
Nagykároly (orvosi-) 
könyvkiadása a XVIII. 
század második felében 

A nyomdatörténet a nagyfokú centralizáltságig 
több kiadási bravúrt ismer, amelyek a tipográfiai 
remeklés és a hozzáértő kiválasztás (esetleg mind
kettő) méltán becsült mintapéldányai. Elég hirte

lenjében a korábbi Misztótfalusi, vagy a későbbi 
gyomai Kner nyomdára hivatkozunk mint a legis
mertebbekre és a legkiválóbbakra, de nyilván nem 
az egyedüliekre. A fentieknél a tartalom és a for
ma, a betűmetszés és a mű magas igénnyel egészí
tették ki, majdhogynem feltételezték egymást. 

Voltak azonban a könyvkiadásnak utóbb elég
gé nem méltányolt, de elfelejteni nem engedhető 
háttérbeli szereplői, akik komoly anyagi áldoza
tokkal segítették Gutenberg találmányát közkinccsé 
sokszorosíttatni. Ezek voltak a nyomdapártoló me
cénások. A XVII—XVIII. századi (vagy még ko
rábbi) magyarországi nyomdák nem lehettek rentá
bilis üzleti vállalkozások, ezért a kellő olvasó pol
gársággal nem bíró, szétszórt mezővárosokban le
hetetlen lett volna egy-egf* kultúrapártoló mecénás
beleegyező támogatása nélkül tartósan működtetni. 
Ilyen volt generációkon át a partiumbeli nagyká
rolyi Károlyi család, akik többek között a kultúra
támogatással igyekeztek vezekelni a szatmári békét 
megkötő ősük „bűnéért", amit az utókor sokáig 
nem volt hajlandó leírni a számlájáról. Holott tör
ténelmi tény, hogy a Nagykároly-környéki birtokot 
nem Károlyi Sándor kapta a nagymajtényi fegy
verletételért, hanem fia, Ferenc vásárolta 1747-ben 
íí. Rákóczi Ferenc sógorától, Aspremont gróftól. 
Ezért írja joggal az 1963-ban kiadott Magyar Iro
dalmi Lexikon Károlyi Sándorról: „A kiegyezés út
ját Tcereste, ő tette le a fegyvert a szatmári bjéke 
megkötése után. 1711 után grófi címet kapott, bár 
nem lett az udvar embere. Leveleit magyarul írta. 
Nagy összeget költött kulturális és szociális cé
lokra'9. 

Károlyi Ferenc a mintegy másfélszáz éven át 
közel ezer könyvet kiadó, de 1752-ben feloszlatott 
lőcsei Brewer-íéle nyomda egy részét vásárolta meg 
és állíttatta fel Szatmári Nagy Pap István tipográ
fus segítségével. Az engedélyt a császárnőtől 1755-
ben kapták. Népnevelési szándékát bizonyítja a 
nyomda 1756-os első kiadványa: „Magyar-ország 
versekben való le-írása, mellyeket az oskolákban 
tanuló nevendékeny ifjatskák taníttatásokra, rend
be szedett Pap István". Rövidesen fenyegető bonyo
dalmak keletkeztek a nyomda körül. A városhoz 
közeli Fény községben plebánoskodó Gerstocker 
Antal alesperes a nyomda ténykedése miatt felje
lentéseket küldött az egri érsekhez. Károlyi sógora,. 
Rácz Demeter írta a következőket: „Az fényi pri
bék valamit csak observál, mindent hírré teszen* 
Az typographiában is bement s azt mondotta, hogy 
akasszák fel, ha ő kegyelme áztat el nem pusztítja! 
Már tartok tőle, ha csak valami elejét az méltósá
gos cancelláriusnál nem veheti Excellentiád, itten 
pediglen olyan szükséges volna, mert csak ábéczés 
könyvet sem kaphatnak az tanuló gyermekek szá
mára". 

