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A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELEM SZÁZADAIBÓL

Izsák zsidó orvos Corvin Mátyás idejében2

Térjünk rá Izsák bég Mátyás udvarában való megjelenésére. (…) 1472. szeptember 12-én a 

velencei  tanács  levelet  intéz szentszéki  követéhez,  melyben értesíti,  hogy megjelent  előtte 

Uzun Hasszán perzsa uralkodó spanyol nemzetiségű, zsidó hitű követe, aki beszámolt urának 

nagyszabású törökellenes előkészületeiről.3 Tizenhárom nappal később – 1472. szeptember 

25-én – a szenátus Uzun Hasszán egy másik követének, Hadzsimaodmednek (aki ellentétben 

a folyton utazó Izsák orvossal, végig Velencében tartózkodott és csupán a velencei Tanáccsal 

tartotta  az  összeköttetést)  megérkezése  alkalmával  értesíti  a  perzsa  uralkodót,  hogy  Izsák 

nagykövetet a köztársaság nagy örömmel és tisztességgel fogadta s az már Róma felé tart, 

hogy  a  szentatyánál  a  kapott  utasítás  értelmében  járjon  el.4 Vegyük  szemügyre,  milyen 

útvonalon érkezett Velencébe – ez egyúttal választ ad arra is, hogy mikor és miképpen lépett 

először  követi  minőségben  Magyarország  földjére  –  majd  érintjük  ezt  követő  második 

magyarországi útját, végül megvonjuk magyarországi küldetésének eredményeit.

Izsák doktor Kaftán keresztül utazott Velencébe. Hogy Kaffa és Velence között milyen 

útirányt követett, azt ki tudjuk következtetni az egykorú iratok közvetlenül utaló adataiból.

Kaffából a szokásos útirány Moncastro (Cetatea-Alba) – Vaslui volt; Cancel hivatkozott 

munkájában meggyőzően támasztja alá ezt a megállapítását.5 Minthogy a kaffai  közjegyző 

által latin nyelvű kiadmányba foglalt megbízólevelek egyike István moldvai vajdához, másika 

Mátyás  királyhoz  szól,  aligha  lehet  kétséges,  hogy Izsák orvos  útja  Kaffából  Moldván át 

2 Forrás:  Tardy  Lajos:  Izsák  zsidó  orvos  a  perzsiai  uralkodó  és  Corvin  Mátyás  összekötője  a  törökellenes  
világliga megszervezésében. In: Magyar–zsidó oklevéltár. XII.  köt. 1414–1748. Szerk.: Scheiber Sándor. Bp.,  
1969. Magyar Izraeliták Országos Képviseletének Kiadása. pp. 27–44. (Részlet: pp. 37–44.)
3 „Fuit  ad presentiam nostram unus orator  illustrissimi  domini  Ussoni  Cassani  natione hispanus fide  autem 
hebreus, et de bona dispositione prefab domini offendendi turchum multa exposuit...” Lásd: Enrico Cornet: Le 
Guerre dei veneti nell’ Asia 1470–1474. Vienna, 1856. Tendler. p. 39. (a továbbiakban: Guerre)
4 „Denotemo veramente  ala maestà vostra,  come pochi  zorni  avanti  la  vignuda di  Azimaomet,  zonze qui e 
comparse ala presentia nostra Isach ambasador de vostra serenità el qual fo da noi visto et aldido aliegramente, et 
spazado se ne ando verso Roma per exeguir apresso el summo pontifice i commandamenti de vostra maestà.” 
Lásd: Guerre, p. 48. 
5 P. Cancel: Data epistolei lui Uzun Hasan către. Ştefan cel Mare şi misiunea lui Isac-bey. Bucureşti, 1912. pp. 
32–33. 



vezetett Lengyelországba,6 ahol Kázmér király is kézhez vette Uzun Hasszán felhívását, majd 

Magyarországra,  onnan  pedig  Velencébe.  Ezek  szerint  Izsák  orvos,  mint  Uzun  Hasszán 

követe először 1472-ben járt Magyarországon,7 mégpedig július 15-e után, hogy szorgalmazza 

Mátyás részvételét a törökellenes koalícióban. Mátyás király ekkor még magáévá tette Uzun 

Hasszán  javaslatait,  mert  Marco  Barbo  apostoli  nuncius,  aki  még  előző  évben  kapott 

megbízást  arra,  hogy  Németországot,  Lengyelországot  és  Magyarországot  keresztes 

hadjáratra  riadóztassa,  1472  februárjában  elindult  küldetésének  teljesítésére8 és  1474-ig 

időzött  ezekben  az  országokban,  Mivel  Mátyás  és  Lengyelország  között  ekkor  egyéves 

fegyvernyugvás volt érvényben és mivel a pápai nuncius jelenléte egymagában is akadályozta 

az  ellenségeskedések  felújulását,  Izsák  bég  kedvező  időben  érkezett  Mátyáshoz  és 

feltételezhetően megkapta a királyi biztosítékokat egy jövőbeli törökellenes szövetséghez.9

Magyarországról Izsák orvos Velencébe utazott,  ahol a Tanács feljegyzésben foglalta 

össze a megjelenésével előállt helyzetet:

„Örömmel  és  boldog  szívvel  láttuk  őfelsége  követőt  és  hallottunk  őfelségéről. 

Igazságosságának és vitézségének híre, amely elterjedt az egész világon, különösképpen 

megörvendeztetett  bennünket  s  még  jobban  megörvendeztetnek  az  ő  nagyszerű 

győzelmei. Dicsérjük és elfogadjuk az ő nagyszerű kívánságát és megállapítottuk, hogy 

cselekedeteit nem elegendő csupán szavakkal dicsérnünk, hanem elsősorban tettekkel. – 

–  –  Hajóhadunkat  ez  évben  sokkal  ütőképesebbé  tettük  s  azokat  a  pápai  és  királyi 

hajóhadakkal egyesítve most már minden készen áll az ázsiai partok megtámadására és 

megvalósulhat  őfelsége  szándéka,  a  török  tartományok  megszállása.  –  –  –  Nagyon 

tetszésünkre van, hogy a követ a pápát is felkeresi és a többi keresztény fejedelmet is. 

Biztatjuk,  hogy  a  nápolyi  királyt  is  keresse  fel,  hogy  Ferdinánd  király  őfelsége  is 

6 1471. évi első, Lazzaro Querini társaságában tett útjáról viszont vajmi keveset tudunk. Nem érdektelen, hogy 
Cancel – Xenopol, Hurmuzaki és Esarcu nyomán – feltételezi, hogy Lazzaro Querini, Izsák orvos és a grúz 
uralkodó követe 1471-ben egyszerre szakították meg útjukat Nagy István vajdánál (Cancel id. mű p. 30.), tehát 
nyilván útba ejtették Magyarországot.
7 Dłgosz alapján Cancel id. mű p. 32.
8 Ludwig von Pastor: Geschichte der Päpste. Bd. II. p. 446.; Caro: Geschichte Polens. Vol. V. p. 362.; Fraknói  
Vilmos: Hunyadi  Mátyás  király.  1440–1490. Bp.,  1890. Franklin-Társulat.  pp. 227–228. (Magyar  történelmi 
életrajzok 6.)
9 1472. nov. 13-án a velencei Tanács még elégedettségét fejezi ki a magyar követ előtt Mátyás királynak az Uzun 
Hasszán-féle  szövetség  vonatkozásában  elfoglalt  álláspontja  felett:  „Quod  oratori  serenissimi  domini  regis 
Hungarie ad ea que domino exposuit circa inferendum turco bellum et utendum temporis et rerum opportunitate 
ob  descensum  domini  Ussoni  Cassani  sicut  per  serenissimum  dominem  dutem  huic  consilio  relatum  est  
respondeatur, tum replicatione generaliom et humanorum verborum ad illius generalia et bona verba, et laudetur 
magnanima et pia mens et propositum regie sublimitatis sicut dominio visem fuerit…” (Guerre, p. 55.); vö. a  
magyar  szövetség  tárgyában  a  Zaccaria  Barbaro  nápolyi,  valamint  Federico  Cornaro  szentszéki  követekhez 
küldött utasítások vonatkozó részeit (Guerre, pp. 56–58.).



csatlakozzék  hozzánk,  mint  szövetséges,  mert  a  pápa  után  neki  a  legnagyobb  a 

méltósága Itáliában, továbbá hogy visszatértében a követ urának a legjobb készületről 

tudjon számot  adni,  köztük a  miénkről  is,  akik  már  készen állunk a  közös ellenség 

megtámadására  és  semmit  el  nem  mulasztunk,  ami  megtehető  és  ha  őfelsége  is 

támadásba  fog  lendülni,  nem  kétséges,  hogy  a  sokirányú  támadástól  megosztott 

ellenséget  nemcsak  legyűrjük,  de  felette  dicsőséges  győzelmet  is  fogunk  aratni.  És 

miután ily módon meggyőztük szóval is a követet s kételyeit eloszlattuk, elindítottuk, 

hogy  Rómába  mehessen,  illendő  ruházattal  láttuk  el,  megajándékoztuk  és 

tiszteletadásban  részesítettük,  továbbá  írattunk  szentszéki  követünknek,  hogy  legyen 

segítségére és ajánlja be Őszentségénél és Nápolyban is, hogy ott is tárgyaljanak vele. 

Költöttünk reá s ruházatára az ő napi illendő ellátásán felül száz dukátot”.10

Velencéből Izsák folytatta útját a pápához, ahová egyébként ura megbízásából is el kellett 

mennie.11 A pápa  ez  időben  valóban erőfeszítéseket  tett  a  törökellenes  keresztény egység 

megvalósítása érdekében, mind diplomáciai, mind katonai téren (Caraffa tengernagy vezetése 

alatt  flottát  hozott  létre,  mely  Keletre  távozott,  hogy  egyesüljön  a  velencei  és  nápolyi 

flottával, de a nagy hajóhad nem tudott komoly győzelmet aratni a török felett).  A három 

itáliai hatalom közti szakadás előjelei már ekkor megmutatkoztak, ami tükröződik abban is, 

hogy az újból Budán idéző Izsák orvos – jóllehet Rómában mind a velencei, mind a nápolyi 

követ  támogatásban  részesítette  –  nyíltan  kifejezte  a  pápától  kapott  válasz  feletti 

elégedetlenségét.12 Izsák orvos e budai tartózkodásáról szól a Giosafatte Barbaro-nak adott, 

1472. (valójában, a mai naptár szerint 1473.) január 28-i utasítás egy részlete is, mely szerint 

„Izsák orvos,  Uzun Hasszán első nagykövete  visszatért  Rómából  és  saját  elhatározásából, 

ugyanakkor teljes helyeslésűnkre felkereste őfelségét a magyar királyt, hogy újból meggyőzze 

és rábírja a közös ellenség elleni hadbalépésre” – vagyis innen is megtudjuk, hogy Izsák már 

Velencébe érkezése  előtt, Nagy István vajdánál tett látogatása  után tárgyalásokat folytatott 

Mátyás királynál.13

De végül is sikertelennek bizonyultak Corvin Mátyással folytatott tárgyalásai. A király 

követei  eredménytelenül  tértek  vissza  az  itáliai  udvarokból;  komoly  hadisegélyre  nem 

számíthatott  az  uralkodó,  akinek  időközben  szomszédaival  folytatott  viszályai  is  újból 

10 Lásd Okmánytár 2/6. sz.
11 Guerre, p. 48.
12 Lásd Okmánytár 2/5. sz.
13 „Isach  medicho,  primo ambassador  suo ritornato da Roma è andato per  la  sua deliberation et  per  nostro 
conforto item al serenissimo rè de Hungaria per iterum sauderlo et confortarlo a far animoxa et potentemente 
contra el comun inimico...” (Guerre, p. 72.)



fellobbantak. Az általános keresztény liga, amelyet Uzun Hasszán tervezett és amelyet Izsák 

orvos  Moldvában,  Lengyelországban,  Itáliában  és  Magyarországon  folytatott  diplomáciai 

tárgyalások útján igyekezett előmozdítani, nem alakult meg.

Bizonyos eredményeket azonban nem vonhatunk kétségbe: Velence gályák, lőszer és az 

európai  hadviselésben jártas személyek küldésével  valóban támogatja  Uzun Hasszánt.14 És 

hogy ez a részeredmény egyáltalán létrejöhetett, abból – s ez kézenfekvő – Izsák bég, Uzun 

Hasszán követe döntően kivette a részét.

1473 januárjában – mint  ez  a  velencei  köztársaság  Tanácsának budai  ügyvivőjéhez, 

Alvise Sagondino-hoz írt leveléből kitűnik15 – Izsák bég Budán tartózkodott. Mátyás király 

Uzun  Hasszánhoz  küldött  követei  ugyanezen  év  augusztusában  tűnnek  fel  Caterino  Zeno 

Perzsiából  küldött  követjelentésében.16 Nem  kétséges,  hogy  Corvin  Mátyás  részéről  ez 

viszonzása  volt  annak,  hogy  Uzun  Hasszán  1472-ben  Izsák  orvos  személyében  követet 

küldött hozzá.

De  Izsák  orvos  magyarországi  szereplése  egyéb  nyomot  is  hagyott  maga  után 

Magyarország  és  Uzun  Hasszán  kapcsolatai  vonatkozásában.  1475-ben  látott  napvilágot 

Vetési  Lászlónak,  Mátyás  király  IV.  Sixtus  pápához  „pro  praestanda  obedientia”  küldött 

követsége egyik  tagjának beszéde.17 A beszéd második  részében Vetési  a fenyegető török 

veszedelmet ecseteli és a pápa segítségét kéri. Mátyás – úgymond – egész haderejét a török 

ellen akarta fordítani s csak II.  Pál pápa kívánságára vonult az eretnekség elfojtása végett 

Csehországba.  Segélyt  kell  kapnia,  méghozzá  gyors  segélyt,  mert  a  veszély  napról  napra 

növekszik és később Uzun Hasszán perzsa király szövetségére is alig lehetne számítani.

1474. (a régi velencei naptár szerint 1473.) február 15-én szerepel utolsó alkalommal 

Izsák bég neve a velencei diplomáciai korrespondenciában. Az államtanács Uzun Hasszánhoz 

intézett  levelében  elismeréssel  emlékezik  meg  a  perzsiai  uralkodó  szótartásáról  és  ennek 

kapcsán kiemeli Izsák bég és Hadzsimahomed szolgálatait.18 Nem érdektelen, hogy a levélben 

14 Lásd Okmánytár 2/5. sz.
15 Lásd Okmánytár 2/5. sz.
16 E. Cornet: Lettere al senato veneto. Vienna, 1852. p. 85.
17 „...et si Uso ille Cassanus, potentissimus rex persarum acerrimus Calabei omniumque Turchorum iustis de  
causis hostis, militem christianum in expeditionem adversum Turchos duci senserit,  alacrius atque promptius 
rem geret.  Si  vero  languentes  vos  et  tantam occasionem negligentes,  tantasque  opportunitatis  corumperntis 
cognoverit; forsitan et ipse animum ab his avocabit.” (Ladislai Uetesii Pannonii Cubicularii apostolici oratio ad 
summum Sanctissimumque Pontificem Sixtum quartum pro prestanda obedientia nomine Iunctissimi principis 
diui Mathie serennissimi Hungarorum ac Bohemorum Regis Quarto nonas Februarii. MCCCCLXXV (h. n.). – 
Vö. Apponyi S.: Hungarica. I. köt. Bp., 1900. pp. 39–40. és Analecta monumentorum Hungariae historica. Ed. F. 
Toldy. Pest, [é. n.] p. 163. 
18 „Nui reputemo puesto dir più che tuti li giuramenti perchè cusì merita la sublimità et grandeza vostra la qual 
tuto quello ce fece  dire per  Isach medico vostro e  per  Azimahometh et  altri  suo messi  havete cum effecto  
facto...” (Guerre, p. 127)



Izsák  mint  Uzun  Hasszán  orvosa  szerepel.  A  dozsehoz  intézett  megbízólevél  magnus 

medicus-nak, tehát archiaternek, udvari főorvosnak nevezi.

Cancel szerint Izsák orvos – éppen a keresztény országok közötti  egység létrehozása 

érdekében  –  rendkívül  jelentős  szerepet  játszott  Corvin  Mátyás  és  Nagy  István  moldvai 

fejedelem megbékélésében. Fejtegetéseinek kritikai elemzése azonban túlnőne e tanulmány 

keretein.

Az  ’Encyclopaedia  Judaica’ valószínűnek  tekinti,  hogy  Izsák  bég  azonos  Isaac 

Hyspanus-szal, az 1501–1510. között Tatárföldön sikerrel működött lengyel követtel. Ezt – 

további bizonyító anyag felbukkanásáig – feltételezésnek kell minősítenünk s ezért ezzel itt 

nem foglalkozunk.

Az  Izsák  orvos  budai  megjelenésével  megkezdődött  kapcsolat  nem  jutott  el 

kézzelfogható  eredményekhez,  de  Mátyás  király  orientális  érdeklődése  –  mint  a  Vetési 

művéből is kitűnik – a későbbiek folyamán is fennmaradt és utódai politikájában még mintegy 

félévszázadon át tovább élt. Ha pedig Izsáknak valóban érdemleges szerepe volt Mátyás és 

István vajda megbékélésében, úgy működésének ismertetésére és méltatására természetesen 

vissza kell térni.

Ezzel Izsák bég, Uzun Hasszán perzsa uralkodó orvosa és diplomatája működésének 

vázlatos ismertetését befejeztük, abban a reményben, hogy a hézagosan rendelkezésünkre álló 

adatokat – legalább biográfiai vonatkozásban – még tekintélyesen kiegészíthetjük a jövőben.19

19 Itt mondok köszönetet Schultheisz Emilnek, Tombor Tibornak és az OSZK könyvtárközi kölcsönzési osztálya 
dolgozóinak munkám anyaggyűjtése során tanúsított támogatásukért.



Magyarország – az első orvosnemesítések hazája20

A Magyar Orvostörténelmi Társaság néhány évvel ezelőtt arra vállalkozott, hogy  ’Insignia  

medicorum in Hungaria’ címmel gyönyörű kiadásban, példás szerkesztésben közrebocsátotta 

a  régi  magyar  orvosok  címereinek  szemelvényes  gyűjteményét.21 Ennek  a  műnek  út-  és 

példamutató  voltát  vitathatatlanul  még  gazdagabbá  tette  volna,  ha  az  adománylevélnek  a 

megadományozott  személy  érdemeit  méltató  részét  is  leközli,  de  azt  hiszem,  a  jelenlegi 

gazdasági  lehetőségek között  ez a kegyes  óhajok bocsánatos maximalizmusának ismérveit 

meríti ki. Nem vitás azonban, hogy a szóban forgó kiadás út- és példamutató volt. Tartalma, 

tudománytörténeti  háttérrajza,  nyomdatechnikai  kivitelezése  még  a  régebbi  hasonló 

kiadványok sorából is jócskán kiemelkedik.

De ha évtizedekig – a többi történelmi segédtudomány mellett – a heraldika hallgatásra 

volt  is  kárhoztatva,  azért  a  jus  murmurandi  némi  megnyilvánulásaira  e  tekintetben  is  sor 

kerülhetett.  Hadd utaljak vissza arra a tényre,  hogy a mai magyar  orvostörténet-tudomány 

egyik jeles képviselőjével, Schultheisz Emillel még 1965-ben közrebocsátottunk22 – ha nem is 

idehaza,  de külországban – egy szerényke kóstolót a régi magyar  orvosi címerekből,  némi 

önkényeskedéssel,  vagy  ha  úgy  tetszik,  az  adott  korra  éppen  nem  jellemző,  kiterjesztő 

értelmezéssel élve,  ideértve Zsigmond királyunk megnemesített  fogkihúzó borbélyát  is.  És 

remélem,  nem minősül  az  elvárható  szerénység  korlátai  átlépésének  az  sem,  ha  felfedek 

valamit  önmagam  szakirodalmi  múltjából.  Amikor  ugyanis  évek  előtt  megtartottam 

előadásomat,  majd  –  Moskovszky  Éva  társaságában  –  közrebocsátottam tanulmányomat23 

arról  az  ismeretlen,  de  immár  teljesen  bizonyított  tényről,  hogy  Augustus  római  császár 

politikai végrendeletét, a világhírű „Monumentum Ancyranum”-ot az 1550-es évek derekán 
20 Forrás:  Tardy  Lajos:  Magyarország  –  az  első  orvosnemesítések  hazája.  In:  Tardy  Lajos:  Históriai 
ínyencfalatok. Bp., 1989. Laude Kiadó. pp. 28–47. 
A tanulmány megírásához  használt  további  források:  Firnhaber,  Friedrich:  Beiträge  zur Geschichte  Ungarns 
unter der Regierung der Könige Wladislaus II. und Ludwig II. Wien, 1849. pp. 54–55.; Istvánffy-Stylionarium.  
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magyar emberek – közelebbről Verancsics Antal és Belsy János – fedezték fel, s az utóbbi 

ezért  jutalmul  – régészeti  kutatásaira  hivatkozva – magyar  nemességet  kapott,  nyomozást 

indítottam  annak  megtudása  érdekében:  ki  kapott  Európában  elsőként  nemességet 

tudományos érdemekért.

Még a diszciplínától  talán  még távolabb állók előtt  is  közismert  tény ugyanis,  hogy 

nemesi  címert  annak  meghonosítása,  tehát  a  XII.  század  óta  egyenesen  a  kizárólagosság 

jellegével Európa-szerte harci – katonai vagy lovagi tornai – erényekért osztogattak. Ezt már 

maga az a tény is megcáfolhatatlanul bizonyítja, hogy azt a címerképet, amelynek az alapja 

nem pajzsmező, nem is tekintik címerképnek.

Amikor  Belsy-Belsius  János  nemesi  címerét  először  tüzetesen  szemügyre  vettem, 

fokozatosan  az  a  jó  érzés  hatalmasodott  el  rajtam,  hogy  egyik  legmegbízhatóbb 

szövetségesem, nevezetesen a véletlen, a kezemre játszotta egy újabb felfedezés élményét és 

örömét,  éspedig azt,  hogy tán nekem sikerült  felismernem a nemzetközi  heraldikatörténet 

első,  tudományos  érdem  fejében  juttatott  nemesi  címerét.  A  heraldika  tudományában  az 

angolokat  és  franciákat  tartottam s  tartom ma is  a  legjelesebb szakértőknek,  és  1973-ban 

levélben  fordultam hozzájuk és  az  osztrákokhoz  azért,  hogy lássanak  el  információval:  a 

szakirodalom kit  tart  nyilván  elsőként  azok  hosszú  sorából,  akik  nem vitézi  vagy lovagi 

érdemekért,  hanem  tudományos  érdemeikért,  szolgálataikért  jutottak  armálishoz,  vagyis 

címereslevélhez.

Az osztrák  heraldikai  társaságtól  választ  sem kaptam – lehet,  hogy soraim a postán 

elkallódtak –, s most, annyi esztendő után ez irányú reményemről már régen le is tettem. Nem 

így az angolok és franciák nemzeti heraldikai társaságai! C. R. Humphery, a „The Institute of 

Heraldic  and  Genealogical  Studies”  elnöke  1973.  szeptember  19-i  levelében  arról 

tájékoztatott, hogy az első polgári személy, aki tudományos érdemeiért nemesi címereslevelet 

kapott,  Andreas Vesalius volt, a nagy anatómus, egyébként V. Károly császár és II. Fülöp 

spanyol király udvari orvosa, aki a medicina történetében oly kivételesen fontos működésének 

ezt  az akkor egyedülálló  elismerését  1556-ban kapta.  1556-ban – tehát  egy esztendővel  – 

megelőzte  az  én  Belsy  Jánosom  megnemesítését.  Kissé  fájdalmasan  érintett,  hogy  az 

elsőbbséget  –  ha  csupán csak  egy évvel  is  –  a  spanyol  ragadta  el  a  magyar  elől,  mégis 

szolgáljon vigasz gyanánt orvosaink és orvostörténészeink előtt az a tény, hogy az első ember, 

aki nem kardforgató jobbja, hanem embertársai javán működő szelleme jóvoltából került be a 

kiváltságosok rendjébe, nem volt sem prókátor, sem bölcselkedő, hanem orvos.

