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ELŐSZÓ 

A térben és időben végtelen Mindenségben, melynek törvényszerűségei a maguk 
teljességében az emberiség számára meg sem ismerhetők, jött létre a porszemnyi izzó 
Földünk egy adott, kivételesnek tűnő pillanatban és módon. A kihűlő élettelen 
földgolyón jelent meg az élet. Nem tudom elképzelni, hogy a Földön élne olyan ember, 
akiben az élete során legalább egyszer ne merült volna fel az a kérdés, hogy “mi az 
élet?”. Erre a legegyszerűbb válasz szerintem (Ralovich, 2014) a következő: “Az élet az 
élettelen ellentéte, egy struktúrához kötött biológiai jelenség.” Mivel a “vájt fülűek” 
kivételével, a többség számára ez egy rendkívül tömör gondolat, a struktúrához kötött 
biológiai jelenség kifejezést megpróbálom értelmezni. Tehát az élet egy struktúrához 
kötött biológiai jelenség, mely az élő egyedhez (egységhez) kötött. Az élő egyed „egy 
olyan, a környezetétől lehatárolt struktúra (jelen esetben a struktúra egy létező biológiai 
anyagi egység teljes szerkezete), amely lehetővé teszi, hogy a határán (sejthártya, sejtfal, 
cutis) belül, valamint azon keresztül is, az adott környezeti körülményekhez (bizonyos 
feltételek között - életfeltételek) alkalmazkodva, rendezett formában, önmagára nézve 
jellemző módon, pozitív végeredményű, energia- és anyag-áramlás létezzen egészen az 
elmúlásáig. Ezen időszak alatt egy dinamikus egyensúly áll fenn az egyed és a környezete 
között. Az élő egyed külső hatásra reagál, környezete szempontjából nem hatástalan, 
képes sokasodni, melynek során a tulajdonságait átörökíti és működését a mindenség 
általános törvényei irányítják.” Az első élő egyed feltehetően egy sejtmag nélküli mikro-
organizmus volt, melynek kialakulása ismeretlen. Az élő egyed lehet egy- és többsejtű. 
(Itt kell elmondani, hogy az ún. „élő vírusok” defekt egyedek, genetikai kódok, mert 
szaporodni csak egy teljes értékű élő egyedben képesek. Ezért szerintünk a vírusok 
esetében helyesebb az élő helyett a természetes jelzőt használni, míg a nem-élők, a 
valamilyen módon kezeltek esetében a denaturált a pontos kifejezés.)  
Az elmondottak alapján egyértelmű, hogy az élettel kapcsolatos minden kérdést a 
biológia törvényszerűségeit figyelembe véve szabad vizsgálni, mert egyedül a fizika, a 
kémia, a közgazdaságtan vagy a politika szabályai erre nem elégségesek!  
 
Jelenleg úgy tűnik élet csak a Földünk bioszférájában található. A bioszféra az élet 
szempontjából zárt rendszer, mert az élet, azaz az élőlények, közöttük az emberek is az 
életet hátrányosan érintő faktorokkal együtt spontán nem hagyhatják el azt, és mert az 
élethez szükséges feltételek kívülről az űrből nem pótlódnak. Zárt rendszeren belül 
folyamatos élet – lásd pl.: a tartós mikro-organizmus tömegtenyészeteket – csak az ahhoz 
szükséges specifikus életfeltételek folyamatos biztosítása mellett lehetséges! E. 
Schrödinger, majd később A. Katsuki szerint az élő egyed fennmaradásához alacsony 
entrópiájú környezet szükséges azért, hogy az egyed kis entrópiájú anyagokat tudjon 
felvenni. A földi klíma megfelelő entrópiáját a Glóbuszunk egyedi, (véges kapacitású?) 
kompenzáló rendszere a víz körforgásával biztosítja. Mint közismert, nemcsak Földünk 
átlaghőmérséklete emelkedik (gyorsuló mértékben?), hanem a klímája, az évszakok 
jellege és az időjárási viszonyok is változnak. Ez a tény nem meglepő Schrödinger és 
Katsuki teóriája alapján. Ezek a jelenségek részben úgy is értelmezhetők, hogy az előbb 
említett kompenzáló rendszer „próbálja az eredeti viszonyokat visszaállítani”! A mérések 
alapján kijelenthető, hogy a melegedés okát itt a bioszféránkban bekövetkezett 
változásokban kell keresnünk, mert a Napból most sem érkezik több energia, mint 
korábban. 



 10

Mint elmondottam, az élő egyed egyik jellemző tulajdonsága az, hogy nemcsak a 
környezete hatásaira reágál, hanem ő is hatással van a környezetére. Ezért az élő egyed 
megjelenése óta a Földünk sorsát már nemcsak a Mindenség törvényei determinálják, 
hanem az élő egyed által kifejtett hatások is. Ennek első példája lehet az a feltételezés, 
amely szerint a Glóbuszunkon kezdetben uralkodó reduktív állapotokat a mikro-
organizmusok változtatták oxidatívra. Ennek eredményeképpen jelent meg a szabad 
oxigén, amely lehetővé tette a lélegző lények kialakulását és végső soron az ember 
megjelenését is.  
 
Szükségesnek tartom a mikro-organizmusokkal kapcsolatos kutatásokkal való 
foglalkozást, nemcsak azért mert ők voltak az első élőlények, továbbá, mert az említett 
hatást is kifejtették, hanem azért is, mert jelenleg is ők a bioszféra legnagyobb, 
meghatározhatatlan számú élő populációja. Azt a kijelentést is megtehetem, hogy mikro-
organizmusok nélkül nincs élet! Ezért e könyv megírása során a mikro-organizmusokkal 
és azok életével, hatásaival foglalkozó hazai vizsgálatok, kutatások bemutatására 
vállalkoztam. A mikro-organizmusokra vonatkozó meghatározást majd a későbbiekben 
még megismerhetik. Tájékoztatásul ezek jellemzésére itt csak annyit írok le, hogy szabad 
szemmel nem láthatók. (Az ember szeme általában 200 mikron azaz 0,2 mm nagyságú 
testet képes még pontként érzékelni, tehát a meghatározásunk értelmében a mikro-
organizmusok ezeknél kisebbek.) 
 
Vállalkozásom igazi és most már látom, szinte teljesíthetetlen nagysága, csak munkám 
során tudatosodott. Az elképzeléseimet a maguk teljességében nem tudom megvalósítani 
(időhiány, stb.) és sajnos az is bizonyos, hogy esetleg észrevételezhető állítások is 
találhatók lesznek a könyvemben. Mindezekért a tisztelt olvasók megértését kérem, és 
remélem, hogy akik végigrágják magukat a leírtakon és elgondolkoznak azok értelmén, 
nem fogják kidobott időnek tartani a fáradozásomat. Ha ez megtörténik, akkor már 
megérte dolgoznom. 

 
 

Balatonberény, 2014. március hava 
 
 

                                                                                                     Dr. Ralovich Béla 
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melynek eredményeképpen hozzájutottam az osztrák állatorvos-képzéssel kapcsolatos 
anyaghoz 
Magyar László András (Budapest): Nagyvonalú segítségéért, latin nyelvről történt 
fordításáért és az irodalommal kapcsolatos együttműködéséért 
Minárovits János (Szeged): A szerkesztett kézírat elolvasásáért és a segítőkész 
észrevételeiért. 
Molnár László (Budapest): A Semmelweis Egyetemmel kapcsolatos információkért 
Nász István (Budapest): A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar (SE ÁOK) 
Orvosi Mikrobiológiai Intézettel kapcsolatos adatokért és a 2013-ban megjelent 
könyvéért 
Nemes Csaba (Überligen am Bodensee): Juhhimlővel és saját munkásságával 
kapcsolatos irodalmi adatok közléséért 
Offner Róbert (Speichersdorf): Kyr Pál munkásságát bemutató könyvéért 
Orbán Éva (Budapest): A Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karral (SZIE ÁK) 
kapcsolatos kiadványokért és másolatokért 
Palotai Mária (Budapest): A GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési 
Főigazgatóság, Országos Egészségtudományi Szakkönyvtárból megküldött 
dokumentumokért 
Perényi János (Budapest): Hozzájárulásáért, mely lehetővé tette, hogy fényképét 
használjam 
Péter Mihály és Péter H. Mária (Marosvásárhely): A kutatással kapcsolatos adatok 
nyújtásááért   
Sótonyi 2 Péter (Budapest): A SZIE ÁK-val való együttműködés engedélyezéséért 
Szögi László (Budapest): Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) kapcsolatos 
információkért és forrásanyagokért 
Vadász István (Pécs): A Pécsi Tudománygyetemmel (PTE) kapcsolatos fényképekért 
Várszegi Asztrik (Pannonhalma): A Pannonhalmi Főapátsággal kialakult gyümölcsöző 
együttműködésért 
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A munkához az alábbi könyvtárak és levéltárak munkatársai adtak segítséget: 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Országos Műszaki Információs 
Központ és Könyvtár (Batalka Krisztina, Budaházy Ibolya, Lovas Szilvia) 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Könyvtár (G. Szabó Botond) 
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Könyvtára (Zlinszky Zsuzsanna) 
Egyetemi Könyvtár (Bikádi Katalin, Gulyás Katalin, Cséka György, Kazimir Edit, 
Mód Zsuzsanna, Tóth Péter,) 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Sándor Tibor és mások) 
GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság, Országos 
Egészségtudományi Szakkönyvtár munkatásrai 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (Kalmár János, Künstlerné Virág Éva, 
Sölch Miklós) 
Magyar Tudományos Akadémia Folyóirattár (Nagy Erika, Tatár Sándor, Tóth 
Kálmán) 
Magyar Tudományos Akadémia Kézirattár (Bakó Diána, Tóth Gábor) 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár (Haffner Rita, Kapus Erika, Keresztes 
Júlia, Kiss Ildikó, Krón Katalin, M. Mátrai Györgyi, Szegedi Nóra, Tömöry Pál) 
Magyar Tudományos Akadémia Mikrofilmtár (Katona Szidónia, Láng Klára) 
Marosvásárhelyi Teleki Téka (Kovács-G. György és mások) 
Nagyenyedi Bethlen Kollégium Könyvtár (Gordán Edina) 
Országos Epidemiológiai Központ Könyvtára (Zólyomi Margit) 
Országos Széchenyi Könyvtár különböző részlegein dolgozó munkatársak 
Országgyűlési Könyvtár (Fülöp Orsolya) 
Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár (Joó Tímea, Pőr Csilla) 
Pannonhalmi Bencés Főapátság Könyvtár és Levéltár (Hirka Antal) 
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Könyvtár (Martos Veronika) 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár (Mátyás Melinda, Vincze János) 
Semmelweis Egyetem Levéltár 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (Kapronczay Katalin, 
Kapronczay Károly, Kölnei Livia, Magyar László András) 
Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar Könyvtár és Levéltár (Négyesi Barbara, 
Pádár Éva, Pálfyné Varga Orsolya) 
Universitätsbibliothek Wien (Eva Ossinger, Manuela Rohrmoser) 
 

Fordítást végeztek 
Egyes latin szövegeket Magyar László András (Budapest), míg Ch. Mache írását 
Rappai Julia és Rappai Sarolta (Wien), továbbá a Pesti Királyi Tudományegyetem 
szakvéleményét Rákóczi Katalin (Budapest) fordította magyarra. Hálásan köszönöm a 
nevezettek önzetlen segitségét! 
 

Szerkesztői munka 
Köszönet illeti Toronyi Zsoltot a könyv szerkesztésével kapcsolatos fontos és pontos 
munkájáért, továbbá Bató Bernadettet a lelkiismeretes nyelvi lektorálásért. 
 

Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm feleségemnek és gyermekeimnek, hogy 
segítették munkámat, valamint Péter öcsémneknek, hogy a kéziratot átnézte és 
hasznos észrevételeket tett. 
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I. Bevezetés 

Az előző, a főleg a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatásával foglalkozó, 
2011-ben megjelent könyvünk folytatásaként, jelen munkánkban, reményeink szerint, 
sorra vesszük mindazok kutatásait, akik nemcsak a mikro-organizmusokat magukat 
vizsgálták, hanem azok növénytani, állattani, humán, talajtani, hidrobiológiai, 
mezőgazdasági, élelmiszeripari, gyógyszeripari, erdészeti, bányászati jelentőségét és a 
környezetben játszott szerepét is tanulmányozták. Ma már tudjuk, hogy a mikro-
organizmusok alapvető szerepet játszottak/játszanak a természeti környezet komplex 
rendszereiben, a különböző fertőzésekben (emberekben, állatokban, növényekben és még 
mikro-organizmusokban is), egyes élelmiszerek keletkezésében (nyers érlelésű húsipari 
termékek, erjesztett tejtermékek, kovász, savanyú káposzta és egyéb savanyúságok, bor, 
ecet, sör, stb.) és megromlásában, a mezőgazdasági termelés teljes vertikumában 
(nitrogén-kötés, szerves anyag lebontás, komposzt képződés, stb.), a talajokban, valamint 
a vízekben zajló biociklusokban és az ipar számos területén. 
 
Jelen kötetünkben első sorban a mikrobiológiai kutatásokról kívánunk beszámolni egyes 
szükséges oktatási kérdések érintése mellett. A kutatásokra a nagyító eszközök 
felfedezése előtt az volt a jellemző, hogy csak szabad szemmel látható, azaz makro-
méretű anyagokat, tárgyakat, élőlényeket és jelenségeket vizsgáltak, írtak le és 
értelmeztek. Így alakultak ki a klasszikus felismerések és az azokkal kapcsolatos tanok. 
 
A betegségek eseteiben már több ezer éve megfigyelték az egyes tüneteket, és azok 
alapján leírták a különböző kórképeket. A gyógyítás érdekében pedig ún. gyógyszerekkel 
(elsősorban növényi, de emberi, állati vagy ásványi anyagokkal is) próbálták, a siker 
reményében kezelni a betegeket (ember, állat, növény). Tehát, a betegségekkel 
kapcsolatos mikrobiológiai kutatások, akarva akaratlanul, anélkül indultak el két szálon, 
hogy tudták volna, mi is az egyes kórképek valódi oka. Továbbá, hogy egy-egy 
eredményes kezelés alkalmával az általuk alkalmazott szer/szerek az akkor még nem is 
ismert kórokozóra és a beteg szervezetére, valamint annak reakciójára, tüneteire 
egyaránt, valamilyen mértékben, de hatással volt/voltak. Ebben az időben az egyes 
betegségeket általában a testnedvek egyensúlyának megbomlásával értelmezték. Amikor, 
már rájöttek arra, hogy egyes betegségek fertőző jellegűek, akkor a terjedés 
megakadályozása érdekében előírásokat hoztak és a prevenció lehetőségével is elkezdtek 
foglalkozni, még mindig a kórokozók ismerete nélkül. Sőt még a specifikus prevenció, a 
“védőoltás” alkalmazására is sor került egzakt megfigyelések alapján a kórokozók 
ismerete nélkül pl.: az emberi és a juh-himlő elleni védekezés. 
 
