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Sebészet és sebészek a 18. századi Európában és

Magyarországon

1.1. Változások a kora újkori európai medicinában

A KORA ÚJKOR nem csak a földrajzi felfedezések révén hozott gyökeres 
változásokat a korábbi századok viszonyaihoz képest. A tudományok 

terén ez a kutatások fellendülését, a korábbi dogmáknak és axiómának tekin
tett nézetek felülvizsgálatát jelentette. A filozófiában megjelent a tekintélyelvű 

skolasztikával szemben a kétkedés (Descartes) és a kísérletek, valamint a ráció 
fontosságának felismerése (Francis Bacon), a csillagászatban a geocentrikus 
világkép helyébe a heliocentrikus lépett (Kopernikusz, Galilei), Newton és 
Leibniz pedig a fizikában és a matematikában vezetett be újításokat. A 16-17. 
század fordulójától kezdődően az ember és környezete, a világ értelmezésé
ben a tekintélyelvű, többnyire a mikro- és makrokozmosz analógiájára épülő 
megközelítés helyébe fokozatosan a természettudományos szemlélet lépett.

Az orvostudományban Andreas Vesalius és William Harvey munkássága te
remtett új korszakot, és az addig évezredeken át uralkodó hippocratési-galé- 
nosi medicina helyett az emberi szervezet pontos megfigyelésére helyezték át 
a hangsúlyt. A németalföldi származású padovai egyetemei tanár, Vesalius 
(1514-1564) az emberi tetemek boncolása során szerzett ismeretei alapján 
1543-ban jelentette meg a De humánt corporis fabrica című művét. Ebben első
ként bírálta Galénost, amiért nem magát az emberi szervezetet vizsgálta első
sorban, hanem puszta analógia alapján próbálta annak anatómiáját feltárni.1 
Az angol William Harvey (1578-1657) a vérkeringésről kialakult évezredes -  
szintén Galénosra visszavezethető tévhit ellen lépett fel. 1628-as könyvével,

1 Benedek, 1990.128-129.
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az Exerdtatio anatomica de motu cordis et sanguinis-szel heves Etákat váltott ki Ga- 
lénos és a modern orvostudomány hívei között.-

A 18. század is nagy újításokat hozott az orvostudományban: a Vesaüus és 
Harvey nyomdokain egyre bátrabban kísérletező tudósok igyekeztek az 
orvoslást tisztán természettudományos és kísérleti alapokra helyezni. A 18. szá
zadi orvos nem maga végezte a külső-belső beavatkozásokat -  ez a feladat a 
társadalom kevésbé megbecsült, "kézművesnek" tekintett rétegére hárult: a 
sebészekre. A 18. század folyamán e két gyógyító réteg felkészültségét, társa
dalmi megbecsültségét tekintve közelebb került egymáshoz, vagyis a sebészek 
felzárkóztak az orvosdoktorok mögé Nyugat-Európában. E folyamat látható 
jele, hogy a céheknél jóval magasabb szintű oktatási intézményeket szervez
tek, és tudatosan elkülönítették magukat a borbélyoktól (1731. Párizs: Acadé- 
mie Royale de Chirurgie, 1745. London: Company of Surgeons) 3 Magyarországon 
ez a folyamat a 18. század második felében ment végbe, mégpedig nem alul
ról induló kezdeményezésként, hanem felülről sürgetett állami normatívák 
hatására.4

A 18. század második felében működő sebészek társadalom- és orvostörté
neti vizsgálata alapján eljuthatunk a korszak felvilágosodás jegyében bevezetett 
egészségügyi reformtörekvések okainak és megvalósításának megértéséhez. A 
magyarországi sebészek mint gyógyító réteg működéséről átfogó jellegű 
társadalomtörténeti tanulmány mindezidáig nem született. A rendelkezé
sünkre álló szakirodalomban egyrészt régebbi orvostörténeti munkák tesznek 
említést róluk, másrészt kisebb, inkább helytörténeti jellegű tanulmányok, tu
dománytörténeti megközelítésben foglalkoznak velük.

A korabeli források három fő csoportra oszthatók. A kiadott kéziratok 
többsége a 16-l7.századból származik, de ide tartoznak a 18.században feljegy
zett sebészvizsgák is {így a debreceniek Weszprémi István által összeállított 
vizsgaanyaga). A nyomtatott források között szerepelnek a kiadott orvosi disz- 
szertációk, amelyek elsősorban a tudománytörténet szempontjából fontosak, 
valamint a különböző tankönyvek (1742. Miskoltzy Ferenc; majd 1770-től az 
orvosi fakultás tanárai által kiadott művek -  Rácz Sámuel, Mócsy Károly ’).

2 Harvey előtt már Michel Server és Vesaüus tanítványa, Realdo Colombo kétségbe vonta 
GaLénos vérkeringésről vallott nézeteinek tökéletességét.(PORTER, 2003. 85-87., BENE
DEK, 1990. 218-225.)

3 PORTer, 2003. 140.
4 Ennek része volt az egyetemi vizsgák kötelezővé tétele.
5 A nagyszombati egy'etem tanárai kinyomtathatták tankönyveiket, ha azt előtte bemutatták a 

kar elnökének. (GYŐRY, 1936. 89. és 143.)
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Az egészségüggyel foglalkozó rendeletek és a fontosabb tervezetek, illetve 
céhszabályok Franciscus Xaverio Linzbauer 1852-1856 között kiadott alapvető 
forrásgyűjteményében találhatóak. Linzbauert használja alapként Magyary- 
Kossa Gyula is a Magyar Orvosi Emlékek című tanulmányokat és forrásokat ma
gában foglaló könyvében.

A források harmadik csoportját alkotják a Magyar Országos Levéltár Hely
tartótanácsi Levéltárában (Departamentum Sanitatis) található II. József uta
sítására készített egészségügyi jelentések. A jelentéseket elkészítő vármegyei 
tiszti orvosok a korszakban új tudománynak számító statisztika módszereit al
kalmazva, táblázatos kimutatások formájában, előre megadott szempontrend
szer szerint minősítették az egészségügyben tevékenykedőket, így a sebészeket 
is. A részletes minősítésekből kiolvasható, melyik városban vagy megyében 
mennyi sebész-borbély működött, hány éves volt akkor, honnan származott, 
hol szerezte és milyen képesítése volt, milyen vallású, stb. A II. József-féle mi
nősítések alapvető fontosságúak a 18. századvégi sebészek társadalomtörténeti 
kutatásában,

A munka célja, hogy átfogó képet adjon a 18. század folyamán zajló társa
dalmi változásokról, és bemutassa a borbély-sebészek közti különbségeket 
(vallás, származás, képzettség terén), valamint a sebész-szakma, illetve hivatás 
felemelkedésének folyamatát.

1,2. Az orvostudomány a 18. században

A 18. század első felében a gyakorlati orvoslást és az elméleti kutatásokat 
végző személyek rétege társadalmilag élesen elkülönült egymástól. Az akadé
mikus orvosdoktorok nagyobb megbecsülésben részesültek, egyetemen taní
tottak, a betegek kezelését már nagyrészt az alacsonyabb szintű elméleti 
képzésben részesült sebészekre hagyták. A század egyik legnagyobb orvosa, az 
irritabilitas és sensibilitas fogalmát bevezető „polihisztor”, Haller Albert 
(1708-1777) szívesen boncolt, de operációkat nem vállalt.''

A korábbi híres orvosi fakultások közül Párizs, Bologna, Padova háttérbe 
szorult. Új központok alakultak ki, mint Pavia, a német területeken Halle, 
Göttingen.6 7

6 DEMKÓ, 1894. 424. és PÓLYA, 1941. 157. Haller vitalizmusával és idealizmusával szemben 
Julién Lamettrie (1709-1751) mechanikai szempontból vizsgálta az élőlényeket és korá
ban "eretnekségnek" számító nézeteket vallott, pl. tagadta a lélek létezését és az ősuem- 
zést. (Székely, 1960.121-122.)

7 DF.MKÓ, 1894. 421.
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A 18.században az anatómia korábbi eredményeit fejlesztették tovább, az 
orvosok kísérleteiket gyakran akár saját magukon végezték, mint Lazzaro 
Spallanzani (1729-1799) a gyomor emésztését.8 9 10 Fontos magállapításokra ju
tottak szinte minden téren, így az idegrendszer és a vérkeringés vizsgálatá
ban.'1 A tudósok megpróbálták mindinkább természettudományos alapokra 
helyezni a gyakorlati orvoslást.11

Az anatómiához hasonlóan a kórbonctanban is fontos eredmények szület
tek. Elsősorban a patológia megalapítója, Giovanni Batista Morgagni (1682- 
1771) kutatásai voltak alapvetőek.11 A kórbonctan fellendülése következtében 
az igazságügyi orvosszakértés kezdetei szintén a 18. században jelentek meg.12

A kutatások megélénkülése mellett a 18. században dolgoztak ki jónéhány 
olyan vizsgálati és kezelési módszert, amelyek a mai napig az orvoslás alapjai

8 Spallanzani pl, kötélre kötözött kivájt fadarabkába rakott húst nyelt le, majd kihányta s 
így figyelte m eg a gyomorsav működését. (PÓI.YA , 1941 159-160.) A gyomorsavat azon
ban csak 1803-ban fedezte fel J.RAbung, s 1824-ben állapította m eg Prout, hogy ez 
sósav. (Pólya, 1894. 160.)

9 A vérkeringés vizsgálatában Hatler és Quesnay, az agy és az  idegrendszerében pedig 
Boerhaave és - szintén - Haller jutott komoly következtetésekre, (DemKÓ, 1894. 427.)

10 Ennek ellenére a század első felében még találkozunk olyan nézetekkel, mint a haliéi 
Ernst Georg Stahlé (1660-1734), aki az animizmus képviselőjeként az orvostudomány 
felszabadítására törekedett a fizika és a kémia befolyása alól. Stahl és Hippűcratés szol
gált alapul az egyik 18.századi orvosi irányzatnak, a francia vitaiizmusnak. Szerintük az 
élet három nélkülözhetetlen eleme, "tripusa" a szív, az agyvelő és a gyomor. (PÓLYA, 
1941,178.) Stahl szerint a test éltetője az anima, ami a betegségek ellen küzd. Vele vitat
kozott a szintén hallei Friedrich Hoffmanii (1660-1742), aki a mechanico-dynamicus 
irányzat képviselőjeként azon a véleményen volt, hogy' a testet a világot betöltő aether 
mozgatja. Ezt a képet árnyalta valamelyest és természettudományos alapokra helyezte 
Haller Albert az irritabilitas és sensibilitas fogalom bevezetésével. Az irritabilitas a test 
mechanikus reakciója valamely külső hatásra, egyaránt létezik halott és élő  szervezetben 
-  ilyen jelenség, hogy a bőr sav hatására összehúzódik-, míg a sensibilitas (érzékenység) 
csak az élő szervezetekre jellem ző és az idegekhez köthető. (DEMKÓ, 1894, 422-425, 
Mayer F.K., 1927.218.)

11 A padovai egyetem tanáraként a szívbetegségek diagnosztikájával foglalkozott, s a halot
tak vizsgálata során kimutatta a betegségek és a szervi elváltozások közti kapcsolatot, ez
által a patológia, mint önálló tudományág megalapozójává vált. Műve: De sedibus el tmisis 
mnrbonim per unalomén mdagnfis (PÓLYA , 1941. 180.; DEMKÓ. 1894. 430. és MAYER F. K. 
212.)

12 Rácz Sámuel: A ' borbélyt tanításoknak második darabja.., című művének nagy részét ennek 
a témának szentelte. Benjámin Gooch már 1767-ben a boncolást az igazságszolgáltatás
sal hozta kapcsolatba. (RÁCZ Sámuel: A’ borbélyi tanításoknak második darabja (Pest, 
1794); GOOCI-I, Benjámin: A fmietúal lreait.se on Womtds (Norwich, 1767) 1.450.o.)
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nak számítanak.13 14 15 16 17 Albrecht von Haller volt az első orvos, aki zsebórával szá
molta a pulzust, s pontos kórtörténetet vezetett.11 A modern orvostudomány 
„atyja”, a leideni egyetem tanára, Hermáiul Boerhaave (1668-1738) nemcsak 
az elméleti kutatásokra helyezte a hangsúlyt. Tanítványaitól megkövetelte a 
klinikai, betegágy melletti gyakorlatot. A Habsburg Birodalomban vívmányait 
egyik kiemelkedő hallgatója, Gerard van Swieten, Mária Terézia udvari orvosa 
honosította meg .'r>

A sebészet a 18. században az orvosi kutatásokhoz hasonlóan egyfajta „át
meneti” korszakban volt. Fejlődését a kora újkorban elősegítették a háborúk. 
A sebészek többsége a hadseregben tett szert gyakorlati ismeretekre, így jött 
rá a kora újkori sebészet egyik kiemelkedő alakja, Ambroise Páré (1510-1590) 
arra, hogy az amputálás során gyorsabban gyógyul a seb, ha az égetés helyett a 
ligatúrát, vagyis az erek lekötését alkalmazza. Páré hangoztatta elsőként, hogy 
sem a beteg, közvetve pedig a sebész számára sem mindegy, műtétje után 
milyen heg marad. A betegnek azért, mert élete végéig viselnie kell a heget, a 
sebésznek pedig azért, mert a heg kinézete alapján ítélik meg a sebész mun
kájának minőségét.1'1

A korábbi évszázadok háborús tapasztalatai nyomán a 18. századra a had
seregben különösen fontos amputációt egyre hatékonyabb módon tudták 
elvégezni.'7 A sebészek kezdetben csak a problémás szüléseknél vettek részt.

13 William Cuiien inkább kevesebb gyógyszert ajánlott az akut betegeknek, ellenben a 
(húsmentes) diétára és a testedzésre helyezte a hangsúlyt. Ez praktikus gondolat volt, 
hiszen a sok komponensből álló gyógyszerek elkészítése nagy hozzáértést igényelt. így 
Pettyéin Borbély Márton 17. századvégi kéziratos könyvében a "pápai próbák" elkészíté
séhez (9 flastrom és 3 unguentum) összesen 72 alapanyag volt szükséges. (Szi.ATKY, 
1983.412.) A diéta és a testedzés hamar elterjedt, miután észrevették, hogy a sokat dol
gozó emberek gyakran egészségesebbek, mint a többiek; Magyarországon a debreceni 
sebészcéh 35,kánonja is megállapítja, hogy munkás ember ritkán beteg. (JAKI, 1955, 29.) 
Miskoltzy Ferenc Norr Erhard-fordítása, az 1742-es Manwde C/tirurgicum, avagy chi- 
rurgiai úti-táró. bán is több helyütt diétát javasol (pl. a 84,, 90., 102., 348,o.-on a legkü
lönbözőbb esetekben, úgymint ödéma, íistula...), bár Jáki Gyula szerint Miskoltzy 
könyve csupán "Non Erhard gyenge fordítása Ide babonákkal... " (JÁKI, 1955. 18.; Itt jegyez
ném meg, hogy az 1742-es kiadásban nevét Miskóltzynak írta a szerző, míg a szakiroda- 
lomban Miskoltzyként hivatkoznak rá.)

14 PÓLYA , 1941. 159.
15 MayhrF.K., 1927.222.
16 A megfelelő, esztétikus hegesedés érdekében Páré találta fel a "száraz varratot". BENE

DEK, 1990. 175.; VÉRTES, 1973. 237.
17 Az érlekötés meggátolta, hogy a sebesült elvérezzen, 1718: Jean Louis Petit érfogója. 

Birtalan, 1988. 22.
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Később egyes sebészek kifejezetten a szülészetre specializálódtak és megjelent 
a „férfi-bába" (he-midwife, accouclieur), sebész-szülész.18 19 20

A mai értelemben vett sebészet lehetőségei azonban meglehetősen szűkö
sek voltak a 18. században, hiszen az érzéstelenítés bevezetéséig10 a fájdalmak 
és a szepszis miatt hosszú műtétet nem végezhettek. A korban népszerű hó- 
lyagkő-eltávolítás (lithotomia80) elsősorban vándorgyógyítókhoz fűződik, ha
sonlóan a szemészekhez és a foghúzókhoz, akik szintén vándorolva, különbö
ző vásárokon szereztek hírnevet maguknak.21

A 18. század sebészetének megítélése ellentmondásos. Az előző századok
hoz viszonyítva egyrészt nagyobb észszerűség jellemzi,22 másrészt néhány keze
lésmód indokolatlanul túlzott népszerűségre tett szert.23 24

Összefoglalva a 18. század a természettudományokon alapuló orvoslás fel
lendülésének időszaka volt, bár gyakorlati szinten az új elvek gyakran keve
redtek a régi, „babonás" elemekkel (kalendáriumok21).

Ahogyan a sebészet mind az emberi test megismerése, mind az alkalma
zott gyógymódok tekintetében egyfajta változáson ment át a 18. században, 
ugyanúgy a sebészek társadalmi megítélése is más lett a század végére. A sebé
szeket a 18. század elején egész Európában még csak egyszerű kézművesnek

18 PORTER, 2003. 138.; Lindemann, 1999.117-119. A 18. század előtt ritkaságnak 
számított, hogy egy férfi vezessen le egy szülést. A 18. században gyorsan elterjedt, és 
alapítottak iskolákat kifejezetten sebész-szülészek képzése céljából is, így a 18. század 
közepén William Hunter Londonban. Magyarországon Il.József tette kötelezővé a 
sebészeknek az egyetemi szülész-vizsgát.

19 1842: éter, 1847: kloroform. Meg kell jegyezni, hogy az érzéstelenítéssel kapcsolatos 
kísérletek is a 18.századba, az 1790-es évekre nyúlnak vissza: Joseph Priestly 1772-ben 
fedezte fel a nitrogén-oxidult (kéjgáz, nevetőgáz -  Lachgas, Laughing Gas), amivel az 
1790-es években Thomas Beddoes és Humphrey Davy kísérletezett. (PORTER, 2003. 144. 
és Lyons & PKTRUCELLi II, Köln 2003. 527-532.)

20 Új és sikeres hólyagkő-műtétjélről híresült el a magát János testvérnek nevező francia 
vándor gyógyító (1651-1714): Az oldalirányú, gát felőli metszéssel a beavatkozás gyorsabbá 
és biztonságosabbá vált, módszerét mások is átvették, és az addigi 20%-os letnlitást 6%- 
ra szorították vissza. (BIRTAIAN, 1988. 22.)

21 BARTÓK, 1954. 44—50. Habár vásári mutatványosokként könyvelték el a szemészeket, a 
források arról tanúskodnak, hogy szükség volt rájuk, és némelyikük elég komoly műtéte
ket is képes volt sikerrel elvégezni.

22 Kevesebb kauterizáció és kötéscsere, seblekötés és kapcsok megjelenése, trokér a fulladás 
ellen,

23 Túlzott népszerűségre tett szert az érvágás és a trepanáció. BlRTALAN, 1988. 22-23. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy az érvágásról erősen megoszlottak a vélemények.

