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SZABÓ ISTVÁN

,Akinek foga fáj..."*

Kaposvári Gyula egy publikálatlan cikkvázlatában az áll, hogy „...ma, amikor
Szolnok utcáin lépten nyomon szemünkbe ötlik a jól felszerelt gyógyszertárak egész
sora, nehezen tudjuk eUcépzemi, hogy milyenek voltak az egészségügyi viszonyok
másfélszáz évvel ezelőtt. 1799-ben az egész környéken híre járt, hogy patika nyílik
Szolnokon is."

Vélhetően ebből a patikából származik az a bőrkötésű kéziratos könyvecske is,
amely a szolnoki Damjanich János Múzeum Történeti Adattárában található, s amely-
ben „ABC" sorrendben írták be a betegségek gyógyítására használatos módozatokat.
A könyv, amelybe egy szakképzett, iskolázott gyógyszerész jegyezte be az alkalmazott
recepturakat, hiteles. Ám a XVIII. század végén, XIX. század elején történt
bejegyzések rögzítője arra is figyelmet fordított, hogy a gyógymódok népi variánsait,
lehet hogy egyes vélemények szerint a kuruzslás fogalomkörébe utalható, véleményünk
szerint azonban inkább tapasztalatokat összegző gyógyító eljárásokat is lejegyezze,
rögzítse. Keverednek a tudott és hitt a hatékony és babonás eljárások, melyek
szétválasztása szakember feladata.

Egy biztos. Kutató gyógyszerész látott benne elemezhető adalékokat.
A példatárból az egyik leggyakrabban előforduló betegséget, a fogfájást mutatjuk

be, a kis könyvecskében szereplő vonatkozásaival.
Amiről Í886-ban a „JÓ EGÉSZSÉG ÉS HOSSZÚ ÉLET TITKA" (ARANY

TANÁCSOK ÉS SZABÁLYOK A TESTI-LELKI ERŐ ÉS EGÉSZSÉG FENN-
TARTÁSÁRA) című szentenciáiban VAJDA János azt közli verses formában, hogy:

,,...Ha fogaid épek, tiszták és fehérek,
Bizonysága ez, hogy romlatlan a véred.
De ha szádnak is jól nem viseled gondját
Ha elhanyagolod, sok fájdalmat hoz rád.

Minden evés után mosd ki jól kefével,
Mert ami ott ragad, kiváltképp húsétel,
Megrohad és ettől lyukad a fog csontja,
S egy beteg fog oszt a többit megrontja.

Igen hideg ital s kivált forró étek
Külön is ártalmas a fog lemezének.
De egymásután és hirtelen közvetlen
Véve be, már épen nagy a veszedelem.

* Arany János: A hamis tanú című versének részlete
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Szabó István: ,, Akinek foga fáj..."

Találd el mindennek kellő hőmérsékét,
íze jobb és több lesz benne így az érték.
Melegen jó leves és a hús mártása,
Forrón megártanak, kenyér, tészta, kása."

A könyvecske tulajdonosa is legalább olyan fontosnak tartotta 1807. 10. Febr.-i
kézjegye szerint a fogak és foginy ápolását, tisztítását, mint a neves költő jó
háromnegyed századdal később. Sőt ő, mint mesterségének gyakorlója, még el is igazít
atekintetben, hogy hogyan állítsuk elő a fogtisztitó szert.

„FOGTISZTÍTÓ POR
Krétát vakarni, 's egy kevés szegfüvet közibe tenni, reá erős égett bort önteni, azt

meggyújtani, hadd égjen míg magába el nem alszik, annakutánna meg szántani, és
azzal kell a fogakat dörgölni, igen fehéren fogja tartani."

Egy másik fogtisztítónak, melyről azt állítja, hogy „íny erősítő, és egyszersmind
fog fájást is elállító Likvorium" a pontos gyógyszerészeti adalékait és arányait is közli:

A D.v. (=Darvas) SZÉPLAKI által ajánlott fogtisztító és ínyerősítő készítményhez
még azt is hozzáfűzi, hogy „Ezzel kell a fogakat 's ínyeket meg dörgölni, 's egy
darabig rajtok hagyni, napjába egyszer v. kétszer, ki öblítvén előre a szájat s fogait
meg mosván".

