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Az esztergomi régió egészségügye a XVIII. században 

A felvilágosodás százada Esztergomban 1683 őszén 
kezdődött, amikor az egyesült osztrák—lengyel—bajor 
csapatok kiűzték a törököt, ám a Nyugathoz viszonyított 
lemaradás miatt szinte mindent újra kellett kezdeni. A tö
rök veszély azonban még nem múlt el. Esztergomot Buda 
ostromához hídfőállássá építették ki, ezért a komáromi 
születésű, rossz emlékű gróf Kollonich Lipót, akkoriban 
még kamarai elnök, a főváros felszabadításához vonuló ka
tonák részére egy sebesültkórházat akart építeni, mert a 
városban ekkor semmilyen egészségügyi létesítmény nem 
volt. 

Héjjá Pál könyve hű képet ad róla, hogy nézett ki a ha
disebészet és a tábori egyészségügy Buda visszafoglalása 
idején. A sebészek már rendelkeztek bizonyos beavatkozó 
instrumentumokkal (szike, kutasz, csipesz, olló, fűrész 
sth), csonkolásokat is végeztek. Érzéstelenítőszernek meg
tette az alkohol, lehetőleg pálinka, marcona markos legé
nyek fogták le a korabeli képek tanulsága szerint a sebesül
tet, de a sterilitás legelemibb szabályait sem ismerték, 
következésképp be sem tartották. Olykor még a tisztaság 
sem tűnt szükségesnek. Még jó, ha valakinek eszébe jutott 
a sebet pl. borral kiöblíteni, mert az alkohol viszonylag 
gyengébb koncentrációban is fertőtlenít, a csersav pedig 
elősegíti a seb összehúzódását, illetve sarjadását. Nem is
merték (bár egyesek sejtették) a víz járványkeltő szerepét, 
ősért ösztönösen inkább bort ittak, s így ritkábban kapták 
meg a gastrointestinalis fertőzéseket. Bizonyára ennek tud
ható be, hogy nem pusztult ki a teljes lakosság. Egységes 
járványügyi szabályok nem léteztek, arra majd az első köz
egészségügyi törvények megszületésekor kerül sor. 

A török hódoltságot lezáró karlócai béke (1699) után nem 
sok idő maradt a békés építkezésre. A Rákóczi-felkelés kezdetén 
már 1103. aug. 2-án kuruc mezei portyázok jelentek meg a város 
közelében. Füleki Szűcs János magyar érzelmükre hivatkozva 
szólította fel átállásra a várost. „Nem azért kötött a fejedelem 
fegyvert, hogy a maga nemzete vérében fertőztesse kardját" — 
érvelt a kuruc kapitány. Mikor ez sem segített, szemére hányja 
az eszteigomi vitézlő rendnek, hogy nem igaz magyar és „né
mettel bagzott vérrel bir". Ez már a hitviták szótárából való for
dulat. Am a város rendje ismerte Pázmány nyelvét: „hogy nem 
volnánk igaz magyarok, ez iránt tapogassa Kegyelmed a magok 
fejét is, — mivel ezen két nemzetség conjugáltatott még Géza (fe
jedelem) ideiben, és mikor Kegyelmetek Fejedelme megházaso
dott." A várvédők nem akarták úgymond „pünkösdi királysá
gért" esküjüket megszegni. Ismert, hogy Bottyán János 1704 
elején összeköttetésbe lépett a kurucokkal, s miután neszét vette 
ennek a ravasz Kucldánder, 1704. április 18-án a templomba me
net letartóztatta. Október kezdetén erős kísérettel Bécsbe akarta 
küldeni, de éjnek idején a nyergesújfalui jobbágyok kiásták a fa
ját, és egy előkészített gyors halászsajkán Vak Bottyán átmene
t i t a Dunán, a fejedelem táborába. 

Az első komolyabb kuruc ostromot 1706. szept. 15—16-án 
elte at a város. Kucklándert csak szabad elvonulás feltételével si

került a kapu megnyitására bírni. Ám a stratégiailag fontos várat 
a nehéztüzérséggel úgyszólván nem rendelkező kurucoktól Stah-
remberg még abban az esztendőben visszafoglalta. 

