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Mielıtt az orvostörténészek felhördülnének – ilyen címő munka pedig nem létezik! – 
töredelmesen bevalljuk, hogy tanulmányunk címe a ’Mindenes Győjtemény’-ben 1789. 
november 7-én megjelent ’A Keresztségnek Orvosi szemekkel való meg-visgálása’ c. 
könyvismertetés parafrázisa. A nagy francia forradalom évének elsı napján induló komáromi 
folyóírásban nem ez volt az egyedüli, az orvostörténészek figyelmét felkeltı írás. Lapozzunk 
bele tehát a több mint kétszáz éves, megsárgult lapokba – orvosi szemmel.2 

A könnyebb tájékozódás kedvéért elırebocsátunk néhány „életrajzi adatot”. Az elsı 
szám „Elsı szakasz” jelzéssel 1789. január 1-jén hagyta el a rév-komáromi Wéber-nyomdát. 
Félévi szünet után, július 1-jétıl heti két alkalommal jelent meg egy-egy „levél”, 1790. június 
30-ig. A levelek számozása minden negyedévben újra kezdıdött, így tulajdonképpen 4 negyed 
megjelenése után szőnt meg a szőkebb értelemben vett folyóirat. Az V. negyed ugyanis csak 
1791 közepe táján jelent meg évkönyvként, tehát már nem levelekre bontva. Hasonlóan a VI. 
negyed, amely 1792-ben jutott el az olvasókhoz. A rendszeres megjelenés idıszakából a 
megfelelı levél sorszámára, az elsı szakasz, az V. és VI. negyed esetében pedig az 
oldalszámra hivatkozunk. Az évkönyvvé átalakult folyóirat 1792-ben szőnt meg. A szerkesztı, 
Péczeli József 1792. december 4-én bekövetkezett halála a Mindenes „halálát” is jelentette. 

Mivel a ’Mindenes Győjtemény’ az elsı magyar nyelvő tudománynépszerősítı,3 
ismeretterjesztı lap,4 az orvostörténészt elsısorban az érdekli, voltak-e orvosszerzıi a lapnak. 
Abban a korban, amikor nemcsak a tudomány, de a közélet hivatalos nyelve is a latin – 
eltekintve a II. József által az országra kényszerített, s a Mindenes megindulása idején már 
végnapjait élı németesítési programtól – jogos a kérdés felvetése. Kérdésünkre már az elsı 
szakasz 35. oldalán választ kapunk. Az orvosok által írt munkák sorát nem kisebb egyéniség, 
mint Debrecen fıorvosa, Weszprémi István nyitja meg. 
 

                                                 
1 Forrás: Kiss László: „A Mindenes Győjteménynek Orvosi szemekkel való meg-visgálása”. = Orvosi Hetilap 

131 (1990) No. 24. pp. 1314–1316. 
Az elsı magyar egészségnevelı folyóirat: a Mindenes Győjtemény. = Egészségnevelés 30 (1989) pp. 177–182. 
2 A folyóirat egésze az interneten is olvasható: http://fulltext.lib.unideb.hu/journals/bin/tibi.cgi?fi=mindenes (– a 

szerk. megj.) 
3 Kókay György.: Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában. Bp., 1983. Akadémiai Kiadó. p. 168.  
4 Füsti Molnár: Egészségünk múltja, p. 215. 



Weszprémi és Földi 

 
Az ekkor hatvanhat éves, pályája csúcsán álló, az 1787-ben befejezett négykötetes 
orvostörténeti munkájával5 az ország határain túl is ismert orvosdoktor ’A Marha Tartókhoz’ 
c. munkájában – egyebek közt – a következıket írta: 
 

„Dániában az Orvosok próbálták a dögletes nedvességet az egészségesekbe bé-oltani, 
valamint a himlı a gyermekekbe bé-oltatik, még pedig hasznos elı-menetellel.” 

 
Természetesen a variolációról van szó – E. Jenner csak hét évvel késıbb végzi el az elsı 

vakcinációt –, ugyanakkor Weszprémi kiállása az oltás mellett a századfordulón beinduló 
„vakcinációs programnak” is hasznára vált. A debreceni orvosnak még három írása látott 
napvilágot a Mindenes hasábjain, mindhárom az 1789-es esztendıben. 

A II. negyed 18. levelében G. Fr. Hoffman ’Wie können Frauenzimmer frohe Mütter 
gesunder Kinder werden und dabei gesund und schön bleiben?, azaz ’Miképp lehetnek az 
Aszszonyok egészséges gyermekeknek jó kedvő édes Anyjaik, saját egészségek és szépségek 
meg-sértése nélkül?’ címő, 1789-ben (!) megjelent könyvét ismerteti, azzal a megjegyzéssel, 
hogy megérdemelné e szép munka a magyarra való átültetést. A recenzens e „szépen 
múlattató s gyönyörőséges haszonnal oktató könyv” legfıbb értékének azt tartja, hogy 
szerzıje egyértelmően a szoptatás fontossága mellett voksol. Ebben Weszprémi saját, 1760-
ban kiadott ’A kisded gyermekeknek nevelésekrıl való rövid oktatás’-ában6 leírt tanácsának 
igazolását látja, és lábjegyzet formájában bıségesen idéz is belıle. Bizonyára nem a hiúság 
vezérli, amikor „rövid oktatásá”-ról is megjegyzi: „bár ha minden édes atya s anya olvasgatná 
azt”. Ugyanezen negyed 24. levelében Weszprémi egy, Lippai János7 ’Posoni kert’-jérıl folyó 
levélváltáshoz főz kiegészítést. 

Az utókor számára legérdekesebb írása azonban az I. negyed 17. levelének 
’Tudománybéli elmélkedés’ c. rovatában jelent meg. Érdemes felfigyelni az idıpontokra: az 
augusztus 4-én Debrecenben keltezett elmélkedést ugyanazon hó 26-án már kinyomtatva 
olvashatták Komáromban. Weszprémi doktor itt kedvenc vesszıparipájáról, „a régi pénzek 
körül való visgálódás”-ról, annak fontosságáról értekezik. Már – említett – orvostörténeti 
munkájának lapjaira is „csempészett be” rövidebb-hosszabb numizmatikai megjegyzéseket és 
a majd 1795-ben megjelenı ’Magyar országi öt különös elmélkedések’ egyike8 szintén 
                                                 
5 Steph. Weszprémi: Svccincta medicorvm Hvngariae et Transilvaniae biographia. Excerpta ex adversariis 

avctoris. Centvria I. Lipsiae, 1774. Ex officina Sommeria. 208 p. – Centvria altera. 2 partes. Viennae, 1778–
81. Typis Io. Thomae nob. de Trattnern. 4 lev., 221 p., 3 lev.; 9 lev., 471 p., 3 lev., 1 t.; Centuria tertia. Decas 
I. et II. Tomvs IV. Viennae, 1787. Typis Io. Thomae nob. de Trattnern. 8 lev., 530 p., 4 lev., 1 t., 2 rézm. 

