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A leggondosabban, nagy figyelemmel és szakértelemmel feldolgozott könyvtárak, levéltárak 
győjteményeiben is idınként meglepetéseket okoz egy-egy rég elfeledett, kevéssé ismert 
dokumentumra való bukkanás. Ezek a – szakmai zsargon szerint – „lappangó” iratok, 
nyomtatványok értékes adalékokkal szolgálnak a történeti kutatásokhoz, hiánypótlóak 
lehetnek egy-egy téma, vagy bizonyos korszak feltárásának folyamatosságában. 

Nemrégiben rábukkantunk az Orvostörténeti Könyvtár régi foliánsai között szerényen 
meghúzódó, füzetnyi terjedelmő nyomtatványra. A katalógus szerint egy folio mérető, szerzı, 
kiadási hely és a nyomda megjelölése nélkül készült hivatalos anyagról van szó, amelynek 
címe: Opinio in Re Sanitatis. Terjedelme 40 számozatlan levél, azaz 80 oldal. A latin nyelven 
írott nyomtatványról elsı kézbevételkor annyi állapítható meg, hogy egy egészségügyi 
szabályzatról van szó, amelynek érvényességi területeként Erdélyt említik, valamint az elsı 
erdélyi protomedicus, Chenot Ádám (1721–1789) nevét. A kiadványban a legkorábbi 
hivatkozás az 1770-ben Bécsben kiadott általános érvényő egészségügyi normatívára, vagyis 
a jelen kötetben feldolgozott szabályzatra utal, a legkésıbbi hivatkozások pedig az 1793-as év 
elsı felében született megállapításokra vonatkoznak. 

Úgy tőnik tehát, hogy egy 1793-ban íródott egészségügyi szabályzatról van szó. Egy 
meglehetısen ritka, könyvtárakban alig fellelhetı nyomtatvány, amely nem került be a Petrik-
féle Magyar Könyvészetbe sem, s az OSzK központi lelıhely-nyilvántartó katalógusa sem 
ismer ebbıl példányt egyetlen magyarországi könyvtárban sem. Linzbauer sem ismerte, 
hiszen nagy győjteményének harmadik kötetében kellett volna helyet kapnia ennek az 
anyagnak, ı azonban nem utal rá. A szakirodalmi forrásokat áttekintve megállapítható, hogy 
maradt fenn ebbıl példány valamelyik erdélyi győjteményben, néhai Spielmann József 
marosvásárhelyi orvostörténész ugyanis 1979-ben írt errıl egy rövid anyagot.1 

Az egészségügy szerkezetének, mőködésének vázát mindenkor a különféle – helyi, vagy 
átfogó érvényességő – rendelkezések, törvények alkották. Különös jelentıséggel bírtak a 
különbözı járványok megelızésére, megfékezésére irányuló rendszabályok. A felvilágosult 
abszolutizmus idején kitüntetett figyelmet szenteltek – mind uralkodói, mind közéleti és 
lakossági szinten – az orvoslás és az egészség ügyének. A század második harmadától életbe 
léptetett regionális érvényő rendelkezések után a legátfogóbb rendelkezés a Habsburg örökös 
tartományokra kötelezı, 1770. január 2-án Bécsben kiadott Hauptsanitätsnormativ volt, 
amelynek a Magyar Királyságra adaptált változata, a Generale Normativum in Re Sanitatis 

1770. október 4-én lépett hatályba. A német nyelvő Fıszabályzatot kiegészítı Nachtrag 1773. 
április 10-én jelent meg Bécsben, kihirdetése a Magyar Királyságban azonban csak 1778. 
december 21-én történt. 

Erdélyre nem vonatkoztak automatikusan a Királyság rendelkezései, annak ellenére, 
hogy a Fejedelemség (1768-tól Nagyfejedelemség) Habsburg-házi uralkodója személyében 
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azonos volt a magyar királlyal. Az uralkodók az 1753–55. évi országgyőlés után 1790. 
december 12-ig Erdélyben sem hívták össze a „karokat és rendeket” tanácskozásra, tehát itt is 
rendeleti kormányzást folytattak. Ennek következtében közjogilag akadálytalanul és 
közvetlenül alkalmazhatták az örökös tartományi jogszabályokat, a többi között a 
Hauptsanitätsnormativ rendelkezéseit is. A járványügy (pestis) vonatkozásban 
megfogalmazott módosító, kiegészítı szabályzat 1785-ben ugyancsak rendeleti úton lépett 
hatályba. 