24 Magyarországon 1756-ban tiltották be a kalendáriumok használatát az érvágásokhoz 
kedvező napok kiszámításában. (KOSÁRY, 1980. 169.)
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tekintették. Ahogyan Birtalan Győző írja: ... kétfrontos harcot vívtak, egyrészt felfe
lé, a velük lekezelően bánó, ugyanakkor rájuk féltékeny orvosokkal, akik elméletileg ma
gasabb szinten álltak, de a műtétek elvégzésére alkalmatlanok voltak. Másrészt az isko
lázatlan, de jó gyakorlati érzékű mesteremberekkel, akiktől igyekeztek elhatárolódni.” -J 
E „felfelé vívott” harcot jelezte, hogy 1779-ben Freiburgban a sebészet és a 
doktori ismeretek szorosabb összekapcsolódását szorgalmazó Mederert hall
gatói majdnem megverték. Ugyanebben az évben adott ki Rácz Sámuel egy 
könyvet, amelyben Medererrel megegyező nézeteit fejtette ki. Pedig a sebé
szet és az előkelőbbnek tartott, ám elméletibb jellegű orvosi hivatás éppen a 
18. század végén kezdett összeolvadni.20

A 18. század folyamált Európa-szerte a kézműves-jellegnek megfelelően a 
borbély-sebészek céhes keretek közt tanulhatták mesterségüket. A sebészet 
fejlődésében döntő jelentőséggel bírt, hogy a gyógyítók elhatárolták magukat 
a puszta hajvágást stb. végző borbélyoktól. Nyugat-Európában ez a század első 
felében zajlott le, amikor XV.Lajos fősebésze, Georges Maréchal (1658-1736), 
valamint La Peyronie kezdeményezésére megalakult a francia Sebészeti Aka
démia (1731), amit 1741-ben egyenrangúvá tettek az orvosi fakultással, 1750- 
ben pedig ebből alakult ki az Ecole pratique de chirurgie.25 26 27 28 A Habsburg Biro
dalomban II. József hozott létre 1785-ben egy modern, egyetemtől független 
sebészképző intézményt, a Josephinumot. Ahogy átalakultak a tudás megszer
zésének intézményes formái, úgy kezdődött meg a sebészcéhek háttérbe szo
rulása.

A sebészek magasabb szintű képzését elősegítette, hogy egy jó  szakember
nek alapos anatómiai ismeretekre kellett szert tennie. A sebészek anatómiai 
képzésében különösen Anglia emelkedett ki, ahol egyes kórházakban sebésze
ti iskolákat alakítottak ki.‘s Egy jó sebészből akár egyetemi anatómiatanár is 
válhatott.29

25 BIRTALAN, 1988. 21. Birtalan a sebészek közé számítja a fürd őst, hályogműtőt (vándor- 
szemész), kőmetszőt, kozmetikust stb. Az alábbiakban csak a szorosabb értelemben vett 
sebészekkel (borbély, sebész, felcser) lesz szó.

26 DEMKÓ, 1894. 502. és GyÖRY, 1936. 152-153.: Magyarországon II, József reformjai követ
keztében egyesítették a sebészeti és az elméleti orvosi oktatást 1786-ban. Ekkortól kezdve a 
sebészeknek és az orvosoknak (a szülészet nélkül) négy éves tanfolyam keretében 
ugyanazokat a tárgyakat kellett hallgatniuk, azok között pusztán súlyponteltolódás volt, 
attól függően, melyiküknek mire van inkább szükségük.

27 DEMKÓ, 1894. 501.
28 DemkÓ, 1894. 501.
29 BENEDEK, 1990. 128.; PORTER, 2003. 140-142. és Szil.VAY, 1961. 54-103.: Egyik életrajz

írója szerint Vesalius is seborvosként működött, mielőtt egyetemi tanár vált tolna belőle. A
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II. Sebészi eljárások a 18. században

A kora újkori sebészeti eljárásokat, az akkori emberképet leginkább a korabeli 
kéziratos, illetve nyomtatott tankönyvekből, orvosi disszertációkból lehet meg
ismerni. A kéziratok már a 16. században szélesebb körben ismertté váltak, a 
sebészetnek azonban csak kevés helyet szentelnek A 16-17. századból ránk 
maradt meglehetősen csekély számít kéziratban Szlatky Mária szerint a bor
bély-sebészeti rész magasabb színvonalú, mint a házi orvosi könyvek tártál- 
máé Az első nyomtatott sebészeti tankönyv csak 1742-ben jelent meg (Mis- 
kolczy Ferenc Norr Erhard-fordítása). Ebben a kiadásban az előző századok
hoz hasonlóan még nagy szerepet kaptak a nem természettudományos 
alapokon nyugvó gyógymódok, így a kalendáriumi napokhoz kötött kezelés.'*1 

A 18. század sebészetének kettős arculata van: egyrészt a természettudomá
nyos ismeretek, az anatómia (orvosok- sebészek körében) közismertté válása, 
másrészt a korábbi századokból örökölt galénosi-hippocratési alapeívek meg
maradása, ugyanakkor fokozatos kiszorulása jellemzi. 5' * 30 31 32

18. században sebészként kezdte pályafutását a Moszkvába kivándorolt. Keresztúry Fe
renc, aki kint orvos-doktori vizsgát tett és egyetemi tanár lett belőle.

30 SZLATKY, 1983. 403-404. A 16-17. században íródott Balsaráti Vitus János mára már el
veszett CAf'iwgwja. Pápai Páriz Ferenc Pax Corporisában nem hangsúlyozza a sebészet 
szerepét. Pettyem Borbély Márton -  szintén 17. század végi -  műve viszont sok utalást 
tartalmaz a (pápai) sebészcéh életéről.

31 Az első nyomtatott kalendárium Magyarországon 1592-ben jelent meg. A kalendáriumi 
napokhoz kötött kezelések különösen népszerűek voltak a 17. században, de fennma
radtak egészen a 18. századig. Becskereki Váradi Szabó György Mediáim és bmhélyt inaier- 
ség című művében (1698-170Q)azt írja, hogy érvágást lehet végezni tavasszal április-má
jusban az "újságtól számított" 6., 11-13., 15., 17-18., 22-26, és 28, napon is -  vagyis elég  
sűrűn. Ezek szerint az érvágást -  mint betegségmegelőző kezelést -  az év bizonyos hó
napjaiban részesítették előnyben, de abban a hónapban szinte bármelyik nap el lehetett 
végezni. (Szlatky, 1983. 413.; Radvánszky-  Keserű, 1989. 349.)

32 A betegségek gyógyításában nagy szerepet játszott a galénosi nedvelmélet, ami az embe
rek tipizálását is magában rejtette. Becskereki Váradi Szabó Györgynél a "négyféle vér” 
közül a sárga (meleg és száraz) a kolerikus, a nyálas (hideg és nedves) a flegmatikus, a 
tiszta vér a szangvinikus (meleg és száraz), míg a fekete (hideg és száraz) a melankolikus 
ember jellemzője. (A kéziratban valószínűleg elírás található a szangvinikus embernél, 
mivel arra a meleg és nedves jellemző. RADVÁNSZKY - KESERŰ, 1989. 375-376.; PORTKR, 
2003. 46.; Lyons - PetRUCELU, 2003. 254-256.) A nedvelméletet lehet felismerni a 18. szá
zadban a betegségek megnevezésénél: "hideg betegség", stb. Az elnevezések és a leírások 
értelmezését megnehezíti, hogy addig csak a tünetek alapján tudták-próbálták az orvo
sok azokat azonosítani, amíg nem fedezték fel a kórokozókat.
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A 18. századi magyarországi sebésznek sokféle feladatot kellett ellátnia. 
Nem csak a beteg kezelésével kellett foglalkoznia, a század első két harmadá
ban még saját maga kevert össze a betegnek néhány gyógyszert (ezért kellett a 
céhekben a mesterjelöltnek a Remeket különböző flastromokbóí, kenőcsök
ből készítenie). Rácz Sámuel szerint a sebészet a „külső nyavalyáknak gyógyítá
sa”, ami azonban többet foglalt magában, mint a külsőleg látható elváltozások 
kezelését. A sebészek közönséges feladatai közé tartoztak a sebek, fekélyek, „da
ganatok”, a csontok bajai és a „borbély munkák”, míg a különös, vagyis nehezebb 
feladatnak számítók közé tartoztak a szem, a fog és a szifilisz kezelése, a bőr
gyógyászat és a szülészet.®3

A sebészet és a borbélyság összefonódásának oka az volt, hogy ugyanazok 
az eszközök kellettek mindkét mesterséghez.^ 1786-ban a Helytartótanácshoz 
érkezett jelentésekből kitűnik, hogy ezek elég drágák voltak, s egy jó sebész
nek minimum húsz különböző műszerrel kellett rendelkeznie.®0

A legnépszerűbb, s ezért legjövedelmezőbb, már-már univerzálisnak tekin
tett gyógymód az érvágás (venae sectio, phlebotome) volt. A 18. században számta
lan orvosi disszertáció keletkezett az érvágás hasznosságáról s annak védelmé
ben - mivel egyes doktorok már az egészségre károsnak tartották (legalábbis 
gyakoribb alkalmazás esetén). Miskoltzynál szinte ódát olvashatunk róla: jó  
vérbőség esetén, a „kettes vért hűsíti, a nyughatatlan vér futását elveszti (pl. eláll 
az orrvérzés), könnyíti az elmét és jó gondolatokat hoz”, a látást és hallást élesíti, jó  
az emésztésre, az ember életét meghosszabbítja... - de csak „ha az ér alkalmatos 
időben vágattatik ”í4. Raymann Sámuel tanúsága szerint teljességei elutasította 
az érvágást Valentinus, Helmont, Blancard, Overkamp, de szerinte ez csak üres 
szónoklat, s a diéta és a testedzés -  amit ők ajánlanak helyette valamint maga 
a természet nem tud érvágás nélkül meggyógyítani bizonyos betegségeket, 
például a plethora commotát'7. Másrészt szerinte az érvágásnak mind hasz
nossága, mind szükségessége bizonyított (probata utilitate &  necessitate):1H. Az 
orvosi vélemények megoszlását mutatja, hogy bár az erről szóló 18. századi 33 34 35 36 37 38

33 RÁCZ, 1794. 1. 233. és PLENCK, 1782. 92. Utóbbit Rácz fordította és sokmindent szó sze
rint átvett a saját könyvébe is belőle.

34 Portiír, 2003.134.
35 A jász-kun kerületek jelentésében részletesen leírják a kerületi orvosok felszerelését. 

(MÓL C 66 95.cs.32.kf. 1785/1786)
36 MlSKÓLTZY, 1742. 345.
37 A "plethora" megnevezés Hippocratésra megy vissza.
38 Raymann, 1738, 26-28. és 43. Huszty Theophil szerint egyesek teljességgel elutasítják, 

míg mások minden reményüket ebbe vetik, majd Hoffmannt idézi, aki szerint attól, 
hogy még nem  használunk egy gyógyszert, attól az még lehet hasznos -  vagyis kiáll az ér
vágás mellett, csak az a kérdéses, mikor szükséges elvégezni. (HUSZTY, 1777. 4.)
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disszertációk nagy része érvágást tanácsol az epilepsziásoknál, Paulus Barbette 
már 1688-ban nem mindig alkalmaz érvágást náluk, s felsorol helyette más re
cepteket is, pl. -  a szintén népszerű purgáláson kívül -  egy epilepsziaellenes 
port is, amit egy Podchoscinski nevű doktor készített.3''

Az érvágás általános alkalmazásának ellenzése valószínűleg a túlzásba vitt 
és rosszul végzett kezeléstől való megcsömörlés lehetett.39 40 Rácz Sámuel -  nagy 
gondot fordítva arra, hogy több orvos eredményét és módszereit is megemlítse -  
jegyzi meg a különböző skarlátos megbetegedések leírásánál, hogy scarlaiina 
inflammata esetén Plenciz eret vág, ám Navier ezt csak akkor teszi meg, ha 
súlyos állapotban van a páciense, a gyerekeknél azonban -  ha kell -  inkább 
piócákat használ, míg Withering egyiket sem, ő inkább gargalizálót adott a 
betegnek,41 Szintén Rácz Sámuel úja le A' borbély?, tanításoknak az első da
rabjában az érvágás menetét. Szerinte bármelyik eret meg lehet vágni (hom
lok, nyelv, külső nyaki vénát is!) láz, vérbőség (a legtöbbször ezt hozzák fel a 
venae sectio okaként) és súlyos gyulladás esetén, mégpedig lántzétekkel 
(Lanzcette) vagy m iiekkel. Miskoltzy Ferenc részletesen le is írja gyakorlati
lag az összes vénát,4" Johann Gottlob Bernstein szerint azonban legjobb a ka
ron, a véna medianán eret vágni, ha pedig nem itt, akkor a karon a véna. basili- 
cán vagy a véna cepháücán, míg lábon a véna saphenán; hogy a karon melyiket 
választják attól függ, melyikhez férnek hozzá könnyebben.43 A beteget székre

39 BARBKTTE, 1688. 18., 25. és 28.
40 Ahogy Rayraann Sámuel írja: „Ea s á l i  cd  est nw tlkom m  iu je liá ta s , n i si in  tm m o re m  m á k  

céda! venae. seclio in  m édiá im  foeda, (u t in  proverbio esi) s la lim  c/tulalui, q v o  sít u l p a u c i in  illis  
la r is  fá m á m  suarn peri elit a n  a u d e a n t." RAYMANN , 1738. 35.

41 Rácz szerint azért nem vágott eret Withering, mert az "epés skarlát”-ot kezelte "tüzes 
skarlát"-ként, ahol viszont az érvágás kifejezetten káros (RÁCZ, 1784. 85-86. és 91., 99.) 
A skarlát felosztása egyszerű (sim plex), tüzes ( in jla m m a tm ia ) , epés (bilis) és sca rla tin a  p ú i-  
ridán  ma nem egészen egyértelmű, így a scarlatina putrida a tünetek alapján lehet a 
diphteria is. hideglelés (vagyis láz), nehézlégzés, a páciens nehezen nyel -  s leginkább 
gyerekek betegedtek meg benne, Sőt, Cullen szerint a scarlatina putrida a torokgyulla
dás skarláttal járó fajtája! (uo 39—42. ), Johnstone hánytató és hashajtó szerek helyett 
ebben az esetben a betegeknek Ipecacuanát adott (uo. 117.), míg az epés skarlát 
tünetei (torokfájás, a sok apró vörös hólyag, ami fekéllyé alakulhat, s hogy sok gyermek 
halhat meg benne (uo. 21-23.) utalhat bárányhimlőre (varicella), ám ezeket annál 
nehezebb megállapítani, mivel előfordulhattak átfedések a betegségek közt, pl. valaki 
kezelhette epés skarláttal, más orvos pedig scarlatina simplexszel ugyanazt az embert.

42 Miskoltzy minden egyes érhez egy-egy testrészt és egy betegséget kapcsolt, amelyre 
kihathat az adott vénának a megválása, pl. a kisujj Salvatellája a lépre és sárgaságra jó. 
(Miskoltzy, 1742. 344-346.)

43 Bernstein, 1786. VII. 112-115. Miskoltzy Ferenc könyvében mindhárom a váll "véreré
ből" ered, a véna cephalica tart a könyökig, a basilica a könyök alsó részén található és
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kell ültetni, hogy ne ájuljon el, s csak az eszköz hegyével kell megszűrni az 
eret, majd a beavatkozás után be kell kötni a sebet. Nagyon fontos, hogy jó 
helyen szűiják meg, mert ha hibáznak, a seb begyulladhat, evesedbe!.11 
Laurentius Heisterus (1739) azonban ennél sokkal részletesebben és körülte
kintőbben írja le az érvágás menetét: Ő az érvágást egészen Hippocratésig és 
Celsusig vezette vissza, ami szerinte egyfajta bizonyítéka annak, hogy ez egy 
bevált módszer („vetustissima atque utilitissima operatiő")4"'. Szerinte finom és 
igen éles eszközzel kell végezni az érvágást, és Figyelemmel, körültekintéssel, 
mert a véna mellett szorosan vannak az idegek és az artéria, amibe ha véletle
nül belevágnak, akár halálos is lehet.4*’Johann Gottlob Bernstein -  igaz, évti
zedekkel később -  már hozzáteszi, hogy előre meg kell becsülni a kibocsá
tandó vért, mégpedig a beteg állapota alapján, ez kb. 8-11 unciát jelent.44 45 46 47 48 
Miskoltzy fordításában is fontosnak tartja leírni az érvágásnál a vénás és artéri
ás seb megkülönböztetését: a „...vér ér [véna] mozdulhatatlan, arteiia vagy Pul- 
sus ér szüntelen mozog, és ver az élő spintusoktól & eleven vértől, melly benne vagyon; 
Pulsus ér vére világos, veres, 's nagy erővel kitódúl &  tántz formán fetskendik. Ha az 
hús &  bőr közt megeredet nehéz meg-állítani, a' vér eret könnyen meg-állhatni.. . ,rt8.

Az eljárás során Heister szerint minimális fájdalom okozására kell töreked
ni, Felsorolja a korban használt érvágókat: a francia Lancette (scalpellum chirur- 
gicum) a legelterjedtebb és a legjobb, de emellett elsősorban német területe
ken használtak másféle eszközöket is, pl. a Flietél (Bajor- és Szászországban), a 
Schnáppert és a Sagittarium phlebotomumot (ami onnan kapta a nevét, hogy úgy 
fiíródik az érbe, mintha egy nyíl lenne), ám mindezek közül a legjobbnak a 
Lancette-et tartja,49 Szerinte is mindenhol lehet eret vágni, de a leggyakoribb 
a karon. A scalpellumon kívül az operációhoz kell egy kétujj széles pólya, két 
tapasz, melegvizes spongya, aceton, bor... Valamint két bátor segítő, aki le
fogja a beteget a beavatkozás közben, akinek amúgy is széken vagy ágyban

egyesül a kézfejből érkező medianával, ami elég pontos meghatározás. (MISKOLTZY, 
1742. 89.)

44 RÁCZ, 1794.1. 343-345. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Csapó József gyerekbetegsé
gekről szóló könyvében a skarláttal (S carla ti-n a  fe b iis , S ka rlá t-h im lő ) kapcsolatban leír 
olyan tüneteket, amilyeneket Rácz Sámuel a scarlatina putridáról, pl, köhögés, láz, 
"taknyosság”, s hogy jellegzetesen a z  a gyermekbetegség, amely délelőtt jelentkezik, s a 
gyerek estére lesz rosszabbul. (CSAPÓ, 1794. 130. és RÁCZ, 1784. 44.)

45 H eisterus, 1739.405.
46 H eisterus, 1739.406.
47 Bernstein, 1786. VII. 97.8-11 uncia kb. 2,4-3,3dl vért jelent. (1 német uncia = kb. 30g; 

Révai Lexikon XVU1. 624.)
48 M i s k ó l t z y,1742, 349.
49 HEIS TERUS, 1739. 407.
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kell lennie, nehogy elájuljon a vérveszteségtől, másrészt a sebésznek nagyon 
figyelnie kell: a pontos „célzás” végett jól kell látnia a helyet, ahol meg fogja 
szúrni a vénát: Ezért vigyáznia kell, hogy az ingujja és hajfürtje ne lógjon bele 
és ne akadályozza, másrészt két gyertya is kell, hogy tisztábban lásson. Végül — de 
nem utolsó sorban -  a sebésznek tudnia kell, mennyi vért veszíthet a beteg, 
utána minél gyorsabban el kell állítania a vérzést és a sebet gondosan be kell 
kötöznie.,0

Funkciói szerint a korban az érvágást három csoportba osztották: A leggya
koribb az evacatio volt: ez egyszerűen vérbőségnél a fölösleges vérmennyiség 
„kiürítését” jelentette a szervezetből, ezzel együtt a vérbőség káros hatásainak 
kivédését - tehát egyfajta megelőző beavatkozásnak tekinthetjük (Dániel 
Abraham Hancke szintén a plethorát tartja az érvágás okánakr,!). A vérbőség 
Raymann Sámuel szerint kétféle lehet: plethora commota és plethora quietai' Az 
utóbbi nem annyira káros. A plethorábólszerinte -  mivel ekkor lelassul a vérke
ringés -  a vér besűsűsödése fakadhat, amit az érvágás megakadályoz, mivel 
ilyenkor a vénából kifolyó vér helyet ad az artéria felől érkező friss vérnek, s 
így felgyorsul a vérkeringésr'3 -  de azért nem kell gyors vérveszteségre töreked
ni, mert az nem biztonságos,50 51 52 53 54 55 Huszty Zakariás Theophil szerint azonban óva
kodni kell attól, hogy mindent a plethorára vezessünk vissza és ebből követke
zőleg mindenkin eret vágjunk.50

50 Heisterus, 1739. 407-408.
51 H a n c k e , 1730. 9. Hancke a vér működését kapcsolatba hozza az emésztéssel: mivel hi

deg éghajlaton az embereknek "háromszor annyit" kell enniük, hogy úgy jóllakjanak, 
mint egy déli, s mivel sok meleg ételt esznek, ezért náluk a plethora gyakrabban fordul 
elő, tehát náluk gyakrabban kell eret vágni (9-13., 21.). Szerinte az érvágás inkább meg
előző, mint gyógyító eljárás (23.), végül mégis az utóbbiról próbál meggyőzni (igaz, a le
írt betegségek egy részét a phlebotoméból vezeti le, 23-24.) s gyógyító hatásáról tanús
kodó példákat igyekszik felsorakoztatni, á m  ne m  mindegyik bizonyítja az érvágás hasznát 
(egy idős nő esetében, akinek n e m  tudták pontosan meghatározni a baját, n e m  segített; 
28-29.)

