
Esztergom egészségügye 
a török hódoltság alatt 

A mohácsi vész után egy hónappal, 1526 őszén 
Szulejmán szultán, a „hódító" már Esztergomot 
ostromolta, de az ősz beállta, va lamint Nagy Máté 
ha jdúkapi tány és társainak hősi helytállása visz-
szafordulásra késztette. 1529-ben a szultán aztán 
Bécs ellen indult, de próbálkozását nem koronázta 
siker. Ezen fe lbuzdulva 1530-ban Ferdinánd kelt 
haddal Buda „megvételére", de lehetőségeit ugyan-
úgy túlbecsülte, mint a törökök császára. Az ost-
romló seregben j á r v á n y ütött ki, s Roggendorf 
gyalogosaiból csak az esztergomi Ferenc-rendi temp-
lom mellé 400 spanyol zsoldost, temettek. 1532-ben 
ú j a b b két reménytelen kísérlet; egyrészt a szultán 
Bécs fe lé vonuló seregét tartóztatta fel Kőszeg fa-
lainál Jurisics Miklós, másrészt a szultán szolgá-
latába szegődött kalandor Gritti* vonult el az esz-
tergomi Várhegy alól. 

Az 1538-as váradi béke nyugodt éveket ígér, 
de János király közben megnősült, m a j d hirtelen 
elhunyt, Izabella k irályné viszont f iúgyermeket 
szült, ami semmissé tette a váradi megállapodást. 
A felgyorsuló eseményeket és egyre bonyolultabb 
helyzetet talán egyedül Fráter György, a királyi 
gyám, helytartó, erdélyi v a j d a és kinevezett esz-
tergomi bíboros látta a legtisztábban, ám árulást 
szimatolva 1551-ben Castaldo meggyilkoltatta. 

Esztergom 1543 nyarán került a törökök kezé-
re. A közhiedelemmel ellentétben nem árulással, 
nem is v é r nélkül, de a további ellenállásnak már 
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* Gritti L. (1480—1534) velencei származású kalan-

dor, aki Szapolyai János kegyeibe férkőzött. Cselszö-
vényeinek az erdélyiek vetettek véget. 

nem volt értelme. A kitűnően megszervezett török 
kémhálózat „árulók" nélkül is tudta, hogy a Vár 
Achilles-sarka a Veprech-torony, amelynek víz-
műve lá t ja el (rövid időre a hegy egyetlen s a j á t 
k ú t j a is elegendő) az ostromlottakat. A parancs-
nok Martino Lascano sem volt Hunyadi János, egy 
fanatizáló Kapisztrán is csak fokozta volna az ér-
telmetlen pusztítást. 

A török első dolga volt a Veprech-torony víz-
művének ki javí tása, amely stratégiai és rituális 
tisztálkodási szempontból egyaránt fontosnak bizo-
nyult. Az igazság kedvéért tehát az iszlám nem-
csak rombolt. Némethy Lajos turkofi lnak nem ne-
vezhető könyvében ez áll : „a mi betegeinket és se-
besült jeinket, a kik a többiekkel Esztergomból el 
nem távozhattak, a törökök az ápolásban és gondo-
zásban, szorgalommal részesítették, mindad-
ig, míg tel jesen meggyógyul tak. í g y elbocsátva 
Torniellohoz, Komáromba érkeztek, a hol a többi 
katonák csodálkoztak azon, hogy annyi embersze-
retet létezik a törökben". 

Esztergom tehát 1543-ban török katonai objek-
tum lett. Jelképes dátum: ekkor jelent meg Vesa-
lius anatómiája és Kopernikusz korszakalkotó mű-
ve a heliocentrikus világról, ugyanakkor zárták be 
a bécsi egyetemet, és süllyedt végvár i szintre Esz-
tergom. Szekfü Gyula írta A d y nyomán: „valahol 
utat vesztettünk." 1543-ban végzetesen, az európai 
katonai egyensúly kialakulása következtében. 1562-
ben hatalmas pes t i s já rvány pusztította vég ig Esz-
tergomot. 