6 Weszprémi István: A kisded gyermekeknek nevelésekrıl való rövid oktatás, melyben elıadatik, miképpen 
kellessék azokkal bánni születésektıl fogva három esztendıs korokig. Hozzá-adattak a végin az egészségnek 
fentartására, és a hosszú életnek megnyerésére tartozó szükséges regulák. Kolosvár, 1760. Ny. Páldi István. 
VIII, 105 p. 

7 Lippai János (1606–1666) szerzetes-kertész ’Posoni kert’-je eredetileg három kötetben jelent meg: Virágos kert 
(1664), Veteményes kert (1664) és Gyümölcsös kert (1667). 

8 Weszprémi István: Magyar országi öt különös elmélkedések. I. A magyar szent koronáról. II. A magyar királyné 
vizérıl. III. A legrégibb magyar grammatikáról (Sylvester János által). IV. Némelly magyar királyoknak 
ritka pénzeikrıl. V. A magyarországi szılıtıkében nıtt és nevelkedett aranyról. + [Függelék: ] Az öt magyar 
országi elmélkedéseknek tóldalékja avagy hatodik elmélkedés a magyar országi régi orvos doctorokról. 
Pozsonyban, 1795. Wéber Simon Péter bet. 158 p. 



éremtani értekezés. A Mindenesben megjelent hétoldalas, a szerzıjére jellemzı bı jegyzet-
apparátussal ellátott munkáról azonban még a numizmatikus Weszprémivel foglalkozó 
tanulmány is megfeledkezik.9 Pedig történeti bevezetés, s korabeli széttekintés után fontos 
javaslatot terjeszt benne elı a numizmatika (éremtan) és az epigráfia (felirattan) rendszeres 
mővelésére: 
 

„…igen szükséges volna más nemzeteknek példaadások szerént, a mi Hazánkban is 
minden Világi Históriákat, a mennyire tsak lehetne, a régi pénzekbıl és egyszersmind 
az emlékeztetı oszlopokra, kı koporsókra, réz táblákra vágatott feljül való írásokból 
(Inscriptiókból) erıs bizonyításoknak okáért ottan-ottan rendesen világosítani.” 

 
Így „a régi pénzek körül való visgálódás” nemcsak „drága szép tudomány” lehetne, de 

az összegyőjtött érmék alapján idıvel „egy valóságos Magyar-Országi Krónikát” lehetne 
készíteni. 

A 13. levélben újabb orvosszerzı mutatkozott be a lap olvasóinak, számunkra kissé 
szokatlan módon: egy ’Találós mesé’-vel, azaz találós kérdéssel. E szokatlan belépınek 
megvan az irodalomtörténeti magyarázata. A ’Mindenes Győjtemény’ elsı szakaszának 31. 
oldalán olvashatjuk: 
 

„Jeles idı töltés az üres órákon… az Enigmák tsinálása s találgatása… a Párisi 
Hírmondó eleibe rend szerént mindenkor van egy Enigma s Logogrif tétetve hogy leg-
alább egygy két óráig azoknak találgatásával tölthessék a nemes elméjő Dámák az ı 
idejeket”. 

 
E párizsi példát követve a Mindenes levelei rendszeresen közöltek enigmát (találós 

mesét) s logogrift (rejtett szót). A megfejtéséket a következı levélben találta meg a figyelmes 
olvasó; a 14. levélben pl. így: „A Találós Mese vólt a Nap10 mellyet írt Földi János, N. Sz. K. 
Szathmár Városának Orvosa.” Így mutatkozott be tehát a Mindenes olvasóinak az a Földi 
János, akit ma a XVIII. század utolsó évtizedének „legkülömb polihisztoraként” tisztelünk.11 

A friss diplomás Földinek nem ez volt az elsı kapcsolata az irodalommal. Pesti medikus 
évei alatt a kassai ’Magyar Museum’ korrektora, Kazinczy Ferenc egyik leghőségesebb 
levelezıtársa. Kapcsolatnak, s méghozzá igen aktív kapcsolatnak tekinthetı a Mindeneshez 
főzıdı viszonya is! A komáromi folyóírás 1789-ben és a következı évben jó néhány levélen 
keresztül közölte a „D. Földi János”, illetve a késıbbiekben „Szathmárról” aláírású fejtörıket. 
Földinek, aki a költészettel is kacérkodott, talán jó stílusgyakorlatot jelentettek ezek a kis 
versikék. Ízelítıül idézzük a I. negyed 20. levelében megjelent „rejtett szavát”: 
 

                                                 
9 Tóth András: A numizmatikus Weszprémi István. = Orvosi Hetilap 114 (1973) No. 34. pp. 2055–2058. – 

Egyébként „a Szinnyei” sem tud Weszpréminek a ’Mindenes Győjtemény’-ben megjelent írásairól. 
10 Értsd: a megfejtése 
11 Kapronczay Károly: Földi János. = Orvosi Hetilap 120 (1979) No. 14. pp. 844–846. 



Betegnek használok, az épet sem sértem. 
Sokan meszsze földre el-utaznak értem. 
Fejem s végsı lábom elı olly rész állat. 
Mellyet félt, s melly nélkül nem él semmi állat. 
Fejem nélkül nagyobb hasznom mondhatatlan, 
Hány állatot tartok meg-számlálhatatlan. 
Siet minden állat hozzám sok jó végre, 
Lakásra, haszonra, vagy gyönyörőségre, 
Vesd-ki a hasamat, úgy is hasznos lészek, 
Takartatnak velem sok likak, sok részek, 
Öt tagomnak hárma nélkül nem jó lennem, 
Semmit sem betsülsz ha meg nem lesz bennem.12 