52 Ra ym a n n  , 1738. 3., 4., 8. és 12.
53 Ra ym a n n  , 1738.4„ 9. és 15,
54 RAYMANN , 1738, 18. Az érvágás ott a legbiztonságosabb, „per quas fii, ul sangttis &  mini-ma 

celerilale &  exigua quantiiate injluat in partém affecíam."
55 „...ad praecavendum vmae sedionix in aaitis ahusnm, mullum mieresi jmiclich nolasse: longe 

abesse, ul in omnibus plelhoram qnatemcunqve, auJ spixsiludinem infiammalmiam mpponamus; 
cnmfebm dettlur, quas jmtrida ímmomm dissohUio comüafur, itemque a corrupla ml jrmecordia 
haereiUe malma miau, qnales .runl: putrid/t, bilima, &  pecnliaris epidemici gaiii febres; in quibus 
aln non semper contra indicala síi veiute seclio xaepius lantén ham  non habéi, quad ex jmlsu, í f  
caetms symplamalibus melni ofmiiéi."  H uszty , 1777. 15-16,
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Más célt szolgál a reoulsio típusú érvágás: ezt meghatározott betegségek 
esetében bizonyos testrészeken kell alkalmazni, pl. az epilepsziás lábán, illetve 
orrvérzés, köszvény eseténr,ti, míg a derivatio-  Raymann meghatározása szerint 
- a  vér „lendületét” („impetus sanguinis") a gyenge, gyulladt testrészről az erő
sebb szomszédjára tereli át. Azonban az utóbbi kettő eljárást többen tagad
ták56 57. Hajói végzik az érvágást, akkor szerintük az artéria és a szív újból meg 
tud telni friss vérrel, és először az artériában a vér gyorsabb mozgásával -  va
gyis lényegében a vérnyomás emelkedésével - já r /8 59 60 Kraegelius megállapítása 
szerint az érvágás összes hatása levezethető a vérmennyiség csökkenéséből/1

Betegség esetén legjobb az első napokban eret vágni, később részben 
azért nem lehet, mert a páciensek egyszerűen tiltakoznak ellene, vagy a körül
mények nem engedik.'"0

Az érvágással kapcsolatban több babonás hiedelem is kialakult. Heister is 
az éjszakai érvágás mellett foglalt állást, s ugyanígy Raymann Sámuel is fontos
nak tartotta az operáció időpontját: szerinte a legjobb időpont az éjfél -  vagy 
legalábbis éjfél környéke fogyó hold mellett -  mert a hold a testnedvek úr
nője (humorúm domina) sa  legtökéletesebb, ha ezeken kívül a műtétet feb
ruárban vagy októberben hajtják végre, ahogy azt már Hippocratés is előírta a 
szerző szerint.61 D.A. Hancke szerint a napéjegyenlőség a legalkalmasabb idő
pont az érvágásra.62 Miskoltzy Ferenc (illetve Norr Erhard) szerint akkor jó  az 
érvágás, ha a Hold a Kos, „Mérték” (Mérleg), Nyilas, Vízöntő, Rák vagy Halak 
jegyében jár.63 Részben babonán, részben megfigyelésen alapuló elemek van
nak Miskoltzynál a megvágott érnél a vér színének értékelésében: ha sűrű a

56 Kraegelius, 1729. I.és46.
57 R a y m a n n , 1738.13-14. és 3.
58 KRAEGELIUS, 1729. 9.és 13, Kraegelius szerint a vér lehet jó vagy rossz. Az utóbbi pl. vér

bőség esetén vagy ha beteg az illető.
59 Kraegelius, 1729. 47.
60 HUSZ'I’Y, 1777. 6.: Huszty az érvágás többszöri megismétlése mellett foglal állást, a beteg

ség első napjaiban végzett érvágásról Celsus és Hoffmann véleményét veszi át. "C m iu m  
tjuidmn esi, ut plunmum fminis quallvor diebus mm oplinm sueaam delrahi sangtiittem; nénim, 
(jumtum plemnu/ue diem impedimenia in neule deaimbenlibus inápianl phlebolonum velanlia: 
ddnlüas (!) aegri, pauca admodnm jluidus cnunr, cuius maxi-ma jtars in vasis minimis iám in- 
sjrissala haereL,. " (10-11.)

61 Raymann , 1738. 38-39.
62 H a n c k e , 1730. 25-26.
63 M iskoltzy, 1742.347.
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vér, a mell beteg, ha kék, a lép szenved, ha sárga, a máj, ha kemény és fekete, 
az ember nagy félelemben volt. ..84

Szintén népszerű gyógymód volt a purgálás- bár erről jóval kevesebb disz- 
szertáció született, mint az érvágásról hashajtás, hánytatás, ami során a be
teg „megtisztul” a betegségektől. Am gyakran többet ártott, mint használt: ki
merítette a legyengült szervezetet, s ezt már a kortársak közül is többen észre
vették. Rácz Sámuel a "tüzes skarláttal kapcsolatban írja, hogy Sauvages egy 
ilyen járvány alkalmával hashajtó majd liánytató szereket adott a betegeknek, 
akiknek nagy része aztán ebbe bele is halt,85 bár a scarlatina biliosánál és put- 
ridánál azután minél korábbi hánytatást, illetve érvágást, hánytatást és hashaj
tót javasol, ami valószínűleg igen kimerítő lehetett a pácienseknek/*

A mai értelemben vett sebészethez tartozott a sebek kezelése is. Hatásuk 
alapján megkülönböztettek tiszta (felületi), „egybe-foglaltattak”-at (vagyis amik 
mélyebbek voltak: nem csak a bőr felületét érték, hanem pl. fontosabb ere
ket) és halálos sebeket.64 65 66 67 Heister egyszerűen csak gyógyítható és halálos -  sa- 
nabilia an lethalia -  sebeknek nevezi őket, a halálosakat azonban ugyanúgy 
különbözteti meg, mint a többiek.68 69 A halálos sebeket szintén három csoport
ra osztották: lehetett 1. Elkerülhetetlenül halálos: nagyagy, kisagy, gerincvelő, 
szív... sebei; 2. „magukban halálos” (magyarra fordítása a per se, sua natura 
lethalia vulnera kifejezésnek) és 3. „történetesen, baleset folytán ” halálos (szintén 
fordítás: per accidens lethalia trulnera): ezek csak akkor okoznak halált, ha a se
bész valami nagy hibát követ el a seb kezelése folytán.66 A Boerhaavéra tá
maszkodó Benjámin Gooch szerint pl. sokszor a nagy mennyiségű vér látvá
nyától ijedenek meg a sebészek és tartják halálosnak azt a sebet, amin még

64 MlSKÓI.TZY, 1742, 353. Miskoltzy elég komolyan foglalkozik az asztrológiával, mert sze
rinte (vagyis Norr Erhard szerint) a csillagok befolyásolhatják az ember egészségét: a 
Bak csillagkép pl. szerinte a térdre van hatással, (uo.76.), s minden egyes csillagnak 
valamilyen, alaptulajdonságot ad, pl. a Venus hideg és nedves, ami azért fontos, mert 
szerinte a négy alapelem egyensúlya határozza meg az egészséget (ebben ókori előzmé
nyekre megy vissza). (77-79.)

65 RÁCZ, 1784. 89.
66 RÁCZ, 1784. 99. és 102.
67 Goocli, 1767.1.67.
68 HEISTERUS 1739. 45. A  halálos sebek három csoportjának neve nála: prorsus insanabiüa 

(egyszerűen halálos), pet se/ sím natura lethalia, per accidens sívé per eirarem lethalia (49.)
69 RÁCZ, 1794.1. 234-235.
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lehetne segíteni: Gooch pl. az artériás sebek esetén (igen helyesen) meg van 
győződve arról, hogy az ér leszorításával lehet segíteni a betegen.70

Megkülönböztették a sebeket a2  alakjuk és az alapján, hogy mi okozta: le
hetett vágott (sássá), törött (contusa), szúrt (puncta), lőtt (sclopetana) és mér
ges (venenata). Utóbbit okozhatta kígyó vagy veszett kutya. Rácz Sámuel 
ebben az esetben köpölyözést, a vér kiszívását és kőrisbogár-port javasol71 -  
egyébként a kőrisbogár veszettség elleni használatáról csak magyar források
ban lehet olvasni. Veszettség elleni népi gyógyszerként használták még a 20. 
század első felében is, főleg az Alföldön.

Stephanus Avnerus és Heister a sebek mélységén kívül még megkülönböz
teti azokat alakjuk alapján: lehet szűk, széles, egyenes, ferde, öblös... és ez sze
rinte kapcsolatban áll a seb veszélyességével,72

Fontosnak tartják a sebek kitisztítását, mert ezzel megakadályozhatják an
nak elfertőződését és súlyosabb betegségek kialakulását. Vagyis az antiszepszis 
megjelenik a sebek kezelésében (bár nem válik általánossá a 18. században) — 
ebben különösen nagy szerepe volt Nagy Frigyes porosz király tábori sebészé
nek, Bilguernek.73 74

III. Sebészek a 18. századi Magyamrszágon

1. A  borbély-sebészek társadalma a 18. század e lső  felében

„Micsoda a' Chirurgus? A Chirurgus nem egyéb, hanem az természetnek szolgája... a1 
természet a’ még élő testben maga az orvos, és magán erőszakot tenni nem enged... ”7!

Az idézet röviden kifejezi a 18. századi sebész felfogását a világban betöl
tött szerepéről: ő pusztán alázatos szolgcgí az élet és halál igazi urának, a ter

70 GOOCH, 1767. I, 78., 119, és 161-162. és ugyanez Miskoltzynál a vér megállításának m á 
sodik módja: "...A ' kéael-való összeszorílással, m é g  az vér öszve-sűriísődik és megáll..." 
(MlSKÓLTZY, 1742. 140.)

71 GOOCH, 1767. 237-239.
72 AVNERUS, 1712. 7., H e iSTERUS 1739. 45. (Heister a sebek alakját az azt okozó eszközzel 

hozza kapcsolatba.),
73 MANNlNGERé.n.. 45.
74 MISKÓL1Y.Y, 1742.1.
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mészetnek. A chirurgus75 a betegen megpróbálhat segíteni, de a végső ered
mény már nem rajta múlik. Mivel a 18. század első felében a gyakorlati keze
lést, mind a cura internál, mind a cura extemát is a sebésznek kellett elvégeznie, 
ezért i á jóval nagyobb felelősség nehezedett, mint az adott kezelést kiválasztó, 
szóbeli instrukciókat adó, gyógyszereket elrendelő medicusra.

Ez az oka annak, hogy a 18. század elején a sebészcéhek óva intették tagja
ikat a halálos betegektől, nehogy a laikusok azt higgyék, a sebész ölte meg az 
illetőt.76 A tény, hogy tartanak ettől az eshetőségtől jelzi, hogy a társadalom
ban nem volt túl pozitív megítélése a sebészeknek. A 16-17. században egy sor 
negatív sztereotípia alakult ki a sebészekkel kapcsolatban: nem elég, hogy 
műveletlenek -  latintudásuk siralmas babonások és pénzhajhászok, még a 
feladatukat sem tudják ellátni rendesen -  még eret sem tudnak vágni a köz
mondás szerint borbély-sebész bármilyen jöttmentből lehetett -  „Se írja, se 
szelencéje, mégis borbéllyá teszi magát*77 —, ráadásul „nagy hajlandósággal viseltettek 
minden iránt, ami alkoholtartalmií volt”.78

A 18, század első felében a sebészek céhszerű keretek közt működtek. A há
rom legfontosabb sebészcéh a budai német céh (1703), a pápai (1750) és a 
debreceni (1735) volt79 80, de működött sebészcéh Tatán (1727) és Vácott (1739) 
is,8ü voltak sebészek Kassán, Brassóban, Érsekújváron, Pozsonyban és Győrött 
is -  főleg a szabad királyi városokban.81 A céhekbe nehéz és költséges volt 
bekerülni, hiszen egy külső jelentkezőnek átlagosan három-négy évet kellett 
inaskodással eltöltenie, egyidejűleg a földműveléssel is kellett foglalkoznia, ha 
pénzzel nem tudta magát kiváltani alóla. A debreceni sebészcéh 25. articulusa

75 A kora újkori forrásokban chyrurgttsnak nevezik a borbély-sebészeket, sebészeket, míg 
physicusnak az egyetemi végzettséggel rendelkező és a vármegye vagy a város élén álló 
orvosdoktorokat. A sebészek nem csak gyógyítással foglalkoztak, hanem borbélykodással 
is, mivel eszközkészletük megfelelt mindkét típusú munka elvégzésére. A 18. század 
utolsó évtizedeitől fogva kezdik hangsúlyosan megkülönböztetni a hajat vágó, borotváló 
borbélyokat (barbitonsor) és gyógyítással foglalkozó, képzettebb sebészeket (chyrurgus).

76 A debreceni sebészcéh 9. regulája (Jaki , 1955, 26.)
77 E n d r e i, 1980. 268.
78 MAGYARY-KOSSA Gyula: Régi magyar sebészekről (In: Magyar Orvod E m lékek, a továbbiak

ban MOE II. 49-52.)
79 Demkó, 1894, 502. A debreceni sebészcéh 1586-tól, Báthory Zsigmond kiváltságlevelétől 

eredezteti magát. (MOE IV. 201.)
80 MOE IV. 189. és Linzbauer II. 151.
81 MOE IV. 142. és Linzbauer II. 476. (1759: A kassai sebészek privilégiumairól), Miskóltzy 

Ferenc Győrött praktizált. (Weszprémi, 1960. 229.) A kassai sebészcéh már a 16. század
ban működött, mégpedig olyan sikeresen, hogy befolyása alá vonta a környékbeli (mis
kolci, varsányi) céheket. (ENDREI, 1980.)
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kimondta, hogy „Amelyik inas a paraszti munkától magát fel akarja váltani pénzzel, 
amint gazdájával megalkhatik, szabados lészen' Majd további három évet szol
gált legényként valamelyik mesternél, közben megkívánhatták tőle a vándorlás 
közbeni tapasztalatszerzést is.*0 Tanulmányai befejeztével mesterremeket 
kellett készítenie, amiben könnyen találhattak kivetnivalót. A céhek felépítését 
és belső viszonyait a debreceniek 1735. dec, 30-i és a pápaiak 1750. júl. 27-i 
okleveléből lehet közelebbről megismerni.81 Mindkét céh újévkor gyűlt össze, 
hogy új céhmestert válasszon,82 83 84 85 ugyanakkor a lemondó céhmesternek pontos 
számot kellett adnia működéséről.86 A céh pénzére szigorúan vigyáztak.87 
Bevételeiket könnyen gyarapíthatták különböző díjtételekkel88 89 és büntetések
kel, így ha valaki nem tartotta be a szabályokat (nem ment el a háromhavonta 
tartott gyűlésekre,80 esetleg elcsábította más inasát90) .

A céhben tanuló inasok, legények tevékenységére is szigorú szabályok 
vonatkoztak. Mindkét helyen legalább három évben határozták meg az inas
éveket,91 92 amihez a debreceniek még kikötötték, hogy ezt az időt nem lehet 
pénzért megváltani, s aki megpróbálja, azt megbüntetik, míg a pápaiaknál a 
három év után a jelöltnek 20 Ft-ot kellett befizetnie a céhkasszába, amiből 5-öt 
a legények kaptak. Ha valaki eljutott a mestervizsgáig, Debrecenben 25 Ft-ot 
kellett a céhládába tennie s vendégül kellett látnia a mestereket, míg Pápán 
20 Ft-ot kellett befizetnie a „mesterasztalért”.02 A vizsga Debrecenben könnyebb 
volt, összesen hat gyógyszert kellett sikeresen elkészítenie a jelöltnek, de ha

82 JÁKI, 1955. 6. és LlNZBAUKR II. 71. (60.) A pozsonyi sebészek a fürdősökkel együtt kaptak 
privilégiumlevelet 1732-ben. (Linzbauer 11.41.J Az érsekújvári sebészek 1743-ban kaptak 
kiváltságlevelet. (Linzbauer 11.307.) A felsorolt városokból látszik, hogy a sebészek főleg 
Felső-Magyarországon, a nyugati határhoz közeli városokban működtek.

83 A budai német sebészcéh jelöltjei tői megkövetelte a vándorlást. (JÁKI, 1955. 6.)
84 Linzbauer ii. 71. és Linzbauerii. 368.
85 Debrecen 1. art., Pápa 24. art.
86 Debr. 2. art.
87 Debr. 1. art,
88 Pápa 16. art. -  a vidéki kiszállások árát határozza meg 1 Ft-ban.
89 Debr. 4. art.: Ha a legény nem jelenik meg. 2 Ft a büntetése (egyébként is háromhavonta 

a mesterek 26, a legények 12 „pénzt" fizettek fejenként a céh ládájába); Pápa 14. art.: itt 
háromhavonta 25 „pénzt” kellett befizetniük a tagoknak.

90 Debr. 16. art.: A más legényét, inasát elidegenítő mester büntetése 4 Ft, Pápa 22. art.: itt 
magasabb a büntetés (mivel másfél évtizeddel később keletkezett, vagy mert nagyobb 
méreteket ölthetett az inasok elcsalása?), 12 Ft. Pápán azonban nemcsak a mestert köte
lezik, az inasnak is előírják, hogy nem hagyhatja el urát (11. art,). Az inasok elcsábítása 
már a 16. században általános jelenségnek számított. (ENDREI, 1980. 267.)

91 Debr. 24-25. art., Pápa 12. art.
92 Pápa 5. art., Debr.8-9. art.
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nem sikerült, a kárt köteles volt megfizetni, s az egészet csak egyszer próbál" 
háttá újra, míg Pápán a legénynek 10 flastromot és 2 kenőcsöt kellett főznie; 
tehát itt többet követeltek, de legalább háromszor megismételhette a vizsgát a 
jelentkező, ha az elsőre nem sikerült.93 94 A fentiekből kitűnik, hogy egy idegen
nek, aki sebésszé akart válni, nemcsak sok időre és türelemre, hanem még 
elegendő mennyiségű pénzre is szüksége is volt. Ha pedig nem sikerült a 
mesterremek, akkor fáradozása kárbaveszett. Mindezen túl a személyes 
szimpátia is szerepet játszott a vizsga pozitív vagy negatív kimenetelében. A 
személyes túlkapások ellen próbált fellépni a Helytartótanács 1751-es rende
leté, amelyben megkövetelték, hogy a vizsgát ajelölt pártatlan ember előtt te- 
gye le.