A kuruc idő Esztergom falai között valóban pünkösdi 
királyságnak bizonyult. Rövidesen veszedelmesebb ellen
ségjelentkezett: a pestis. A betegek számára Lazarétumot 
állítottak fel, egy másik épületet pedig „vesztegzárul jelöl
tek ki az idegeneknek". Nem szükséges különösebben bi
zonygatni, hogy a portyázó hadviselés idején, a láthatat
lan, parányi, akkor még ismeretlen ellenségek több 
veszteséget okoztak, mint az akkori szúró-, lövőfegyverek 
együttesen. Vérhas- vagy tífuszjárvány egész tábort napok 
alatt harcképtelenné tudott tenni, a szökés vagy menekülés 
titkos esélye nélkül. Különösen rosszul tűrték az úgyneve
zett „Morbus hungaricust", vagyis a kiütéses tífuszt, főleg 
a nyugati zsoldosok. Coberus Tóbiás császári orvos írta: 
,,Magyarország a német katonák temetője." Főleg a 
„Febris castrensis", azaz a tábori láz miatt. Győry Tibor 
bizonyította be, hogy a „Morbus Hungaricus" azonos a 
kiütéses tífusz kórképpel, kórokozóit a tetvek közvetítik, 
s bizonyos védettséget lehet ellene szerezni. 

Villányi Szaniszló szerint már 1710-ben létezett Esz
tergomban egy Szt. Erzsébetről elnevezett kórház, Dóczy 
F. pékmester mai háza helyén, amely a jelenlegi Kossuth 
utca és Magyar utca szögében lévő beépített területnek fe
lelt meg. A kórház valószínűleg azonos volt a pestis ellen 
épített Lazarétummal. A járvány az elkülönítés következ
tében megszűnt, ennek emlékére építették a Széchenyi té
ren lévő Szentháromság-szobrot, amely 1900-ban alapos 
felújításra szorult. Mint korábban említettük, Horváth Ist
ván régész a mai Kossuth u. 58—66. számú házak helyére 
lokalizálta az Árpád-házi királyok alatti Szt. Kereszt-
ispotályos rend templomát és xenodochiumát. Ez a terület 
— ahogy a továbbiakból kiderül — a XIX. század elejéig, 
végéig a királyi város egészségügyét szolgálta. 

Grósz Lipót kimutatása szerint az esztergomi kórház 
alapítási éve 1739. Az ágyak száma 64, a szegények házá
ban 16 volt. Villányi Szaniszló könyvében mellékletként 
található egy térkép, amelyet Krey János mérnökkari főnök 
készített 1756-ban. Az „Esztergomi kir. város" jelzésű 
részt Szalóky János prímási mérnök rajzolta: „Aggok kór
háza 1767" aláírással. 

A Prokopp Gyula által leközölt Eperjessy-féle térkép 
10 évvel későbbi, a 36. számú jelzés alatt „Xenodochium 
citti", azaz városi kórház olvasható, mellette az „Ecclesia 
Graeci Ritus'', vagyis a görög rítusü templom. Ez is Hor
váth István véleményét támasztja alá. 

Végül Korösy László szerint a XIX. század elején „a 
Buda utczán most (Gogolák pék háza) egy kápolnával 
összeépített házban a sz. kir. város az ő elaggott szegény 
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polgárainak menedéket adott". Vagyis a XVIII. században 
az említett helyen a gyógyintézet funkciójának folyamatos
sága nyomon követhető. 

Közben alapvető törvények születtek a Habsburg
birodalom fontos részét képező országunk egészségügyi 
életében. 

A Pragmatica sanctio évében (1723) megalakították a 
magyar kir. helytartótanácsot, nem kevés közegészségügyi 
feladattal felruházva. 1725-ben bevezették a gyógyszertá
rak orvosi ellenőrzését, Esztergom első ellenőre Chytrae-
us doktor volt. A helytartótanács kebelében Országos 
Egészségügyi Bizottságot (Commissio sanitatis) állítottak 
fel 1738-ban. 

A megyei főorvosok kinevezése (1752) után 1754-ben 
elrendelték az orvosok és sebészek összeírását, majd 
1758-ban kötelezővé tették a bábák vizsgáztatását. 
Ugyanebben az évben már tudomásunk van az első patiká
ról. A későbbiekben Gformer János vásárol helyiséget pa
tikája számára, a mai Széchenyi tér 1. sz. ház helyén, illet
ve a hozzá tartozó tömbben, ezzel veti meg a maradandó 
gyógyszertár alapját. 