Azonban  az  angol  és  francia  heraldikusokat,  heraldikatörténészeket  sem  övezi  a 

tévedhetetlenség glóriája!



S  ezzel  rá  is  térek  tulajdonképpeni  mondanivalómra:  Vesaliust  több  mint  hatvan 

esztendővel  megelőzve,  egy  másik  orvos  már  megkapta  magyar  földön  és  éppen  az  ősi 

magyar koronázó városban – a nemességet, s annak külső megnyilvánulását, a nemesi címert. 

S ami számunkra különösen érdekes és fontos: a címeres nemesítő levelet  nyerő orvosnak 

jóllehet nem volt hazai születésű – köze is volt Magyarországhoz, méghozzá nem is kevés. 

Hadd kezdjem mindezeknek az előzményeknek az ismertetésével.

Most  már  szakítok  a  bevezetés  könnyed,  társalgó  hangnemével,  és  mély  lélegzetet 

veszek:  gondolatban  egy pillanatra  ott  termek  a  mi  nagy Corvin  Mátyás  királyunk  bécsi 

ravatalánál.  Arányos  felépítésű  teste,  parancsoláshoz  és  humanista  eszmék  befogadásához 

kész  szellemének  sugárzását  tükröző  orcája  1490.  április  6-án  még  ki  nem hűlt,  amikor 

roppant örökségét, Magyarországot és az általa hozzácsatolt országokat és országrészeket már 

hatalomra éhes trónkövetelők készültek megkaparintani. Jagelló Ulászló, János Albert lengyel 

herceg és természetesen Corvin János mellett fellépett – méghozzá elsőként – az elhunyt nagy 

magyar uralkodó örök ellenlábasának, III. Frigyes császárnak fia, a hazai történetírásban kissé 

hiányosan ismertetett Miksa római király, majd császár.

Tizenkilenc évvel ifjabb volt Mátyás királynál, ugyanakkor – ezt mindenképpen el kell 

ismerni  –  alkatilag,  tudomány-  és  művészetszeretetét,  lovagiasságát,  gazdag  politikai 

képzelőerejét tekintve közeli szellemi rokonaként, eszméi folytatójaként tisztelhetjük közép-

európai  szempontból.  Írásművei  még napjainkban is  újabb kiadásokban látnak napvilágot, 

jeles  festő,  muzsikus  és  költő  volt  egy  személyben  –,  s  nem  egy  balsikere  ellenére,  

hadvezérnek sem volt utolsó. Saját hazája szempontjából tökéletesen érthető és indokolt volt, 

hogy landsknechtjeivel  elözönlötte  a  korábban Mátyásnak  meghódolt  Ausztriát,  a  magyar 

helyőrségek  Karintiából  és  Stájerországból  Friesachba  vonultak,  ahol  szabad  elvonulást 

kaptak. Közben Miksa alig tizenkét nappal Mátyás halála után írásban fordult Magyarország 

rendjeihez, melyben egy nem is túlságosan kétes jogcímen, igényt emelt a magyar trónra, de 

egyben  biztosította  a  magyar  rendeket,  hogy az  ország szabadságait  nemcsak  tiszteletben 

fogja tartani, de kötelezi magát azok gyarapítására is, és Magyarország ellenségeinek (értsd 

elsősorban az oszmán birodalmat) megtörésére beveti minden erejét. Követe, Rudolf anhalti 

herceg még azt is megígérte Miksa nevében, hogy Morvaországot, Sziléziát és Lausitzot a 

magyar  koronának  megtartja,  Moldvát  a  lengyelektől  visszaszerzi,  s  a  török  ellen  saját 

országainak haderejét teljes mértékben beveti.

Ha  érvényesítjük  is  mai,  fanyarul  objektív  szemléletünket,  vagyis  az  ígéretekből 

levonjuk a levonandókat, akkor sem lehet kétes, hogy az uralkodásra tökéletesen alkalmatlan, 

pipogya Jagelló Ulászlónál százszorta többet tehetett s tett is volna a töröknek idejében való 



megállítására és visszaszorítására. Ha főuraink, a nagy uralkodó halála után, olyan királyra 

sóvárogtak,  akinek „az üstökét a markukban tarthatják”,  ezt  nem vitásan meg is kapták – 

miként az sem vitás, hogy Miksa trónra emelésével az országra nyilván egészen más jövő 

köszöntött  volna.  Mivel  azonban  a  historiográfia  nem  kedveli  a  „volna”  és  a  „ha” 

kategóriákat, így szorítkozzunk arra, hogy Miksának Vitéz János érseken kívül nem voltak 

jelentős párthívei az országnagyok között – igaz, hogy ez a messzelátó főpap mindenkinél 

helyesebben ismerte fel az országgyűlés előtt álló probléma igazi lényegét. Pedig Miksának – 

Mátyás királyhoz hasonlóan – nem kellett a szomszédba mennie találékonyságért. Mi többek 

között  azért  is  elismeréssel  adózunk II.  Rákóczi  Ferenc  fejedelemnek,  hogy saját  lapja,  a 

„Mercurius Veridicus” segítségével propaganda-hadjáratot folytatott a magyar ügy érdekében. 

Nos, ugyanezt tette jóval több mint két évszázaddal korábban Miksa is, aki a magyar trónra 

való  igényének megalapozott  voltát  nyomtatásban  terjesztette;  a  sajtónak politikai  célokra 

való felhasználását illetően talán mindenkit megelőzött.

Minthogy a rákosi országgyűlésen 1490. június 7-én eldőlt Mátyás utódlásának kérdése, 

s  július  15-én  a  budai  Szent  György-templomban  a  nádori  helytartó  javaslata  nyomán 

elfogadták  Ulászló  királyságát,  Miksa  követei  írásbeli  nyilatkozatot  bocsátottak  közre, 

melyben  nyíltan  háborúval  fenyegetőztek  –  és  fenyegetésüket  hamarosan  tetté  váltották. 

Szeptemberben  Bécs  is  Miksa  kezére  került,  majd  1490 őszén megindult  csapataival  vélt 

örökségének, Magyarországnak fegyveres megszerzésére. Elesik Kismarton, Sopron, Kőszeg, 

Szombathely, Veszprém – és télire már Székesfehérvárott rendezkedik be, miután a várat és 

várost ostrommal bevette.

Jóllehet a Szent Korona Ulászlóék kezén volt,  az egykori magyar  főváros, a magyar 

királyok koronázási és szentelt temetkezési helyének, Székesfehérvárnak bírása – mondhatni 

– közjogilag is erősítette Miksa helyzetét. (Székesfehérvár sikeres megvívására egyébként élte 

végéig büszke volt,  még inkább unokája, I.  Ferdinánd, aki az innsbrucki székesegyházban 

pompás  síremléket  állított  nagyatyja  emlékének.  A síremlék  egyik  domborművén  –  mely 

ezüstből  készült  –  Székesfehérvár  ostroma  látható.)  Ennek  a  kitűnően  erődített  városnak 

megvívása  éppenséggel  nem  lehetett  könnyű  vállalkozás,  miként  arról  Székesfehérvár 

története – egykorú források, így magának Miksának hadinaplója, Bonfini és Tubero közlései 

nyomán  –  megemlékezik,  s  amelynek  rövid  ismertetését  nem  kerülhetjük  el  annak 

érzékeléséhez: miként vette ki Miksa magyar trónöröklési igénye fegyveres érvényesítéséből, 

illetve annak megkísérléséből az az orvos, aki ennek során szerzett  érdemeiért  került  be a 

nemesi rendbe.



A várostrom két szakaszban ment végbe: az őszi időjárás gátolta az ostromot, és Miksa 

megelégedett  azzal,  hogy hadaival  gyűrűbe  fogta  a  várost.  De  amikor  egy  időre  magára 

hagyta zsoldosait, s eltávozott a táborból, a bő szürettől megittasodott landsknechtek jó részét 

a várból kirontott védősereg lekaszabolta.

Ám a  hadiszerencse  gyorsan  megfordult.  Miksa  magyar  híveivel,  Szécsi  Miklóssal, 

Kanizsai Lászlóval és a várfalak gyenge helyeit  jól ismerő Székely Jakabbal friss erőkhöz 

jutott, az egyik várkaput sikeresen megostromolva behatolt a városba és a legvéresebb utcai 

harcok  árán  b  vette  azt,  majd  szabad  rablást  engedélyezett.  A  források  tanúsága  szerint 

harcosok és városvédő polgárok tetemeinek tömege borította a város utcáit. Miksa szándéka 

az  volt,  hogy  Székesfehérvárról  kiindulva,  hamarosan  hozzálát  Buda  ostromához,  de  a 

zsoldosok összekaptak a hatalmas zsákmányon, és amikor Miksa igazságot akart köztük tenni, 

ki-ki zsákmányával szétszéledt, és a királyjelölt – nem tudom, hogy a véres ostrom ellenére ne 

tegyem-e hozzá a „sajnos”-t – további tervének, Buda ostromának feladására kényszerült –, a 

Jagellók árnyékuralmát többé nem veszélyeztethette ez a nagyra hivatott uralkodó, aki háta 

mögött  csaknem az  egész Nyugattal,  más  külügyi  és  hadügyi  elképzelésekkel  formálhatta 

volna  Közép-  és  Keletközép-Európa  sorsának  alakulását.  Ám  még  egy  fél  esztendeig 

Székesfehérvárott maradt helyőrségként Miksa hadseregének megbízható, erős magja.

Mindezek  előrebocsátása  után  rátérhetek  arra  az  orvosdoktorra,  aki  rácáfolva  az 

’Institute  of  Heraldic  and  Genealogical  Studies’  (Northgate,  Canterbury)  közlésére, 

kollégájának, Andreas Vesaliusnak megnemesítése előtt bekerült a kiváltságosak féltett-védett 

rendjébe.

Dr.  Georg  Kirchmayr  volt  a  becsületes  neve  –  ha  éppen  kedvünk  volna  kicsit 

megmagyarítani  őt,  Kirchmayr  György  doktornak  mondhatnók.  Ugyanis  a  történelmi 

tudatunkban mélységesen megrekedt  felfogás  szerint,  ha egy királyjelölt  –  akit  egyébként 

hatalmi  pozícióinál  s  egyéb  szempontoknál  fogva  ellenkirálynak  is  minősíthetünk  – 

mindössze és csupán napokig vagy mondjuk, másfél hónapon át volt ura az ország kisebb-

nagyobb részének, az bekerült királyaink sorába – feltéve, hogy Szent István koronája illette 

homlokát.  De  ha  egy másik,  szintén  uralkodóházból  született  férfiú  foglalja  el  az  ország 

tetemes  részét,  az  ország  legszentebb  hagyományú  városában  üti  fel  székhelyét,  és  több 

hónapon  át  uralkodóként  végzi  királyi  teendőit,  oszt  kiváltságokat,  adományleveleket, 

címeket stb., csak éppen az ország prímása nem helyezte fejére a szent koronát – mert azt más 

őrizte –, az még ellenkirálynak sem számít. Holott Miksa római király hosszú hónapokon át, 

1490  augusztusától  ugyanazon  év  decemberének  csaknem  végéig  gyakorolta  az  általa 

birtokolt  területeken,  tehát  a  Sopron–Zágráb–Székesfehérvár  háromszögben  a  királyi 



hatalmat, s használta a magyar királyi címet; mint ilyen, birtokadományokat oszt, közbékét 

hirdet, rangemeléseket eszközöl. A főleg adatközlésre szorítkozó osztrák Friedrich Firnhaber 

történész a múlt század derekán felsorolta azokat a magyar megyéket – s nem is keveset –, 

melyek Miksát kívánták királyuknak, majd szó szerint közli az 1492. évi megyei és városi 

okiratok egy részét, amelyek elismerik az 1491. évi november 7-i pozsonyi békét, vagyis azt, 

hogy Miksa – Ulászló kifejezett beleegyezésével – ezután is használhatja a magyar királyi 

címet, s hogy a Jagelló-dinasztia kihaltával „törvényes és kétségtelen királynak elfogadják”. 

Sőt, több országos főméltóság – így Corvin János herceg, Szapolyai István, Kinizsi Pál és 

mások – személyenként is írásban ismerték el Miksa trónörökösödési jogát. Példájukat csak 

követik a városok, így az erdélyiek is. 1492. április 27-én Kolozsvár magisztrátusának szinte 

kizárólag  magyar  nevet  viselő  tanácsurai,  nevezetesen  Teremi  Miklós  bíró,  Petri  Miklós, 

Szabó  György,  Schörl  Mihály,  Bartafy  János,  Tamási  György  és  a  többiek  városuk 

beleegyezéséről állítanak ki ünnepélyes oklevelet...

S  ugyanakkor,  amikor  Miksa  mindezek  ellenére  történelemkönyveinkben  legfeljebb 

néhány  félmondat  erejéig  kap  helyet  mint  kellemetlenkedő  trónpretendens,  míg  a  régi 

szakmunkákban és tankönyvekben is II., másképpen Kis Károlyként olvashatunk arról a jobb 

sorsra érdemes olasz ifjúról, aki 1385. december 31-től 1386. február 24-éig, tehát 55 napon 

át uralkodott (voltaképpen csak február 7-éig, tehát csak 38 napon át, mivel ekkor Forgách 

Balázs nemcsak félig megvakította, de kardjával teljesen összeszabdalta koponyáját,  s ettől 

kezdve egész létezése a haldoklásra szorítkozott).

Ebben  a  megvilágításban  a  magyar  királyi  címét  jóhiszeműen  használó  Miksa  által 

Székesfehérvárott  megnemesített  dr.  Kirchmayr  Györgyöt,  s  vele  együtt  az  első  hazai 

orvosnemesítést, bizonyos – nem is csekély mértékig, orvostörténetünk ügyének is tekintjük.

Kirchmayr György részletes életrajzának összeállítása hosszú, fáradságos innsbrucki és 

bécsi levéltári  kutatásokat igényelne,  annál is inkább, mivel az illetékes osztrák tudósok – 

tudtommal – nem adtak számot eredményeikről.

Az  1450-es  évek  derekán  született  a  függetlenségének  utolsó  szakaszát  élő  tiroli 

hercegség egy Inn-völgyi helységében. Atyja szintén az orvosi hivatást gyakorolta; az idősebb 

Georgius Chirchmayr a bécsi egyetemi matrikula tanúsága szerint 1429-ben iratkozott be a 

bécsi univerzitás orvoskarára.

Hogy az ifjú Kirchmayr  hol szerezte meg felsőfokú képesítését – méghozzá előbb a 

jogtudományit, majd az orvosit –, arról nincsenek konkrét adataink, de okunk van feltételezni, 

hogy valamely külországi, alighanem itáliai egyetemen, a tiroli diákok kedvelt alma materei 

egyikében.  Annyi  bizonyos,  hogy 1471-től  1485-ig  –  vagyis  tizennégy  éven  át  –  az  ifjú 



„doctor  in  der  ertzney”,  vagyis  a  gyógyítás  művészetének  doktora  Tirol  koronás  urának, 

Habsburg Zsigmondnak udvari orvosa volt, akitől átkerült a tiroli főherceg unokaöccse, Miksa 

római király udvarába.

Tirol fenséges urától, Zsigmond főhercegtől évi száz forint tiszteletdíjat húzott, vagyis 

tekintélyes összeget, ám a tékozlásáról hírhedt, arany- és ezüstbányáiból mesés jövedelmet 

élvező uralkodó által egyébként osztogatott javadalmakhoz képest siralmas csekélységet.

Amikor Zsigmond, Tirol ura egészségének őrét 1485. február 3-án kiváltságlevelében 

„tanácsosát, s egyben udvari orvosát, Jorg Kirchmayr orvosdoktort mentesíti minden néven 

nevezendő adó és  hadiadó alól,  s  meghagyja,  hogy az ellene  emelt  követelések  csakis  az 

Etsch-vidék  és  az  Inn-völgy  közigazgatási  vezetői  előtt  érvényesíthetők”,  ez  nyilván  a 

szűkmarkúság némi ellensúlyozását  szolgálta.  Mert e kiváltságokhoz ugyanekkor egy még 

nagyobb, a külföldi heraldikában kevéssé járatosak előtt különösen ható megtisztelésben is 

részesült: címert kapott – de nemesség nélkül. Úgynevezett polgárcímert. Ugyanis a nyugati 

gyakorlat szerint uralkodói privilégium alapján címert használhattak azok a polgári családok 

is,  melyeknek  különös  kegyből  fejedelmük  megadta  a  címerviselési  jogot,  jóllehet  jogi 

helyzetüknél fogva az eredetileg nem illette meg őket. Ezek a polgári címerek is örökletesek 

voltak.

Miksa 1485-ben vette át nagybátyjától, a tiroli Zsigmondtól Georg Kirchmayr doktort, 

és ötévi szolgálat, nemkülönben Székesfehérvár megvívása és az udvari orvosnak ennek során 

tanúsított  vitézi  magatartása alapján, 1490. november 29-én nemességre emelte.  Most már 

magyarázatok helyett beszéljen maga az adományozó levél:

„Mi, Miksa… [következik címeinek felsorolása], miután kegyesen tekintetbe vettük, s ta-

pasztaltuk ezt a tisztességet, becsületességet, tudománybeli jártasságot, nemesi jóerköl-

csöket, erényességet s okosságot, melynek nyomán Mi a Mi háziorvosunknak, Kirchmayr 

Györgynek, a jogtudomány doktorának, a Birodalom kedvelt, hű polgárának –

megfontolva hűséges és fáradhatatlan szolgálatait,  amelyeket  Nekünk, valamint 

Zsigmondnak,  Ausztria  fenséges  főhercegének,  a  Mi  kedves  Nagybátyánknak  saját 

személyében,  továbbá  a  Szent  Birodalomnak,  a  mi  dicső  Ausztriai  és  Burgundi 

uralkodóházainknak a mi háborúinkban is, amelyeket a felséges Ulászló, Csehország 

királya és a Magyar Korona országán belül párthívei ellen viseltünk annak érdekében, 

hogy  mi  ezt  a  szóban  forgó  koronát  és  a  Magyar  Királyságot,  mely  megillette  a 

legfelségesebb,  leghatalmasabb  uralkodót,  Frigyes  Urat,  a  római  császárt,  továbbá 

Magyarország,  Dalmácia,  Horvátország  örökös  királyát,  Ausztria  és  Stájerország 

hercegét  stb.,  a  mi  kedves  urunkat  és  atyánkat,  s  megillet  Bennünket  is, 



engedelmességünk és hatalmunk alá hozhassuk és elfoglalhassuk, de különösképpen a 

mi  városunk:  Székesfehérvár  elfoglalásában,  saját  személyének  rendelkezésünkre 

bocsátásával  lovaghoz  méltó  és  bátor  módon  tett,  s  azóta  is  szüntelenül  megtesz, 

helyesebben tenni szándékozik, s meg is kell tennie –

mindezért  mi  jól  megfontolt  szándékkal,  okos  tanács  alapján  és  helyes 

tudatossággal  a  nevezett  Kirchmayr  Györgynek,  valamennyi  törvényes  és  testi 

örökösének, s ezek leendő örököseinek, és örökös időkre, ezt a különleges kegyünket és 

kívánságunkat  gyakoroltuk,  hogy felemeltük  őket  a  nemesség  rendjébe  és  fokára,  s 

társul adtuk, s besoroltuk őket a nemeseink seregébe, társaságába és közösségébe, kik a 

lovagi szabályok szerint címerre és hűbér élvezetére jogosultak. Örökös címerük pedig, 

s egyben ékességük az alábbi legyen, nevezetesen –

egy piros mezejű címerpajzs, ennek közepén fehér vagy ezüst színű rózsa: belőle 

három  nyílvessző  szökken  fel,  ezeknek  tolla  fekete.  Ezek  keresztezik  egymást  a 

szárukkal, éspedig kettő közülük a pajzs sarkai felé, a harmadik nyílvessző pedig lefelé, 

a  pajzs  talpa  felé;  a  pajzs  felett  sisak,  amelyet  piros  és  fehér,  vagy  ezüst  színű 

sisaktakaró  ékesít;  fölötte  pedig  egy  fehér  vagy  ezüst  színű  rózsa,  belőle  három 

nyílvessző  szökken elő,  melyeknek szára egymást  keresztezi  úgy,  ahogyan azt  a mi 

említett  kedves  Nagybátyánk,  Zsigmond,  Ausztria  főhercege  és  uralkodója 

adományozta  neki,  kegyben  megerősítjük  és  jóváhagyjuk,  a  sisak  pedig  legyen 

megkoronázva,  felékesítve  és  megjobbítva  egy  sárga  vagy  arany  színű  koronával, 

amelyből a fehér vagy ezüst rózsából a három nyílvessző szökkenjen elő, úgy, ahogyan 

ugyanazon  címer  és  ékesség  az  általunk  hozzáadott  koronával,  díszítéssel  és 

megjobbítással e királyi oklevelünk közepén lefestve, s a megfelelő színekkel kifestve 

látható.

Kiadtuk  a  mi  Székesfehérvár  városunkban,  november  havának  29.  napján,  a 

Krisztus  születése  utáni  1490-ik  esztendőben,  római  királyságunk  ötödik,  magyar 

királyságunk második esztendejében.”

Befejezésül még csak ennyit: a szóban forgó Kirchmayr-címerben egyetlen elem sem utal a 

nemességszerző hivatására,  tehát  nem beszélő címer.  Vitézi tetteire  sem, hiszen nem más, 

mint a még Tirolban kapott polgári címer javított változata. Nem magyar, hanem kifejezetten 

birodalmi  nemességben  részesítette  doktorunkat  Miksa,  jóllehet  az  adománylevélben 

Magyarország törvényes királyának is nevezi magát. De nem is állítottuk, hogy Kirchmayr 

György  volt  az  első  orvos,  aki  magyar  nemességet  kapott.  Mindazonáltal  aligha  lehet 



érdektelen,  hogy a tudomásunk szerinti  első orvosnemesítés  színhelye  Magyarország volt, 

közelebbről  Székesfehérvár  –  és  aki  Székesfehérvárott  működő  kancelláriájával  az 

adománylevelet kiállíttatta, Miksa római király, II. Ulászló hozzájárulásával a későbbiekben is 

viselhette a magyar királyi címet.

Hogy a véres dunántúli, főleg székesfehérvári harcokban Kirchmayr doktor fegyveresen 

vett részt, vagy a sebesültek ápolásában, gyógykezelésében jeleskedett, az a dagályos szövegű 

adománylevélből természetesen nem tűnik ki. Miksával egyidejűleg alighanem ő is visszatért 

Ausztriába, és bizonyosra vehető, hogy a Felvidéken, főleg Gömör megyében élt Kirchmayer 

magyar nemesi családhoz nincsen köze.

Mintegy  másfél  generációval  doktor  Georg  Kirchmayr  nemesi  rangra  emelése  után 

azonban olyan orvosnemesítésre  is sor került,  amelynek esetében mind a nemesi diplomát 

ajándékozó uralkodó, mind pedig az adományos magyar volt.

