
Nagybánya — orvostörténeti szemmel 
A „magyar Barbizon", a régi Szatmár megye eme 

festői fekvésű bányavárosa elsősorban modern piktú-
ránk bölcsőjeként ismeretes. Ám kitűnő képekkel egy-
időben, nagy emberek (is) születtek itt, elég Ferenczi 
Béni, Tersánszky Józsi Jenő, avagy éppen Németh 
László személyére hivatkoznunk. Nagybánya a hosz-
szan tagolt megye keleti végének a központja volt, a 
megyei székhely pedig a nyugati részén elhelyezkedő 
Nagykároly, míg a legnépesebb város centrumban lát
ható Szatmárnémeti. 

Nagybánya és Felsőbánya terjedelmes uradalmak 
(Meggyesi, Drágfi) között húzódott meg, de gazdag 
aranylelőhelyei miatt a mindenkori uralkodó kizáróla
gos tulajdonának számított. Főleg a Hunyadiak és 
Bethlen Gábor alatt élte fénykorát, Magyary—Kossá 
többször utal fejlett közegészségügyi helyzetére, ami a 
sárga nemesfém rendkívüli fontossága miatt érthető. 
A bányászokat Szászországból hozták, szakértelmükre 
szükség volt, fürdők, húslátók és orvosok szolgálták a 
munkások egészségügyét, ahogy a város egykori német 
nyelvű irataiból kitűnik. 

Orvostörténetünk holdudvarába mégis a Rákó
czi-szabadságharc idején került. A kuruc generális 
Károlyi Sándornak háza volt a városban, ezért a leg-
szorongatottabb időkben a bányaváros viszonylag biz
tonságos helynek számított. Nagy szükség is volt rá, 
hiszen 1707-ben Babutin császári hadvezér zsoldosai 
feldúlták a híres nagyenyedi Kollégiumot. A diákok 
Pápai Páriz professzor vezetésével és Károlyi Sándor 
generális védelme alatt Szatmárra, majd Nagybányára 
menekültek. I t t lakott ugyanis Pápai Páriz tanártár
sának, Enyedi Istvánnak az édesanyja, így részben 
a Károlyi-kúria, másrészt Enyediék háza közel két 
esztendeig nyújtott menedéket a bujdosóknak, ön
hibáján kívül a bajból gyakran a békétlenségbe került 
Pápai Páriz szinte valamennyi könyvcíme azért is kez
dődik talán a „Pax" szóval, amit csak nagy ritkán sike
rült megtalálnia. Szatmári száműzetése alatt írta a 
Pax crucis című művét, a Dávid-zsoltárok Béza-féle 
változatának fordítását. „Kezdettem Szathmárt a buj
dosásában, 10. decemb. 1707. Végeztem Na.Bányán, 
30, Pug. 1708"-olvashatjuk a százötvenedik zsoltár 
után. A várost végleg 1709-ben hagyták el és tértek 
vissza Nagyenyedre. Nagybánya (latinul Rivulus Do-
minarium) egyébként nem volt számára ismeretlen 
hely. Amikor 1672 tavaszán peregrinációba indult, már
cius 21—28 között itt tartózkodott. „Voltam az Pá
vai Andrásné asszonyom és fia, Váradi István uram 
házánál, kik jó szívvel fogadtanak, mint a Sunamitis, 
úgy tartott, fogadott és bocsátott házátul." Pontos és 
megható útinaplója szerint. Megfordult Nagybányán 
ebben az időben Vízaknai Bereck György is, később 
Köleséri Sámuel, mint Károlyiné Barkóczi Krisztina 
kezelőorvosa. A szatmári béke után (ahogy Acsády 
Ignác írja) Károlyi Sándor telepítési és birtokpolitiká
ja, valamint keménykezű járványbiztosi ténykedése 
nélkül, a Tiszántúlon Erdélyig alig maradt volna em
ber. Ez utóbbit Magyary Kossá is alátámasztja a Ma
gyar Orvosi Emlékek II . kötetében. 

