
Orvostörténeti képeslapok Komáromból 

Bár a Bécs és Buda közötti Duna-szakasz közel 
fele útján fekvő helyiségnek a birodalmi érdekek min
dig elsősorban katona-stratégiai szerepet szántak, Ko
márom korábban és dinamikusabban iparosodott, mint 
a hasonló helyzetű, de egyházi jellegét híven őrző kö
zeli Esztergom. 

A századfordulón megjelent megyei monográfia 
szerint a Vág és a Duna szögletét kitöltő, a Csillag erőd
del és Szőny helyiséggel a víziút jobb partjára támasz
kodó Komárom már a 18. század második feleben a 
mesteremberek városa; tímárok, kalaposok, fésűsök, 
szappanosok, kötélverők, szűrszabók, molnárok és mé
szárosok manufakturálisan dolgozták fel a helyi, vala
mint a hajón és tengelyen szállított nyersanyagokat (1). 
Ugyanakkor ahogy kitűnő helytörténésze írja; „igen 
híresek voltak a komáromi hajóácsok, akik a kereske
delem és a hadsereg, a két legfontosabb megrendelő ré
szére építettek kívánt méretű naszádokat a Vág folyón 
leúsztatott olcsó faanyagból" (2). A víziút használata 
elsősorban a szemestermény szállításának kedvezett, 
a gabonakereskedők lettek a lüktetőn fejlődő erődít
mény-város első módos polgárai, örökszép emléket állí
tott nekik Jókai Mór Az arany ember című regényé
ben (3). A parasztpolgárok a szekeresgazdákból kerül
tek ki. Komárom fejlődésére hatalmas hatással volt 

II. József császárnak az 1781-ben kiadott „türelmi ren
delete", amely a katolikus Habsburg birodalomban 
egyenlő jogokat biztosított a protestánsoknak és zsi
dóknak. Márpedig Komárom lakossága elsősorban nem 
katolikus elemekből verbuválódott. 

A kalmár szellemű puritán protestáns államok 
(Nemetalföld, Anglia) játszották a tengeri kereskede
lemben a vezető szerepet, ugyanakkor fellendült egye
temi életük, ahol a peregrinus diákok szívták magukba 
Max Weber szavaival a „protestáns etikát és a kapita
lizmus szellemét" (4). 

Nem véletlen tehát, hogy a „türelmi rendelet" 
után a komáromi evangélikus és református gyülekezet 
a Hollandiából hazatért Péczeli Józsefet választotta az 
egyház élére, aki 1789—1792 között országos jelentőségű 
ténykedést fejtett ki egy folyóirat és egy tudós társaság 
megszervezésével (5). Komárom egészségügyének új fe
jezete tehát Péczeli (pontosabban id. Péczeli) József 
nevével kezdődik. A folyóirat neve: Mindenex Gyűjte
mény, a szervezeté Komáromi Tudós Társaság, tagjai 
között két orvost találunk Nagy Sámuel és Zay Sámuel 
személyében. Ez utóbbi születési dátumát sem a földi
nek számító Szinnyei, sem a Hőgyes-fóle Emlékkönyv 
nem közli (6). Nyilván megbízható forrás hiányában. 
Orvossá 1788-ban avatták Pesten. A kémiát Winterl 
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József Jakab pesti tanárnál hallgatta és kedvelte meg 
annak is elsősorban az ásványtani részét, így az anya
országban ő írta és adta ki 1791-ben a komáromi nyom
da az első magyar nyelvű mineralógiát (7). Orvosszer
zőnk tekintélye időközben annyira megnövekedett, 
hogy 1795-ben a megyei főorvosi állás betöltésére más 
szóba sem jöhetett. Ennek sikerén felbuzdulva összeál
lította a Falusi Orvospap (8) eímű könyvét, főleg a fa
lun élő papok és felcserborbélyok, valamint az „értel
mes házigazdák használatára" (8). Ezek alatt az olvasni 
tudó embereket értette. Igen szakszerűek a skorbutról 
írott sorok. Azok kapják meg, „akik kevés zöldséggel 
élnek", gyógyításukra-megelőzésükre citromlét, sava
nyúkáposztát, vagy céklát ajánlott. A bevezető jelleg
zetesen praeromantikus: „Hlyen könyv hát az rövide
den, a'mellyet jó Nemzetem a'te javadra, a'te kezedbe 
ajánlok; élj vélle a'te hasznodra, vagy legalább esmérd-
meg azt belőlle, hogy a'te javadra élni igyekeztem". (8) 

