
XI. TÉMAKÖR

Az orvostudomány és gyógyszerészet magyarországi történetéből

Korai honi orvosaink gyógyításhoz értő papok voltak, ugyanúgy, mint az I. István királynak 

koronát  küldő  II.  Szilveszter  pápa.  Esztergomban  már  1000  körül  alakult  egy  leprásokat 

befogadó  gyógyhely  s  később  önálló  kórház  is,  sőt  a  legkorábbi  felsőbb  szintű  orvosi 

iskolánk, egy káptalani iskola is itt nyílt meg később. A tananyag ekkoriban még Galénosz 

műveiből,  illetve a salernói orvosi iskola tanításaiból  állt  össze (utóbbi egy versbe szedett 

orvosi  regula-gyűjtemény  volt,  amelyet  néhány  századra  rá,  1694-ben  magyarra  is 

lefordítottak).

A  hazánkban  letelepedő  első  szerzetesrend  tagjai,  a  bencések  is  foglalkoztak 

gyógyítással, s I. István király egyik 1015-ös okleveléből tudjuk, hogy a pécsváradi kolostor 

számára az uralkodó négy szolgát a betegek kiszolgálására, hatot pedig a fürdők működtetését 

segítendő küldött a bencésekhez. A kolostorkórházak általában források közelében alakultak, 

hiszen a gyógynövények mellett a legfőbb gyógyító erővel a nagy mennyiségű ásványi sót 

oldott formában tartalmazó forrásvizek voltak, s a Kárpát-medence híres is volt a forrásairól, 

közte felvidéki és erdélyi gyógyító vizeiről. Ezeket már a rómaiak is ismerték, s építettek is 

errefelé fürdőket.

Az ország jó  néhány településén  alakult  kórház,  Pozsonyban  László  király  alapított 

polgári  kórházat,  Kolozsvárott  a  XI.  századtól  kezdődően majd  900 éven át  ugyanazon a 

helyen állt ispotály, a johanniták 70 rendháza közül többhöz kórház is kapcsolódott, a János 

lovagok Székesfehérvárott, Keszthelyen és másutt hoztak létre kórházat.

Az egészségért

A legrégibb magyar orvosi munka az ispotályos rend tagjának 1473-ból fennmaradt kéziratos 

értekezése,  s  e  lőcsei  rendtagot  Aranyasi  Gellértfi  Jánosnak hívták.  Ebben az időben már 

hazánkban is oktatták egyetemen az orvosi ismereteket,  a XIV. században talán Pécsett,  a 

következőben pedig Pozsonyban, igaz ezek az univerzitások csak rövid ideig álltak fenn.



A füveskönyvek, így Méliusz Juhász Péter 1578-as herbáriuma, Beythe András 1595-ös 

füveskönyve, Frankovics Gergely hasonló jellegű, s az 1580-as években megjelent munkája, 

Péchi Lukács  1591-es botanikai  összefoglalója  az orvoslás számára is  értékek,  akárcsak a 

gyulafehérvári  Lencsés Györgynek a XVI. században összeállított,  de akkor nyomtatásban 

meg  nem jelent  orvosi  népkönyve.  Sajnos  elkallódott  Balsaráti  Vitus  János,  V.  Pál  pápa 

udvari  orvosa,  később  a  sárospataki  kollégium  tanára  sebgyógyításról  írt  oktatókönyve, 

pontosabban annak megjelentetésre szánt kézirata.

1551-ben  viszont  kikerült  a  brassói  sajtó  alól  Kyr  Pál  egészségtana,  s  ez  az  első 

hazánkban  nyomtatott,  s  teljes  egészében  orvosi  kérdésekkel  foglalkozó  –  bár  még  latin 

nyelvű – munka. Kortársa, Kolozsvári Jordán Tamás a szomorú magyar betegség, a kiütéses 

tífusz  (Morbus  Hungaricus)  egyik  első  leírója  volt,  aki  bár  Bécsben  élt,  nehezen  tudott 

praktizálni,  és ezért Brünnbe költözött,  s a fertőzések leírása mellett az ásványvizek egyik 

kiváló korai kutatója is lett.

János Zsigmond erdélyi  fejedelem orvosa volt az Itáliából érkezett  G. Blandrata,  aki 

részben az unitárius  hit  egyik  erdélyi  meghonosítója  volt,  részben pedig neki  köszönhető, 

hogy  később  Báthory  István  fejedelem  egy,  a  teljes  vallásszabadságot  biztosító  törvényt 

alkotott meg.

Sambucus és kora

A XVI. század legkiválóbb magyar orvosa a nagy hírű humanista tudós, Zsámboky János, 

azaz  Sambucus  volt,  Janus  Pannonius  költeményeinek  első  összegyűjtője,  a  legjobb 

nyomtatott korai országtérképek kiadója, törvénygyűjteményünk közreadója, több történelmi 

forrásmunka megjelentetője,  aki  értékes  orvosi kézikönyveket  is  kiadott.  Ezek egyike  egy 

nagy metszetgyűjtemény,  amely nemrégiben ismét  megjelent  idehaza.  Közreadta  az orvos 

Dioszkoridész egyik kötetét és más jelentős szerzők műveit is, összességében mintegy félszáz 

munkát.

Az  orvosi  tanácsadás  nemcsak  a  könyvek  segítségével  volt  elérhető,  hanem 

kalendáriumok  útján  is,  és  azok  Magyarországon  is  elismertek  és  elterjedtek  voltak.  II. 

Ulászló udvari orvosa, Manardus ezekről az orvoslást a babonákkal keverő kalendáriumokról 

s az ezeket használó, orvosi diplomával nemigen rendelkező gyógyítóknak azt ajánlja, hogy 

jobban tennék, ha az ég fürkészése avagy a horoszkópok tanulmányozása helyett  inkább a 

beteg  vizeletét  és  pulzusát  vizsgálnák  meg.  Ennek  ellenére  a  kalendáriumok  gyógyfüves 



fejezetei hasznosak és használhatóak voltak, bár épp ez a fajta irodalom fennen hirdette az 

érvágás  fontosságát,  amely  nemritkán  gyógyulás  helyett  a  beteg  halálát  okozta.  (Egyes 

kutatók úgy vélik, hogy pl. Mozart halálát is a sok, elhamarkodott érvágás okozta.) Ezekben a 

kalendáriumokban  az  asztrológusok  az  érvágásra  javasolt  napokat  is  megjelölték,  és  a 

naptárakban e kitételek közlését csak 1756-ban tiltotta meg Mária Terézia.