A Habsburg-ház végleges magyarországi uralma előtti utolsó magyar nemzeti király, a 

Szapolyai házból született I. János állíttatta ki kancelláriájával az addig is nemesi állapotot 

élvező, de címeres levéllel el nem látott, feltehetően székely pixidáriusi családból származó 

Zilahy Székely István borbély és sebész részére 1530–1533 között, a gyulafehérvári várban.

Ez az orvosnemesítés – mind néhány ritkaságszámba menő heraldikai eleménél, mind a 

medicina  jelentőségét  e  korban  szokatlan  lelkességgel  magasztaló  méltatásánál  fogva  – 

szintén érdeklődésre tarthat számot, hiszen Magyarországon, mely ekkor hadszíntérré vált jó 

másfél évszázadra, szinte kizárólag hadi érdemekért osztogatták az uralkodók a nemességet. 

Az adománylevél  szövegéből  valószínűnek  látszik,  hogy a  derék  Zilahi  Székely  István  is 

inkább a csatatéren,  életének kockáztatásával,  semmint  uralkodók vagy főurak udvaraiban 

végzett  sikeres  klistélyozásai,  vagy netán szaktudományi  értekezései  alapján jutott  nemesi 

címeréhez.

Zilahi Székely István működésének, családjára vonatkozó közelebbi adatoknak mind ez 

ideig nem bukkantam nyomára.  Az I. János király által  kiállított  latin nyelvű címereslevél 

fordítása a következő:

„Mi, János… [stb.], jelen oklevelünk tartalmával emlékezetül adjuk, tudomására hozva 

mindazoknak,  akiket  illet  [stb.],  hogy  jóllehet  mi  gyakran  és  hosszasan  forgattuk 

elménkben azt, vajon melyik is lehetett az emberek javára feltalált tudományok közül 

az,  amelyik  a  legnagyobb  dicséretre  is  legméltóbb  volt  –  mégis:  azt,  hogy  az 

orvostudományt,  mely  az  emberek  egészségének  viseli  gondját,  minden  időben  a 

legnagyobb tiszteletben tartották, már az is bizonyítja, hogy a bölcs és sok tudományt 



feltaláló pogány kor  (értsd itt: a hellén antikvitás. – TL) e tudomány feltalálását nem 

embereknek – mint a többiét –, hanem részben Apollónak, részben Aesculapiusnak, az ő 

fiának,  mindkettejüknek,  mint  a  pogányság  istenének  tulajdonította,  és  minden 

bizonnyal  nem  érdemtelenül;  minthogy  ugyanis  a  létező  dolgok  szülőanyja,  vagyis 

maga a természet is úgy alakította ki az emberi testet, hogy semmi jobb nincs benne az 

egészségnél,  és  semmi  rosszabb nincs  benne a  betegségnél,  minden  bizonnyal  Isten 

találmányának kell annak lennie, ami által az életben az óvódik meg, ami a legjobb, és 

az űződik el  messzire,  ami a legrosszabb.  Mert:  mivelhogy az ember  élete  ezerfajta 

betegségnek  van  kitéve,  ki  kételkedik  abban,  hogy  valahányszor  csak  beleesünk 

valamelyikbe, vége lenne az egész embernek, ha ez a tudomány azonnali segítséget nem 

nyújtana. Tehát a királyok és a fejedelmek udvaraiban ezt az emberfajtát kedvesen és 

szívesen kell fogadni, joggal és méltán, illetve: közülük azt, akinek nagyon dicséretes 

tudománybéli  jártassága már valami tapasztalati bizonyságot is nyújtott.  Tehát: mivel 

mind  a  mi  hívünknek,  főtisztelendő  Czibak  Imre  választott  váradi  püspöknek 

híradásából, de sok más hívünkéből is tudomásunkra jutott az, hogy nemes Zilahi István 

mester a hivatása szerinti borbélymesterség mellett a seborvosi tudományban is – mely 

az  orvostudomány  fő  része  –  ennek  az  orvostudománynak  tudós  professzorainak 

megítélése  szerint  is  nagyon  kiváló;  és  néhány  hadjáratunkban  olyan  hűséges 

alattvalóink  gyógyításában,  aki  érettünk  kaptak  sebeket,  hűségesen  és  szorgalmasan 

végezte e munkáját, közülük sokaknak, akik nagy életveszélyben forogtak, visszaadta a 

régi egészségét.

Mindezért bizonnyal nem cselekszünk méltatlanul akkor, ha mi ezt az ő hűségét és 

a  testi  betegségekkel  sújtottak  gyógyításában  tanúsított  szorgosságát  a  mi  királyi 

bőkezűségünk  olyan  emlékeztető  jelével  ajándékozzuk  meg,  amely  által  az  utódok 

számára is világos lesz majd az, hogy milyen kedvesek voltak számunkra az erénnyel 

ékes emberek szolgálatai.  – És jóllehet István mester önmaga ezzel a szorgosságával 

őseinek nemességét eléggé, sőt túláradóan felékesítette, mégis, annak érdekében, hogy 

azt az eljövendő korban – erényének eme általunk kiadott bizonyságtétele nyomán – 

még fényesebbnek tartsa mindenki, úgy határoztunk, hogy őt, s az ő kedvéért Vince fiát, 

s  nálánál  idősebb  fivérét:  Zilahi  Zekel  Andrást  ennek  a  mi  országunknak  nemesei 

közösségébe  és  számába  felvesszük,  amit  ezennel  meg  is  teszünk,  és  azt  be  is 

jegyezzük.  –  Az  ilyen  módon  történt  nemesítésük  jelvényeként  az  alábbi  címert 

adományoztuk,  ajándékoztunk,  s  ruháztunk  reájuk,  szabad  akaratunkból,  biztos 

tudomásunkkal s királyi hatalmunk teljességéből:



háromszögletű,  kék  mezejű  pajzsot,  melynek  alsó  szögletében  egy  hársfatörzs 

látható,  melyen  három levél  zöldül,  mintha  csak frissen vágták  volna ki  a fát;  rajta 

bagolymadár  látható,  amint  mindkét  szárnyát  szélesre  kitárja,  szemei  fénylőn 

világítanak, csőre horgas, két kis fülét felfelé mereszti. S amint ez a madár a legékesebb, 

ugyanúgy jelenti a szóban forgó István mester fáradhatatlan tevékenységét, mellyel – 

mint  mondják  –  tudománya  és  hivatása  megszerzése  és  betöltése  érdekében  sokat 

buzgólkodott.  Magának  a  pajzsnak  két  felső  szegletében  két  betű  áll  egymással 

szemben, melyek ugyanazon István mester családi és keresztnevét fejezik ki. A pajzs 

fölött egy sisak, természetes színében lefestve, az előbbi, felrepülő madárhoz hasonló 

felette. Magát a címert két ember tartja, ti. egy férfi és egy nő, akiknek képe különböző 

levelek  között  ábrázolva  látható.  Úgy,  ahogyan  mindez  ennek  az  adományunknak 

homlokzatán festő kezével lefestve és saját színeivel ékesítve látható. – Mi több: adjuk, 

adományozzuk, reá ruházzuk és odaajándékozzuk neki azt a jogot is, hogy a szóban 

forgó  István  mester,  valamint  Vince  nevű  fia  és  András  nevű  fivére,  nemkülönben 

valamennyi, mindkét nembeli örököseik és jogutódaik a fentebb elmondott címert más 

nemesek módjára, mostantól fogva a jövőben mindenütt, a csatákban, a hadijátékokon 

és  párviadalokban,  a  lovagi  tornákon,  gyűrűiken,  függönyeiken,  zászlaikon, 

szőnyegeiken, takaróikon, sátraikon, valamint valamennyi egyéb használati tárgyukon, 

mindenfajta  hadjáratukban,  s  a  nemesi  és  katonai  hadgyakorlatokon  tiszta  és  igaz 

nemességük jogcímén – s úgy kívánjuk, hogy mindenki és minden egyes ember, légyen 

bármiféle  rendű,  rangú,  kiváltságú,  fokozatú  és  méltóságú  személy  is,  e  joggal 

felruházottnak mondja és nevezze és annak is tartsa őket is, örököseiket és jogutódaikat 

is,  és  annak  tisztelje  is  mindnyájukat  –  viselhessék  és  hordozhassák,  továbbá  hogy 

valamennyi és minden egyes keggyel, megtiszteltetéssel, kiváltsággal, engedménnyel, 

személyi  sérthetetlenségi  joggal,  előjoggal  és  szabadságjoggal,  amellyel  országunk 

többi  címeres  előkelője,  nemese,  katonája  a  szokás  vagy  szokásjog  alapján  él  és 

mindezeknek örvend, ők is élhessenek, élvezhessék azokat, örvendezhessenek nekik, s 

legyen  erre  jogképességük,  jelen  oklevelünk  és  különleges  kegyünk  alapján.  – 

Ezenkívül:  annak  érdekében,  hogy  a  szóban  forgó  István  mestert  még  több  királyi 

bőkezűségünkkel  és  különleges  jótékonyságunkkal  halmozzuk  el,  tekintetbe  véve 

fentebb említett érdemeit,  azt a lakóházat,  amelyben országaink bármelyik városában 

jónak látja majd lakni az eljövendő időkben, és azt a házat is, amelyben ez idő szerint 

lakik,  úgy  határoztunk,  hogy  kegyesen  mindörökre  kiemeljük  és  mentesítjük 

mindennemű, mind a rendszeres, mind a rendkívüli adók és szolgáltatások megfizetése, 



illetve teljesítése alól, melyek nekünk és a kincstárnak járnának e szóban forgó István 

mester, valamennyi örököse és jogutóda lakóháza után, nemesi lakóházzá nyilvánítjuk, 

sőt:  kiemeljük  és  mentesítjük,  valamint  megnemesítjük  jelen  oklevelünk  jogerejénél 

fogva.  Éppen  ezért,  ugyancsak  jelen  oklevelünk  erejénél  fogva  a  legszigorúbban 

meghagyjuk és megparancsoljuk nektek, a mi nemes híveinknek: a főispánoknak, az 

alispánoknak és a szolgabíráknak, nemkülönben nektek, városi tanácsosoknak és esküdt 

polgároknak, valamint jelenlegi és jövőbeni kincstárnokainknak, hasonlóképpen királyi 

adóbeszedőinknek és a mi bármiféle királyi adóink és szolgáltatásaink végrehajtóinak, 

akik jelen oklevelünket látni fogjátok, hogy mostantól fogva a jövőben soha, semmilyen 

időkben ne merészeljétek az említett mesternek és örököseinek lakóházát, fenti kegyes 

nemesítésünk, kiemelésünk és mentesítésünk formulájával ellentétben megadóztatni, és 

őt  magát  vagy örököseit  és  jogutódait  ugyanazon  lakóházuk  miatt  bármiféle  adó és 

szolgáltatás  megfizetésére  kényszeríteni  és  zaklatni,  őket  személyükben  és 

vagyonukban ezeknek az adóknak meg nem fizetése miatt akadályozni, megzavarni és 

felzaklatni, avagy bármiféle egyéb módon megkárosítani, kegyünk elvesztésének terhe 

alatt.  Úgy parancsoljuk  továbbá,  hogy  jelen  oklevelünket  elolvasás  után  mindenkor 

vissza  kell  adni  felmutatójának.  A  fentebbiek  egészének  örökös  emlékezetére  és 

jogerejének biztosítására úgy határoztunk, hogy kibocsátjuk ezt a mi kiváltságlevelünket 

azzal  a  függő  pecséttel  megerősítve,  amelyet  Magyarország  királyaként  használunk. 

Kelt Gyulafehérvárott… [stb.]”

A töredék itt  megszakad,  de szempontunkból  a még szabatosabb kronológiai  beazonosítás 

amúgy sem bír jelentőséggel. Míg az előző orvosnemesítés korai időpontja miatt volt méltó a 

kiemelésre, addig a második eset – egyrészt az abban szereplők magyar  volta,  a medicina 

tudománya méltatásának szentelt ihletett mondatok miatt érdemli meg a hazai utókor különös 

figyelmét.



A budai fürdők dicsérete 1583-ban24

Wolf Andreas Steinach csak mint a császári követ, Paul Eitzing apródja vett részt az 1583. évi 

sztambuli követjárásban.

Bár a misszió tagjai jóformán kizárólag osztrák, cseh és német személyek voltak, s az 

apródok  között  is  csupán  egyetlen  magyar  –  Godócsy  Bálint  –  akadt,  Steinach  útleírása 

érdekes számunkra, hiszen Duna menti tájaink sok jellegzetessége bontakozik ki belőle.

A leírás szerzője 1563-ban született a család székhelyén, Steinachban. Tizenkilenc éves 

korában Károly főherceg udvarába kerül, s előbb Innsbruckban, majd Münchenben él, amikor 

befolyásos rokonsága közbenjárására Eitzing báró felveszi az élményekre szomjas ifjút kísérő 

személyzetébe.

Viszonylag  terjedelmes  magyarországi  feljegyzéseiből  itt  csak  egyes  epizódoknak 

tudunk helyet szorítani, bár az egész útinapló megérné a nyomdafestéket.

Miután  megérkeztek  Bécsbe,  nagybátyja  már  másnap  elküldte  a  magyar  szabóhoz, 

„hogy  az  idejére  elkészítse  a  téglaszínű,  de  jó  posztóból  készült  magyar  ruhát,  melyet 

küldetésünk egész ideje alatt közönséges alkalmakkor mindnyájunknak viselnünk kell”. De 

ezenfelül még jó néhány magyar ruhát vagy – mint Steinach írja – „libériát” csináltatott, és 

szomorkásan  jegyzi  meg,  hogy  a  dús  aranypaszománnyal  kivert,  tafotával  bélelt  atlasz 

dolmány,  a  papagájzöld  bélésű,  vörös  selyemdamaszt  köpeny,  az  aranyzsinóros,  fekete 

bársony fövegek – a főrangú magyarok módija hatalmas összeget, 500 forintot emésztett fel, s 

ezt neki magának kellett fizetnie.

Már  1583  júniusában  fel  kellett  volna  kerekednie  a  követségnek,  de  az  indulás 

hosszasan  elhúzódott,  mert  „a  törökök,  a  hatályos  fegyvernyugvás  ellenére,  Szombathely 

városában  két  esküvőre  induló  mátkapárt,  az  egész  nemes  násznéppel  együtt  elfogtak,  s 

magukkal hurcolták. Ám hiába várakoztunk oly sokáig, a helyzet nem változott. Végül is útra 

keltünk.”

Július 27-én a követség öt hajójára már berakodták a hintókat, lovakat, a szultánnak és 

más  török előkelőségeknek  szánt  ajándékokat,  megtartották  a  búcsúlakomát.  A következő 

éjszakát már Pozsonyban töltötték, mely „napjainkban Magyarország fővárosa”. A város nem 

nagy, de a hegyen szép, erős vár emelkedik, mely alatt a Duna folyik. „Mi nem szálltunk ki  

hajóinkból.”

24 Forrás: Tardy Lajos: A budai fürdők dicsérete 1583-ban. In: Tardy Lajos: Régi hírünk a világban. Bp., 1979. 
Gondolat. pp. 122–128. 



„Július 28-án Somorja mellett kötöttünk ki. Július 29-én egy Újfalu nevű hódolt falu 

partján vetettünk horgonyt; itt töltöttük az éjt, anélkül hogy hajóinkból kiszálltunk volna…

Július 30-án érkeztünk Komáromba, ahonnan a követ úr kurírt küldött a budai basához, 

tudatva, hogy ajándékokat hozunk, s hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Komárom – 

végvár; a két nagy folyó, a Duna és a Vág ennek bástyái, falai alatt ömlik egybe. Maga a 

város elég nagy; csupán magas palánk védi. Az erőd azonban, melynek parancsnoka ekkor 

Kühlmann volt, erős téglafalból készült. Mindenfajta nagyszerű hal kapható itt: tok, kecsege, 

ponty és csuka, de más kitűnő élelmiszer is. Az erőd bőségesen el van látva védőművekkel s 

munícióval. Vajha örökre a miénk maradna! …

Augusztus  első  napjaiban  húsz  hadirendben  felfejlődött  naszád  kíséretében,  fél 

mérföldnyi  hajóút  után,  néhány  halászkunyhó  mellett  ahol  valaha  Pannónia  városa 

emelkedett, mely Mátyás király uralma alatt pusztult el [?!] – kikötöttünk. Az esztergomi bég 

udvarmestere  kilenc  sajkával  érkezett  ide  s  negyedmagával  –  köztük  egy török pappal  – 

várakozott  reánk,  embereink  kíséretében  felszállt  hajónkra,  s  együtt  reggelizett  a  követ 

úrékkal.  Ezalatt  egyes  törökök  beszédbe  elegyedtek  a  mi  gyalogosainkkal,  darutollakat 

nyújtottak  át,  életre-halálra  szóló  bajvívásra  hívás  jeléül.  De  egy  domb  tövében  sikerült 

megpillantani a kopjás törökök leshelyét, és a mérkőzésből nem lett semmi…

Az étkezés után a komáromi naszádosok az előző hadrendben visszatértek. Hajóinkat a 

török naszádokhoz erősítették, s folytattuk utunkat Esztergom felé, ahová hamarosan meg is 

érkeztünk…

A bég Budán időzött; az ajándékokat – 600 tallért és hat ezüst edényt– udvarmesterének 

adtuk át. De másnapra megérkezett a bég is – őszbe csavarodott öregember –, és a szabad ég 

alatt, keresztény foglyok fákra aggatott fejei között, fogadást adott tiszteletünkre…

Esztergom vára hegyes sziklán emelkedik, alatta terül el a város, melyet a Duna és a 

Garam öntöz. Az erőd alatt, de még a sziklából, egy meleg vizű forrás fakad. Amikor a várban 

a  mecsetté  alakított  templomban  egy  szépmívű  keresztény  síremléket  szemlélgettem, 

elmaradtam a követség tagjaitól. Ezt felhasználva egy török erőszakkal vissza akart tartani. 

Kiáltozásomra a mieink s a melléjük adott janicsárok kiszabadítottak,  az emberrabló török 

azonban eltűnt a tömegben.

Azóta azt vallom: medio tutissimo ibis – s mindvégig a középen haladtam…

A  fogadást  követő  napon  ismét  hozzákapcsolták  hajóinkat  a  török  naszádokhoz,  s 

folytattuk utunkat a Dunán. Nagymaros után, a Duna jobb partján, a Visegrádnak nevezett 

helyen két nagy, magasba nyúló és szép várkastélyt pillantottunk meg; az egyik magasabban, 

a másik alacsonyabban fekszik. A felsőben őrizték egykor a magyar királyi koronát…



A budai  basa  török  harcosokkal  megrakott  húsz  naszádot  küldött  elénk  a  korábban 

Sicambriának nevezett óbudai szigetig, melyen mindmáig egy keresztény templom s néhány 

házacska áll. A basa naszádjai kíséretében érkeztünk Buda városához, ahol hajóink kikötöttek. 

Két török a kifeszített  köteleken elképesztő egyensúlymutatványokat  végzett,  amit a követ 

pénzajándékkal jutalmazott…

1583.  augusztus  3-án  tisztelgett  a  császári  követség  a  horvát  születésű,  termetes  és 

tekintélyes  Ali  basa előtt,  aki a maga részéről  felkaftánozta a követ urakat.  A kihallgatás 

végeztével  a  szeráj  előtt  hullámzó  tömeg  hatalmas  kiáltásokban  tört  ki,  ami  ijedelemmel 

töltötte  el  a  követség  tagjait.  Kitűnt,  hogy  a  keresztény  országok  közötti  viszály 

fennmaradásáért fohászkodtak; »amíg ez fennáll, fennmarad birodalmunk is«.. .

A lakoma után megtekintettük a várost és a várat is. A fürdőkben nagyszerűen éreztük 

magunkat. Az egyiket nap mint nap felkerestük; csodaszép, nagyszerű fürdő ez, mely ontja a 

természetes,  csaknem  forró  ásványvizet,  és  berendezése  is  kitűnő.  Az  első  helyiség 

négyszegletű előcsarnok, közepén kőből kiformált fontána, melynek egyes nyílásaiból hideg 

víz folyik. Ugyanitt a falak mellett padok húzódnak; a fürdőzés után ki-ki kedvére pihenhet 

ezeken. A következő teremben teljesen felfrissül az ember, majd elérkezik abba a helyiségbe, 

ahol  a  kváderkövekkel  kirakott  szép vörös  márványkő  közepéből  bugyog a  forrásvíz.  Ezt 

körös-körül lépcsőzetes kőemelvény övezi, melyen az ember– feljebb vagy lejjebb, tetszése 

szerint  –  helyet  foglalhat.  A forrásfő körül  igen  szép ívekkel  díszített  kiugrók találhatók, 

aminőkkel a templomokban a kápolnasor csúcsíves ablakait kiképezik. Hat forrás vize tör elő 

az említett díszítés körül; ezeknek vize – egyik hideg, másik meleg – egy kővályúba ömlik. A 

forrásfőből  egy kőcsurgón át  állandóan  ömlik  a  természetes  hévíz,  mely  oly  forró,  hogy 

testünk alig tudta elviselni.

A forrásfő után egy boltíves helyiség következik, a templomok előcsarnokához hasonló; 

itt az embert a forró víz előidézte meleg pára frissíti fel. Felül három ablakon át ömlik be a 

fény.  E bolthajtástól  jobbra is,  balra  is  újabb boltív  nyílik;  a  törökök az egyikben nyirat-

koznak, a másikban tisztálkodnak.  A forrásfőtől jobb kézre hasonló boltívek találhatók.  A 

feltörést lezáró márványkövön levő kerek nyílásból, de más kerek nyíláson át is árad itt a gőz.

A  török  fürdőkben  az  ember  kitűnő,  bár  kissé  különös  gondozásban  részesül.  A 

fürdősök lefektetik  a padozatra,  egyik  lábukat  a hátára helyezik,  majd a láb mozgatásával 

dögönyözik,  ami  rendkívül  jótékony  hatású,  kivált  az  elgyötört  utasembereknek.  Aztán 

hátraszorítják  a  karjait,  és  alaposan megtornáztatják.  Végül  pedig  kezeik  közé  ragadják  a 

páciens fejét, s ide-oda rázzák-taszigálják, oly mértékben, hogy a nyakcsigolyája szinte ropog 

mindez azonban nem okoz ártalmat, sőt nagyon is jólesik.



Útitársaimmal mindig éjnek idején használtuk a fürdőt, mivel nappal ez csak a törökök 

rendelkezésére áll. Úgy tudom, hogy Budán még két ilyen fürdő működik; az egyikbe – állító-

lag tisztára márványból épült – csak nők járhatnak. A mi fürdőnk vörös márványból épült, 

lent a török városban, közel ahhoz a kapuhoz, melyen át Tata, Győr és Bécs felé visz az út…

Buda – melyet Budo, Attila fivére épített, s róla is nevezték el – meglehetősen nagy és  

csinos magyar város a Duna jobb partján; a magasabb részt zsidóvárosnak nevezik. Tata vagy 

Győr irányában, a hegyen épült a felsőváros. Ott, a Duna felett áll a basa palotája, ahonnan a 

kihallgatás után közvetlenül az előcsarnokból, lépcsőn ereszkedhettünk le a folyamig. A budai 

vár a felsőváros szomszédságában, de valamivel az alatt emelkedik, s attól mély árok választja 

el. A vár tere tágas, nagy, rajta négyszögletes, magas torony áll.

A  tér  faláról  mintegy  harminc  ágyú  torka  mered  Pest  felé;  némelyik  akkora 

torkolatnyílással,  hogy egy középtermetű  ember  nyugodtan  benne állhatott  volna,  mivel  – 

békeidő lévén – nem volt harckész állapotban.