Az ismeretek gyarapodásának eredményeképpen felfedezésre kerültek a különböző 
módszerek, segédeszközök, közöttük a lencsék, majd a mikroszkópok is. Ekkor indult el a 
“mikro-méretű” ismeretek gyűjtése. A lencsék felfedezésével és használatával már 
felismerték pl.: a kis méretű állatokat, az atkákat. A következő nagy előre lépést a 
mikroszkóp 1600 körüli összeállítása eredményezte. Bár ekkor ezek az eszközök még 
kezdetlegesek voltak, de már lehetővé tették pl.: az egysejtű animaculák és bizonyos 
gomba elemek megfigyelését. A későbbi készülékek segítségével már olyan adatokhoz is 
hozzájutottak, amelyek a mikro-organizmusokra és subcelluláris elemekre vonatkoztak. 
Ennek megfelelően a jelenségek értelmezése is egyre pontosabb, tudományosabb lett. 
1729-ben észlelték először a mikrogombák létezését, majd 1755-ben figyelték meg azt, 
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hogy egy gomba a búza betegségét okozza. 1775-ben pedig, ma is érvényes módon, 
leírták az első baktériumot, egy vibriót. Az 1830-as években vált ismertté, hogy egy  
gomba rovarok betegségét és pusztulását váltja ki. Ekkor már volt, aki az erjedés 
folyamatát is mikro-organizmusok jelenlétével hozta összefüggésbe. A következő 
időszak 1839-ben kezdődött, amikor már emberi bőrgyógyászati kórképek eseteiben is 
azonosították a kórokozó gombákat. Az első emberi és állati fertőző betegség okozóját, 
egy pálcika alakú baktériumot pedig 1850-ben figyelték meg és az első, még mindig nem 
látható vírus létezéséről 1892-ben számoltak be. 
 
Nehéz helyzetbe kerültünk, amikor a mikrobiális betegségekkel kapcsolatos adatokat 
gyűjteni kezdtük, mert akkor jöttünk rá arra is, hogy az ún. “klasszikus fertőző 
betegségek” mellett a mai fogalmaink szerinti fertőzéses eredetű “mikrobiális 
gyulladásos kórképeket” is figyelembe kell vennünk. A két csoportba tartozó esetek 
között az a lényeges különbség, hogy míg az egyes gyulladások alkalmával a kórokozót 
még ma is csak laboratóriumi vizsgálattal lehet azonosítani, addig a klasszikus fertőző 
betegségek (pl.: a búza esetében 1755-től; a selyemhernyók esetében 1835-től; egyes 
emberi bőrbetegségek esetében 1839-től, az emberek és az állatok B. anthracis okozta 
megbetegedése esetében 1850-től, valamint az említett időpontok után felismert további 
kórokozók által létrehozott fertőző betegségek) eseteiben már a specifikus és tipikus 
tünetek, valamint a kórlefolyás alapján is diagnosztizálható a kórkép. Laboratóriumi 
vizsgálat, általában csak a klinikai diagnózis megerősítése, a célzott terápia biztosítása és 
az epidemiológi surveillance érdekében szükséges. 
 
Az emberek, az állatok és a növények mikrobiális betegségeit és azok okozóit, valamint 
az ellenük való védekezés lehetőségeit vizsgálók munkássága mellett, a mikro-
organizmusok élelmiszer-mikrobiológiai fontosságát, valamint általános biológiai, ipari 
és környezeti jelentőségét kutatók eredményeit is megpróbáljuk számba venni. 
 
Ahhoz, hogy a mikrobiológiai kutatásokról átfogó képet tudjunk adni, az szükséges, hogy 
a már említett könyvünkben felsorolt, oktatással foglalkozó intézmények mellett, az 
elmúlt több mint 200 év alatt kialakult különböző kutató intézetekben, gyári/üzemi, 
gyógyító-, szolgáltató- és ellenőrző laboratóriumokban dolgozók mikrobiológiával 
kapcsolatos munkásságát is megpróbáljuk áttekinteni. A termelő, a szolgáltató és az 
ellenőrző vizsgálatokat végző munkahelyeken dolgozóknak ugyan nem elsődleges 
feladatuk a tudományos kutatás, ennek ellenére közöttük is szép számmal voltak, vannak 
olyanok, akik eredményes kutatómunkát is végeztek, végeznek és az ezek során tett 
megfigyeléseik, valamint a rutin munka során gyűjtött adataik értéke figyelemre méltó. 
Ezért gondoljuk azt, hogy az ő eredményeik sem mellőzhetők. 
 
Itt kell még arról a megfontolásunkról is szót ejtenünk, melynek alapján az 
állami/hatósági, városi, megyei vagy országos orvosainkkal is foglalkozunk. Ezen 
személyek nevét,  beosztását és tevékenységet – már akik esetében ilyen információhoz 
jutottunk – azért szerepeltetjük, mert rájuk hárult a lakosság egészség-megőrzésével 
kapcsolatos felelősségteljes és nehéz munka. Ezek az orvosaink voltak a legképzettebb 
szakembereink. Nem véletlen, hogy az egyetemi tanáraink curiculumában gyakran 
szerepel valamilyen állami funkció betöltése is. Ezen orvosainknak köszönhetően 
szerzett az állami vezetés közegészségügyi adatokat. Ők próbálták, esetenként saját 
életük árán is, a különböző, a korábbi évszázadokban gyakori és súlyos járványokat 
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megelőzni, valamint a kitört epidémiák terjedését megállítani és a káros eseményt 
felszámolni. Akkor ezen tevékenység részben, a kellő ismeretek gyér volta miatt, 
kifejezetten kutatásnak számított, új ismeretek és tapasztalatok gyűjtését és azok 
hasznosítását jelentette. Most csak két példát említünk meg itt álláspontunk 
helyességének alátámasztására. Az egyik a himlő elleni védőoltás, a vakcináció hazai 
története. A másik a keleti marhavész elleni oltás hazai elkezdése. A vakcináció 
elindításában és végzésében az egyetemi oktatók mellett a különböző hatósági orvosok 
alapvető szerepet játszottak. Ehelyen kell megemlítenünk Raymann János, továbbá 
Bene I Ferenc könyve alapján Agoston ?, Ambross ?, Beer ?, Benke ?, Brügg ?, 
Buchwald ?, Eckstein Ferenc, Entz ?, Fasser ?, Fleischer ?, Gebhárdt ?, Hans ?, 
Heidenreich ?, Hell Nepomuk János, Huszty Zakariás Teofil, Khüttel ?, Kiss József, 
Kolbáni ?, Kováts ?, Lenhossék Mihály Ignác, Lonovits ?, Mártony ?, Molnár ?, 
Nagy Sándor Sámuel, Nyulas Ferenc, Palkovits ?, Pellegrini József, Pfistrer ?, 
Rambach ?, Riegler ?, Sándor ?, Schönbauer Mihály, Seth ?, Stáhly Ignác, ifj Streitt, 
Széning ?, ifj. Szombathi ?, Tehel ?, Wirkner ? és Zsoldos ? doktor nevét. Teljes 
listával két ok miatt sem tudunk szolgálni. Egyrészt mert nem ismerjük mindegyiküknek 
a nevét. Másrészt, mert a teljes felsoroláshoz elegendő hely sem lenne. A keleti 
marhavész elleni védőoltás elindítása pedig Havas Ignác Tolna vármegyei főorvosnak 
köszönhető. 
Az országos, továbbá az erdélyi főorvosok nevét, az általuk végzett munka jelentőségére 
tekintettel és az emlékük előtt való tisztelgés jeleként e munkánk végén egy rövid, a 6. 
fejezetben fogjuk bemutatni. 
 
Tehát, ebben a könyvben főleg azoknak a neve szerepel, akik a mikrobiológia – beleértve 
a témához szorosan kötődő egyéb szakterületeket is – palettáján, valamilyen említésre 
méltó munkát végeztek és arra vonatkozóan írásos dokumentumot találtunk vagy 
kaptunk. A megnevezettek által kutatott témá(ka)t és/vagy eredmény(eke)t, az illető 
nevét követően soroljuk fel. A név után zárójelben szereplő évszámok, az egyházi 
személyek kivételével, általában az adott személynek vezetőként eltöltött munkásságának 
időszakát mutatják. Akiknek a neve után nincs szöveges feljegyzés, azok vagy nem 
végeztek mikrobiológiai kutatásokat vagy az ilyen jellegű munkásságukra vonatkozóan 
semmilyen adatot sem találtunk vagy kaptunk, annak ellenére, hogy az adott intézmény 
vezetői voltak. Vannak olyanok is, akiknek a neve többször és több helyen is előfordul. 
Ezekben az esetekben, általában, az első alkalommal tüntettük fel az illető munkásságát.  
 
A családnevek után a római szám, az azonos nevű személyek közötti apa-fiúi kapcsolatot 
jelöli, míg az arab számmal az azonos nevű, de rokoni kapcsolatban nem lévő 
személyeket különböztetjük meg egymástól. (Az elengedhetetlenül fontos külföldi 
neveket az angol szokásnak megfelelően használjuk.) Sok esetben már annak is örülnünk 
kellett, ha legalább egy-egy intézet-tanszék-részleg-laboratórium vezetőinek a nevét 
sikerült megtalálni, megkapni. Ezért, ha az együttműködő adatközlők nem küldték meg 
munkatársaik nevét vagy nem találtuk meg azokat, akkor ezek a személyek, minden 
törekvésünk és sajnálatunk ellenére könyvünkben nem lesznek megörökítve. Arról a 
korábbi elképzelésünkről pedig, hogy a témával kapcsolatos minden egyes publikációt az 
irodalomjegyzékben felsorolunk, már régen lemondtunk, nemcsak az elképesztő 
mennyiség miatt, hanem azért is, mert minden adatot nem sikerült volna megszereznünk 
és egy torzó közlését nem tartjuk elfogadhatónak. 
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Jelen munkánkban, a kutatással kapcsolatos eredmények mellett, oktatással összefüggő 
gondolatokat is olvashatnak, mert az általunk fontosnak ítélt és az első kötetben nem 
szereplő, nem kellően tisztázott vagy a kötet anyagának lezárása után megszerzett 
információkat vagy az azok alapján született új megállapításainkat itt fogjuk közreadni. 
 
Azt is elmondhatjuk, hogy rengeteget tanultunk az eddigi munkánk során. Rájöttünk arra, 
hogy az egyes könyvekben leírtakat, még nagy nevű írók esetében sem szabad 
szentírásnak tekintenünk. Minden vonatkozásban, ha megoldható, az eredeti forrásig 
vissza kell menni. A legnagyobb tévedés, ha valaki a mai tudás és ismeretek alapján 
értékeli a múlt eseményeit, eredményeit és nem próbál az akkori körülmények közé 
visszahelyezkedni. Durva melléfogás, ha valaki ideológiai alapokról tesz 
kinyilatkoztatásokat, vagy ha azt tételezi fel, hogy a korábbi korok emberei primitívek 
voltak és nem voltak jó megfigyelők vagy nem hoztak objektív döntéseket. Ugyancsak 
hiba lenne, ha a nemzetközi színvonaltól való esetleges lemaradásunkat, minden esetben, 
valamely másik nemzet irányunkba megnyilvánuló vélt rosszindulatával magyaráznánk. 
Azt is el kell mondanunk, hogy a különböző történészek/szerzők munkájában, egy-egy 
betegség első előfordulását illetően, de más vonatkozásban is, esetenként eltérő 
időpontok, adatok olvashatók. Ebben a vonatkozásban mi nem mindig akartunk és 
tudtunk igazságot tenni. Végül be kell vallanunk, hogy nagyon jó lett volna és még most 
is kedvező lenne, ha legalább 3-4 nyelvet megfelelőbb szinten bírnánk. 
 
Könyvünk jelen, II. kötetében, a történetünk kezdeteitől 1850-ig terjedő időszak alatt 
született, elsősorban kutatással kapcsolatos adatokat fogjuk áttekinteni szakaszolt 
formában (Pl.: honfoglalás előtti időszak, a római katolikus egyház szerepe, a lencsék 
felfedezése utáni időszak, a mikroszkópok használata és a B. anthracis 1850-beni 
felismerése közötti periódus). Ami az érintett témakört illeti, foglalkozni fogunk az 
emberi, állati és növényi mikrobiális betegségekre vonatkozó adatokkal, e betegségek 
kezelésére és megelőzésére született javaslatokkal, továbbá az élelmiszerekkel és a 
környezettel kapcsolatos ismeretekkel. Ezek mellett még külön is beszélünk a nagyító 
eszközök (lencsék, mikroszkópok) használatával szerzett információkról, valamint a 
természettudományos ismeretek oktatásának alakulásáról is. A adatokat mindig időrendi 
sorrendben tekintjük át, és ahol lehetséges, intézményhez kötött formában kerülnek 
bemutatásra. 
 
Ami a hazánkban ma ismert betegségeket illeti, valószínű, hogy azok egy része már a 
honfoglalás előtt is előfordult, ugyanúgy mint azok az élelmiszerek (ételek, italok) is, 
amelyek keletkezésében a mikro-organizmusoknak szerepe volt, azonban 1000 előttről 
még nem ismerünk saját írásos emlékeket. Szabó Dénes szerint ez az időszak volt a 
magyar történelem nyelvemléktelen időszaka. 
 
Ebben az összeállításban igyekszünk a témával összefüggő első és/vagy lényeges 
publikációkat szerepeltetni. Nagyon boldogok leszünk, ha ezt a célunkat meg tudjuk 
közelíteni. Ennél többre nem is vállalkozhattunk, mert a teljes anyag kezelhetetlen. 
Ennek igazolására szabad legyen hivatkoznunk arra, hogy pl.: a himlő elleni védőoltás 
témakörét illetően csak Duka Zólyomi Norbert, valamint Kiss László ide vonatkozó 
egy-egy összefoglaló cikke együttes terjedelme több mint 20 oldal, hogy az állatorvoslás 
története vonatkozásában a Karasszon Dénes által kiadott “A magyar állatorvoslás 
kultúrtörténete” c. két kötet terjedelme 456 oldal, hogy a Nász István és Ádám Éva által 
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megírt adenovíruskutatásról készült könyv pedig 153 oldal nagyságú, és ez csak három 
kiragadott példa. (Itt jegyezzük meg azt, hogy Znakovszky Emma összeállította a  XX. 
sz. első felében publikált 3674 válogatott közegészségügyi kiadvány jegyzékét. 
Manninger Rezső, továbbá Rauss Károly összesítette az 1945 és 1951 közötti 
időszakban megjelent állatorvosi, ill. orvosi mikrobiológiai és immunológiai kutatások 
eredményeit. Gyarmati István 1965-ben adta ki a „Magyar orvosi mikrobiológiai és 
parazitológiai Bibliográfia (1945-1960) c. nagy összeállítását, melyben 4470 hazai 
szerző munkáját sorolta fel. A budapesti SE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézetében 
Nász István összegyűjtötte nemcsak az Acta Microbiol. Immunol. c. folyóirat minden 
számát, hanem az Intézetből működése alatt megjelent összes – több mint 1000 - 
közlemény különlenyomatát is. Pécsett a PTE ÁOK Központi Könyvtára (Rúzsás 
Lajosné Faluhelyi Vera, 1967, 1975, 1986) kiadta az Egyetem minden tudományos 
intézete 1945 és 1984 közötti időszakban, megjelent összes kinyomtatott munkájának a 
publikációs jegyzékét több kötetben. Deák Tibor, Timkó István és Török Tamás (1976, 
1979) „A magyar élelmiszeripari mikrobiológia bibliográfiája” c. kétkötetes munkájukat 
készítették el. Továbbá Palotai Mária irányításával 2013-ban kiadták „Az 
Orvostudományi Dokumentációs Központ és jogutódja nyomtatásban megjelent 
kiadványai 1949-2010” c. tájékoztató anyagot az Országos Egészségtudományi 
Szakkönyvtár megalakulásának 60 éves évfordulójára.) 
 
