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A Duna menti Strigonium, azaz Esztergom az Árpád-házi kirá
lyok idejében még hazánk egyik legjelentékenyebb városa volt. 

A honfoglalást megelőző időkben Solva néven fontos észak-pannon 
város, később, a „Niebelunge Lied" szerint Attila hun király itt 
fogadta (Etzel) Kriemhild regöseit (Stadt Gran). Ez a szép fekvésű 
város, a hajdani királyi székhely, történelmünk vérzivataros százada
iban a X V I I I — X I X . századfordulóra már az ország területileg 
második legkisebb megyéjének székhelyévé zsugorodott. Először 
a tatárok gyújtották fel és a bajor mintára épült favázas házak porig 
égtek. Mátyás király idejében még részben visszanyerte régi jelen
tőségét, hiszen 1467-ben Academia Istropolitana néven orvosi 
fakultása is volt, de a török idők háborúi nehezen kiheverhető ká
rokat okoztak. Jelentőségét méginkább csökkentette az a körülmény, 
hogy a gyászos mohácsi csata után négy évvel a prímási hivatal 
menekülni kényszerült. A császári területen levő Nagyszombatra 
tették át a káptalani székhelyet, a honnan csak 1820-ban helyezték 
vissza a magyar érzelmű Kopácsy hercegprímás erélyes ösztönzésére 
(aki nem akart jönni, azt hivatalábból felfüggesztette). E század
fordulón a gyarmati sorban levő Magyarország közegészségtani 
helyzete is valóban gyarmati jellegű. Az állandó járványok miatt 
Mária Terézia 1752-ben elrendelte megyei orvosok alkalmazását. 
Ez egyik Első Esztergom megyei főorvos Pudelkó József volt, akinek 
a Van Switen által aláírt diplomája a városi levéltárban található. 
Nemesi levelet pedig a szegény betegek gyógyításáért kapott. Majd 
1799 őszén Lenhossék Mihály személyében új megyei orvost kap 



a megye. A Habsburg elnyomás egyik leggyászosabb időszaka ez* 
Alig néhány éve, hogy a Vérmezőn az önálló magyar gondolatnak 
fejét vették, az ébredező nemzeti irodalom és szellemi élet legjobbjai 
pedig börtönökben sínylődnek. A 20 éves Lenhossék Mihály (Lino-
schegg nevű pozsonyi asztalosmester ambiciózus fia), aki előbb 
Bécsben, majd Pesten hallgatja a Medicinát, 1799. augusztus lö-án 
avattatott doktorrá. Alig szárad meg diplomáján a tinta, máris nagy 
hatáskörű állásba kerül. Magyarul ekkor még törve beszél, de érzel
mei egyértelműek. Irodalmi látóköre már ekkor meglepő. Született 
szervező, akiben ritka szerencsével párosult az elméleti érdeklődés 
a mindent alkalmazni tudó gyakorlati érzékkel. Esztergom „Pro-
tocullomai" őrzik az oly gyakran leírt nevét, a közjó hasznára végzett 
cselekedetek legfőbb ösztönzőjét. Statisztikai tábláit példás rendben 
vezette. Egyik legkiemelkedőbb érdeme, hogy vidéken elsőként 
végzett mintegy hatszáz személyen nyilvános himlő ellenes védőoltást 
1801. októberében. Erről a Salzburgabn megjelenő Medizinisch 
Chirurgische Zeitung 1802. évi I I , kötetében számol be. Alig két 
év múlva az esztergomi keserűvizekről számol be, „Kurze Nachricht 
über Graner Bitterwasser" címen (az esztergomi gyógy- és hőforrá
sok — sajnos, napjainkra már eldugultak, illetve hidegebbek lettek. 
Ugyanis a 48-as szabadságharc alatt még a pesti és észak-dunántúli 
honvédséget az esztergomi hőforrásokhoz vitték tetvetleníteni. A fel
jegyzések szerint a honvédek közül nagyon sokan égési sebeket 
szenvedtek a melegvíztől, ami a jelenlegi 29 fokos vízről aligha kép
zelhető el (vagy csak kutatni kell utána?). Lenhossék esztergomi évei 
alatt végzett irodalmi tevékenysége csak prológusa volt annak a szé
leskörű és nagyarányú működésnek, amely igazán a pesti élettani 
tanszékre való kinevezésével kezdett kivirágozni. Közvetlenül a k i 
nevezése előtt írt egy latin nyelvű gyógyszertani beadványt, a külföld
ről nehezen és főleg drágán beszerezhető gyógyszerek és gyógynövé
nyek megfelelő hazaiakkal való pótlásáról. A helytartótanács ugyanis 
kiadott egy körrendeletet a megyéknek, hogy a nagy gyógysz?rhiány 
enyhítésére próbálják meg hazai fajtákkal ellátni a lakosságot. 