 
A ’Mindenes Győjtemény’ azonban Földinek nemcsak költıi ambícióit dokumentálja, 

de árulkodik egy másik kedvtelésérıl, a botanikáról is. Már debreceni diákoskodása idején 
elkezdi a növények győjtését, majd Pestre kerülve Ráday Gedeon gróf gazdag könyvtárában a 
régi füveskönyveket is forgatta. Itt bukkanhatott rá arra a „tulajdon nyelvünkön íratott két régi 
Kertész könyv”-re, melyekrıl a Mindenes II. negyedének 3. és 4. levelében tett „egy rövid 
emlékezetet”. Mindkét könyv – Antoine Mizald francia természetbúvár könyvének Nadányi 
János-féle magyar változata, ’A Kertekkel való Bánásról’, valamint Lippai János ’Posoni 
kert’-je – a XVIII. század derekán jelent meg. Földi szerint „a Mizáld Antalé… sokkal 
mesésebb és babonásabb; a Lippai Jánosé sokkal természethez intéztetettebb”, de 
mindkettıben találhatók „nem meg-vetendı hasznos régulák, észre vételek, tapasztalások”. 
Ezekbıl bıven idéz is, kiegészítve azokat saját megfigyeléseivel. Például Mizald ama 
megfigyeléséhez, hogy a búza közé rakott nyírfalevél távol tartja a zsizsiket: „egy szép 
tulajdon tapasztalásomat adhatom, 1783. eszt. padláson elterítve lévı jó summa köböl13 
búzámat, a már bıvséggel meg-termett zsuzsokoktól, diófa leveleknek közikbe elegyítésével 
meg-szabadítottam.” Nemcsak a kertész szemével értékeli elıdei tanácsait, de olykor-olykor 
megszólal az orvos is. Lippai azon állítását, hogy egyes gyümölcsök (barack, szilva) 
fogyasztása hideglelést, vérhast okozhat, így igazítja helyre: „Ma a gyümöltsök felıl 
szelídebben ítélünk… az értt gyümöltsökkel azoknak rendi s természeti szerént való élés sem 
hideg-lelést, sem vérhast nem okoz”. Utal egyúttal a Mindenes egy korábbi levelére (I. 
negyed, 6. levél): 
 

„a sok kövér hustól leli-ki a Hideg a Magyart, melly ellen a jó féle gyümöltsök még 
orvosságul is szolgálnak”. 

 
Földi hő maradt a Mindeneshez a 1790-es évfolyamban is. Utolsó elıtti írása az 1790. 

május 15-i, 13. levélben „az Aszszonyi Könyv-hullatás”-t tette találós meséje tárgyává. 
Ismerve Földi nem problémamentes házasságának tényét – bár újabb kutatások szerint a 

                                                 
12 A rejtett szó: „feredı” (fürdı), ti. e szóban rejteznek a „fı, erdı, fedı, erı” szavak. 
13 Köböl: régi őrmérték, koronként és helyenként változó értékő: 62–125 liter.  



Weszprémi Juliskáról kialakított képünk korrigálásra szorul14 – érdemes idéznünk a még 
mézesheteit élı doktor véleményét az asszonyi könnyrıl: 
 

„tsalárdsággal nagy mélly, és gyors vizeket gyız; mert sok okos fınek veszti gyakorta 
eszét”. 

 

 

Az elsısegélynyújtásról 

 
A Mindenes legtöbb írása a szerzı nevének feltüntetése nélkül jelent meg. Így – Weszprémit 
és Földit kivéve – további orvosszerzık esetleges 'Mindenes'-beli publikálása nem 
bizonyítható. Nem is zárható ki, hiszen a lap – különösen a rendszeres, levelekben megjelenı 
idıszakában – gyakran közölt felvilágosító, egészségnevelı írást is. Ezeket az írásokat a 
könnyebb áttekinthetıség kedvéért három nagy csoportba soroltuk: 

 
• A balesetek, hirtelen rosszullétek esetén ajánlatos teendıkrıl, vagyis az 

elsısegélynyújtásról szóló írások. 
• Az idült betegségek, illetve nem baleseti jellegő egészségkárosodások ellátására 

irányuló írások – a napjainkban is népszerő „orvosi tanácsok”. 
• A testi és lelki egészség fenntartását célzó tanácsok az életvitellel, étkezéssel, beteg 

ápolásával kapcsolatos dolgokról – a ma állandóan hangsúlyozott megelızı 
szemlélet „csírái”. 

 
Nemcsak a ’Mindenes’ „mentésügyi” cikkeiben, de a XVIII. század, és részben még a 

XIX. század köznépnek szánt „orvosi könyveiben” is vörös fonálként húzódik végig a 
tetszhaláltól, az élve eltemetéstıl való félelem. Így nem meglepı, hogy a Mindenes 
elsısegélynyújtást propagáló cikkeit egy ’Mint kell a halottakkal bánni’ c. írás vezeti be. 
 

„Nintsen semmi bizonyosabb meg-esmertetı jele a valóságos hólttnak, mint a 
rothadásnak szaga, melyet rend szerént szoktak követni a szájnak tajtékzása, és a 
testen ki ülı kék szeplık” 

 
– állítja a II. negyed 1. levele. E laikusok által is észlelhetı jelek azonban nem mindig 
egyértelmőek, ezért a „felsı országokhoz” hasonlóan ajánlatos lenne a kötelezı orvosi 
halottkémlés bevezetése. Ismerve azonban ezen ajánlat megvalósulásának csekély esélyét – 
olykor megyényi területen nem található egyetlen orvos sem –, a szerzı szerint már az is 
elırelépés lenne, ha még „a sír szájánál” is a koporsó fedelét felemelve, meggyızıdnének 
arról, valóban halott-e a halott?15 

                                                 
14 Nagy Sándor: Földi János hadházi évei. In: Földi János Emlékkönyv. Szerk.: Nagy Sándor. Debrecen, 1978. 

Hajdú-Bihar Megyei Könyvvtár. p. 85. (Források és adatok Hajdú-Bihar megye mővelıdéstörténetéhez 1.) 
15 Az élve eltemettetéstıl való félelem még egy emberöltı múltán sem enyhül: a Hazai Tudósítások 1811. május 

11-i száma adja hírül, hogy „Bene Ferentz doktor úr az orvosi tudományok épületében a holtnak-látszóknak 
felelevenítésérıl szóló leckéit” megkezdte.  



Egyik oka a „holtnak látszásnak” a megfagyás lehet. A II. negyed 20. levele ezért a 
’Meg-fagyott ember meg-elevenítése módjá’-t tárgyalja. Ma is helytálló az óvás a fagyott test 
gyors felmelegítésétıl: 
 

„A meg-fagyott ember azonnal meg-hal és meg-öletik, mihelyt hirtelen meleg házba, 
vagy tőzhöz vitettetik”. 