A Prágában tanító Jessenius latin nyelvű szakkönyveiben korának valóban magas szintű 

orvosi  ismereteit  adta  át  tanítványainak,  s  ő  volt  az,  aki  ott  1600-ban  meghonosította  a 

boncolást. Sajnos 21 évvel később a cseh felkelésben való részvétele miatt kivégezték.

A test békéje

A XVII. században már egyre több olyan szakembernek a nevével találkozhatunk, aki külhoni 

egyetemről tért haza, s ott az orvostudományban is jártasságot szerzett, köztük említendő a 

talán legkiválóbb, Pápai Páriz Ferenc, aki az első, valóban modern orvosi művet jelentette 

meg magyar nyelven Kolozsvárott, amelynek legalább 14 kiadása ismeretes. Ez XVII. századi 

orvostudományunk  legkiválóbb  munkája,  amelynek  70  fejezetében  száz  betegség 

tünetsorának leírása és gyógymódjának ismertetése olvasható, és a szerző végre határozottan 

fellép a babonák ellen. „Aki csudatétel által való orvosoltatást vár akkor, mikor keze között 

vagy keze ügyében vagyon a rendes és szabatos eszköz, vétkezik az Istentől mutatott rend 

ellen.” Pápai Páriz jelszava ez volt: cselekedettel és valósággal. Ő pedig valóban a valóságot 

tárta olvasói elé, akik munkája segítségével – ha akartak – hát cselekedhettek.

E században már számos magyar nyelvű orvosi kötet is megjelent, így Csanaki Máté és 

Komáromi  Csipkés  György  is  a  pestisről  értekezett,  amely  hosszú  ideig  sajnos 

megállíthatatlan  betegségnek  tűnt,  s  amely  már  a  középkor  századaiban  százezrek  és 

százezrek halálát okozta, s csak 1709 és 1713 között hazánkban legalább 400 ezer ember lett e 

betegség áldozata.

Harc a pestis ellen, harc a tudásért

A  járványok  megtizedelte  országban  továbbra  is  egyre  több  pestissel  foglalkozó  munka 

jelenik  meg,  köztük  Köleséri  Sámuel  debreceni,  majd  nagyszebeni  orvos,  s  később 

Erdélyország főorvosa írása, de ennek ellenére e járványokat nem sikerült megállítaniuk.



Ugyanez  mondható  Gömöri  Dániel  1739-es  értekezéséről,  vagy  arról,  amelyet  a 

Tudományegyetem  orvosi  fakultása  alaprajzát  kidolgozó  Perliczi  János  Dániel  adott  ki  a 

következő évben magyar nyelven, Moller Károly munkája nyomán. Ekkor jelent meg a himlő 

és  a  kanyaró  elleni  védekezésről  szóló  első  magyar  nyelvű  munka,  Neuhold Jakab János 

soproni kötete (1736).

Részben  a  szegénység,  részben  az  orvoshiány  okozta  azt,  hogy  számosan  a 

javasasszonyokra  támaszkodtak  az  orvosok  helyett,  s  a  Felvidéken  ismeretesek  voltak  az 

olejkárok is, azok a szlovák nemzetiségű vándor-gyógyszerárulók, akik a hátukon vitték egész 

gyógyszertárukat, s jártak portékájukkal házról házra. Számuk a XVIII. század végén elérte a 

háromezret, s bár voltak közöttük képzett emberek, többségük közönséges kuruzsló volt,  s 

működésüket 1835-ben egy nemzetközi egyezmény is megtiltotta.

1752-ben elrendelte az uralkodó, hogy minden vármegye köteles jól képzett orvost is 

alkalmazni,  aki  lehetőség szerint  lakjon a  vármegye  székhelyén,  s  elrendelte  a vármegyei 

sebész alkalmazását is. 1754-ben előírták, hogy minden orvos köteles a diplomáját bemutatni, 

a külföldön szerzett  oklevelet  pedig vizsgák segítségével  honosíttatni.  A valós diplomával 

rendelkezőkről  országos  jegyzék  is  készült,  1770-ben  pedig  az  ország  egészére  érvényes 

egészségügyi jogszabály-gyűjtemény adatott ki, s talán nem véletlenül abban az évben, hiszen 

akkor kezdődött el a honi orvosképzés Nagyszombatban.

Az egyetem

Bár a besztercebányai  Moller Károly Ottó nyitott  egy kis magániskolát  – nevével  már II. 

Rákóczi  Ferenc  környezetében  is  találkozhattunk  –,  de  egymaga  az  orvoshiányon  aligha 

tudott segíteni, és még az sem segített, hogy Egerben, Zilahon, Pozsonyban és Nagyenyeden 

is voltak hasonló kezdeményezések, bábaképzők, borbélysebészi tanfolyamok. Ha országosan 

fel akartak lépni a kuruzslók ellen, ha háttérbe akarták szorítani a babonákat, s ha a bécsiek 

valóban  enyhíteni  akartak  a  magyarországi  orvoshiányon,  ha  a  gyógyfüvekben  is  járatos 

háziasszonyok,  orvoskodó  nagyasszonyok  mellett  a  nehezebb  esetekben  a  komoly  orvosi 

tudással rendelkező városi és megyei  orvosokkal is a magyarság segítségére akartak lenni, 

akkor  Bécs  ezt  csak  egyetlen  módon  tudta  megoldani:  kénytelen  volt  engedélyezni  a 

nagyszombati  Tudományegyetem  orvosi  fakultásának  megnyitását,  s  emellett  meg  kellett 

sokszorozniuk a gyógyszertárak számát is.