Ha mindezek ellenére is beleáll a fogba a fájás, arra többféle javaslattal is él. Az
egyik így hangzik:

1. Fekete gyopárt /:tótul Lobótka:/ gyökerestül együtt, az egyes füvet szálával és
virágjával /:meÚy viola színű:/ öszve vagdalva egy kis tsupoiba vízbe meg főzni, és a
Levét a minő melegen el szenvedhetni a szájába szedni, a fájós oldalra. NB.:
BETKONE javasolta hogy neki régtül fogva a foga fájásátul az ortzája is egészen meg
volt dagadva, es semmi se használt, hanem ez.

2. Apró bojtorjánnak füvit gyükerestül öszve vágva vagy csak tördelve egy kis
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tsuporba borba meg főzni, !s rajta tartani. Ezt javasolta az öcsém DARVAS János
Hajdúja, Miska, es probáltatott is haszonnal.

3. Oleum Cajaputa az Apatikábóúl használ, ha gyapotkára tsepegtetve az odvas
fogba tegyed. Ezt magam is másokon próbáltam.
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Végy a ló lábábúl ki húzott patkó szöget, add a fog fájós embernek abba a markába,
a melly ódaion a fog fáj. még pedig ugy fordítsd a markába a szög végit, hogy
napkeletre tzélozzon, hadd szorittsa a markába, es a szög ott hadd melegedjen meg.

Es vidd a beteget egy ajtó küszöbe mellé, de ugy állítsd hogy napkeletfele essen
az ortzája es a markába való szög hegye is ugyan napkelet felé állyon es hogy
nézhessen a beteg az ajtó fél fának ódalára.

Te pedig addig mig a beteg ugy áll, es a markába a szög meg melegszik: addig ird
egy krétával vagy inkább plajbászszal az ajtó köz oldalára a minő magason fel éred
ezeket a betűket mellyek oda fel irattattak.

Azután végy egy kalapátsot a kezedbe, vedd ki a markábúl a patkó szöget, kezdjed
az első betűbe verni, de ne mellyen, háromszor ütvén meg két rövid egy hoszszabb
ütéssel. Es tudakozd: fáj e még? Ha fáj, húzd ki onnan, verd sorba a többibe, mindenik
verés után, ugyan azt kérdezvén ha fáj e még.

Fogsz találni ollyan betűre a mellyen a fog fájás elmúlik es akkor örökössen verd
abba a be."

A tételesen felírt és összeállított fogápolószer vizsgálatát, az összeállított fogpaszta
adalékainak arányát napjainkban, amikor a TV és rádió újabb és újabb csodaszereket
reklámoz, olyanokat, amelyet ,,öt fogorvos közül tíz" is javasol, egy szakértő
hitelesítheti és benevezheti a szert-port-fogpasztát bármilyen fogkrém vetélkedőre.

Véleményünk szerint ugyanis a szer lényege az, hogy az illető odafigyeljen arra,
hogy száját valamilyen ártalmatlan szerrel — ha mással nem, tiszta vízzel — étkezés
után kiöblítse, tisztán tartsa. A magyar parasztságnál ezt a célt szolgálta és szolgálja
a fertőtlenítő hatású, munkakezdést is serkentő hajnali korty pálinka, a földek végébe
ültetett igénytelen alma-körtefa termése, amely nyáridőszakban nemcsak üdített
savanykás termésével, de egyet-egyet elrágcsálva, az ebédnek azokat a húsmaradékait
is eltávolította a szájból, melynek ártalmasságára a fentebb idézett Vajda János is
felhívta verses ajánlatában a figyelmet.

De jól jöttek ezek a népi szájápolási ismeretek olyan szorító körülmények között
is, mint a hadifogság „lefokozott" életszínvonala, ahol — mert az egészség megőrzése,
védelme érdekében a száj, a fogazat rendbetartására is alapvető szükség volt —
egyesek, kissé talán járatosabbak az egészségvédelem, vagy a „vegykém ismeretek"
terén, meg tudták oldani társaik számára is a tisztálkodás e területére utalható
hiányainak pótlását. S núnt ahogy egy volt első világháborús szolnoki hadifogoly,
Winter András feljegyzéseiben meg is örökítette, egy Berzseni Laci nevű fogolytársa
és egy Pruscha nevű közös hadseregbeli cimborája egymással társulva a szibériai
lágerekben valóságos „fogporgyárosok lettek".
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