonometriai
functiok tízjegyű táblázatát tanítványo Otho fejezte be
és adta ki Heidelbergben 1596-ban „Opus palatinum de
triangulis" címen. (Rudolf Wolf: Handbuch der Astronomie I. és különböző lexikonok.)
Mindez nem indokolná, hogy a kassai orvosok története megemlékezzék róla. Azonban Weszprémi Succinc.392

tájában is megtalálható a neve, még pediig mint kassai
orvosé! Ez szószerint így szól: „Joachimus Rheticus, Mathematicus et Med. Doctor Cassoviensis, cuius annus, dies
et locus emortualis consignatus est in chronicis Leibitzerianis apud Clar. Car. Wagnerum Analect. Scepus. Part.
II. pag. 62. ubi ad an. 1574 haec ita leguntur: 4. December. Joachimus Rheticus, Mathematicus et Doctor Medicinae Excellentissimus, Cassoviae secunda hóra matutina
die Barbarae catarrho extinctus est". Weszprémi tehát
Wagnertől veszi adatait, de amíg ez csak. azt írja, hogy
Rheticus matematikus és kitűnő orvosdoktor Kassán meghalt, addig Weszprémi azt írja, hogy mathematicus és
kassai orvosdoktor.
Eddig semmiféle adatot nem sikerült találnom arira vonatkozólag, hogy Rháticus orvosdoktor is lett volna.
Abban az időben igen sok természettudós és bölcsész
szerzett többféle képesítést és foglalkozott többféle tudománnyal. Elég közülük éppen Kopernikust említeni, aki
csillagász, orvos, pap, jogtudós, gazdász, intéző volt (Szumowski). Nem volna tehát meglepő, ha Rháticus orvos is
lett volna. De ha orvos is volt, még az is érdekelne, hogy
Kassán volt-e orvos. Kassai tartózkodásáról vagy működéséről sem találtam semmiféle feljegyzést. Halála évéből, amelyet különben a német könyvek 1576-ra, a magyarok 1574-re tesznek, sem a kassai katolikus, sem az
evangélikus anyakönyv nem maradt fenn. További kutatásoknak kellene eldönteni, hogy Rháticus csak átutazóban halt-e meg Kassán, vagy pedig hosszabb időt töltött
és tudományos vagy gyakorlati működést fejtett-e ki
abban a városban, ahol örök nyugalomra tért.
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Irodalom
K ö n y v e m e l ő s z a v á b a n u t a l t a m arra, h o g y a f e l h a s z n á l t a d a t o k
legnagyobb része a kassai városi levéltárból való. Az irodalomból
v e t t a d a t o k n á l p o n t o s a n m e g j e l ö l t e m a forrást. A k ö v e t k e z ő k b e n
n e m akarom megismételni a források felsorolását. A k i k e t azonban
v a l a m e l y kérdés részletesebben érdekel, a következő m u n k á k b a n
kaphatnak felvilágosítást:

1. Kassa történetére vonatkozólag:
P l a t h J.: K a s c h a u e r K r o n i k . K a s c h a u , 1860. ( E r ő s e n o s z t r á k é r zelmű.)
T u t k ó J ó z s e f : Sz. k. K a s s a v á r o s á n a k t ö r t é n e l m i é v k ö n y v e ,
K a s s a , 1861.
K r o n e s Fr. X . : Zur ä l t e r e n G e s c h i c h t e d e r O b e r u n g a r i s c h e n
F r e i s t a d t K a s c h a u . W i e n , 1864. ( K o m o l y k u t a t á s o k o n a l a p s z i k . )
K e m é n y L a j o s : K a s s a v á r o s régi s z á m a d á s k ö n y v e i . K a s s a , 1892.
S z i k l a y - B o r o v s z k y : M a g y a r o r s z á g v á r m e g y é i és v á r o s a i I. k ö t e t e : A b a ú j - T o r n a v á r m e g y e é s K a s s a . B u d a p e s t , 1896. ( K a s s a
e g é s z s é g ü g y é v e l is f o g l a l k o z i k n é h á n y oldalon.)
K e r e k e s G y ö r g y : N . A l m á s s y I s t v á n . K a s s a 1902.
H a m v a i ^ K o v á c s Z s i g m o n d : K a s s a i írók. K a s s a , 1907.
B e n c z ú r V i l m o s : A k a s s a i s z a b a d k ő m ű v e s s é g . K a s s a , 1914.
Osváth Gyula: Adalékok Kassa város közjogi helyzetéhez és
k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e z e t é h e z . K a s s a , 1918.
S z i k l a y F e r e n c : K a s s a . B u d a p e s t , 1938.
Kerekes György: Polgári társadalmunk a XVII. században.
K a s s a , 1940.
W i e k B é l a : K a s s a t ö r t é n e t e és m ű e m l é k e i . K a s s a , 1941. ( A l é g újabb és legrészletesebb munka.)
K e r e k e s G y ö r g y : B e t h l e n G á b o r f e j e d e l e m K a s s á n . K a s s a , 1943.
Történelmi Közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa
m ú l t j á b ó l . I—VI. é v f . K a s s a , 1910—1918.