Egy kívülálló kortársnak a sebészcéhek zárt, kiváltságos közösségnek tűn
hettek, amelynek tagjai ezt a soklépcsős képzési rendszert a saját kiváltságaik 
megőrzésére találták ki. Meg kell azonban jegyezni, hogy amilyen nehezen 
kerülhetett be valaki egy sebészcéhbe, egy sebészmester gyerekét ugyanolyan 
nehezen vették be egy másik céhbe.95 A céhek zártságát biztosította az is, hogy 
mindegyiknek saját vizsgaszabályzata volt. Hiába tudott valaki többet egy céh
tagnál, ha nem náluk vizsgázott le. A debreceni származású, de tanulmányait 
Nógrádban végző Vég András vizsgáival kapcsolatban derítették ki Debrecen 
elöljárói, hogy a helyi borbély-sebészek nagy részének súlyos anatómiai hiá
nyosságai vannak (nem tudták megmondani, hol van a máj).96

A szabályok egy része a különböző díjak befizetésével és pénzbüntetések
kel foglalkozik. A sebészcéhek monopolhelyzetét erősítette a numerus clausus 
és ezzel együtt a kontároktól való elzárkózás. (A kontár eredetileg a máshol 
tanuk chirurgust jelentette.) Debrecenben csak kilenc chirurgus lehetett, és 
ezt a számot csak a magistratus határozata alapján lehetett növelni.97 Pápán a 
céhtagoknak -  a verseny elkerülése érdekében, valamint a mesterek közötti

93 Debrecenben a következőket kellett elkészítenie a legénynek: Demhylon magnum m m  
Chmiiiís Filii Zach/mae, Deachylon ttutrum aimphoraíum; Ewpfastmm de Melilolo, Emplaslrum 
Cürinnm; UnguaUuw de A Uhun, UngueiUum Aegypliaatm (Debr.8.art.), míg Pápán Eiuplttsl- 
rim  Dia cl. Cum Guutmis, Emj/l, de Melilolo, Empl. Oxiirocmm, Evtpl. defttnsivtm ntbritm, 
Em.pl. Sejti.lícium, Empl. ad mjiluras, Empl. Ciuobrium, Empl, sliplicum Crocei, Empl Diapkore- 
Imim és Einj/L Gratia Dei; Ungumlnm neívmnm és Ungtt. De AUhe.a volt a követelmény 
(Pápa 4. art.).

94 Jaki , 1955.8.
95 Jaki , 1955.5.
96 Daday, 1960.170-172.
97 Debr. 14. art. A debreceniek határozata 1725-től a városban maximum kilenc sebész 

működését engedte. (MOE II. 62.)
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ellentétek megakadályozása végett -  a városban csak egy műhelyük lehetett.1* 
A céhek erősen ragaszkodtak is ilyen jellegű kiváltságaikhoz, többször még a 
magistratusra is befolyással voltak, különösen, ha tigy érezték, egy ,jöttment” 
idegen veszélyezteti előjogaikat.'10

Aki azonban tagja volt a céheknek, azt a céh támogatta, s még özvegyéről 
is — amíg a férje nevét viselte -  gondoskodtak. Ezek az intézkedések a céhta
gok összetartását és a céh zártságát vélték biztosítani. A belső egység fenntar
tását célozta a tagok közti viszálykodás tiltása, a céh békéjének hangsúlyo
zása.1011 A haldokló mester ágya mellett nappal egy másik mesternek kellett 
figyelnie, éjszaka két másiknak kellett virrasztania (természetesen büntetés 
terhe mellett). A halott eltemetéséről gondoskodtak, az özvegy megkapta a 
korábban a férjének kijáró díjat, s fiát is támogatták, ha ő is apja foglalkozását 
akarta folytatni, s Debrecenben elengedték neki a 25 Ft fizetését, csupán a re
meket kellett elkészítenie. Ha az özvegy új félje, vagy a mester leányának férje 
akart mesterré válni, akkor pedig a 25 Ft felét kellett befizetni. Ez a gyakorlat 
is azt jelzi, hogy minden körülmények között meg akarták Őrizni a társaság 
zártságát.98 99 100 101 Ez volt az oka az elhalálozott mester hozzátartozóival való jó bá
násmódnak. Azonban ha a mester életében nehézségekbe ütközött, s a céh 
megsegítette, akkor a kölcsönt a mester halála után -  ha életében nem fizette 
vissza -  az özvegynek kellett megadnia a tartozást.102

Gyakoriak voltak az ellentétek a céhes sebészek és az idegenből jött, ott ta
nult chirurgusok közt. Az előbbiek nem akarták az idegen gyógyítókat befo
gadni soraikba, de mivel az egész országban kevés sebész és még kevesebb or
vos volt, ezért a Helytartótanács 1752-tól megkövetelte, hogy ahol nincsen 
sebészcéh, ott a vármegye tartson chirurgust, aki a szegényeket ingyen gyógyít
ja.103 104 Ugyanakkor a magistratus vagy a vármegye megbízatásából tevékeny
kedő sebésznek sem volt biztos a megélhetése. 1772-ban a pozsonyi sebésze
ket, akik a febris putrida járvány ideje alatt szorgalmasan dolgoztak, a várme
gye egyszerűen nem fizette ki, csak előleget kaptak a munkájukért.101

98 Pápa 19. art.
99 DADAY, 1960. 170-171.: A cseh származású, bécsi egyetemen vizsgázott Hurtig Antalt a 

soproni sebészek szó szerint kiüldözték Sopronból, míg Vég András befogadása ellen a 
debreceniek tiltakoztak -  itt valószínűleg erős személyes ellentétek is szerepet játszhat
tak. mivel Vég többször levizsgázott (bár anatómiai ismeretei meglehetősen hiányosak 
voltak) és a pénze is meglett volna ahhoz, hogy bekerüljön.

100 Pl. Debr. 6.art., Pápa 6-8. art.
101 Debr.10-11. és 21-22. art.
102 Debr. 20.art.
103 Dkmkó, 1894. 505., JÁKl , 1955. 8.
104 DADAY,1960. 170.
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A céhek hatalmának megtörését célozta az az 1761-es rendelet is, amely 
szerint a vizsgázott sebészt akadály nélkül kötelesek voltak felvenni bármely 
sebészcéhbe és engedélyezni kellett neki, hogy szabadon nyithasson műhelyt. 
Ezenfelül bármely szakmában tilos volt a mesterek számát korlátozni/00

Az idegen gyógyítók tehát nehezen tudtak beilleszkedni. 1751-ben Nógrád 
megye főorvosa, Perliczy János Dániel (1705-1778) tervezetet nyújtott be Má
ria Teréziának, amelyben felvázolta a korabeli magyar egészségügy legfőbb 
problémáit. Szerinte inkább a magyarországi orvosokat és sebészeket kellene 
megfelelő képzésben részesíteni, mert a külföldi orvosoknak sok konfliktusuk 
származott abból, hogy nem ismerik a magyar nyelvet, a helyi szokásokat. An
nak ellenére mondta ezt, hogy tudta, az országban nagyon kevés volt a megfe
lelően képzett gyógyító Szerinte a sebészeknek és a bábáknak magasabb 
szintű oktatást kellene biztosítani, el kellene mélyíteni anatómiai ismereteiket 
(rendes boncolásokon való részvétellel).100 Ez a terv nem tudta egyik napról a 
másikra megváltoztatni a körülményeket, mint ahogy a Helytartótanácsi ren
deleteknek sem volt kezdetben foganatja, különösen, hogy több rendelkezés 
kifejezetten a céhek ellen irányult, ahonnan a korban az ország sebészeinek 
nagy része kikerült. Győry Tibor szerint a terv legnagyobb hibája az volt, hogy 
az orvos- és sebészképzést az egyetemtől független iskolában képzelte el.105 106 107 108

1761-ben határozták meg pontosan a sebészvizsga menetét, követelmény
rendszerét. Ebben a vizsgázót felmentették a flastrom-, vagyis a Remek elké
szítése alól, aminek a helyébe a pontosabb elméleti, vagyis anatómiai ismere
tek léptek. Aki kiállta a vizsgát, azt bárhol kötelesek voltak felvenni a helyi 
céhbe, a városban műhelyt nyithatott és a város polgárai közé is felvették.11,8 
Az ország vezetése már a század első felében próbált segíteni a Magyar Király
ság területén letelepülni szándékozó képzett orvosokon és sebészeken. Ezt eb
ben az időszakban elsősorban nem országos érvényű rendeletekkel, hanem 
egyénileg adott kiváltságlevelekkel oldották meg. Ezek az oklevelek biztosítot

105 Ezzel a rendelettel ugyan nem sokat értek el, hiszen Vég Andrással szemben is a debre
ceniek a numerus claususra hivatkoztak, és még 1784-ben is kilenc sebészük volt. DA- 
DAY, 1960. 173. és MÓL C 66 Nr. 6. 84. cs. 85. kf. 1783/1784 (Debrecen, 1784. dec. 4.) 
Daday szerint a céhek ekkor kezdik el támadni a céhen kívüli vetélytársaikat.

106 LenzbauerII. 378. és K.OSÁRY, 1980.162-163.
107 GyŐRY, 1936. 20. Gyory még két tervet említ, 1730-ban Gömör megye Physicusának, 

Bácsmegyei Pálnak tervét, valamint 1727-ben a besztercebányai Moller Károly Ottóét. 
Egyikük sem egyetemi szintű képzésre gondolt.

108 JÁKi, 1955. 8. és LlNZBAUER II. 501. A céhtagok megvendégelését, a Remekebédet pedig 
1766-ban tiltja be a Helytartótanács. (MOE II. 65.) A céhtagok és a sikeresen vizsgát tett 
jövevények közt így is sok ellentét volt, pl. 1759-ben a lőcsei sebészek nem akarták befo
gadni az újonnan jött társuka t. (MOE IV. 420.)
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ták a tulajdonosának, hogy az adott város sebészcéhébe felvegyék. így történt 
ez 1732-ben Johann Conrad Römer és 1734-ben Johann Cári Schwartz eseté
ben, akik bekerültek a pozsonyi sebészek soraiba.100 Az utóbbi ellen foglaltak 
állást a helyi sebészek, ám a város magistratusa kiállt Schwartz mellett. Po
zsonynak érdekében állott, hogy minél több gyógyítója legyen, mert az 1730- 
as években különösen súlyos pestisjárvány vonult végig az országon, amely -  a 
források tanúsága szerint -  1739-ben tetőzött. A helyzet súlyosságára jellemző, 
hogy attól tartottak, a járvány eléri Pozsonyt, sót Ausztriát is. Folyamatosan 
küldtek Pozsonyból és Budáról sebészeket és orvosokat a járvány sújtotta terü
letekre,1l(J ahonnan 1738-tól kezdve jelentést kellett írniuk,109 110 111 112 113 114 115 1739 júniusától 
pedig már halálbüntetést helyeztek kilátásba a betegséget eltitkolóknak -  ek
kor a járvány már közvetlenül fenyegette Pozsonyt, és 1739 júliusában lépte át 
az addig természetes határvonalnak tekintett Vág folyót.11' Az osztrák-magyar 
határ még 1740-ben is vesztegzár alatt volt, átlépőire halálbüntetés várt.m

A 18. századi Magyarország járványait tehát nehezen lehetett kezelni -  en
nek egyik oka az orvos- és sebészhiány volt, ami szembetűnő az 1747-es összeí
rásban is.111 Az országban ekkor 168 esküdt, 10 nem esküdt sebész és 9 bor
bély működött. Ez összesen 187 sebészetben valamennyire jártas személyt je
lent, ami akkor is kevés, ha figyelembe vesszük, hogy az 1720-as adóösszeírás
ban még csak 96 borbély-sebész szerepelt,1111 és tudjuk, hogy voltak be nem je
lentett területek is, ráadásul ezen személyek nagy része nem szétszórva, 
hanem kisebb csoportokban dolgozott egy-egy településen. (így Debrecen
ben a kilenc chirurgus.)

További konfliktus forrása lehetett egy-egy sebész vallási hovatartozása is. 
Pápán az egész sebészcéhnek gondja származott abból, hogy tagjai nem kato

109 LlNZBAUERlI. 44., II. 64.
110 A nevek alapján a kiküldött sebészek és doktorok nagyrészt német anyanyelvűek voltak, 

legalábbis Linzbauer mást nem közöl. (LlNZBAUERlI. 94., II. 122., II. 162., II. 179., II. 
194.)

111 LINZBAUER II. 121. A leírásnak tartalmaznia kellett a betegség- tüneteit, mennyire tom
bol az adott területen, mik a beteg esélyei, milyen gyógyszereket lehet alkalmazni, vala
mint mit lehetne tenni a járvány visszaszorításáért.

112 A pánikhangulatra jellemző, hogy a sebészeket is erővel kellett kényszeríteni, hogy 
Nagyszombatba menjenek (LINZBAUER II. 186.).

113 LINZBAUER II. 216. (Ugyanakkor a magyar-horvát haláron át lehetett kelni. LINZBAUER
11. 220.)

114 DemkÓ, 1894. 505. Mivel a járványok meghatározó elemei maradtak a 18. századi Ma
gyarország történetének, ezért 1769-től megkezdődött a külön járványsebészek képzése. 
(LlNZBAUERlI. 608.)

115 Székely, 1960.132.
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likusok voltak.1,1' Pfeiffer Dávidnak 1752-ben többszörös ellenállással kellett 
szembenéznie Pozsonyban: egyrészt mert jövevény, másrészt mert nem katoli
kus volt. Privilégiumlevele megengedte neki, hogy szabad és közhasznú sebé
szi gyakorlatot folytasson a városban, de vállalnia kellett ugyanazokat a terhe
ket, amelyeket a város többi sebésze viselt.116 117 118 A század első felében több nem 
katolikus személynek szóló uralkodói kiváltságlevelet ismerünk, a század má
sodik felében inkább általános érvényű rendeletekkel próbálják rendezni az 
ország egészségügyét. A vallási hovatartozás azonban továbbra is gondot oko
zott, ami a legszembeötlőbben a katolikus bábák és a nem katolikus csecse
mők és szüleik viszonyában jelentkezett: Ha a gyerek életveszélyben volt, nem 
tudták, hogy megkereszteljék-e vagy sem. Az 1770-es években az uralkodó egy
értelműen a katolikusokat támogatta: az 1770. október 4-i Gmerale Nonnati- 
vum in Re Sanilatis-bari az esküformulák (mindegyik egészségügyi ágban) el
lentétben álltak a nem katolikusok hitelveivel; az esküt ui. Istenen kívül hang- 
súlyozottan Szűz Máriára és a szentekre kellett letenni.

Feszültséget kelthetett a ehirurgusok számára kiadott árszabás is: mivel 
egy-egy sebészcéh tagjai konkurenciára nemigen számíthattak, sokszor drága 
lehetett egy-egy kezelés. Ez ellen lépett fel a Torkos-féle Taxa Pharmaceutica 
1745-ben. Eredetileg csak egy javaslat volt, törvényerőre 1755-ben emelkedett 
a Planum Regulationis de Re Sanitatis részeként.119 Az 1770-es Normativum előtt 
ez az egyetlen olyan tervezet, amely az egész országban, minden területre kiter
jedően szabályozni akarta az egészségügyet.

Torkos Jusztusz János jól ismerte a hazai egészségügyet, tervezetét latinon 
kívül magyarul, németül és szlovénül is kiadta, hogy mindenki számára köz
érthető legyen. Szerinte a jó sebész éjjel-nappal álljon rendelkezésére a bete
geknek, legyenek serények, körültekintőek és józanok (sobrietati; úgy látszik neki 
is szembetűnő volt a sebészek közt gyakori alkoholizmus), tisztességesek (1. 
pont). Az orvosokkal viselkedjenek illően, az ő tanácsát és előírásait tartsák 
be, amilyen szigorúan csak lehet (2. pont), a gyógyszerek nagy részét hagyják, 
hogy a gyógyszerészek készítsék és kevés belső orvosságot írjanak fel (3. 
pont). Súlyos betegség esetén hívjanak egy bölcs orvost (médiáim aliquempru- 
dmtem) és az ő tanácsát fogadják meg (4. pont); végül, de nem utolsó sorban 
a betegüktől ne fogadjanak el olyan ajándékot-pénzt (injustam mercedeni), ami 
nem illeti őket meg (7. pont). A Taxa Pharmaceutica a sebészek számára

116 MOE IV. 377/a ., LlNZBAUF.&II. 368.
117 Linzbauiír II. 392.
118 „ ...S ic  me D m s  ad ju vet, Sanclw /ne Del P a m is , el Virgo M a ria  el om nes Stm cli 

(LlNZBAUERlI. 671. 565.)
119 Di-MKÓ, 1894. 505., LiNZBAUElUI. 328. és II. 412.
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nagyrészt korlátozásokat jelentett. Több articulusban szembeszökő az orvos 
nagyobb tekintélye. Ezenkívül Torkos védi a gyógyszerészek érdekeit, vala
mint a páciensekét, ezért közöl végül egy ártervezetet, ami pontosan leírja az 
egyes betegségek kezeléséért beszedhető összegeket.120

Szintén a szigorúságot célozta az 1747-ben -  az eskü megkövetelésével pár
huzamosan -  bevezetett vizitrendszer is.121 122 Évente egyszer váratlanul megláto
gatták az adott sebészt (bábát, fürdőst, gyógyszerészt), s ha észrevették, hogy 
nem az esküjének megfelelően cselekedett, akkor eltilthatták munkája gya
korlásától. (Bár ez a rendelet elsősorban a gyógyszerészek ellen irányult, hogy 
ellenőrizni tudják az áruforgalmukat.)

A század második felében megfigyelhető másik tendencia -  céhrendszer 
egyeduralmának megtörésén kívül -  az egészségügyben dolgozók képzettsé
gének javítása, és ezzel kapcsolatban a nem megfelelő tudással rendelkezők 
kirekesztése, vagyis az egyszerű borbélyok és a sebészek megkülönböztetése. 
Ahogy a század első felét egészségügyi szempontból a Taxa Pharmaceutica és 
az azt felhasználó 1755-ös Planum Regulationis in Re Sanitatís fémjelezte, a 
század második felének két legfontosabb eseménye az 1770-es Generale 
Normativum, valamint a nagyszombati (majd onnan Pestre, aztán Budára köl
töztetett) orvosi fakultás létrehozása volt.

Megfigyelhető, hogy a század második felében egyre inkább támogatták a 
képzett, ám céhen kívüli sebészeket, másrészt a sebészi (orvosi stb.) cím vise
lését egyre szigorúbb feltételekhez kötötték, megjelenik az eskü, ami ponto
san körülhatárolja a sebész feladatait és helyét az „egészségügyi ranglétrán", 
utána következik a vizsga - és a vizsgakövetelmények átalakítása. Remekflast- 
rom helyett -  amit egy jó sebésznek tudnia kellett elkészítenie, ám az egész
ségügyet szabályozók nem ezt hangsúlyozták, nehogy túlságosan kiéleződjön 
a sebészek és gyógyszerészek közti konfliktus -  az anatómiát kellett elsajátíta
nia a sebészjelöltnek. Végül nem volt elég a vizsga, a sebésznek egyetemi okta
tásban kellett részesülnie s szigorlatot tenni az ott elsajátított anyagból.

A céhek megpróbáltak igazodni az új követelményrendszerhez. Debrecen
ben fennmaradt három irat az 1760-as évekből, amely a sebészvizsga anyagát 
és a sebészek alapelveit tartalmazta. Jaki Gyula szerint a vizsga anyagának ki
dolgozásában szerepe volt Weszprémi Istvánnak is.1"  A vizsga szerint chirur- 
gus, vagyis borbély „az olyatén orvosló személy, aki a nyavalyákat inkább csak kézzel

120 A ficamért 2-3 Ft. boncolásért 3-5 Ft, artériát vagy vénát sértő sebért 3 Ft, érvágásért 
kézen 3-4 Ft 10 garas járt.