A vár belső udvara nem nagy. Közepén egy harangércből készített szép díszkút vonta 

magára figyelmünket, melynek peremén az osztrák tartományoknak Ferdinánd császár által 

készített  címerei  láthatók;  maga  a  kút  nem  működött.  A  kút  mellett  egy  harang  feküdt, 

hasonló címerekkel.  A várkaputól  balra,  a kút  másik oldalán  kis  török mecset  emelkedik, 

melyet nem tekintettünk meg. A palota termei is zárva maradtak előttünk. A nem túlságosan 

nagy, de szilárd épület a Duna felé ereszkedik le. Alatta az egykori királyi istállók már szinte 

a török városig, illetve a Dunáig érnek le.

A Duna átellenes oldalán, sík területen egy Pest nevezetű kisebb város fekszik. A két 

várost  hajóhíd  köti  össze.  65  vagy  56  széles  hajót  kötöztek  egybe,  melyek  hídjáromként 

szolgálnak; az egyes hajókat széles, fonott kötegek kapcsolják egymáshoz. Amikor hajóinkkal 

folytattuk utunkat, előbb kioldották a hajóhíd három tagját, s oldalra úsztattak

Augusztus 3-án a követ úr, a császár nevében, tizenkét ezüstedényt és háromezer tallért 

adott át a basának…

4-én a basa nyolcszáz lovas katonával afféle hadijátékot rendezett tiszteletünkre, melyet 

mi hajóinkról néztünk végig. A lóháton ülő basa mellett sok zöld föveges gyalogos futott. A 

mellénk adott török tolmács, Ramadán csaus augsburgi születésű volt…

6-án elhagytuk Budát,  és Ráckevén éjjeleztünk,  melyet  szerbek és raguzaiak laknak. 

Nagy mezőváros, sok benne a kézműves.

7-én Pakson töltöttük az éjszakát. Magyarországon ma is honos a Paksy család; az ő 

birtokuk lehetett ez a falu.

8-án a Tolna nevű szép, nagy mezővárosban kötöttünk ki.



Valahányszor este kikötöttünk, a törökök a naszádjaikon levő ágyúkat elsütötték, majd 

háromszoros  kiáltás  után  nyugovóra  tértek.  Ilyen  erős  fegyelmet  tartanak.  Minden  egyes 

naszádjukon – összesen kilenc volt – 32–40 ember teljesített szolgálatot; az evezőlapátokat 

hajónként huszonnégy ember forgatja akként, hogy ár ellen is igen szaporán haladnak .. .

Pétervárad komoly, tekintélyes erőd; nem messze innen vesztette el Lajos magyar király 

a csatát, s oly sok emberét. Ő maga a mocsárban lelte halálát. Ennek emlékezetére a csatahely 

melletti helységben egy szépmívű, faragott kő [melyről a szerző később ismét megemlékezik] 

figyelmeztet. Ez az emlékkő akkora, hogy ülni s pihenni lehet rajta.”



Quadt Mátyás 1602. évi beszámolója a magyar gyógyvizekről25

A magyar gyógyvizek és fürdőhelyek már sokkal Wernher György munkájának megjelenése26 

(1549) előtt  is  Európa-szerte  híresek voltak.  Egyetlen  külföldi  útleíró  sem mulasztotta  el, 

hogy feljegyzéseiben néhány méltató mondatot szenteljen vizeink erejének, gyógyhatásának, 

sajátosságainak.27 A XIII.  században Budán és Esztergomban megforduló Izsák ben Mose 

zsidó  író kiemeli  az ottani  melegforrásokat.  1433-ban Bertrandon de la  Brocquiêre lelkes 

szavakkal ismerteti a budai fürdőket. Néhány évvel később, 1440-ben a Firenzéből Szuzdalba 

hazatérő  névtelen  útleíró  tollából  már  megkapjuk  a  budai  melegforrások  első  orosz 

ismertetését.28 Az  útleírás  irodalmi  műfajának  fejlődésével  ezek  a  feljegyzések  mind 

részletesebbekké, alaposabbakká és szakszerűbbekké válnak; orvostörténetünk ezeket a fontos 

emlékeket lelkiismeretesen fel is dolgozta.

Azonban  a  kutatásokat  e  téren  sem  minősíthetjük  lezártaknak,  hiszen  még  mindig 

napvilágra kerülhetnek és kerülnek is újabb érdekes feljegyzések az elmúlt századok során 

hazánkban járt külföldi írók és tudósok tollából. Ezúttal a kölni Quadt Mátyás (1557–1613) 

nálunk ismeretlen  ’Liber aliquot itinerum ex Augusta Vindelicorum egredientinum’ (Ursell, 

1602)  című  munkájának  az  akkori  Magyarország  fürdőivel  és  gyógyvizeivel  foglalkozó 

részeit ismertetjük.

Quadt  szerint  a  Pöstyén  környékén  felbuzgó  meleg  és  kénes  vizek  oly  erősek  és 

áthatóak, hogy emiatt az egész vidék bortermése kevéssé élvezhető.

„Egyetlen  országnak  sincs  annyiféle  csodálatos  és  kiemelkedő  gyógyhatású 

melegforrása,  mint  Magyarországnak…  Esztergom  fölött,  a  komáromi  vár 

irányában  találhatók  az  ún.  pesti  vizek;  ezek  olyan  csodálatosak,  hogy  még 

reménytelennek látszó betegségek esetében is maradandó hatást gyakorolnak. A 

Liptó megyei Szentjános falu mellett felbuzgó gyógyforrások gyógyulást hoznak 
25 Forrás:  Tardy Lajos:  Quadt Mátyás 1602. évi beszámolója a magyar gyógyvizekről.  = Orvosi Hetilap 115 
(1974) No. 12. pp. 697–698. 
26 Georgius Wernher: De Admirandis Hungariae Aquis Hypomnemation. Ad generosum et vere magnificum D. 
Sigismundum in Herberstain, Neiperg et Guttenhag, inclyti Roman. Hung. et Boëm. etc. regis, D. Ferdinandi  
consiliarum et fisci in Austria praefectum. Basileae, 1549. – Magyarország csodálatos vizeiről készült első leírás; 
magyar fordítását lásd: Wernher: De Admirandis Hungariae Aquis. Írta: Erdősi Laura. = Communicationes de 
Historia Artis Medicinae – Orvostörténeti Közlemények. Vol. 29. (1963) pp. 103–168.
27 Emil  Schultheisz:  Beitrag  zur  Literaturgeschichte  der  Balneologie.  Eine  bibliographische  Auswahl.  = 
Zeitschrift  für  angewandte  Bäder-  und  Klimaheilkunde  10  (1963)  No.  6.  pp.  682–696.  –  kötetben  lásd: 
Schultheisz Emil:  Traditio renovata.  Bp.,  1997. SOMKL.  pp. 197–202. (Communicationes de Historia  Artis 
Medicinae – Orvostörténeti Közlemények. Suppl. 21.)
28 J. Krajkar:  Metropolitan Isidore's  Journey to the Council  of  Florence.  Some Remarks.  In:  Orient.  Christ. 
Period., 1972. pp. 367–387.



azok  részére,  akiknek  bőrét  bármily  kiütés  vagy  rüh  éktelenítette  el.  De  nem 

hiányzik a gyógyvíz a Szepes megyei  községekből sem. Ezeknek megvan az a 

sajátosságuk,  hogy  ha  fát  dobnak  beléjük,  azt  kőréteg  vagy  kéreg  vonja  be. 

Ugyanezen a vidéken Szent Márton templomának közelében a víz bömböléshez 

hasonló hangerővel tör fel s mind lenn, mind fenn megkövesíti a földet. Ezek a 

kövek – könnyűségüket és lyukacsosságukat tekintve – hasonlóak a horzskőhöz. 

Nem messze innen salétrom tartalmú vizek találhatók;  ezek télen folyékonyak, 

nyáron azonban megdermednek, ezért  az italok behűtésére szolgáló jeget innen 

termelik ki. Nem kevés azoknak a vizeknek a száma, amelyek halált  hoznak a 

madarakra és egyéb állatokra. Így például Zólyom megyében olyan földhasadék 

található,  mely  dögletes  kigőzölgéseiről  híres;  ezek  megölik  a  felette  elszálló 

madarakat.  Ez  a  hely  egyébként  hozzáférhetetlen  s  csak  a  madarak  képesek 

megközelíteni. Selmec város közelében, a hegyek között a víz gödrökbe ömlik; ha 

ezekbe vasat helyeznek, az rövid idő alatt  iszappá vagy sárrá változik s ha azt 

lemossák, a legjobb rézzé válik. Beszterce város szomszédságában igen gazdag 

ércbányák vannak; ezekből zöld víz folyik, amely megalvadva krizokollá válik.”

Ezek után a megállapítások után, amelyeket a német szerző útitársaitól vagy jó fantáziával 

megáldott magyar vezetői elbeszéléseiből merített, saját útvonalának nevezetességeire tér át, 

melyek számunkra értékesebbek, hiszen művelt szemtanú tollából származnak.

„Esztergom a  Duna  jobbpartján  terül  el.  Grannak  is  nevezik  arról  a  folyóról, 

amely itt szakad a Dunába (Garam). A Duna oly sok folyó vizét fogadja a maga 

medrébe, hogy errefelé a folyók királyává válik. Itt volt a magyar királyok régi 

székhelye és palotája; erre méltóvá tették roppant erődítményei és az ezzel együtt 

járó biztonság, valamint  a hely rendkívüli  kellemessége.  A bőkezű természet a 

legváltozatosabb ajándékaival árasztotta el ezt a tájat, amely – amerre csak a szem 

ellát – szépségesen zöldell. A síkságon legelők és nyájas mezők, amelyeket bájos 

ligetek  tarkítanak.  Nem  hiányoznak  a  nagy  kiterjedésű  gyümölcsösök  sem, 

amelyek  létrehozása  egyaránt  köszönhető  a  természetnek  és  az  emberi 

tudománynak. A hegyek bőségesen ontják a legértékesebb borokat; a völgyekben 

patakok  csergedeznek  és  mindenfelé  források  törnek  elő.  Mind  e 

kellemességekhez járulnak a meleg források erei, amelyek egy nagy meleg fürdőt 

táplálnak; ezeket igen szívesen keresik fel a magyarok, főképpen az előkelőbbek.”



A város rövid, de igen sok új adatot magába foglaló leírása után a vár vízgyűjtő medencéjéről 

emlékezik meg Quadt:

„Művészi  módon  oldották  meg  a  nagy  ciszternát.  Ebben  gyűjtik  össze  a 

mindennapi használatra szükséges vizet amely sokáig friss állapotban marad. A 

vizet a hegy lábánál elterülő városból egy szerkezet segítségével csőrendszeren át 

juttatják fel a várba”.

Még nagyobb benyomást gyakoroltak Quadt Mátyásra a budai vizek és fürdők:

„Buda fölött és alatt se szeri, se száma a nagy gyógyerejű, példátlanul bővizű és 

változatos jellegű gyógyfürdőknek. Ezeket a törökök, akik nagy értői s kedvelői 

ezeknek, Buda elfoglalása óta még pompásabbakká és díszesebbekké alakították. 

Vannak itt olyan meleg vizek is, amelyekben halak születnek és élnek; ha ezeket a 

halakat hideg vízbe telepítik át, elpusztulnak”.

Quadt  Mátyás  egész magyarországi  útinaplójából  az  derül  ki,  hogy a tudós német  szerző 

helyszíni benyomásai hatása alatt igaz barátjává lett hazánknak, és már az 1600-as évek elején 

komoly „hírverőjévé” vált a magyar gyógyvizeknek.



Magyar orvosdinasztia a XVIII. századi Németországban.

Madai Dávid Sámuelről29

Az elmúlt évszázadokban rendkívül magas volt azoknak a magyar orvosoknak a száma, akik 

az okok egész soránál fogva – elsősorban a vallási türelmetlenség miatt – külföldön keresték 

és  találták  meg  boldogulásukat.  Ezek  közt  jó  néhánynak  életpályáját  részletekbe  menően 

földerítette  a  hazánkban  folyó  orvostörténeti  kutatás,  de  sokkalta  több  az  olyan,  akikről 

alaposan megfeledkeztünk. Ezek sorából emeljük most ki a régi magyar  polihisztorok egy 

jellegzetes megszemélyesítőjét, Madai Dávid Sámuelt.

A szegény protestáns kisnemesi család fölemelkedése Madai Dániel nevéhez fűződik, 

aki  németországi  egyetemi  tanulmányai  után  1699-ben  lett  a  königsbergi  egyetemen  az 

orvostudományok  doktora.  Diplomájának  megszerzése  után  nem  sietett  nyomban  haza 

Magyarországra, hanem egy ideig Dániában működött,  ahol tekintélyes orvosi praxisra tett 

szert. Hazatérése után előbb Selmecbányán tevékenykedett mint városi orvos, majd Hont és 

Bars megye tiszti főorvosa lett.

Ennek  az  országszerte  ismert  orvosnak  fia  volt  a  Selmecbányán  1709.  január  4-én 

született Madai Dávid Sámuel. Szülővárosának gimnáziumában járta ki középiskoláit, majd a 

nagy hírű felvidéki orvos, Moller Károly Ottó besztercebányai orvosi magániskoláját végezte 

el. Ezt követőleg a Helytartótanács engedélyével külföldi útra indult, hogy a hallei, majd a 

wittenbergi egyetem orvoskarán fejezze be tanulmányait. 1729. október 14-én kerül be Madai 

Dávid  Sámuel  neve  a  hallei  egyetemi  matrikulába.  Két  félévig  a  wittenbergi  orvoskaron 

hallgatja  a  medicinát,  aztán  visszatér  Halléba,  és  1732.  október  2-án  a  hírneves  Alberti 

professzor  elnöklete  alatt  védi  meg  ’A  titkos  betegségekről’ szóló  disszertációját.30 Még 

egyetemi évei alatt megnősül – feleségül veszi egy híres szász orvos, Sigismund Christian 

Richter leányát, és végérvényesen megtelepedik a Saale menti Halle városában. 1740-ben már 

az anhalti fejedelem udvari orvosa, és ettől kezdve sorozatosan látnak napvilágot orvosi szak-

munkái, amelyek messze Németország határain túl is ismertté tették nevét. A viszonylagos 

29 Forrás:  Tardy  Lajos:  Magyar  orvosdinasztia  –  Németországban  (XVIII.  század).  In:  Tardy  Lajos:  Régi 
feljegyzések Magyarországról. Bp., 1982. Móra. pp. 115–117. 

A tanulmány megírásához felhasznált további források:  Magyar Hírmondó, 1780. 94. lev. pp. 758–
759.; Tudományos Gyüjtemény 2 (1817) Vol. XI. p. 78.; Hasznos Mulatságok, 1834. I. fév. No. 10.; L. Tardy:  
Die Madais – eine ungarische Physikusfamilie in Halle. = Budapester Rundschau 3 (1969) No. 36. (szept. 5.) p.  
8.
30 Dav. Sam. Madai: Dissertatio inauguralis medica, de morbis occultis, quam … praeside Dn. D. Mich. Alberti 
… pro gradu doctoris summisque in medicina honoribus et privilegiis doctoralibus legitime impetrandis … pub-
licae ac placidae eruditorum ventilationi subjiciet. Halae Magdeburgicae. 1732. Typ. Joh. Chr. Hendelii. 41, 4 p. 



szabadelvűségéről  ismert  kis  fejedelemségben  Madai  nem  ok  nélkül  fűzi  hozzá  egyik 

munkájához: „Oly országban élek, ahol nincsenek korlátai annak, hogy az ember írásban és 

szóban szabadon kifejthesse gondolatait a hasznos tudományok terén.”

Madai Dávid Sámuel  nem csupán orvos,  hanem gyógyszerész,  sőt vállalkozó is. Az 

általa forgalomba hozott patikaszerek egyre növekvő jövedelmet biztosítanak számára. 1754-

ben szerzi meg első lovagi birtokát, Burgwall kastélyt a hozzátartozó jószággal – és az első 

birtokszerzést újabbak, méghozzá sokkal tekintélyesebbek követik.

A munkával és élelmességgel szerzett vagyon lehetővé teszi számára, hogy szabadon 

áldozhasson gyűjtőszenvedélyének; kora leghíresebb érmegyűjtői közé tartozott. Nem maradt 

meg azonban az amatőr  numizmaták már akkor is  népes táborában,  hanem tevékenységét 

tudományos  magaslatra  emelte,  és  munkájának  eredményét  több  testes  kötetben  adta  ki, 

amelyek  a  numizmatika  szakirodalmában  mind  a  mai  napig  komoly  forrásmunkának 

számítanak.

A  vagyongyűjtést  azonban  egyébként  sem  egészen  öncélúan  művelte  Madai  Dávid 

Sámuel. Amikor például a hétéves háború során súlyos hadisarcot vetnek ki Halle városára, a 

gazdag magyar orvos egyike azoknak a polgároknak, akik kamatmentes kölcsönnel sietnek 

városuk segítségére.

1766-ban Mária Terézia megerősíti és az egész birodalomra kiterjeszti a Madai család 

nemességét;  ezt  a  szerző  numizmatikai  művének  harmadik  kötetében  köszöni  meg  az 

uralkodónőnek.

1769-ben készül el Benckendorfban a Madai család gyönyörű palotája; ez napjainkig 

épségben  fennmaradt,  s  ez  idő  szerint  mint  műemlék,  állami  védelem  alatt  áll 

Németországban. Az épületet ma is a Madaiak címere díszíti, ezzel a felirattal:

„David Samuel de Mandai moderamine amico Carl. Henr. Ern. de Giresheim exstruxit 

A. C. 1769”31

A klasszikus latin irodalom nagy kedvelőjét, Madai Dávid Sámuel doktort ezekben az 

esztendőkben  az  a  megtisztelés  is  éri,  hogy  őt  kérik  föl  Horatius  ódái  német  kiadása 

bevezetésének megírására, aminek ő eleget is tesz.

Hiányos lenne a kép, amelyet Madai Dávid Sámuelről adunk, ha nem emlékeznénk meg 

arról, hogy bizony a tudós orvos tiszteletreméltó orvosi praxisán és virágzó gyógyszertárán 

felül nemcsak szenvedélyes vegyész volt, hanem az alkímia titkos tudományára is ráadta a 

fejét  – talán  merő  kedvtelésből,  talán azért,  hogy ezúton is  gyarapítsa  az amúgy is  egyre 

duzzadó  családi  vagyont.  Amellett  –  korát  jócskán  megelőzve  –  a  hírverést  (mai  szóval: 

31 Építtette Madai Dávid Sámuel, barátjának, von Giresheim Károly Henrik Ernőnek irányításával.



reklámot) sem vetette meg. 1739-ban Halléban kiadott  ’Szükséges oktatás, miképpen kiki a'  

mostani behatott Döghalálban és elragadó betegségekben … magát őrizheti 's orvosolhattya’ 

című32 munkájában ezt írja:

„Minthogy pedig ez és egyéb... orvosságok itt Hállában tülünk készíttetnek és illendő 

árron  ide  s  tova  elküldöztettettnek,  azok  kik  ilyeténneket  kévánnak,  erántok  én  hozzám 

írhatnak a következő igazgatásra” (következik a pontos postai  cím).  Ez a gyógyszerajánló 

könyvecske latin, görög, holland, angol, francia, lengyel és német nyelven is napvilágot látott. 

Az angol kiadás a következő címet viseli:  ’A short account of the effects and use of some  

approved  medicines  ...  by  David  Samuel  von  Madai,  M.  D.’  (Rövid  számadás  néhány 

kipróbált orvosság hatásáról és használatáról).33

Németországban több emlékérmet vertek tiszteletére, amelyek megőrizték arcmását az 

utókor  részére.  Ezek  közt  a  legérdekesebb  a  szász  szabadkőművességben  viselt  főmesteri 

tisztségét megörökítő ezüstplakett.

1780. július 2-án halt meg benckendorfi kastélyában ez a színes életű, sokoldalú magyar 

orvos. Míg azonban a külföldre szakadt régi magyar orvosokra szinte kivétel nélkül áll az a 

szabály, hogy soha nem vertek gyökeret új hazájukban, abban az értelemben, hogy utódaik 

továbbfolytatták volna a megkezdett művet, addig Madai Dávid Sámuel esetében ennek éppen 

ellenkezőjéről  beszélhetünk.  Fia,  Madai  Károly  Ágost  örökli  apja  orvosi  praxisát,  és  a 

hatalmas  családi  vagyont  még tovább növeli,  1816-ban bekövetkezett  haláláig.  Ennek fiai 

közül  Károly Vilmos  (1772–1851) szintén  tekintélyes  orvos volt  –  de vele  megszakad az 

orvosnemzedékek hosszú lánca. Madai Károly Vilmos két fia közül egyik sem lép az atyák 

örökébe: az egyik ezredes, a másik Berlin rendőrfőnöke…

Madai Dávid Sámuel elhunytáról így emlékezett meg 1780-ban a ’Magyar Hírmondó’:

„Nemzetéhez ’s hazájához az idegen földönn is buzgott szeretetét, a menynyire 

előttem tudva vagyon, azzal mutatta meg, hogy a’ Magyarok ellen költ valamelly 

motskos írást megtzáfolván, azoknak pártját fogta... Maradott edj fia s edj leánya. 

Emez arról emlékezetes, hogy ama nagy Filosofusnak és Máthematikusnak, néhai 

Volf Kerestély Báró Úrnak fiánál vagyon férjnél...”

32 Madai  Dav.  Sam.:  Szükséges  oktatás,  miképpen  kiki  a’  mostani  behatott  Döghalálban  és  elragadó 
betegségekben Isten kegyelme által magát őrizheti ’s orvosolhattya, némely hihető relatiókkal egyetemben, mely 
jeles hathatóssági voltanak légyen e traktácskában dicsért orvosságoknak. Halle, 1739. 110 p.
33 A short account of the effects and use of some approved medicines, which are dispensed in the Orphanhouse at  
Halle in the Dutchy of Magdeburg, and by which not only slight, but also hard and difficult diseases by the 
blessing  of  God  may be  successfully  cured,  published  by David  Samuel  von Madai,  M.D.  counsellor  and 
physician to this serene highness the prince of Anhalt Coethen, and practitioner at the Orphanhouse at Halle. 
Translated from the German. Halle, [1784]. XXII, 174, [2] p.



Dobsa Ferenc orvos, könyvtáros és újságíró élete és működése34

A korai magyar sajtó, a XVIII. század végi hírlapirodalom ismerői előtt már régen felmerült a 

kérdés, hogy a lapot szignáló szerkesztők, a „lapengedélyesek” mellett kik voltak az újságok 

munkatársai, társszerkesztői, esetleges rovatvezetői. Ezek – mint arra Dezsényi Béla rámutat 

– névtelenül maradtak.35 Figyelemmel e hírlapok egyes számainak tekintélyes terjedelmére, a 

heti  kétszeri  megjelenésre,  nem lehet  kétséges,  hogy egyetlen  ember  – legyen  az  mégoly 

jólértesült, vérbeli újságíró, bőtollú stiliszta és polihisztor alkatú személy – képtelen tartósan 

egymagában  ellátni  az  egyes  cikkek  megírásától,  külföldi  orgánumokból  átvett  anyagok 

fordításától  kezdve  a  tulajdonképpeni  szerkesztésig  (az  anyag  kiválogatása,  bizonyos 

szempontok szerinti összeállítása, a nyomdával kapcsolatos munkák elvégzése stb.) terjedő 

valamennyi teendőt. Az akkori sajtómorál, az olvasóközönség érdeklődése még nem kívánta 

meg, hogy nyilvánosságra kerüljön a munkatársak neve – és így ezek kilétét egyelőre jórészt 

homály födi.