Az említett katonai egyensúly 1593-ban toló-



dott el a nyugat iak javára, amikor Pálffy Miklós 
és Huszár Miklós lovasai a Pákozd melletti csatá-
ban először verték meg nyí l t mezőn a törököket. 
A következő év tavaszán már Esztergom visszafog-
lalására is reális esély mutatkozott. A folytonos 
ágyúzás következtében 1594 nyarán a Víziváros 
nyugati fa lán 15 lépés széles rés keletkezett, s 800 
magyar—német önkéntes indult rohamra, hogy a 
résen keresztül bejusson a m a g y a r erődítménybe. 
Köztük volt Zrínyi és Petőfi méltó előde, Balassi 
Bálint, aki Balassa András sokat idézett f e l j e g y -
zése szerint „ A n n o 1594. die 19. Maii Esztergom 
vára vívásakor, midőn ostromnak mentek a vízi-
várnak, lőtték még Balassa Bálint Uramot az ost-
romon. Mindkét combján általment a golóbis, de 
csontot és ízet nem sértett. Vesztette az barbély, 
Mátyás hercegé, nem a k a r v á n szót fogadni az ma-
gyar barbélyoknak és holt meg hertelen die 30 
eiusdem." Nem tud juk, mi lehetett a nézetkülönb-
ség a német és m a g y a r borbélyok között. Egy biz-
tos, kutasszal megvizsgálta a sebéket, s ha addig 
nem, akkor biztos befertőződött. Így állapíthatta 
meg, hogy a golyó csontot és ízületet nem ért. 

Elméletileg lehetett volna vi ta a sebkiégetés 
körül, hiszen a zseniális Ambroise Paré már 1545-
ben közölte a forró olajos kezeléssel kapcsolatos 
megfigyeléseit. Pádua egyetemén Vesalius tanítvá-
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nyai közül különösen Bartholomeo Maggi már el-
vetette a forró olaj alkalmazását, de Bécsben még 
nem. Mégsem hisszük, hogy „akadémikus v i tá t " 
kezdtek volna 1594 tavaszán az esztergomi v á r alatt. 
Nekik Balassi csak egy katona volt, aki „vásárra 
v i t te a bőrét". Halálának oka viszont szeptikus láz-
zal járó sokkos állapot lehetett, azért halt meg 11 
nap után „hirtelen". 

Az ostrom előzményeire és következményeire 
Balassi Bálint halála miatt tértünk ki részleteseb-
ben. 

Az 1595. év ostrom iszonyú áldozatokat köve-
telt mindkét oldalon. Különösen sok sebesült ma-
radt Esztergomban. Talán ennek tudható be, hogy 
Debrecen után, vagyi s Nyugat-magyar országon elő-
ször itt alakult meg 1597-ben a borbély sebészek 
céhe: „Költ Esztergám Várában Christus Urunk 
születise után Ezer ötszáz kilencvenhét Esztendő-
ben karácson Havának tizedik napján. Örsi Péter 
Vicze kapitán." E szabályokat :— mint földesúr — 
Kutasy J. érsek is megerősítette 1600-ban, a megye 
és a város pedig 1717-ben. A borbély-sebész céh-
szabályzat, amely tel jesen ép állapotban maradt 
meg, 18 cikkelyből (artikulus) áll. Az egészet hosszú 
lenne lemásolni. Érdekes a 12. art ikulus, amely 
szerint „Valaki az Mesterek között egyik az másik 
embersége, mestersége és tudománya ellen szálla-
na és rágalmazná, azt törviny nélkül nem hadni, 
hanem meg köll büntetni érdeme szerint/' Ami azt 
jelenti, hogy az együttélésnek szigorú etikai kö-
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vetelményei voltak. A 14. és 15. cikkely szerint ha 
súyos betegről van szó, a fő céhmester összehívja 
valamennyi mestert és konzíliumot tartanak a be-
teg fölött; „jó lölki isméreti tanácsot tartani és jó 
módgyával egyik az másik mesterségivei meggyó-
gyítani és meglátni", ami viszont szakmailag ál l ja 
meg a helyét. 