A gyógyszertani beadvány fordítása a következő: 
,, Tekintetes Vármegye ! 
A nagyméltóságú m. kir. Helytartótanács folyó évben kibocsátott 24265. 
sz. intézvényének eleget téve, a bécsi Egyetem Orvostudományi Kara 



által három osztályba sorolt exoticus gyógyszerekkel kapcsolatban
amelyek velem azon célból kegyesen közöltettek, hogy saját tapasz
talataim alapján elő tudnék hozni olyan hazai termeivényeket, melyek, 
kdl ezeket helyettesíteni lehetne véleményes jelentésemet az alábbiak
ban terjesztem elő: 

Az első osztályba azok az exoticus gyógyszerek tartoznak, amelyek 
egyrészt könnyen nélkülözhetőek az orvosi gyakorlatban, másrészt 
házilag is előállíthatók. 
Ezek a következők: 
Acacia succus, ezt minden orvos nélkülözheti. 
Anisum stellatum (csillagos ánizs) melynek expectorans hatása van, 
a Radix Liquiritiae és a hazai ánizs, valamint a kömény jól helyet
tesítik. 
Balsamus Copeive (kopálbalzsam), amelynek stimuláló, analepticus, 
antispasmochicus és diureticus hatásai ismeretesek, megfelelően he
lyettesíti és pótolja ezen erényeket az in oleo Aether eo Flor um. 
Chamomülae vulgaricum. 
Balsamus Peruvianus (Perui balzsam) belső használatra az Oleum 
destillatum anisi és a Phoeniculi anisi, külső használatra pedig a Tere-
benthina liquiritia tökéletesen helyettesíti. 
Benzoes gumi, elsősorban mint kozmetikai szer ismeretes, ezért orvosi 
használatra szükségtelen. 
Cacao nem számítható gyógyszernek, de a Buíyrum különböző kenőcsök 
alapanyaga, de tehénvaj, vagy friss zsír, hozzáadva kevés sárgaviaszt, 
teljesen feleslegessé teszi. 
Canella alba, Cardomomum és Cariofilo entia valamennyi szükség
telen, nélkülözhetjük. 
Cascatilla Cortex az antifebrilis hatása kipróbált. A következőkkel 
helyettesíthetjük: Trifolium, Fibrinum gentianae, Calamus aroma-
ticus és amaricantibus. 
Cassia fistula, a nálunk honos Pulpa Prunorum megfelelően he
lyettesíti. 
Cateci succus, adstringens hatását az agyagos föld pótolja, sebekre 
pedig prosarum virágot, bistortex gyökeret, fűz- vagy tölgyfakérget 
alkalmazhatunk helyette. 
China nodolosa gyökere, mint gyógyszer feledésbe ment. 
China mag teája féregűzőnek használatos, a következő szerekkel he-



lyettesíthetők; Tanacetum (aranyvirág) magva, Filix gyökere, dió, 
Allium caepa, valecena, zeller, higany édes szemcsés ón és Oleum 
Petrae Rubrum. 
Conriella, orvosi haszna alig van. 
Colveinthis, már kevés orvos alkalmazza. 
Contrajetval radix jól helyettesíthető Calamus aromaticus és ha
sonlókkal. 
Cubebatum fructus, valamint a Curcuma radix orvosi használatra 
ritkán kerül. 
Elemi gumi emplastrum és kenőcsök készítéséhez felesleges, mert a Pix 
alba és nigra, Colfonium, valamint a Terebethin főzet helyette
sítik. 
Euforbium Gumi (kutyatej) óvatos orvosnál nem jöhet számí
tásba. 
Fungus Melitensis felesleges. 
Galunga radix stimuláló hatása helyett más használható. 
Galbanum Gumi, rá ugyancsak érvényesek, amit az Elemi-gumiról 
mondtam. 
Geofrae radix, mint féregűző szer használatos, helyette a Gumigute 
alkalmazását ajánlanám. 
Chino-Gumi, amelynek dicséretes adstringens hatását folyásokban 
csak a legritkább esetben figyelték meg, egyéb enyhe adstringens szerek
kel helyettesíthető. 
Laccae-gumi tincturája és pora fogmosószernek használatos. 
Nux Moscata, ezt inkább ételízesítő fűszerként használják, gyógyszer
tárban aligha van rá szükség. 
Mirabolaena, használata már nem szokásos, helyette a Cimento herba 
és radix aromaticus ajánlható. 
Piper Culinae, paprikával helyettesíthetjük. 
Quassiae Lignum (fahéj) házi ízesítésre az Absinthium vulgare Tri
folium, a Poleligata amara, gentiana, calamus aromaticus, Centaurem 
minius és a Cardus Benedictus használata javasolt. 
Sabadilla semen, néha gyors hatású féregűző. 
Sanguis Draconis, mint adstringens a legkevesebb erővel hat. 
Sasaparilla radix, amelynek antisifiliticus hatása előzőleg még két
séges volt, a Humulus Lupulus gyökere jól helyettesíti. 
Scamoneum, drasticus hatása miatt nyugodtan mellőzhetjük. 