Helyesen mutat rá erre a kérdésre Dörnyei Sándor,36 aki a Magyar Hírmondó szerkesztői 

gárdáját állította össze alapos vizsgálatok után. A magam részéről a korai magyar sajtónak 

egy decenniummal későbbi, a Magyar Kurirral és a Bétsi Magyar Merkuriussal kapcsolatos 

szakaszával,  illetve  ezeknek  az  éveknek  egy  kevéssé  ismert,  ellentmondó  emberi 

tulajdonságokban gazdag, sokkal inkább tehetséges, mint erősjellemű szereplőjével, Szacsvay 

Sándor  és  Pántzél  Dániel  segédszerkesztőjével,  majd  Batthyányi  József  hercegprímás 

könyvtárnokával: Dobsa Ferenccel foglalkozom.

1768. március 28-án, Érsemjénben született37 – ugyanott,  ahol kilenc évvel korábban 

Kazinczy Ferenc látta meg a napvilágot. A két családot rokoni, társadalmi és egyéb szálak 

fűzték  egymáshoz,  ami  különösen  a  reánk  maradt  Kazinczy-levelezésből  tűnik  ki.  Atyja 

Dobsa Ferenc Bihar megyei birtokos és táblabíró volt, édesanyja a tiszántúli eredetű Hunyor 

Borbála.38

34 Forrás: Tardy Lajos: Egy XVIII.  század végi magyar újságíró és könyvtáros élete és működése. = Magyar 
Könyvszemle 82 (1966) No. 4. pp. 349–362. 
35 Dezsényi Béla – Nemes György: A magyar sajtó 250 éve. 1. köt. Bp., 1954. Művelt Nép. p. 23. 
36 Dörnyei Sándor: A pozsonyi Magyar Hírmondó történetéhez. = Magyar Könyvszemle 74 (1958) No. 3. pp.  
263–267.
37 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 2. köt. Bp., 1893. Hornyánszky. 944–945. has.
38 Franc.  Dobsa:  Dicat  et  vocet  hocce  tenioris  ingenii  sui  specimen  instar  prolusionis,  seu  qua  fragmenta  
quaedam ad  politiam medicam spectantia  et  quidem ex  philosoph.  histor.  naturalibusque principiis  deducta. 
[Jenae,] 1804. Typ. J. C. G. Etzdorfii. p. 13.



Az alapfokú  oktatást  két  fivérével,  Lászlóval  és  Imrével  a  szülői  háznál  kapta.  De 

további iskolázásuk is egy ideig otthon folyt, elsőrendű nevelők – Pókateleki Szomor Mátyás 

és Fodor Gerzson – keze alatt.39 Fodor Gerzson – aki utóbb a hazai jakobinus mozgalom 

szereplőjévé vált – ekkor mint iskolai rektor működött Érsemlyénben.40 1785. ápr. 28-án irat-

kozott be a debreceni kollégiumba;41 itteni professzorai közül Sinai Miklósra és Hatvani Ist-

vánra emlékezett vissza nagy elismeréssel.42 Debrecen után a kitűnő késmárki líceumban a 

híres Potkonitzki Ádám, a jénai egyetem egykori neveltje volt a vezetője,43 aki „azt magya-

rázta diákjainak, hogy a franciák háborúja jogos és igazságos, Ferenc királyé nem”.44 1787-

ben már a megyei közigazgatásban működik; két évig Szepes megye szolgálatában áll,45 majd 

Bihar megye tisztikarában, mint jegyzőkönyvvezető „cancellista” folytatja tevékenységét.46

Az alig huszonkét éves fiatalember ekkori politikai hitvallásáról az a tény tanúskodik, 

hogy Bihar – a  legforrongóbb ellenzéki  megye  – a József császár  halála  után összehívott 

országgyűlésre  őt  delegálja  a  két  követ  – Beöthy János és  Domokos  Lajos – mellé.47 Az 

országgyűlés  szélső  balszárnyán  vezető  helyet  betöltő,  a  szabadkőműves  mozgalomban 

erőteljes  szerepet  játszó  bihari  küldöttséghez  tartozás  eleve  meghatározza  Dobsa  Ferenc 

helyét. Ezen túlmenően azonban bizonyos, hogy az országgyűlési ifjúság vezéralakjai közé 

tartozott; Marczali Henrik éppen az ő szavaival jellemzi a radikális követek mellett életre-

halálra kitartó ifjúság hangulatát: „Dobsa Ferenc boldog” – írja Marczali, Berzeviczy Gergely 

levelét idézve – hogy „azon fő és felséges emberek között lehet, kik majdnem maguk viszik 

az  egész diaetát,  a  milyen  Domokos,  Almásy,  Gr.  Fekete,  Vay József,  Máriásy István”.48 

Vagyis Almásy, a „magyar Mirabeau” és a felfegyverzett tiszai nemesség többi képviselője 

között,  akik által – a korabeli paszkvillus szerint – megdől a vallás, a kormány,  a béke és 

közjó és akik Galliát akarják felépíteni magyar földön. De ennél is többet mond, hogy ő a 

terjesztője  –  vagy talán  szerzője?  –  a  rendkívül  radikális  ‘Aut  nunc,  aut  nunquam’ című 

röpiratnak. 1790. okt. 1-jén küldi el ezt a nagyon bátorhangú írást; ehhez fűzött levelében 

39 Uo. p. 14.
40 Benda Kálmán: A magyar jakobinusok iratai. 2. köt. Bp., 1952. Akadémiai. p. 677. (Magyarország újabbkori 
történetének forrásai – Fontes historiae Hungariae hungaricae aevi recentioris)
41 Thury Ede: Iskolatörténeti adattár. 2. köt. Pápa, 1908. Kis Tivadar. p. 464.
42 Dobsa id. műve pp. 14–15.
43 Egri érseki lt., Arch. vet., No. 2472. Francisci Dobsa correspondentia (a továbbiakban: Corresp.)
44 Benda id. műve 1. köt. p. LIX.
45 Corresp.
46 Uo. – Később táblabírói címet kapott.
47 „…post obitum magni Imperatoris, Iosephi Secundi, Deputatis ad Generalia Regni Hungáriae Comitia Budam 
Anno 1790. ablegatis, unanimi Inclytorum Statuum et Ordinum voto, adiungebar” (Dobsa id. műve p. 15.); vö.  
Corresp.
48 Marczali Henrik: Az 1790/1-diki országgyűlés. 2. köt. Bp., 1907. Akadémia. p. 44.



beavatottságát jellemző bizalmas politikai hírek mellett megírja, hogy sok jót lehet várni a 

királytól, mert „nem baráttya a papoknak”.49

A hosszú országgyűlés után azonban Dobsa Ferenc nem tér vissza Biharba, hogy újból 

elfoglalja megyei hivatalát, hanem rövid ideig Pozsonyban tartózkodik, majd Bécsben tűnik 

fel és várja, hogy az uralkodó kegye feléje forduljon. „…néhány hónapja miolta itten Bétsben 

vagyok már több ízben voltam Audientián;  jött is ki ő Felségének kegyes  Válassza,  hogy 

mindeneknek előtte applicáltassam; de ez mind ez ideig is, be nem tellyesedett és már nem 

győzöm tovább a várakozást költséggel” – írja 1791. nov. 15-én50 gr. Esterházy Károly egri 

püspöknek, majd így folytatja: „Itt létembe a Bibliotheca volt az én leg kedvesebb idő töltő 

mulatságom,51 valamint Budán és Posonba is, az egész Diaeta alatt”.52

Eddig Dobsa életútja  egyértelműen ívelt  az  érsemlyéni  kálvinista  udvarháztól  Fodor 

Gerzson  és  Potkonitzki  Ádám  tanításán  keresztül  a  radikális  nemzeti  követeléseket, 

egyházellenességet hirdető bihari deputációig, a jobbágykérdés azonnali megoldását követelő 

röpiratig. De e levél – s az azt követő egész levelezés – egész tartalma, hangja nyilvánvalóvá 

teszi, hogy a radikális reformernek indult Dobsa pályája valahol a pozsonyi diéta vége felé 

váratlanul  megtört  és  egészen  más  irányt  vett,  amelynek  semmi  köze  nincs  sem  a 

demokratikus értelmiség, sem az ellenzéki köznemesség célkitűzéseihez, hanem egyértelműen 

reakcióssá, sőt ezen túlmenően nemtelenné vált. Ismert tény, hogy a legradikálisabb szereplők 

egész  sora  lett  a  hosszúra  nyúlt  országgyűlésen  keménygerincű  ellenzékiből  aulikus, 

legfeljebb látszatra  „kuruckodó” politikussá,  részint  pénz,  pozíciók,  ígéretek,  részint  pedig 

fenyegetések útján és lehet, hogy a pénzzavarba, sőt később krónikus anyagi bajok közé jutott 

Dobsa – a szélső ellenzéki bihari követek titkára – a bécsi titkosrendőrség hálójába került és 

konfidensi szolgálatokat vállalt el. Nem egy kitűnő fő tántorodott el a haladás zászlajától II. 

Lipót  uralkodásának  utolsó  hónapjaiban,  aki  sajtót,  fizetett  politikai  írókat  és  kiterjedt 

kémszervezetet  skrupulus  nélkül  használt  fel  céljai  érdekében;  a  helyzet  Ferenc  trónra 

lépésével csak tovább rosszabbodott. Maga az a tény, hogy előbb idézett levelének címzettje 

49 Vö. Dobsának volt főnökéhez, Berzeviczy Gergely nagybátyjához: Horváth Stansith Imre szepesi alispánhoz 
írt  1790.  jún.  26.  júl.  23-i,  pesti,  és  1791.  febr.  11-i  pozsonyi  leveleit,  melyekben  a  királyi  despotizmusra  
panaszkodik stb. MOL, Csal. lt., Berzeviczy-cs. kakaslomnici lt., 1790–1791.
50 Hiába várakozott. Csaknem ugyanezen a napon veszi kézhez Dobsa a magyar udv. kancelláriától az elutasítást,  
pedig az udvar – az ügyiratból kitűnően – valóban közbelépett. (MOL, Canc, Acta gen., 1791:14.002). – Nem 
járt több sikerrel kancelláriai felvételi kérelme 1792-ben sem, pedig kétszer is szerencsét próbált. (MOL, Canc, 
Acta gen., 1792:1921, 12414).
51 Dobsa jól tudta, hogy a püspök jóindulata megnyerésének ez is hatásos eszköze; Esterházy Károly Rómában,  
Velencében,  Strassburgban,  Tübingában,  Halléban,  Lipcsében,  Prágában,  Bécsben  stb.  tudós  levelezői 
segítségével hozta létre 1793-ban már 16 ezer kötetet kitevő roppant értékű, enciklopédikus jellegű könyvtárát.  
Vö.  Szarvasi  Margit:  Magánkönyvtáraink  a  XVIII.  században.  Főpapok  és  főurak,  nemesek  és  polgárok 
gyűjteményei. Bp., 1939. MNM OSZK. pp. 29–30. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 7.)
52 Corresp.



Esterházy Károly egri püspök, a protestánsok legkérlelhetetlenebb üldözője, egymagában is 

arra  utal,  hogy az  ekkor  még  kálvinista  Dobsa  nagyon jól  tudta,  kinél  kell  szolgálataival 

felajánlkoznia. Már ezekből a sorokból is kiderült, hogy bizonyos érdemeket szerzett az udvar 

előtt, hiszen II. Lipót már többször fogadta és mind ő, mind Ferenc, a trónörökös megígérte 

alkalmaztatását.  Az  érdemek  minőségét  illetően  nem  maradnak  kétségeink,  ha 

megismerkedünk a püspök és Dobsa 1791. és 1795. közötti levélváltásával.

Az 1790–1791. évi országgyűlés után – leveleiből kitűnően – Dobsa egy ideig Nagy 

Sámuel,  a  magyarországi  kálvinisták  bécsi  ágense53 mellett  dolgozott,  majd  csebi  Pogány 

Lajos54 és  ócsai  Balogh Péter55 oldalán  is  szolgálatot  teljesített,  de  a  Magyar  Kurir  intim 

belügyeibe  való  beavatottságát  tükröző  levélrészletek,  Szacsvayhoz  való  kapcsolatai  arról 

tanúskodnak,  hogy  újságírói  pályája  már  1791-ben  megkezdődött.  1804.  évi 

visszatekintésének  egy  mondata  is  erre  látszik  utalni.56 Annyi  azonban  mindenképpen 

bizonyos,  hogy 1795 ápr.  6-án kenyerét  már  kizárólagosan újságírással  kereste  meg,  mert 

ekkor ezt írja Bécsből: „egy új Magyar Újságnak, a’ Magyar Mercuriusnak57 írójához vontam 

ad intérim magamat ‘s itt dolgozgattam mind ekkoráig”.

És Dobsa pálfordulásával  – nem tudjuk, mily mértékig  neki tulajdoníthatóan – el  is 

jutottunk  Szacsvay  elbukásának,  szerkesztői  széke  kényszerű  elhagyásának  küszöbéig. 

Tudvalévő, hogy Szacsvay legkeményebb harcait éppen Esterházy püspök bizalmi embere, 

Szaicz Leó ellen vívta a Magyar Kurir hasábjain ezekben az időkben. A püspöki aula számára 

rendkívül értékesek lehettek a Szacsvayról és környezetéről érkező bizalmas jelentések, amit 

Dobsa  nagyon  is  jól  tudott  és  aminek  anyagi  ellenértékét  a  mecénás-volta  mellett  oly 

takarékos  mágnás-főpapból  igyekezett  is  kisajtolni.  Levelei  magas  intelligenciáról  és  a 

megszorult,  erkölcsi  aggályoktól  szabadulni  igyekvő  ember  lelki  képletéről  tanúskodnak; 

felkínálja a püspöknek, hogy ő, a régi protestáns nemesi família sarja, katolizál és bizalmas 

értesüléseket  szállít  Szacsvayról  és embereiről  – ezzel szemben 200 forint gyorssegélyt  és 

rangjának s tudásának megfelelő elhelyezkedést kér.

A  szélsőségesen  vakbuzgó  Szaicz  Leó  egri  szerzetesről  –  Esterházy  püspök 

bizalmasáról – és harcostársairól Ballagi Géza igen találóan állapította meg,58 hogy „midőn 

már  minden  szakadni  készült,  egy  végső,  kétségbeesett  erőfeszítéssel  megkísértették 

53 Vö. Molnár J.: Vallásügyi vonatkozások Nagy Sámuel bécsi ágens leveleiben. = Protestáns Egyházi és Iskolai  
Lap, 1912. p. 505.
54 Pogány Lajos, csebi (1740 körül–1793. dec. 15.) protestáns közéleti személy, jozefinista, kancelláriai tanácsos.
55 Balogh Péter, ócsai (1748–1818) az 1790– 91. évi országgyűlés protestáns vezérszónoka, főispán, szeptemvir.
56 „…Postmodum, penes redactionem Ephemeridum Hungaricarum Viennae Austriae moras agens ..” (Dobsa id.  
műve pp. 15 –16.)
57 Az 1793. ápr. 23-án indult Bétsi Magyar Merkuriusról van szó.
58 Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. Bp., 1888. Franklin-Társulat. p. 203.



visszavarázsolni nem is a József korabeli, de a József előtti állapotot ... és hirdették, hogy az a 

katholikusokat a király és a nemzet üldözni és kiirtani köteles.” Szeitz most már – Dobsa 

felajánlkozása  idejében  –  teljes  erővel  ráveti  magát  Szacsvayra  és  a  többi 

„Aufklarungsfantasztára”,  akik  –  szerinte  –  „bölcsek,  hogy  gonoszt  cselekedjenek,  jót 

cselekedni pedig nem tudnak”. Elérkezettnek látja az időt, hogy visszafizessen Szacsvaynak 

feltétlenül  haladó szellemű,  bátor,  de a  jó ízléssel  gyakran  hadilábon álló  gúnyirataiért  és 

hírlapi cikkeiért, melyekkel addig is szembeszállt. Ha az egyszerű szervita hangja nem is jut 

el Bécsig, annál inkább eljut a legbefolyásosabb magyar püspök, Esterházy Károly59 szava.

Lássuk,  hogyan  festi  le  Dobsa  1791.  nov.  15-i  levelében  Szacsvayt,  aki  ekkor  még 

szívvel-lélekkel csügg a francia forradalmon,60 a Magyar Kurirba író magyar literátusokat, a 

„sokféle  viszketeg eszű tsábítót,  a’kiknek Phantasiájok meg részegítik  a tudatlan  népet  és 

tévelygésbe hozzák…; az el-szakadtak szabadságot vévén magoknak a vétkes gondolatokra, 

lassan lassan több szabadságot vettek magoknak, szabadon írtak, szóllottak és tsábítottak. Így 

szármoztak  a  Freymaurerek,  Athaeusok,  Naturalisták,  ‘s  más  egyebek.  Mitsoda 

következéseket  húzott  maga  után  az  illy  Engedelem  (értsd:  engedékenység  –  TL), élő  és 

legközelebb  való  Példa  Frantzia  Ország,  ez  a’  siralmas  vége  a  Szabad  Phantasiának.  … 

Magyar Ország kitsibe állott, hogy benne is el nem áradott az illy portéka; és Isten tudja, mi 

léssz belőle, mert itt annyi a Szeles Ifjú, a’ki abba tartya a tudományt, mentül több égetni való 

motskos  könyvet  olvas,  hogy  száma  nints,  pedig  tsak  Fattyúk,  alig  hogy  a’  Csecstől  el 

szakadtak.  A’ Catholieusok közzül  még többen. Leg közelebbről  egy Vitéz61 nevű gyerek 

Ember, ez előtt Egerbe Normalis visitator, most itt van Bétsbe, és a Miskóltzy Gymnasium 

Localis Directorságát munkállya: ez ollyan rettenetes dolgokat visz itt végbe, szinte borzad az 

Ember  haja  benne.  A napokba ollyan  Imposturával  élt,  hogy egy hosszú  motskos  levelet 

componalt Pater Leo Mich. Seitz neve alatt,62 melly sem Politiaval, sem Józan Okossággal, 

sem semmi Természeti törvénnyel meg nem egyez; még a Dátumot is Egerből tette, ’s úgy 

nyomtatta ki az Újságba; sőtt, a’mi a legnagyobb . . . publicus Hellyeken ditsekszik vele, hogy 

59 Esterházy Károly (1725–1799) a magyar „ecclesia militans” legmarkánsabb megszemélyesítője. Szélsőséges  
hit védelmi elvei és gyakorlata mellett áldozatkészségével igen sokat tett Vác, majd Eger fejlődése terén.
60 Eckhardt  Sándor:  A francia  forradalom eszméi  Magyarországon.  Bp.,  1924.  Franklin.  p.  106.  (Ember  és 
természet 7.)
61 Vitéz  Imre  Kazinczy  Ferenccel  együtt  szolgált,  mint  kassai  tankerületi  felügyelő  és  Kazinczyval  együtt  
vesztette el állását. Régi barátság fűzte Dayka Gáborhoz; mindketten élénk kapcsolatban álltak Szacsvayval.
62 Dobsa itt a Magyar Kurir 1791. nov. 8-i számában (pp. 1410–1415.) P. L. M. S. poligrammal jegyzett cikkre  
utal, mely a későbbi sajtóerkölcs mércéjével valóban több, mint kifogásolható. Nem kevesebbről van benne szó,  
mint arról, hogy a cikk alatt szerzőként feltüntetett P. L. M. S., vagyis az apokrif Pater Leo Mich. Seitz szervita  
szerzetes felpanaszolja, hogy „Eger egy volna a’ mi leg-boldogabb Városaink közzül, ha … a Világosodásnak  
tsak azon mértékéhez jutna is, a’melyre már sok Városaink szerentsesen fel léptek ... ha a’helyett, hogy benne a’  
már-is számon fellyül lévő Lelki’ Atyák napról napra szaporodnak, az emberi boldogságnak mindenek felett 
szükséges elő-mozdítására is gond volna” – és így tovább.



ugyan meg bosszulta az Egri Püspököt magáért és valami Dajkáért, a’kit ő maga lopott el 

Egerből; ’s most együtt fújják a’ Követ”.63 Levelét azzal fejezi be, hogy diplomáciai pályára 

törekszik és titkári állást szeretne elfoglalni a püspök öccse, Esterházy Ferenc gróf vezetése 

alatt  rövidesen Nápolyba induló követségben és ehhez kéri a püspök támogatását, annál is 

inkább,  mivel  Ferenc  trónörökös  jóindulatát  már  sikerült  megnyernie;  „4  nyelvet  tudok 

tökéletesen, az olaszt még tanulom” – fűzi hozzá érveihez.

Fél  hónappal  később,  1791  december  2-án  újabb  levéllel  fordul  a  püspökhöz. 

Elöljáróban az aggodalmas rossz lelkiismeret hangján megkérdezi Esterházyt,  hogy kézhez 

vette-e  előző levelét,  mert  „abba ollyan  Dolgok voltak megírva,  mellyeket  ha el  tévedtek 

volna,  ki  mondhatatlanul  sajnállanók”.  Utána  –  érzésünk  szerint  csalétekként  –  közeli 

szándékairól  beszél:  „Könyvet  is  irok,  az  Dögleletes  Tudományt  hitegetők  ellen  ’s 

egyebekről”  –  majd  ismét  rátér  a  denunciálásra:  „Látom  én  miket  mivelnek  az  mostani 

Nyughatatlan eszűek ’s tudom minden Titkaikat. Az ugyan azon levelemben említett Vitéz úr 

is, nem szűnt meg, még most is, ki kelni az Vallás, és a Papok ’s Eger ellen írni, mindég 

együtt van a Magyar Kurirral és minden Újságba rakosgatnak Szurdáló Beszédeket P. L. M. 

Sz. név alatt.64

De a Magyar Kurir házi titkait első kézből, belülről ismerő Dobsa receptekkel is szolgál 

arra,  hogy miként  lehetne  kenyéradó gazdáját,  a  Magyar  Kurirt,  illetve  Szacsvay Sándort 

elhallgattatni:  „Az  illyen  Dolgoknak  könnyű  volna  elejét  venni;  tsak  a  Correspondenseit 

kellene meg szakasztani. A Vármegye Indzsinérje, Sándor65 sűrjen correspondeál vele, és sok 

Dolgokról.” Majd teljes titoktartást kér a püspöktől, nehogy Sándor mérnök megtudja, „hogy 

az  Impostorságát  feladtam”,  mivel  Sándor  erről  nyomban  tájékoztatná  Szacsvayt  –  és 

ezesetben Szacsvay őt (ti. Dobsát) lakat alá teheti, mivel kerek 50 forinttal adósa neki.66

63 Dayka Gábor, a költő, Pestről visszatérve „lázadni kényszerül … Esterházy püspök s különösen Szaitz Leó  
hitszónok vakbuzgó felfogása ellen” (Magyar Irodalmi Lexikon 1. köt. Bp., 1963. Akadémiai. p. 240.; A magyar 
irodalom története. 3. köt. Bp., 1965. Tankönyvkiadó. p. 135.) 1791. júl. 2-án – néhány hónappal Dobsa levele 
előtt  –  a  szerviták  egri  templomában  prédikált.  Szaicz  Leó  végighallgatta  a  szentbeszédet,  melyből  hatvan 
eretnek-tételt  szedett  össze  és  sürgősen  feladta  Daykát  Esterházy  püspöknek.  Daykának  ki  kellett  lépnie  a 
szervita rendből.
64 Dobsa – aki feltehetően nem csupán Esterházy püspöknek jelentette a Szacsvay-vezette szerkesztőség készülő 
cikkeit – megbízóját jobb ügyhöz méltó buzgalommal és szabatossággal szolgálta ki; a nagyrészt P. L. M. S.  
szignójú és az egri  közállapotokat ostorozó cikkek nov. 29-én, dec. 2-án (Dobsa fent idézett levele keltének 
napján!), majd dec. 20-án láttak napvilágot, de a következő évben is folytatódtak.
65 Sándor József Heves megyei földmérő (Magyar Almának MDCCXCIV esztendőre, p. 258.); – ugyanakkor 
Heves megye  főispánja éppen a levél  címzettje,  Esterházy Károly püspök volt! Sándor Józsefről,  Zollikofer 
magyarra fordítójáról ld. még Magyar Kurir, 1792. No. 44. p. 698.
66 „…nem egyébért  pedig  tsak  azért,  mert  Szatsvaynak  adós  vagyok  50  forinttal,  ’s  e’  tudva,  bizonyosan 
arestáltatna”. 