Egerben  már  1769-ben nyílt  ugyan  egy nyilvános  orvosképző,  de  azt  nem emelték 

egyetemi  rangra,  Nagyszombatban  viszont  orvosokat,  gyógyszerészeket,  s  1774-től 

sebészeket is képeztek. A nagyszombati orvoskarnak öt tanszéke volt, az egyiken az élettant 

és  a  gyógyszerészetet,  a  másikon  a  kórtant,  gyógytant  és  belgyógyászatot  adták  elő,  a 

harmadikon az anatómiát, a negyediken a sebészetet és szülészetet, az ötödiken a vegytant és 

a  növénytant.  Néhány évre  rá  az  egyetem áttelepült  Budára,  1784-ben pedig  Pestre,  ahol 

1786-ban az orvosok és a sebészek képzését egységesítették. Az oktatás nyelve a latin és a 

német  volt,  s  csak jóval  később vált  magyar  nyelvűvé.  Az egyetemi  orvosképzés  első tíz 

évében 55 orvos, 211 sebészmester, valamint 46 gyógyszerész és ugyanannyi szülészmester, 

továbbá 53 szülésznő kapott oklevelet,  amely az ország egész területére érvényes volt,  s e 

jogosítványt 1793-ban a birodalom egészére kiterjesztették.

Kezdetben a nem katolikus orvostanhallgatók csak licentiátusi képesítést nyerhettek, s 

csak az 1770-es évek végétől kaphattak teljes értékű diplomát protestánsok vagy zsidók. A 

Magyar Hírmondóban, vagyis az első magyar nyelvű újságban 1782. március 2-án ez a hír 

jelent meg: „A budai királyi universitás őfelségétől különös parancsolatot vett az eránt, hogy 

ezentúl  az orvosi  főbb szabadság, vagyis  az orvosdoktorság nem katholikusoknak is  azon 

módon, valamint a katholikusoknak megadassék. Most múlt böjtelő havának 21-dik napján 

abbéli méltósággal egy zsidó nemzetű s vallású, Öszterreicher Mánes József uram tiszteltetett 

meg.  (...)  A  megnevezett  orvosdoktor  ki  is  nem  régen  a  budai  s  más  azon  vidékbeli 

orvosságos vizekről bő és jeles remekírást adott világra, születésére nézve budai, ennek utána 

pedig a  füredi  savanyóvíznél  hivatalos  orvos  lészen.”  És  valóban így is  lett:  Österreicher 

Manes József lett Balatonfüred első főorvosa.

A múlt tisztelete

A  XVIII.  század  kiemelkedő  szakembereinek  sorában  kell  még  szólnunk  Weszprémi 

Istvánról,  Debrecen főorvosáról,  fontos egészségügyi  művek közreadójáról.  Híres munkája 

volt a bábamesterségre tanító kötete,  amely az első ilyen jellegű magyar  nyelvű munka,  s 

alapjául egy német szakkönyv szolgált. Később Domby Sámuel adott ki hasonló kötetet, és 

még jó néhány ilyen mű jelent meg akkoriban. A kiadáshoz az előszót barátja, van Swieten 

írta,  aki  a  bécsi  udvar  híres  tudományszervező szakembere  volt,  a  bécsi  egyetemi  klinika 

megalapítója, s akinek fontos szerepe volt a honi orvosképzés megindításában is. Weszprémi 

1760-ban megjelent egészségnevelő művét csak két évre rá követi az erdélyi Mátyus István 



munkája, így a debreceni tudós e művével éppúgy, mint szülészetével a magyar irodalomban 

úttörőnek  mondható,  és  ugyanez  áll  arra  a  négykötetes  orvosi  lexikonára  is,  amelyben 

Magyarország és Erdély addig élt híres orvosainak életrajzait foglalta össze. E lexikon nélkül 

a  magyar  orvoslás  múltja  aligha  lehetne  megírható.  Nem  véletlen  hát  az  sem,  hogy  az 

orvostörténet és a gyógyszerészet története kiváló művelői számára évente átadásra kerülő 

díjat róla nevezték el.

Weszprémi idősebb kortársa volt Hatvani István, a debreceni Faust, akitől maga is sokat 

tanult, tőle pedig az a Földi János sajátított el fontos ismereteket, aki Hadházon lett orvos, s 

aki feleségül vette Weszprémi gyönyörű szép leányát. Földi baráti köréhez tartozott Csokonai, 

a botanikában pedig követője volt Fazekas és Diószegi. Csodálatos volt hát ez a debreceni 

tudóskör, nem kis részben a kollégiumnak és Weszpréminek köszönhetően.

Az első hazai szakember,  aki az egyetemen magyar  nyelven adott  elő, Rácz Sámuel 

volt, ő a sebészeket oktatta anyanyelvén. A magyar nyelvű tankönyvirodalom egyik elindítója 

volt, aki a borbélysebészséget emelte magas szintre, s maga írja, hogy a borbélyságon azt a 

mesterséget  érti,  „mellyel  vagy  kéz  vagy  eszköz  által  valami  külső  nyavalya 

meggyógyíttatik”.

Ezek a  külső és  belső  nyavalyákra  gyógyírt  keresők voltak  orvoslásunk hőskorának 

tisztes hősei.

Gyógyítók gyógytudománya

Az  1825-ben  megalakult  Magyar  Tudós  Társaság,  az  1837-ben  létrejött  Magyar  Királyi 

Orvosegylet,  majd  az  Orvosi  Könyvkiadó  Társulat,  s  a  megindult  orvosi  folyóiratok  is 

segítettek  abban,  hogy magas  szintűvé  váljon  a  honi  orvoslás.  Fogalmazhatunk  így  is:  a 

semmelweisi eszmék, a Toldy Ferencek, a Bene Ferencek, a Hőgyes Endrék, a Bókayak, a 

Korányiak és Balassák időszaka ez, egy olyan kor, amely nemzetközi hírűvé tette a magyar  

orvoslást.

Erdélyben 1717-ben nevezték ki az első főorvost,  mégpedig Köleséri  Sámuelt,  jóval 

később, 1806-tól  pedig a  kémiai  kutatásairól  is  híres  Nyulas  Ferenc töltötte  be e  posztot, 

pontosabban a  protomedicusi  hivatal  vezetői  tisztét,  s  Horvátországban is  hasonló  jellegű 

hivatalt  állítottak  fel.  A  királyi  Magyarországon  a  megyei  főorvosi  hivatalokat  1752-ben 

szervezte meg az uralkodó, s az 1770-ben kiadott egészségügyi jogszabály, majd az országos 

egészségügyi  bizottság  szabályozta  e  főorvosok,  továbbá  a  sebészek,  gyógyszerészek  és 



bábák kötelességeit, jogait. Itt csak 1786-ban jött létre az az országos főorvosi hivatal, amely, 

mint említettük, Erdélyben már 1717-től kezdve ismeretes volt, s az első országos főorvos 

Veza  Gábor  lett.  Őt  1802-ben  Schraud  Ferenc,  1806-ban  Pfisterer  András,  1825-ben 

Lenhossék Mihály, 1841-ben pedig Stáhly Ignác követte.