 
Ezért a tett színhelyén, fokozatosan kell ıt felmelegíteni úgy, hogy hóból készült 

„ágyba” fektetjük, s tagjait hóval dörzsöljük „valamíg a testnek tagjai hajladozni s melegedni 
kezdenek”. Ez általában elégnek bizonyul a „megelevenítéshez”, viszont ha „még se vehetne 
lélekzetet” a szerencsétlenül járt, akkor „az órra-lyukaiba és szájába erısen kelle lehelni”. 

Egy másik, korábban, a 9. levélben megjelent írásban, mely azt tárgyalta ’Hogy kell a 
vízbe fulttakon segíteni?’, pontosabb leírását is olvashatjuk a „szájba lehelés” mibenlétének. 
Íme: 
 

„Levegı-eget kell a tüdejébe béfújni… az egyik órra-lyukába dugják a fúvónak tsıjét, 
s azzal fújjanak bele levegı-eget, de úgy, hogy a másik órra-lyukát zárva tartsák. Ha 
fúvó nints, valamelly erıs mejjő ember véghez viheti ezt. Mikor a bé-fúvásból meg-
szőnik, nyomkodják a gégéjét és hasát a mejje felé.” 

 
Nem tévedés: a szájból szájba, pontosabban szájból orrba lélegeztetés rövid, de 

lényegre törı leírását olvashatjuk a több mint 200 éves, sárgult lapokon! A napjaink 
újraélesztési technikájának egyik alappillérét képezı mesterséges légzés nem a XX. század 
találmánya. İsi bevált módszere volt ez a bábáknak a lélegezni „nem akaró” újszülöttek 
ellátásában – az ı praxisukból veszi át az orvostudomány a XVIII. század húszas éveiben.16 

Mind a megfagyás, mind a vízbefúlás esetén, ha a lélegeztetés ellenére „az életnek 
semmi jelét nem mutatja, dohányfüsttel kell kristélyozni”. A kristély (allövet, beöntés) nem 
csak Molière korának kedvelt gyógymódja. A Mindenes egyik írása éppen azt nehezményezi, 
hogy a magyar betegek nemigen kedvelik a beöntést, „holott pedig más Országokban a 
Fejedelmi Emberek s Asszonyok inkább élnek tíz kristéllyel, mint sem egy purgatioval” 
(hashajtással). Amíg azonban a gyógycélokra használt beöntés különféle vízben oldott sókat, 
izgató anyagokat tartalmazott, az újjáélesztéshez az Újvilág csodanövényének, a dohánynak 
füstjét alkalmazták. A beöntés elnevezés arra utal, hogy eredetileg a dohány fızetét juttatták 
csövön át a végbélbe, késıbb – a hatásosabbnak tartott – dohányfüstre esküdtek a kor tudós 
elméi. A dohány-kristély beadásának megkönnyítésére 1661-ben Angliában állították össze az 
elsı szerkentyőt.17 

A Mindenes idejében már a többször javított, „innovált” változata volt használatban. S 
ha esetleg ez nem volt kéznél, egy félbetört pipaszárból rögtönözték: a kupak nélküli pipaszár 
került a megmentendı végbelébe, s egy másik pipából kiszívott füstöt fújtak rajta keresztül a 
belekbe. A kristélyozó készülék egyébként még a XIX. század húszas éveiben is „szerves” 

                                                 
16 Červeňanská, Ňuta: Prvé obdobie vývoja resuscitácie. Bratislava, 1973. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie 

vied. p. 38. 
17 Červeňanská id. mőve p. 49. 



részét képezte a korabeli (seb)orvosi felszerelésnek. Ugyanúgy, mint az érvágáshoz szükséges 
eszközök. Érvágást javasol a ’Mindenes Győjtemény’ is, például a megfagyott ember 
„feléledése” utáni hideglelésben és az akasztott embernek nyújtott segítségként. Ez utóbbi 
esetben a friss levegı biztosítása, ecetes meleg fejborogatás, illetve az akasztott orra alá tartott 
erıs ital általi ingerlés kiegészítıje az érvágás. A legfontosabb azonban – hangsúlyozza a II. 
negyed 6. levele – a segíteni akarás és merés: 
 

„…seregestül győlnek nézésre, de senki se segít, holott tsak nem bizonyos, hogy ha 
hirtelen valaki le-vágná, az életre vissza lehetne hozni”. 

 
Nem véletlenül hangsúlyozza az írás szerzıje a segíteni akarást, hiszen abban az idıben 

sok helyütt az egyszerő nép azt tartotta, hogy az akasztott emberhez nyúlni, s kötelét elvágni, 
meggyalázó cselekedet.18 

A mérgezés esetén alkalmazandó elsısegély-nyújtási módokkal három rövid írás is 
foglalkozik. Racionális tanács „a mérges plánták és gyökerek” szervezetbe kerülésekor a 
tejitatás, illetve olaj és meleg víz ivása „míg ki-hányhatja” (II. negyed, 6. levél). „A mésznek, 
szénnek és új bornak gızétıl meg-fojtatott” embert friss levegıre kell vinni, karosszékbe 
ültetni, sıt a székhez hozzá kötni „mejjénél fogva, hogy elıre ne bukjon”, aztán öntözni kell 
ıt fejétıl a talpáig minél hidegebb vízzel (II. negyed, 8. levél). A legkevesebb ráció azonban 
az „egérkınek és a réz rozsdájának meg-ölı mérge” elleni tanácsban rejlik: 
 

„Végy három tzitromot, nyomd-ki levét egy nagy serrel tele üvegbe. Azután végy két 
meg-készíttetett, apró porrá töretett rák szemet, elegyítsd a tzitromos serbe” 

 
– szól a ’Salzburger Intelligenzblatt’-ból átvett recept (II. negyed, 5. levél). 

Érdekes, hogy kimaradt a ’Mindenes Győjtemény’-bıl a tetszhalálról cikkezık kedvenc 
példája a villámcsapás okozta baleset. Pedig két levél is foglalkozik azzal, hogy „miképp 
lehessen embernek magát az Égi-háborúban meg-oltalmazni” (I. negyed, 10. és 11. levél). 
Vagy már nem tartották (annyira) fenyegetı veszedelemnek a villámcsapást, hiszen az egyik 
levél már említi a Franklin-féle „mennykı-szívatót” – villámhárítót – is? 
 
 

                                                 
18 MOE 4. köt. p. 182. 



Kétszáz éves orvosi tanácsok 

 
Az „orvosi tanácsok” jellegő csoportban váltakoznak a rövid, vényszerő ajánlások a hosszabb, 
alaposabb oktatásokkal. Az elıbbire példaként ’A vesében lévı kı ellen’ c. írás szolgálhat: 
 

„Törd Porrá a mogyoró hajat, elegyítsd-öszve tzukorral, – napjában végy belıle 
egynéhányszor, a mennyi egy kés hegyére fér” 

(I. negyed, 15. levél). 
 