Senega poligata, magam is tapasztaltam, hogy tüdőbetegségben köny-
nyítő hatású. Az orvosi gyakorlatban nagy a jelentősége. A Matubium 
album gyakran hasonló hatású. 
Serpentareae radix, mind febris intermittens, mind febris continuis, 
valamint exanthematicus egyedüli csillapító gyógyszerének számítható. 
Saját tapasztalatom, hogy járványos tifosus lázban, amilyen három 
évvel ezelőtt zajlott le nálunk, nyugodtan mellőzhetjük. 
Simatuba Cortex, adstringens anyaga a tölgyfa, a fűzfa és a vad
gesztenye törzsének a kérgében is megtalálható, de helyettesíthető a 
szarvasmarha faggyújával is. A Tamarindus gyümölcse főként rézzel 
(rézvegyületekkel) eldolgozva veszélyes és felesleges orvosságot nyújt, 
helyette többnyire e lőnyben részesíthető a borkővel (cremor tartari) 
kevert szilvalekvár. 
Traganta mézgája felesleges. 
Zedoaria gyökerét ritkán szokták használni, tehát felesleges. 
Zingiber Culina (konyhai gyömbér) aromája a gyógyszertárakban 
ritkán fordul elő. 

2. Osztályba sorolt exoticus gyógyszerek olyan hatóanyagokat tar
talmaznak, amelyek helyettesítő szerekben ugyan sok esetben bővel
kednek, de mégis akadnak olyanok, melyek egyes betegségekben szük
ségesnek azon okból számítanak, mivel hazai termeivényekkel teljes 
joggal aligha pótolhatók. 
Ezek a következők: 

1. Aloe besűrített nedve gyengélkedőknek, lábadozóknak tiltatik, 
mikor padig haszonnal nyújtjuk, hogy az indikált célnak valóban meg
feleljen, az ezzel való visszaélés megakadályozandó, sok esetben a gra-
tiola kivonatával jól helyettesíthető. 
Ammoniacum gumi hatóanyaga köptető, többnyire mucilaginosus ke
serű anyagokkal és az Althea Sálep gyökerével helyettesíthető, mint 
tapasz azonban felesleges. 
Assa foetida (ördögszar), már a régi orvosoktól is minden esetben, 
mikor ennek gyantáját adni szokták, a fokhagyma (allium sativum) 
ajánltatott. 
Castoreum hatóanyaga stimuláló, analepticus, antispasticus, mint ilyen 
kitűnően használható, de ezt a nem egykönnyen készíthető orvosságot 
a gyógyszerész szívesen nélkülözi, mert az Oleum animale Diperii 
a Castoreum hatóanyagát sok esetben jól helyettesíti. 



Guaiac gyanta erélyesen stimulál, öregkori arthiritisnél a kívánt sikert 
mindig meghozza. A Millefolium mézgája vizes spiritusszal elkészítve 
a Guaiac gyantát jól helyettesíti. 
Moscus stimuláns és analepticus, különféle idegbántalmaknál teljes
séggel jól használható, hogy azonban a sikert meghozza, nagyobb do-
sisra van szükség. Gyakorlatban a Valentiana angelica Spiritus aetheri 
szarvassá hozzáadásával helyettesíti. 
Myrrha gyantát az arum gyökér (radix ari) és ennek főzete némely 
esetben helyettesíteni képes. 
Rheum (rebarbara) ez a gyógynövény azok között az exoticus ter
meivények között tárgyalandó, amelyek semmiképpen nem nélkülöz
hetők. Hazai teánkat, ha ennek hatóanyaga ismeretes lesz, szorgal
masan termeszteni kell. 

