
A Rákóczi-szabadságharc egészségügyéről 

Háromszáz esztendeje, hogy 1703 tavaszán a hegyal
jai kurucok kibontották az akkor 27 éves II. Rákóczi 
Ferenc „Cum Deo pro patria et libertate" feliratú 
zászlaját, és kezdetét vette az egyik legelhúzódóbb 
szabadságharcunk. Furcsán ellentmondásos előzmé
nyei voltak ennek a sorsdöntő kényszerlépésnek. 
Amikor 1686-ban a budai és esztergomi várfalakról 
lekerültek a félholdas-lófarkas lobogók, az iszlám fö
lötti győzelmet ünnepelte a nyugati keresztény világ, 
ugyanakkor tűzette ki a katolikus Zrínyi Ilona a 
munkácsi vár tornyára a kurucok szabadságharcát 
bejelentő tűzpiros drapériát, mellette tüsténkedett 
fia, a 12 éves Rákóczi „Ferkó"is, akinek gyermeki lel
kébe örökre belevésődtek ezek a hősi emlékek. Te
hát, amíg a zűrzavaros ország nyugati része nagyjá
ból együtt örvendezett a császáriakkal, addig a keleti 
fele felkelt ellene. Persze a megosztottság akkor sem 
volt olyan egyszerű: nagyban függött az egyéni sérel
mektől és a vallási hovatartozástól. Magyarország 
északkeleti csücske, az akkori „viharsarok"lett a szél
nek eresztett végvári katonák, a Balassi Bálint meg
énekelte vitézek és a hozzájuk csapódó bujdosó sze
génylegények, a hegyaljai kuruc talpasok Lengyelho
nig vezető országútja, ahol még a környékbeli főne
mesek is (főleg a később oly nagy szerepet játszó un-
gi főispán Bercsényi Miklós) a jobbágyokhoz hason
lóan uralomváltásként élték át a török hódoltság 
megszűnését (6). Tudjuk, hogy 1703 kora tavaszán 
érzelmeket felkavaró hír érkezett a még mindig erős, 
három kontinensre kiterjedő szultáni birodalomból: 
elhunyt az emigrációba hurcolt kuruckirály Thököly 
Imre neje, és a Bécsben éppen fogva tartott II. Rákó
czi Ferenc édesanyja, az egykori várvédő Zrínyi Ilo
na. A fiatal és külsejében is fejedelmi megjelenésű (1. 
ábra) főúrnak dönteni kellett: nős és családos lévén 
Kollonich érsek minden igyekezete ellenére sem vo
nulhat kolostorba, munkácsi élményei nem engedik 
(ha nem lenne fogoly), hogy a parókás arisztokrata 
úrfiak gondtalan életét élje, így a Báthori-Rákóczi-
Zrínyi elődökhöz híven a legnehezebb utat választot
ta. A bécsújhelyi börtön parancsnokának segítségével 
megszökött, és meg sem állt a rokonszenvéről mindig 
biztosító Lengyelországig. Itt érte az Esze Tamás és 
Kiss Albert vezette hegyaljai felkelés híre, majd a ku
rucok hazahívó küldöttsége, hatásukra rövidesen át
kelt a Kárpátokon. Nehéz döntését megkönnyítette, 
hogy saját hazájában a saját birtokára érkezett, ahol 
hihetetlen nyomor fogadta és a nép valóban benne 
ismerte fel az egyedül lehetséges felszabadítóját. 

Május 21-én, pünkösd napján Tarpa, Vári és Be
regszász piacán Esze Tamás és Kiss Albert irányításá
val Rákóczi zászlaja alá elkezdődött a toborzás. Szin-

1. ábra: II. Rákóczi Ferenc arcképe az 1739. évi Hága-i önélet
írásában 

te a semmiből indult el az a közel nyolc évig tartót 
függetlenségi küzdelem, amely történelmünk egyik 
legkedvezőbb békekötésével ért véget. Ugyanakkor a 
demográfiai deficit 85 000 fős katonai veszteség, 
majd a két utolsó év pestisjárványai következtében 
410 000 halott (9). Elgondolni is szörnyű, mi lett vol
na, ha a harc tovább folytatódik. Mit tehetett akkor a 
kezdetleges egészségügyi ellátás, vetődik fel utólag a 
kérdés. Ha a hadsereg szervezeti felépítését nézzük 
(1), nem sokat, de hadisebészet és gyógyszerellátás 
terén nem is keveset. A kontinensen példaként szol
gáló francia reguláris ármádiának akkor már jól szer
vezett orvosi ellátása volt, de attól mi nem csak föld
rajzilag álltunk messze. Tudjuk viszont, hogy a Buda 
felszabadítására érkező szövetségesek milyen tábori 
egészségügyi ellátásban részesültek. 

