
Pete Zsigmond és 
az Egészségi Tanácsadó 

Ezernyolcszáznegyvennyolcban a pesti orvoskar „ki
tér arma" is negyvenöt orvost adott az országnak, 
míg a világosi fegyverletétel után csak tízet. A for
radalmi évfolyamból Zétény honvédorvosi könyvé
ben huszonegy megtalálható, köztük Barna Ignáez, 
a későbbi fogorvostanár, a török emigrációba sod
ródott Galgóczy Gábor (Véli bej), és Hammer-
schmídt Lajos, alias Abdullah effendi. Nem olvas
ható köztük Pete Zsigmond, noha az 1861-es Gyó
gyászatban megjelent „Tábori- vagy hadsebészet" c. 
saját tapasztalatain alapuló imponáló cikksorozata 
szerint azokat „volt tábori orvosként" írta. Persze 
szerezhette volna az osztrák hadseregbe sorozva 
akár solferinói élmények alapján, ha nem lenne 

bizonyossági nyoma honvédorvosi múltjának. A Va
sárnapi Üjság 1883. 6. száma Szinnyei szerint nek
rológot közölt Pete Zsigmondról, amitől támpontot 
lehetne remélni^ hiszen ez a rokonszenves lap egyet
len emlékeztető alkalmat nem mulasztott el negy
vennyolc szellemének élesztgetésére. Sajnos az nem 
részletes nekrológ, hanem pár soros „apróhirdetés", 
amiből a halál tényén kívül egyéb nem derül ki. 
Ugyanakkor a Máramaros c. újság valódi nekroló
got hoz: „A mdramarosi honvédegylet tagjai is lo
bogójuk alatt testületileg jelentek meg a gyász-szer
tartáson s a régi honvédek nevében Szarka József 
ref. lelkész mondott megható búcsúztatót". A gyász
mise katolikus volt, tehát a tiszteletes valóban hon
védtársként vett részt a végtisztességen. Pete Zsig
mondnak így a honvédorvosok közt a helye, de 
személye ettől függetlenül is érdekes. 

A Somogy megyei Böhönyén született 1825. feb
ruár 19-én. Ifjúkoráról mitsem tudunk. A születése 
utáni első feljegyzett adat, hogy negyvennyolcban 
végzett. Neve majd az újjászületett orvosi sajtóban, 
az Orvosi Hetilapban vált ismertté. Amikor Poór 
Imre szerkesztő-tulajdonos 1861-ben megindította a 
Gyógyászatot, Pete Zsigmond — nem tudni mi ok
ból — átpártolt hozzá. Kezdő évfolyamában tizenöt 
saját közleménnyel és harmincnégy folyóirat-refe
rátummal még Felletár Emilt és Winkler Józsefet 
is megelőzte. Hadisebészete szerint „a csatatérrül 
egy sebesültnek se történhessék eltávolítása annél-
kül, hogy sebe kitakarítva s bekötve ne legyen; mi
nek folytán a kórházak s ápoldákban a seb kuta-
szolások tilalmát szabályul lehetne fölállítani". A 
vissza nem helyezett bélrészre olajos fedést aján
lott a sebesültnek mákony adását. Hólyagsérülés-
kor minél előbb „pöscsap"-bevezetést tart szüksé
gesnek, hogy a hasüregbe vizelet ne jusson. Seb
fedésre a kétes tisztaságú vászontépések helyett az 
angol és francia hadseregben használt, váladékfel
szívásra is alkalmasabb gyapot előnyeit hangsú
lyozza. 

Pete Zsigmond eddig szerény gyakorlóorvos
ként fejtette ki serény szakirodalmi tevékenységét. 
A helyzet 1862-ben fordult, midőn a Rudas-fürdő új 
bérlője indítványozta a balneológia tanszéki rangra 
emelését. „Fürdészeti magántanári" címért hárman 
folyamodtak, Grósz Lipót, Hasenfeld Manó és Pete 
Zsigmond. Szerencséje a fürdőorvosi múlttal nem 
bíró Petének volt, aki tiszteletre méltó erőfeszíté
seket tett ezirányú hátránya behozására. Már 1862-
ben kiadta az egyetemi nyomda „Értekezés a für
désről" c. orvosegyesületi felolvasását. A Gyógyá
szatban ezután a balneológia! cikkei dominálnak. 
Irt a fürdésről általában, fürdőtörténetet, a stub-
nyai víz vegyi elemzéséről, a tengeri fürdőkről, a 
fürdői étrendről, az ivókúrák értelméről és értéké
ről — magántanárrá fogadásának jogosságát bizo
nyítandó. 