Hasonlóan egyszerő, házilag is elkészíthetı szert ajánl a Mindenes a „fogfájóknak” is – 
nádméz, törött bors és só a szer alkotó eleme (I. negyed, 13. levél). 

Aligha készíthetı el házilag a „dühödt ebek marása”, azaz a veszettség ellen ajánlott 
„Berliner Specificum”. A II. negyed 20. levele az 1781-es ’Gyıri Magyar Kalendáriom’ 
nyomán újraközli a II. Frigyes porosz király által 1777-ben hivatalos orvossággá elıléptetett 
„berlini szer” összetételét: májusi bogarak, terjék, ebénus vagy indiai fekete fa, virginiai 
sárkány gyökér, ráspolt ón, berkenye-fa gomba, s az a méz, amelyben a májusi bogarak „bé- 
tsinálva” voltak. Mivel a maga is számtalan alkotó részbıl álló, egyebek közt ópiumot is 
tartalmazó terjék19 beszerzése nem könnyő feladat, ezért helyettesíthetı „Bodza Liktár”- ral.20 
Hogy az ébenfa vagy a sárkány-gyökér is aligha lehetett hozzáférhetıbb, mint a terjék, arról 
az ’Egy új próba a veszett ebnek marása ellen’ c. munka tanúskodik (I. negyed, 23. levél). 
Szerzıje egy Oroszországban 99 személy gyógyulását hozó gyógyfő, a szamártövis (iglice, 
festıfő, Genista tinctoria) fızetét ajánlja, mivel „könnyebb készülető, s találtattathatóbb 
lévén, mint a Májusi nyüvbıl, és még hat ahhoz tartozó ingrediensekbıl készült Berlini 
orvosság”. 

A „májusi nyüvek, bogarak” (nünüke, Meloe majalis) nem az egyedüli képviselıi az 
állatvilágnak a felvilágosodás kori gyógyszertárban. A Mindenesben két írás is foglalkozik a 
„szemfájók” kezelésével. Az elsı (II. negyed, 20. levél) egy „würtenbergai” kipróbált receptet 
ajánl: a szemfájós – többször napjában – mossa meg a szemét olyan vízben, amelyben „három 
hím seregélyek feredtek”. A III. negyed 3. levelében egy olvasó kiegészítésként közli, hogy a 
seregély-fürdı jó a hályogos szemre is. S mivel „Nıstényeknek nintsen ez a hasznok” közli 
azokat a jeleket, melyek szerint felismerhetı a hím példány. A tollazat, csır jellegzetességein 
kívül az is segít – állítja a hozzászóló –, hogy „a nöstény is énekel, de nem olly szépen, mint a 
hím”. A finnyásabb szemfájósok fanyaloghattak: mi van, ha a seregély fürdés közben a 
béltartalmától is megszabadul. A válasz – hátha éppen az ürülékében rejlik a gyógyító erı – 
csak napjainkban tőnik képtelenségnek. Elég ugyanis tovább lapoznunk a Mindenesben, 
egészen a VI. negyed 110. oldalán kezdıdı ’A bikáról, ökörrıl, s borjúról’ c. tanulmányhoz, 
amely a címben szereplı háziállatok „orvosi” hasznáról is szót ejt. Az ökörepérıl például 
megtudjuk, hogy „mikor a felettébb-való szorulásban levı személyeket kristélyozzák, az ökör 
epéjébıl szoktak egy keveset a kristélyba elegyíteni, hogy az a béleket ösztönözze.”21 A bika 

                                                 
19 Magyar neve a theriaca-ból, ez pedig a görög thér-bıl (vadállat) ered, mert eleinte mindenféle vadak 

harapását gyógyították vele. Lásd: MOE 3. köt. p. 63. 
20 Liktár – liktárium: gyógyfüvekbıl fızött sőrő, mézes oldat. 
21 Nem csak népi gyógyszerrıl van szó, hiszen a Fel tauri (ökörepe) már az 1565-ös kölni Dispensatoriumban 

gyógyszerként szerepel. Kempler Kurt: A gyógyszerek története. 2. bıv. kiad. Bp., 1984. Gondolat. p. 372. 



vére – olvashatjuk tovább- hasznos orvosság a vérhasban és vérköpésben. Külsıleg pedig 
„kenésre, a dagadásoknak el- oszlatásokra, a sömöröknek s más bırön való motskoknak ki-
törésekre” van jó hatással.22 Ezzel azonban még nem merül ki az ökör „farmakológiai” 
haszna. Íme: 
 

„Az ökörnek még ganéjja is igen nagy hasznú az orvoslásban, a belsı gyulladásoknak 
meg-enyhítésekre; kivált a gutaütésekben”. 

 
A tehénnek viszont a vizelete 
 

„régtıl fogva nevezetes orvosság a patikákban, de minthogy ez alatt a név alatt kevés 
kelne-el belıle, ezerjó fő vizének neveztetik, s úgy árultatik”.23 

 
Kétségtelenül meglepı egy olyan újságban, amely saját korát „ezen mi meg-világosított 

Századunknak” (V. negyed, p. 122.) nevezi, az ún. szennypatika, a koproterápia (ürülékkel 
való gyógyítás) „termékeinek” propagálása. Nem szabad azonban elfelednünk, hogy egyrészt 
a felvilágosodás a lakosságnak csupán nagyon kis rétegét érintette, másrészt nem egészen 
másfél évszázaddal korábban egy pozsonyi orvos, Ruland János Dávid ’Pharmacopoea nova’ 
címmel egész könyvet szentelt a bélsár és vizelet gyógyszerként való felhasználásának.24 Az 
emberi vizeletet például a következı bajok ellen ajánlotta: a szem mindenféle baja, lázak, 
vízkórság, nedvezı rühesség, a fül daganata, nedvezése, folyása, sárgaság, pestis és még 
legalább húsz egyéb baj ellen. Érdekes azonban, hogy sem az ökör, sem a tehén exkrétumait 
nem nevezi meg a gyógyhatású állati ürülékek közt. Említi viszont majd az ökörgané gutaütés 
elleni hatását az 1799-es Veszelszky-féle ’Százesztendıs Kalendáriom’.25 