Az Esztergomi Prímási Levéltár őriz egy 1692-ből 
származó német nyelvű 14 oldalas levelet, amelyet 
egy Dubourg nevű szerző készített (7). Ebből kide
rül, hogy már létezett egészségügyi hadbiztos, igaz
gató, orvos, sebész, sebészsegéd, gyógyszerész, 
gyógyfüves, gondnok, betegápoló nővér. Hozzájuk 
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tartoztak szakácsok, hentesek, mosónők és lelké
szek, illetve kerékgyártóktól ácsokig és kovácsokig 
mindenféle mesteremberek, tehát egy 20. századi ki
sebb kórház csaknem teljes személy állomány a. Szál
lításra nehéz szekerek, könnyű kocsik, sátrak és fel
állítható fabarakkok. A Dubourg-féle utalásokból 
ítélve Takáts László orvoshadtörténész szerint itt 
szervezték meg a világ legelső vízen mozgó tábori 
kórházát, amely feltehetően a Dunakanyarban is vé
gigsiklott párszor. Egy évtizeddel később a császári 
csapatok hasonlókkal láthatták el. A „rongyos dol-
mányú"kurucportyázók sajnos ilyennel nem rendel
keztek, de egy rendkívüli szervezővel igen. 

Már 1703 tavaszán Rákóczi környezetébe került 
egy németországi születésű orvos, név szerint Láng 
Jakab Ambrus, aki előtte Selmecbányán fejtett ki ál
dásos tevékenységet és ezért magyar nemességet ka
pott. Konzultánsként meghívták I. Lipót, majd XIV. 
Lajos király betegágyához is. Ő szervezte meg a felke
lő seregben a legfelső egészségügyi vezetési törzset, 
legfőbb segítője volt stabalis chirurgis minőségben a 
francia Dupont. Amikor Rákóczi a napkirály segítsé
gét kérte, aki azt meg is ígérte, egy hadisebészt is kül
dött. Nevét ugyan a fejedelem naplója nem említi, de 
a Takáts testvér levéltári kutatása szerint az Dupont 
lehetett (8). A nagyon fontos tábori gyógyszertárat 
(Apotheca Aulica Castrensis) Schwarzwalder János 
udvari patikus vezette. A csapatoknál a franciák után 
először Láng doktor hozatta létre az ezredsebészi in
tézményt, amelyet az osztrákok csak 1718-ban rend
szeresítettek. Sajnos, elég kirurgust nem sikerült al
kalmazni. A szegény seregnek különben is előbb p be
tű ellátmányokra: pénzre, puskára, posztóra és pari
pákra, valamint a puskapor pótlására volt szüksége. 
Az élelmiszer-ellátásnál inkább a szállítás okozott 
gondot, mert hal, vad és ridegtartású vágómarha bő
ven akadt, és bor is poshadt-fertőzött víz helyett, ha 
mérsékelten adagolták. A Vezérlő Fejedelem e téren 
nem ismert irgalmat, részegeskedés esetén könnyen 
kiverette a teli hordók fenekét. Az ősztől tavaszig ne
hezen járható ország állandóan változó hadszíntérré 
vált, szántottak és vetettek, de senki nem tudhatta 
előre, ki fogja azt majd learatni, ezért a földek nagy
részt parlagon maradtak. Marhaigára a hadiszállítá
soknak, lovakra a portyázó kurucoknak volt szüksé
ge. A jobbágyok inkább beálltak katonának, semhogy 
bizonytalan jövedelmű cselédmunkát végezzenek. 
Utólag nézve isteni csoda, miből futotta nyolc eszten
deig. Biztosan nem a beígért francia segítségből. Per
sze Bercsényi Miklós ungi és Károlyi Sándor szatmári 
birtokán közel Erdélyhez, viszonylagos nyugalomban 
és jól gazdálkodtak. Különösen kitűnt e téren Károlyi 
Sándorné Barkóczy Krisztina, aki a hadtáp mellett 
még a menekült erdélyi diákokról és orvos tanárok
ról: Pápai Páriz Ferencről s Vízaknai Bereck Györgyről 
is gondoskodott (2. ábra). Károlyi Sándor még arról is 
intézkedett, hogy 1708-ban, tehát hadi körülmények 
között Pápai Páriz magyar-latin szótárának kéziratát a 
lőcsei Brewer-nyomdába vigyék és a kinyomtatott 
vaskos köteteket tengelyen vissza is szállítsák. Rákó
czi önéletírásából (II.) értesültünk arról, hogy 1704 
tavaszán a Szeged alatti táborozásnál súlyos lázbeteg
ségbe, feltehetően maláriába esett. Ugyanígy járt itt 
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2. ábra: II. Rákóczi Ferenc francia nyelvű „önéletírásának" első 
kiadása. Hága, 1739. Hozzácsatolva Bethlen Miklós „önélet
írása" is 