Végül: 
a 3. osztályba azok a gyógyszerek, gyógynövények tartoznak, melyeket 
az orvostudomány semmiesetre sem tud nélkülözni, ha olyan ható
anyagokat tartalmaznak, melyek hazai termeivényekben ezidáig meg
találni nem sikerült. 
Ezek a következők: 
Arabicum gumi (arab mézga) emolliens relaxans, obliviens hatású 
különböző mellbetegségekben. Az eljárás első útjaként, ahol erős az 
inger, ott bepólyázandó. Továbbá a gyomor és altesti rész bekenve 
kitűnő eredményt ad. Mégis az én véleményem szerint ezt a gyantát 
(mézgát) több hazai terménnyel biztosan tudjuk helyettesíteni, melyek 
erre a célra megfelelnek. Az Althea és Salep gyökere, a különböző 
kosborfélék (orchites), melyek Magyarországon bőségben találhatók, 
valamint a lenmag (semen Uni) és a Canabis amigdale, a gumi Caras-
sorum tisztán, vagy vizes oldatokban az arab mézgát biztosan pótolni 
tudják. Ezenkívül a szarvasaggancs zselatinája (gelatina cornu cervi) 
is pótolhatja ugyanezt. 
Cassia lignea (fahéj) Laurus cassiae (babérlevél) és cinamonis ható
anyagai stimuláló és bizonyos körülmények között roboráló szerként 
ismeretesek, erős tinctúrája metrrorrhagiában kiváló orvosságot nyújt, 
melyet az orvos nehezen nélkülözhetne. Hígított kénsav agua aromatica-
val és kevés ópium hozzáadásával hasonló esetekben a baj kezdetén 
igen jeles sikert eredményez. 

SO 



Cortex Chinae ennek gyógyítóereje csak akkor van, ha annak valódi
ságához és jól konzerváltságához kétség sem férhet. 
A China kéreg gyógyító erejét kettős megfontolásból vezethetjük le, ül. 
figyelhetjük meg. 
1. -ször: amennyiben roboráló és stimuláló hatása a különböző beteg
ségekben beáll, 
2, -szor mint specificum, a váltóláznál (febris intermittens) sok más 
kisebb eredményt nyújtó gyógyszerekkel együtt adva eredményezni 
szokott. 
A Cortex Quercus (tölgyfakéreg) a Hypocastain (vadgesztenye) 
a Cortex Salicis (füzfakéreg) nagyobb dózisokban nyújtva gyakrab
ban jó sikerrel helyettesíti a China-kérget. Azonban, mint specificum 
a nem helyi okokból születő váltóláznál, hanem biztosan előttünk 
eddig még nem ismert kórokozók által változó helyeken és a maga ide
jében újból előjövő eseteknél, amíg ismeretünk nem kielégítő, addig 
a China-kéreg más biztos gyógyszerrel nem helyettesíthető. 
A közelmúltban nemcsak narkotikumok és egyéb mérgeket tartalmazó 
növény fajokból, hanem zöldségfélékből kísérelték meg a kémia segít
ségével orvosságokat pont a váltóláz ellen előállítani, de nekem úgy 
tűnik, sikertelenül. 
A hosszú ideig fennálló váltólázak (febris intermittens pertinantissimus) 
a kéreg szedése után, még ha hosszú ideig szedik is, fennmaradtak. 
A kis dosisok nyújtása a láztalan időszakokban indokoltak. 
A szilárd testrészek lanyhasága és életerők ernyedése néhány esetben 
ezen orvosságtól megjavult. 
Hátra van tehát, hogy a China-kéreg helyettesítését az előforduló 
esetekben részemről a továbbiakban megkíséreljem. Ami ennek a gyógy
szernek roboráló és antifebrilis szerepét illeti, azt teljesen beigazolt 
és minden kétségen felül áll. Ingredientiája, elkészítése és alkalmazása 
az ismert úton történik. 
Jalappa gyökér (radix Jalappae), erre a drasticus gyógyszerre némely 
esetben az orvosnak teljességgel szüksége van. A Gratiola (istenkegy) 
mégis sok esetben helyettesíti. Hasonlóképpen a fekete hunyor (helle-
borus niger) gyökere, valamint az ebből készült kivonat, mely a leg
régibb időktől fogva sokak által dicsért, de többnyire feledésbe merült. 
Vissza lehetne az orvosi gyakorlatba hozni. 
Láttam hajdan a földműves népnél draszticus laxantiat a Fisolacea 
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ducandra és a Sambucus nigra (fekete bodza) gyökeréből ennek a nedve 
hashajtó hatású. 
Vigyázatlan emberek ezenkívül a Ricinus Communis magvát néha 
megeszik. Nagyobb adagoktól Hypercatarrheat, Colerat, Disenteriat 
láttam keletkezni. Ez okból vájjon az orvos által nyújtott ricinussal 
nem lehetne-e helyettesíteni a falappá gyökeret! 
Radix Ipecacuanhae Specificus hatóanyagokon kívül különféle beteg
ségekre hatásos szereket is tartalmaz. Kis dosisokban nyújtva más 
hánytatószer aligha helyettesítheti. Refract dosisokban e gyökér spas-
musban, dispepsiában, disenteriában, metrorrhagiában, asthmában stb. 
hatásos. 
Radix asari Európei (kapottnyak gyökér), mely a régieknél már azon 
időkban, mielőtt az ipecacuanhat ismerték volna, hasonló esetekben al
kalmazták, nem volna képes ezt most is helyettesíteni! 
Opium. Ez az orvosszer jólehet, a vigyázatlan emberek nagyon visz-
szaélnek vele, az orvos felszerelésében nem soha könnyen nélkülözhető. 
Hasznossága és sokféle kiválósága különféle betegségekben annyira 
helyesnek bizonyultak, hogy róla bővebben szólni feleslegesnek vélem. 
Saját éghajlatunk alatt a Hyosciamus niger (beléndek) levelei, melynek 
főzete éppen nem hiábavaló, helyettesítheti az Ópiumot. 
Saccharum (cukor), az ebből készített szirupot íz javítási célból 
(ahogy mondják) szokták alkalmazni ill. orvossághoz hozzáadni. Ha 
van is a cukorban valami orvosi érték, azt más gyarapítószerekből 
könnyebben meg lehet szerezni, mint a cukorból. A szirupokkal való 
visszaélés, mely keserű anyagú orvosszereknek főként erejét és ízét 
könnyen leronthatja, rendelettel kellene szabályozni. 
A tisztított méz alkalmas hozzáadószerekkel javítva, a cukorból készült 
szirupot helyettesíteni. 
Spongia marina (tengeri sponyga) a chirurgusi használatban az 
agaricus praematurus pótolni képes. 
A Solea Coreacea Antiqua, ismeretével a struma specificus gyógyszeré
vel rendelkezünk. Az izzítás útján visszamaradt hamujában konyhasó 
hozzáadásával érjük el. Mint a megfigyelések tanúsítják, ez a Spongia 
marina hatását megfelelően helyettesíti. 
Tehát ezek azok, melyek a saját tapasztalataim alapján megismerve 
az exoticus gyógyszerekről mondhattam. 
Nyilvánvaló ebből tehát, hogy sok olyan van, melyeket biztosan nél-