A mindeddig ismeretlen, legnagyobb valószínőséggel 1793-ban keletkezett Opinio in Re 

Sanitatis szervesen illeszkedik abba a törvénykezési folyamatba, amely az Erdélyi 
Fejedelemségben, csakúgy mint a Magyar Királyságban, 1790-ben kezdıdött az országgyőlés 
összehívásával. A tervezet létrejöttének társadalmi, politikai háttere tehát Erdély 
történelmének fontos korszakához kapcsolódik. 1790 decemberében – több évtizedes 
kihagyás után – összeült Kolozsvárott az országgyőlés. A közjogi viszonyokat, a közéletet, a 
kultúrát teljes egészében átfogó reformtervezetek, törvényjavaslatok születtek, beleértve az 
oktatás, az egyház és vallásgyakorlás, a cenzúra, a nyelvhasználat és – mint látni fogjuk – az 
egészségügy területét is. Az 1792. november 28-án hivatalosan berekesztett országgyőlés – 
idı hiányában – nem volt képes, vagy talán nem is akart számos kérdésben dönteni. Az 1792. 
LXIV. tc. értelmében „a rendek kebelébıl kiküldött” rendszeres bizottságok feladata volt „a 
jövı országgyőlésig” az újabb törvénycikkek elıkészítése. 

Az eddig feldolgozott dokumentumok alapján azonban úgy tőnik, hogy a tényleges 
mőködési folyamat zökkenıkkel volt teli, nem egyszer zavaros képet mutat. Nem lehet 
pontosan megállapítani, hogy a bizottságok mikor kezdték meg mőködésüket. A tc. 
értelmében ez legkorábban az országgyőlés berekesztésekor történhetett, valószínőbb 
azonban, hogy valamikor a két országgyőlés közötti idıben kezdték meg a munkájukat 
(javaslatok megtárgyalása, elıterjesztések kidolgozása, stb.). A rendszeres bizottságok 
koordinátora gróf Bánffy György királyi kormányzó (gubernátor) volt. A fentiekben 
hivatkozott 1792. évi LXIV. tc. név szerint sorolta fel az egyes bizottságok jelöltjeit. Például a 
közjogi szempontból legfajsúlyosabb bizottság elnökjelöltje maga a gubernátor volt, 14 
további tagjelölt társaságában. Az 1792. május 26-i leirat a bizottságok létszámát az elnökön 
kívül nyolc tagban állapította meg, a tagok beválasztásánál tekintetbe kellett venni a három 
nemzetiség (magyar, román, szász), valamint a négy vallási felekezet képviseletét. 1792. 
október 18-ig – a tényleges országgyőlési munka berekesztéséig – csak addig jutottak el, hogy 
Bánffy nevezze ki az elnökök mellé a nyolc-nyolc tagot. Addig ugyanis a folyamatos vita 
mellett azt sem lehetett elérni, hogy a bizottságok tervezett névsora a nyilvánosság elé 
kerüljön. A tanügyi bizottságnak például 21 tagjelöltje volt, azonban olyan kulcsfontosságú 
személyeket akartak kihagyni, mint például Aranka Györgyöt, holott egyértelmően ehhez a 
bizottsághoz tartozott az általa kidolgozott nyelvi és társaságalapítási elképzelés 
megvalósítása. Külön egészségügyi törvényelıkészítı bizottság felállítása nem szerepelt az 
országgyőlés tárgysorozatában, azonban az államigazgatás állandó tanácsadó szerveként, 
csakúgy mint a Habsburg örökös tartományokban, Erdélyben is már évtizedek óta mőködött a 
Commissio Sanitatis, ebben az idıszakban Neustädter Mihály (1736–1806) erdélyi 
protomedicus elnökletével. 



A Guberniumi Levéltár vonatkozó fondjai szerint a bizottság kidolgozott egy 
egészségügyi törvényjavaslatot, amely nyomtatásban is megjelent, Opinio in Re Sanitatis 

címmel, vagyis azonos volt az elızıekben vázolt kiadvánnyal. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy az eddigi tájékozódás szerint az egészségügyi bizottság napi munkájára vonatkozóan 
ezeknek az éveknek a dokumentumai nem mutathatók ki a Guberniumi Levéltár anyagában. A 
törvényjavaslat felépítése bizonyos értelemben hasonlít a Generale Normativum-hoz, 
amennyiben az elsı rész az általános közegészségügyi kérdésekkel foglalkozik, a második – 
terjedelmében csaknem azonos – rész a fertızı és járványos betegségek esetén szükséges 
tennivalókra vonatkozik, ezen belül is zömmel a pestisre és a veszteglı állomások 
mőködésére alkalmazott elıírásokra irányítja a figyelmet.2 