később Széchenyi István is. A már említett francia se
bész, akiben a kuruc környezett megbízott, éppen Te
mesváron tartózkodott, hosszabb idejű diplomáciai 
megbízatással. Ahogy az illusztris beteg naplójából ol
vasható: „Meg kellett várni egy német orvos érkeztét, 
akiért elküdtünk a hat-hétnapi távolságra fekvő bá
nyavárosokba. Amikor megérkezett, a környezetem 
intett attól, hogy bevegyem orvosságait, mert mérge
zéstől féltek. De minthogy a testemben amúgy is ben
ne levő méreg elegendő volt megölésemre, volt annyi 
lélekjelenlétem, hogy a biztos bajjal szemben előny
ben részesítsem a bizonytalant, annál is inkább, mint
hogy a lutheránus orvos már megtelepedett az or
szágban, és jól ismertem a háború előtt is. Tekintve, 
hogy tapasztalt orvos volt, hamarabb gyógyított meg, 
mint ahogy reméltük'' (5). 

Valóban már 1701 előtt is kezelte Rákóczit a Sel
mecbányához közeli Vihnye fürdőben, csúzos bán-
talmakkal. A fejedelemmel olyan bizalmi kapcsolat
ba került, hogy annak nejét 1707-ben ő kísérte Ber
linbe diplomáciai megbízatással, majd meghívta az 
éppen ott dolgozó Mányoki Ádám arcképfestőt, 
hogy jöjjön a fejedelmi udvarba. Nem akármilyen 
érvelő képessége lehetett, ha a biztos helyről a bi
zonytalanra sikerült rábeszélnie (3). A Takáts test
vérpár mutatott rá, hogy ugyanakkor ténykedett 
Selmecbányán egy másik Láng doktor is, annak ke
resztneve János Gottfried, a szabadságharc alatt éve
kig volt Érsekújvár medicus praesidiariusa, ezért 
kettejüket több szerző összekeverte. 

Hellenbach Gottfried Selmecbányái orvos, aki a fe
jedelem gyermekét kezelte, elsősorban pénzügyi és 
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kereskedelmi tanácsadó, illetve bányairányító minő
ségben jeleskedett. Lengyelországnál tovább nem kí
sérte az emigrációt szakemberként azonnal amnesz
tiát kapott. Gortvay György azon állítására, mintha 
Moller Károly Ottó, „a magyar Hippokratész" is II. 
Rákóczi Ferenc tábori főorvosa lett volna (2), nincsen 
bizonyíték. Nagy érdemei vannak viszont, hogy 
1709-ben Selmecbányán a pestis elkerülte. 

A fekete halál előtt a harmad- és negyednapos hi
deglelés, vagyis a malária okozta a legnagyobb gon
dot. Pápai Páriz 1701. évi Pax Corporisának (4) lap
jain se szeri, se száma az ajánlott orvosságoknak. 
Különösen kedvelték a tamariscusfa héjának borban 
való főzetét. Nálunk még a kinakéreg kedvező hatá
sát nyilván nem ismerték, de érdekes analógia a fa-
kéregfőzettel való próbálkozás. Használtak árpát, 
gesztenyét, bodzát, ürmöt, sáfrányt, mindig borban 
áztatva. Tokaj vidéke ellátta az egész kuruc sereget. 
Egy biztos: a bor akadályozta a legyengült szervezet 
enteralis felülfertőződését és roboráló hatását (a 
hangulaté mellett) nyilván észlelték. A gyógynövé
nyek közül pl. a fűzfakéreg főzete határozott lázcsil
lapító effektusú, de a dokumentumok és utalások 
szerint a farmakoterápiánál Láng Jakab Ambrus 
doktor nem a Pax Corporist vette alapul, amely ja
varészt magyarországi alapanyagokra támaszkodott, 
akkor nem kellett volna Lengyelországból (Krakkó, 
Dancka, Wroclav) „nehéz valutáért" (tokaji bor, vá
gómarha) gyógyszereket rendelnie. Már csak a szál
lítás bonyolultsága miatt sem. Már 1706-ban felállít
tatott Selmecbányán egy központi egészségügyi 
anyagraktárt (fundus Schemnitziensis), ide irányí
tották a szállítmányokat. A gyógyszerek és műszerek 
tételes felsorolására Takáts doktorék sem bukkantak. 