Munkánk során megállapítottuk, hogy az 1000-től 1850-ig eltelt 850 év alatt, az egyes 
betegségekkel kapcsolatosan, számos, de betegségtől függően eltérő mennyiségű, írás 
látott napvilágot, ami nem meglepő, ha tekintetbe vesszük, hogy a fertőző betegségek 
közül egyesek (pl.: pestis, lepra, himlő, syphilis, typhosus kórképek, veszettség, 
tuberkulózis, lóbetegségek, marhavész, juh-himlő, üszög, rozsda, stb.) milyen óriási 
gondot jelentettek évszázadokon keresztül. Az azonos témával foglalkozó, különböző 
időpontban megjelent közlemények olvasásakor nyomon követhető az ismeretek 
alakulása is. Adataink egy része Bakonyi Ferencné, Benke József, Bognár Sándor, 
Fekete 1 Lajos, Gaál Botond, Gortvay György, Győry Tibor, Jantsits Gabriella, 
Kapronczay Károly, Karasszon Dénes, Kádár Zoltán és Priszter Szaniszló, Kiss 
László, Linzbauer Xavér Ferenc, Magyary-Kossa Gyula, Moesz Gusztáv, Molnár 
József és Simon Györgyi, Ralovich Béla, Rapaics Rajmund, Schultheisz Emil, 
Szinnyei József, Szögi László, valamint Vida Tivadar munkájából származik, külön 
hivatkozás nélkül. Emellett, az alább olvasható szövegrészekben, egyes általunk 
lényegesnek ítélt esetekben, az adat közlőjét külön is nevesítettük. (Azt is megemlítjük, 
hogy az általunk említett orvosok egy részének a portréja megtalálható Jantsits 
Gabriella könyvében, továbbá a “Magyar életrajzi lexikon” köteteiben. Mi helyszűke és 
amiatt, hogy nem tudnánk mindenkiről képet közölni, eltekintettünk a személyek 
tervezett bemutatásától.)  
 
Nagyon jelentős információ-halmazt jelentettek/jelentenek számunkra azok az 
összeállítások, amelyeket az egyes társszerzők készítettek el az első kötet és egyesek még 
a további kötetek számára is. Ezekért a munkákért a Köszönetnyilvánítás c. alatt fejeztük 
ki hálánkat. (Az első kötethez küldött anyagok általában oktatásra és kutatásra vonatkozó 
adatokat vegyesen tartalmaztak és kizárólag csak az 1950 utáni időszak, változó 
terjedelmű szakaszát ölelték fel, különböző mértékben. Ezekből, terjedelmi és didaktikai 
megfontolásból, az első kötetben nagyrészt csak az oktatással kapcsolatos 
megállapításokat használtuk fel, kiegészítve az általunk felkutatott és/vagy ismert 
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tényekkel, az egységes szerkezetnek megfelelően átszerkesztve. A jelenlegi, második 
kötetben csak az 1850-ig terjedő periódusra vonatkozó, általunk felkutatott tények 
találhatók. Az ezt követő, napjainkig tartó időszakra vonatkozó megkapott vagy általunk 
összeszedett, számítógépünkben tárolt információknak egy vagy több további kötetben 
kellene még majd megjelenni. 
 
Az Irodalmi hivatkozásokkal kapcsolatban szeretnénk elmondani, hogy mivel az idézett 
szerzők egy része mind a két kötetben szerepel, a II. kötet saját jegyzékében csak azok 
nevét soroljuk fel, akiket az első kötetben még nem citáltunk. Viszont annak érdekében, 
hogy teljes legyen a felsorolás, csatoljuk még az I. kötet javított irodalomjegyzékét és 
egy rövid kiegészítését, melyben a korábban még nem említett tankönyveket és  
jegyzeteket soroljuk fel, pótlólag. 
 
Bizonyos, hogy minden jószándékunk ellenére ez a munkánk sem lesz hibátlan. A 
legjobb jóindulat mellett is maradhatnak benne pontatlanságok, nemcsak a 
tudatlanságunk és a vakságunk következtében, hanem azért is, mert a megismerés egy 
folyamat és ha e könyvünk megjelenése után olyan új információkhoz jutnánk, amelyek 
alapján, egyes kérdések esetében korábban kialakított álláspontunkat meg kellene 
változtatnunk, akkor arra már nem lesz lehetőségünk. Ezért jóindulatú megértésükre 
számítunk. Úgy véljük, hogy mindenki számára nyitva áll az út a könyv hibáinak 
kijavítására és a hiányzó adatok pótlására. A jövőben is minden segítőkész észrevételt 
megtisztelőnek tartunk, szívesen fogadunk és hálásan megköszönünk. 
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II. Meghatározások 

Annak érdekében, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, milyen témakört érint a 
munkánk néhány alapmeghatározás közlését elengedhetetlennek tartjuk. Az első és 
legfontosabb azt meghatározni, hogy mit értünk a mikrobiológia kifejezés alatt. Szinte 
napjainkig elfogadott nézet volt, hogy az élőlényeket 5 nagy egységbe lehet besorolni (a 
kékmoszatok, a baktériumok, a gombák, a növények és az állatok), és mellettük vannak a 
közéjük nem sorolható vírusok és molekulák. Jelenleg az egységes rendszertan 
kialakítása érdekében, az egyes egységek között fennálló kapcsolatok és az egységeken 
belüli rokonsági viszonyok megállapítása, a törzsfejlődés koncepcióját figyelembe véve, 
nukleinsav homológiai, genetikai, biokémiai, morfológiai, paleontológiai vizsgálatok 
eredményei alapján történik. Ennek megfelelően a mikrobiológia egy interdisciplináris 
alaptudomány, a biológia része, mely felöleli mindazokat az ismereteket, amelyeket a 
bakteriológusok, a virológusok, a mikológusok, a genetikusok, a molekuláris biológusok, 
valamint a növények és állatok speciális fajaival foglalkozó növénytanászok/botanikusok 
és állattanászok/zoológusok, továbbá egyéb szakemberek a mikroszkópos, a 
szubmikroszkópos, a molekuláris, valamint egyéb technikák és módszerek segítségével 
gyűjtöttek. A felsorolt vizsgálatok céltárgyai bizonyos fehérjék (prionok), nukleinsavak 
(viroidok, plazmidok), vírusok és fágok, a prokarióták (a tenyészthető és a nem 
tenyészthető baktériumok), az eukarióta növényi egysejtűek (moszatok/algák), az állati 
egysejtűek (véglények/protozoák), továbbá az egysejtű gombák. Könyvünkben, az 
egyszerűség kedvéért, ezeket a céltárgyakat, azaz az egysejtű élőlényeket, a fertőző 
ágenseket és a molekulákat a továbbiakban mikro-organizmusoknak nevezzük. 
A prokarióták és az eukarióták közötti leglényegesebb különbség az, hogy míg a 
prokariótákban membránnal körülvett sejtmag és sejtorganellumok nincsenek, addig az 
eukariótákban maghártyával lehatárolt sejtmag és sejtorganellumok figyelhetők meg. 
Mind a prokarióták, mind pedig az eukarióták önálló anyagcserét folytató élőlények, 
viszont a vírusok (beleértve a fágokat, a viroidokat, a plazmidokat és a szatelliteket is), 
továbbá a prionok anyagcserével nem rendelkező, élő gazdasejt hiányában nem 
szaporodó, fertőző ágensek. 
 
További meghatározások: 
 
L-formák: sejtfal nélküli, szűrhető baktériumok 
Vírusok és fágok: nem sejtes, csak élő sejtben szaporodó, saját anyagcserével nem 
rendelkező ágensek, amelyek DNS vagy RNS molekulát, továbbá általában fehérje és 
esetenként lipoprotein burkot tartalmaznak, valamint enzimhatással is rendelkezhetnek. 
Viroidok: a klasszikus vírus definíciónak nem megfelelő, fehérje nélküli, egy szálú RNS 
molekulák. 
Szatellitek: nukleinsav molekulákból álló szubvirális ágensek, amelyek a gazdasejtben 
csak akkor tudnak szaporodni, ha a sejtben helper vírus is jelen van. A szatellit 
nukleinsav szekvenciája eltér mind a gazdasejt, mind pedig a helper vírus 
szekvenciájától. 
Prion: olyan fertőző, a fehérjebontó enzimek hatásával szemben rezisztens, fizikai 
hatásokkal szemben ellenálló fehérje molekula, amely az emberben és az állatokban 
fiziológiás körülmények között is jelenlévő fehérjék módosult szerkezetű változata. 
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A genetikusok, a bakteriológusok, a virológusok és a mikológusok által használt speciális 
szakkifejezések taglalásától eltekintünk. Ugyancsak nem foglakozunk rendszertani, 
valamint taxonómiai kérdésekkel, valamint a pathogenitás, az infekció és az immunitás 
szakszavainak értelmezésével sem. Ezekkel kapcsolatban egyrészt utalunk könyvünk első 
kötetére, valamint a megfelelő tan- és kézikönyvekre. 
 
Az eddig leírtak mellett további fogalmak meghatározását is szükségesnek tartjuk. Ezek a 
következők: 
 
Egyetem: “Bizonyos tudomány(ágak) tanításával és kutatásával foglalkozó legfelső fokú 
oktatási intézmény.” 
Főiskola: “Általában meghatározott gyakorlati pályára előkészítő felsőfokú, de nem 
egytemi rangú szakoktatási intézmény. Érettségire, ill. vele egyenértékű középiskolai 
végzettségre épül.” Korábban ilyenek voltak pl.: “Református Kollégium felsőoktatási 
tagozata.” vagy az akadémiák és lyceumok megfelelő tagozatai. 
Kar: “Egyetemen, főiskolán a rokon tudományágakat összefogó szervezeti egység.” 
Tanszék: “Valamely tudományág tanítására és művelésére hivatott, egyetemi, ill. 
főiskolai tanár v. docens által vezetett szervezeti egység a hozzá tartozó tanszemélyzettel 
és segéderőkkel, ill. ennek helysége(i).” 
Kutató intézet: “Tudományos kutatással foglalkozó intézet.” 
Kutat: Problémát vizsgál, összefüggéseket igyekszik feltárni vagy ilyen célú 
tevékenységet folytat. 
Tudományos kutatás: “Tudományos kérdés megoldása érdekében folytatott célszerű 
tevékenység.” 
Szolgáltat: “Működésével (vki(k)nek a használatára) létrehoz, ill. vki(k)nek juttat vmit.” 
Szolgáltatás: Az a cselekvés, tevékenység, amelynek során valamit szolgáltatnak 
valakinek. 
Laboratórium: Különféle tudományos (egészségügyi, mezőgazdasági, élelmiszer- és 
egyéb ipari, stb.) és egyéb vizsgálatok végzésére szolgáló helyiség, munkahely. 
Szolgáltató laboratórium: Személyek vagy intézmények számára szolgáltatást végző 
munkahely. 
 
Valamint: 
 
Ima: Vallásos témájú, Istenhez, Krisztushoz, Szentlélekhez, Szűz Máriához, 
angyalokhoz, szentekhez, stb. szóló, dicsőítő, áldást/segítséget kérő, hálát adó szöveg. 
Ráolvasás:”Bűvös, gyógyító erejűnek tartott szöveg elmondása” közvetlenül a kiváltó 
oknak címezve annak megszüntetése, eltávolítása vagy semlegesítése céljából, 
Nyelvemlék: “Valamely nyelv rég(ebb)i (kevéssé ismert) állapotáról adatokat nyújtó 
írott emlék.” 
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III. Népünk eredetére, nyelvünk alakulására, írásbeliségünkre 
és táplálkozásunkra vonatkozó adatok 

Az olvasók joggal kérdezhetik, hogy ez a fejezet miért került ebbe a könyvbe? A válasz 
nagyon egyszerű! A különböző élőlények genetikai háttere determinálja az adott gazdák 
tulajdonságait, így, többek között a mikro-organizmusokkal való kapcsolatát is. Ilyen 
jellegű hazai kutatás eredményéről nem tudunk. Mivel az élőlények tulajdonságait 
nemcsak a genetikai állományuk, hanem a külső környezetük hatásai is befolyásolják, 
nyilvánvaló, hogy egy nép földrajzi környezete is fontos szerepet játszik az adott náció 
élete és kultúrája alakulása szempontjából. Azt is meg lehet kérdezni, miért szükséges 
egy adott nép nyelvének eredetét és fejlődését ismerni? E kérdésre a válasz könnyű! 
Meggyőződésünk szerint ugyanis egy nép kultúr- és tudománytörténete csak nyelvének 
alakulásán és írásbeliségén keresztül ismerhető meg. 
 

1. Eredetünkkel kapcsolatos ismeretek 

a.   
        

b.  