A tudós társaság másik orvostagja Nagy Sámuel 
volt, aki 1788—1797 között Debrecenben diákként köz
vetlenül Csokonai baráti köréhez tartozott (9). Orvosi 
tanulmányait Bécsben végezte, hazatérése után 1800 
körül szülővárosában telepedett le. Szinnyei szerint 
amikor 1801-ben „a himlőzés terjedni kezdett, jó pél
dával akart elöljárni, ezért saját gyermekét oltotta be 
először és így terjedt el a himlőoltás a városban, me
lyet azután a megyében is gyakorlatba vett" (9). Még 
ugyanebben az esztendőben, tehát az elsők között írt 
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2. ábra. Szinnyei bibliográfiájából és a kémiatörténetekből 
egyértelműen kiderül, hogy a „Magyar mineralógia" 
szerzője Zay Sámuel komáromi orvosdoktor. 

himlő könyvecskét „a komáromi nép megvilágosítá
sára" (10). 

Csokonainak a Nagy Sámuelhez írott versében ol
vashatjuk a következő strófát: 

„Herveyt, Youngot becsülni 
Megtanulta nemzetem: 
Sander ővelük fog ülni, 
Ezt előre hirdetem." 

H. Sander művét Nagy Sámuel fordította le (11), 
ezért utal rá a nagy költő, ám hogy Young optikai 
munkásságának jelentőségét Csokonai már ismerte, 
orvosi műveltségének bámulatos bizonyítéka. Iroda
lomtörténeti adat, hogy 1801/1802-ben a költő Komá
romban járt, orvosbarátjával való találkozásáról azon
ban a lelkes Lilla-kutató kollégánk nem tesz említést 
(12). Azt is Szinnyeitől tudjuk; „Kazinczynak szintén 
jó barátja volt, vele levelezett. Midőn 1803. máj. Tata 
közelében Kazinczyt baleset érte, akkor Nagy kezelte 
őt, sőt ennek házában is tartózkodott hosszabb 
ideig" (9). 

A városi kórház a 18. század második felében 
épült, de az 1763. évi földrengés alaposan megrongálta 
a félkész falakat (1). A napóleoni háborúk idején Ko-



marom a monarchia legvédhetőbb támaszpontja lett, 
erődrendszerében Ferenc király is megfordult (2). 

Ha Komárom az „aranyember" városa, 1849 késő
nyara és kora ősze a vár-város aranykora. És külön fe
jezete az orvostörténetének. Már 1848. okt. 9-én Maj-
thényi István erődparancsnok egy fiatal, magyarul ne
hezen kiejthető nevű orvost ajánlott a stratégiailag oly 
fontos várrendszer katonai kórháza igazgatójául. A 
kassai születésű Weitzenbreyer Károlyt, a bécsi Jo-
sephinum katonaorvos neveltjét (13), a felvidéki cip-
szer eredetű izzó magyar hazafit. Végleges törzsorvosi 
kinevezését maga Klapka György tábornok írta alá 
1849. ápr. 16-i keltezéssel (13). Igaz a közvetlen felettes 
Guyon parancsnok kezdetben bizalmatlanul figyelte a 
Bécsből jött furcsa nevű orvost, aki azonban Önfeláldo
zó ténykedésével rövidesen minden előítéletére rácá
folt. Guyon 1849. április 23-i napiparancsában már a 
következő olvasható: „minden körülmények között 
rendíthetetlen hazafiságú, komáromi ostrom alatt a 
nagyszámú betegek és sebesültek iránt tanúsított hű
séges és szorgalmas működést fejtett ki" (13). Elévül
hetetlen érdemeket szerzett a fenyegető járványok 
megfékezésében. A Vág folyón kolerás hullák jelentek 
meg, a városban és a várban is észleltek megbetegedé
seket. Csak szénporon és homokon keresztül szűrt 
Duna-vizet volt szabad fogyasztani. Elrendelte: „a ké
ső és kora fürdés kerültessék, az ablakok éjjelre becsu
kassanak, (ennek inkább a malária megelőzésében volt 
fontos szerepe — Sz. Á.), s a test melegen tartassék" 
(13). Részt vett a komáromi ostrom minden harcában 
és nélkülözésében. Egy kitörés alatt annyi sebesültet 
részesített elsősegélyben, hogy a fáradtságtól kimerül
ten nem tudott volna a magyar csapattal visszatérni, 
ha egy huszártiszt nyergébe nem kapaszkodik (14). 
Komárom feltételes kapitulációja után a derék kirur
gus, aki nevét 1849 júniusában Buzay-ra változtatta, 
Kossuthékkal keletre menekült. Az 1867-es kiegyezés 
után települt le fővárosunkban. Tudtommal Komárom 
egyetlen utcája sem őrzi nevét. Remélhetőleg a város 
növekedésével erre is sor fog kerülni. 