121 MOE ÍV. 358. és LlN7.BA.UER II. 336,
122 JÁKl, 1955. 16.
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gyógyíttya”}''1 Legyen éles szemű, bátor és jártas az anatómiában és a bonctan
ban. A „bátorságra” azért van szüksége, hogyha a beteg jajgatna a fájdalomtól, 
a sebésznek akkor is legyen lelki ereje elvégezni a szükséges beavatkozást, 
másrészt legyen mersze elvégezni pl. az amputatiót, trepanatiót.123 124 * 126 Fontosnak 
tartja a beteg megvigasztalását is - ami a beteg gondozásában fontos, de olyan 
jó megfigyelésekről, módszerekről is írnak az alapszabályukban, mint pl.: a 
csecsemőnek hasznos a sírás, a seb gyógyulásához diéta kell és hogy a munkás 
ember ritkán beteg.12J Ám hiába a modernizálás, már a Generak Normativum 
kimondja, hogy csak egyetemi vizsgát tett sebész praktizálhat. I2)i

A magasabb fokú iskolázottság megkövetelése együtt járt a gyógyítás babo
nás elemektől való fokozatos megtisztításával. 1756-ban megtiltják az érvágást 
és a scarificatiót kalendáriumi napokon127 és képzetlen ember nem végezhet 
lithotomiát.128 129 130

III,2. Az 1770-es Generálé Normativum- szigorodó követelményrendszer

A 18. századi magyar közegészségügy mérföldkövének tekinthető az 1770-es 
Normatíva kiadása. Mária Terézia ezzel a rendelettel az egész birodalomban 
egységes egészségügyi rendszert akart bevezetni. Célja a gyógyító rétegek kép
zettebbé válása, valamint felelősségteljes munkavégzése volt.

Az Generale Normativum, in Re Sanitatis pontosan körülhatárolta a sebészek 
feladatait és megkövetelte tőlük az egyetemi vizsgát. Csak az ott szerzett bizo
nyítvánnyal (testimonium) praktizálhat a chirurgus.12í> Ismételten előírja a sebé
szeknek a józanságot.1SÜ A leírásban vagy inkább előírásban -  vissza

123 JAKI, 1955. 17.
124 Jaki, 1955.17. é s 26.
125JÁK1 , 1955. 28-29. Raymann Sámuel szintén megfigyelte, hogy a dolgos emberek 

ritkán betegek, nincs szükségük érvágásra sem. (RAYMANN Sámuel: DisserkUio iu a u g tm d is  
medica d e  venne, seclione (Halle, 1738) 32.)

126 Jaki , 1955. 30.
127 LlNZBAUER. II. 424. Scarificatio: "felületes bemetszések vérelvonás céljából" .(Révai 

Lexikon XVI.609.)
128 LlNZBAUER II. 438. A tiltás azon vándorok ellen alakult, akik tk. semmi máshoz nem ér

tettek, csak ehhez a műtéti eljáráshoz. A lithotomusok főleg a Balkánról érkeztek Ma
gyarországra. A lithotomia legrégebbi leírása Celsusnál maradt fenn. (Révai Lexikon 
X. 395., Df.mkÓ, 1894, 510.)

129 LlNZBAUER II. 641. (541.)
130 Ez nem szerepel a debreceniek Examenjéban, sem kánonjaiban, sem reguláiban -  bár 

ott inkább a sebészet gyakorlati kérdéseivel foglalkoztak, mintsem a tökéletes sebész 
jellemzésével.
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tükröződik a mindig fel-felbukkanó járványtól való félelem,131 Itt is több pont
ban rögzítik a sebész Medicusnak való alávetettségét: halálos vág)' veszélyes 
seb esetén orvost kell hívnia és jelentést tenni a magistratusnak (0[.§>;,:íi sú
lyos betegség esetén követnie kell a Medicus előírásait (IV. §); eltiltják a cura 
intemátói és a gyógyszer készítésétől olyan helyeken, ahol vannak gyógyszer- 
tárak, sőt, még az érvágástól is, ha azt a beteg állapota nem engedi meg, vala
mint ha abba nem egyezik bele az orvos. Ahol azonban nincs physicus, ott a 
sebész maga döntheti el, hogy milyen gyógyszert ad a betegnek, de csak ab
ban az esetben, ha ez teljes bizonyossággal nem ártalmas számára (V. §; innociia 
remediá). A sebész esküjében kötelezettséget vállal, hogy betegéről minden 
erejével gondoskodni fog, a rábízott titkot meg fogja tartani, tudása szerint 
fog segíteni rajtuk, s súlyosabb esetben kikéri a "feljebbvalók" (Supetiores) -  te
hát az orvosok -  segítségét. Ugyanúgy kell segítenie a szegényen, mint a gaz
dagon.

A Genemle Noimativum alkotóinak célja az volt, hogy a sebész foglalkozását 
ne puszta munkának, hanem hivatásnak tekintse -  ezáltal legyen az egészség
ügyből közegészségügy, és így hatékonyabban akadályozzák meg a járványok 
terjedését. A járványokra még egyszer kitér a sebészekkel foglalkozó részben a 
Normativum, ezáltal is hangsúlyozva annak veszélyességét: a sebésztől és az 
orvostól is éberséget (vi.gi.lentia) követelnek járványos helyen, és ha lehetséges, 
megakadályozni annak további teijedését, valamint az előbbitől még azt, hogy 
engedelmeskedjen a járványorvosnak.1J3 1778-ban hozták nyilvánosságra Ma
gyarországon a Normativum kiegészítését, amely 1773-ban jelent meg és a né
met nyelvterületekre vonatkozott. Megismétlik a sebészek kötelező egyetemi 
vizsgáját, valamint ismét eltiltják a sebészeket a belgyógyászattól.131

A Normativum megjelenésétől kezdve a sebészek működését egyre szigo
rúbb feltételekhez kötötték. Az 1771. május 6-i rendelet értelmében egy se
bész vagy bába csak akkor gyakorolhatja hivatását, ha az egyetemen levizsgá
zott. 1770-ben azonban elfogadták, ha a megyei physicus vizsgáztatta le a már 
praktizáló sebészt, bábát.113 Ez azonban súrlódásokhoz vezetett a physicusok 
és az egyetem között, hiszen egy sebésznek nagy költséget jelentett egy ilyen 131 132 133 134 135

131 II.§; / chimrgusl ...dm  nocluqite fnomplv.s esse debttl, tempón pestis pnutdptu ((/vöd genus 
t/unbomm Dtrtts Omnipotens averlat) LlNZBAUER II. 641. (541.)

132 Utóbbi rész kapcsolatba hozható a kialakuló igazságügyi orvosszakértői véleménnyel -  
a kriminalisztika és az orvostudomány közti viszonnyal.

133 LlNZBAUER II. 641. (564.)
134 LlNZBAUER II. 742. és 756.
135 1786-ban pedig az idős sebészeknek elengedték az egyetemi vizsgát. (GyÖRY, 1936. 

158-159.)
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próbatétel; el kellett utaznia, szállást találnia és ki kellett fizetnie a vizsga díját 
is, ami 59 Ft 78 kr.-ba került, bár Győry Tibor szerint ezt gyakran elengedték 
vagy leszállították szegény jelöltek esetében.136

Az egyetem orvosi fakultása ugyanakkor lehetővé tette, hogy az itt levizsgá
zott sebészek az egész országban praktizálhassanak, sőt, II. József 1783. szép 
tember 21-i rendeletével egyenjogűvá tette a Monarchia összes egyetemét. Ez 
a gyakorlatban azt jelentette, hogy az itt végzett hallgatók a Habsburg Monar
chiában bárhol tevékenykedhettek.137

A betegek helyzetének megkönnyítésére 1781-ben II. József előírta, hogy 
minden megyében házi kasszát hozzanak létre, amelyből a szegények gyógyí
tását finanszírozhatják és így megkönnyítsék a sebészeknek és az orvosoknak a 
betegek ingyenes kezelésének elvállalását - legalábbis II. József szerint.138 Min
denesetre a páciensek további megsegítését célozta az 1789-es rendelet, amely 
szerint a megyei chirurgusnak a vármegye pénzén külön házi gyógyszertárat 
kellett fenntartania a szegények számára.139

A sebésznek (még a céhmesternek is) 1774-től kellett bonctanból és sebé
szi gyakorlatból vizsgát tennie a tiszti főorvos előtt - aki ezt nem tette meg, az 
csak borotválhatott és hajat rághatott.140 Megkezdődött a sebészek, vagyis a 
gyógyítást végző személyek és a borbélyok tevékenységének különválasztása. 
Ugyanekkor rögzítették a sebészek pontos fizetését is. 1785-től a vizsgaanyag 
kibővült a szülészettel is, s tisztiorvos is csak szülészetből levizsgázott hallgató 
lehetett.141 1786-tól a sebészi és orvosi tanulmányokat együtt folytatták a hall
gatók, de külön kellett vizsgázniuk,142 amelynek komolyságát növelte, hogy 
azt az országos tiszti főorvos (Protomedicus Regni) vagy egy egészségügyi tanács 
előtt kell letenni.143 144 Ugyanebben az évben szabályozták a sebészek tanulmá
nyait: az első félévben anatómiát, a 2.-ban sebészetet, botanikát141 és termé

136 Győry, 1936.19. és 97-98.
137 Eh, valamint az a hír, hogy Pesten könnyen !e lehet szigorlatozni, arra indított jónéhány 

monarchiabeli hallgatót, hogy idejöjjön letenni vizsgáit. GYŐRY, 1936. 131.
138 LlNZBAUERIII, 785. Il.József 1785-ben ismét kimondja a betegek ingyen kezelését, akik

ről a megyei fizikusnak és a sebésznek évente jelentést kell írniuk (MOEIV. 590.}
139 Demkó, 1894. 508.
140 MOE IV. 511., LlNZBAUER.II. 706. ésJÁKl, 1955. 30. Ezt a rendeletet 1784-ben megerő

sítik: az a sebész vagy bába, aki nem vizsgázik, nem praktizálhat. (LlNZBAUER III. 843.)
141 DEMKÓ, 1894. 507., MOE IV. 586. és LlNZBAUER III. 899. Ezt az előírást a következő 

évben meg kellett ismételni. (LlNZBAUERIII. 1083.)
142 MOE IV. 599.
143 LlNZBAUER III. 955.
144 Ekkor hozták létre a sebész- és orvostanhallgatóknak Pesten a Fűvészkertet. (LlNZBAUER

III. 990.)
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szettudományos ismereteket szereztek a hallgatók, a 3-4.félévben patológiát és 
szorosabban vett orvostudományt tanultak, az utolsó félévben pedig gyakor- 
nokoskodtak. A "civil" sebészek (Landmmdarzl) ugyanezt két év alatt végezték 
el, és elsősorban anatómiát és sebészeti ismereteket sajátítottak el.145 146 147 148 149 A sebész
képzést elősegítette, hogy nem kellett előzetesen filozófiát hallgatniuk. 
(Ugyanakkor megmaradt a magántanulás lehetősége is.117) A sebészek tanul
mányait és különböző képesítését végül 1793-ban rendszerezték.118 A sikeres 
vizsgáról készült oklevelet 1787-től a Helytartótanácson is be kellett mutatni,118

Az 1780-as években az egyre magasabb szintű képzettség megkövetelésével 
egyre inkább elváltak egymástól a sebészek és borbélyok feladatai: A latin for
rásokban ekkor jelenik meg a chirurgnssal szemben a barbitonsores kifejezés a 
borbélyok különállásának illusztrálására, akiket ekkor, 1786-ban tiltottak el 
mindenféle sebészi beavatkozástól, kivéve néhány jelentéktelen műtétéi, s a 
borbélyok egyre inkább csak hajnyírással, borotválással foglalkozhattak -  lénye
gében a régi céhtagok működésének korlátozásaként.150

A tankönyvekben egyenlőre még nem jelentkezett ez a különállás, bár 
borbélyi feladatukat rövidebben írták le és kevésbé fontosnak ítélték (Rácz).

III.3. Az első sebészfelmérések

Ha a Torkos-féle Taxa Pharmaceuticát és az 1770-es Generale Normativumot 
mérföldkőnek lehet tekinteni a magyar egészségügy történetében, akkor 
ugyanez elmondható Il.József tevékenységéről is. II. József egészségügyi intéz
kedései Mária Terézia, pontosabban udvari orvosa, Gerard van Swieten kon
cepciójára vezethetők vissza. Az uralkodó az egészségügyben a gyakorlati okta
tást hangsúlyozta. Az egyetemeken háttérbe szorította a vallás szerepét,151 
1785-ben Becsben megalapította az Institutum Medico-Chirurgicumot, közis
mertebb nevén a Josephinumot. Célja az volt, hogy az intézetből képzett, a 
hadseregben jó szolgálatot tevő sebészek kerüljenek ki. A Josephinumot a leg
modernebb eszközökkel látta el, mint Felice Fontana és Paolo Mascagni ana
tómiai viaszbábúi, és a hozzátartozó helyőrségi kórház 2000 férőhelyes volt.

145 LINZBAUKR III. 885.
146 LINZBAUKR III. 1035.
147 DkmkÓ, 1894. 507.
148 DkmkÓ, 1894. 508-509. és MOEIV. 701.
149 LINZBAUKR III. 1081., MOE IV. 649. 1788-atír.
150 MOE IV. 617., LINZBAUKR II. 979. és DkmkÓ, 1894. 507.
151 Györy, 1936. 130.
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Összehasonlításképpen: az 1770-as években nagyszombati egyetemhez tartozó 
városi xenodochiumban, majd később Budán is csak 12 személyt tudtak fo
gadni.1”2

II. József közegészségüggyel kapcsolatos elképzeléseinek kialakításában nagy 
szerepet játszott orvosa, Alexander Brambilla (1728-1800), aki elsősorban ka
tonai orvoslással foglalkozott (a felemelkedését is a hadseregnek köszönheti). 
Azonban mivel Brambilla a Josephinum működését és elismertetését a bécsi 
egyetem orvosi fakultásával szemben akarta kieszközölni, az intézmény II. Jó
zsef halálával (és az uralkodó többi nagyszabású reformintézkedésével együtt) 
fokozatosan felszámolódott.1’5 Magyarországon viszont nem jött létre ajose- 
phinumhoz hasonló különálló intézmény, hanem II. József az orvosi fakultás 
keretein belül próbálta meg a magyarországi orvos- és sebészképzést megrefor
málni, vagyis közelebb próbálta hozni egymáshoz az orvos- és sebészrétegeket,152 153 154

A II. József-kori sebésztársadalomról a legtöbbet az 1780. dec. 28-án, fran
cia mintára bevezetett egészségügyi jelentésekhez csatolt táblázatos kimutatá
sokból, az úgynevezett Conduite-listákból tudhatjuk meg. Az uralkodó célja az 
volt, hogy könnyen ki lehessen választani, ki alkalmas egy-egy tisztség betölté
sére. Maga a terv csak 1783-ban realizálódott, amikor az újonnan létrehozott 
Departamentum Sanitatis feladatává vált az egészségügyben dolgozókról kért 
listákat rendszerezni.155

A II. József-kori első sebészfelmérések (1783-84, 1785, 1785-1786) megle
hetősen vegyes képet mutatnak, így az ország egészére nehéz következtetést 
levonni belőlük. Néhol éppen csak a sebészek nevét vagy létszámát tudjuk 
meg, míg máshol évente több felmérést is küldhették fel a Helytartótanács
hoz (ezek általában korrigált listák voltak, kijavítva azon dolgokat, amelyeket 
előzőleg kifogásolt a Helytartótanács). A legnagyobb problémát az jelentette, 
hogy a felmérést készítők nagy része nem tudta pontosan (vagy nem akarta 
tudni), hogy ki tartozik a classificatío szerint az első vagy második osztályba. A 
legtöbb esetben a listakészítők az első osztályba sorolták azon sebészeket is, 
akik csak készültek az egyetemi vizsgára, vagy ígérték, hogy elmennek.

152 KRÁSZ, 2003. 87.; GYŐRY, 1936. 63.; SCIIULTIW,, 1997. 114-115. A budai kórházat 1783- 
ban meglátogatta II. József, és a szerencséden viszonyokat látva elrendelte, hogy az in
tézmény azonnal költözzön át Várpalotába. (KOSARY, 1980. 504.)

153 ScilULTF.ISZ, 1997. 116. AJosephinum ot 1824-ben újra megnyitották.
154 Ttilajdonképpen a Josephinum létrehozáskor is részben hasonló indok vezette: a ma

gasabb szintű sebészképzéssel tompítani akarta akadályozni a hadseregben az orvos
doktorok és a katonai sebészek közd ellentéteket. SCHUL't'lilSZ, 1997. 114.

155 Krász, 2003. 83. és 109. és Hajdú, 1983. 82-83., Felhő -  Vörös, 1961. 28-29.



A legelső minősítéseket 1784 novemberétől kezdték beküldeni a Helytar
tótanácsba.iBÖ A felmérésekben általában leírják, hogy az első osztályba tarto
zók a levizsgázott vagy vizsgázni készülő sebészek, míg a másodikban lévők 
csak „minoies chyrurgicm operationes” elvégzésére alkalmasak, amibe még bele
tartozott a puszta borbélykodás is (barbitonsuru).

Az első osztályú sebészeknél igazolni kellett, hogy valóban egyetemen 
tettek vizsgát, esetleg a Helytartótanács felmentette őket, ezt azonban nem 
mindegyik város, vármegye tette meg: Debrecen (1784. december 4.) csak 
annyit jegyez ezeknek a sebészeknek a neve mellé, hogy „per Universitatem 
examinali et approbati”, míg Győr városa (1785. december 15.) a levizsgázott 
sebészek oklevelének másolatát is mellékeli.156 157 158

Voltak olyan területek is, ahol szinte csak másodosztályú sebész volt: így a 
jász-kun kerületek, amelynek kapitánya, Haidenreich Lajos szinte mentege
tőzve részletezi, hogy ki miért képtelen letenni a vizsgát. A félegyházai Domby 
Józsefnek nincs elég pénze, míg a kunszentmiklósi Györy István idős kora mi
att nem vállalkozik a vizsgára. Olyan ember is előfordul, aki borbély, de nem 
érdekli komolyabban hivatása: pl. a halasi Szalay József, aki „magis rebas oecono- 
micis, quam Chyrurgitis nite.ndus est”.11,8

Ajelentések felküldése folytatódott 1785 elején is: Az elsőt Csanád várme
gye küldte 1785. január 9-én, míg az utolsót Szakolca 1785. március 29-én.159 
1784 novembere és 1785 márciusa között 33 vármegye, 29 szabad királyi város 
és a kiváltságok területek (hajdűvárosok, jász-kun kerületek) küldték be fel
mérésüket a Departamentumhoz.160 161 1785-től kezdve a felmérésekben nagyobb 
rendszerezettségre, pontosságra való törekvés figyelhető meg, ennek ellenére 
még csak kevés esetben beszélhetünk precíz Condiute-listákról.

Vannak lakonikus tömörségű összeírások, amelynek készítői -  II. József 
szándékával ellentétben -  az adott terület sebészeinek nevén, lakhelyén és 
vizsgájuk meghatározásán kívül nem adnak több információt. Ilyen Csanád-, 
Nógrád- és Vas megye vagy Buda jelentése.151 Vas megye listájának különle-

156 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MÓL) Helytartótanácsi Levéltár, Departn- 
mentura Sanitatis (a továbbiakban C 66) Nr 2-5. 84. cs. 85. kf. 1783/1784.

157 MÓL C 66 Nr. 6. (Debrecen) és Nr. 13. (Győr) 84. cs. 85. kf. 1783/1784.
158 MÓL C 66 Nr. 17. 84. cs. 85. kf. 1783/1784.
159 MÓL C 66 Nr. 1. (Csanád megye) és Nr. 208. (Szakolca) 85. cs. 1. kf. 1785.
160 MÓL C 66 84. cs. 85. kf. 1783/1784 és MÓL C 66 85. cs. 1. kf. 1785 (A részletes tábláza

tos kimutatást lásd a m ellékletben).
161 MÓL C 66 Nr. 1. (Csanád) 85. cs. 1. kf. 1785 és MÓL C 66 Nr. 19. (Buda) 85. cs. 1. kf. 