így lesz a Vezérlő Fejedelmet „eláruló, birtokszer-
322 ző, labanccá vált főúrból" ( a kuruc klisét nem a mar

xista történetírás készítette) maradékot megőrző reál
politikus. Berend T. Iván akadémiai elnök szavaival 
„Károlyi Sándor 171 l-es megalkuvása, az adott hely
zetben és lehetőségek közepette nagyon sikeres komp
romisszum volt". A 18. század első felében keveset 
olvashatunk Nagybánya egészségügyéről. Hacsak azt 
nem, hogy a rossz termések következtében többször 
fenyegette éhínség a bányászokat, s amennyiben a jár
ványoknak kedvező tömeges testi leromlás nem követ
kezett be, újfent a Károlyiaknak köszönhető. Ingyen 
szállítottak gabonát és vágómarhát a bányavárosba. 
Említésre méltó orvosról 1773-ig nem tudunk. Ekkor 
került a Fernezelyi patak völgyébe, a királyi kamarai 
és a városi főorvosi hivatal élére a fiatal Rácz Sámuel, 
aki 1777-ig töltötte be ezt a tisztséget, ám rövidesen 
olyan tekintélyre tett szert, hogy útja egyenesen a 
Nagyszombatból Budára áthelyezett orvosi kar köte
lékébe vezetett. Mint ismeretes, ő lett az első magyarul 
előadó tanár. Nagybányán írta az Orvosi oktatás, melly-
ben a leggyakrabb és legközönségesebb belső nyavalyáknak 
jelei és orvosságai leiratnak (Buda, 1776) című könyvét, 
de megfigyelte és leírta a bányászok között gyakran 
előforduló kólikaszerű betegséget. Ehhez tudnunk 
kell: amikor a bányák „aranytartalékai" lassan fogy
tak, előtérbe került az ezüst-, majd az ólomkitermelés. 
Mindkét fém nem kevésbé fontos az aranynál, amely-
lyel persze újat nem mondhatunk. Mindazonáltal Nagy
bánya a 19. században érclelőhelyként vesztett a ko
rábbi jelentőségéből. A városnak ekkor már van nyil
vános jellegű, valamint külön „Bánya- és Kohómun-
kások" kórháza. Vízellátását a közeli Gutin hegység 
forrásaiból csatornázással biztosították. 
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Akadnak nem orvostörténeti jellegű momentu
mok, amiket a krónikás nem tud említetlen hagyni. 
PL ez a királyi érdekeltségű, hivatalaiban német nyel
vű bányaváros volt az első, amely Kossuth Lajost 
díszpolgárává választotta. Vagy ne szóljunk róla, 
hogy Petőfi Sándor 1847 szeptemberében Erdődről 
Koltóra menet e városban töltötte nászéjszakáját! 
Végül itt élt huzamosabb ideig Kemény Zsigmond, s 
írta meg a Zord idők eímű regényét. Ha még hozzászá
mítjuk: itt született Lendvay Márton, a század leg
nagyobb magyar színművésze, az Erdélyszéli bánya
városban kultúrtörténetünk egyik fényes fókuszát 
csodálhatjuk. 

A kiegyezés után, majd a kapitalizmus kialakulá
sának kezdetén gazdaságilag a központi fekvésű Szat-
már-Németi vette át a vezetőszerepet, a megyeszék
hely mégis Nagykároly maradt. Nagybánya—Felső
bánya—Kapnikbánya munkaerőigénye megnőtt, ami 
egyrészt a szabadságharc veszteségei, másrészt a lassan 
kezdődő, de gyorsan folytatódó kivándorlás következ
tében demográfiai eltolódáshoz vezetett. A környékbeli 
falvakban már korábban bekövetkezett. 