A  török  hódoltság  utáni  időszakban  Budán  1689-ben  hoztak  létre  katonakórházat, 

Pesten pedig 1727-ben épült meg az invalidusok gyógyító intézménye. 1717-ben Budán jött 

létre az első polgári városi kórház, ez kapta 1846-ban a Szent János Kórház nevet. 1798-ban, 

elsősorban pestises betegek számára hozták létre a Szent Rókusról elnevezett kórházat, s az 

irgalmas rendiek Pozsonyban, Egerben, Pécsett,  Vácott és Pápán is kórházat alapítottak. A 

Császárfürdő  közelében  épült  meg  1808-ban  a  kegyesrendiek  gyógyhelye,  s  az  1830-as 

évekre az ország kórházainak száma elérte az 56-ot, 1848-ra pedig a 72-t.

Az uralkodó arra is felfigyelt, hogy a higiéniás tudás tanítható, elterjeszthető, s 1793-tól 

az egyetemen a közegészségtant önálló tanszék keretében adták elő, amelynek első vezetője a 

már említett Schraud Ferenc lett, 1803-tól pedig Bene Ferenc volt annak professzora. Nem 

volt könnyű dolguk, hiszen tanítványaik sokszor emlegették a régi mondást: könnyebb egy 

falut lerombolni, mint szokásait megváltoztatni.

A vakcináció

Ekkorra  már  elterjedőben  volt  a  himlőoltás  is.  Az  első  hazai  variolizációs  adat,  tehát  az 

emberről emberre való himlőoltás módszere 1717 óta ismeretes, attól kezdve alkalmazta azt 

Raymann Ádám János, Eperjes főorvosa. Ez az eljárás Angliában 1722-től kezdve terjedt el,  

de az effajta oltás nem volt teljes értékű, bár többen is tudtak róla idehaza, értekezett erről 

Weszprémi István, Benkő Sámuel és más is, de a helyes megoldásra csak Jenner jött rá a 

század  utolsó  éveiben,  s  jött  létre  hamarosan  (1799)  Angliában  a  világ  első  oltóintézete. 

Jenner módszere a vakcináció volt, az első olyan eljárás, amellyel a betegséget meg tudták 

előzni.  E  prevenciós  módszert  hazánkban  elsőként  hatásosan  Bene  Ferenc  népszerűsítette 

1802-ben, de könyvében már – és ez egy meglepő adat – 43 olyan magyar orvost említ, aki 

próbálkozott a himlőoltás elterjesztésével. Bene mellett Nyulas Ferenc ugyanabban az évben 

Kolozsvárott írt róla, a később Nagyenyedre kerülő Váradi Sámuel pedig Bécsben. Szintén 

1802-ben értekezett az oltásról a vegyész Kováts Mihály, azután az országos főorvos Schraud 

Ferenc és utódai is, akik már megjelentetik a himlőügyi szabályzatot is.



Sajnos a Bach-korszak éveiben számos helyen elmaradtak az oltások, vagy higiéniai 

hiányosságok miatt azok mellékhatásai léptek fel, s ez újabb járványok táptalaja lett. Bizony 

csak az 1876-ban kiadott törvény teszi mindenki számára kötelezővé az oltást, de más fertőző 

betegségek  továbbra  is  pusztítottak,  köztük  a  kolera,  amely  az  utazások  számának 

megnövekedésével és a közlekedés meggyorsulásával egyre gyakrabban jutott el hozzánk is, s 

a szomorú 1831–32-es járványban mintegy 250 ezer ember hunyt el, köztük az író Kazinczy 

Ferenc  és  a  csillagász  Tittel  Pál.  Még  Széchenyi  István  gróf  is  jelentetett  meg  ekkor 

szabályzatot a birtokain élők kolerafertőzésének megakadályozására.

Reformkori orvosi reformok

Néhány évvel a járványt követően, 1837-ben a gyógyászat szakemberei orvosegyesületet is 

alapítottak, s 1841-től vándorgyűléseik szervezete is létrejött önálló egylet formájában, s ezek 

is  a tudás és az egészségügyi  ismeretek  országos elterjesztését  segítették.  A reformkor az 

orvosi  folyóirat-irodalom  megindulásának  is  a  kezdete,  mert  bár  egy  korábbi  orvosi 

periodikáról is van tudomásunk, a Sándorfi József által szerkesztett rövid életű lapról, de az 

első valódi orvosi folyóirat az 1831-ben elindult Orvosi Tár lett, amelyet Bugát Pál, később 

pedig Flór Ferenc szerkesztett; az utóbbi szakember nevét ma kórház is őrzi.

Ugyancsak  reformkori  kezdeményezés  volt  az  a  mozgalom,  amely  a  magyar  orvosi 

szaknyelv kialakítását tűzte ki célul, ennek egyik vezéregyénisége Schedel Ferenc, vagyis a 

későbbi Toldy Ferenc volt,  aki az Akadémia főtitkáraként e kor tudományszervező zsenije 

volt, s nem csak az orvostudományban, de az irodalomtörténetben is, s akinek erejéből még 

arra  is  futotta,  hogy Bugáttal  együtt  latin-magyar  orvosi  szótárt  szerkesszen.  Maga Bugát 

később még jó néhány művében foglalatoskodott szóalkotással, szófaragással.

Bizony csak ezekben az években ismerkednek meg a szakemberek a már jóval korábban 

felfedezett orvosi kopogtatási módszer valódi hasznával, no meg egy igen fontos eszközzel, a 

sztetoszkóppal,  amelynek  modern  változata  minden  aktív  belgyógyász  nyakában  ott  függ, 

ugyanúgy,  mint  a  gégész  fején  a  gégetükör,  mely  utóbbi  a  cseh  származású  J.  Czermák 

találmánya, s mondanunk sem kell, hogy azt akkortájt fedezte fel, amidőn rövid ideig a pesti 

Tudományegyetem élettani tanszékét vezette 1858-ban.