A város egészségügyének fejlődése párhuzamos an
nak országos alakulásával. 1786-ban szervezik meg az or
szágos főorvosi (protomedicusi) hivatalt, két évvel később 

elrendelik a kötelező halottkémlést. A század végén meg
jelenik Jenner híres könyve a himlőoltásról. Országszerte 
kiterjedten és sikerrel folynak a védőoltások. Fontos szere
pe van később a városnak Lenhossék Mihály tiszti főorvos 
révén, aki Gortvay szerint maga több mint 600 oltást vé
gez. A század derekán fontos döntés volt a megyei orvosok 
(physicusok) rendszerének kiépítése. A megyei fizikus fel
adata volt a megye egészsége felett őrködni, a szegény né
pet ingyen gyógyítani, kézigyógyszertárat tartani, a gyógy
szereket mérsékelt áron kiszolgálni. Vármegyei sebész 
alkalmazását is elrendelték. Az első főorvos, Tomanek Pé
ter működéséről alig tudunk valamit. Többet tudunk Esz
tergom fürdőkultúrájáról. Különösen nevezetes és máig 
ható hírnevű az „Esztergomi Keserű Minerális Víz". A 
magnéziumtartalmú, purgáló hatású vizet tartalmazó for
rást az érsekuradalom 1793-ban hozatta rendbe. Előzete
sen Winterl József Jakab vegyelemezte és propagálásában 
Lenhossék Ignác is részt vett.* Bél Mátyás megemlíti a 
Szent Tamás-hegy lábánál található hőforrásokat is. Ezek 
vize az előbbihez hasonló. A gyógyfürdőket mind a kato
naság, mind a polgári lakosság igényei miatt a hatóság 
gondosan számon tartotta. 

1761-ben a királynő visszaadta az érsekségnek és a 
káptalannak a várat, katonai jellege ezzel megszűnt. Az or
szággyűlés sürgette az érsekséget és a káptalant, hogy Po
zsonyból, illetve Nagyszombatból költözzön vissza Esz
tergomba. A kor prímásai során figyelemre méltó 
törekvések jellemezték Barkóczy Ferencet. Eleiemmel, la
kóhelyük felépítésével segítette a komáromi második föld
rengés áldozatait. Elődeit követte, amikor a rendi kórhá
zakban betegágyas alapítványokat létesített. 0 kezdemé
nyezte a bazilika építésének talajegyengetési munkálatait, 
amely korai halála után jó időre elakadt.** 1765 nyarán 
hunyt el májzsugorban. A boncolást Kovarczik Róbert, a 
Szentszék fősebésze végezte. A boncolási jegyzőkönyvet e 
sorok írója közölte le és az megtalálható a Főszékesegyhá
zi Levéltárban. A jegyzőkönyv azért érdekes, mert tanúsít
ja, hogy már a tudományos pathomorphologia megszületé
sekor, szakszerű boncolásokat végeztek hazánkban. 

Az országos egészségügy szempontjából is jelentős volt az 
1770. esztendő, mert ekkor bővült ki a Pázmány alapította nagy
szombati egyetem orvosi fakultással is, továbbá ekkor jelent meg 
a „Generálé normativum in re sanitatis" néven ismert ediktum, 
amely orvosi és közegészségügyi jogszabálygyűjteménynek te
kinthető. 

Ezután kezdődnek meg bizonyos statisztikai vizsgálatok a 
betegségek és az időjárás összefüggéseire vonatkozóan (az orvosi 
meteorológia kezdete), továbbá a betegségek gyakorisága, nem
től, kortól és évszaktól függően. A vidéki városok jártak elöl jó 
példával. Ilyen különösen Hatvani István, a „magyar Faust" cse
csemőhalálozási statisztikája Debrecenben. Hasonló továbbá a 
komáromi születésű és a nagyszombati egyetemen végzett Komá
rom megyei főorvos, Rodlsperger Pál évi jelentése, amelyet ki
nyomtatva a helytartótanács a többi magyarországi vármegyének 
is megküldött. 

* „Szent István szénsavval telített artézi-forrásvíz" néven még 
1938-ban is palacskozásra került Esztergomban. 

*•* A prímás portréját báró Orczy Lőrinc versben rajzolta meg. 