1785, MÓL C 66 Nr. 62. (Nógrád) 85. cs. 1. kf. 178, MÓL C 66 Nr. 64. (Vas megye) 85. cs.
1. kf. 1785
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gess égé, hogy megkülönböztet második és harmadik osztályt. (A legutolsóba 
kerülők még az egyszerűbb sebészeti eljárásokat sem végezhették el162 163)

Van egy, a Conduite-listákkal tartalmában azonos jelentési ív, amelyet a 
maximum 6-7 sebésszel rendelkező helyeken írtak, belőle ugyanazokat az 
adatokat tudhatjuk meg, mint egy szabványos listából, hátránya azonban, 
hogy azt a fogalmazásból kell kikeresni. Ilyen jelentést küldött Békés- és 
Veszprém megye, valamint Komárom városa.10 Előnye, hogy a latin nyelvű 
Conduite-listákkal ellentétben itt említhetik az adott sebész családi állapotát 
is. így a szabolcsi 37 éves Antonius Szulovszkyről megtudjuk, hogy Nagyszom
baton és Komáromban, majd Pozsonyban tanulta mesterségét, 16 éve él Pol
gárban, nős, két fia van és elsősorban borbélykodással (tonsura) foglalkozik.164

Az 1785 elején készült táblázatokra szintén a sokszínűség jellemző: vannak 
megyék, ahol a legegyszerűbb szempontok alapján {név, születés, vizsga) so
rolták be a sebészeket, és van, ahol a megye által fontosnak tartott kritériu
mokat is felsorolták. Heves- és Külső-Szolnok megyében nem csak a bábák 
esetében, hanem a sebészeknél is megvizsgálták, tudnak-e olvasni.165 (A 43 
borbély-sebészből mindenesetre csak egyvalaki adott nemleges választ.) A He
ves megyei lista készítőjét név, lakhely, életkor, nyelv- és olvasni tudás, az egye
temi vizsga megléte érdekelte, valamint az, hogy mióta praktizál az illető, és a 
besorolásban voltak olyan emberek is, akik „harmadik osztályba” kerültek, 
szám szerint tizenheten, szemben a kilenc első osztályú chyrurgussal.

Komárom megyében166 kettéosztották az első- és második osztályba tarto
zó sebészeket (első osztály: levizsgázott vagy vizsgára készülő, második: egysze
rűbb operációk engedélyezése vagy csak puszta borbélykodás), ezen belül lak
hely szerint sorolták fel az első osztály tagjait. A levizsgázóttaknál megemlítik, 
kinél és hol tették azt le.

Lőcse jelentését167 felfoghatjuk egy egyszerűsített Conduite-listának is: Itt 
a sebészek nevét, származását, vallását ismerhetjük meg, valamint azt, hogy 
rendelkeznek-e valamiféle írásos bizonyítvánnyal képességeikről, és alkalma

162 A harmadosztály több jelentésben előforduló kategória (Bács-Bodrog-, Baranya-, He
ves- és Külső-Szolnok- és Moson megye esetében Is előfordul.) A Helytartótanács igye
kezett ezt a fogalmat megszüntetni és figyelmeztette az adott területeket, hogy mellőz
zék a használatát. MÓL C 66 Nr. 56. (Baranya), Nr. 83. (Moson), Nr. 158. (Heves- és 
Külső-Szolnok megye), Nr. 201, (Bács-Bodrog) 85. cs. 1. kf. 1785.

163 MÓL C 66 Nr. 76. (Békés), Nr. 104. (Veszprém megye), Nr. 88. (Komárom szabad ki
rályi város) 85. cs. 1. kf. 1785.

164 MÓL C 66 Nr. 178. 85. cs. 1. kf. 1785.
165 MÓL C 66 Nr. 158. 85. cs. 1. kf. 1785.
166 MÓL C 66 Nr. 33. 85. cs. 1. kf. 1785.
167 MÓL C 66 Nr. 24. 85. cs. 1. kf. 1785.
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sak-e egy újabb vizsgának alávetni magukat. Azon helyeken (így a szabad kirá
lyi túrósokban), ahol kevesebb sebész volt, találkozunk elég személyes hang
vételű jellemzésekkel. így a lőcsei jelentés készítője nem kételkedik benne, 
hogy a bécsi egyetemen levizsgázott Joannes Sontag bármilyen vizsgát képes 
lenne letenni, míg Ignatius Pallay esetében elmondja, hogy a képessége meg
van hozzá, de az anyagi követelmények nem, a város harmadik sebészéről pe
dig kijelenti, hogy alkalmatlan bármiféle vizsgára („Ad subeundum Examen 
minimé habiüs esse judicatur”).

Újvidék108 Conduite-listájának készítője a város 14 borbély-sebészéről lelki- 
ismeretesen hosszú jelentést írt. Van, akit nem is ismer (egy bizonyos Miatk- 
vicsról: "mihi Ignotus..."), van, aki pénzen vette borbélykodáshoz való jogát (Ja- 
cobus Paulovics -  "lus Barbitonsurae vendid.it, et paucum ante tempus hinc ab.sce.s- 
sit, a quo emit jus praedictum'), és aki eladta ezt a jogot, elutazott, s ki tudja, 
lehet, hogy továbbra is borbélykodik.; A sebészek összetétele minden szem
pontból tarkának mondható: vannak magyar, horvát és román területről ér
kezettek, orthodoxok és római katolikusok, az 58 éves, román Marcus Gre- 
csanszkij a Török Birodalomban tanulta a mesterséget, ennek megfelelően a 
németen és a románon kívül tud törökül, görögül, míg az egyetlen egyete
men végzett sebész a 31 éves nemesi származású Kiss István. Az adatgyűjtés 
során több nehézséggel kellett szembenéznie a hivatalnoknak: Ignatius Ro- 
mualdusnak, az újvidéki lista összeállítójának pl. hárman nem voltak hajlan
dóak megmutatni bizonyítványukat, jóllehet azt állították, rendelkeznek azzal. 
Viszonzásképpen az egész listából közülük ketten kaptak nem éppen fényes 
erkölcsi megítélést.168 169 170

Találkozunk objektivitásra törekvő összeírással is. Ilyen Kassa listája, amit 
az egyik helyi sebész, Kiss-Vitzay József készített.171 Saját erkölcseiről annyit ír: 
„Honeste congrui” míg a többiekre a nem sokat mondó, semleges „boni” szót 
használja egy sebész, Ferdinandy Pál kivételével, aki csak a „mediocres” ka
tegóriába fért bele. A visszafogott jelzőkből ítélve Kiss-Vitzay valószínűleg dip
lomatikusan járt el.

Az 1784 novemberétől 1785 márciusáig beérkezett jelentések alapján172 
Magyarországon 1784-ben 31 vármegyében és a kiváltságolt területeken 246

168 MÓL C 66 Nr. 82. 85. cs. 1. kf. 1785.
169 A borbélykodás jogának eladásával találkozunk négy pozsonyi borbély esetében is. 

(MÓL C 66 Nr. 27. 85. cs. 1. kf. 1785).
170 Xavér Magg "fviores} ulut sál honos, anoganks kiméit, el. Physici ineuemúe.s', míg Andreas 

Beszerményi “iimuoriger, idióta, inobedieim, d  Empyricus'.
171 MÓL C 66 Nr. 100. 85 .cs. 1. kf. 1785.
172 A statisztika alapja: MÓL C 66 84. cs. 85. kf. 1783/1784 és MÓL C 66 85. cs. 1. kf. 1785.
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első osztályú, tehát vizsgázott-, valamint 393 másodosztályú sebész működött 
{lásd Függelék III.). A 28 szabad királyi városban 94 első- és 66 másodosztályba 
tartozó sebészt találunk. A Helytartótanács által nem létezőnek tekintett har
madik osztályba soroltak 72 személyt a megyékben és hármat a szabad királyi 
városokban. Összesítve tehát Magyarországon 1784-ben hozzávetőlegesen 340 
első- és 359 másodosztályba tartozó sebész dolgozott. (A harmadik osztály eb
ből a szempontbői nem fontos, hiszen ők gyógyító munkát nem végezhettek.) 
Ez a létszám mindenesetre bíztató az 1747-es felméréshez viszonyítva, ha 
azonban területi megoszlásukat is figyelembe vesszük, feltűnik, hogy a leg
több megyében az első osztályú sebészek létszáma 1-10 között mozgott, míg a 
legtöbben az ország nyugati határán éltek, különösen Pozsony- és Nyitra me
gyékben. Ez a statisztika azonban több okból nem lehet teljes. Egyrészt nem 
minden megye küldte el ebben az évben a jelentését, másrészt ha elküldték, 
előfordult, hogy nem klasszifikálták az adott személyeket.1'3

Az 1785. évre vonatkozó felmérések nagyrészt a physicusok évi jelentésével 
együtt érkeztek meg a Helytartótanács Egészségügyi Ügyosztályához (már 
amennyiben elküldték), A Conduite-listákat II. József nyelvrendelete értelmé
ben németül kellett volna elkészíteni, ezt a kötelességet azonban több várme
gye nem vette figyelembe.171 Az 1785/1786. évi felmérésből három vármegye 
és 14 szabad királyi város jelentése maradt fenn, benne olyan megyékkel, 
amelyek előző évben nem küldtek jelentést (mint Ugocsa), vagy Conduite-lis- 
tájuk nem elég részletes (mint Árva megye)17r>. 173 174 175

173 Árva vármegye négy chyrurgusa közül háromról csak annyit tudunk meg, hogy járási 
chyrurgusok. Ez azonban nem feltétlen jelenti azt, hogy elsőosztályú sebészek lettek 
volna, vagy egyetemen tanultak volna, hiszen Heves- és Külső-Szolnok egyik kerületi 
sebésze, Franciscus Witman úgy lett kerületi sebész, hogy nem vizsgázott le egy egyete
men sem. Érdekességképpen viszont a listán be sincs sorolva, míg a másik kerületi se
bésznél, Antonius Komerlingnél, aki szintén nem tett egyetemi vizsgát, a classifLcatiós 
résznél az osztály helyett csak annyi megjegyzést tesznek, hogy "districitualis chyrur- 
gus", vagyis kerülik a konkrét válaszadást. MÓL C 66 Mr. 158. (Heves és Külső-Szolnok) 
és Nr. 194. (Árva megye) 85. cs. 1. kf. 1785.

174 Németül küldte be pl. Temesvár (MÓL C 66 Nr. 3. 98. cs. 56. kf. 1785/1786), Szent- 
györgy (MÓL C 66 Nr. 65. 99. cs. 56. kf. 1785/1786), Bazin (MÓL C 66 Nr. 71. 99. cs. 
56. kf. 1785/1786) és latinul Nagyszombat (MÓL C 66 Nr. 8. 98. cs. 56. kf. 1785/1786), 
Körmöcbánya (MÓL C 66 Nr. 16. 98. cs. 56. kf. 1785/1786), Esztergom város (MÓL C 
66 Nr. 57. 99. cs. 56. kf. 1785/1786).

175 Ebből a felmérésből tudjuk meg pontosan, hogy az Árva megyei öt sebész közül hár
man a bécsi, egy a budai egyetemen vizsgázott le, egy pedig Trencsén megye Physicusá- 
nál. (MÓL C 66 Nr. 195. 99. cs. 56. kf. 1785/1786), míg egész Ugocsa megyében egyet
len sebész — Vagy inkább borbély van - Tokajban, a 36 éves Bartfay András, aki sehol 
nem vizsgázott le (MÓL C 66 Nr. 142. 99. cs. 56. kf. 1785/1786).
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Az első két év (178S/1784, 1785) minősítéseiben a listák összeállítóinak a 
legnagyobb fejtörést a classificatio okozta. Békés megye jelentése 1785. márci
usi változatában17(1 első osztályba tette a levizsgázott sebészeket, ezen belül 
megkülönböztette a vármegye által fizetetteket ás az önálló vállalkozókat, míg 
a másodosztályba sorolta a le nem vizsgázótokat, más néven borbélyokat 
(„non examinati, seu Tonsores"),176 177

Néhány vármegye az első osztályba sorolta azokat a sebészeket is, akik még 
nem vizsgáztak le, és nem kaptak az alól felmentést, csupán ígéretet tettek ar
ra, hogy eleget tesznek vizsgakötelességeiknek. így került Kőszegen az első 
osztályba Mathias Haas.178 Rajta kívül a városban két első osztályú, valamint 
egy másodosztálybeli sebész működöttt -  az utóbbit egy elhunyt borbély özve
gyének műhelye jelentette. Minden jel szerint a város is inkább arra hajlott, 
hogy Haast az első osztályban hagyja, annak ellenére, hogy nem rendelkezett 
egyetemi diplomával. A jelentés mellé több mellékletet csatoltak, amelyek 
Haast méltatták (valószínűleg maga Haas kérte pártfogóit, hogy írjanak róla). 
A helyi árvaház vezetője, Hegyi János, aki akkor három éve állt az említett in
tézmény élén, azt írta, hogy Haas még súlyos betegeket is meg tudott gyógyí
tani, sőt, amióta igazgatja az árvaházat, senki nem halt meg („nullus vita func- 
tus fuerit"). A Helytartótanács válaszában arra kötelezte Haast, vagy vizsgázzon 
le, vagy mutasson be valamilyen bizonyítványt, ami a korábbi szokásoknak 
megfelelt. Ha ez megtörténik, Haas visszakerülhet az első osztályba.179 Kőszeg 
erre válaszul küldött jelentésében180 ismét az első osztályba sorolta Haast, 
vagyis nem változtatott semmit, csupán annyit fűzött neve mellé, hogy kész 
levizsgázni.181 Az Egészségügyi Ügyosztálynak ez az eljárás már nem tetszett. 
Kőszeg városa szigorú intést kapott, amiért Haas nem vizsgázott le egyetemen 
és mivel 1771 előttről sem tudott semmit felmutatni, kötelezték, hogy amíg 
nem lesz meg az egyetemi oklevele, addig a második osztályban kell maradnia.182

Mathias Haashoz hasonlóan a Csongrád megyei Vári Szabó József is szere
tett volna az első osztályban maradni, bár már a megye jelentését elkészítő

176 MÓL C 66 Nr. 198.85. cs. 1. kf. (1785. március 15.).
177 A forrásokban ekkor kezdik élesen megkülönböztetni a sebészeket (chyrurgus), vagyis 

az igazi gyógyítókat a. borbélyoktól (tonsor). Az elnevezés megjelenik tulajdonnévként 
is. Baranya megyében, ahol Sikóson működik egy Adamus Barbely nevű harmadik osz
tályba sorolt -  tehát valóban csak a szorosabb értelemben vett borbélykodással foglal
kozó -  borbély (MÓL C 66 Nr. 56. 85. cs. 1. kf. 1785).

178 MÓL C 66 Nr. 39 .85 . cs. 1. kf. 1785 (1785. január 10.).
179 MÓL C 66 Nr. 40. 85. cs. l .k f . 1785 (1785. január 24.).
180 MÓL C 66 Nr. 109. 85. cs. 1. kf. 1785 (1785. február 21.).
181 "ad casum handrcanmpientUte simüugititiorae dispmsalimds, mamim svbire partdud'
182 MÓL C 66 Nr. 110. 85. cs. 1. kf. 1785.
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physicus, Rigler Zsigmond némi fenntartással sorolta oda őt, hiszen Vári 
Szabó már „százszor megígérte”, hogy a lehető leghamarabb aláveti magát az 
egyetemi vizsgának.1*'' 1785. január 25-én Csongrád megye még egyszer meg
próbálta Vári Szabót az első osztályba visszahelyezni, hiszen Ő megígérte, hogy 
le fog vizsgázni az egyetemen, és az 1784. november 2-i rendelet engedélyezte, 
hogy az ilyen sebészek az első osztályba kerüljenek. A Helytartótanács azonban 
nem adott kedvezményt Vári Szabónak, amíg egyetemen nem szerez annak 
rendje és módja szerint diplomát.183 184 185 186 187

Előfordult, hogy egy sebész nevét nem pontosan írták le. Bihar megye1813 
elsőosztályú sebészei között szerepelt egy Radványi József (Josephus Radványi) 
nevű személy, aki Budán tett vizsgát -  de azt nem tették hozzá, hogy a budai 
egyetemen, pedig ebben a táblázatban minden esetben kiemelték, ha valaki 
egyetemen szerzett oklevelet! A Helytartótanács viszont kiváncsi volt, hogy en
nek a bizonyos Radványinak József vagy István a keresztneve. Az utóbbi eset
ben ugyanis azonos lehet azzal a személlyel, aki nemrég szerzett diplomát az 
orvosi karon. Trencsén megye az első osztályba csak a megyei sebészt, Caro- 
lus Palovot tette, míg a másodikba három személy tartozott. A Helytartóta
nács viszont az eredetileg másodosztályban szereplő Liberius Schiberlét tette, 
mivel „Schiperle” az egészségügyi normatíva kiadása előtt már levizsgázott .

Voltak olyan helyek, ahol a klasszifikáció több éven keresztül problémát 
okozott a második osztályba került sebészeknek. Debrecenben az 1783/1784- 
es évben öten kerültek az első osztályba, ők mind egyetemi tanárok előtt tet
tek vizsgát (köztük Csokonai József) s ide sorolták még a Helytartótanács 
1784. július 26-i határozata alapján Végh Andrást, míg a másodikba került 
Nyilas István, Laky Ádám, Hollósi András és Baranyi Miklós.188 189 Az 1785-1786- 
os jelentésből18'1 többet megtudhatunk ezekről a borbélyokról. Nyilas(i) és

183 “...cen to  sp o p m id m t semet p tox im e E xam in i ! (n d y )ln  U n iversila iis  subjeclurm n" MÓL C 66 Nr. 
10. 85. cs. 1. kf. 1785 (1785. január 3.).

184 MÓL C 66 Nr. 74-75. 85. cs. 1. kf. 1785. A Helytartó tanács válasza (1785, február 14.) 
szerint: “a n le la ln m  chyntrgum  eo usque a d  fn im am  elüssem refxmi nesáotjuam  poxse, d m e e  d ifr  
Urna ejttsdem  de rite, el suo m odo peraclo am in t fa cu lla le  M e d iá t exainine kórsam  su b n iiss im  
n on  fú rn i."

185 MÓL C 66 Nr. 50. 85. cs. 1. kf. 1785 {1785. január 5.) és MÓL C 66 Nr. 179. 85. cs. 1. 
kf, 1785 (1785. március 2.).

186 MÓL C 66 Nr.51. 85. cs. l .k f . 1785 (1785. január 31.).
187 MÓL C 66 Nr. 54-55, 85. cs. 1. kf. 1785.
188 MÓL C 66 Nr .6, 84. cs. 85. kf. 1783/1784, A debreceni céh tagjai ragaszkodtak ahhoz, 

hogy a városban megmaradjon a kilenc sebész kiváltsága. Végh András több évtizedes 
vitájáról a debreceni borbélyokkal részletesebben: DAűAY, 1960. 171-173.

189 MÓL C 66 Nr. 176. 99. cs. 56. kf. 1785/1786 (1786. március 18.).
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Laky már idősebbek, 70 évesek voltak ekkor, míg Hollósi és Baranyi 51, illetve 
50 évesek. Mindannyian legalább negyedszázada éltek Debrecenben, ahová a 
város fogadta fel őket, fizetés nélkül, s Baranyi kivételével mindannyian dicsérő 
jelzőket kaptak magaviseletükre, 1786. április 6-án Debrecen elküldte a Hely
tartótanácsnak, melyik sebészt mikor vették fel a helyi céhbe.190 A legkorábban, 
1740-ben Nyilas István lett a debreceni céh tagja, a legkésőbb pedig az 1786- 
ban 43 éves Almádi Benjámin (1782). Az 1786. június 2-i jelentés szerint a Mi- 
hályházy János szenátor közölte a négy idősebb, egyetemi vizsgával nem ren
delkező sebésszel, hogy ha nem hajlandóak rendes vizsgát tenni, szigorúan el 
kell tiltani őket a sebészi beavatkozásoktól.191 Nyilasi és Laky idős korára, Hol
lósi és Baranyi betegségükre hivatkozva azonban nem értettek egyet e szigorú 
döntéssel.192

A második osztályban előfordultak olyan özvegyek, akik férjük halála után 
átvették azok műhelyét. Ilyen céhes officina volt 1785-ben Székesfehérváron 
és Sopronban (ők az 1783/I784res felmérésben is szerepeltek), Csongrád me
gyében, Budán, Kőszegen és Bars megyében.193 Bars megyében Johanna Kla- 
uszról annyit tudunk meg, hogy két társával dolgozik együtt. Csongrádban 
Antonius Rik özvegyénél megjegyzik, hogy sebészi beavatkozást nem végezhet, 
csak tonsurát -  vagyis ezekben a műhelyekben inkább borbélykodással foglal
koztak.