A város festőiskoláját már a bevezetőben említet
tük, ám ugyanakkor, vagyis a századfordulón a város 
orvostörténeti csodát is produkált. Egy Kazay Endre 
nevű fiatalember 18 éves fővel beállt gyógyszerész-
gyakornoknak, s minden módszeres tanulás, iskolai 
képzés nélkül, a napi nem kevés teendői közepette 
összeállított egy négykötetes gyógyszerész lexikont, 
amely a kor követelményeinek kitűnően megfelelt. 
Azazhogy a címe megtévesztő. Gyógyszerészeti Lexicon 
az összes gyógyszerészeti tudományok encyclopediája, 
nem fejezi ki a négy kötet valódi tartalmát, mert való
jában sokkal több annál. Alfabetikus sorrendben nem
csak a gyógyszerek kémiai képletét, hatásmechanismu-
sát és gyógyászati indikációit közli, hanem egyben bel
gyógyászati kompendium és orvostörténeti enciklo
pédia. Abu Kazin (avagy Abulkaszim) arab sebészor
vostól Semmelweis Ignácig minden jelentősebb orvos 
életrajzát megtaláljuk a drogok, képletek, betegségek 
és egyéb medicinális fogalmak meglepően szakszerű 
magyarázatai között. Nézzük, mit ír 1900-ban egy 
istenháta mögötti autodidakta gyógyszerészgyakornok 
a legnagyobb magyar orvosról. „Semmelweis Ignácz 
orvosprofesszor, az antisepsis tanának tulajdonképeni, 
Lister előtti fölállítója (1. Antisepsis), szül. 1818. júl. 
17. Budán, megh. 1865 aug. 14. a bécsi elmekórházban, 
de holttestét 1891-ben hazahozták s a kerepes-úti te
metőben helyezték el. Semmelweis eleinte jogot tanult, 
de kedve az orvostudomány felé hajtotta s 1844-ben 

Bécsben orvosdoctorrá avatták. Rokitansky és Skoda 
mellett mind szülészmester működött, majd irigyei 
üldözése elől Pestre kellett jönnie, ahol a Rókus-kórház 
szülészeti osztályának lett a főorvosa s itt mondta ki 
a gyermekágyi láz kóroka gyanánt az apró microorga-
nizmusokat." Tekintsünk el most a pontatlanságok
tól! Vajon hány vidéki orvos tudott volna akkor ha
sonló hangnemben szólni a tragikus sorsú magyar 
szülészprofesszorról ? Harmadéves gyakornokként már 
megjelent a Gyógyszerészeti Hetilap hasábjain „A chinin 
sók optikai tulajdonságai" című közleménye, de gyógy
szerészeti szóetimológiától a színelméletig annyi min
dennel foglalkozott, hogy joggal illette őt később 
Winkler Lajos professzor „a magyar Seheele" jelzővel. 
Miután mindketten zseniális autodidakták voltak. 
A Studény—Vondra-féle farmakológia történet pedig 
a magyar gyógyszerészet „Petőfijének" nevezi. A nyil
vánvaló túlzás ellenére mindkét állításban van valami 
igazság. A Nagybányán megjelent négykötetes gyógy
szerészeti lexikon leginkább a Hollán Zsuzsa akadémi
kus szerkesztésében megjelent (Bp. 1967—1973.) négy
kötetes Orvosi Lexikonra emlékeztet. Nem méltatlan 
elődje. Csak a költséges képillusztrációk hiányoznak. 
Ám ha arra gondolunk, hogy mindezt egy autodidakta 
gyógyszerészgyakornok egymaga készítette, belekal
kulálhatjuk a medicina és farmakológia hallatlan fej
lődését, akkor is zseniális teljesítménynek kell minősí
tenünk. Winkler professzor hasonló véleményétől füg
getlenül. A fiatalon elhunyt Kazay Endrének, a híres 
debreceni Kazay Sámuel oldalági leszármazottjának 
további sorsa már nem kötődik Nagybányához. Az 
aranybányászok és festők városához, ahol ha rövid 
ideig is, de egykor Pápai Páriz, Rácz Sámuel, valamint 
őmaga alkotott. Hallatlan művet egymaga, 24 éves fő
vel. Tőle tudjuk, hogy a magyar Pasteur-intézet „prof. 
Hőgyes Endre vezetése alatt áll. A védőojtások ingye
nesek, a halálozás 1%". Kortörténeti dokumentum és 
orvostörténeti forrásmunka, egy oklevél nélküli nagy
bányai gyógyszerészgyakornok tollából. Talán fölös
leges a „magyar Seheele" jelző, saját nevét írta be gyógy-
történetünkbe. 
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