Országos híre lett rövidesen a nagykárolyi 
nyomdának, és a fiókban heverő könyvkéziratok 
Szatmár megye székhelyére kezdtek vándorolni. Így 
került oda Csapó József debreceni főorvos gyer
mekgyógyászati szakkönyve, amely 1771-ben jelent 
meg a „Kis gyermekek Isputálja" címmel. „E' vég
re ezen kis Magyar Munkámat-is (melly ezen nyel
ven soha nem láttatott) sok munkával él-készítet
tem, és ímé világosságra botsátani kívántam"... 
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írja a szerző a bevezetőben. A kis könyv teljesen 
eredeti , Csapó semmilyen külföldi min tá t nem vet t 
alapul. A 81. oldalán olvasható egy etnográfiai ér
dekesség, miszerint a morbilli az Alföldön veres
himlő, a Dunántú lon pedig kanyaró néven szerepel. 

Az első orvosi könyv sikerén felbuzdulva Ma-
rikowzki Márton (előbb Zemplén) Szatmár megyei 
főorvos lefordította a svájci Simon André Tissot: 
„Avis au peuple sur la santé" 1780-ban kiadott mű
vét, „A* néphez való tudósítás miképpen kellyen a' 
maga egesség ér e vigyázni" címmel. Az ajánlásban 
írja a fordító: „Serkentett engemet gyakorta Excel-
lentziád .'. ., hogy ezen jelen levő Orvos könyvet a' 
frantziábul magyar ra fordétanám . . ., mivel hogy 
nyelvünkön még-illyetén könyv nem talál tat ik . . , ? ? 

Marikowzki noha dicséretesnek mondja Pápai Páriz 
Pax corporis-át, nem tar t ja alkalmasnak a nép fel
világosítására. Úgymond „ebben sok nyavalyák, de 
tsak igen röviden irattak-meg; úgy hogy innét az 
együgyű nép a' betegségnek különböző állapotját 
semmiképpen meg nem ismerheti". Ugyanakkor fe
lette dicséri van Swieten intézkedését „a'ki a} Ka-
iendáriomokból, az ég nézéséből való tséltsap jö-
vendülést kihagyatta, melly tsak a' tudatlanságot 
s' onnan eredendő könnyű hivést, babonaságot és 
az egészség dolgában a' bal ítéletet neveli". . . Kü
lön felhívja az iskolamesterek, a papok, az uraság 
és a tehetősebb emberek figyelmét, hogy ebből a 
könyvből igyekezzenek szakszerű tanácsokat adni a 
rászorulóknak, így sok bajnak vehetik elejét. Mert 
a paraszt jobban vigyáz a lova egészségére, mint a 
sajátjára. 

A rendkívül ízes szatmári nyelvre alkalmazott 
hétszázoldalas könyv külön érdekessége a himlő be-
oltásról szóló, mintegy harmincoldalas toldalék, 
amely ha fordításban is, de jóval a Jenner (1798). 
Bene Ferenc (1802) és a Lenhossék (1829), tehát a 
vakcináció előtti himlőirodalom egyik első magyar 
nyelvű dokumentuma. „A' himlő bé oltása abban 
áll, midőn olly személyek, a' kin még a himlő nem 
volt, borit felvágván, abba a sebetskébe, más him-
lős személyből vött érett himlő genyetséget, ereszt-
nek, és így azon betegséget véle közlik, s? egy em
berből másra mint egy által palántálják . . ." Lajst
romot közölt a londoni kórházakból, ahol a termé
szet szerint megbetegedettek közül minden kilenc
ből ket tő halt meg, a beoltottakból 345-ből csak 
egy. Hangsúlyozza, hogy csak egészséges oltható, 
nagyon lényeges az adó és a kapó kiválasztása, va
lamint a félelem eloszlatásával a lelki előkészítés. 
Sok helyes megfigyelés és okos tanács idézhető a 
Tissot—Marikowzki-könyvből. Különösen a dieteti-
kai részek. Jóllehet nem orvosoknak írta, azok is 
nagy haszonnal forgathatták. 