Ha figyelembe vesszük, hogy pl. Rát Mátyás egész évi jövedelme 1200 forintot tett ki, 67 

ami megfelelt ugyan a megyei alispán fizetésének, de ebből kellett fizetnie a levelezőket és a 

segédszerkesztőket,  úgy  a  Szacsvay  által  Dobsa  rendelkezésére  bocsátott  összeget 

tekintélyesnek kell neveznünk, mely arra enged következtetni, hogy Dobsa erősen beférkőzött 

principálisa jóindulatába, aki ekkor bizonyosan nem tudta – s lehet, hogy később sem tudta 

meg – kit méltatott bizalmára, talán barátságára is.68

Harmadik, 1792. január 3-án kelt leveléből már leplezetlenül kicsendül a nyugtalanság 

hangja. Már két híradással szolgált a püspöknek Szacsvay és baráti köre „imposztorságairól” 

és egyelőre szó sincs a nápolyi követségben betöltendő secretáriusi tisztségről, a 200 forint 

összegű segélyről – mi több, a püspök még csak válaszra sem méltatta eddig a bécsi magyar  

szerkesztőségben rejtőzködő konfidensét.  Minden eddiginél  terjedelmesebb levélben döntő 

támadásra  indul.  Erkölcsi  magaslatra  helyezkedve  indul  rohamra:  „Semmi  sem  eshetik 

nehezebben egy tökéletes igaz Szivű Férj fiúnak, mint az azon való töprenkedés; miért hogy 

az Emberi nemzet közt, a’ meg vesztegetett Er-költs annyira közönségessé lett, hogy mindég 

több, és nagyobb a rosszról, mint a jóról való Gyanú” – kezdi sorait,  abban a nyilvánvaló 

feltevésben,  hogy  Esterházy  Károly  püspök  –  aki  egyébként  amúgy  is  csőstül  kapta  a 

bizalmas jelentéseket a „freymaurerek” üzelmeiről,69 esetleg elutasította felajánlkozását, majd 

néhány sorral  alább így folytatja:  „…bátorkodtam ollyan  jelentéseket  tenni,  amellyek  egy 

valóba meg fontolt el-határozásból szármoztak … némelly jelekből úgy vettem, és talán nem 

Ok  nélkül  Észre,  hogy  Excellentziádnak  néminemü  diffidentiája  van  ezek  eránt”.  Ezt 

követően hosszasan ír áttérési  szándékáról,  készülő kegyes tárgyú könyvéről,  majd lefesti, 

hogy  „a’  Diaeta  alatt  azon  Urak  mellett  voltam,  a’kik  koholói  azon  ő  töllök  soha  nem 

observálandó  híres  Articulusoknak”,  akiket  a  továbbiakban  „Embert  Csábító,  Sectákat 

szaporító, Háborgást nevelő, a jó Társaságot lázzasztó Nyughatatlan Emberek”-ként jellemez. 

Leírja,  hogy  végső  szükségében  ezek  vezetőemberéhez  fordult  anyagi  segedelemért,  ám 

minden  esedezése  haszontalannak  bizonyult.  Ha a  püspök megsegíti,  a  segítség  nem arra 

méltatlan  embert  fog  talpra  állítani.  Bántja,  hogy  a  püspök  bécsi  bizalmasa  útján 

információkat szereztet be személyéről: „Történik, hogy hivat Agens T. Schulz Úr és amúgy 

félve  és  mellesleg  tapogat  tőlem holmikat,  s  ollyanokat  is  tudakoz,  ha tudok é Deákul,  s 

Németül etc. ... és absolváltam é a Just. Ezek mind ollyan kérdések, mellyeken én túl vagyok; 

’s ha szintén a’ maga Cursusába nem absolváltam is a Just, nem következik, hogy azt csak az 
67 Dezsényi–Nemes id. műve 
68 Pedig – éppen pénzügyi vonatkozásban – Szacsvay erősen adott emberismeretére, miként az a Magyar Kurir 
1791. évi 7. számából kitűnik (p. 95.). Itt egy meg nem nevezett udvari tanácsos által elkövetett hűtlen kezelést 
pellengérez ki s hozzáfűzi: „de én sem biznám tsak a’ Kurir Cassáját is egy illyen emberre”. 
69 Vö. Egri érseki lt., Arch. vet., Acta libertinorum societatem concernentia, 1779–1801. stb.



tudgya,  valamint  egyebet  is,  a’ki  Oskola  futást  végzett.  Producálhatom  ugyan  ón  az 

Collégiumok Testimoniumjait a’ felsőbb Oskolákból is, ha a’ szükség kívánnya; de mi Jóért? 

hiszen bizony meg ítélhet akárki is valakit, tsak egy sor írásából is, hogy mi lakik benne. Mit 

ér  valakinek  Just  tudni  tsak;  és  e’  mellett  Geo-graphiát,  Statistikat,  Politicat,  Mathesist, 

Commerciumot  s  a.  t.  nem tudni.  Ebbe hibázta  leg  többször  sok Ország lépését,  ’s  ebbe 

vesztettek sokan, ’s ha meg kellene mutatni és nevezni, majd példákkal bizonyítanám meg”.

Ezt a minden időkben megszívlelendő, erősen Sonnenfels-hatást tükröző gondolatsort 

megint csak a konfidens felajánlkozása követi.  A püspök előtt megvillant néhány adatot a 

Magyar Kurir belső titkaiból, melyekről eleve tudja, hogy közelről érintik s mindennél jobban 

érintik  a  címzettet  –  de  mindehhez  hozzáfűzi  most  már,  hogy  amennyiben  nem kap  fix 

megbízást,  úgy híradásait  beszünteti:  „Vitéz  is  dolgozik  erőssen P.  L.  M. Seitz  Úr ellen. 

Mindég együtt  vágynak Szatsvayval.  Ez segíti  mindennel.  Azt nem tudom, ha kedvesek é 

Excellentiád előtt  az ezekről való Tudósítások, azért  amíg parantsolatom nem lesz ezekről 

halgatok”.70

1792 jan.  20-án  Esterházy püspök végre  kilép  hallgatásából.  Szép magyarsággal  írt 

rövid  levelében  sürgeti  Dobsa  áttérését,  bár  hozzáteszi,  hogy  „azon  végből  Egerbe  való 

jövetelét  szükségesnek nem látom, mert afféle szándékát Bétsben akképpen, mint Egerben 

tellyesitheti”.  Elismeri,  hogy  Schultz  János  útján  információkat  szereztetett  be  Dobsáról, 

„Kegyelmed én előttem esmeretlen lévén”. A felajánlkozásra csak levele végén tér vissza, de 

azt  minden  tartózkodása  mellett  is  igen  pozitívan  fogadja:  „A’  velem  közlött  Újságokat 

köszönettel veszem, kedves leszen előttem, ha ezentúl is engemet effélékről tudósít”.71

Dobsa  újabb  –  ezúttal  német  nyelvű  –  levélben  fordul  a  püspökhöz,  melyben 

kétségbeejtő  anyagi  helyzetét  írja  le  és  közli,  hogy közel  áll  az  öngyilkossághoz.  Sürgős 

pénzsegítséget kér és a püspök közbenjárását annak érdekében, hogy öccse, Esterházy Ferenc 

vegye fel a Nápolyba távozó követség állományába.

A püspök most gyorsan – február 13-án – válaszol. Levele kegyes hangú elutasítás és 

sovány biztatás elegye.  Bár a kapott információ kedvező, nem protegál olyan embert,  akit 

személyesen nem ismer. Ezen kívül: Dobsa csak megígérte áttérését, de ezt eddig nem váltotta 

valóra; „az emberek ítélletét  el  nem kerülhetném, ha én tsak bizonytalanra indulnék, el is 

hitetheti  azt  Kgyled  magával,  hogy  én  nékem  ki  hányó  pénzem  nintsen;  mert  a’mi 

szükségemen kívül vagyon, azt, Istennek nagyobb ditsősségére betsületesen el tudom költeni; 

azomba,  a’mint  fellyebb  említem,  ha  érteni  fogom,  hogy  Kgyld  a’  Szentlélektől 

70 Corresp.
71 Corresp.



megvilágosíttatván, annak sugallatait  követte és az igaz R. C. hitre valósággal kitért,  azon 

esetre, a’miben Kgyldnek hasznára lehetek, attól magamat el nem húzom”.72

Február 24-ón Dobsa már célzást tesz arra, hogy a püspök által előfeltételként jelzett 

áttérés  folyamatban  van,  önmagáról  pedig megírja,  hogy hathatósan  dolgozik  „az Eszelős 

Illuminata Phantasiák” ellen”.73

Ezzel  az  újságíró  és  püspök  levelezése  hosszú  évekre  megszakad,  illetve  –  s  ez  a 

valószínű – nem maradt reánk, vagy lappang. Nem egészen egy esztendővel e levél után az 

„Eszelős Illuminata Phantasiák” ellen dolgozók elérték célúkat:  1793 febr. 1-én az erdélyi 

udvari  cancellária  értesítette  az  erdélyi  főkormányszóket,  hogy  Szacsvay  Sándort  a  lap 

kiadásától elmozdították.

A  már  említetteken  kívül  fennmaradt  még  Dobsának  1795  ápr.  6-án  –  a  magyar 

jakobinus mozgalom leleplezése után, de még a fővádlottak kivégzése előtt – kelt, Esterházi 

Károlyhoz írt levele, melyben tudatja a püspökkel, hogy Bécsben, 1795 márc. 25-én P. Lábos 

János kapucinus atya, bécsi magyar hitszónok közben jöttével áttért a római katolikus vallásra 

és közli, hogy ez idő szerint a Bétsi Magyar Merkuriusnél dolgozik, de hozzáfűzi, hogy „ezen 

a’ Poszton nyavajogni nékem sem születésem, sem nevelésem, sem pedig tapasztalásomhoz 

nem  illő;  azomban  ruházkodni,  élni  és  meg’hálni,  ‘s  a  gondok  miatt  elfáradt  Testet 

kinyugtatni, természet szerént kelletett”.74

Pántzél Dániel ezidőszerinti munkatársa azonban néhány évvel későbben már egyáltalán 

nem  restellte,  hogy  ezekben  az  esztendőkben  újságírással  kereste  kenyerét  és  1804-ben 

megjelent munkájában – tehát most már egyáltalán nem „sub incognito” – nyíltan is megírja, 

hogy „penes  redactionem Ephemeridum Hungaricarum Viennae  Austriae  moras  agens,  et 

sirnilibus literariis negotiis occupatus” töltötte ekkor idejét.75

Dobsa  Ferenc  egészen  1795-ig  –  tehát  pozsonyi  könyvtárosságáig  –  mint  a  Bétsi 

Magyar  Merkurius  munkatársa  kereste  meg  kenyerét.76 Ebben  az  esztendőben  –  mint  az 

előbbiekből kitűnt – Dobsa katolizált és újból Esterházy püspök támogatását kéri.77 És még 

ugyanebben  az  esztendőben  meg  is  kapja  kinevezését  a  pozsonyi  prímási  könyv-  és 

kézirattárhoz,78 ahol 1799-ig működik, mint beosztott könyvtáros.79 Aligha járunk messze az 

72 Corresp.
73 Corresp.
74 Corresp.
75 Dobsa id. műve pp. 15–16.
76 Uo. p. 16.
77 Corresp.
78 „Anno subsequenti 1795 … Regni Hungariae Primas, Iosephus C. a Batthyan, me in sui servitia suscipere  
dignatur, et me Bibliothecario Excelsiae suae Bibliothecae et Manuscriptorum adsociat” (Dobsa id. műve p. 16.)
79 „…als Bibliotheks-Adjunkten” (Zeitschrift von und für Ungern, 1804. p. 60.)



igazságtól,  ha  új  elhelyezkedését  Esterházy  Károly  püspöknek  tulajdonítjuk,  aki  az 

előzmények után nyilván közbenjárt a hozzá hasonlóan könyvértő és könyvgyűjtő, a prímási 

könyv- és kézirattárra hatalmas összegeket fordító Batthyányi József érseknél.80

Pozsonyi könyvtárosi életének néhány részletére sikerült fényt deríteni.81 Állását 1795. 

június 1-ón foglalta el és Zitkovszky Mártonnal együtt látta el segéd könyvtárosi teendőit. A 

prímási kancellária vezetőjének, Szabó Ignácnak jelentéséből – egyebek között – megtudjuk 

azt  is,  hogy Dobsa munkáját  teljes megelégedésre látja el,  derék embernek tartják.  Szabó 

szinte  elismeréssel  állapítja  meg,  hogy  Dobsát  újabb  adósságok  miatt  nem  zaklatják  a 

hitelezők, de sajnos régi, Bécsből magával hozott adósságait még nem tudta rendezni.82

Nem érdektelen, hogy a jelentésből megtudjuk segédkönyvtárosi fizetése mértékét. Évi 

jövedelme különféle jogcímeken összesen 300 forint összeget83 tesz ki, ami nagyjából arányos 

Ivánka Imre 500 forintjával, akit a király „a’kassai Nemzeti Fő Oskolának Királyi Direktorává 

tenni  méltóztatott”.84 Főnöke  Calovino  József  kanonok  volt,  nagy  irodalombarát  és 

kéziratgyűjtő85 – az 1790. utáni esztendőkben még buzgó szabadkőműves, egyúttal azonban 

két  irányban  is  konfidensi  szolgálatot  teljesít:  a  prímást  informálja  a  páholyokban 

elhangzottakról,  Gotthardi  rendőrfőnököt  pedig  Gabelhofer  pesti  könyvtárigazgató  útján  a 

püspöki értekezletek határozatairól.86

Könyvtárosi munkája nem akadályozta meg abban, hogy részt vegyen – mint ablegatus 

absentium  –  az  1796.  évi  országgyűlésen.87 Báró  Vétsey  Ignácot88 képviselte,  de 

szereplésének nyoma nem maradt reánk.

1799-ben kettős csapás éri Dobsát: mindkét patrónusa – Batthyányi  József prímás és 

Esterházy  Károly  püspök  –  meghalt.  Elhagyja  –  vagy  elhagyni  kényszerül  –  a  prímási 

könyvtárat  és  újból  a  magyar  udvari  kancelláriánál  kopogtat  kérelmével,89 helyesebben 

megismétli  hasonló  tárgyú,  de  sikertelenül  maradt  1797.  és  1798.  évi  beadványait.90 Már 

80 Szarvasy M. id. műve pp. 44–46.
81 A prímási levéltár mutatóiban, valamint a Batthyányi-iratok könyvtári csomójában (Batth. Prot. III. No. 18. – 
Cancellariam suae erninentiae et bibliothecam concernentia) azonban nem fordul elő Dobsa Ferenc neve. 
82 MOL, Batthyányi-csal. lt., Batthyányi I. József iratai. Személyi iratok 1791–1799. 
83 „Salaria horum omnium consistunt in singillativis 150 florenis, et totidem tituio victus aplacidatis, insimul  
itaque in annuis 300 florenis” (uo.)
84 Magyar Kurir, 1792. No. 11. p. 164.
85 Allg. Lit. Ztg., Intelligenzblatt, 1805. máj. 18. p. 637.
86 Benda  id.  műve  1.  köt.  p.  494,  495,  681.;  vö.: Rimely  C.:  Capitulum  insignis  Ecclesiae  Collegiatae 
Posoniensis. Posonii, 1880. p. 284.
87 „…Sub hoc eodemque tempore, anno 1796. simul, qua Repraesentans, in Generalibus Regni Comitiis Posonii  
celebratis, comparai” (Dobsa id. műve p. 16.)
88 Naponként való jegyzései az 1796dik esztendőben … Posony sz. kir. várossában Szt. András havának 6dik 
napjára rendeltt Magyar Ország Gyűlésének. Posonyban, 1796. p. XX.
89 „Franciscus Dobsa supplicat penes Cancellariam hanc Aulicam ad praxim admitti, ut capta majori in rebus 
gerendis experientia utilia subinde Regi, et Patriae Servitia praestare possit”. MOL, Canc, Acta gen., 1799:737. 
90 MOL, Cane, Acta gen., 1797:5181, 6949, 10301; 1798:4322, 4836, 6923. 



1792-ben  is  megpályázta  ezt  a  fényes  jövővel  kecsegtető  állást,  de  akkor  elutasították 

jelentkezését.  Ám  az  időközben  katolikussá  lett  Dobsa  –  talán  különös  szolgálatokra  is 

hivatkozhatott – most eredményesen kopogtatott a magas főhatóság küszöbén: a titoktartási 

eskü letétele után91 kancelláriai gyakorlatra bocsátják.

Kancelláriai munkakörét, sikereit vagy kudarcait nem ismerjük; de hogy az itt eltöltött 

három esztendő sem pergett  le  a boldogító alkotómunka jegyében,  arról  visszaemlékezése 

néhány  mondatának  keserű  kicsengéséből  szerezhetünk  biztos  tudomást.  Az  1802.  évi 

külföldre  távozását  megelőző  néhány  esztendőt  így  festi  le  később:  „…az  elmúlt  három 

esztendő borzasztó emlékeket idéz fel lelkemben, mennyi bűnös megátalkodottságot, mennyi 

istentelenséget,  mennyi  mindenféle  bűnt  kellett  tapasztalnom  sorstársaimmal  együtt 

különböző módon.”92

Mindez  –  nyilván  megpróbáltatások,  csalódások  következményeképpen  – 

önvizsgálódásra,  belső  megújulásra,  a  korábbi  ösvény  keresésére  utal.  Mondanivalója 

érthetőbbé válik, amikor panaszkodását egy horatiusi költemény,  illetve annak egy részlete 

zárja le és teszi plasztikussá az egész gondolatmenetet:

„Bizton jutalmat nyerhet a hű, aki

hallgatni tud, lám ón is elűzöm a

házamból, el könnyű hajómból,

aki fecseg s a Ceres-i titkot

kiadja. Van, hogy Juppiter ingerült;

rosszak közé lök néha igaz-szivűt;

de ritka, hogy a Büntetés (bár

sánta) a bűn mögül elmaradjon.”93

A szimbólum világosan utal – egyebek mellett – a szabadkőművesi beavatási szertartásra, a 

hallgatási kötelezettségre, a fogadalom megszegésének következményeire és szinte a mozarti 

Varázsfuvola  hangulatát  idézi.  A  vershez  fűzött  jegyzetekben94 ezt  olvashatjuk:  „A híres 

eleusisi  Démétér  (=  Földanya)  misztériumokon,  ezeken  a  szent,  titkos  szertartásokon 

mindössze beavatottak vehettek részt, s aki az ott látott és hallott dolgokat kifecsegte, súlyos 

vétket követett el” és „Ha az igaz ember gonosszal kerül egy csónakba, a gonoszra lesújtó 

büntetés őt is éri.”

91 „Supplicantem, deposito praevie taciturnitatis Juramento, ad praxim admitti, quod ipsum etiam eidem medio 
indorsatae dicendum erit.” (MOL, Canc. Acta gen., 1799:737)
92 Dobsa id. műve p. 16.
93 Horatius összes versei. Bilinguis kiadás. Ford.: Illyés Gyula. Bp., 1961. Corvina. p. 185.
94 Uo. p. 689.



Horatius  citálása  azokban  az  években  meglehetősen  általános,  de  éppen  a 

szabadgondolkodó körök orgánuma,  a  Magyar  Kurir  él  – politikai  aktualitások kapcsán – 

Horatius idézgetésével;95 Trencsényi-Waldapfel  Imre mindehhez még hozzáfűzi:  „az,  hogy 

mit  és  hogyan  fordítanak  belőle,  jellemző  lehet  egyéniségükre…”.  Mindezt  Dobsára 

alkalmazva, arra az álláspontra helyezkedhetünk, hogy ezzel a horatiusi idézettel önmagába 

tekintő megbánását, letisztult megítélését juttatja kifejezésre.

Valószínű, hogy a haladás eszméihez való visszakanyarodása felé vezető úton a döntő 

fordulat ezekben az években következett be. Karriervágya 34 éves korára kihamvadt, vagy 

inkább úgy mondhatnók: helyes irányba terelődött. „Komoly megfontolás után elhatároztam, 

hogy  orvosi  tudományt  fogok  tanulni  külföldön,  hogy  ezáltal  az  emberiségnek  majdan 

hasznára lehessek és ebben megnyugodva soha se legyen okom megbánni éltemet”.96

1802-ben e szándék jegyében, „pro medicináé studio Jenae absolvendo” útlevelet kér97 

és  azt  június  12-én  meg  is  kapja.  „Úticélja  –  s  ez  furcsa  a  viszonylag  frissen  katolizált 

embernél  – a protestáns magyar  ifjúság egyik  legkedveltebb alma matere:  Jéna.  Az, hogy 

újból  a  gyengébb,  a  kevésbé  fényes  pályát  ígérő  félhez  kötötte  a  sorsát,  egyéb 

vonatkozásokban is elgondolásra késztet.  Több körülményből következtethetünk arra, hogy 

vagy  sikerült  jóvátennie  korábbi  eltévelyedéseit  –  vagy  pedig  azok  nem jutottak  egykori 

elvbarátai tudomására. Az a tény, hogy Kazinczy nem egyszer barátságosan emlékezett meg 

róla, egymagában is ezt látszik bizonyítani. A későbbiek pedig bizonyossá teszik, hogy az 

anyagi zavaraival, a reánehezedő nyomással és sok egyébbel magyarázható, de semmivel nem 

menthető vargabetű életében csupán epizód – igaz, hosszú és visszatetsző epizód – volt, nem 

pedig  végleges  erkölcsi  eltorzulás.  Azt,  hogy  egyáltalán  útra  kelhetett,  csak  annak 

köszönhette, hogy áldatlan anyagi körülményei jobbra fordultak és adósságai rendezése után 

is maradt akkora összege, hogy abból fedezhette a több esztendős külföldi tanulmányokat. 

Édesatyja  már  csaknem egy évtizede  meghalt,  de Zoltán  Annával,  az  özveggyel  – Dobsa 

Ferenc mostohaanyjával – nem sikerült egyességet létrehozni, bonyolult perek keletkeztek és 

csak 1800. ápr. 7-én jött létre a kompromisszum a Dobsa-fivérek és a mostohaanya között, 

melynek eredményeképpen az apai javakat felosztották egymás között.98 Ezzel, az életét oly 

hátrányosan befolyásoló anyagi gondoknak is egy időre vége szakadt.

95 Magyar Horatius – Horatius noster. Anthologia.  Összeáll.:  Trencsényi-Waldapfel  Imre. 3. kiad. Bp., 1943. 
Officina. p. 186. (Kétnyelvű klasszikusok)
96 Dobsa id. műve p. 17.
97 MOL, Canc, Acta gen., 1802:5437.
98 MOL, Canc, Acta gen., 1796:5667, 1797:8900, 10300, 1798:4322, 6923, 1800:7758.