1605-ben, ú jra a töröké Esztergom, a következő 
őszön megkötik a zsitvatoroki békét, s közel nyolc év-
tizedig újra lófarkas lobogó leng a Várhegyen. Az ost-
rom alatt megrongálódott vízemelő gépet újra meg-
javították. Evlia Cselebi a következőket írta 1663-ban 
a működéséről: „A topkhánéval (ágyútelep) szemben 
egy víz-kút van, vize a Duna-folyóból jön föld alatti 
csatornákon s a kútból ló vontatású kerekekkel felhajt-
ván, némelyik házba és a kapu mellett levő víztartóba 
megy . .. fürdői és fogadói nincsenek . . ." vagyis az 
európai kultúra már lerombolódott, s az iszláméból 
meg alig épült fel valami. Csak amennyi egy végvár 
védelméhez szükséges. 

Ebben az időben vetette Zrínyi Miklós papír-
ra a következő sorokat: „a barbély tudjon orvo-
solni olyan nyavalyákat, melyeknek gyógyítása az 
ő mesterségéhez illik, azaz tudjon fogat kivonnia, 
szépen eret vágni, megtört csontokat összeforrasz-
tania, kimenyült (ficam) tagokat helyreállítania, 
kelevényeket és külömb féle daganatokat meg-
gyógyítania, kenő íreket csinálnia. A több borbély 
mesterek pediglen híven és megkérdezzék a bor-
bély mesterré leendőt mndazokról a dolgokról, me-
lyeket szükséges tudnia." 

Zrínyi minden gyalogezredhez 5 borbélyt és 
betegápolót, a lovasezredekhez 4 borbélyt és tíz-tíz 
betegápolót javasolt. A zseniális katonai szervező-
nek, mint a legtöbb terve, sa jnos ez sem valósul-
hatott meg. A brandenburgi választófe j edelem csak 
tíz év múlva rendelte el a sebesültszállítás meg-
szervezését. 

A török birodalom, jelesül Kara Musztafa 
nagyvezír utolsó próbálkozása 1683-ban Bécs elfog-
lalására, kegyetlenül visszaütött. Még ez év október 

28-án Sobieszki János lengyel király és Lotharin-
giai Károly ba jor csapatokkal megerősített hadai 
véres küzdelemben végleg felszabadították Eszter-
gomot az összesen 120 esztendős török hódoltság 
alól. Esztergomba most már a Buda ostromához 
felsorakozó csapatokat telepítették. Sajnos, elég 
sanyarú módon. Ordódy Zsigmond panaszkodott a 
káptalannak a katonák elszállásolása m i a t t . . . 
,,mert u g y j e eddig semmi hellye nem volt az sze-
gény huszárnak, csak pincében nyomorgott, talán 
egéségéhek is az á r t o t t . . . " A nép is a hegyoldali 
pincékben húzta meg magát. A já rványok elől, me-
lyek ismét tizedelték a táborba szállt katonaságot. 
Groteszk f intora a sorsnak, hogy 1685-ben a ma-
gyargyűlölő Kollonich érsek csináltatott kórházat 
Esztergomban. Hadi kórodát, mert 1683—86 között 
a török többször próbálkozott a város visszafogla-
lásával. Majd 1686. szept, 2-án Buda is felszaba-
dult. Pontosabban gazdát cserélt, mert ekkor már 
kezdtek kibontakozni a kuruc-mozgolódások kör-
vonalai. Amelynek ismét a pestis tett pontot a vé-
gére, emlékét máig őrzi a Széchenyi téren álló 
Szentháromság-szobor. Szállási Árpád dr. 
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