Ortutay András tette közzé Losbiger Ignácz esztergo
mi megyei sebész jelentését a környék néhány községének 
(Csolnok, Nyergesújfalu stb.) mortalitásáról. A belső ha
lálokok főleg: hideglelés (valószínűleg malária), tüdő
gyulladás, hasmenés stb., míg a külső okok: orbánc, 
csonttörések, daganatok (valószínűleg a tályogok is) stb. A 
szebészek az eszközeiken kívül főleg gyógynövényeket 
használtak, ezek ismeretét és elkészítési módját a céh
szabályzat is előírta. 

A nagyszombati egyetemet 1777-ben át kellett helyez
ni Budára, majd 1784-ben Pestre, mert a felvidéki városka 
az orvoskarnak sem betegeket, sem ,,boncolási anyagot" 
nem tudott biztosítani. A XVIII. század végén már egye
dül a pesti Rókus-kórház képes volt befogadni a medi
kusokat. 

Az első esztergomi orvos, aki 1793-ban Pesten végezte 
orvosi tanulmányait, Pautsek János volt. Neve azért nem 
található a Szinnyei-ben, mert II. József reformer császár 
eltörölte a kötelező (és legtöbbször csak formális) disszer
tációk készítését, s különös módon csak 1816-ban állították 
vissza. 

A XVIII. század Nyugaton a felvilágosodás, a „sza
badság, egyenlőség, testvériség" jelszava alatt, a polgáro
sodás ideje, addig Esztergomnak orvostörténeti szemmel 
talán a leghalványabb korszaka. Igaz a szellemi hullámok, 
főleg a bécsi testőrírókon keresztül, hozzánk is eljutottak. 
Mária Terézia hosszú és aránylag nyugodt, II. József rövid 
és nyugtalan uralkodása alatt vitathatatlanul sokat sikerült 
behoznunk a 150 éves lemaradásból. Mindezek ellenére a 
járványok meg-^iegűjultak, s következésképpen a meggyé

rült lakosságot csak letelepítéssel lehetett pótolni. Ennek 
következtében a népességi arányunk alaposan eltolódott 
nemcsak a peremvidékeken, de a hazánk közepében fekvő 
Esztergom megyében is. 

A progresszív szellem beszivárgása ellen 1772-ben 
bevezették a kötelező cenzúrát, Esztergomban pedig a 
Royer-nyomda (1762-től működött) főleg latin nyelvű egy
házi kiadványokra szorítkozott. A város hosszú ideig „át
meneti állapotban" élt, évtizedekre lefoglalta a bazilika 
építése. Amikor 1795-ben a Vérmezőn lehullott Martinovi
csok feje, Esztergom már csak egy kis vidéki papi város, 
az ország legkisebb megyéjének székhelye. Abban az idő
ben temették föld alá Vitéz János humanista udvarának em
lékeit, hogy a világi dolgok hosszú időre ne háborítsák ,,a 
kis magyar Róma" provinciális nyugalmát. 

IRODALOM: 1. Coberus: Observationum medicaram... Helms-
tedti, 1685. — 2. Gortvay Gy: Az újabbkori magyar orvosi... 
Bpest., 1953. — 3. Grosz Lipót: Emlékirat a hazai betegápolási 
ügy... Buda, 1869. — 4. Gydry Tibor: Morbus Hungaricus. 
Bpest, 1901. — 5. Héjjá Pál: A tábori egészségügy Buda visszafog
lalása ... Bp. 1936. — 6. Horváth—H., Kelemen—Torma: Komá
rom m. régészeti top. Bp. 1960. — 7. Magyary^Kossa Gy: Magyar 
orvosi emlékek (I—IV). 1939. — 8. Ortutay András: Egészség
ügyünk 200 évvel ezelőtt Komárom m. Dolgozók Lapja, 1984. 
szept. 29. — 9. Prokopp Gyula: Esztergom... 1777. évi felmérése, 
Esztergom Évlapjai, Esztergom, 1960. — 10. Réti Endre: Egykori 
doktori disszertációk, Bpest., 1974. — 11. Szállási Árpád: Barkó-
czy hercegprímás boncjegyzőkönyve, Orvostört. Közi. 1973, 
66—68. — 12. Szállási Árpád: Szegényháztól a kórházig, Eszter
gom, é. n. — 13. Villányi Szaniszló: Néhány lap Esztergom... 
múltjából, Észt. 1891. 

Szállási Árpád dr. 

1327 