A nemcsak orvosságot, házi szert ajánló, de a kórt is bemutató írások elsı darabja a 
„hideglelésekkel” foglalkozik (II. negyed, 6. levél). A korabeli felfogás szerint a hideglelés 
(láz) betegség és nem tünet. Bár – s ez rendkívül figyelemre méltó – éppen a Mindenes most 
taglalt értekezése már utal arra, hogy a hidegleléseket inkább lehet „a belsı betegségek 
hírmondójinak, mint sem magokat betegségeknek tartani”. Történik utalás a hideglelés okára 
is: az állóvizek „meg- penészedı” vizének gızölgései okozhatják a lázat. Ebben az állításban 
rejlik is némi igazság, hiszen a „harmad vagy negyed napi hideglelés” valószínőleg malária 
lehetett. „A Dunának gyakori ki-áradásától hátra-maradó tavak, motsárok” pedig ideális 
életteret nyújtottak a maláriát (mocsárlázt) terjesztı szúnyogoknak. Ezért „talán az egész 
Országban egy helyen több hideglelısök nintsenek, mint Komáromban”. S találunk még egy 
érdekes megjegyzést, e valószínőleg orvos által írt munkában: 
 

                                                 
22 A korabeli felfogás szerint a betegségek többsége a testben keringı nedvek „megromlásából” keletkezik. Ha e 

romlott nedv ki tud jutni a testbıl – párolgás, vizelet, hasmenés stb. útján – várható a javulás. A bırön 
megjelenı nedvedzı „kiütéseket” is ilyen kedvezı jelnek tekintették, és ezért igyekeztek az ökörvérrel a 
bırtünetek kitörését elısegíteni. 

23 Ezerjó: különféle gyógyhatású növények népi elnevezése. 
24 Waczulik Margit: A táguló világ magyarországi hírmondói. XV–XVII. század. Bp., 1984. Gondolat. p. 324. 
25 Waczulik id. mőve p. 327. 



„Olvassuk az Orvosi Könyvekben ollyan példákat, hogy az egy vagy másfél esztendeig 
tartó negyednapi hideg, még az ollyan melancholikusokat,26 s ırültteket is meg-
gyógyította, a kiken már semmi Orvosok és Patikák nem segíthettek”. 

 
Az elmebetegségek lázkezelésének gondolata jelenik meg a ’Mindenes Győjtemény’ 

hasábjain 1789-ben! Nem egészen száz év múltán, 1887-ben, egy bécsi elmegyógyász, Julius 
Wagner-Jauregg újra felveti majd e kezelési lehetıséget. Javaslata akkor nem kelt 
visszhangot, újabb negyven év múlva azonban Wagner-Jauregg a „hődéses elmezavar, 
dementia paralytica malária oltással való gyógyításáért” orvosi Nobel-díjat kap. 

A hideglelés elsısorban a felnıttek betegsége, a gyermekeket a himlı tizedeli. 
 

„Alig lehet eggy ollyan nyavalyát gondolni, melly a gyermekeken annyira uralkodjon, 
és a mellyben több gyermekek el-haljanak, mint a himlı” 

 
– olvassuk a II. negyed 18. levelében, amely ’A himlızı gyermekekkel való bánásnak módjá’-
ról oktatja ki a szülıket. A tanácsok többsége ésszerő, ma sem elvetendı: Szellıztessünk 
gyakran, ne szomjazzon a gyermek, ügyeljünk, nehogy elkaparja „a himlıket”; nem kell 
siettetni a kiütések letisztulását „hevítı Orvosságokkal s italokkal”. Kevésbé racionális tanács 
a húsételek eltiltása, a gyermek böjtöltetése, ébren tartása: „az álom, kivált még a himlı jól ki 
nem adta magát, igen ártalmas”. Természetesen nem hiányozhat a „lágy meleg kristély” 
alkalmazása sem. 

A Mindenes III. negyedének 15. levelében ’Bélpoklosság’ címmel jelent meg értekezés. 
A téma megjelenése meglepı, a cím megtévesztı. Meglepı, mert a figyelmes olvasó alig 
háromnegyed évvel korábban azt olvashatta az I. negyed 5. levelében, hogy támadtak ugyan 
új betegségek is, de „a régiekbıl is múltak-el, mint p. o. a bél-poklosság”. Beleolvasva az 
értekezésbe, hamarosan rájövünk, miért „támadt fel” a bélpoklosság: 
 

„Ez a nyavalya nem egyéb, hanem igen nagy grádusa a Scorbútnak, vagy az ínyeket 
rothasztó sülynek, és az egész testet rút fekélyekkel szokta bé-borítani”. 

 
A skorbutról ma már tudjuk, hogy nagyfokú C-vitamin hiány, ami csökkenti a szervezet 

ellenálló képességét, beleértve a bırt is, és ez valóban vezethet kifekélyesedéshez is. Talán e 
hasonlóság miatt illette az írás szerzıje az eredetileg leprát jelentı bélpoklosság kifejezéssel a 
sülyt is. A cím pedig megtévesztı azért is, mert az értekezés nagy része nem a betegséggel 
foglalkozik, hanem egy német népszokás kialakulásának történetével. A népszokás – a 
menyasszony fehér ruhával kedveskedik párjának – állítólag arra vezethetı vissza, hogy a 
bélpoklosság (lepra) nagy elterjedése idején a „gyakori ferdés”-bıl, a betegség 
visszaszorulása után csak a fürdést jelképezı tiszta, fehér ruha átadása maradt fenn. 
 
 

                                                 
26 Búskomorságban (súlyos depresszióban) szenvedı betegeket. 



A megelızéssel foglalkozó írások 

 
A II. negyed 10. levelében arra találunk tanácsokat „mire kell a betegnek vigyázni”, hogy 
kórja ne súlyosbodjon. A pontokba foglalt ajánlások élén a „szoros diéta” áll, kiegészítve a 
szeszes italoktól való tartózkodással. 
 

„A ki a maga betegségén illyen italokkal akar segíteni, mint ollyan oktalanul 
tselekszik, mint az a Molnár, a ki még több vizet eresztene a kerékre, mikor meg-
romlott a malma”. 

 
A beteg jó forrásvizet vagy friss savót igyon, reggel-este szellıztesse szobáját, ügyeljen, 

hogy naponta legyen széklete. A betegnek szánt tanácsok közül a legfigyelemreméltóbb az, 
amely a beteg ápolóira vonatkozik: 
 

„Ha ragadós a nyavalya… abban a szobában, mellyben a beteg fekszik, se ne egyenek, 
se ne igyanak… ortzájokat és kezüket gyakorta meg-mossák”. 