A komáromi várban a tüzéreknél szolgált egy 
fiatal, tatai születésű medikus, Hamar Dániel tüzér
hadnagy. Nevét később Hamary változatban használ
ta, ő itthon maradt, s fiatal korára való tekintettel a 
„szabad elvonulás" ellenére többhetes várfogságra ítél
ték (15). Kiszabadulása után beiratkozott a fővárosi 
orvosi fakultásra, ahol 1863-ban avatták orvosdoktor
rá, majd egy évig Bókai János sen. gyermekosztályán 
gyakornok, 1854-től pedig szülővárosának lett a „min
denes" orvosa. Szépirodalmi és egyéb kulturális tény
kedését nincs terünk méltatni, de kiemelendő, hogy a 
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Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat alapító tagjai kö
zé tartozott (9). Orvosként Markusovszky feltétlen híve 
(mint medikus, Vasvári Pál baráti körébe tartozott), 
az Orvosi Hetilap kezdő évfolyamában már fontos köz
leménye jelent meg (16). 

Legmeglepőbb teljesítménye azonban az első ma
gyar nyelvű kardiológiai könyv megírása, mivel nem
hogy szívspecialista, de még belgyógyász sem volt. 
Könyve Komáromban jelent meg (17), ami azért is ér
dekes, mert 112 oldalon tárgyalja ezt a fontos betegség
csoportot, míg az első magyar belgyógyászati tankönyv 
mindössze 89 oldalt szentel neki (18). Forrásait korrekt 
módon megjelöli. A fizikális diagnosztikát Sauer Ignác 
tanár előadásai alapján tárgyalja (18), Bamberger, 
Canstatt (19) és Hartmann a klinikai „kútfői", ám 
Corvisart, Skoda, Bright és Bouillaud is helyén van a 
kötetben. A kórbonctani szemlélet képviselői: Roki-
tanszky, Wirchow és Arányi (aki szintén komáromi 
születésű volt), ajánlott receptjei nem tükrözik Skoda 
terápiás nihilizmusát. A szívidegesség: „maladie des 
etudiants"-miként írja, tanulókorában ő is átesett raj
ta (18). Vajon melyikünk nem! Főleg az izgató szerek, 
a kávé és tea mértéktelen fogyasztását kéri mellőzni. 
A megadott irodalom mellett a tízéves saját tapaszta
latait is belesűrítette. A város gazdagodott, de 1849-es 
fényét soha nem nyerte vissza többé. Trianon után Ko
máromból Komarno lett, így Szőny-nyel egyesülve a 
jobbparti résznek kellett átvállalni a jelen és a jövő 
feladatait. Valamint a teljes múltat, amely fontos része 
történelmünknek. 

IRODALOM: 1. Borovszky: Komárom megye és Komá
rom. Bp. 1906. — 2. Kecskés László: Komárom az erődök vá
rosa. Bp. 1984. — 3. Jókai Mór: Az arany ember. Bp. 1872. — 
4. Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. 
Bp. 1982. — 5. Magyar Irodalmi Lexikon. I I . kötet. Bp. 1965. 
— 6. Hőgyes Endre: Emlékkönyv. Bp. 1896. — 7. Zay Sámuel: 
Magyar Mineralógia, avagy az ásványokról való tudomány. . . 
Komárom, 1791. — 8. Zay Sámuel: Falusi orvospap. . . Po
zsonyban, 1810. — 9. Szinnyei: Magyar írók élete és munkái. 
I X . kötet . Bp. 1903. — 10. Nagy Sámuel: Az oltalmazó himlő
ről, írta komáromi nép megvilágosítására különösen. Komá
rom, 1801. — 11. Sander Henrik: Az istennek jósága és bölcses
sége a természetben. Komárom, 1794. — 12. Dr. Ferenczy 
Miklós: Csokonai- és Lilla-emlékek Komárom megyében. Al
másneszmély, 1986. — 13. Szinneyei József: Komárom 1848— 
49-ben. Bp. 1887. — 14. Zétény Antal: A magyar szabadság
harc honvédorvosai 1848—49. Bp. 1948. — 15. Hamary Dániel: 
Komáromi napok 1849-ben Klapka György tábornok alatt . 
Pest, 1869. — 16. Hamary Dániel: Sajátságos lefolyású görvély-
kór. Orvosi Hetilap, 1857. évf. — 17. Hamary Dániel: A szív
betegségek különös kór- és gyógytana. Komárom, 1865. — 18. 
Purjesz Zsigmond: A belgyógyászat tankönyve (második ki
adás) Bp. 1889. — 19. Kari Canstatt: Handbuch der medizini-
schen Klinik. Erlangen, 1841—1849. 

Szállási Árpád dr. 

622 