1. ábra. Őseink genetikai eredete (a) és vándorlása (b) 

(Az (a) ábra rövidítései Czeizel szerint: L: Az ősök afrikai eredete; M és N: Vándorlásuk Ázsiába; B és 
D: Ázsiai terjeszkedésük; H: Európa első meghódítása; JT és U: A földművelés terjedése.) 
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Czeizel Endre összegző munkáját is figyelembe véve őseink „Az eredetileg az európai 
nagyrasszhoz tartozó ural-altáji népcsalád urali ágából” eredeztethetők és az Ural-
hegységtől keletre Nyugat-Szibériában éltek. E népcsoportot a finnugorok és a 
szamojédek alkották Kr.e. a VI-IV. évezredben. Az utóbbiak kelet felé vándoroltak, míg a 
finnugorok az Ural nyugati oldala felé terjeszkedtek, majd egy részük észak-nyugati 
irányba vándorolt (lappok) Kr.e. a III. évezred elején. Ennek az időszaknak a végén a 
helyben maradt finnugor népcsoport is szét vált finnekre, akik nagy része nyugatra 
költözött (pl.: a balti államok népei) és ugorokra, akik dél-kelet felé terjeszkedtek. Az 
utóbbiak között éltek, az Ural déli részénél az ún. előmagyarok is, akik dél felől szoros 
kapcsolatba kerültek az „ősiráni” szarmatákkal. Kr.e. 1000 körül az ugor-csoport is 
szétvált, és ekkor alakult ki az ősi magyar nép, továbbra is szoros kapcsolatban 
különböző iráni népekkel. Kr.u. 460 körül, különböző, kelet felől indult népmozgások 
hatására kerültek őseink „Magna Hungaria” területére, ahol többszáz évig éltek, és ez 
idő tájt érintkeztek a hunokkal, az onugor-bolgárokkal, az avarokkal, a türk-kazárokkal, a 
besenyőkkel és a kunokkal. Moravcsik Gyula szerint is őseink, még a bizánci hatás 
előtt, szoros, nyelvünk, életvitelünk és genetikai állományunk szempontából is 
meghatározó jelentőségű kapcsolatban álltak különböző türk/török népekkel. Ezeknek a 
kapcsolatoknak a genetikai vonatkozásai később, máig hatóan, döntően meghatározták 
népünk tulajdonságait. Később őseink a Magna Hungaria területéről először Levédiába, 
majd Etelközbe vándoroltak, és a 800-as évek második felében történt meg a honfoglalás. 
Ami az Y nemikromoszóma variánsok genetikai vizsgálatának eredményeit illeti, Czeizel 
szerint „A magyar férfiak 60%-a az Eu-19-es – őskőkorszakbeli – ősapa leszármazottja” 
– szemben a különböző többi európai nép férfiaival. Kivételt csak a lengyel, valamint az 
ukrán férfiak képviselnek, akik esetében hasonló arányt figyelt meg, ami 56,4, ill. 54 %-
ot jelent. Férfiaink maradék 40%-a esetében az Eu-18-as 13,3%, az Eu-7-es 11% és az 
Eu-4-es variáns 8,9% volt. „ … Mindez azt jelentheti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 
93,3%-a négy ősapától ered és 73,3%-a a már az őskőkorszakban itt élt férfiak utóda.” 
Ezen eredmények alapján, számunkra nem meglepő, hogy a környezetünk számára 
„idegenek” vagyunk és az sem, hogy a lengyelekkel évszázadok óta baráti a viszonyunk. 
Ezzel a véleményünkkel összecsengenek azoknak a genetikai vizsgálatoknak az 
eredményei, amelyeket Peter Michell most publikált a Proc. Nat. Acad. című folyóirat 
idei augusztusi számában. (Egyébként érdemes elolvasni Mayer Miksa 1877-ben kiadott 
„A magyarok történelme” c. nép- és polgári iskolák számára írt kis történelem 
tankönyvét. Ebből megismerhető, hogy a XIX. sz. második felében mit tanítottak 
fiataljainknak.) 

 

2. Orvosi nyelvünk kialakulása 

Csak néhány éve foglalkozunk orvostörténeti kérdésekkel. Először a Magyar 
Immunológiai Társaság (MIT) történetét kutattuk. Majd a mikrobiológia oktatásával és 
kutatásával kapcsolatos kérdések tanulmányozását kezdtük el. Ezen munkánk során 
jöttünk rá arra is, hogy az orvosi szavaink történeti-etimológiai vizsgálatával kapcsolatos 
eredményeket is át kell tekintenünk, hogy képet kapjunk azok eredetéről. Ez a munkánk 
"A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára" c. alapműben leírtakra támaszkodik. Az 
így szerzett információk alapján elmondhatjuk, hogy az élettel, az egészséggel, a 
betegségekkel és a gyógykezelésekkel kapcsolatos tudásunk és szavaink több forrásból 
származnak. 
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2.1. Az első csoportba az ősi ázsiai és finnugor eredetű szavaink tartoznak, amelyeket a 
sámánok/varázslók, a népi gyógyászok, a bábák, a kenceficélők s népünk használt és így 
maradtak meg. Pl.: agy, alszik, álom, ápol, árt, ártalom, bél, bőr, epe, fej/fő, féreg, hal, 
halál, hideg, jó, jobbulás, kenyér, láb, lék, lép, mag, máj, mell, méreg, mony, mos, nyal, 
nyál, nyel, nyelv, (be)olt, orr, reszket, savanyú, szar, süly, szül, tetem, tetű, tőgy, tüdő, 
vaj, vese, vér, vész/veszett, víz, stb. Ezek mellett itt kell még megemlítenem az ősi 
hangutánzó szavainkat is: Pl.: fing, forr, fos, kehes, keserű, kéj, köhög, köp, okádik, stb. 
 
2.2. A második csoportba tartoznak a jövevényszavaink. Ezek két alcsoportba oszthatók. 
2a. kategóriába azok sorolhatók , amelyeket az elmúlt évszázadokban a különböző 
népektől (török, szláv, stb.) vettünk át és amelyek álltalában „népi” eredetűeknek 
tarthatók. Ezek a (bolha, bolond, bor, borbély, borsó, bűz, erjed, erő, giliszta, gomba, 
görcs, gyomor, himlő, húgy, kolbász, kovász, kór, köpöly/köpölyöz, kumisz, medence, 
méh, ok, penész, pokol, ragya, sajt, sav, skarlát, sör, stb.) 
A 2b. csoportba azok a klasszikus tudományt reprezentáló görög és latin szavaink 
oszthatók, amelyek hivatalosan először Taksony, majd Géza és végül Szent István 
hívására hazánkba érkezett bencés szerzetesekkel (vagy külföldön tanult 
honfitársainkkal?) írott (vagy tanult) formában, „egy tömegben” kerültek hazánkba. 
Ilyenek: kolera, kólika, lepra, medicina, pestis és még a ma is használt többi görög és 
latin orvosi szavunk. (Az V. századtól kezdve népünk között járt bizánci szerzetesek 
ilyen jellegű hatására vonatkozó írott adatot nem ismerünk.) Jövevényszavak még 
napjainkban is érkeznek. 
 
2.3. A harmadik csoportba a jelenleg is ismeretlen eredetű szavaink sorolhatók (atka, 
beteg, dög, has, fasz, genny, gyík, gyúl, gyullad, must, nadály, nyak, orvos, takony, tör, 
törés, üszög, vak, stb.) 
 
Ezek az információk azért jelentősek, mert segítségükkel következtetni lehet arra, hogy a 
vizsgált témaköröket illetően, a különböző korokban milyen lehetett a népünk tudása. 
 
Összefoglalva elmondható, hogy az élettel és orvoslással kapcsolatos ősi szavaink egy 
része a kezdetektől folyamatosan él, bár az idők folyamán nyelvünk változásának 
megfelelően ezek is alakultak. Lehettek olyan szavaink is, amelyek kihaltak. Attól az 
időponttól kezdve, amióta a különböző jövevény, közöttük a görög és a latin szavak is 
megjelentek hazánkban, egyrészt azok elfogadása és használata elsősorban, másrészt az 
addig nem ismert szavak fordítása is megindult. A honfoglalás-körüli és az utáni 
időszakban Európában latin nyelven oktattak és a tankönyvek nagyon hasonlóak voltak, 
mert 1455 előtt azok csak kézzel másolás útján terjedtek. Ezért azt gondoljuk, hogy a 
hazai magyar orvosi nyelv és tudás mindenkori színvonala, a saját népi gyógyászatunk 
ismeretei mellett, attól is függött, hogy az abban az időszakban, csúcsszínvonalat 
képviselő klasszikus (görög-, latin- és egyéb nyelvű) ismeretek milyen mértékben 
„fertőzték meg” az adott személyt és, hogy az illető milyen fordítói képességekkel 
rendelkezett. 
 
Itt említjük meg, hogy az állatorvoslással kapcsolatos szavainkkal is többen foglalkoztak 
(Pl.: Csősz Gyula, Magyary-Kossa Gyula, stb.). Szerintünk ezek a szavaink is az előbb 
említett három csoportba oszthatók. Az e témával kapcsolatos jövevényszavainkat is 
többen tanulmányozták (Pl.: László Ferenc, Magyary-Kossa Gyula, stb.). 
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3. Írásbeliségünk története 

Az Ázsiából származó, természet-imádó őseink testi-lelki bajait, születésükkel és 
halálukkal kapcsolatos teendőket a sámánok, a táltosok, a népi gyógyászok és a bábák 
látták el az elődeiktől ellesett, eltanult ismereteik és a saját felismeréseik alapján. A 
szájhagyomány mellett, azt nem tudjuk, hogy mióta, de esetleg a rovásírás (amit többen 
szarmata vagy türk eredetűnek tartanak) is segíthette az ismeretek megőrzését, terjedését. 
(Szabó Dénes szerint a megtalált székely rovásírással készült írásos emlékeink nagy 
része felirat, melyek az 1450 utáni időszakból maradtak fenn, bár ismertek ezeknél 
korábbiak is. Van közöttük terjedelmesebb is (pl.: a Marsigli-féle Székely öröknaptár). 
Ukrán adatok szerint léteznek terjedelmesebb rovásírásos emlékek, melyek helyéről és 
tartalmáról nincs ismeretünk, így azt sem tudjuk, hogy azok kapcsolatosak-e velünk.). 
 
Az ős-magyarok vezetői az első keresztény papokkal, a bizánci (ortodox) szerzetesekkel, 
Apáczai Csere János, Moravcsik Gyula és Komáromi László szerint is már az 500-as 
években kapcsolatba kerülhettek, és közülük többet e szerzetesek meg is keresztelhettek. 
(A szerzetesség Krisztus halála után a II. sz-ban kezdett kialakulni Egyiptom területén. 
Először a szent életű remeték – remete Szent Pál (228-341), remete Szent Antal (251-
356), Szent Pakhomiosz (264?-346) és Cassianus – jelentek meg, akik körül kisebb 
kolóniák alakultak ki Kr.u. a 300-as évek elején. A Római Birodalom ketté válásával 
kezdett elkülönülni az ortodox és a nyugati szerzetesség. Ez a folyamat az 1054-es nagy 
egyház-szakadás után fejeződött be. A keleti szerzetesség megalakulása Nagy Szent 
Vasul/Baszileosz/Bazil (329?-379) nevéhez köthető. Ő szervezte meg a basiliadnak – a 
kolostor, a templom, a kórház és a vendégház együttesének – az építését. Az ortodox 
szerzeteseknek, szemben a nyugati szerzetesekkel, fő feladata az aszkézis, az imádkozás 
és a Biblia olvasása, valamint a fizikai munka volt, és az emberek életével összefüggő 
egyéb tevékenységet - pl.: oktatás, gyógyítás, stb. – állítólag nem végeztek.) Bizánc és a 
magyarság között, több évszázadon keresztül tartó, komplex kapcsolat alakult ki, 
amelynek egyházi, kulturális, külpolitikai, családi és kereskedelmi komponensei voltak. 
Komáromi szerint e kapcsolat „a 11-12. században élte fénykorát és nagyjából a 13. 
század elejétől … tapintható ki az a folyamat, amelyben a bizánci kereszténység rohamos 
hanyatlásnak indult hazánkban.” Az biztos, hogy különböző beosztású bizánci 
szerzetesek és szerzetesnők éltek közöttünk. Kolostorokkal és templomokkal 
rendelkeztek, imádkoztak, térítettek, valamint a görög és a szláv nyelv terjedésében is 
szerepük lehetett. A bizánci kapcsolatok akkori életünk különböző területein hagyhattak 
nyomokat. (Pl.: A hazánkban épült és ma is fellelhető építmény-maradványainkon 
észlelhetők bizánci stílus-elemek. Lehet, hogy a bizánci szerzetesek hatásával 
magyarázható az is, hogy a XI. és a XII. sz-ban a papjaink között házasok is előfordultak. 
stb.). Moravcsik részletes tanulmányában egészségüggyel kapcsolatos információk 
(eltekintve attól, hogy Szent László lánya, Piroska, aki Eiréné néven bizánci császárné 
volt, olyan kórházat létesített, amilyen még Ny-Európában is alig akadt) nem olvashatók. 
Az ortodox szerzetesek életfelfogása alapján ez talán érthető, bár meglepő, mert Bizánc 
területén neves medicusok és Karasszon Dénes (2005) szerint állatorvosok is éltek, akik 
a korábbi korok orvosi és állatorvosi ismereteinek fennmaradásában és fejlesztésében 
fontos szerepet játszhattak. 
Ebből az időszakból, az őseink vagy a velünk élt szerzetesek által készített görög, szláv 
vagy magyar nyelven írt nyelvemlékünk hazai létezéséről nincs tudomásunk. Külföldön 
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viszont találhatók olyan arab, bizánci, görög és római, stb. feljegyzések, beszámolók, 
amelyekben őseink életéről is olvashatunk. 
 
A római katolikus kereszténység nagyon korán megjelent a Kárpát-medencében. 381-ben 
az Aquileiai Zsinaton már elismerték a Pannoniai Római Katolikus Püspökséget. E korai 
kereszténységgel kapcsolatos emlékek különösen nagy számban találhatók még ma is 
Pécsett. Egyes adatok szerint őseink a honfoglaláskor hazánk területén már találkozhattak 
római katolikus keresztény papokkal és feltehetően szláv keresztényekkel, mert 
Zalaváron már 850-ben Apátság működött (Pribina herceg (839-861) alapította), és 870-
894 között a Nyitrazobori hegyen alakult meg a Szent Ipoly Apátság, továbbá Cirill és 
Metod is tevékenykedett, éppen Zalavár környékén. (Itt még szólni kell arról, hogy a 
fentebb már említett „közös” remeték után, a nyugati szerzetesség elindítóinak a római 
Atanast (295?-373) tartják, Szent Jeromos (347-420), aki először fordította a Bibliát 
latin nyelvre és a rendkívül jelentős filozófus Szent Ágoston (354-430) mellett, - ők az 
ókeresztény szerzetesek -, de a ténylegesen szervezett kolostori élet szabályait Szent 
Benedek (480 és 543 között élt) teremtette meg 529-ben. Később a különböző egyéb 
szerzetes rendek alapját is, egyrészt a bencés regula, másrészt Szent Ágoston elvei 
képezték. A bencéseknek, a montecassinoi anyakolostorban a tökéletességre való 
törekvés, az imádkozás, a munka és a tudományok ápolása volt a fő tevékenysége.  
A medicina szempontjából lényegesnek tarjuk megemlíteni (a klasszikusokkal most és itt 
nem foglalkozunk), hogy A. C. Celsus (Kr.e. 25- Kr.u. 50) nyomán, az orvosi munka 
három résztudományra – életmód – dietetica, orvosságok – pharmaceutica és késsel 
végzett beavatkozások – chirurgia - épült. Ami ugyancsak fontos, az az, hogy a 774 előtt 
kialakított Salernoi Iskola oktatói és végzettei (közöttük voltak bencések is, akik közül 
Constantinus Africanus munkássága volt különösen kiemelkedő jelentőségű, mert ő 
fordította Hippokrátesz és C. Galenus arab nyelven megörökített írásait latin nyelvre és 
ezek így váltak ismertekké) lényeges szerepet játszottak. A bencések a gyógyítás mellett 
foglalkoztak mezőgazdasággal, gyógynövények termesztésével és állatok tartásával is. 
 