 
A fentebb idézett tanács arról tanúskodik, hogyan terjed az a fontos járványtani 

felismerés, hogy az egyes „ragadós nyavalyák” nemcsak a pestises temetık „veszedelmes 
gızölgéseivel”, illetve a tavak, mocsarak „megpenészedı” vizének páráival terjedhetnek, 
hanem maga a beteg ember is fertızı-forrás lehet! E felismerés legmarkánsabban a IV. 
negyed 18. levelében mutatható ki, ahol a szerzı már a címben arra figyelmeztet: ’A kis 
gyermekeket nem kell rágottal tartani’. Az az elterjedt szokás ugyanis, hogy a dajka elıbb jól 
megrágja, megpuhítja a keményebb falatokat, s úgy adja azokat a még fogatlan csöppség 
szájába, nemcsak „tsömört-keltı” látvány de veszedelmes tevékenység is: 
 

„egyik ember a másikkal a maga betegségét semmi által sem közölheti könynyebben, 
mint a nyál által”. 

 
Ezen oknál fogva az sem ajánlatos, hogy egy tálból egyszerre többen egyenek. 

Különben is – teszi hozzá nyomatékul a szerzı – „ma már a tsinosabb Világ” megköveteli, 
hogy az asztalnál „ki-ki a maga tányérjára szed”. 

A helyes és egészséges gyermeknevelés egyébként kedvenc témája a Mindenesnek. A II. 
negyed 11. és 12. levele, két részben, egy Pozsonyban megjelent ’A Keresztségnek Orvosi 
szemekkel meg-visgálása’ c. könyv ismertetése kapcsán fejti ki – ma is elfogadható – nézeteit 
a szoptatásról. A hideg vízzel való keresztelés miatt még csecsemı nem halt meg – állítja a 
könyvismertetı –, de attól már igen, hogy anyja helyett egy már szoptató nı, a dajka mellére 
helyezik az újszülöttet. Ugyanis – támasztja alá állítását a szerzı – a kisded gyomra és 
„hurkája” a születéskor tele van „fekete rútsággal, melly meconiumnak27 neveztetik”. Ezt 
semmi jobban ki nem tisztíthatja, mint „az édes Anyának savós teje, melly minden herbaténél 
s manna saft-nál jobb”.28 Ugyanezen írás javasolja, hogy már a csecsemıket szoktatni kell a 

                                                 
27 Mekónium: magzatszurok, magzati béltartalom. 
28 Herbaté: gyógyfőbıl készült tea; manna: a Biblia szerint a sivatagban vándorló zsidók égbıl hullott eledele. 



hideg vízhez, mert „ez a hideg vízzel való mosás szemlátomást fogja erısíteni ıket, s állandó 
egészséget készít nékik nagy korukra”. Egyébként a fürdésnek, jelesen a hideg fürdınek 
dicsérete többször felbukkan a Mindenes lapjain. „A ferdés eggy eszköz az egészségnek fel-
tartására” (IV. negyed 23. levél). Ne bekötött fejjel menjünk a vízbe, azaz ne féltsük fejünket a 
megfázástól, hiszen „az Anglusok és Frantzok elıbb fıvel buknak a vízbe – így a vér a fırıl 
takarodik a lábak felé”. 

A „ferdés” mellett az egészség „fel-tartásának” másik fontos eszköze a helyes 
táplálkozás. Ismételten találkozunk a Mindenesben a gyümölcsfogyasztás propagálásával. A 
növekedı gyermeknek nemcsak ebédre és vacsorára van szüksége, de „fölöstökömre” 
(reggelire) is, s erre legmegfelelıbb a gyümölcs – ajánlja a cikk (IV. negyed 23. levél). A 
gyümölcsevés elterjedéséhez azonban elıbb el kell oszlatni egy tévhitet, azt ti., hogy a 
gyümölcsevés ártalmas. „Ma a gyümöltsök felöl szelidebben ítélünk” – írja Földi János doktor 
a II. negyed 3. levelében –, „az érett gyümöltsökkel azoknak rendi s természete szerént való 
élés sem hideglelést, sem vérhast nem okoz”. Ez az orvosi vélemény megerısíti a már az I. 
negyed 6. levelében is leírt állítást: „Nem a jól meg-érett gyümöltsöktıl, hanem a sok kövér 
hústól leli-ki a hideg a Magyart”. 

Meglepı módon nem foglalkozik külön tanulmány a szeszesitalokkal vagy a 
részegeskedéssel. Két cikket is szentel azonban a Mindenes a már akkor is elterjedt 
kávéfogyasztásnak. A ’Kafféval való kereskedés’ c. tanulmányból megtudhatjuk például azt, 
„melly sok holmi kívántatik a kaffé-italhoz”. Íme: „Kaffé-tartó, fızı, pergelı, ırlı, kalán 
(kanál), fintsa, tzúkor, tej-forraló, tejeskanna” és természetesen maga a kaffé (I. negyed, 27. 
levél). Hosszú értekezés foglalkozik magával a „kaffé plántával” (IV. negyed, 25. levél) s 
ezen belül a kávé hatásával az emberi szervezetre. „Hasznos is, káros is lehet”. Hasznos, 
mivel „igen el-hajtja s által járja vérünket… segíti az eledelek meg-emésztését”, ezzel együtt  
„el-hajtja az álmot”, s erıs itala szélütést is okozhat. 

A kávé azonban nem csak ital formájában hasznosítható. ’A fogaknak tisztaságokról’ c. 
rövid írásban olvashatjuk (IV. negyed, 23. levél): „ha a vízzel való mosás nem elégséges 
volna, akkor meg-pörkölt kávét vagy égett kenyér héjját lehet porrá törni és azzal a fogakat 
dörgölni”. A fogakat „a sok tzúkor, s egyéb édességek” rontják el. Kevésbé fogadható el a 
süly (skorbut) okozta tünetek (foglazulás, ínyvérzés) kezelésére ajánlott dohányrágás, illetve 
az íny dörzsölése dohányporral. 
 
 

A további írások szerzıirıl 

 
A Mindenes felvilágosító, egészségnevelı írásainak kaleidoszkópját felvillantva, jogos a 
kérdés: kik írták ezeket az – esetenként – a kor bármelyik „orvoskönyvében” is helyüket 
megálló tanulmányokat? Sajnos az írások többsége aláírás nélkül jelent meg, így konkrét 
szerzıi nevet csak néha említhetünk (pl. Földi János, Weszprémi István). 