Pete Zsigmond nevét azonban az EGÉSZSÉGI 
TANÁCSADÓ c. felvilágosító kétheti lapja őrizte 
meg leginkább. A szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
1864—70 között jelentette meg az átlag 40—50 ol
dalas egészségügyi mindentudót imponáló tájékoz
tatással és még imponálóbb szerénységgel, hiszen 
e&y-egy névaláírásos cikk kivételével az egészet a 
bizonyosságig gyaníthatóan egymaga írta. Foglalko-



zpt-t az urbanizáció higiénés problémáival, a környe
zetszennyeződéssel, amelyet nagyon elmésen „köz
tisztátalanság" szóval illetett. A lapokon fel-felbuk
kan fürdőorvosi mivolta valamennyi valamirevaló 
fürdőhelyünk rövid szakszerű-érthető ismertetésé
vel. A járványos betegségeket történeti áttekintés
sel érinti. A vízbe fúlt tetszhalottak élesztéséről, a 
tej hamisítás felismeréséről, -a bokros lovak patkolá-
sáról egyformán szól. A hagymázos" betegek szobái
nak fertőtlenítésére „újabb időkben mészhalvagos 
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ki a csatornázás megnyugtató megoldására. Ezt a 
tervet Pete nagyon pártfogolta. A fő .probléma az 
volt, hogy az év nagy részében a csatornák mélyeb
ben voltak a Duna vízszintjénél, így elfolyasról alig 
lehetett beszélni. Basalgette három kőcserépből épí
tett fő gyűjtőcsatornát javasolt, azokból pedig gőz
gép emelje át a szennyet a Dunába. Természetesen 
pénzügyi nehézségek voltak, de Tormay főorvos 
adataira támaszkodva érvel, hogy Pesten pont a 
csatornák állapota miatt kétszer olyan magas a mor
talitás, mint a nyugat-európai városokban. 

Ahol nincsen gyógyszertár, ott kézi gyógyszer
tár tartását javasolja, mert úgymond „az orvos 
gyógyszer nélkül, katona fegyver nélkül". Az elhí
zás ellen „kövér és lisztes eledelektől tartózkodni" 
ajánlotta. Sokat foglalkozott a pangó demográfiai 
helyzettel. 

Pete Zsigmond fontos szerepre vállalkozó lap
ja — utólag azt lehetne gondolni — a kiegyezés 
körüli évek légkörében elemi igényt elégített ki. A 
valóság az, hogy évről évre gyűltek az eladatlan 
példányok. Levelezési oldalán az egyik orvos szak
szerűbb szöveget kíván, mire a szerkesztő önérzete
sen megmagyarázza: „Lapunk egészségi tanácsadó, 
és nem orvosi tanácsadó. A mi igyekezetünk leg-
főbbike nem a betegség gyógyítása, hanem az egész
ség megtartása". A raktáron gyűlt számokkal azon
ban fogyott a szerkesztő-tulajdonos fedezete, ambí
ciója, 1870 végén bejelentette megszűnését. 

Valószínűleg ez a trauma váltotta ki Székes
fehérvárra való költözését, ahol 1873 nyarán három 
hónapig újra* megpróbálkozott a tanácsadóval. Saj
nos, sikertelenül. 1874—76 között a székesfehérvári 
főreáliskola tanára volt, innen Máramarosszigetre 
költözött orvoskodni. Közben ugyanis megnősült? 
egymás után négy gyermeke született, lapkísérlet 
helyett a családjáról kellett gondoskodnia. Itt halt 
meg aránylag fiatalon 1883. február 2-án, „a sza-
badságharcznak egyik vitéz bajnoka", aki „egyidő-
ben orvosi szaklapot is szerkesztett". 

Szállási Árpád 

(Chlor kaik) vizet használják" — írta Semmelweis 
halálának évében, sajnos e név említése nélkül. Az 
EGÉSZSÉGI TANÁCSADÓ oldalain találunk név 
szerint vendégszerző ismerősöket is. Legkedvesebb 
meglepetés köztük a legnagyobb magyar költő egy
kori sárszentlőrinci padtársa: Sass István. A harma
dik évfolyam hatodik számában írt „A kanyaró 
vagy vereshimlő óvszabályai" címmel népszerű is
mertetést. A lap tárca rovatában közérdekű híreken 
kívül meteorológiai jelentések is olvashatók. 

Darwint vulgárisan bár, de érti, főképp elfo
gadja. „Darwinnak remek elmélete szerint a fajok 
képződése az egyének létéért történő küzdelme által 
történik . . ." . 

Sokat foglalkozik Pest higiénés nehézségeivel. 
J. W. Basalgette londoni főmérnök tervet dolgozott 