Úgy tűnik, hogy a honfoglalás után, 961-ben Taksony (947-970) fordult először 
hivatalosan a Római Katolikus Egyházhoz. 971-ben a tudós püspök Szent Wolfgang 
térítési célból sikertelenül járt hazánkban. (Ő egyébként Gizella nevelője is volt) Ezután 
jelentek meg a bencések. 982-ben Géza (970-997) kérésére Sankt-Galleni Querfurti 
Brunot/Bonifácot küldték hozzánk téríteni, aki Gézát és még számos vezető személyt 
megkeresztelt és ezzel hivatalosan is letette az alapját a római katolicizmusnak. (A Szent 
Galleni kolostort 820 körül alapították, melyben volt kórház, érvágó-ház, orvosok-háza, 
könyvtár, fürdő, gyógyszertár és gyógynövénykert is.) Géza uralkodása alatt építették az 
első saját, a romokban még ma is létező veszprémi Szent György kápolnát. Viszont a 
Gyula-nemzetség ezidőtájt még a bizánci Hierotheoszt kérte fel arra, hogy 
tevékenykedjék. 994-ben Adalbert és a tanítványa Asztrik/Ascric együtt jött hazánkba. 
Az előbbi kérésére Géza 996-ban Pannonhalmán megalapította, az első hazai bencés 
kolostort. Feltehetően Géza tevékenységének köszönhetően indult el a szervezett 
szerzetesi élet és munka országunkban, amely nélkül nem lett volna lehetséges a térítés, a 
latin nyelvű oktatás és a klasszikus gyógyítás sem. Míg később Adalbert távozott 
hazánkból, addíg Asztrik végleg itt maradt. Az ő térítő és szervező munkája különösen 
jelentős volt. Apát volt Pécsváradon, majd érsek Kalocsán. Vezetője volt a Szent István 
(997-1038) által 1000-ben a pápához küldött küldöttségnek.  
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Szent István alapította az első püspökségeket (Veszprém, Győr, Esztergom) és 1001-ben 
az esztergomi érsekséget, melyet Domonkos, majd Sebestyén vezetett. Ebben az 
időszakban, egészen 1106-ig, Könyves Kálmán (1095-1114) regnálásáig, a király 
nevezte ki a főpapokat. Attól kezdve a pápa volt a kinevező. 
 

a.       b.  

2. ábra. (a) A Veszprémi Szent György kápolna maradvány és (b) a Pannonhalmi apátság 
rekonstruált képe (A rekonstrukciós vázlat az 1224-beni állapotot tükrözi) 

A főpapság nemcsak vallási, hanem nagyon fontos állami funkció is volt, és ezek a 
személyek hosszú évszázadokon keresztül, egészen a kommunista diktatúráig, alapvető 
fontosságú szerepet játszottak hazánk életében. Ami a különböző szerzetes rendek 
működését illeti, az nem volt mindig azonos szintű. II. József 1773 után gyakorlatilag 
felszámolta a szerzetesrendeket, amelyek csak az 1800-as évek elején éledtek fel újra. E 
területen a következő nagy rombolást, a II. világháború után, a proletárdiktatúra hajtotta 
végre. 1989 után megindult az egyházak és a szerzetesrendek újjáépítése. (Az egyházak 
és a szerzetesek elleni „pogromok” nem voltak indokoltak, mert népünk nagyon sokat 
köszönhet nekik, mint ahogy arról már szóltunk, de nélkülük a latin nyelvű, majd a 
magyar nyelvű írásbeliségünk sem alakult volna ki.) 
 
 

4. Táplálkozásunkra és kézművességünkre vonatkozó adatok 

Az is megkérdezhető, hogy miért foglalkozunk táplálkozásunkkal kapcsolatos adatokkal? 
Erre a kérdésre az a válasz, hogy a mezőgazdasági és az élelmiszeripari mikrobiológiai 
ismereteink gyökerei innen eredeztethetők. „A pannonhalmi főapátság története” c. 
Erdélyi László által írt munkában az olvasható, hogy a szerzetesek már ismerték a búzát, 
az árpát, a lisztet, a kenyeret, a kalácsot, a süteményeket, a húsokat, a tojást, a tejet, a 
sajtot, a zöldségeket, a bort, a sört és a méhsört, melyekhez az Apátság birtokain élő 
lakosoktól dézsma vagy koldulás útján jutottak. Ha a vonatkozó szavaink történeti-
etimológiai eredetét is megvizsgájuk, akkor azt is feltételezhetjük, hogy népünk 
valószínű már a bencések megjelenése előtt is ismerhette ezeket a táplálékokat, vagy 
legalább azoknak egy részét, amelyeket földművesek, háziasszonyok, pékek, hentesek, 
szakácsok, stb. készítettek, miután a szerzetesek már ilyen munkát nem végeztek. Az 
egyéb létszükségleti, templomi és „divat” cikkeket egyrészt asszonyaink, másrészt a 
különböző kézművesek (tímárok, szűcsök, vargák, gerencsérek, bognárok, kovácsok, 
ácsok, ötvösök, stb.) állították elő. Az egyes élelmiszereket és kézműves termékeket 
általában külön-külön településeken élők készítették. Esetenként, a kézművesek 
foglalkozása, az adott település nevében még ma is sokszor visszaköszön (pl.: Kovácsi, 
Kocs, stb.). 
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IV. A természet-tudományos ismeretek oktatása és a 
mikrobiológiával kapcsolatos ismereteink                                   

a kezdetektől 1850-ig 

1. Képzést biztosító intézményeink és az Egyház szerepe 

Mi elfogadjuk Békefi Reming álláspontját, hogy kezdetben hazánkban három – 1. 
kolostori, 2. templomi/plébániai és 3. székesegyházi/káptalani - szinten folyt oktatás. 
Később általában a templomi és/vagy a kolostori iskolákból alakultak ki a városi és 
egyéb iskoláink, míg a veszprémi székesegyházi vagy kolostori iskolánk az első 
felsőfokú oktatási intézményünk a veszprémi studium generale/universitas bölcsője lett. 
 
A bencések behívása és a Pannonhalmi kolostor megalapítása még Gézának volt 
köszönhető. A további fejlesztések azonban már Szent István érdemei. Ő több nagy 
jelentőségű tettet hajtott végre. Az egyik az volt, hogy támogatta a szerzetesi kolostorok 
létesítését, csakúgy mint az őt követő többi királyunk. Kezdetben általában a kolostorok 
vagy monostorok és az ún. királyi udvarhelyek, ahol a királyi család tagjai tartózkodni 
szoktak, közösek voltak. A másik a templom-építtetési rendelkezése volt, melynek 
eredményeképpen elindult az Isten-házához kapcsolódó népoktatás 1020 táján. A misére 
a házi tűzőrző kivételével mindenki köteles volt elmenni. A templomban folyt a 
legelemibb ismeretek - imák, szentírás, éneklés, számolás, olvasás és írás - tanítása. 
Feltehető, hogy a 997-től rendszeresen tartott zsinatokon oktatási kérdésekkel is 
foglalkoztak. (Vörös József szerint a Berényre/Balatonberényre vonatkozó első írott 
emlék 1116 és 1131 között keletkezett és a településnek akkor már volt temploma. 
Egyébként a Berény településnév már Szent István első oklevelében olvasható – 
Zaarberin-Szárberény formában - és amikor áttekintettük az ebben vagy a későbbi 
időszakban előfordult településeink nevét, akkor azok között is több esetben megtaláltuk 
a Berény nevet. A történeti-etimológiai kutatások szerint a Berény név származhat a 
finnugor ber (puha, mocsaras) szóból vagy a szláv bereg (part) szóból. Olvasható viszont 
olyan vélemény is, amely szerint lehet török eredetű szó, melynek jelentését nem 
ismerjük.) István harmadik nagy jelentőségű lépése a Káptalani Iskolák létesítésének 
támogatása volt, mert később ezek lettek a magasabb szintű oktatásunk alapintézményei. 
Az oktató intézményeink sorsa a regnáló király, az egyházi vezetőink és a világi 
méltóságaink döntésétől és támogatásától függött. A. E. McGrath könyvében leírtak 
alapján úgy látjuk, hogy abban az időben az angol és a francia oktatási rendszer is 
hasonló volt. 
 
Kezdetben a szerzetesek, a térítés mellett, a kolostori iskoláikban, elsősorban egyházi 
személyek képzése céljából, latin nyelven, a klasszikusok gondolatai (hét szabad 
művészet) alapján, nemcsak bölcsészeti, teológiai és jogi, hanem természettudományos – 
közöttük egészséggel kapcsolatos – ismereteket is tanítottak (trivium, quadrivium), 
azonban nem a mai fogalmainknak megfelelő formában. A triviumot a képzetlen 
személyeknek, fiataloknak oktathatták általában három évig (elemi oktatás, parva schola, 
studium grammaticae/conventuale), míg a quadriviumot a következő négy évben, de az 
elkülönülés nem volt éles és az ismétlések is gyakoriak voltak (középfokú oktatás, magna 
schola, studium particulare). Minden diák mintegy 7-8 éven keresztül tanulhatta az 
alapokat, melyek után következhetett a “felsőfokú képzés” a studium generaleban. 
Harsányi András szerint a domonkos oktatási rendszerben 17-18 éves fiatalok kerültek 
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felsőbbfokú iskolába a studium particulareba vagy a studium generaleban. Az előbbiből 
több is volt az országban és alacsonyabb szintet képviselt, mint az utóbbi, mely már 
egyetem/főiskola volt.  
 
Békefi Reming szerint „ … A papság fejlettebb művelődésének otthonai azonban a 
káptalani (székesegyházi) és kolostori iskolák voltak. … a káptalani iskolák ilyen 
egymásutánban jelentek meg: Székesfehérvár 1028 körül, Csanád 1028 körül, Esztergom 
1030 táján, Pécs még Szent István korában, Nyitra 1111, stb. … Ezek mellett voltak még 
az ún. társas-káptalani iskolák is. … A falusi és városi iskolák meg ilyen időrendben 
tűntek elő: Pest 1238, Óbuda (Pilis) 1276, Pozsony 1302, Berény és Kásztó (Hunyad) 
1334, stb. … 1540-ig hazánkban 15 káptalani, 275 falusi és városi és 1 zsidó iskolát 
ismerünk. …”.   
Mint már említettük a felsőfokú képzésünk alapját is Szent István teremtette meg akkor, 
amikor támogatta a székesegyházi iskolák, az academia capitularisok kialakítását. Ezek 
az iskolák általában a káptalani épület, a püspökség és a székesegyház szomszédságában 
épültek. Békefi Remig szerint István Székesfehérváron, Csanádon, Esztergomban és 
Pécsen alapított ilyen intézményt, majd még 11 további helységben szerveztek hasonló 
iskolát. Más adat szerint ezen iskolák végleges száma több mint 20 volt. Ezen 
intézmények jelenlegi megítélése nem egységes. Békefi szerint a káptalani iskolák nem 
egyetemek. Az bizonyos, hogy hazánkban 15, sőt, több mint 20 egyetem akkor és még 
később sem működött és az is valószínű, hogy az egyes káptalani iskolák nem voltak 
azonos színvonalúak. Mészáros István részletesen ismertette a káptalani iskoláink 
működését. A diákok három csoportba tartoztak: alsó, középső és felső. Az iskolát a 
káptalan vagy más egyházi méltóság, a lector vezette. Az oktatást a vezető tanár a 
sublector és az énektanár a succentor végezte. Tanítottak még külső előadók és 
segédtanítók (socius, informator). Az utóbbiak a felsős diákok közül kerültek ki. A 
diákok grammatikát, prozódiát, retorikát, latin nyelvet, éneklést, logikát, filozofiát és más 
tudományszakokat tanultak. A végzettek általában külföldön szerezték meg az egyetemi 
diplomát. 
Ebben az időszakban és még évszázadokon keresztül az oktatást papok végezték, és a 
munkájukat az Egyház és a rend előírásai szabályozták. Az esetleges változtatásokat a 
zsinatokon fogalmazták meg, melyeket minden érintettnek kötelező volt végrehajtani. 
Ebből a szempontból az első komoly változásokat az egyes vallást megújító 
szerzeteseknek (pl.: ferencesek, domonkosok, stb.) az 1400-as években elindult 
törekvései, majd Luther és Calvin tevékenysége, a protestáns vallás kialakulása 
jelentették. Kezdetben az iskolákban csak papokat képeztek. Világi személyek oktatása 
csak később indult el. 
 
Elsősorban az esztergomi és a veszprémi iskola tekintetében ütköznek a nézetek, olyan 
vonatkozásban, hogy a kettő közül melyik volt egyetem. Itt el kell mondani, hogy 
vannak, akik feltételezik, hogy ha egy akkori tanintézményben egynél többen oktattak 
több „karon vagy tanszéken” (R. B. - szerint helyesebb inkább a kar-tanszék 
megnevezést használni), akkor az az intézmény egyetem volt. Mi ezzel az állásponttal 
nem értünk egyet. Az eddig elmondottak alapján úgy véljük, hogy az egyes oktatási 
intézményeink szintjét, az abban tanított tananyag tematikája, a tanulók előképzettsége, 
az iskola struktúrája, az oktatók száma és feladata (prior, rector, lector, sublector, stb.) és 
az oktatási idő hossza alapján lehet meghatározni. 
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Szerintünk az oktatóintézmény jellegét (alsó, középső vagy felsőfokú) a kar-tanszékek 
száma nem határozta meg döntő mértékben. Nemcsak azért nem, mert kezdetben egy-egy 
mai karnak megfelelő szakirányt (bölcsészeti, teológiai, jogi, orvosi) jó esetben egy-egy 
szakember (néha egy személy akár többet is) képviselt, oktatott, hanem azért sem, mert 
különböző kar-tanszék számú, elismert felsőfokú oktatási intézmény létezéséről vannak 
adatok. Az is bizonyos, hogy a bölcsészet volt az alap. Csak ennek elvégzése után 
lehetett, még hosszú évszázadokon keresztül, a teológiát, a jogot vagy az orvostudományt 
elsajátítani. Valószínű egyházi és uralkodói érdekek mellett, ill. azok után, az 
intézményben tevékenykedők nemzetközi (el)ismertsége, továbbá a működés 
feltételeinek a biztosítottsága is meghatározó volt.  
 
Mindent összevetve úgy tűnik, hogy kezdetben egy oktatási intézmény akkor lett 
universitas, ha azt a pápa, a terület uralkodója kérése alapján, elismerte annak vagy 
hozzájárult annak létesítéséhez. Valószínű, hogy működhetett csak pápa által létesített 
felsőfokú oktatási intézmény is. Csak uralkodói engedély akkor még nem volt elegendő 
egy nemzetközileg elfogadott felsőfokú oktatási intézmény létrehozásához. Talán más 
volt a helyzet egyes szerzetesi (pl.: domonkos) főiskolák esetében. Azok működését 
lehet, hogy csak? a rend, pápa által elismert, nemzetközi feje hagyta jóvá. A protestáns 
iskolák megjelenése magával hozta a korábbi gyakorlat megváltozását, mert azok 
létesítésébe a pápáknak már nem volt beleszólása, azok uralkodói, fejedelmi vagy főúri 
engedély és támogatás alapján működtek. Később az uralkodók pápától való 
függőségének csökkenése is azzal járt, hogy már nem kérték ki a pápa engedélyét. 
 
