
A magyar bányaorvoslás a XVIII. században 

Az iparosodás e fontos századában az akkor alsó-
magyarországi bányavárosok: Selmecbánya, Bélabánya, 
Besztercebánya, Bakabánya, Újbánya, Libetbánya és 
Körmöcbánya fontos szerepet játszottak főleg az 
arany-, ezüst és réztermelésben (4, 5). Ezért nem meg-
lepő, ha itt születtek meg a bányatechnika olyan fon-
tos vívmányai, mint a robbantások, a bányák térké-
pezése, a gőzerőnek és a sűrített levegőnek kontinen-
sünkön az első bányabeli alkalmazása. Itt születik meg 
továbbá az első hidraulikus szivattyú, létesül az első 
európai aknakötélgyár és megjelenik a XVIII. szá-
zadban az első intézményes munkásbiztosítás (B, 4, 5). 
Ezek után az sem meglepő, ha 1735-ben itt alapították 
Európa első bányászati szakiskoláját, amely nagy mér-
tékben járult hozzá a bányateehnika fejlődéstörténe-
téhez. 

Név szerint ki kell emelnünk a német eredetű 
Hell-család szerepét, közülük Hell Máté Kornél és fia 
Hell József Károly selmeci főgépmesterek voltak. 
A két Hell (családjukból származik a híres csillagász 
Hell Miksa is) és Mikoviny Sámuel bányamérnök ne-
véhez fűződik a váltóvízi kerékkel működő bánya víz-
mentesítő gépezet, amely sok emberi és állati (főleg 
bányalovak) nehéz munkáját végezte el, s ezzel a tönk-
remenetel helyett korszerűvé vált a bányavárosok ter-
melékenysége. 

Selmecbányán és Körmöcbányán már az Árpádházi-
királyok alatt fontos aranybányászat folyt (Európa-
szerte elfogadták a körmöci aranypénzt), van emlékünk 
a xenodochiumról, de az első kimondottan bányakór-
házat 1750-ben építették. A kórháznak két nagyobb és 
három kisebb kórterme volt, rendelőszobájában műté-
teket is végeztek. Nagy gondot okozott viszont az egész 
városnak az általános vízhiány, hiszen a bányák el-
szívják a talajvizet, így kutak fúrására aligha akadt 
lehetőség. A két kitűnő Hell megfelelő víztárolókat is 
létesített, egyrészt a vízkerekek működtetésére, más-
részt a lakosság vízzel való ellátására, ami természete-
sen ivásra nem volt megfelelő tisztaságú, de erről a 
zseniális bányamesterek nem tehettek (16). Selmec-
bányán már 1740-ben megjelent a bányászaszály nevű 

IJL betegség (a patkóbél parazitája, az Ancylostoma duo-
jj" denale), amit valószínűleg a Fuggerek idejében, majd 
134 Mária Terzéia uralkodása alatt bevándorló olasz bá-

nyászok hurcoltak be. Tóth Imre bányakerületi fő-
orvos egyértelműen kimutatta az Ancylostoma duo-
denale pusztító szerepét, majd az ellen való védekezést 
is. Még száz évvel később is bizonyos aknák munkásai-
nak több mint 85 százaléka volt fertőzött. „Nagyon va-
lószínű, hogy az emberi ürülékkel telített piszkos vízzel 
való foglalkozás, a víz anchilostomum-féreg bábjaival 
lehetett telítve, s így a jobbágyok azzal fertőzték meg 
magukat és súlyosan betegedtek meg. Innét a bánya-
munkától való irtózás." írta igen szakszerűen Tóth 
Imre bányakerületi főorvos (2). 

A magyar orvostörténelemből és az NDK—ma-
gyar orvostörténeti kapcsolatok múltjának eddigi is-
mereteiből tudjuk, hogy a XVIII. század elején Moller 
Károly Ottó besztercebányai „Orvosi Akadémiájáról" 
kerültek főleg Halle egyetemére azok az orvosjelöltek, 
akik később az alsó-magyarországi bányavárosok egész-
ségügyi teendőit látták el, német diplomával. Közülük 
külön figyelmet érdemel Kochlatsch István Antal, aki 
1721-ben a Magdeburg-Halle város egyetemén nyo-
matta ki és védte meg „A fémek okozta egynémely 
megbetegedésekről" című orvosdoktori értekezését. 
Kochlatsch, vagy Kohlács István Antal disszertációját 
magyarul először Bugyi Balázs ismertette a Bányászati 
és Kohászati Lapok—Bányászat című folyóirat 1972. 7. 
számában (7). A disszertáció eredetijének másolatát 
Wolfram Kaiser professzor volt szíves a magyar szer-
zőnek másolatban megküldeni. Kochlatsch értekezése 
szerint a fémeket tartalmazó kőzeteknek a bányászása, 
azokból kohókban a fémek kinyerése, majd feldolgo-
zása során keletkező betegségek nem egyformák. Ezek-
nek a megítélése csak a tényleges orvosi és bányászati 
tapasztalatok alapján lehetséges. A fémek hatásának 
kitett egyének arca sápadt, végtagjaikon remegés, 
görcs vagy bénulás jelentkezhet, akár egymással tár-
sulva is, de a legsúlyosabb ártalmak a tüdőkön mutat-
koznak. Á megbetegedést a belélegzett levegő okozza, 
amely tüdőtágulást, az abban keringő vér pangását, a 
tüdőkben az erek tágulását okozza. A tüdőkbe jutó 
levegőnek tisztának, megfelelő sűrűségűnek, hőmér-
sékletűnek és károsító anyagoktól mentesnek kell len-
nie. A kohókban uralkodó nagy meleg, a bányák mély-
sége a levegő sűrűségét, hőmérsékletét, nedvességtartal-
mát és mindenekelőtt tisztaságát befolyásolja, a tüdő-



szövetet, a benne elhelyezkedő ereket károsítja és a 
köpet kiválasztásához, a köhögéshez és mindenekelőtt 
yaz élet energiának" — az életkedvnek, az erőbeli álla-
potnak —- a csökkenéséhez vezet. Á tüdőn keresztül a 
vérbe is eljutnak a szervezetet károsító fémek. 