A könyv 1772-ben jelent meg, tehát Károlyi 
Ferenc halála után. Fia, Antal, méginkább örökölte 
a mecénás hajlamot. Többek között két nagy dolog 
fűződik a nevéhez. Á saját költségén kezdte lecsa
poltatni a maláriafészkes Ecsedi lápot, valamint ne
héz esztendőkben Nagybánya bányászait mindig ő 
segítette ki olcsó gabonával. 

A harmadik orvosi könyv tizenegy év múlva, 
1783-ban kerül t ki a nagykárolyi nyomdából. Szin
tén út törő mű, az első magyar nyelvű fürdőorvosi 
könyv. írója a szép francia nevű, horvát érzelmű 
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La Langue János. Címe: „A Magyarországi orvos 
vizekről és a' betegségekben azokkal való élésnek 
szabott módjairól a szegényeknek kedvekért". 

A mű a szerző szerint sem eredeti, hanem a bé
csi Johann N. Kranz vegytan tanárnak a „Gesund-
Brunnen der Oestereichisehen Monarchie. Wien, 
1777." c. művéből egyes részeket szóról szóra vett 
át. Kranz nyomán felsoroltatnak „Azoknak nevei, 
kik a Magyar Országi orvos vizeknek egybeszedé-
sén a3 többi között leg inkább munkálkodtak: Ada
tni Pál Orvos Doktor, Vietoris Ionathán a Sopronyi 
Iskola' Rektora, Vietoris Dávid Eperjesi Orvos, En-
gel lakab Orvos Doktor, Vinterl lakab Budai Or
vosi Tudománynak Professora' ... stb. A vizek ana
lízisét nagyrészt ez utóbbi végezte. Sok hasznos 
javaslatot tesz a szerző a bevezető részben. Java
solja, hogy lehetőleg mindig felcser legyen a fürdő
ben megvizsgálni, hogy ki fürödhet és ki nem. Un
dort keltő bőrbajokkal ne menjenek közös meden
cébe! Tiltja az akkor divatos, mértéktelen köpölyö-
zést és érvágást a fürdőkben. 

A könyv első része a savanyú vizekről, a má
sodik a fürdőkről szól. Pl. a Komárom Vármegyei 
Almási víz: „Ditsértetik a' tagoknak erőtlenségeik
ben, reszkettésbenn, sugorodásokbann, tsipőtsont 
fájdalmábann; májnak, lépnék, vesének és bélék
nek dagadásaikbann, hypokondriábann, vizelletnek 
bontakodásábann; arany érnek, anyaméhnek fáj-
dalmibann, rühbenn 'e efféle nyavalyákbann... 
Vizsgálta a neves Torkos Justus János". 

A könyv végén főleg hashajtó, kólika elleni és 
klistélyozáshoz használható gyógyszereket sorol fel. 

A nyomda nem sokkal élte túl Károlyi Antalt. 
Megszűnt 1799-ben. Kiadványai között az orvosi 
könyvek mellett klasszikusok (Cato, Phaedrus), val
lási tárgyú művek és Révai Miklós nyelvészete sze
repelnek. 

Nagykároly alig félszázéves nyomdatörténeté
nek e három úttörő orvosi könyvét nem lehet nem 
sorolni a könyvkiadás meglepő érdekességei közé. 
Ritka nemes szándékú mecénásokat dicsérnek, és 
három kitűnő orvost, akik megtalálták az alkalmat, 
hogy a szegény rászoruló népnek a saját nyelvén 
könnyen érthető egészségügyi felvilágosítást, ha 
úgy tetszik preventív szemléletű népszerűsítő tudo
mányos oktatást és hasznos tanácsokat adjanak. 

Marikowzki szatmári szövegének szépsége ma 
is megejtő, a himlőre vonatkozó igen érdekes tol
dalékról pedig a különben bőséges variolatörténeti 
irodalmunkban eddig még nem találtam említési 
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