A sebészek sokféle rétegből kerülhettek ki: jöhettek külföldről, és külön
böző rangúak lehettek: így előfordulhatott, hogy egy szegényebb nemes is se
bésznek állt. 1785-ben Komárom város öt sebészéből három nemesi szárma
zású volt: Thomas Mihálcz Erdélyből, Paulus Rosa Tatáról, a vizsgát nem tett 
Szabó András Bars megyéből költözött Komáromba.194

Habár a Conduite-listákban közölni kellett, hogy ki milyen vallásu volt, ez 
nem annyira a protestánsoknak okozott gondot, mint inkább a zsidóknak, 
akiket az összeírásokban látványosan megkülönböztettek a többi sebész-bor
bélytól. Egy zsidó vallású sebésznek még a vizsga letétele is körülményesebb

190 MÓL C 66 Nr. 228. 99. cs. 56. kf. 1785/1786.
191 Ez az adat azért is érdekes, mert a debreceniek már az 1760-as években, Végh András

sal szemben arra hivatkoztak, hogy nehéz a megélhetésük, mivel belbetegségeket nem  
kezelhetnek (DADAY, 1960. 171.).

192 MÓL C 66 Nr. 311. 100. cs. 56. kf, 1785/1786.
193 Székesfehérvár: MÓL C 66 Nr. 8. 84. cs. 85. kf. 1783/1784 és MÓL C 66 Nr. 85. 85, cs. 

1. kf. 1785, Sopron: MÓL C 66 Nr. 20. 84. cs. 85. kf. 1783/1784 és MÓL C 66 Nr. 108. 
85. cs. 1. kf. 1785; MÓL C 66 Nr. 10. (Csongrád megye), Nr. 19. (Buda), Nr. 39. (Kőszeg), 
Nr. 195. (Bars megye) 85. cs. 1, kf. 1785.

194 MÓL C 66 Nr. 202. 85. cs. 1. kf, 1785.
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volt.1® Meg kell jegyezni, hogy egy vidéki sebésznek eleve nehéz volt össze
szednie a pénzt az utazásra, a magas vizsgadíjakra.1®1

A jelentésekből kitűnik, hogy a sebészek körében szokássá vált a vándor
lás, még nem céhes keretek között is. A legtöbben egy-egy hadsereg felcsere
ként kezdhették karrierjüket, ahogy a Hippocratésnak tulajdonított mondás 
tartja: irAki sebész akar lenni, háborúba kell mennie”.195 196 197 198 199 Ha nem is a háború, de a 
seregek ugyanúgy lehetőséget biztosítottak a sebészeknek a gyakorlati képzésre. 
A Veszprém megyében működő physicus által levizsgáztatott sebészek nagy 
része szolgált valamilyen hadseregben. Joannes Moisiskovicz két seregben össze
sen 29 évet töltött le, Franciscus Specius négy érig egy bajor hadseregben és 
hét érig a Habsburg Birodalom egyik csapatánál, Wenczeslaus Fiala pedig egy 
éven át Becsben, a katonakórházban gyakorit okoskodott, li,a Nem csak a céhek 
törvényeiből adódóan, hanem a hadsereg által biztosított lehetőségek miatt a 
legtöbb sebész akár több évtizeden keresztül vándoréletmódot folytatott, 
amíg legalábbis nem talált olyan helyet, ahol úgy gondolta, nyugodtan letele
pedhet. Ez a „vándorlás” lehetett Magyarországon belüli, de jöhettek a Habs
burg Birodalom többi részéről is sebészek. Ez a jelenség a sebésztársadalmon 
belüli ellentétek kiéleződését hozta magárai: egyrészt egy adott város céhe ne
heztelt egy olyan jövevényre, aki máshol (akár egyetemen) szerzett bizonyítvá
nyával az ő konkurensükké vált, másrészt ez az ellentét ölthetett „nemzeti” szí
neket -  sőt, ez a kettő jelentkezhetett együtt is.

Békés megyében1® volt külföldről és az ország másik feléről odakerült se
bész is. A cseh származású Joannes Kécs (Kees) Prágában kezdett tanulni, a 
bécsi egyetemen vizsgázott le, majd a Károlyi-hadseregben kezdett szolgálni, 
ezek után telepedett le Gyulán, ahol a kimutatás elkészítésének idején már 16 
éve élt, s a megyétől évi 200 Ft-ot kapott fizetségül. Pozsonyból költözött át 
Gyomára a fiatal, 30 éves Fraciscus Wurm, aki Budán tanult s ott szerzett dip
lomát is. Dolgozott a Károlyi-féle és a Württembergi seregben is beosztott 
chyrurgusként, négy éve költözött Gyomára s szintén évi 200 Ft-ot kap fizetsé
gül a megyétől. Ha még Békés megye is vonzotta más vidékek szülötteit, ez 
méginkább elmondható az ország nyugati határvidékére (Pozsony, Nyitra,

195 Maga a Szentháromságra és Szűz Máriára tett eskü niég a protestánsoknak is lelkiisme
reti problémát okozott, bár II. József 1785 áprilisában a promotiós esküt sponsio solkm- 
nisszel váltotta fel.

196 Győry, 1936.130.
197 PORTF.R, 2003.131.
198 MÓL C 66 Nr. 104. 85. cs. 1. kf. 1785.
199 MÓL C 66 Nr. 76. (1785. január 27.) és Nr. 151. (1785. február 28.) 85. cs. 1. kf. 178: 

Az első jelentésben Kiesnek, a másodikban Kees-nek nevezik.
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Sopron). Nyitra megyében Palgócon állapodott meg a bajor Antonius Lin- 
denmaier: szintén szolgált hadseregben hét évig („in Regimine Battyaniantf), 
és már 24 éve Palgócon élt. Egyetemi vizsgát tett Becsben, de ugyanakkor a 
Physicus is levizsgáztatta, Ugyanebben a megyében Teplicen a Pozsony me
gyéből származó Michael Kralik Győrben inaskodott és Becsben tett vizsgát, 
majd néhány évig Ferdinánd főherceg seregében szolgált felcserként, majd 
ezt követően Vágújhelyre költözött. 1774-ben tett a nagyszombati egyetemen 
vizsgát, 1778-tól pedig járási sebésszé nevezték ki. Egy átlagos 18. századi se
bész tehát mozgalmas életre számíthatott, hiszen -  hacsak nem egy olyan vá
rosból származott, ahol ez biztosítva volt -  még tanulmányai elvégzése céljá
ból is máshova kellett mennie. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne let
tek volna olyan helyi sebészek, akik ne a szülővárosukban praktizáltak volna.

Az 1747-es összeírással2"1 összehasonlítva megvizsgálhatjuk, hol volt viszony
lag állandó a sebészek létszáma és mely terület vonzotta a leginkább őket. A 
szabad királyi városok ebből a szempontbői kevésbé megbízható adatokat 
nyújtanak, hiszen itt a létszámot nagyban befolyásolhatták a céhek előírásai 
(ld. Debrecen). A vármegyéket vizsgálva azonban kiderül, hogy a közel negy
ven év alatt leginkább Baranya-, Tolna-, Veszprém-, Moson- és Nyitra megyé
ben nőtt a sebészek létszáma. Ez azonban nem jelentette azt, hogy egy kül
földről származó sebész csak az ország nyugati részéig jutott volna. 1785-ben 
Csanád megyében hat sebész volt, közülük négyről tudjuk pontosan, honnan 
származtak. Ketten Bihar megyéből, míg Makó mezővárosban egy-egy Szász-, 
illetve Bajorországból letelepült kirurgus működött,200 201 202 203 204 205 és még Nagybányán is 
volt egy moráviai sebész.202’ A vándorlás az országon belül is nagyarányúnak 
mondható. Megszokott volt, hogy valaki a szülőhelyéről a szomszédos megyébe 
költözött, de megfigyelhető távolabbi vidékeken való letelepedés is. Győr 
városában 1785-ben nyolc sebész működött, közülük egy-egy tiroli és sziléziai, 
valamint csongrádi, komáromi, szolnoki és veszprémi volt, s csak ketten szá
mítottak "tősgyökeres” győrinek.2114 Ugyanígy Debrecenben is élt győri, komá
romi, erdélyi, zempléni chyrurgus.21b

Egy sebészt alkalmazott a vármegye vagy a város magistratusa, fizetést 
azonban kevesen kaptak. Újvidéken a sebészeket egy kivétellel a grémium fo
gadta fel, de fizetést csak a magistratus által megbízott, egyetemi vizsgát nem

200 MÓL C 66 Nr. 117. 85. cs. 1. kf. 1785.
201 Demkó, 1894. 504-505.
202 MOLC 66 Nr. 231. 99. cs. 56. kf. 1785/1786,
203 MÓL C 66 Nr. 66. 99. cs. 56. kf. 1785/1786.
204 MÓL C 66 Nr. 146. 99. cs. 56. kf. 1785/1786.
205 MÓL C 66 Nr. 173. 99. cs. 56. kf. 1785/1786.
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tett Xaveiius Magg kapott, mégpedig 100 Ft-ot."116 Szintén 100 Ft volt a fizetése 
Kassán Kiss-Vitzay Józsefnek. Selmecbányán pedig Georgius Faulhauer a 
várostól nem kapott semmit, míg a Bányavárosi Kamarától 500 Ft járt neki, s a 
Selmechez tartozó Hodrusbányán Matthias Fleischer a várostól csak 20 Ft-ot, 
az előbb említett Camerától viszont 200 Ft-ot kapott."118 Győrben a Magistratus 
nem volt ennyire bőkezű: pl. Josephus Frankenberg 50 Ft-ért dolgozott a vá
rosnak.206 207 208 209 210 A sebészek többségének tehát magának kellett a megélhetéséről 
gondoskodnia. Összehasonlításképpen: 1784rtől az orvosi fakultáson a rendes 
tanárok fizetése évi 1200-, a rendkívülieké 600-, a senioroké 200-, a tanársegé
deké 100 Ft volt. Az évi 200 Ft nem túl magasnak, az 50 Ft pedig kifejezetten 
alacsonynak mondható, hiszen a tanársegédek fizetését Trnka Vencel révén 
sikerült 1787-ben 150 Ft-ra emelni, ami még mindig kevésnek számít, ha fi
gyelembe vesszük, hogy a bécsi sebészeti akadémián, a Josephinumban ugyan
ezért a munkáért 200 Ft-ot adtak."10

Egy chyrurgus az egyszerű betegellátáson kívül sokmindennel foglalkozha
tott, amivel pénzt kereshetett. Esztergom vármegyében Conradus Pikl börtön
orvosként kereste kenyerét, míg Esztergom városában Franciscus Dili 30 Ft-ot, 
a győri Magyarosi Ferenc és Tóth István 1785-ben 20-20 Ft-ot kapott a várostól, 
hogy halottkémek legyenek.211

TV. Összegzés

A 18. századi sebészek mindenkori munkája rendkívül sokoldalú ismereteket 
követelt: A korabeli tan könyvek tanúsítják, hogy elméleti tudással is kellett 
rendelkezniük (anatómia, fiziológia, pathológia), tudniuk kellett kiválasztani 
a megfelelő gyógyszert és elkészíteni (kenőcs, flastrom, kötés). A gyakorinak 
számító érvágást is körültekintően kellett végezniük, különben -  akár -  halálos 
balesetet is okozhattak, s ezen kívül (szintén kézikönyveik alapján) ha szüksé

206 MÓL C 66 Nr, 82. 85. cs. 1. kf. 1785.
207 MÓL C 66 Nr. 100. 85. cs. 1. kf. 1785.
208 MÓL C 66 Nr. 115. 99. cs. 56. kf. 1785/1786.
209 MÓL C 66 Nr. 146. 99. cs. 56. kf. 1785/1786.
210 Győky, 1936.131-132.
211 MÓL C 66 Nr. 35. (Esztergom megye) 85. cs. 1. kf. 1785 és MÓL C 66 Nr. 146. (Győr) 

99. cs. 56. kf. 1785/1786 és Esztergom város: MÓL C 66 Nr. 57. 99. cs. 56. kf, 1785/1786.
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ges volt, akár olyan komoly műtéteket is végezhettek, mint az amputatio,212 
trepanatio,211 tracheotomiaés császármetszés (akár halott anyából is).2H

Míg a 18. század első felében Magyarországon a sebészet elsősorban céhes 
keretek közt működő mesterséget jelentett, amit egy zárt, kiváltságok réteg 
végezhetett. Ok azonban nem voltak sem eléggé képzettek, sem elegen az or
szágban, különösen ha a gyakori és hatalmas méreteket öltő járványokra gon
dolunk. A század második felére ezért az uralkodók számára egyre sürgetőbb 
feladattá vált egy olyan -  hazai -  orvosi- és sebészréteg kialakítása, amely elég 
felkészült ahhoz, hogy egy-egy járvány ne jelentsen országos katasztrófát a la
kosságnak, s hogy egy ilyen járvány - amennyire lehetséges -  ne terjedjen to
vább. Ezzel együtt járt a sebészek, mint a hivatásos gyógyítók és a borbélyok 
különválása. Ezáltal -  valamint az egyetemi képzés egyre nagyobb fokú meg
követelésével -  a sebészek valóban csak az egészségüggyel foglalkozhattak, s 
hosszabb távon megkezdődött -  ahogyan egész Európában -  a sebészi és orvosi 
hivatás közeledése egymáshoz.

212 Az amputatio még a 18.században is gyakoribb volt a hadseregben a szükségesnél, ez el
len küzdött Biiguer is - de legalább már forró olajat nem öntöttek az amputált végtag 
csonkjára (MANNINGER , é.n. 45.); BERNSTEIN, 1786.1. 99.

213 GOOÍII-I, 1767. I. 299-309., MlSKÓLTZY, 1742. 170-172., Pl.ltNCK, 1782. 174. és RÁCZ, 
1794.1.352-355.

214 RÁCZ, 1794.1. 357. és 369.
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Függelék

L: Jelentési ívek

1. Csanád vármegye 1785-ös jelentése1

Classifícatio: In oppido Makó: Chyrurgus Antonius Durkovics per Regiam 
Universitatem Budensem examinatus & approbatus. Barbitonsor Henricus 
Semiller non examinatus... In possessione Palota: Barbitonsor Ignatius Semez 
non examinatus... In possessione Battonya: Barbitonsor Joannes Országit non 
examinatus... In possessione Nagylak: barbitonsor Michael Szeurjoby non 
examinatus...

2. A budai sebészek 1785. évi összeírása2

Specificatio Chyrurgorum, et Obstetricum, tani per Inclytam Facultatem 
Medicam Examinatorum, quam non Exaininatorum, Examinatarum, et non 
Examinatarum; Et quidem:

Examinatorum linae Classis: Non Examinatorum 2dae Classis:

Josef)hus Pauer 
Philippus Skaliczky 

Franciscus Kéri 
Donatus Pólingé?' absens 

Michael Kovács [utólag beírva]

1 MÓL C 66 N r. 1. 85. cs. 1. kf. 1785 (1785. jan u á r 9.).
2 M O L C 6 6 N r. 19. 85.cs. 1. kf. 1785 (1785. jan u á r 9.).

Petrus Malczer 
Franciscus Tittl 
Philippus Pinner 

Carolus Mocsy 
Ignatius Kaczler 
Joannes Dajazaz 
Mathias Straub 

Antonius Peckler

Carolus Zagler prius Regiminis Chyrurgus 
Jacobus Kher 

Franciscus Kram(m)er 
Xaverius Christen 

Joannes Heim.
Georgius A ndreics 

Jommes Kiss 
Praeter hős est:

Vidua Moiseriana Stepha?ius EningiAntonius Rosendarjfszky 
Antonius Horn 

Ferdinandus Haszlinger
Sodalis

Patris Sui defuncti ejus exercens
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3 . Vas megye classijicatiójo3

Ad prímám Classem: Rupertus Rees in Kis-Dömölk
Adamus Edenhoffer in Binhafeld 
Franáscus Rupf) Sabariae 
Franáscus Szenczperger in Körmend 
Josephus Szitás in Sancto-Gothardo 
Josephus Fink in Rakicsány 
Mathias Jáger in Monyorókerek 
Wolfgang Schildmajer in Sárvár 
Josephus Eder Sabariae 
Mathias Boharimb in Szalon ak 
Ladislaus Baker in Körmend 
Joannes Kiessinger in Németh-Ujvár 
Josephus Csó Sabariae 
Paulus Graff in Vép
Bamek Moyses Chyrurgus Judaens in Rohoncz 

Ad secun dum classem: Georgius Wilfinger in Vörösvár
Joannes Síkos in Nemes-Csó 
Tóbiás Kleinrath in Pinkafeld 
Joamies Fink in Rohoncz 
Georgius Greiblin Thermis Tarcsensibus 
Josephus Lakatos Sabariae

Ad tertiam classem: (operationes nem, praeter tonsuram, scarificationem 
in casu tamen summáé necessitatis cum consilio suorum Dominorum Physi- 
corum etiam Phlebotomia Seu aperitio venarum ipsis conceditur)

Michael Horváth Sabariae 
Sebastian Ivanthman in Németh-Ujvár 
Joannes Gyöngyösi in Aiső-Paty 
Michael Thirer in Csákán

3 MÓL C 66 Nr. 64. 85. cs. 1. kf. 1785 (1785. január 24.).

270



4. Bihar vármegye classificatiója

Speciiicum -  In príma classe sunt sequentes
Nőmén chyrurgi Locus Habitationis Locus peracti Examinis
~pran. Kovács Várad-Olaszi Tyrnaviae in Universitate
Georgius Novak Varadinum Budáé in Universitate
paulus Szűcs detto Tyrnaviae in Universitate
Michael Csáktornyái detto detto
Fran. Hugel detto Viennae in Universitate
Mick. Barabás detto Budáé in Universitate
Carolus Reinmann Opp. Élesd detto
fosephus Radványi Püspöky Budáé
Franc. Embocher HosszúPályi In Bohemia per commissionem 

Sanitatis examinatus
Maxim. Ebeik Homorog Brunae coram Facultate Medica
Mich. Krebs Belényes In Universitate Viennensi
fosephus Márki Várad’Velencze ad examen subeundem paratus
Sam. Patay Kis-Maria ad examen aeque paratus

Ad Secundam Classem referendi sunt
Franc. Schöner Várad-Olaszi Viennae
Georgius Raicher detto In Statu milítari
Alexander Czékus Varadinum Varadini per Medicum
Gábriel Kastal detto detto detto
Gábriel Lengyel detto detto

Chyrurgi non 
In oppido Belényi

examinati utpote:
es: Josephus Vásárhelyi, Paulus Baláss, Georgius Oren

In oppido Diószegh: Nobilis Ludovicus Kazay, JosefÁus Pocz, Stephanus Kállay 
In oppido Margita: Josephus Bikalyi

Székelvhidae: Joannes Czigler 
In possessione Szalacs: Stephanus Nagy

4 MÓL C 66 Nr.50. 85.es.!.kf. 1785 (1785. január 5.)
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5. B aran ya  várm egye dassifica tió ja5

Processus Possessio Nőmén et cognomen Classis 
chyrargi

Vecclesiensis QuinqueEcclesiys Joseph Boros Primae
Rácz-Peter Franríscus Rogg. Secun dae

Siklósién sis Siklós Ant: Meczer Primae
Joan: Sirnna Primae
Adam: Barbely (!) T ertiae
Josephus Szilády Tertiae

Kiss-Harsány Carolus Büttner Primae
Mohácsiensis Mohács Michael Ohucsorg Primae

Sombereg Michael Petrán Primae
Jacobus Bauer Primae

PécsVárad Fran; Reigartsperger Secun dae
Emer: Kamerlináky Secun dae
Jos(eph) Pusman Tertiae
Dán iel Ekel Tertiae

Nádasd Geotgins Pötz Secundae
Kémend Joannes Tuska Secundae
Lantsuk Hilanus Ley Tertiae
Metske Joan: Veimart Tertiae
Himesháza Joan: Fuchs Secundae
Szekcseő Dániel Berkman Secundae
Bosok Ant: Taixelperger Secundae
Lak Joan: Ma?ierer Secundae

Sz-Lörin cziensis Bükösd Ignatius Rodics Primae
T ransmontanus NémethSzék Fridericus Haag Secundae

Mágocs Jós: OJferinder Secundae
Jós: Pulver Secundae

Rácz-Kozár Joan: Streiter Secundae

3 MÓL C 66 Nr. 56. 85. cs. 1. kf. 1785 (1785. január 12.).
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Processits Possessio Nőmén et cognomen Classis
chyrurgi

Baranyavariensis Bellye Joan: Hagelsper'ger Primae
Bolly Mart: Posgay Primae
Villány Aegidius Böck T ertiae
Lipova Thomas Sauer Tertiae
Lapáncsa Joan: Sdbill Tertiae
Sz-Ivány Ferdin: Pribl. Tertiae
Laska falu Josephus Fels Tertiae
Darda Franciscus Fain Secundae
Bellye Adamus Kozári Secun dae
Vörös-Marth Josephus Vild Secundae
Monostor Josephus Klein Tertiae

Gebhardus Hertz Tertiae
Dalyok Mathias Nemsics Tertiae
Nyárád Andreas Sauer T ertiae

6. Békés megye 1785. évi jelentése6 

lum Punctum -  examinatus chyrurgos:
lo Joannes Kécs, Bohemum Sugdoliensem, catholicam, 48. annos natum, 

uxoratum, Prágáé in chirurgicis initiatum, Viennae examinatum, per 15. an
nos Gyuláé residentem, ab J: Cottu erga salarium 200 fór susceptum, antehac 
in J: Regimine karolyiano snb Chyrurgum, cum Diplomate ab I. Facultate Me- 
dica. Viennensi expeditum, Linguarum Germanicae, ac Bohemicae gnarum, 
egregiiim operatorem.