Koohlatsch értekezésében taglalja azokat a külső 
körülményeket, amelyek a bányászok és kohászok 
egészségének károsodásához vezetnek. Munkájában a 
bányászok és kohászok jól ismert korabeli felfogását is-
merteti, alkalmazva az alsó-magyarországi' bányavi-
déken elfogadott szakkifejezéseket, ő a levegő „ará-
nya" változásának tulajdonít különösebb szerepet. 
Nem csoda, hiszen a magyar bányaorvos a flogiszton-
elrnéletet megteremtő Georg fírnt Stahl (1660—1734) 
tanítványa volt, az oxigén szerepét csak később tisz-
tázta a tragikus sorsú nagy francia tudós, Lavoisier. 
Az oxigén szerepének lényegét azonban Kochlatsch 
doktor sejteti. Hangsúlyozza, hogy a bányák jobb szel-
lőztetésével, a megfelelő lég vezető csövek és szellőztető 
gépek útján, levegőcserével, a baj mérsékelhető. A bá-
nyászott kőzetek fémtartalma közül különösen az ólom 
kórokozó szerepét kiemeli. A szervezetbe jutó fémek 
az idegek, az izmok, az inak révén eljutnak a bőr felü-
letéhez és ott az izmok, az inak bénulását, görcsét 
okozhatják. Á selmeci bányászok között gyakori az 
orrnyálkahártya károsodása és a nyelvbénulás. A tü-
dők károsodása következtében gyakori a fulladás, fo-
kozott köpetkiválasztás és vérköpés, amely gyakorla-
tilag a szilikózisnak, illetve a sziliko-tuberkulózisnak 
felel meg. A fémek másik része a beleken keresztül vá-
lasztódik ki, vissza szívódva károsítja a májat, tünetei: 
hasi görcs, hasmenés, illetve székrekedés. Gyógyításá-
ban a megelőzésnek tulajdonít fontos szerepet, pl. a 
bányák és kohók megfelelő szellőztetésével, egészséges 
életmóddal és a jó bor mértékletes fogyasztásával. Ami 
egyrészt helyettesíti a fertőzött vizeket, másrészt ro-
boráló hatása van a szervezetre. 

Megjegyezni kívánom, hogy a Bugyi Balázs által 
Halle-ból kért disszertáció (amint a mellékelt címlap 
demonstrálja), megtalálható könyvtáramban. Címe: 
Dissertatio inaugtiralis medica, de metallicolarum nonnu-
lis morbis (Halae magdeburgicae, 1721), amelyet a 
„Neosolio-Hungarus" Kochlatsch egykori mesterének, 
Moller Károly Ottónak ajánlott a címlap belső oldalán. 
Kétségtelenül méltatja egy levélmellékletben Her-
mann András „selmeci kartársa szakmai érdemeit". 
A „selmeci kartárs" nyilván Kochlatsch István Antal. 
Ám Kochlatsch doktor is írt üdvözlő verset Hennann 
disszertációjához a következő aláírással: Steph. Anton, 
Kochlatz, p.t. Med. Pract. Schemnicziensis." 

Hermann értekezése 1719-ben jelent meg, ám az 
aláírás alapján doktorunk akkor már a selmecbányaiak 
orvosa volt, valószínűleg a Moller Károly Ottó akadé-
miájának elvégzése alapján (1). 

Mivel a XVIII. században Nagybánya nem Erdély-
hez tartozott, megemlítendő feltétlenül Károlyi Sándor 
háziorvosának, Köleséri Sámuelnek a szerepe, de még-
inkább a Rácz Sámuelé, aki 1777-ben a Nagybánya 
körüli bányák orvosa volt és beszámolt az ércbányá-
szok között előforduló „colicae metalicae" nevű beteg-
ségről az Ephemerides Vindobonenses hasábjain. 

Selmecbányái bányakerületi főorvos volt a XVIII. 
században Hoffinger János György (1756—1793), aki 
Tóik Imre előtt már pontosan leírta az anchylostomia-
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sis által kahexiához vezető betegség tüneteit. Hof-
finger a Sendschreiben über den Einfluss der Avquickung 
der gold- und silberháltigen, Erze auf die Gesundheit der 
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Arbeiter (Sehemnitz, 1790) című munkájában az új 
amalgámozási eljárás előnyeiről írt az olvasztással 
szemben. Hét esztendő alatt mindössze öt higanymér-
gezési esetet látott. 

Amint a fentiekből kitűnik, a XVIII. században 
Magyarországon elsősorban még a fémbányászat do-
minált, s a bányagépesítés mellett az egészségügy is a 
kor színvonalán állott. 
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