2. Kassa orvosi történetére vonatkozólag:
M o s k o v i c s J a k a b : A d a t o k K a s s a sz. kir. v á r o s e g é s z s é g ü g y i v i s z o n y a i h o z . K a s s a , 1878.
W i e k B é l a : A k é t s z á z é v e s k a s s a i i s p o t á l y - t e m p l o m , K a s s a , 1930.
Wiek B é l a : A z 1709—10-iki p e s t i s v é s z K a s s á n . K a s s a 1934.
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3. Az általános orvostörténelemre vonatkozólag:
B a a s J. H.: D i e g e s c h i c h t l i c h e Entwicklung d e s ärztlichen Standes. B e r l i n , 1896.
G o l d h a h n R.: S p i t a l u n d A r z t v o n e i n s t b i s jetzt. S t u t t g a r t ,
1940.
Mayer Ferenc Kolos: Az orvostudomány története. Budapest,
1927. ( M a g y a r a d a t o k k a l . )
M e y e r - S t e i n e g u. S u d h o f f : G e s c h i c h t e d e r M e d i z i n i m Ü b e r b l i c k . J e n a , 1928.
S h r y o c k R. H.: D i e E n t w i c k l u n g der m o d e r n e n M e d i z i n . S t u t t gart, 1940.
Szumowszki Ulászló: Az orvostudomány története. Budapest,
1939. A m a g y a r a d a t o k k a l k i e g é s z í t e t t e v i t é z H e r c z e g Á r p á d .

4. A magyar orvostörténelemre vonatkozólag:
W e s z p r é m i I s t v á n : S u c c i n c t a m e d i c o r u m H u n g á r i á é et T r a n s i l v a n i a e b i o g r a p h i a , 4 k ö t e t . L i p s i a e , 1774—1787. ( A r é g i m a g y a r
orvosok nélkülözhetetlen életrajz-gyűjteménye.)
D e m k ó Kálmán: A magyar orvosi rend története. Budapest,
1894. ( N e m o r v o s m e g b í z h a t a t l a n m u n k á j a . )
M a g y a r y - K o s s a G y u l a : M a g y a r orvosi e m l é k e k . 4 k ö t e t . B u d a p e s t , 1929—1940. ( Á l e g f o n t o s a b b o r v o s t ö r t é n e t i m u n k a . )
G y ő r y Tibor: M a g y a r o r s z á g o r v o s i b i b l i o g r a p h i á j a . B u d a p e s t ,
1900.
.
G y ő r y Tibor: A z o r v o s t u d o m á n y i k a r t ö r t é n e t e . B u d a p e s t , 1936.
H ő g y e s E n d r e : E m l é k k ö n y v a b u d a p e s t i k. m . T u d o m á n y E g y e t e m o r v o s i k a r á n a k m ú l t j á r ó l és j e l e n é r ő l . B u d a p e s t , 1896.
Baradlai és Bársony: A magyarországi gyógyszerészet történ e t e . 2 k ö t e t . B u d a p e s t , 1930.

5. Magyar városok orvosi történelmére vonatkozólag:
A z e g y e s v á r o s o k általános történetein k í v ü l :
Englánderné Brüll Klára: Orvosok és kórházak Pest-Budán.
B u d a p e s t , 1930.
G u s b e t h Ed.: Z u r G e s c h i c h t e der S a n i t ä t s - V e r h ä l t n i s s e
in
K r o n s t a d t . B r a s s ó , 1884.
,
L a u s c h m a n n G y u l a : A d a t o k a m a g y a r o r s z á g i j á r v á n y o k történ e t é h e z , t e k i n t e t t e l S z é k e s f e h é r v á r v á r o s á r a . S z é k e s f e h é r v á r , 1898.
Vámossy István: Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban.
P o z s o n y , 1901.

6. Általános magyar történelemre vonatkozólag:
H ó m a n - S z e k f ű : Magyar Történet, 5 kötet.
Domanovszky Sándor: Magyar Művelődéstörténet, 5 kötet.
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