1802. júl.  10-én érkezik meg Jénába99 és  aug. 23-án100 iratkozik  be a jénai  egyetem 

orvoskarára. Életének következő – ezúttal harmonikus – szakasza abban a városban játszódik 

le,  amely  –  Goethe  szellemi  irányítása  alatt  –  a  napóleoni  háborúk  viharai  között  is  a 

tudomány vára maradt.

Dobsa orvosi stúdiumai, publikációi tanulmányunk szempontjából érdektelenek s ezért 

csak akkor térünk ki azokra, ha egyéb szempontból is jelentősek.

Rumy Károly Györgyöt 1802. nov. 28-án értesíti Dianovsky János Sámuel, hogy „Herr 

v. Dobsa (ein Catholik, Assessor beim Biliarer Comitat), der sich seit einigen Monathen hier 

aufhält, besucht mehrere medicinische Collegia…”.101 Az 1802. után a nagy német egyetemi 

városokban – így Jenában is – megfordult  Schedius Lajos102 nyilván találkozott  Dobsával, 

mert  lapjában  feltűnő  melegséggel  és  részletesen  foglalkozik  egykori  újságíró  társával. 

Mindkét híradása az 1804. évből származik; az elsőben103 beszámolót közöl arról, hogy a jenai 

Mineralogische Societät magyar tudósokat és literátusokat választott be tagjai sorába, s ehhez 

hozzáfűzi:  „Alle  an  obige  Mitglieder  eingesandte  Diplome,  sind  unterschrieben  von  dem 

Präsidenten der Gesellschaft Fürsten Dimitri von Gallizin, vom Vice-Präsidenten, Ober-Berg-

Hauptmann v.  Trebra,  vom Director,  Bergrath und Professor Lenz,  und vom Secretär  der 

ungrischen  Nation  Blasko,  endlich  auch  vom  Bibliothekar,  Franz  v.  Dobscha  (aus  dem 

Marktflecken Bihar bey Grosswardein gebürtig) des 1. Biliarer Com. Gerichtstafel Assessor, 

mehrer gelehrten Gesellsch. in Deutschland104 ord. Mitglied”; a második105 ismerteti Dobsa 

1804-ben,  Jénában  megjelent  –  bölcseleti  és  történeti  vonatkozásokra  is  kiterjedő  – 

közegészség-tudományi  szakmunkáját,106 mellyel  egyébként  az  Annalen  der  Literatur  und 

Kunst in den österreichischen Staaten107 is foglalkozik.

Az 1797 dec. 8-án alakult „Mineralogische Societät” a nehéz napóleoni esztendőkben is 

virágkorát élte. Itt tanított Fichte, itt tartotta előadásait Schiller. Ez a kis német egyetemi város 

„ekkor a világ egyik szellemi központja volt. Új korszakot hirdető forrongó eszmék keltek 

99 Dobsa id. műve p. 18.
100 Magyarországi  tanulók  a  jénai  egyetemen.  Összeáll.:  Mokos  Gyula.  Bp.,  1890.  Akadémia.  p.  90. 
(Magyarországi tanulók külföldön 1.)
101 Bachrach Imre: Rumy Károly György és a jénai egyetem. Bp., 1942. Minerva. p. 60. (Minerva-könyvtár 151.)
102 Doromby Karola: Schedius Lajos mint német–magyar kultúrközvetítő. Bp., 1933. Pfeiffer. p. 68.
103 Zeitschrift von und für Ungern, 1804. Vol. 5. pp. 55–56.
104 Ti. a jenai Mineralogische Societätnek, a Societas Latinae Jenensisnek, majd később a vesztfáliai kir. Orvosi  
Társaságnak, az Altenburgi Botanikai Társaságnak, a svájci Orvosi és Sebészeti Társaságnak.
105 Zeitschrift von und für Ungern. 1804. Vol. VI. p. 60.
106 Franc.  Dobsa:  Dicat  et  vocet  hocce  tenioris  ingenii  sui  specimen  instar  prolusionis,  seu  qua  fragmenta 
quaedam ad  politiam medicam spectantia  et  quidem ex  philosoph.  histor.  naturalibusque principiis  deducta. 
[Jenae,] 1804. Typ. J. C. G. Etzdorfii. 22 p. 
107 Annalen der Literatur und Kunst in den österreichischen Staaten, 1804. No. 121. (nov. 1.) p. 392.



benne”.108 Hogy a progressziót zászlajára tűző, majd azt megtagadó Dobsa az előzmények 

után éppen itt  köt  ki,  bizonyítékát  szolgáltatja  annak,  hogy a két  tábor  megismerése  után 

végleg a haladót  választja.  A társaság magyar  tagjainak összetétele  – legyen bár a tagság 

mégoly  passzív,  inkább  jelképesen  működő  –  mégis  sokat  mond  a  kor  ismerői  számára. 

Helyet foglalt benne Aranka György, Barczafalvi Szabó Dávid, dr. Sándorfi József, Tertina 

Mihály, D’Este Victor, Benkő Sámuel, Festetich György, Kultsár István, Bessenyei György, 

Rumy Károly György – írók, újságírók, orvosok, egyéb értelmiségiek, egykori jozefinusok, 

szabadgondolkodók,  a  magyar  szellemi  újjászületés  lelkes  előmozdítói.  1804-ben,  Galicin 

herceg halála után már Goethe a társaság elnöke – aki ezekben az években még aktív módon 

vezeti,  Lenz közreműködésével,  az ügyeket – és mint Kazinczy soraiból is látni fogjuk, a 

tagsági okleveleken a német költőóriás mellett ott szerepel Dobsa kézjegye is.109

Több  más  kisebb-nagyobb  jelentőségű  jénai  szereplésének  is  nyomát  találjuk,  de 

ezeknél – személyi vonatkozásuknál fogva – jelentősebbek azok a levelezési fragmentumok, 

melyek  Kazinczy Ferenc  részéről  maradtak  reánk,  még  akkor  is,  ha  jelentésükre  ma  már 

olykor csak következtetni tudunk.

Alig egy évvel szabadulása után, 1802 nov. 27-én Kazinczy levelet ír jóbarátjának és 

jogtanácsosának,  Nagy  Gábornak,  mely  teljes  egészében  Dobsával  kapcsolatos:  „Dobsa 

Ferenc sürgeti a’ pénzt Jénából, és igér mindent. Az Urat nem eresztik a’ Debreczeni lánczok, 

én  pedig  indulok  Regmeczre,  ’s  e’  szerint  nem tehetek  egyebet,  mint  azt,  hogy  kérjem, 

méltóztassék az ide zárt Testimonialis megfontolása után, a’ formulát úgy concinnálni, hogy 

Dobsa a’ Dresdai vagy Gothai Cs. K. Minister előtt a’ fassiót megtehesse, ’s írjon neki az Úr 

eggy instructiót,  mit  tegyen.  Ezt  a’  pakótot  osztán  méltóztassék  az  Úr postán  Regmeczre 

küldeni, hogy onnan néki és a Kapitány bátyjának kezébe juttathassuk. Áldást a kezdettekhez. 

Adieu”.110 Mindehhez a szerkesztő – Dobsával kapcsolatosan – hozzáfűzi: „Miért sürgette a 

pénzt s mit ígért: mindez teljesen homályos, mivel Kazinczynak ez ügyben más levelét nem 

ismerjük”.111 Ezzel annyiban egyetérthetünk, hogy az ügylet tárgyát, részleteit valóban nem 

ismerjük, de egyébként bizonyosra vehetjük, hogy – esetleg családi hagyatéki osztozkodás 

utójátékát képező – adásvétel forog szóban; az ügyvéd (Nagy Gábor) fogalmazzon meg egy 

erre vonatkozó okiratot az ügylet tárgyában, melyet Dobsa a drezdai vagy gothai csász. kir. 

108 Benedek Klára: A jénai Ásványtani Társaság magyar tagjai. Levelek a magyar felújulás szellemi életének 
történetéhez.  Bp.,  1942.  Danubia.  p.  2.,  vö.:  Othmar  Feyl:  Die  führende  Stellung  der  Ungarländer  in  der 
internationalen Geistesgesch. der Univ. Jena. = Wissenschaftliche Ztschr. der Fr. Schiller-Univ., Jena, Jgg. 3.,  
1953–54. Heft 4–5. pp. 425–426.
109 Vö. még Benedek K. id. műve p. 41. – Innen is kitűnnek Goethe-kapcsolatai.
110 Kazinczy Ferencz levelezése, 2. köt. p. 513. (a továbbiakban: Kazinczy-lev.)
111 Kazinczy-lev. 2. köt. p. 603.



követ előtt  fog aláírni.112 Feltehetően erre utalnak Kazinczynak az ezt követő esztendőben 

Nagy Gáborhoz („Ha a’ Jénai Doctor úgy ír, a hogy kell,  írjon az Úr utánam Bécsbe”113), 

valamint édesanyjához („…a’ Doctor fiú az az Dobsa Ferenc Saxoniában nem felel…”114) írt 

levelei.

Ugyancsak 1803-ból maradt reánk Johann Georg Lenznek, a Mineralogische Societät 

igazgatójának  nem  vitásan  Dobsa  sugalmazására  Kazinczyhoz  intézett  levele:  „Eure 

Hochwohlgeboren bitte um Hochgeneigte Erlaubniss Dero wichtigem Geschäfte nur auf dem 

Augenblick unterbrechen zu dürfen, da ich mir die Ehre gebe, Ihnen, in Namen der Societät 

beyligendes Diplom gehorsamst zu überreichen. Wir schätzen uns übrigens glücklich in Euren 

Vornehmen  Person  einen  warmen  Beförderer  unserer  gemeinnützigen  Zwecke  künftig 

verehren zu können”.115

Kazinczy először szinte bosszúsan utasítja el az illetéktelennek tekintett kitüntetést és 

saját  kezével  ezt  jegyzi  a  levél  végére:  „Ezt  a’  levelet  a’  Diplomával  együtt  vettem 

Debreczenben a’ Nagy Gábor úr szobájában. Azonnal írtam Dobsa Ferencnek Jénába, hogy 

én  a’  Mineralogiához  annyit  tudok  mint  az  Arábiai  nyelvhez  és  Heraldicához, 

következésképen a’ nekem nyújtott megtisztelést el nem fogadhatom”.116 És vissza is küldte a 

diplomát. Annál érdekesebb, hogy alig néhány évvel később maga törekszik a tagsági oklevél 

megszerzésére, amint az Rumy Károly Györgyhöz intézett 1808. máj. 6-i leveléből kitűnik: 

„Den  unseligen  Dobsa  wahrlich  sehr  unselig!  –  habe  ich  einst  das  Diplom  der 

Mineralogischen  Gesellschaft  zurück  geschickt,  weil  ich  mich  zur  Mineralogie  gar  nicht 

verstehe.  Aber  nach dem jetzt,  diese  Diplomen  Göthe  unterschreibt  ...  so  könnte  ich  die 

unverschämte Tollheit begehen, die Aufnahme darin zu suchen”.117

Az  utolsó  Kazinczy-levél,  melyben  Dobsa-vonatkozást  találunk,  1809  dec.  13-ról 

származik  és szintén Rumy a címzettje:  „…Den herzlichsten  Dank für die Bestellung der 

Übersetzungen von Sallust und die Anfrage, wegen den Kupferstich, so wie auch wegen der 

Nachricht von Dobsa…,”118 Ebben az időben Dobsa már Oroszországban élt – a „Nachricht 

von Dobsa” kétséget nem tűrően csak erre vonatkozhatott.119

112 Hasonló atyafiságos osztozkodásról van szó Kazinczynak Dobsa Lászlóhoz – Dobsa Ferenc testvérbátyjához 
– írt, 1812. dec. 22-én kelt levelében is (Kazinczy-lev. 10. köt. p. 203.) 
113 Kazinczy-lev. 3. köt. p. 62.
114 Kazinczy-lev. 22. köt. p. 62.
115 Kazinczy-lev. 23. köt. p. 68.
116 Uo.
117 Kazinczy-lev. 5. köt. p. 423.
118 Kazinczy-lev. 7. köt. p. 150.
119 Rumy és Dobsa – akik nem csupán névleges tagjai  voltak a Mineralogische Societätnek, hanem valóban 
vonzódtak e tudomány iránt (vö. Tanulmányok a magyar–orosz irodalmi kapcsolatok köréből. 1. köt. Bp., 1961. 
Akadémiai.  pp.  116–117.)  –  e  levelezésből  is  megállapíthatóan  tartós  kapcsolatban  álltak egymással.  Dobsa 
nyomán Rumy – egykor szintén Potkonitzki tanítványa – is Oroszországba akart távozni – „kecsegtette több  



Dobsa 1808 nov. 6-án Pétervárról levelet írt Goethe bizalmasához, Lenzhez. Leveléből 

megtudjuk, hogy hol tartózkodik, azt is, hogy mikor kapta kézhez meghívását – de hogy mi-

kor vert benne gyökeret a távozás szándéka, arra vonatkozólag nincs adatunk. Annyi bizo-

nyos, hogy Jéna volt e korban – Göttinga mellett – a magyar és az orosz ifjúság kapcsolatfel-

vételének legfontosabb színhelye. Egyetemén a külföldet elsősorban magyar és orosz diákok 

képviselik  –  a  helybeli  tudományos  társaságok  vezetőségében  is  a  házigazda  németekkel 

egyenlő arányban szerepelnek a magyarok és oroszok,120 köztük szép számban olyanok, akik 

hazájukba visszatérve, vezető helyet foglaltak el a tudományos vagy politikai életben.

Dobsa  levelének  egyes  részletei  fényt  derítenek  oroszországi  kapcsolataira, 

kiérkezésének  részleteire:  „…Mein  Engagement  nach  Russland  zu  kommen,  habe  ich  in 

Dresden im vorigen August Monath erhalten. Da ich hier ankam, habe ich meine alte Freunde 

besucht,  unter  andern  Herrn  von  Orlay,  Hof  Medicus  und  beständiger  Secretair  der 

Medizinischen Académie.  Er  und die  anderen HE. Hofräthe  v.  Kukolnik,  v.  Lódy und v. 

Palugyánszky sagten mir, dass Sie die Diplome der h. Mineralog-Societät bis zur Stunde nicht 

erhalten haben, wo ich ganz bestimmt weiss, dass wir selbe vor drey Jahren noch hierher 

zugeschickt haben.121 Der Hofrath v. Orlay wollte schon deshalb an Sr Excellenz Geh. R. v. 

Göthe, mit dem er seit zwey Jahren in genauer Verbindung steht schreiben” – majd személyes 

jellegű közlemények után az aláírás: Dr. Franz v. Dobscha.

Ha  ehhez  a  konvencionális,  baráti  hangú,  valójában  mégis  sokat  mondó  levélhez 

hozzáfűzzük Fessler Ignác Aurél önéletrajzának122 egy rövid passzusát,  akkor a két forrást 

egybevetve fontos megállapításhoz jutunk. A Németországból kiüldözött és Oroszországban 

menedéket  kapott  Fessler  Ignác  Aurél,  a  kiváló  magyar  történész  a  kor  szabadkőműves 

mozgalmainak reformáló ja a következőképpen írja le 1809 dec. 8-i megérkezését Pétervárra: 

„…Das  behagliche  dieser  Eindrücke  wurde  beträchtlich  erhöht  durch  die  herzliche  und 

freudige Aufnahme bei meinem ehemaligen Schüler, Professor Lodi, bei welchem sich bald 

meine übrigen Landsleute, Balugyansky, Dobsa und noch zwei meiner ehemaligen Schüler, 

Orlay  und  Kukolnik  versammelten…”,  majd  a  következő  mondatokban  Adelunggal, 

Köhlerrel,  Ellisennel,  Pesarovitis-szal,  Hauenschilddel  és  Alekszandr  Turgenyevvel  való 

találkozására tér rá.

magyar eredetű Oroszországba vándorolt collégájának méltatása” (lásd: Kőrösy László: Rumy élete. Bp., 1880. 
Aigner. p. 53.). Mint ismeretes, ez a terv nem valósult meg.
120 Feyl id. műve pp. 425–426.
121 Ebből kitűnik, hogy Dobsa már 1805-ben (de valószínűleg már régebben) kapcsolatban állt az oroszországi  
magyar tudóskolóniával. Vö.: Schultheisz Emil – Tardy Lajos: Fejezetek az orosz–magyar orvosi kapcsolatok 
múltjából. Bp., 1960. Medicina. p. 138, 143. (Orvostörténeti könyvek – Libri Historiae Medicae) 
122 Dr. Fessler’s Rückblicke auf seine siebzigjährige Pilgerschaft. II. Aufl. Leipzig, 1851. p. 222., vö.: Holeczy  
M.: Fessler Ignác Aurél élete (kéziratban). OSZK Kézirattár, 657 Quart. Hung.



Mindenek  előtt  figyelemreméltó,  hogy  Dobsa  –  Lenzhez  írt  leveléből  kitűnően  – 

ugyanazokkal az Oroszországban élő magyarokkal állt kapcsolatban, akiket Fessler nevezett 

meg.  De  –  ezen  túlmenően  –  a  Dobsa  és  a  Fessler  által  felsorolt  névsorban  szereplő 

személyeket  egy  közös  ismérv  köti  össze:  mind  tagjai  az  Oroszországban  akkor  virágzó 

szabadkőműves mozgalomnak, a későbbi dekabrizmus melegágyának.123

Fessler híradásával – mely ha nem is bizonyítja,  de erősíti azt a feltevésünket,  hogy 

Dobsa gyökeresen  szakított  élete  sötét  szakaszával  és visszatalált  eredeti  egyéniségéhez  – 

véget ér a közvetlen adatok viszonylagos bősége. Dobsa leveléből még az tűnik ki, hogy első 

benyomásai nem voltak kedvezők és hiányos orosz nyelvismeretei is nyomasztóan hatottak rá. 

Ügy  látszik  azonban,  hogy  hamarosan  magára  talált,  mert  1808-ban  már  mint  a  12. 

rangosztályba sorolt orvos működik Pétervárott.124

Pétervári éveinek történetét még nem sikerült rekonstruálni, csak annyi bizonyos, hogy 

a gyakorló orvosok névsorában125 1813-ig szerepel.  Agárdi Ferenc érdekes összefoglalásá-

ban126 megállapítja, hogy „…a XIX. század kezdetén egy Dobsa nevű szabadkőműves orvos 

élt Szentpéterváron” – anélkül azonban, hogy forrását megjelölné.127 Dobsa Ferenc fivérének 

egy  ma  is  élő  leszármazottja  1958.  szept.  29-én  kelt,  hozzám  írt  levelében  –  édesatyja 

feljegyzésére hivatkozva – a következőkről tájékoztatott: „Dr. Dobsa Ferenc (nagyapámnak 

Tisza Kálmán volt  miniszterelnöktől  nyert  információja  szerint)  … Szentpétervárra  került, 

innen  szabad  eszmékért  Szibériába  száműzetett  és  ott  nyoma  veszett”.  Ez  a  közlés 

összhangban áll Agárdi értesülésével,  illetve kiegészíti  azt.  Mindez azonban ez idő szerint 

adatszerűen nem bizonyítható.

Dobsa  Ferenc  életében  túl  nagyok  az  ellentmondások  ahhoz,  hogy az  adott  keretek 

között  végleges  profilt  rajzoljunk  meg  róla.  Sajtótörténészeink  feladata  lesz,  hogy  előbb 

megállapítsák, mily mértékben vett részt a Bétsi Magyar Merkurius szerkesztésében, cikkei 

megírásában,  irányvonala  kialakításában,  majd  ezt  követően  kijelöljék  helyét  a  magyar 

sajtótörténet korai fejezetében.

Így  megelégszünk  azzal,  ha  Dobsa  életpályáját  összegezve,  annak  a 

meggyőződésünknek  adunk  kifejezést,  hogy korai  sajtónknak  és  könyvtárügyünknek  ez  a 

homályból felmerült szereplője rendkívül nagyműveltségű, táglátókörű, enciklopédikus alkatú 

123 Vö.: A. N. Pypin: Quellen u. Beiträge zur Geschichte der Freimaurerlogen Russlands. Riga, 1896. passim. 
124 CGIAL  (Centralnij  Goszudarsztvennij  Isztoricseszkij  Arhiv,  Szentpétervár),  Megyicinszkij  departament, 
Rosszijszkij  megyicinszkij  szpiszok  [Központi  Állami  Történeti  Levéltár  (Szentpétervár),  Orvosi  iratok 
gyűjteménye, Oroszországi orvosok jegyzéke]
125 Uo. 
126 Agárdi Ferenc: Magyarok a cári Oroszországban. Bp., 1955. MSZT. p. 34.
127 Szóbeli érdeklődésemre a szerző közölte, hogy egy 1848 előtti magyar sajtóorgánumból merítette értesülését;  
vonatkozó feljegyzése azonban elkallódott.



egyéniség volt, veretes magyarsággal író kitűnő stiliszta, aki mint ember – vagy ha úgy tetszik 

mint politikus – az ország sorsalakulásának döntő szakaszában (a jozefinizmus elhalásának s 

az azt követő reakciónak éveiben) külső körülmények és belső, emberi hibák következtében 

gyengének, elvtelennek, opportunistának bizonyult, ám éppen a reakció fokozódásának idején 

visszatalált önmagához és ismét a haladás zászlóvivői közé állt be.



Évszázados emlékek kőben, versben, szóban – Karlsbad és a magyarok128

Lassan már fél évszázada, hogy az újonckiképzés során L. K. K. hadnagy úr az első tereptani 

gyakorlaton harsányan kioktatta a rekrutákat: „Bárhol áll a honvéd, előtte van észak!” E jól 

hangzó értelmetlenségnél lényegesen több a fedezete annak a megállapításnak, mely szerint 

bárhová vetődik a filosz, mindenütt megtalálja a magyar emlékeket.

Egy hónapot töltöttem a cseh fürdővárosok gyöngyében, mely régebbi szépirodalmunk 

hagyatékaként  mint  Karlsbad  is  él  tudatunkban.  Bár  az  ivóvízkúrát  nem hanyagoltam el, 

szakajtónyi magyar emlék gyűlt össze, s ezek egyike-másika sűrített formában is megérdemli 

a csokorba kötést.

Az 1500 körüli évek legnagyobb cseh humanistája, a budai tudós társaság egyik vezető 

szelleme, Bohuslav Lobkovic Hasistensky hosszú keleti utazásáról betegen hazatérve az itteni 

gyógyvizekben nyerte vissza egészségét, és gyönyörű latin ódában mondott  hálát  gyógyító 

erejüknek.  A  költeményt  évszázadokkal  később  találták  meg  s  bocsátották  közre  német 

fordítással is ellátva. De a svájci születésű, Karlsbadban megtelepedett híres fürdőorvos, Jean 

de Carro doktor érdeme,  hogy 1829-ben Prágában több nyelven, így magyarul  is kiadta a 

világhírűvé vált ódát, méghozzá két fordításban, melyeknek egyike Kazinczy Ferenc („Forrás, 

mellynek ezer  lant zengi  dicséretét,  honnan...”),  másika Szemere  Pál  („Forrás,  a’  Helikon 

seregétől hírre veendő...”) tollához fűződik (később Vörösmarty Mihály, Kis János és Arany 

János is átültette nyelvünkre) .

Egyébként Jean de Carro nem tartozott  Karlsbad legkorábbi fürdőorvosai sorába – a 

kolozsvári Jordán Tamás doktor (1539–1585) annál inkább.