Nevüket kórház is őrzi

A XIX.  század  honi  orvoslásában  a  már  említett  szakemberek  mellett  még  számos  nagy 

névvel,  igazi nemzetközi  szintű szaktekintéllyel  találkozhatunk, szinte valamennyiük nevét 

ma egy-egy kórház, s évente átadandó díj, utca, s emlékplakett is őrzi. Gondoljunk csak a 

szemészet  első  professzorára,  Fabini  János  Teofilra,  vagy  Grósz  Frigyesre,  a  nagyváradi 

szemkórház  alapítójára,  továbbá  a  gyermekgyógyászat  meghonosítójára,  Schoepf-Mérei 

Ágostra,  aki  már  1836-ban  kidolgozta  egy gyermekkórház  tervezetét.  Mellettük  a  sebész 

Balassa János nevét kell kiemelnünk, aki 1843-tól volt Pesten professzor, s akinek csodálatos 

kezét még Deák Ferenc is megörökítette a maga faragta Balassa-kéz formájában. Toldyhoz 

hasonló  kiváló  szervező  volt  Markusovszky  Lajos,  Balassa  egykori  tanársegéde,  s  ketten 

együtt vállalták egykoron Görgey fejsebének operálását is, de Markusovszky a szabadságharc 

bukása után már csak magánpraxist  folytathatott,  s  lett  akkor híres  szaklapunk, az Orvosi 

Hetilap  elindítója,  majd  a  Magyar  Orvosi  Könyvkiadó  Társulat  megalapítója.  Az  Orvosi 

Hetilap  első  száma  1857.  június  4-én  jelent  meg,  s  abban  a  korszak  valamennyi  nagyja 

publikált,  s  a  laptulajdonost  1867  után  a  honi  orvosképzés  és  továbbképzés,  valamint  az 

egészségügyi reformok megszervezőjeként és meghonosítójaként tisztelték.

A harmadik, hozzájuk kötődő személyiség Lumniczer Sándor volt, aki Bécsben szerzett 

szülészmesteri  diplomát,  s  a  szabadságharcban  Görgey  törzsorvosa  volt,  amit  csak  igen 

nehezen  bocsátottak  meg  neki.  Később  ő  lett  a  II.  Sebészeti  Klinika  vezetője,  s  ez  az 

intézmény  azért  jelentős,  mert  Magyarországon  itt  vált  első  alkalommal  elfogadottá  és 

mindennapossá az antiszepszis.

Mint látható, a magyar orvosok legkiválóbbjai – az említettek mellett Korányi Frigyes is 

– a szabadságharc aktív részesei voltak, s mellettük említhetjük az akkori országos főápolónő-

nek,  Kossuth  Zsuzsannának,  valamint  a  honi  elmegyógyászat  későbbi  megalapítójának,  a 

törzsorvos Babarczi Schwartzer Ferencnek a nevét is. Többségük egy baráti kör tagja volt, 

amelyik befogadta az azóta mindenki által elismert legnagyobbjukat, Semmelweis Ignácot is.

Az anyák megmentője

Semmelweis Bécsben barátkozott össze Markusovszkyval és Balassával, s vállalt állást Klein 

szülészeti klinikáján, ahol felismerte, hogy a gyermekágyi láz egy fertőzés következménye, 

egy  olyan  fertőzésé,  amelyet  bomlott  szerves  anyag  okoz,  s  amely  csak  a  szülészeten 

megforduló orvostanhallgatók és orvosok közvetítésével juthatott be a kórtermekbe.



Semmelweis rájött arra, hogy egy korrekt klórvizes fertőtlenítéssel e kórokozóknak a kórházi 

termekbe való bejutását  nagymértékben meg lehet  akadályozni,  fertőtleníteni  kell  tehát  az 

orvosok és orvostanhallgatók kezét éppúgy, mint a gyógyítás során használt eszközöket. Ily 

módon ő lett az aszepszis módszerének egyik első felismerője, s sajnálatos tény, hogy a kor 

szülészei felfogásával nem értettek egyet.

1850 után Bécsből visszatért Pestre, ahol a Rókus Kórház szülész-főorvosa lett,  s itt  

elsőként végzett petefészekműtétet, és a második olyan magyar orvos volt, aki a szülészetben 

alkalmazta a császármetszést. Később a Tudományegyetem professzora lett, s pesti évei alatt 

a gyakorlatban is igazolni tudta teóriájának helyességét. Az Orvosi Hetilapban 1858-ban hét-

részes  cikkében  ismertette  elgondolásait,  két  évre  rá  újabb  cikksorozatot  tett  közzé  „A 

gyermekágyi  láz  fölötti  véleménykülönbség  köztem és  az  angol  orvosok között”  címmel, 

1861-ben pedig egész tanrendszerét egy német nyelvű szakkönyvben foglalta  össze.  Véle-

ménykülönbségéről nyomtatásban is megjelent nyílt leveleiben is hangot adott, hiszen szerette 

volna, ha a külföldi gyógyító intézményekben ugyanúgy leszorították volna a gyermekágyi 

lázban elhunytak számarányát, ahogyan azt ő maga el tudta érni a Rókus Kórházban.

Néhányan elfogadták megállapításait, többségük azonban – s közöttük több nagy nevű 

professzor – nem, s így ez a tanrendszer csak igen lassan terjedt el Európában. Semmelweis 

1865-ben valószínűleg vérmérgezés következtében hunyt el, s tanítványaira, követőire maradt 

az  aszeptikus  módszer  elfogadtatása,  elterjesztése.  Összegyűjtött  írásai  német  nyelven  és 

magyar  fordításban is csak a 20. század elején jelentek meg.  Nevét viseli  ma a budapesti 

orvosegyetem, az Orvostörténeti Múzeum (ez volt a szülőháza), könyvtára és levéltára, s a 

gyermekágyi  láz  kóroktanának  feltárójáról  díjat  is  elneveztek.  Életútját,  tudományos 

munkásságát az elmúlt 125 évben nagyszámú értékes cikkben és könyvben méltatták.

Semmelweisnek  már  csak  halála  után  tudott  igazságot  szolgáltatni  a  két  híres 

bakteriológus,  Pasteur  és  Koch,  de  evvel  egy  időben  kezdett  elterjedni  az  antiszeptikus 

módszer,  a  karbolsavas-kezelés  is,  amelynek  elterjesztése  Lister  nevéhez  fűződik. 