2o Fmndscum Wurm, Catholicum, Posoniensem, 30. annos natum, Uxora
tum, Budáé discentem, examinatum, ac Diplomate provisum in 4um Annum 
Gyomae degentem, ab I: Cottu erga salarium 200 fór susceptum, proprius in 
I.I. Regiminibus Karolyiano, et Wiirtembergico Sub Chyrurgum, Linguarum 
Latinae, Hungaricae, Germanicae, Sclavonicae, peritum praestare(t)

3o Joannem Beyschlag 
4o Frandscum. Balogh
In summa chyrurgos examinatos quatuor,
Barbitonsor non, partim ex egestate, partim verő Capacitatis defectu, qui 

Scientiam Suam per examina periclitari vellet, reperiri.

6 MÓL C 66 Nr. 76. 85. cs. 1. kf. 1785 (1785. január 27.).
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7. Komárom megye 1785. évi jelentése7

_______ Príma____________ Classis__________Secunda_________ Classis____
In Universitate rite ap-Universitatis Qui minores opera-Ob defectus re
próba ti Examini tiones chyrurgicasquisitae scientiae

Subjiciendi et Tonsuraumad solam
exercent Tonsuram

___________________________________________________restringendi sunt
Insulanus Thomasa. Possessionibus Paulus Schnell
Michalcz a Facultate
Medica Tyrnaviensi Mathias Kramer exMathias Kramer

Kés-bíer
Udvardieusis Franciscus Michael Szűcs
Prohmayer a Facultate Pau lus Schnell ex 
Wieniensi Arcs Paulus Büszy

Joannes Horváth

Stephanus Bauer

Joannes Páll

Martinas
Baranyocski

Emerícus SaaH
Gesztesiensis 
Soldat a 
Tyrnaviensi

Josephus Georgius Káplán ex Georgius Caplan 
Facultate Kocs

Josephus Diedtrich
Josephus Diednch ex

Tattensis Sámuel EisnetBent Stephanus PresKovits
a Dno Professore Daus

Universitate Stephanus Preskovits^au ûs ^ agyin
Wieniensi ut sub Chy-ex oppido Szőny 
rurgus Millítaris Martinas Lengyel

Georgi.us Winpolter 
DommyTattensis ex Ketskéd
Antonius Nái, a Dno 
Professore Daus, in Martinas Lengyel 
Universitate Wieniensi, ex oppido Tatta 
ut sub Chyrurgus 
Millitaris

Georgius Wimpolter

Joanes Klán
Franciscus
Mannherz

Sámuel Besenge

Adamus Besenyő

Franáscus Háller

Adamus Háller
Georgius Háller

Franáscus Kusa
Johannes Schlegel

Summa 6 Essent 7 Summa 10 Summa 14

7 MÓL C 66 Nr.33. 85.cs.l.kf, 1785 (1785. január 11.)

274



cc

ao

<v
<ö
£
|  ■-a i
P  uö

3  £

u

a £ .a
P u  2a 5

• S í<*i ^

■§<3

•«
í
o .9

a á  
°  ’£ 
£  3

ao£í

X)

asu

oaOJT3

% rtO, Ba  & 
O s 
c  £

Cuo

!
P

iáTS
-9 5<  cű

=iu
fiC3

s
'a <3.s  

0gj
p
— K 
<í Sí«a

ö
Ci

I

o i’ri O.a ha, £ 
O £ 
«  Z

öô3
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9. Debrecen 1785-re vonatkozó jelentése 
Romina chy- Locus Locus Religio Adás Conditia Ubi didiéit 

rurgorum originis: origims:
______________ Ubi______ Unde_____________________________________
Slej/hamts Dcbreczini F,x 1 Rrfomiatus 70 Chynirgus Novisolii
Nyilasi Colimám

Biiiariensi

A quo Qtatuditi 
examinalus inposses-

______________ siime

A Senioribiis45 Ans
Conuibcmii
Debrcczinii

Adüimis Jaurini 
Lalty

lix I Cotlu Rdonnains 70 Climirgus Jaurini 
Jaurini

Ab Exd D.M.37 Annis 
Doctore Perbe- 
cb Posonii

Andrrns Pagu(t) Ex í Co- Rdbnnauis 51 Chyrurgus Comaiouiirii A Conud:icmiLs25 Annis
Somogyi (^Aranyos milatu Debrcczini
Hollós Comaromi

ensi

NkoUis Debrcczini Ex I CoUu Rdixmatns 50 Chyniigus Debrcczini A D. Dotfore25 Annis 
Bárányt Biiiariensi uzinkai Cvri-

ati Piiysico

Andreát Sas Ex I Cotlu Rdnmialns 53 Chyniigus Debrcczini ADDmcfcDmidc
Végh Biiiariensi ftjficIGbmNcuj-

HyánaDDoa
GonrgjoBiwnkáG

______________________________________________________________________ ürijTOÍi tí Pl lyiro

!) MÓL C 66 Nr. 173. 99. cs. 56. kf. 1785/1786 (1786. márc. 18.).
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A quo susceptus Sakmxan Sertwií: Ubi Servivif: Qita Attes- Attestatum A Qttot Morei
tatum quo lingjumtm
Cum

Ab Am nulhim Eperjesdni SodalLs excum A Coniiib.Germanica Bene
Magralu Peslini Chyrurg. Cbyrurgo- Latina Moraius
Dcbrccziensi liudae mm Poso-Ilungar

Jauriui niensi cl Vi-Scblavica
Vicnnae
Austriae

ennensí

Ab Am nullum Peslini Cliyrurgus cum A CchaeMungarica Probatis
Magram Posonii Dcbreczini Magislro Latina Moiibus
Uebrecxicnsi Vicnnae clubi er. per 17 caetcrisqne Germanica

insuper Annos Revisor cjus Art.is
Parübus íiűl Neo Con- Cliyrurgiae
qua Scidalisduclor ad Ty- Magislris
Cliyrurgus 1*0 Iliim Vár Jaurinen-

norum I 
Rcgimini 
Suac Maies- 
lali Samumé

sibus

Ab Am nnlluin lu variisSodalis cum A Con- Hgca [^l.inaOpiimis
Magralu Regni Cliyrurgiae lubcmís Germanica Moiibus
Debrcc/.iensi Hungáriáé Cbyrur- Schlavica

Citr.ibus gorum Ciuis 
Coniarom

Ab Am nullum Posonii Sorlalis cum A Conlub: Ilii ugarira Mediiv
Magralu Sopronii Cliyrurgiae Cbyrurgo- Latina eriter se
Debrecziensi Comaromii rum Dc-Germanica gerit

Sirigouii breeziien-
Cassoúae sinm el Po-
Dcbrocxin sonicns.

Olim in 1 nullum Debreczin Sodalis excum A Gontnlxmiol Iungaram Me<lio-
Comiiaui Budáé Cliynirgia diynugomm I arinam scmcrit.er se
Ncograd (lein Jaurini, Dehrcorin exGomanicam gerit
ab A Albae duplex ab I CoSdibna lkam
MagisLraT.il Rcgali, miiam Mcogra-et Bobén licajn
Dcbrccziensi Posonii dicnsi ali-

Peslini quantuliuu
eallci
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Nomina chy- Locus 
ntrgonm originis: 

Ubi

Locus
originis:

Unde

Religio A*k Conditio Ubi didiéit A qtto Qjiamdiu 
examitiatus inposs&- 

skme
Jounnes Buta Tokajira Ex ! CoUu 

Zcmpl
Rei'or 41 Vi öiynugus Tokajiul

Tyrocin
absolvil

Ab 1 Farul taré 11 Annis 
Mcdica Tyrnav

Ste/tfurnm Kolosvár 
Nagy

Ex Tran- 
sylvania

Refor 44 Chywigts InVasariiely Ab l.ta Facul-5 Annis 
laté Medica 
Tyrnavicnsi

Benjámin Debreczcn 
Almádi

Ex 1 Cotlu 
Bihar

Re fór 43 Chyrargus Debrcc/.ini Ab l.la FacuI-3 Annis 
latc Mcdica 
Tyrnavicnsi

10. Újvidék 1784re vonatkozó jelentése10
Nomina et Locus 
cognomina originis: 

Ubi

Locus
originis:

Unde

Religio Adás Condilio Ubi didiéit A quo Qsmdiu 
examinatus possessio 

nahts
Marcim In Kalomai Ex ValacliiaGracci 58 
Grccsanszkj non Uniti Ámor

rit.us

Tón sor In Turcia 8cA Doelore39 annis 
Ncoplaniae Slabali Vinkicr

Franriscns Alba- 
Heischcr Rcgalia 
Senior

Ex Ungaria Romai x) 
Calholi- 
cus

56 Cliyrurgo- Alba-Rcgali 
Tón sor

A D. Vinkicr 30
conscnt 
ienLc 
Magis- 
t.ram & 
Gremio

Xavcrius Ainbcrg 
Magg

Ex Imperio ilem 47 itraii In loco őri 
ginis

18 ann.

10 MÓL C 66 Nr. 82. 85. cs. 1. kf. 1785 (1785, feb. 7.).
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A quo susceptus Salamon Servivit: Ubi Servivit: (hia Attes- 
tatum 
Cum

AttestatumA Qiwt Mores 
quo lingiiarum ^

Ab Ain nulhim M.Varadini Sodalis cum A tüdőn un Ljü- I Iungarica bonon, un
Magrani Janiim Sop- cunim Latina ct. [ü-Mónim &
Debrcczicnsi ronii Qiyrurgi ctabl mm Gcrmdiligens

FacTvmav Sdilavica
Ab Am nullám Jn variis dlviPSodalis clcuin A Gúláié Va- Gtínnan LatinaTemerari
Magratu Üli bús HiuyCbynirgus sári ícíy etaJs I Hm igarica us
Debrccziensi gariac ct Far. Medina Valadiira

Transylvaniac Tymav
nullurn In jyaeqxiisTyro eleuni Abl FacMo Hiingarica Vino

Hungáriáé clSodalis dicaTyr- Lalira ülendő
TiíüK)ivanicU.‘ iiavicnsi GainanicaM. asuelus
Ú r b ib i  ls panunVata-

diíctSdavka

A quo susceptus Salariitm Servivit: Ubi Servivit: Qiui Attes-
tahim

Cum/Sin
e

A Qtio Qfiot
linguarutn

Mm

A gremio 
lmjaié

Ncoplaniac Tonsor cum A D. Wink- Partim 
ler Gcnnanicc, 

Rasrianioc, 
VaiarJiice, 
Titrarc, 
Gracre

Baios prac 
se fért & I-a- 
tidabilcs

AlbaRegali Cbymrgus- 
jaurini, Tonsor 
B u dac,
Posonii,
Pcstini

emu ilcm Ungdricc 
Gcnnanicc, 
ILIjvice, Latiné

Patt Mo-
clcsjl»s a
qiintpininio 
non exercel 
ob vircs (racv 
las

Ab AA Magis-lOOflor 
tratu

In Legionc Militari Praclcxuiat se babé- Gcrmani- 
rc, ego verő nulbini cam laiil.uni 
vidi

Utu xi 
Icrat am> 
gallcs Kmai, 
cl Hiysn ire- 
tetemes

Nomina et 
cognomina

Lotus
origirtis:

Ubi

Locus Religio 
origirtis:

Unde

Adás Conditia Ubi didicit A quo 
examinatus

(Aiamdiu
passessio-

rtallts
Paultis
Primula

N co
plantac

Ex Ungaría Graeci
n.U, rítus

43Tonsor Neoplanlae Scmper
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JlUobtUI item 
Nikolics alias 
Persim/ics

item itcrn 38 item item Item

Pauftts item 
Klacsayi

item Romano
Catlioli-
CILS

37Cliyrurgo- iLem 
Tonsor

A non
examinalo
Magg

13 ann.

Joan n xs Bcllo- 
Stojtwovks Vari ni

Ex Croatia Graeci 
n.U. rítus

39Tonsor item

A tid rm s  Nco- 
Bemarményi plantae

Ex Ungaria Romano 
Catholi-
CllS

38Tonsor-
Cliyrnr-
gaster

Petro-
Varadini

9 ann.

Joannes item
Fláscher
junior

item item 27CItyrurgti! 
ct Tonsor

sNeoplantae A M.Tltereisi- Aquad- 
& Maria- opolita.no Clty-rieimio 
Tlieresiopo- rurgo síuvs lios- 
li pes

/űsíPecska in Ungariae 
coniitalu Aradiensi 
nobilis nauis

item 31Clr^
rurgiac
Magister

Aradini et in 
Universitatc 
Ear.Med Bu- 
densi

Ab Inclyta 
Farul tatc 
Mcd. Buderui

4 ann.

Sámuel Neo- 
Vvxamwics plantae

Ex Ungaria Graeci
n.U. rítus

39 Tonsor Neoplantae A Nutio 3 ann.

Basilius item 
Gqjlu>

item item 25 item item item Semper

Jacolms lus llarbitonsurae ven didit, et paucurn an le tempós hinc absccssit, a quo cmit jus 
Ptmkwcs pracdictum
B a u m tia , 
alias M iídhovics

...rnihi tgnotvis
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A quo sweeplus Salarkmi SemiviU Ubi SenmtQa. Attetatiim AQto 
Citm/

Quilingtiarum

Sne
A gremio Nooplantae Tonsor sinc Rasrianioe

Valadiioe
Transibile
s

ilem item Didl.se lialxie inilii aulem Rasaanine Honos Itália
non oslendit Valadiift;&

liarumTiirkr
ilem ilem fliuigarice Amliitiasiis

Gornanioe gjcriusin ii>
ílhricc scntia, el

lamacdc-
_____________________________________________________________________________u~acinr
ilem Ncopianiae Tonsor Kasaankccl Bonos

jjaniiM
_________________________________________________________________ Vajad lice_____________
ilem Essenini, Budáé et.Viennae Nullám mihipracsci Havit, GamanicE Iimnongcr,

lkrtsc lialxre adsevcret. Hljrice idióta, inobc.1-
dicnsetEni-

______________________________________________________ liyricus
NeopbntaceL Chyrurgusct ami AQijnugu Gmnankr AUátiKcapax,
Maria-'lTiercsi- Tonsor 'Iliercsiopoüla Huiíjarice mitis, Mansuc-
qioli no m>rki:]í*- lus,sdírinsclni-

rtirn etiam nausdodlisac
Laiinc omni coninien-

dationedignus, 
cilaide

A gremio 6annLsqns.soaus,4icio,qna ami 
can lerariiK apud lí]ipi un A 
Síegalcnsen

A Rcgia
Uimeratale
Bndensi

litlii ic, Genna- 
nice, Ungaricc 
HlyiiccValacjii-
ce

ojitimos

ilem Zanplini, Tonsor
Temesvaiini,
Nooplanlae

Rasdanioe el
medio
Gcrmanioe

Sai lauda- 
bilcs

item Noqilaniac item sinc Rasdanice Non posr- 
remos

A gremio el 
indulgeri 
nulluin licet. 
se Magis- 
iraimn cicát..

II. Sebészeti eszközök
Iilésy Ferenc Nagykunság kerületi orvosának műszerei, 1786. jú l. 18.11

MÓL C 66 Nr. 36. 95. cs. 32. kf. 1785/1786
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Consignatio
Instrumentorum Chyrurgicorum Franásá Illésy Districtus Major: Cumaniae 

Chyrurgi reflexe ad B. Intimatum sub No 21064. emanatum adpromptata. 
Forfex recta 

- curva
Spatha pro őre,
Myrrhi formis.
Forceps vulgáris 

- altér 
Varii stili 
duó sulci 
Trés Lanceolae 
Quatuor Phlebotomia 
Culter rectus 
duó similis cultri 
Lanceola Major 
Acus curva cum Filo cerato 
Hamulus Parvus 
sex acus curvae minores 
acus curva fero artéria.
Culter biciforius pro fon ticulo 
Forceps pro feraceo 
Acus ad usum eundem 
Duae Syringae Clysmaticae,

- pro injectione Faucium 
Acus triquetra parva pro Paracenthesi seroti.
Instrumentis praenotatis in casibus hucdum emergentibus felices fecit In- 

fraseriptus Operationes, negari tamen non potest, dari interdum casa, in qui- 
bus alia etiam desiderarentur, ut in Trepanatione, et majoris momenti arnpu- 
tationibus, quas tamen operationes Districtus hujus homines, vix unquam in 
se assummunt, móri potius volentes; illa ex ratione, et ideo Etiam quod majo- 
res exposerent sumptus, quam qui ab infra in Oppido Cumaniali Kardsagaj- 
sállássa die 6a July 786 Franciscus Illésy m.p. I Districtus Major: Cumaniae 
Chyrurgus
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III. Statisztika

Megjegyzés: A táblázatok a Helytartótanács elvei szerint lettek elkészítve, 
vagyis minden le nem vizsgázott sebész a másodosztályba került -  ellentétben 
néhány vármegyével.

1. Sebészek Magyarországon az 1 784-ben beérkezett jelentések alapján

/. Vármegyék és kiváltságos területek
Vármegye neve Első osztály Második osztály Megjegyzés
Kapronca 1 Még két borbély van
Pozsega 2 3
Zólyom 2 3 Az első osztályban szereplők

nek nincs egyetemi vizsgája
Jász-kun kerületek 1 8 Hármat chyrurgusnak, né-

gyet tonsornak nevez a forrás

II. Szabad királyi városok
Szabad királyiElső osztály 
város

Második osztály Megjegyzés

Bakabánya 1 -
Bélabánya 1
Debrecen 6 4
Civitas Ensiensis 5
Esztergom 2 1
Győr 8 1
Sopron 6 2
Szabadka 4 1 Három első osztálybeli csak
(Theresiopolis) készül a vizsgára
Székesfehérvár 4 1 Második osztály: Egy céh

Szombathelyi József özve
gye vezetésével__________

Szentgyörgy 3 2
Újvidék 5
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