Orvostörténetünknek  ezt  a  ragyogó  személyiségét  a  montpellier-i,  padovai,  paviai 

orvoskaron abszolvált  tanulmányi  évek,  baseli  és zürichi  praktizálás  után Bécsben avatták 

doktorrá 1564-ben, majd a török ellen Komáromban összegyűlt hadak soraiban tomboló jár-

vány megfékezésével bízták meg. Feladatának fényes sikerrel tett eleget, de a féltékeny bécsi 

orvosok „felfelé buktatták”: javaslatukra a morva rendek meghívták országos főorvosnak, s 

128 Forrás: Tardy Lajos: Évszázados emlékek kőben, versben, szóban. Karlovy Vary és a magyarok. In: Tardy 
Lajos: Kis magyar történetek. Bp., 1986. Egyetemi ny. pp.259–267. (Kozmosz könyvek)

A tanulmány megírásához  felhasznált  további  források:  Almanach  de  Carlsbad  par  Jean  de  Carro.  
Prague, 1831.; Ode latine sur Carlsbad, composée, vers la fin du 15me siècle... Ed. par le chevalier Jean de Carro. 
Prague, 1828. pp. 21–22.;  Karlsbad im Munde seiner Gäste. Lob- und Danksprüche aus fünf Jahrhunderten. 
Karlsbad, é. n.; Joseph Schmidinger – Ottokar Dalmata von Hideghét: Geschichte des K. u. K. Militärbadehauses 
in Karlsbad. Karlsbad, 1905.; Molnár Béla: Arany János Karlsbadban. Gyoma, 1933. Kner. 22 p., 2 t.; Tardy 
Lajos: Évszázados emlékek kőben, versben, szóban. Karlovy Vary és a magyarok. = Magyar Nemzet 47 (1984) 
No. 176. (júl. 28.) p. 9.



1570-ben Zierotin Károly gróf társaságában megkezdte Karlsbadban a gyógyvizek helyszíni 

tanulmányozását.  Munkája  eredményéről  –  akárcsak  a  trencséni  gyógyvizek  hatásáról  – 

könyvben számolt be. Jeles kollégája, Johann Burckard róla írt alkalmi költeményének hat 

sorát Czvittinger Dávid mutatta be 1711-ben a magyar olvasónak. A vers – Kővári Aladár 

fordításában – így hangzik:

Istennek nyomait mutogatja nekünk bizony az, ki

megmagyarázza: a héviz hogyan és mire jó.

Morva-hon orvosi közt olyan az, mint hajdan a főniksz;

egy példány ha akad többi madár közepett!

Vizsla figyelmével Jordán őrizze a népet;

Jordánt pap, lovag, úr és paraszt szereti.

Arra, hogy a betegségeikre enyhülést kereső magyar betegek áradata mikor indult meg Karls-

badba, nem sikerült adatokat találni. Néhány beteg vagy túltáplált főúr bizonyára már a XVI. 

században megjelent itt a nyári hónapokban, de a hosszabb ideje átrendezés alatt álló, gazdag 

matériájú helyi  múzeumban  – amelyben  Stanislav  Burachovic,  a  magyarul  jól  értő,  tudós 

alkatú  igazgatóhelyettes  sietett  segítségemre  –  még  nem  volt  mód  rendszeres  kutatások 

végzésére.

Az eddig ismert első híres magyar fürdővendég a Berlint megsarcoltató Hadik András 

generális volt, aki 1779-ben itt reparáltatta a hadjáratok viszontagságaiban alaposan megviselt 

egészségét  – erről a kurszalonban található nagy festmény tanúskodik,  amelyen más híres 

fürdővendégek társaságában találjuk arcmását.

A honfibú ellen eszem-iszommal védekező, fájós gyomrú magyar urak Mekkájában se 

szeri,  se  száma  nem volt  a  gyógyulásukért  vagy  állapotuk  jobbra  fordulásáért  hálálkodó 

páciensek által állított márvány- vagy kőtábláknak. Ezeknek egy része ma is régi helyén áll, 

de a legtöbb az útszélesítések és egyéb újítások áldozatává vált, és talán egy helyi kőtárban 

még  meglelhető.  Ezek  közé  tartozik  talán  az  az  emléktábla  is,  amelyről  Lenkei  Lajos 

emlékezett  meg  egyik  írásában.  A  szóban  forgó  erdei  padhoz  illesztett  tábla  egy  pécsi 

mecénás  jóvoltából  hirdette  Eötvös  József  bárónak,  a  nagy  magyar  írónak  és 

kultúrpolitikusnak emlékét, lévén a pad megszokott, kedvenc pihenőhelye sétái során.

Voinovich  Géza  Eötvösről  szóló,  1903-ban  megjelent  tanulmányában  ez  olvasható: 

Eötvös „Karlsbadban, hova a hatvanas évek vége felé többször küldték orvosai,  felkutatta 

Goethe emlékeit.  Maga az Alte Wiesén lakott,  a Fekete elefánthoz címzett  házban. Onnan 



bejárta  azokat  a  helyeket,  ahol  Goethe  járt;  megnézte  a  sziklákat,  amelyek  árnyában 

megpihent,  bebarangolta  a mezőt,  ahol botanizált,  az ő korholására tétetett  a polgármester 

emléktáblát a házra, melyben Goethe lakott.” (Egyébként Eötvös József átörökítette Karlsbad-

rajongását fiára, a budapesti Tudományegyetem nagy névadójára, Eötvös Lorándra is.)

Az egykori Dorotheenallée egyik sziklába rögzített tábláján egy magát meg nem nevező 

hajdani  magyar  vendég  választékos  franciasággal  magasztalja  a  fürdőhely  utolérhetetlen 

szépségét (Tu reçus du destin les dons les plus chéris...) s természetes gyógyerejét, majd alatta 

magyarul örökíti meg politikai hitvallását:

Boldog a’ nemzet, mellyik tsak törvény

által uralkodhattik.

A hajdani  Goethe  úton  az  egyik  Teleki  gróf  1817.  július  28-i,  márványba  öntött  alkalmi 

költeménye hívta fel magára a magyar vendégek figyelmét:

Hozott Isten, Bácsi!

E szép messze földön magyarul köszöntünk,

mert itt is hazánkért dobog igaz szívünk

s jól tudjuk neked is örömödre szolgál,

ha szemed e sziklán magyar szóra talál.

Mulass jól! Gyógyulj meg! Szívünkből kívánjuk!

Hogy Veled nem vagyunk, egyedül sajnáljuk.

Éljen Magyarország!

Dicsőség ’s becsület Vérünknek,

Európa végőrző seregének.

Éjen Magyarország.

Egy latin műveltségű ismeretlen magyar pedig bádogtáblán, de aranyozott betűkkel Horatius 

nyelvén  („Si  venis  infirmius  Carolinas  aquas...”)  lelkesedett  a  csodatévő  vizekért. 

Hevenyészett  magyar  fordításban:  „Ha  betegen  járulsz  a  karlsbadi  forrásokhoz,  s  mint 

jómagam, iszol vizeikből, visszanyert egészséggel térsz haza honunkba. Elmédbe vési ezt egy 

felépüléséért hálás magyar.”



Az útszélesítések  áldozatául  esett  táblák  sorsát  nem  osztotta  a  Tepla  folyó  partján 

olvasható,  Timár  István  által  már  közölt  hálavers,  amelynek  szerzője  Baltazár  Dezső,  a 

magyar református egyház méltán nagy emlékezetű püspöke:

Hiába ellenség a lelki világunk

Testünkre gyógyulást egymásnál találunk.

Ki merem mondani, ha halok, ha élek:

A test fellebb visz olykor mint a lélek.

Gőggel számít az ész, Isten ellen rég vét,

Hűs szívek ösztöne hozza el a békét.

Szép Karlsbadba jöttem, bús halálra vártam,

Varázsos kútfőin gyógyulást találtam.

Karlsbad 1933.

Baltazár püspök

A kőbe  vésett  költeménnyel  szemben,  a  Tepla  túlsó  partján  pedig  az  Imperiál  Szállóhoz 

vezető szép ösvény mentén áll a mintegy hat-hét méter magasságú fekete márványobeliszk, 

ezzel a szöveggel: „Karlsbad gyógyforrásainak a hálás magyarok 1883.” Az emlékmű többi 

oldalán e rövid hálaszöveg idegen nyelvű fordításai olvashatók.

Irodalmunkban  Arany  János  emelte  az  örök  emlékek  egész  sorát  Karlsbadnak, 

amelyben – akárcsak hivatali elődje, Toldy Ferenc – oly sokszor keresett és talált enyhülést 

betegségére.  Az ő  szabadon szárnyaló  fantáziájában  a  „magyar  jelenlét”  már  Nagy Lajos 

királyunk  idejében  megkezdődött,  amikor  is  a  kegyvesztett  Toldi  Miklós  IV.  Károly 

vadásztársasága tagjaként részese lesz a karlsbadi források felfedezésének – és az oly szerény 

természetű költő erőt véve örök tartózkodásán, egy szelíd fordulattal önmagát is beleszövi a 

műbe:

…De Károly a völgyet megszereté nagyon,

Lőn gondja utóbb, hogy neki nevet adjon:

Csatola még hozzá két falu határát,

S a hol a forró víz kilövi sugarát

Emele ott fürdőt, telepíte várost:

Az egész világnak gyülőhelye már most.



Ott, honnan a szarvas lezuhant a mélybe,

S hol a fürdő épült a forrás fölébe,

Ötszáz évvel utóbb – vagy igen, már többel

Sokat ábrándozott egy beteg ősz ember;

Megáldotta vizét nagy jótéteményért,

Ha nem új életért, új élet-reményért.

S ha valaha célhoz bír jutni az ének:

Köszöni e forrás csuda hévvizének.

Mint Hollós Attila olvasóm írta – s hozzá a pad színes fotóját is mellékelte –, az erdőben, az 

Ecce  Homo-kápolna  mellett  díszes  kivitelű  kőpad  táblájába  vésve  a  következő  verse 

olvasható:

E helyt, feledve bút, feledve bánatot pihenj!

S míg egy sóhajt hazádba nem repítsz, tovább ne menj!

A kis költői emlék egyébként – Voinovich Géza, illetve Molnár Béla szerint – nem feltétlenül 

Arany János tollából fakadt.

Viszont  teljes  bizonyossággal  az  ő  műve  az  a  költemény,  amely  egy  Karlsbadban 

elhunyt pesti ifjúnak, Rockenstein Mihálynak sírkövén volt olvasható:

Jó magyar fan akart használni honának

És hogy erőt nyerjen, jött felüdülni ide –

Hajh de üdülés helyt kora sírját lelte meg itten,

Most apa és rokonok gyásza kesergi nevét.

Arany  János  karlsbadi  tartózkodásainak  Molnár  Béla  állított  emléket  Gyomán,  1933-ban 

megjelent, könyvárusi forgalomba nem került kis munkájában. A könyvecske megjelenésekor 

Arany karlsbadi szállásán még kétnyelvű emléktábla állt: Zur Erinnerung an den ungarischen 

Dichter Johann Arany. Arany János ebben a házban lakott 1869., 1870., 1871., 1872., 1873., 

1874., 1875., 1876. években. A valóság ettől némileg eltér, mert az első két évben még az 

akkori Hirschensprungzeilén, a Walter Scott házban lakott, s csak azután, régi szállásadónőjét 

követve  a  Schlossbergen  (ma:  Zámecký vrch)  lévő,  Zum  Jaeger  házba.  Költőnk  itteni 



lakásának emlékét  egy újabb,  cseh nyelvű  fémtábla  hirdeti:  ezt  Karel  Nejdl  helytörténész 

kezdeményezésére, ünnepélyes keretek között helyezte el a városi tanács.

Egyébként  a  mi  Arany  Jánosunk  itt  egészen  közel  lakott  az  orosz  próza  egyik 

legnagyobbjának, Ivan Szergejevics Turgenyevnek szállásához, de személyes ismeretségükről 

nincsen tudomásunk. Viszont Hajzer Lajos írásából tudjuk, hogy a XIX. századi Pécs irodalmi 

és zenei életének vezető szelleme, jánosi Engel József (1851–1939) Karlsbadban több ízben is 

elmélyült beszélgetést folytatott a nagy orosz íróval.

Egyik gyógyüdülése végén így búcsúzik a fürdőhelytől:

Isten veled Karlsbad szép tája!

Örökké az ember nem állja.

Rothad neki tüdeje-mája: –

Igy végződik a földi pálya.

Alás’ szolgája!

Reggelijét a ma is működő, akkor Posthofnak nevezett kis kerti kávéházban költötte el Arany, 

„hol  a  magyar  asztal  él  és  virágzik”.  1870-ben  ezt  írja  Karlsbadból  kedves  barátjának, 

Csengery Antalnak, a jeles reformpolitikusnak és történésznek: „Ide kellene jönnöd, míg nem 

késő: egyévi kúra téged tökéletesen helyrehozna.” Csengery szót is fogadott Aranynak, s a 

következő években együtt járnak Karlsbadba, sok más híres magyar közéleti személyiséggel 

együtt.  Mint  Molnár  Béla  írja,  Arany  János  „élete  utolsó  nyarán  a  Margitszigeten  egy 

almanachba firkált mindenfélét, ami eszébe jutott, s egyebek között emlékezetből vagy száz 

nevet írt össze, akikkel nyolc év alatt Karlsbadban megismerkedett”.

Járkált  a  gyógykutak  között  karvai  Orlay  János  (1770–1829)  is,  I.  Sándor  cár 

háziorvosa,  egyrészt hogy maga is gyógyulást  keressen, másrészt,  hogy barátjával,  Johann 

Wolfgang  Goethe  miniszter  úrral  találkozzék:  „Bécsből  hazatérőben  Karlsbadban  vettem 

hírét, hogy Te, kiváló férfiú, kerestél engem...”.

De Goethe másik magyar barátja, felsőőri Pyrker László egri érsek, az emberbarát és 

költő  is  gyakran  kezeltette  magát  Karlsbadban,  s  ő  volt  a  megalapítója  a  ma  is  működő, 

hatalmassá  fejlődött  karlsbadi  katonai  kórháznak,  ahol  emlékét  egy felirat  hirdeti:  „Saluti 

militum. Dominus Dominus Joannes Ladislaus Pyrker Patriarcha Archiepiscopus Agriensis 

MDCCCXXXIX”.  A kórházat  eredetileg  a  Tulipánhoz címzett,  valaha 516. számot  viselő 

házban alapította, tizenkét beteg katona számára. Polgári vonalon hasonló alapítványt tett – 

többek  között  –  a  pesti  születésű  dr.  Hertzka  Imre,  híres  karlsbadi  orvos  is,  melynek 



köszönhetően  minden  évben tizenöt  magyarországi  beteg  részesült  ingyenes  ellátásban  és 

kezelésben.

1828-ban Balugyánszky Mihály cári államtitkár,  az egykori nagyváradi jogakadémiai 

professzor  neve  szerepel  az  évről  évre  megjelenő,  rengeteg  magyar  nevet  tartalmazó 

vendéglajstromban,  az  Almanach  de  Carlsbadban,  melynek  tanúsága  szerint  az  évenként 

megrendezett  nagy sportesemények  –  lóverseny,  céllövészet  stb.  –  győztesei  leginkább  a 

magyarok közül kerülnek ki.  Közöttük is különösen gyakran találkozunk Orczy László és 

Orczy Magdolna nevével.

De  a  nagy  fürdőhely  nemegyszer  komoly  nemzetközi  események  színhelye  is. 

Karlsbadban alakult meg 1931-ben tíz európai ország leghaladóbb orvosait tömörítve tagsága 

soraiban a „Verein Sozialistischer Ärzte” (vagyis a Szocialista Orvosok Egyesülése), melyen 

népes  magyar  orvosdelegáció  vett  részt,  élén  a  legújabb  kori  magyar  orvostörténet  egy 

kimagasló  képviselőjével,  Jahn  Ferenccel,  akit  a  nemzetközi  társaság  legszűkebb 

vezetőségébe is beválasztottak.

A  karlsbadi  magyar  emlékek  futó  seregszemléjét  a  két  világháború  közötti  magyar 

irodalom  egyik  legrokonszenvesebb  egyénisége,  Móra  Ferenc  itteni  kapcsolatainak 

felvillantásával kellene lezárni, de talán elég, ha utalok a ’Magyar Hírlap’ 1930. augusztus 10-

i, a ’Prágai Magyar Hírlap’ 1939. augusztus 13-i és az ’Új Szó’ 1957. április 17-i számában 

megjelent közlésekre, továbbá Péter László irodalomtörténész és Karel Nejdl publikációira.



A gyógyszerész Csontváry Kosztka Tivadar129

A  színek  és  látomások  utolérhetetlen  és  a  maga  korában  meg  nem  értett  mestere,  az 

expresszionizmus  előfutára,  Csontváry  Tivadar  –  valóságos  nevén  Kosztka  Mihály  – 

eredetileg gyógyszerész volt, évtizedekig ezen a pályán működött. Most, hogy születésének 

évfordulójához érkeztünk, érdemes elidőzni – Gerlóczy Gedeon birtokában levő önéletrajz-

kézirata alapján – gyógyszerész évei emlékezetesebb eseményei mellett. Ezek eddig jóformán 

ismeretlenek voltak,  hiszen a csak halála után felfedezett  nagy művésznek még nagyszerű 

alkotásai  is  csak  jóvátehetetlenül  megkésve  váltak  kultúránk  közkincseivé.  A  hazai 

gyógyszerész-irodalom  is  megfeledkezett  arról,  hogy  emléket  állítson  a  soraiból  kikerült 

nagyszerű művésznek. A kétkötetes Baradlai–Bársony-féle ’A magyarországi gyógyszerészet  

története’  című,130 1930-ban megjelent  mű – amely oldalakat  tudott  biztosítani  tűnő vagy 

helyi  nagyságoknak  –  csupán  pár  soros  megemlékezést  szentelt  Csontváry  gyógyszerész 

múltjának.

Művészi fejlődésének, egyéniségének ismertetése nem ezekre a hasábokra kívánkozik 

és nagyobb szabású biografikus ismertetése is a közeljövőben megjelenő monográfiára vár. 

De érdemes felidézni a nagy művész gyógyszerész-múltjának egyes állomásait a leghitelesebb 

krónikás – önmaga a művész – feljegyzései, önéletrajza nyomán. Csontváry művészi rangja 

ma már az egész világon vita felett áll; a halála óta eltelt évtizedek során egymást követve 

jelennek meg a művészetét  magasztaló,  díszes  albumok,  ismertetések;  művei  külföldön is 

kiállításra kerültek, szóljunk röviden a patikus Csontváry Kosztka Tivadarról.

1853. július 5-én született Kisszebenben. Apja dr. Kosztka László gyógyszerész volt, 

akit szintén valami belső nyugtalanság és keresés hajthatott,  mert  viszonylagos jómódja és 

nyugodt  életkörülményei  ellenére  hajlott  korában,  65  éves  ember  létére  szerezte  meg 

orvosdoktori diplomáját.

Csontváry fiatal évei harmonikusan, a természethez közel peregtek le. Kisgyermekkori 

élményei közül – mint írja –, az 1856-ban látott óriási üstökös ragadta meg: 

„...mely nyáron, a kisszebeni Óratorony fölött képződött, de éjfél felé a világító csóvája 

az  égbolton  végighúzódott,  s  fényes  csillaga  házunk  felett  ragyogott.  E  tünemény 
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álmaimat soha nem látott tájakkal ébrentartotta, a valóságot pedig az éghez irányította. 

De mert gyermekésszel az égbe hatolni nem tudtam, a természetet tanulmányoztam. A 

természetből a növényt, a rovart, a pillét, a kőzetet és a madarakat válogattam ki.”

Gimnáziumi  tanulmányait  Ungvárott  végezte,  ahol  selyemhernyó-tenyésztéssel  is  foglal-

kozott. A gimnázium után egy eperjesi nagykereskedőnél dolgozik három éven át, de „egy-

szerre csak azon vettem magam észre..., hogy a kereskedelmi pályán nincs mit keresnem”. 

Mint gyakornok, belép édesapja Szabolcs megyei gyógyszertárába. Ebben a gyógyszertárban 

töltötte el gyakornoki éveit. 

„A Tisza mentén a szikes talajon ott találtam kocsiszámra az illatos székfűvirágot, ott 

találtam a fehér mályvát, az ökörfarkkórót, a pipacsot, az ezerjófüvet ás a pemetefüvet s 

ott  volt  a  kőrisfákon a sok kőrisbogár.  Ezeket  már  gyermekkoromban  ismertem.  Itt 

összegyűjtve  lényegesen  szaporítottam  atyám  gyógyszertárának  jövedelmét,  sőt  ez 

lehetővé tette, hogy az 1873. évi bécsi világkiállítást is megtekinthessem.”

Ezután egy lévai gyógyszertárba lép be. Itt egy általános gyógyszerkönyvet is írt, amelynek 

hollétéről azonban nincs tudomásunk.

1874-ben már az iglói gyógyszertárat vezeti, majd beiratkozik a budapesti egyetemre. 

„Itt nagy szeretettel foglalkoztam a górcsői preparátumokkal, amelyeket a gyógyszer-

isménél,  a  növénysejtek  megfigyelésénél,  a  rajzó  spóráknál  magam készítettem.  De 

behatóan foglalkoztam a vegytannal,  az ásvány-  és földtannal,  a krisztalográfia  és a 

napszín elemzéssel, továbbá az ismeretlen vegyületek meghatározásával is.”

A plein-air  későbbi nagy művelője,  a napszín kutatója és rajongója az egyetem padjaiban 

ismerkedik a napszín elemzésével…

„Ez ismeretekhez járult a Margó-féle összehasonlító bonctan, mely Darwin elméletére 

támaszkodott, s ezzel engem a világ minden ismeretére buzdított.”

Az  egyetemisták  élén  elsőként  siet  az  árvíz-pusztította  Szeged  lakosainak  segítségére.  A 

legveszélyesebb mentési munkákban vesz részt, betegen tér vissza és baja tartósnak bizonyult; 

tanulmányait nem fejezi be.



Folytatja csendes gyógyszerészi életét az iglói patikában. Iglón kezdett rajzolgatni és 

tehetségének első, döntő hatású felfedezője éppen az iglói gyógyszerész volt.

„Egy kifejezhetetlen  mozdulat  a kezembe adja a  rajzónt,  s  egy vénypapírra  kezdem 

rajzolni a motívumot.

A  principálisom  nesztelenül  hátul  sompolyog,  a  rajz  elkészültével  a  vállamra 

ütött: »Mit csinál? Hiszen maga festőnek született!«”

1881 már Rómában találja. Végigjárja a „műkincsek birodalmát”. „Most már elméletileg is 

tudtam, miről van szó, miért kell nekem nagyobbnak lennem Raffaelnél” – írja az őt jellemző 

extatikus lobogással.

De a szertelen rajongó tudja, hogy Münchenbe, Bécsbe kell mennie tanulni, s ehhez a 

tanuláshoz igen sok pénz kell. A féktelen művészi ambíció egyelőre helyet ad a céltudatos 

anyagi felkészülésnek. Egy ideig a szentesi gyógyszertárban dolgozik, de amikor megtudta, 

„hogy  Gács  alkalmas  hely  egy  gyógyszertár  felállítására,  s  amikor  erről  személyesen  is 

meggyőződtem, a jogosítványt 1883. október 15-én meg is szereztem”.

Itt dolgozik, álmainak megvalósulását céltudatosan, napról napra előbbre mozdítva tíz 

éven  keresztül,  míg  végre  sikerült  előteremtenie  nagy  álmainak  reális  alapját:  a  külföldi 

tanulás éveihez szükséges összeget. Gyógyszertárát bérbe adja és Münchenbe utazik.

A  nagy  világvándorlás  korszaka  következik  ezután,  amelyben  már  nem  követjük 

nyomon  –  a  gyógyszerésztől  itt  elbúcsúzunk;  festői  fejlődésének  elemzése  a  művészet-

történetre tartozik.