Reális a feltételezés: a népszerő egészségügyi ismereteket közreadó írások szerzıinek 
többsége nem orvos volt. Valószínő, hogy maguk a szerkesztık, a komáromi evangélikus és 
református egyház lelkészei – Péczeli József, Mindszenthy Sámuel és Perlaky Dávid – írták 



az egészségnevelı munkákat is. Erre utalnak pl. a már idézett, a keresztelés orvosi 
vonatkozásaival foglalkozó tanulmány alábbi sorai: 
 

„Mi noha Doktorok nem vagyunk: de bármelly híres Orvosoknak, rész szerint 
hallgatások, rész szerint olvasások után ezeket javasoljuk…”. 

 
A „hallgatásokra” az említett lelkészek külhoni egyetemeken (Heidelberg, Bázel) való 

tanulása idején kerülhetett sor – általános szokás volt ugyanis, hogy a lelkészi pályára 
készülık természettudományokat és medicinát is tanultak. Így – hazatértük után – nem 
okozott gondot számukra az orvosi könyvek olvasása sem. Ugyancsak az idézett cikkbıl 
megtudjuk, hogy elsısorban „a Mátyus,29 Tissot,30 Weszprémi31 s más híres Doktorok” 
munkáit olvasták a szerzık, s ajánlják olvasásra a Mindenes olvasóinak is. Közvetett 
bizonyítéknak tekinthetı az a tény is, hogy a szerkesztık egyike, Perlaky, 1791-ben – tehát 
még a Mindenes megjelenése idején – könyvet is ad ki ’A gyermekeknek jó nevelésekrıl való 
rövid oktatás’ címmel. E mővében is – hasonlóan a Mindenes tanulmányaihoz – külön 
méltatja Weszprémi „betses könyvetskéjét”. 

Hogy a jozefinista és postjozefinista lelkész-nemzedékhez mennyire közel állt az 
egyszerő falusi nép egészségével való törıdés, arra nem csak a komáromi lelkészek 
egészségnevelıi tevékenysége a példa. A Mindenes II. negyedének 24. levelében egy dorogi 
prédikátor értekezik ’A Bábákról’ címmel. Az 1789 karácsony elıestéjén megjelentetett írás 
szerzıje éles szavakkal mutat rá a kor szociális igazságtalanságaira. Már Mária Terézia 
elrendelte – írja –, hogy minden vármegye fizetett megyei szülésznıt fogadjon, akiknek 
egyebek közt a falusi bábák oktatása, s azok munkájának „szakfelügyelete” és – 
szövıdményes szülés esetén – segítése a feladata. Ám „Prédikátorságomnak 14. ezt. alatt 
illyen tzéllal soha eggy Vármegye Bábája is helységünkben meg nem fordult” – szögezi le a 
dorogi lelkész. Az ilyen bábák ugyanis inkább a megyei „Uri asszonyok Bábájok”, annak 
ellenére – s itt fordul a prédikátor hangja igazán vádlóra –, hogy a fizetést abból a „Domestica 
Cassaból” húzzák, amelyhez a nemességnek semmi köze nincsen. A Domestica Cassa, azaz az 
ún. házi pénztár bevételi forrása ugyanis a szegény adózó néptıl behajtott adó volt, mert – 
mint ismeretes – a magyar nemes adót nem fizetett! 

A derék prédikátor azonban nem csak felfedi a bajt, de javaslatot tesz a gyógyításra is. 
Ajánlatos lenne – írja –, ha minden nagyobb helység maga taníttatna ki egy bábát, aki a 
községben lakván, azonnal a vajúdó segítségére siethetne. Ha egy „jó rend-tartású” 
helységnek lehet fizetett csısze, barom-pásztora, kovácsa – dohog tovább lelkészünk –, annál 
inkább indokolt egy fizetett szülésznı jelenléte. A baj orvoslásának másik – s témánk 
szempontjából érdekesebb – módja az lenne, ha a lelkészi pályára csak azután léphetne valaki, 

                                                 
29 Mátyus István (1725–1802) erdélyi orvos két kiadásban megjelent ’Diaetetica’-ja a XVIII. század második 

felének egyik legnépszerőbb egészségnevelı munkája. Megjegyzendı, hogy akkoriban a dietetika szót még 
nem a mai – étrendi és táplálkozástani – értelemben használták, hanem az egészséges életmód szabályainak 
summázataként. 

30 Simon-André Tissot (1728–1797) svájci orvos; általános tájékoztatást írt francia nyelven a betegségekrıl és 
gyógyításukról. 1772-ben ezt a munkáját Marikovszky Márton (1728–1772) ’A néphez valo tudósitás, 
miképpen kellyen a maga egésségére vigyázni’ c. alatt magyarra fordította. 

31 Weszprémi István 1760-ban kiadott’A kisded gyermekeknek nevelésekrıl való rövid oktatás’ c. munkáját 
kiegészítette ’az egészségnek fentartására, és a hosszú életnek megnyerésére tartozó szükséges regulák’-kal. 



miután „a bába mesterségrıl való Tudományt” kitanulta egy „arra rendeltetendı 
Gymnásiomban”. Így minden helységben lenne két értelmes, a szülésvezetéshez értı személy: 
„eggyiknek theóriája, másiknak praxisa” lenne nagyobb. A szerzı munkájának utolsó két 
sorában – rímbe foglalva – azt is elárulja, kitıl várja elsısorban javaslatai megvalósítását: 

 
Hisszük is, hogy Jósef még ezt valahára, 
Majd munkába vészi Országa számára. 

 
„Jósef”, vagyis II. József uralkodásának napjai azonban ekkor már meg voltak 

számlálva. Az évek óta testét emésztı tüdıvész „tett róla”, hogy alig három hónappal a dorogi 
prédikátor reménykedı sorainak megjelenése után „Jósef” örökre elveszítse a lehetıséget, 
hogy országa hasznára munkálódhasson. A prédikátori szó – mint annyiszor már a múltban, s 
annyiszor majd még a jövıben – pusztába kiáltó szó maradt. 

Ha végiglapoztuk a ’Mindenes Győjtemény’ 1789 és 1792 között megjelent leveleit, a 
következı tanulságokat vonhatjuk le. A ’Mindenes Győjtemény’ nemcsak az elsı 
tudománynépszerősítı, tudományos ismeretterjesztı lap volt, de az elsı magyar nyelvő 
egészségnevelı folyóirat is. E periodika alapos ismerete nélkülözhetetlen annak az 
orvostörténésznek, aki a XVIII. század utolsó harmadának közegészségügyi viszonyait 
kutatja. A dorogi prédikátor írása csupán a legmarkánsabb példája a Mindenesben fellelhetı, s 
a korabeli viszonyokat hően tükrözı adatoknak. 