Már akkor is egy felsőfokú oktatási intézmény egyik fontos jellemzője lehetett, hogy 
csak előképzett személyeket vettek fel oda, ha csak saját elemi és középfokú tudást adó 
részleggel nem rendelkeztek. Mai ismereteink szerint valószínű, hogy csak triviumi és 
quadriviumi tudással bíró hallgatók kezdhettek tanulni egy felsőfokú intézményben 
itthon és külföldön egyaránt. Kezdetben az előképzettség megszerzésének helye és a 
jelentkező vallása nem volt befolyásoló (kivételt talán az izmaeliták jelentettek). Később, 
a reformáció elindulása után, már a képzés helye és a hallgató vallása komolyan esett a 
latba. Az bizonyos, hogy az itthon középfokú tudást szerzett fiataljainknak lehetősége 
nyílott a „peregrinációra”. Schultheisz Emil azt írta, hogy III. Béla idejében már 
tanultak magyar hallgatók Európa országaiban. Szögi László szerint pedig az 1200-as 
években már voltak peregrinánsaink külföldön. Azt sem lehet kizárni, hogy esetenként 
talán már korábban is tanulhattak magyarok külföldön. 
 
Visszatérve az alap-problémához, szerintünk az biztos, hogy az academia 
capitularisokban/a káptalani iskolákban magasabb szinten oktattak, mint a többi 
iskoláinkban és ezért ezeket a felsőfokú oktatási intézményeink előfutárainak 
tekinthetjük, csakúgy mint a később létesített domonkos studium particularekat is. 
 
Összefoglalva mi azokat a korai oktatási intézményeinket tartjuk egyetemnek, a 
Gyulafehérvári Református Akadémiát kivéve, amelyek megkapták a pápa vagy a 
működtető szerzetes rend nemzetközi fejének engedélyét, függetlenül az adott 
intézményben létező kar-tanszékek vagy karok számától! 
 
Egyébként Békefi úgy vélte, hogy Esztergomban az orvosi ismeretek oktatása nem 
bizonyítható. Mások nem így látják ezt a kérdést. Nemes Csaba szerint az esztergomi 
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iskola egyetem volt. Szerintünk, mivel az esztergomi Academia Capitularis esetében 
pápai elismerésről nekünk jelenleg nincs tudomásunk, ez az intézmény ezért nem volt 
egyetem. Azonban egészen más a helyzet a veszprémi Studium Generale esetében. Ezért, 
Békefivel és Szögivel (1995) is ellentétben, másokhoz hasonlóan, mi is úgy véljük, hogy 
a hazai egyetemi képzés, valószínű 1172 és 1196 között, a montpellieri és a bolognai 
Egyetem megalapítása után indult el akkor, amikor III. Béla (1172-1196) megszervezte a 
veszprémi Universitast, melyet IV. Ince pápa elismert, és amelyet 1275-ben leromboltak. 
(A háttérben két főúri család hatalmi harca állt és a Csákok vezette támadás az akkori 
veszprémi püspök és rokonsága ellen irányult.) Az Egyetem alapja egy székesegyházi 
iskola vagy egy katolikus avagy egy bizánci szerzetesi iskola lehetett és helyileg a várban 
lévő Szent Mihály székesegyház közelében működhetett. Ennek az Egyetemnek több kar-
tanszéke, oktatója és jelentős könyvtára volt. Az intézmény jelentőségére lehet 
következtetni a IV. László (1272-1290) levelében leírtakból is, mely szöveg jelenleg az 
érseki palota falán lévő márványtáblán olvasható. Eötvös Károly is azt írta „A Bakony” 
c. művében 1909-ben, hogy „Itt volt az ország első tudományegyeteme.” 
 
Képet alkothatunk a káptalani iskolákban folyó oktatás színvonaláról, ha megismerjük 
Szent Gellért/Gerardo Sagredo munkáját, vagy a domonkosok oktatását bemutató 
adatokat és a később élt Temesvári Pelbárt műveit. Gellért kiváló oktató volt. A 
“Deliberatio” c. vallásos vitairatában foglalkozott a véges idővel, a végtelen 
örökkévalósággal, a Földdel, az égitestekkel, a testekkel, a születéssel és a halállal is. 
Művét tankönyvként használták, melyet a későbbiekben még részletesen ismertetni 
fogunk Temesvári (tan)könyvével együtt. 
 

2. Felsőfokú  oktató intézményeink rövid története 

Úgy tűnik, a veszprémi egyetem után, elődeink még további nyolc felsőfokú oktatási 
intézményt alapítottak. A domonkosok Studium Generalet Budán (a római capitulum 
generale, 1305-1539 vagy 1541), Nagy Lajos és Koppenbachi Vilmos egyetemet 
Pécsett (V. Orbán, 1367-1543), Zsigmond Sunda Academiat Óbudán (IX. Bonifác, 
1389-1402, majd XXIII. János, 1403-1437?), Mátyás és Vitéz János az Academia 
Istropolitanat Pozsonyban (II. Pál, 1465-1471), Mátyás a lehetséges egyetemét Budán 
(II. Pál, 1475-1493?), majd ismét a domonkosok Studium Generalet Nagyszebenben (a 
római capitulum generale, 1525-1532?) hoztak létre. A hetediknek, a kolozsmonostori 
jezsuita iskolának viharos élet jutott osztályrészül. Ezt a Báthory Kristóf által 1579-ben 
alapított és később Báthory István kérésére 1582. február 9-én XIII. Gergely pápa által 
egyetemnek elismert iskolát, lerombolták, majd újra indult az oktatás az új jezsuita 
Akadémián, amely intézményt 1753-ban Mária Terézia ismét egyetemmé nyilvánított, 
és amely 1773 után már mint piarista egyetem működött, és amely II. József 
leminősítésével Lyceummá vált és Orvos-Sebészeti Tanintézetként oktatott addig, amíg 
végül 1872-ben újra Tudományegyetemmé nem szervezték. Ez az Egyetem még sok 
nehézséget megélve ma is létezik, mint román-magyar Babes-Bolyai Tudományegyetem, 
melynek Marosvásárhelyre szorult magyar Orvosi és Gyógyszerészi Karának külön 
kálváriája is van. A nyolcadikat a Bethlen Gábor által 1622-ben Gyulafehérvárott 
alapított, nemzetközi hírű református Collegium Academicumot (Főiskolát vagy 
Egyetemet) 1658-ban rombolták le. Ennek jogutódjaként működött a Nagyenyedi 
Kollégium 1664 és 1896 között felsőfokú iskolaként.  
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Folytatva a felsorolást, ugyan még létesült egy érseki főiskola is négy karral Egerben az 
1700-as évek középső harmadában, de az nélkülözött minden magasabb elismerést, majd 
később meg is szűnt (II. József szüntette meg?). Továbbá működtek katolikus 
(domonkos, jezsuita, bencés), református, királyi és evangélikus főiskolák/akadémiák is 
szerte az országban, a török megszállás ideje alatt elsősorban Erdélyben és a Felvidéken. 

3. ábra. Korai egyetemeink jelenlegi képe/maradványa  
 

a.       b.  
A Veszprémi várban látható (a) a kéttornyú Szent Mihály székesegyház (mellette van a már 

bemutatott Szent György kápolna és a vár e részén volt az első egyetemünk) és (b) IV. László első 
egyetemünkkel kapcsolatos levele az érseki palota falán 

 

c.         d.  

(c) A Dominikánus templom, kolostor és studium generale rekonstrukciós rajza és (d) a templom 
mai maradványai a Hilton Szállodában a Budai várban 

 

     

A középkori Pécsi Egyetem Aula Magnaja jelenleg 
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Az Academia Istropolitana épülete Pozsonyban 

 

  

A kolozsvári jezsuita egyetem helyrajza a XVIII. sz-ban, mely a következő kép középső részének 
felel meg 

 

 

Kolozsvár távlati képe 1841-ben 
 
Az első olyan egyetemet, amely még ma is folyamatosan működik, 1635-ben, 
Nagyszombatban Pázmány Péter szervezte meg, melyet kezdetben csak II. Ferdinánd 
ismert el, és amely előbb Budára (1777), majd később Pestre költözött (1784), és ma is 
Budapesten fogadja hallgatóit. Pázmánynak, sok egyéb más mellett, szerepe volt a 
Gergely-féle naptár hazai meghonosításában is. 
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4. ábra. A Nagyszombati Egyetem épülete 

 
Kezdetben az oktatási intézményekben tanítóktól nem várták el a kutató munkát, akkor 
csak prelegáltak és visszakérdeztek. Sőt a klasszikus tanoktól és a Bibliában leírtaktól 
való eltérés nem volt lehetséges, azok igazságát senki sem kérdőjelezhette meg. Ezért a 
kutatások megindulásához szükséges kételyek hiányoztak vagy nem kerülhettek nyíltan 
megfogalmazásra. Emellett a „mikrobiológia” vonatkozásában az is nehezítette a 
helyzetet, hogy hiányoztak azok az eszközök (pl.: lencsék és mikroszkópok), amelyek 
lehetővé tették volna a kutatások elindulását, az esetleges kételyek megerősítését vagy 
megcáfolását. E téren a változások a XIII. és még inkább a XV. sz-ban, majd a 
reformáció megjelenésével indultak el először Nyugat-Európában. 
 

  
 

 
 

 

5. ábra. A Budai Egyetem a Királyi várban, valamint a Pesti Királyi Egyetem főépülete és az 
Orvosi Kar épülete Pesten 
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A hazai oktatás szempontjából a XVIII. sz-ban bekövetkezett történések korszakos 
jelentőségűek voltak. Ekkor ugyanis III. Károly (1711-1740), Mária Terézia (1740-
1780), II. József (1780-1790) és I. Ferenc (1792-1835) korszerűsítéseket kezdett el. 
Állami irányítás alá került az oktatás és a természettudományos ismeretek tanítása 
kötelező lett. Ebben az időszakban a középfokú oktatás a 3 vagy 4 éves grammatikai 
iskolával/kisgimnáziummal kezdődött. Ezt az oktatást a kétévfolyamos gimnázium, a 
humán iskola követte. Mindkettőben folyt természetrajz tanítása. Innen lehetett a kétéves 
filozófiai iskolába (lyceum vagy akadémia) menni. Itt a matematika mellett a fizika 
(theoretica et experimentalis) volt fontos tárgy, de oktattak még természetrajzot és 
mezőgazdasági ismereteket is a második évben. Ezt az oktatást már felsőfokúnak 
tekintették. Ennek absolválása után lehetett az egyetemi karok valamelyikére beiratkozni. 
Megindult a műszaki, az egészségügyi és a mezőgazdasági szakembereink rendszeres 
képzése, az állatjárványtani ismeretek oktatása és az egészségügyi ellátás modernizálása 
is. 
 

Az alábbi intézményeket azért soroljuk fel, mert előbb vagy utóbb mindegyik szakirányú 
képzésben oktatni kezdték a mikrobiológiát és a vele kapcsolatos tudományos kutatások 
is elindultak. 
 
Bölcsész-, teológus- és jogászképzés: a 900-as évek végéttől egyes kolostori, majd Szent 
István rendelkezését követően, a plébániai iskolák oktatói tették le a tudás alapjait. A 
Káptalani Iskolákban, a városi iskolákban és a domonkosok iskoláiban valószínű alap és 
középfokú képzés folyt. A következő lépcsőt a már felsorolt felsőfokú oktatási intézetek 
jelentették. Az 1530-as évektől a protestáns iskolákban, a kollégiumokban (Sárospatak, 
Pápa, Debrecen, Brassó, Kolozsvár, Gyulafehérvár, Nagyenyed, stb.), 1561 után a 
jezsuita iskolákban, majd akadémiákon, melyek 1773 után már mint királyi akadémiák 
működtek, az egri érseki főiskolán (1740), az evangélikus főiskolákon (1750 után) és a 
bencés főiskolán, stb. is folyt képzés. 
 

Bányászati és erdészeti képzés: Bányatisztképző Iskola (Selmecbánya, 1735-1770), 
Bányászati Akadémia (Selmecbánya, 1770) már erdőgazdászokat is képeztek, Erdészeti 
Tanintézet (Selmecbánya, 1808-1859), Bányászati és Erdészeti Akadémia (Selmecbánya, 
1859-1919), Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola (Sopron, 1919-), stb. 
 
Műszaki képzés: Collegium Oeconomicum (Szenc, 1763-1776), Theresianum (Vác, 
1768-?), Seminarium Geometricum (Tata, 1776-1780), Institutum Geometrico-
Hydrotechnicum (Királyi Budai, majd Pesti Tudományegyetem, 1782-1850), József 
Ipartanoda (?, 1844-1850), Joseph Industrieschule (?, 1850-1857), Királyi József 
Műegyetem (Buda, 1857-), stb. Szarvason (1779-1806), Keszthelyen (1797-1848) és 
Mosonmagyaróváron (1818-) műszaki ismereteket is oktattak. 
 

Mezőgazdasági képzés: Mezőgazdasági ismeretek oktatása a Sárospataki Kollégiumban 
már folyt. Majd a Collegium Oeconomicum (Szenc, 1763-1776), a Theresianum (Vác, 
1768-?), a Seminarium Geometricum (Tata, 1776-1780) létesült. Az első Mezőgazdasági 
Tanszéket és az utódait (Királyi Budai Tudományegyetem, 1777-1785), Általános 
Természetrajz, Fizikai Földrajz és Technológia Tanszék (Királyi Pesti 
Tudományegyetem, 1785-1841), Institutum Geometrico-Hydrotechnicum (Királyi Pesti 
Tudományegyetem, 1841-1850) hozták létre. További intézmények: Gyakorlati 
Gazdasági Szorgalmatossági Iskola (Szarvas, 1779-1806), Keszthelyi Georgicon 
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(Keszthely, 1797-), Mosonmagyaróvári Tanintézet (Mosonmagyaróvár, 1818-), Országos 
Gazdászati és Erdészeti Tanintézet (Debrecen, 1868-), Kolozsmonostori Gazdasági 
Tanintézet (Kolozsvár, 1869-), Kassai Gazdasági Tanintézet (Kassa, 1874-1919), stb. 
Kertészeti képzés: Kertészeti ismeretek tanítása Sárospatak és Szarvas után a Keszthelyi 
Georgiconban (Keszthely, 1797-), is folyt. Az első önálló szakositott intézménynek a 
Pesti Haszonkertészképző Tanintézet (Pest, 1853-) tekinthető, stb. 
 