Semmelweis  hitvallása  borzongatóan  éles  megfogalmazású  volt,  de  azzal  ma  minden 

gondolkodó,  s  a  tudományos  igazságért  küzdő ember  egyetért.  Ezt  mondotta  ugyanis:  „A 

gyilkolásnak meg kell szűnnie, és hogy megszűnjék, őrszemen fogok állni, és aki veszélyes 

tanokat merészel hirdetni a gyermekágyi láznál, erélyes ellenfélre fog majd bennem találni”. 

A gyermekágyi lázat le tudta ugyan győzni Semmelweis, az áltudományban hívő világhírű 

professzorok  makacsságával  szemben  azonban  tehetetlen  maradt.  Az  igazság  győzelméig 

pedig a szülő nők ezrei hunytak el nagy nevű professzorok asszisztenciája  mellett  a világ 

leghíresebb klinikáin.



Századvégi üzenet

A  dualizmus  korában  Balassa,  Markusovszky,  Korányi  és  Jendrassik  igyekezett  modern 

alapokra helyezni  a gyógyászatot,  majd a közegészségtan első, valóban kiváló szakembere 

Fodor József lett, aki az elsők között hirdette a vér baktériumölő képességét. Tauffer Vilmos a 

szülészet nemzetközi hírű szakembere volt, míg Hőgyes Endre a bakteriológia kiválósága lett, 

s ő módosította s tette általánossá a veszettség elleni védőoltást. Pasteur nagy tudású magyar 

követője, s elméletének továbbfejlesztőjeként tisztelték.

A Korányiak közül  Frigyes  a belgyógyászat  egyik  első nagy honi pápája volt,  az I. 

Belklinika  megszervezője,  a  belgyógyászathoz  kapcsolódó  laboratóriumi  háttér  kiépítője, 

egyben a röntgenológia híve és alkalmazója, s a szív elégtelenségeinek tudója és gyógyítója.

Korányi  Frigyes  volt  a  tuberkulózis  elleni  küzdelem megszervezője,  a  kórházak  és 

gyógyfürdők  kiépítésének  szorgalmazója.  Fia,  Sándor  édesapja  nyomdokain  haladt,  és  az 

ideggyógyászat  s  a  belgyógyászat  nagy  tudású  művelője  lett.  Ő  elsősorban  a 

veseelégtelenségek  kutatásában  és  gyógyításában  ért  el  nemzetközi  hírű  eredményeket,  s 

emellett  a  gerontológia  tudományának  egyik  megalapozója  is  volt.  Ugyancsak  édesapja 

nyomdokain  haladva  küzdött  ő  is  a  tuberkulózis  elterjedésének  megakadályozásáért. 

Iskolaalapító  tudós  volt,  nagyszámú  tanítványa  segítségével  alapozta  meg  ugyanis  a  XX. 

század honi orvoslását,  fejlesztette tovább a klinikákat,  s emelte még magasabb szintre az 

ország orvosegyetemeinek oktatói és gyógyítói munkásságát.

Patikák és patikusok

A korai századokban a gyógynövényekhez értő tudorok még nem voltak egyetemet végzett 

patikusok,  hiszen  hazánkban  csak  1770-ben  kezdődött  el  a  felsőfokú  képzésük.  Ennek 

ellenére jó néhány,  külföldön végzett  orvos és botanikus lett e szakma specialistájává,  s a 

XVIII.  század  közepén  már  magyar  gyógyszerészeti  taxa  is  készült  munkájuk  segítése 

érdekében.

Számos  gyógynövényismerő  ember  élt  a  királyi  Magyarországon:  orvosok  és 

javasasszonyok, botanikusok és földművesek, olyanok, akik tudományukat szakkönyvekből 

merítették,  s  olyanok  is,  akikre  e  tudás  a  család  vagy  a  rokonság  valamely  tagja  által 

hagyományozódott. Megszokott dolog volt az is, hogy ki-ki naplójába vagy később, tehát a 

könyvnyomtatás  elterjedése  után,  a  családi  Bibliához  csatolt  lapokra,  esetleg  egy 



gyógynövénykönyv  lapszéleire  vagy  egy  nyomtatott  botanikai  munkába  jegyezte  fel  a 

gyógyszerrecepteket. Feljegyezték, hogy a dédszülő vagy a nagyszülő mit ajánlott a náthára, 

főfájásra,  szembajokra,  hasmenésre.  Ezek  komoly  megfigyeléseken  alapuló  tanok  voltak, 

kipróbált s bevált receptek.

A régi magyar gyógyszerészek általában nem voltak egyetemet végzett patikusok, s a 

XVII. századi Magyarországon a patikák száma nem érte el a 30-at, s még 1747-ben is csak 

48 gyógyszertárról tudunk.

A patikárius a régi századokban úgymond speciárus, azaz vegyeskereskedő, fűszeres is 

volt, de már az 1244-ben kiadott Budai Jogkönyv előnyöket biztosított a gyógyító anyagokkal 

kereskedőknek.  Ennek  ellenére  a  gyógyító  növényekkel,  gyógyszerekkel  foglalkozók 

munkáját  a  XVIII.  század közepéig  különösebben szigorú törvényekkel  nem szabályozták 

nálunk,  e  mesterséget  csak  a  szokásos  céhszabályok  irányították,  mivelhogy  a  patikusság 

szabadművességnek számított.  Magát  a  patikanyitási  jogot városi  jogként  kezelték,  s  csak 

1759-től lett ez királyi jog. 1753-tól a leendő patikusnak a városi vagy a megyei tisztiorvos 

előtt  kellett  vizsgát  tennie,  1774-től  pedig  az  egyéves  felsőfokú  tanfolyam  elvégzését  is 

előírták, s ott 1786-ig 27-en szereztek gyógyszerészi képesítést.

A nagyszombati egyetemen felállított orvosi karon kezdetben öt tanszék működött, ezek 

egyike volt a „Physiologica et Materia medica” megnevezésű, s e tanszék keretében adták elő 

a  gyógyszerismeretet.  A  tárgy  első  tanára  Brandt  Ádám  Ignác  volt.  A  felsőfokú  képzés 

nyomán a század végére körülbelül kétszázra nőtt a hazai gyógyszertárak száma, a reformkor 

végére  számuk  meghaladta  az  ötszázat,  de  a  patikák  legnagyobb  része  a  városokban  és 

községekben nyílt meg. 1821-ből csak öt olyanról van tudomásunk, amelyet kisebb faluban 

alapítottak. Számuk a század végére elérte az 1500-at. 1840-ben hazánkban 555 orvosdoktort 

és 324 gyógyszerészt tartottak számon, s a városi patikusok közül a legtöbben Pest-Budán 

működtek.