külözhetünk és melyek csak a kereskedelmi haszonlesést és az ebből 
folyó fényűzést szolgálják. Ez végülis a gyógyszertárakban is utat 
talál és az orvosok véleményét is meghódítja, amely által a gyógyszerek 
fokára emelkednek. 
Vannak azonban ezeken kívül még olyanok is, melyek különleges 
hatását az orvosi Tudomány aligha nélkülözheti ugyan, de ezek is hazai 
szerekkel helyettesíthetők. 
Az Orvostudomány hasznossága és az emberi nem java megkívánja, 
hogy az orvosi felszerelés egyszerűbb állapotra legyen hozva és azokat 
a gyógyszereket, melyeket kéznél tartunk, alaposan megismerjük, ne
hogy a külföldi szereknek a hazaiakkal szemben könnyen előnyt ad
junk. Hallgatok azokról a gyógyszerekről, melyek beszerzését az ország 
pénzügyi helyzete eleve kizárja és melyek amúgyis csak a kereskedelem
nek és a nyerészkedésnek hoznak hasznot. 

Esztergomban, 1808. december 10-én 
Lenhossék Mihály s. k. tekintetes Esztergom vármegye rend
szerént való tisztiorvosa". 

A fenti beadványt közvetlenül a pesti élettani tanszékre való k i 
nevezése előtt írta. Kinevezése e beadvány tükrében is érthető és 
indokolt. Magas ívelésű pályája ilyen állomásokkal büszkélkedhet; 
élettan tanszék Pesten (két évig dékán); majd az akkori idők leg
híresebb, a bécsi egyetemen élettantanár (itt szintén két évig dékán); 
a reformkori Magyarországra hazatérve haláláig hazájának „pro-
tomedicusa". Közben megkapta a svéd Wasa-rendet. Érdemei köz
ismeretek. Talán az sem véletlen, hogy a nagy magyar reformer, 
Széchenyi István barátja és háziorvosa volt. Rá emlékezve önkén
telenül is Arany Jánosnak Széchenyi emlékezetére írott sorai jutnak 
eszünkbe: 

,,Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl; 

*Hanem lerázván, ami benne földi, 
Egy éltető eszmévé finomul." 

6* 83 
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