Egészségügyi képzés: Az egészségügyi ismeretek oktatása a szerzetesi (kolostori, 
káptalani) iskolákban indult, majd a bölcsész-képzéssel kapcsolatban felsorolt 
intézményekben, ugyan nem mindegyikben és különböző szinten, de folytatódott. Abban 
az időben, „bölcsészeti” előképzettség nélkül az orvosi ismeretek tanulását nem lehetett 
elkezdeni. Ezekben az intézményekben részben alapszintű egészségügyi oktatás folyt, 
másrészt a felsőfokú oktatási intézményeinkben egyetemi szintű diplomát kaphattak a 
végzősök. A felsoroltakon kívül a XVI. sz. folyamán indult el az oktatás, az ún. magán-
orvosi iskolákban elsősorban a Felvidéken és Erdélyben, fiataljainkat előkészítendő a 
külföldi egyetemeken való sikeres tanulásra. Medicusokat, chirurgusokat és bábákat 
Egerben kezdtek képezni 1769-ben, de ez a Iskola csak 1774-ig működött, majd a 
Nagyszombati Királyi Egyetemen 1770-ben Mária Terézia engedélyével létesített 
Orvosi Karon már az előbbiek mellett szülészek, szemészek, fogászok és gyógyszerészek 
oktatása is beindult. Egyébként Mária Terézia hozta létre 1775-ben Kolozsváron is az 
Orvosi Kart, a későbbi Orvos-Sebészeti Tanintézetet, amely az egyik alappillére lett az 
1872-ben megalapított Kolozsvári (Ferenc József) Tudományegyetemnek. 
El kell még azt is mondanunk, hogy a felsorolt intézményektől függetlenül, a kor 
színvonalának megfelelő, elsősorban az emberek, ritkábban az állatok, főleg a lovak 
betegségeivel és azok gyógykezelésével kapcsolatos ismeretek már korán terjedtek 
hazánkban is, először szóban – imák, ráolvasások - , majd kézírásos formában latin, majd 
magyar nyelven. Ezeket követték a különböző nyomtatványok. A gyógyítással 
kapcsolatos információk elsősorban a különböző füveskönyvekben terjedtek. Az 
idevonatkozó ismereteket később ismertetjük. 
 
Állategészségügyi képzés: Állatokkal kapcsolatos ismereteket is már régóta terjesztenek 
hazánkban. Kezdetben az állattartás kérdéseivel és a beteg állatok kezelésével - mivel a 
szükséges iskolai szakképzést csak 1762-ben kezdték el Franciaországban, és nálunk 
pedig 1763-ban indult el bizonyos oktatás (lásd alább) – az állatokat tartók és gondozók 
(főpapok, főúrak, lovászok, pecérek, solymászok, vadász- és udvarmesterek, kovácsok, 
gyógykovácsok, pásztorok, juhászok, mezőgazdászok, kuruzslók, stb.) mellett az 
általános oktatásban szerepet játszó papok és szerzetesek, valamint egyes medicusok és 
chirurgusok foglalkoztak. Az utóbbit igazolják a Szlatky Mária és a Hoffmann Gizella 
által megjelentetett könyvek. 
 
Ha igaza van a Révai Nagy Lexikon szerzőinek, akkor a Collegium Oeconomicumban 
(Szenc, 1763-1776) és a Theresianumban (Vác, 1768-?), már oktattak mezőgazdasági és 
közöttük állatokkal kapcsolatos ismereteket is, csak úgy mint Szarvason (1779-1806) 
Bretschneider Gáspár, valamint a Keszthelyi Georgiconban 1779-től a szabadságharc 
kitöréséig. Az utóbbiban a tematika 3 éves volt és az oktatást állatgyógyász vagy orvos 
végezte. 1783-ban az Orvosi Karon kezdték el az állatjárványtani ismereteket tanítani 
chirurgusoknak és medicusoknak, továbbá 1787-ben ugyancsak az Orvosi Karon és a 
Kolozsvári Orvos-Sebészeti Tanintézetben szerveztek meg egy-egy Állatjárványtani 
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(Barmászati) Tanszéket. II. József ekkor rendelte el azt is, hogy csak olyan physicusokat 
és chirurgusokat szabad állami állásban alkalmazni, akik állatgyógyászatból is sikeres 
vizsgát tettek. 
 

  

6. ábra. A Stáció utcai épület 

 
Ezek mellett a korábban végzett chirurgusok pótlólagos képzését is megszervezték. 1843-
tól évente két-két orvos-doktor tanulhatott a Bécsi Intézetben két évig, hogy haza térve 
tanárként, törvényhatósági- vagy vidéki állatorvosként dolgozzon. Az “Állatorvostan” 
vizsgatárgy az Orvosi Kar hallgatóinak az indexében 1790-től az 1847/48-as tanévvel 
bezárólag szerepelt (Sótonyi 2 Péter). Az Orvosi Kar keretei között megszervezett 
Barmászati Tanszék, az 1790-ben kialakított Állatgyógyintézet, valamint az 1802-től 
létezett Kovácsműhely (az utóbbi kettő egyaránt a megfelelő gyakorlati képzést szolgálta) 
mind egy helyen volt a Skopek-majorban (1787-1792), majd a Hülff/Hülf-házban (1792-
1795) és végül a Kenedits/Kenedics-telepen (1795-1827). 1827-ben ez a telep már 
annyira amortizálódott, hogy gyakorlatilag alkalmatlan volt a használatra. Ezért nagy 
nehézségek után a mai Síp utcába (a régi Tubák utcában lévő Herschut-féle házba) került 
az Intézet (1827-1840). Legközelebb a Stáció utcában (mai Baross utca) (1840-1858) lelt 
otthonra és végül a Kunewalder-házban (1858-1881) volt elhelyezve, ahonnan végre, a 
ma is létező helyére, a Rottenbiller utcában megépített új, saját területére költözhetett. 
Egy adat szerint 1787-ben a Királyi Pesti Tudományegyetem Mezőgazdasági Tanszéke 
hallgatói számára is elkezdték oktatni négy és fél hónapon keresztül az  
állatgyógyászatot. Azt nem ismerjük, hogy a Bölcsész Tagozaton meddig folyt ez az 
oktatás, de az biztos, hogy 1850 után már nem volt. Más adat szerint, ugyanebben az 
időszakban, Tolnay néhány írni-olvasni tudó gazdának is tartott elméleti és gyakorlati 
kurzust és a kovácsok képzése is elindult. (Azt nem tudjuk, hogy a “két” oktatási forma 
nem volt e ugyanaz?) A kolozsvári Tanintézetben sebész-, szülész- és állatgyógyász 
mestereket képeztek 1872-ig. 
Az elmondottak mellett a Nagyenyedi Kollégiumban (1817-től biztosan, de lehet, hogy 
már korábban is) és a Mosonmagyaróvári Gazdasági Magánintézetben (1818-tól) is folyt 
állategészségügyi/barmászati oktatás. Az utóbbi helyen a másodéves hallgatóknak egy 
éven keresztül oktattak állategészségügyi ismereteket. A keszthelyi és a 
mosonmagyaróvári iskola ilyen irányú jelentősége nem tagadható. Különösen értékes 
volt a Georgiconban 1848-ig folyt munka, amit az is igazol, hogy volt olyan 
állategészségügyi ismereteket tanító tanár, aki innen került Pestre oktatónak. A felsorolt 
eseményekkel teremtődtek meg az állategészségügyi ismeretekkel rendelkező 
szakembereink hazai képzésének alapjai. 
Az Orvosi Kartól független önálló állatgyógyász- ill. állatorvosképzés 1851-ben indult el 
az önálló pesti K. u. K. Thierärztney Institut létrehozásával. A mai Szent István Egyetem 
Állatorvostudományi Kara a jelenlegi helyére 1881-ben került. A hazai helyzetből 
fakadóan, 1783 után, az állategészségügyi ismeretek oktatásában, az ilyen jellegű 
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kutatásokban, a hatósági munkában és a már említett intézmények vezetésében, több 
mint 100 éven keresztül, csaknem kizárólag állategészségügyi ismeretekkel is rendelkező 
medicusuk, physicusok és chirurgusok játszották a vezető szerepet. Kótai István szerint 
még a Magyar Királyi Állatorvosi Akadémián oktató tanárok többsége is orvos volt, és 
rajtuk kívűl mindössze öt csak állatorvosi végzettségű személy tanított. 
 
(Mivel állategészségügyi ismerettel rendelkező szakembereink egy része Bécsben tanult, 
és mert úgy véljük, hogy az osztrák történeti adatok több szempontból is tanulságosak, 
ezért azokat is bemutatjuk röviden Christa Mache írása alapján. Mária Terézia 1765-
ben rendelkezett az „állatorvosképzés” beindítása céljából. Ő még hazánkban is elképzelt 
egy „állatorvosi iskolát” Ó-Budán. Végül, a feltételek hiányában, a bécsi császári 
„Istálómesterképző Intézetetben” 1767-ben L. Scotti nyithatta meg a „Lógyógyászati és 
operációs iskolát”, melyet azonban, a színvonaltalansága miatt 1777-ben megszüntettek. 
Közben 1776-ban II. József megbízta J. A. Wolsteint az oktatás megreformálásával és 
1777-ben megnyitotta a „Császári és Királyi Lókezelő- és Műtőiskolát”, melynek a 
vezetését is őrá bízta. Ennek az intézménynek a nevét, 1795-ben „Császári és Királyi 
Katonai Állatorvosi Iskolának” keresztelték át. 1806-tól az új tanterv szerint, már két 
professzor (pathológus, anatómus), egy gyógyszerész, egy kovácsmester, valamint öt 
főkovács oktatott az Iskolában. Az Iskola, amely 1812-ig a katonaság irányítása alatt állt, 
feladata volt a hadsereg számára patkoló- és hadikovácsokat, a lakosság részére pedig 
állatorvosokat és kovácsokat képezni. 1809-ben a professzorok száma már 4 volt. 1812-
ben az Iskolát a Bécsi Egyetem Orvostudományi Karának részévé tették, mert rájöttek a 
szélesebb alapú képzettség fontosságára és megszűnt a katonai irányítás. Ez az állapot 
1850-ig állt fenn. Az Intézmény igazgatója 1848-tól többször is kérte az önállóvá tételt és 
reformok bevezetését is tervezte. 1850-ben az Intézmény önálló lett  „Császári és Királyi  

          

7. ábra. A Bécsi Állatorvosi Főiskola első kutató mikroszkópja és a  
második beszerzését igazoló levél 

Katonai Állatorvosi Intézet” néven és mint szakiskola működött, a továbbiakban katonai 
irányítás mellett 1896-ig. Az állatorvosi magiszteri cím odaitélése azonban továbbra is 
megmaradt az Egyetem hatáskörében. A hallgatók tényleges „egyetemi állatorvosi 
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diplomát” csak 1857-től kaptak. G. Thaa 1871-ben kiadott „Sammlung der für die 
österreichischen Universitäten…” c. könyvében ismertette az 1857-től bevezetett 
tanrendet. A felvételhez gimnáziumi vagy azzal egyenértékű végzettséget írtak elő a 17 
és a 24 év közötti fiataloknak, akiknek 3 évig kellett tanulniuk. Kivételt az orvosok és az 
„Oeconomenek” képeztek. A diplomás medicusok vagy chirurgusok képzési ideje 2 év 
volt. Christa Mache szóbeli közlése alapján az osztrák állatorvos képzésnél az első 
kutató mikroszkópot 1840-ben szerezték be, majd a következőt 1893-ban vásárolták a 
mikroszkópos húsvizsgálatok végzése céljából. A első Bakteriológiai Laboratóriumot 
1895-ben, a Bakteriológiai és Állathigiéniai Tanszéket pedig 1898-ban hozták létre 
Bécsben. A leírtakból megállapítható, hogy hazánkban és Ausztriában, a feltételek eltérő 
volta miatt – bizonyos vonatkozásban az osztrákoknál kedvezőbbek voltak a 
körülmények - különböző módon képezték az állatgyógyász szakembereket. Viszont azt 
is látni kell, hogy voltak közös megoldások is – pl.: a képzés vonatkozásában mind a két 
országban hosszú ideig az Orvosi Kar oktatóira és hallgatóira lényeges feladat hárult. 

Érdemes megemlíteni, mert jellemző, Eötvös Károly azt írta az 1840. évi Veszprém 
megyei katasztrum adatai alapján, hogy a „magyar nemesek” között „Doktor ugyan 
átkozottul kevés akadt. A hatezerhétszáz (pontosan 6716; R. B. megjegyzése) nemesből 
mindössze talán kettő.” A nemeseink az orvosi pályát csak az országos, a megyei és a 
helyi államigazgatási hivatali, az ügyvédi, a földmérő, a prédikátori, a tanítói-professzori, 
bizonyos iparosi (csizmadia, molnár, mészáros, kovács, ötvös, szűcs), a katonai, valamint 
a kocsis, a szolga és a szekeres foglalkozás után választották. Ezen adatok alapján már az 
is érthető, hogy kezdetben az állatgyógyász-,ill. az állatorvos szakma iránt miért volt még 
kisebb az érdeklődés.  

Ami a különböző oktatási és egyéb intézményeink későbbi sorsát illeti, azok nagy részét 
a XX. sz. kezdetén, a brutális Trianoni béke következtében, hazánk területének 66%-
ával, valamint az ott élő magyarokat, akik lakosságunk 32%-át tették ki, elveszítettük, ill. 
honfitársaink menekülni kényszerültek. 