A gyógyszereskönyvek

Az első európai gyógyszereskönyv 1546-ban jelent meg, ennek első honi változata a Ruland 

János Dávid által 1644-ben összeállított munka. A már a Helytartótanács által is jóváhagyott  

első, magyar megnevezéseket tartalmazó gyógyszerészeti taxa a pozsonyi Torkos Justus János 

nevéhez fűződik, aki azt 1755-ben adta közre. 1829-ben a Pest-Budai Gyógyszerész Testület 



jelentetett  meg  egy  gyógyszerárszabást,  s  hamarosan  Magyarországon  is  ismertté  vált  a 

szegény sorsú betegek számára készített európai szabvány vénygyűjtemény.

Az első önálló magyar gyógyszerkönyv csak jó száz évre rá, 1871-ben került ki a sajtó 

alól,  míg  az  azt  megelőző  évtizedekben  a  latin  nyelvű  osztrák  gyógyszerkönyvek  voltak 

forgalomban, s az utóbbiból összesen öt, javított és átdolgozott kiadás ismeretes. Az utolsó, 

nálunk is használatos,  az 1855-ös kiadású kötet volt.  A magyar-latin kétnyelvű kiadásban, 

Than Károly vegyészprofesszor vezetésével készült I. Magyar Gyógyszerkönyv már előírta a 

patikusok számára a mérőlombik, pipetta, büretta kötelező beszerzését is, s több új analitikai 

szer is bekerült e leírásba.

Az 1910-ben kiadott  III.  Magyar  Gyógyszerkönyv már jó néhány ponton igazodik a 

nemzetközi elvárásokhoz, egyezményekhez is, s az azóta megjelentekre e megállapítás még 

inkább igaz.

Érdekességként  megemlítjük,  hogy  az  1871-es  hazai  gyógyszerkönyv  58  olyan 

készítményt  hagyott  el,  amelyik az akkor forgalomban lévő osztrák munkában továbbra is 

szerepelt. Ezek között találkozhatunk az ökörepével, ezzel az 1565 óta ismert gyógyanyaggal, 

amelyet  a  magyarok  –  nem  tudni  miért  –  a  gyógyszerek  sorából  akkor  töröltek.  Az 

úgynevezett  Fel  Tauri  csak  száz  évre  rá  került  vissza  a  magyar  patikákba:  a  jól  ismert 

Cotazym forte elnevezésű drazsénak ugyanis ez az egyik hatóanyaga. Hát ilyen a gyógyszerek 

útja.

A patikusok nemcsak a gyógyszerkönyvekből tájékozódhattak, de a szaklapokból is: az 

első, a Gyógyszerészi Hírlap 1848-tól jelent meg, a második a Gyógyszerészeti Hetilap I862-

től. Hamarosan kikerült a sajtó alól az első magyar nyelvű gyógyszerészeti tankönyvünk is, 

Felletár Emil és Kátai Gábor munkája. E háromkötetes mű 1865 és 1867 kőzött jelent meg, s 

bizony a  gyógyszerészjelölteknek nem lehetett  könnyű  dolguk,  amikor  e  nagy mű adatait 

kérték számon tőlük az egyetemi szigorlaton.

Patikaedények

A középkor századaiban a magyar patikusok habán fajanszokat, tehát töretlen fényű ónmázas 

edényeket használtak, majd 1743-tól a holicsi manufaktúra vállalta magára, hogy az ausztriai 

birodalmat ellátja patikaedényekkel. E gyár munkásainak egy része is habán származású volt, 

így a  tárgyak  stílusjegye  megmaradt.  Emellett  a  keménycserépgyárak  termékei  is  kezdtek 

elterjedni (a keménycserép az 1760-as évek második felének találmánya), s az első ilyen gyár 



1801-ben alakult  Kassán.  Ezt követte  a pápai,  a rozsnyói  meg a körmöcbányai,  s a budai 

fajanszgyár 1809-ben szintén áttért a keménycserépgyártásra.

Igaz ugyan, hogy a porcelán Európában már 1717 óta ismert volt, de ezt akkor még igen 

drágán  tudták  előállítani,  a  porcelán  patikaedények  tehát  jóval  később  jöttek  divatba, 

helyettük az opál-, csont- és tejüvegből készült edényeket kedvelték a szakma művelői.

Az első gyógyszergyárak

Wagner Dániel nevéhez fűződik a hazai gyógyszeripar megteremtése, kezdetben csak a Nádor 

névre hallgató gyógyszertára melletti laboratóriumában állított elő – a kollégái számára is – 

gyógyítóanyagokat, később viszont létrehozta a Pesti Technikai Vegyészeti Gyár Rt.-t. Egy 

másik gyógyszergyáros pályája a „Sas” megnevezésű patikából indult 1901-ben, s ebből nőtt 

ki  világhírűvé  lett  gyára.  Richter  Gedeonnak  hívták,  aki  elsők  között  hozott  forgalomba 

adrenalintartalmú oldatot, s az általa alapított gyár terméke a Kalmopyrin is. 1932-ben már 

három külföldi fiókot és 40 képviseletet tartott fenn Richter, s alkalmazottainak a száma elérte 

a  300-at.  A  magyar  gyógyszeripart  valóban  világhírűvé  tette.  1944-ben,  sok-sok  társával 

együtt meggyilkolták.

A harmadik gyógyszergyár a Chinoin lett, 1910-ben alapították, s az itt dolgozók száma 

hamarosan elérte az ezret. A Sevenal, Troparin, a Neomagnol, az Ultraseptyl, s más Chinoin 

szerek, no meg Issekutz Béla professzor találmányai e gyárat is világhírnévre emelték. A C-

vitamin ipari méretű szintézisét és a papaverin nagyipari előállítását szintén itt oldották meg. 

A. Wander 1913-ban alapított gyógyszergyárat, ők forgalmazták a Karilt, a Germicidet, s más, 

ma is ismert gyógyszereket. A szérumtermeléssel foglalkozó Phylaxia alapítási éve: 1912.