A Láng doktor irányította egészségügyi törzs főleg 
a hadműveleti területeken igyekezett az inkább 
menhely jellegű városi és egyházi ispotályokon belül 
hadikórház részlegeket létesíteni. Néhány megye te
rülete számított egy-egy katonai körzetnek, de úgy
nevezett „ curatoriumok" (civil felügyeletek alatti 
hadikórházak) felállítása csak a felvidéki bányaváro
sok környékén (Selmecbánya, Besztercebánya, 
Stubnya-fürdő, Rimaszombat), valamint a dunántú
li Sümeg mellett sikerült. Sajnos, anyagiak hiánya 
miatt. A seregtestek orvosai a törzset elöljárójuknak 
ismerték el, a fejedelem főfizikusa gyakran megfor
dult a táborokban, felhívta a figyelmet a tisztaságra, 
különösen meleg időkben az emberi és állati tete
mek minél előbbi elföldelésére. Lassan az egész ku
ruc sereg bizalmát bírta ez a „német ember", akiben 
Rákóczi soha nem csalódott. Tudunk még a gyön
gyösi sebesültkórházról, amelyben az ápolási költsé
get - úgymond - a „lópénzbóT' fedezték. 

A pestisjárvány kitörésével szaporítani kellett az 
ispotályok számát. A hadi helyzet állandó változása 
miatt azonban nagyon nehéz lehetett a megfigyelő
állomások járványügyi fegyelmét betartani. 

Villányi Szaniszló szerint 1710 körül Esztergom
ban szintén létezett egy pestiskórház a mai Városhá
zának megfelelő Bottyán-ház közelében (10). A jár
vány emlékét őrzi a Széchenyi téri Szentháromság
szobor. A pestis nem csak a szegények betegsége 
volt, az arisztokraták köréből is szedte áldozatait. 
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A patkányok és egyéb rágcsálók elszaporodását 
azonban a rendezetlen hadikörülmények nyilván 
nagyban elősegítették. 

Nem tudni pontosan, hogy a közel félmilliós em
berveszteség a pestis, vagy pl. a has- és kiütéses tífusz 
(akkor morbus hungaricus), a fekete himlő, a vérhas 
és egyéb fertőző betegségek számlájára milyen arány
ban írható? Feltehetően nem kis mértékben, de ez a 
lényegen nem változtat. A sebesüléseket nagyrészt a 
szúrt és vágott, kisebb mértékben a lőtt sérülések tet
ték ki. Mai értelemben vett tömegmészárlások akkor 
nem léteztek, azt inkább a járványok végezték el. Egy-
egy ütközetnek inkább hadijáték jellege volt, a szeré
nyebb mértékű veszteséget nem az elvérzések, hanem 
a felülfertőzések és a tetanus okozták. Az összecsapá
sok sportos, férfias és lovagias jellegét bizonyította a 
parancsnokok párbaja, amelyet a két tábor katonái 
gyakorlatilag „végigszurkolta", és kevesebb indulatot 
váltott ki belőlük, mint egy mai futballrangadó! 
Bottyán és Ocskay párbajának pl. barátság lett a vége, 
a Szatmári-békét azonban egyikük sem érte meg. 

Láng Jakab Ambrus doktor követte a bujdosók út
ját a „soha haza nem térés" reménytelenségében. 
Dokumentumok vannak arra nézve, hogy a napki
rály betegágyához is meghívták konzíliumba. Annál 
talányosabb, hogy Rodostóban sem Bercsényi Mik
lós, sem a Nagyságos Fejedelem kezelésénél a min
denről leltári pontossággal és költői lendülettel be
számoló Mikes Kelemen soha nem említi a nevét. 
Pedig hűségben is méltóak egymáshoz. Bercsényivel 
azonos esztendőben, 1725. január 14-én hunyt el, 
mielőtt németországi szülőföldjére szándéka szerint 
hazaindulhatott volna. Langenthali Láng Jakab 
Ambrus doktornak, a kuruc sereg archiater et proto-
medicus castrensisének maga a bujdosó fejedelem 
állíttatott díszes síremléket a konstantinápolyi teme
tőben. Annak mintájára készült a kassai mauzóle
umban látható szarkofág. 

A Rákóczi-szabadságharc katonaorvosi történetét 
annak idején megírta a Takáts László-Takáts Endre 
szerzőpáros, de sajnos minden „haladó hagyomány" 
ápolása ellenére ez az alapos munka mindmáig ki
adatlan. Az említett munka a kézirat leadása után fél 
évvel jelent meg. Csak a megjelent részletekre volt 
módunkban hivatkozni a nevezetes zászlóbontás há
romszázadik évfordulóján. A teljesség igénye nélkül, 
a bujdosók és a kevéssé ismert egykori kollégák em
léke előtt tisztelegve. 
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