Az elsı, ún. általános rész, az orvosok, sebészek, bábák, gyógyszerészek mőködését, 
kötelességeit szabályozza, ismerteti egyebek között a nevezett szakmák gyakorlói számára 
elıírt eskü-szövegeket. A helyi gyakorlatnak megfelelıen, engedélyezte a sebészmestereknek 
a belsı betegségben szenvedık kezelését olyan helyen, ahol nincs orvos. Óvatosan ezt mint 
lehetıséget már a GNRS is megemlítette (I. rész II. cím, V.§), az 1773. évi Kiegészítés 24.§-a 
pedig expressis verbis tartalmazta, tehát az Opinio csupán igazodott az örökös tartományi 
gyakorlathoz. A közegészségügyi problémák megoldására megelızı intézkedéseket javasol a 
tervezet. Fertızı betegségek (különösképp a pestis és a „dögvészek”) pusztító járvánnyá való 
alakulásánál figyelembe veszi többek között az ivóvíz minıségének és egyéb környezeti 
tényezınek a szerepét, erélyes városrendészeti intézkedéseket sürget (mocsarak és állóvizek 
lecsapolása, elhullott állatok és mindenféle szemét eltakarítása, az emésztıgödrök és a 
temetık szennyezı, fertızı hatásának kivédése, a létezı csatornázási rendszer bıvítése stb.). 
A piaci kupecek szigorú ellenırzését szorgalmazza a romlott és hamisított élelmiszerek 
veszélyét hangoztatva. Ivóvízként a forrásokat javasolja, kitér az erdélyi gazdag 
gyógyvízkincs mielıbbi feltárásának és hasznosításának fontosságára is. A kórházak, 
xenodochiumok és árvaházak ügyének szervezett rendezését hangsúlyozza. A fertızı 
betegségek leírásának sorát a vérbajjal kezdi, de a legrészletesebben a pestisre vonatkozó 
szabályokat taglalja. Erdély esetében ez természetes, hiszen az elızı századok tapasztalata 
bebizonyította, hogy a keleti területek felıl betörı járványok megfékezésében Erdélynek a 
legnagyobb küzdelmet kellett megvívnia, s a legszigorúbb és leghatásosabb intézkedéseket 
kellett foganatosítani. Ebben az idıben – hála a korábbi rendkívül erélyes intézkedéseknek – 
csökkent a pestises megbetegedések veszélye; a katasztrofálisan magas halálozási arányú 
járványok során szerzett tapasztalatok alapján sokkal többet tudtak az orvosok is a 
betegségrıl, a kór terjedésérıl, a kórokozót közvetítı közeg mibenlétérıl. 1785-ben az osztrák 
birodalom valamennyi veszteglı állomásán – a Dalmát tengerpart kivételével – életbe 
léptették a vesztegzár felsı határidejét csökkentı intézkedést,3 amelyért Chenot Ádám az 
Egészségügyi Bizottság társülnöke, majd Erdély protomedicusa évtizedek óta kitartó 
küzdelmet folytatott. Orvosi szempontból minden érv a karantén idejének csökkentését 
támogatta (ha nincs Keleten járvány, felesleges a várakozás), a hatályba léptetett új szabály 
pedig a kereskedelem szempontjait méltányolva, a továbbiakban nem akadályozta a 
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kereskedık utazását. A Chenot-féle karantén- reform rendelkezéseit természetesen az Opinio 

vonatkozó paragrafusába is átvezették. „Habent sua fata libelli” – szól a mondás, ami erre az 
esetre is érvényes. 

Az 1790-es évek erdélyi országgyőléseinek anyagát sokféle szempontból feltárták az 
utóbbi néhány évtizedben, a köztörténeti vonatkozások, a nemzetiségi, vallási, nyelvi, oktatási 
témák kutatói egyaránt feldolgozták, közreadták a Guberniumi Levéltár iratait, 
dokumentumait.4 Az egészségügyi-orvostörténeti közlemények azonban nem foglalkoztak 
ezzel a tervezettel, sem a Fejedelemség Egészségügyi Bizottságának (Commissio sanitatis) 

tevékenységével. Csupán egyetlen rövid írás szól az Opinio-ról, a már említett Spielmann 
József orvostörténész jóvoltából, aki elsıdlegesen a pestishez kapcsolódó részt taglalta. Az 
elızetes közleménynek szánt írást további, részletes tanulmányok azonban sajnos nem 
követették. 

Egyértelmően kimondhatjuk, hogy a XVIII. századi orvoslás történetének egy elfeledett, 
ritka dokumentuma került most a kutatói érdeklıdés homlokterébe. Reméljük, hogy sikerül az 
írásmő létrejöttének ismeretlen körülményeit, a közremőködı személyek kilétét is tisztázni, 
majd a szöveg részletes elemzésével és fordításával a korabeli egyéb rendelkezések hatását 
kimutatni, s így válna még teljesebbé az az ismeretsor, amelyet az 1770-es Egészségügyi 
Fıszabályzattal, illetve hatásával kapcsolatban már eddig is megszerezhettünk. 
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