Néhány híres gyógyszerész

Sadler József,  az első magyar  szárítottnövény-gyűjtemény kiadója 1838-tól kezdve tanított 

gyógyszerészeket  a  pesti  Tudományegyetemen.  Láng  Adolf  Ferenc,  a  már  említett 

szakfolyóirat kiadója volt az első olyan patikus, akit tagjává választott a Magyar Tudományos 

Akadémia  is.  Id.  Wágner  Dánielnek  adatott  meg  elsőként,  hogy  a  vegytan  doktoraként 

foglalkozhatott  gyógyszerészettel.  Az  1828–29-es  gyógyszerészorvosi  növénytana  fontos 

alapmű lett, ő maga pedig 1886-ban nemességet is kapott. Rozsnyai Mátyás neve az íztelen 



csersavas  kinin  felfedezőjeként  vonult  be  a  nemzetközi  szakirodalomba.  Csupán 

érdekességként  említjük  meg,  hogy ő írta  az első nagyobb magyar  sakk-könyvet.  Felletár 

Emil professzor „A törvényszéki kémia elemei” c. munkájával, s említett tankönyvével vált 

országszerte ismertté.

Gyógyszerészeink sokat köszönhetnek Ilosvay Lajos, Winkler Lajos, Szebellédy László, 

Weszelszky Gyula és Schulek Elemér vegyészprofesszoroknak, akik az analitikai kémia felől 

közelítettek a gyógyszerészethez.

A  századvég  legkiválóbb  gyógyszerészeinek  egyike  volt  Kazay  Endre,  egy 

gyógyszerészeti lexikon szerzője, míg a XX. század egyik legnagyobbja, a fiatalon elhunyt 

Kabay János,  a mákszalmából  előállítható  ópiumalkaloidok felfedezője.  Az általa  alapított 

gyár, az Alkaloida máig használja híres eljárását.

Meg kell még említenünk Karlovszky Geyzának, az „Arany Sas” patika alapítójának a 

nevét  is,  aki elsősorban szerkesztőként  segítette  szaktársai  munkáját,  s  ugyanez  mondható 

Matolcsy Miklósról is, aki e szakma neves bibliográfusa lett.

Több művész, író eredeti foglalkozása is a patikusság volt. Az írók közül pl. Donászy 

Ferenc és Tömörkény István, a festők közül Rippl-Rónai József és Csontváry Kosztka Tivadar 

is – eredeti szakmáját tekintve – gyógyszerész volt.

A gyógyszerészet festője

„1853. júl. 5-én Kis-Szeben szabad kir. városban születtem, a posztupici dr. Kostka-Kosztka 

László  orvos  gyógyszerész  és  Ungh-megyei  daróci  Hajczelmajer  Franciska  fia  lettem... 

Budapesten  az  egyetemre  iratkoztam  be,  ahol  nagy  szeretettel  foglalkoztam  a  górcsői 

tanulmányokkal  (preparátumokkal),  amelyeket  a  gyógyszer  isménél  a  növénysejtek 

megfigyelésénél a rajzó spóráknál magam készítettem.

De behatóan foglalkoztam a vegytannal, az ásvány- és földtannal, a krisztallografia és a 

napszínelemzéssel, továbbá az ismeretlen vegyületek meghatározásával is.

Ez ismeretekhez járult a Margó-féle összehasonlító bonctan, mely Darwin elméletére 

támaszkodott s ezzel engem a világ minden ismeretére buzdított.”

Csontváry  Kosztka  Tivadar  az  1870-es  évek  közepén  szerezte  meg  gyógyszerészi 

oklevelét, s dolgozott Léván, Iglón, Eszéken, majd 1881-ben Rómába ment, két évre rá pedig 

Párizsban igyekezett felkeresni Munkácsyt, de ő éppen nem tartózkodott a francia fővárosban.



Hazatérte  után Szentesre került,  majd 1884 októberében engedélyt  kapott  arra,  hogy 

Gácson gyógyszertárat nyisson.

Szívós munkával elérte, hogy patikája mintaszerű lett, így arra gondolt, hogy 1894-től 

bérbe adja, s a befolyó szerény jövedelemből tartja el magát, s élhet művészetének. Ez végül 

is  napi  4  korona tiszta  jövedelmet  biztosított  számára.  Első bérlője Koszta  László volt,  a 

második Eisner Sándor, 1912-ben pedig Székely Sándor vette bérbe Csontváry gácsi patikáját. 

Elutazott  Münchenbe, s  beiratkozott  Hollóssy festőiskolájába.  Ezt  követően Franciaország, 

Svájc, Olaszország és Bosznia-Hercegovina következett.

Naplójában írja: „Amidőn egy nagyobb társaságban megfeleltem arra, hogy éltem 1880 

óta egy felsőbb szellemi akarat szolgálatában, s Budapesten nyáron gyümölcsön és zöldségen; 

télen sültkrumplin vajjal s almával húsz fillérből megvacsoráztam, hihetetlenül hangzott.”

A  sors  később  sem  fogadta  kegyeibe,  hiszen  az  1919-es  proletárdiktatúra  idején 

egyetlen vagyonát, gyógyszertárát államosították. Ekkor kereste fel a szakszervezetet, hogy 

segélyt kérjen. „Tudja, hogy a patikám bérbe adtam – mondotta a szervezet vezetőjének –, 

annak a jövedelméből éltem. De most, hogyis mondjam, államosították.” Az elnök, Hermann 

Lipót látta,  hogy a művész zavarban volt.  Éhezett.  És a kérés különben sem volt szokása. 

Kapott segélyt, amelyből két hónapot élt. 1919. jún. 20-án hunyt el. Éhen halt.

A proletárdiktatúra  első „nagy”  halottja  1919. ápr.  8-án Eötvös  Loránd báró volt,  a 

második  talán  Csontváry  Kosztka  Tivadar.  A  magyarországi  tudományok  története 

mindkettejüket  nagy  tisztelettel  tartja  számon.  Úgy  hírlett,  hogy  egykoron  kevés 

gyógyszerészhallgató értette  a Tudományegyetemen az Eötvös lefestette fizikai világot,  de 

vajon hányan értékelték ugyanazokban az években egy gyógyszerész-festő felfoghatatlanul 

modern világát? Úgy tűnik: kevesen.
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