 

8. ábra. Trianon hatása 

 
Ugyanis az oktatásunkkal kapcsolatban korábban említett intézményeink jelentős része, 
első sorban a török megszállást következtében,  felvidéki és erdélyi városokban jött létre, 
mely települések, a béke-diktátum következtében, a megcsonkított országunk határán túl 
maradtak. Az különösen tragikus volt, hogy az elvett területek nem egy részén, túlnyomó 
többségben, akár 100 %-ban, magyarok éltek. A kívül rekedt magyarok anyanyelven 
történő oktatása és boldogulása sajnos még ma sincs mindenütt megnyugtatóan 
biztosítva. 
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3. Tanszékek kialakulása az oktató intézményeinkben 

Az elemi és egyes középfokú oktatási intézményeinkben, a kezdetektől hosszú ideig,  
(egyesekben még a XX. sz-ban is – lásd az egytanerős tanyasi/falusi iskoláinkat) 
általában egy mester oktatott. Azonban voltak olyan iskoláink is, amelyekben már egynél 
több tanerő is taníthatott (pl.: Academia Capitularisok, domonkosok iskolái, Sárospataki 
Református Kollégium, stb.). Ezen intézményeink egy részét mi a főiskoláink elődeinek 
tartjuk, és közöttük tényleg voltak olyanok, melyek később akadémiává vagy főiskolává 
fejlődtek. Hogy a mai értelmezés szerinti tagozat/kar és tanszék (Lehrstuhl) mikor jelent 
meg az oktatási intézményeinkben a kar-tanszékek után, azt nehéz megmondani. Ez az 
egyes intézmények fejlettségétől és/vagy a jelenleg kutatást végzők nézetétől függően is, 
különböző időpontokban történhetett meg. 
Ebből a szempontból érdekes Gaál Botond nézete. Ő az egy fővel működő debreceni 
református iskolát egy tanszékes intézménynek nevezi (mi inkább egy tanerős iskolának 
mondanánk), és az oktató személyek számától - ami már bizonyos tantárgyi szétválást is 
jelenthetett, bár az még sokszor és hosszú ideig nem volt abszolút, mert mindenki 
majdnem mindent tanított (kereszt-oktatás, helyettesítés) - függően beszél egy vagy több 
tanszékes iskoláról. Szerintünk ő a tanszék nevet nem a mai meghatározás értelmében 
használja. Az általunk összegyűjtött, ide vonatkozó, adatokat könyvünk első kötetéből 
vagy e könyvünk későbbi, az egyes intézményeket bemutató fejezetéből ismerhetik meg. 
Mivel Gaál érvelése érdekes, a továbbiakban szó szerint idézzük a nekünk írt levelét: „Az 
első kérdésedre a válasz: 1567-től volt felsőoktatás Debrecenben. Ezt én is csak másoktól 
hallottam először, főként Makkai László akadémikust hallgattuk erről annak ideján 
teológus koromban. Hogy miért? Nem igazán láttam annak idején ezt bizonyítva. Én 
magam a „Kis tanszékből nagy egyetem” című tavaly megjelent könyvemben 
megpróbáltam ezt igazolni is, s arra a következetésre jutottam, hogy ahol lelkészeket 
neveltek, ott már felsőszintű lehetett az oktatás. Ugyanis ehhez kellettek a nyelvek, görög-
héber-latin, s ehhez jött még a mindent egybegyúró filozófia. Én a következőket írom a 
könyvemben, annak 23-24-25. oldalain: „A rendszeres teológia "sorsa" méliusztól 
martonfalviig”. Általános korrajz a teológiáról: A debreceni iskolában kezdettől fogva 
jelen volt a teológia ismereteinek tanítása. Az iskolára vonatkozó első írásos emlék Dézsi 
Andrástól származik 1549-ből, ő volt az első rektor. Tőle inkább csak versben 
megfogalmazott gondolatok maradtak fenn, melyekben az "igazhit" melletti 
megmaradásra buzdít.  Ebből arra is lehet következtetnünk, hogy - tanárember lévén – a 
már megismert reformáció megtartására biztatja növendékeit, ugyanakkor ezekből a 
verssorokból az is kivehető, hogy már korábban is ilyen szellemben oktattak a debreceni 
"scholában". Kérdés marad, hogy mit oktattak. Erre nézve nincs bizonyító adatunk, de 
valószínűleg a lelkészképzés lehetett a legfontosabb feladat és cél. Hogy ez tényleg így 
volt, azt a Melanchthonhoz írt levelében Gyalui Torda Zsigmond mondja el, miszerint a 
dunamelléki lelkészek 1551-ben a Debrecenben tartott zsinathoz fordultak és lelkészeket 
kértek ezzel az indokkal: "hallottuk, tudományotokkal felülmúltok minket és a Szent Lélek 
kegyelmi ajándékaival fényeskedtek". Ennek alapján arra gondolhatunk, hogy 
Debrecenben a teológia jelenléte megvolt és azt bizonnyal elég jó színvonalon művelték. 
Legalább is törekedtek erre, mert amikor az 1567. évi alkotmányozó zsinat határozatait 
megfogalmazták, az iskolára vonatkozó részből már komoly felsőoktatási követelmények 
rajzolódtak ki: "Minthogy pedig az iskolák az isten igéjének veteményes kertjei, az 
iskolából is előállíttatja az Úr a lelkipásztorokat, tanítókat, az egyház oktatóit. Azért a 
keresztyének iskoláiban elsőben a nyelvek ismerete, latin s görög nyelvtan (a hol lehet 
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zsidó is), észtan, szónoklattan és más a theologia ismeretére megkívántató tisztességes 
tudományok taníttassanak, azután a hittudomány, a szent írás görög és latin nyelven 
adassanak elő az ifjúságnak." Ebből már egyértelműen kirajzolódik a lelkészképzés 
fontossága. Látszik, hogy a dialektikát (észtant) és a retorikát is előírták, mely tárgyak a 
lelkipásztorok esetében elengedhetetlen készségek hordozói. Hangsúlyt kap az, hogy már 
az előkészítés is komoly legyen "a theologia ismeretére megkívántató tisztességes 
tudományok" tanításával, és csak ezután jön még a hittudomány elsajátítása, méghozzá a 
Biblia görög és latin nyelven való tanulmányozásával. Igen meglepő, hogy már ilyen 
korán megjelenik a héber nyelv tanulásának kívánalma, nyilvánvalóan az Ószövetség 
eredeti nyelven való olvasásához. Sőt, tovább olvasva az Articuli maiores-t, még 
vizsgákról és disputációkról is esik szó, ami az oktatás komolyságára vall. Ha mai 
szemmel nézzük mindezt, és szakszempontból ítéljük meg az 1567-ben leírtakat, igen 
komoly elhatározásra, illetve előírásokra következtethetünk, továbbá arra, hogy 
felsőoktatási nézőpontból teljesen megfelel a korabeli európai követelményeknek. Kálvin 
is ilyen tárgyakat tanult, tehát az akkori magyar reformátori nemzedék értette a dolgát. A 
kor két úttörő "tanító" alakját mint a debreceni tudós reformátorok jellemző példáit 
kiemelten mutatjuk be. Mindenki máshol fogja meg a felsőoktatás kritériumát, ezért nem 
lehet egységes képet alkotni. Szerintem hazai viszonylatban a peregrináció kapcsán a 
protestánsoknál a lelkészképzés volt a cél, s így ahol a latin-görög-héber tárgyak 
megjelentek, ott volt felsőoktatás. Nyugaton is így volt ez, ezt látták a fiatalok és idehaza 
megvalósították. Érdemes a szöveg közepén az 1567-ből való idézetet megfigyelni.  Olyan 
mint "felsőoktatás", nem igen volt definiálva Európában sem. Erről James Bowen "A 
History of Western Education" című könyvében is csak általánosságban ír.  A nagy 
egyetemek képviselték volna elvileg a felsőoktatást, de azokhoz mérhető felsőszintű 
oktatást végeztek sok más kisebb helyen is Európában.” 
Véleményünk szerint, tekintettel arra, hogy a debreceni Iskolában, az egy 
tanszékes/tanerős időszakban is, az oktatás állítólag az alapoktól indult, továbbá, hogy a 
2. tanszéket csak 1636-ban alapította I. Rákóczi György, valamint, hogy a katolikus 
szerzetesi iskolákban a kezdetektől latin nyelven tanították az ismereteket, közöttük a 
Bibliát is a leendő papoknak, és ezek az intézmények általában nem voltak felsőfokúak, a 
felsőfokú képzéssel kapcsolatos fenti fejtegetést illetően az olvasóban kételyek 
támadhatnak. Ezt a kételyt Gaál maga is erősíti akkor, amikor azt írja, „ … hogy 1848-ig 
a Debreceni Kollégium, valamennyi professzora külföldön tette föl a koronát 
tanulmányaira. …” (azaz a felsőfokú tanulmányokat külhonban abszolválták – R. B. 
megjegyzése). Vagy, hogy a természettudományos oktatás színvonalát illetően „ … 
Kolozsvár és Sárospatak valamivel megelőzte Debrecent.” Itt utalnunk kell arra, hogy e 
tény ellenére a Sárospataki Kollégium mégis csak a XVIII. sz-ban lett főiskola két, majd 
több karral és tanszékkel. S végül, ami az „elsőséget” illeti, visszautalunk azokra az 
adatokra, amelyeket a felsőfokú oktatási intezményeinkkel kapcsolatosan az előzőekben 
már elmondtunk. 
Összegezve elmondhatjuk, hogy a hazai első egyetemeinken/főiskoláinkon már voltak 
kar-tanszékek. Azonban a mai meghatározásnak megfelelő karok és/vagy tanszékek 
valószínű csak a Veszprémi Egyetemen vagy a Budai Domonkos Főiskolán létezhettek. 
Az is biztos, hogy az 1600-as évek első felében a Nagyszombati Királyi Egytemen 
(NKE) már voltak karok és tanszékek. Ez a szervezeti felépítés később a többi, 
különböző tanintézményünkben (felekezeti, állami és magán akadémiák, főiskolák) is 
kialakult. Ennek a struktúrának nemcsak az oktatás, hanem a kutatás szempontjából is 
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jelentősége volt, ill. van, mert a kutatás bázisát mindig a tanszékek jelentették és jelentik 
ma is, a speciális kutató intézetek és egyéb más kutató helyek mellett. 
A korábban felsorolt különböző oktatási intézményeinkben, már amelyekben természet-
tudományos ismereteket is tanítottak, ezen ismeretek elmondására általában a physica 
keretei között, a filozófiával együtt került sor az arisztoteleszi elveknek megfelelően a 
bölcsészet keretei között. Úgy tűnik a református iskoláinkban is ez volt a gyakorlat. 
Kisérletes physicat lehet, hogy csak a XVIII. sz. elején kezdtek hazánkban oktatni és az 
önálló tanszékek csak később kerültek megszervezésre. 
 
A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy miképpen alakult a physica tárgynak az oktatása a 
különböző tanintézményeinkben. A témánkkal kapcsolatos alapvető magyar és latin 
szakszavaink megjelenésével már foglalkoztunk. Az pedig nyilvánvaló, hogy a 
nagyítóval és a mikroszkóppal kapcsolatos szavaink csak az említett eszközök 
felfedezése után jelenhettek meg mind latinul, mind pedig magyarul. A különböző 
speciális szakszavaink kialakulását pedig a tudomány mindenkori fejlettsége és a 
nyelvújítás, valamint a magyar nyelv használatának általánossá tételét célzó erőfeszítések 
segítették elő. 
 

4. Orvos- és állatorvos-tudománnyal kapcsolatos írásos adataink 

4.1. 1000 és 1276 között információk 

Szabó Dénes szerint a jelenleg ismert „legelső hazai keletkezésű oklevélszöveg”, azaz a 
legkorábbi, magyar szavakat is tartalmazó, de még görög nyelvű szórványemlékünk 1002 
és 1009 között keletkezett. Ezt az adománylevelet Szent István állította ki a 
veszprémvölgyi bizánci apácák számára. Dömötör Adrienne szerint a nyelvemlékes 
időszakunk kezdetétől egészen 1150-ig mintegy 50 darab szórványemléket tartalmazó 
oklevelünk maradt fenn. Egyébként nemcsak a kézírásos, hanem később a nyomtatott 
írásos emlékeink is nagyon megszenvedték a tatár dúlást, a török megszállást, a 
különböző itthoni csetepatékat, egyes személyek garázdaságát, felelőtlenségét. (A 
külföldi könyvtárakban fellelhető írott emlékeink felkutatását, már régóta végzik. Pl.: Az 
Országos Széchenyi Könyvtár (a továbbiakban OSZK) munkatársai az 1970-es évek óta 
szervezett formában gyűjtik az adatokat a „Magyarságkutatás” c. program 
támogatásával. Az eddigi kutatások eredményeiről a „Hungarika-anyagot őrző külföldi 
könyvtárak címjegyzéke” c. sorozat legalább tizenöt füzetében számoltak be. A következő 
országokban – pl.: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Kanada, Lichtenstein, Luxemburg, NDK, 
NSZK, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, 
Törökország, U.K., Vatikán – végeztek feltáró munkát. Hasonló adatok találhatók a 
„Könyvtörténeti írások” c. sorozatban. A saját állományát mutatta be a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár az 1989-ben megjelentetett kiadványában, 
és ugyanezt tette az MTA Könyvtár és Információs Központ a 2013-ban kiadott 
katalógusában. Itt még érdemes megemlíteni, hogy ősnyomtatványnak általában az 1500 
előtt keletkezett munkákat tartják. Az ezután keletkezettek a raritások.) 

 
A szerzetesek és a papok a születő államunk életében, a térítés, az oktatás és más fontos 
szervezési, irányítási, diplomáciai, dokumentációs tevékenységük mellett, gyógyítottak 
is. Kezdetben a bencés szerzetesek, majd később más rendek tagjai (pl.: a Johanniták, a 
Templomosok, a Lázár-lovagrend, az irgalmasok, a ciszterciták, az ágoston rendiek, stb.) 
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is kezeltek betegeket, Krisztus a medicus, majd Szent Pál,  Szent Lukács és a többi 
Szent (Balázs, Kozma, Damján, stb), valamint az ókori orvosok mintájára - (Krisztus, 
Pál és Lukács gyógyító tevékenységére vonatkozó információk olvashatók az 
„Újszövetségi Szentírásban”. Arra vonatkozóan nem találtunk adatot, hogy Krisztus e 
képessége miként alakult ki. Az megállapítható az írásokból, hogy rendkívüli 
személyiség, „Isten” volt. A betegek gyógyulását, egy esetet leszámítva, amikor nyállal 
készített sarat rakott a vak ember szemére, lelki kisugárzással érte el. Lukács apostol 
viszont orvos volt) - mert ők rendelkeztek, a lehetséges ismeretek mellett, a 
xenodochiumokkal, az ispotályokkal, a mai kórházaink elődeivel, (Ha eltekintünk a 
rómaiak előtti időszaktól, akkor a xenodochium vonatkozásában a római Pammachius, 
míg a nosocomium/ispotály vonatkozásában pedig Fabiola nevét lehet megemlíteni.) 
valamint a kolostorpatikákkal (pharmacopoliák) és füvészkertekkel is. 
Ismert, hogy 998-ban alapították a pécsváradi bencés monostort, melynek xenodochiuma 
és armarium pigmentoriuma azaz patikája, valamint füvészkertje is bizonyosan volt 1015 
körül, de talán már előbb is, csak arra nézve írásos adatokat nem ismerünk. (Karasszon 
Dénes (2005) szerint keresztény elődeink a testi-lelki bajok orvoslását segítő 
gyógynövényeket és gyógyvizeket előszeretettel nevezték el különböző szentekről és 
ezeknek a szenteknek a tisztelete imák mondásával és liturgikus események formájában 
történt. Szerintünk ez a jelenség abban az időszakban a keresztény világban általános 
volt.) Írásos bizonyíték van arra, hogy a pécsváradi monostor melletti ispotálynak a 
működését Szent István támogatta. Az is valószínű, hogy az utódai is mind segítették az 
egészségügyi-, valamint a szociális- (aggok, vándorok, stb.) ellátás ezen formáit. (A 
Pécsett 1181 vagy 1182-ben létesített Szent Bertalan ispotálynak is volt házi-patikája.) 
Ezek mellett még leprozoriumok is működtek. Nemes Csaba szerint hazánkban 1000 és 
1400 között mintegy 75 kolostori ispotály és még leprozóriumok is voltak. Ez a szám 
harmonizál az abban időszakban létezett kolostoraink számával (Ralovich, 2011.). 
 

           

9. ábra. A Pécsváradi Kolostor rekonstruált képe és a mai maradványok 

 
Ebben az időben a papokon kívül még népi gyógyászok (bábák, fürdősök, borbélyok, 
kovácsok, kenceficélők, kuruzslók, stb.) is tevékenykedtek. Itt kell megemlítenünk, hogy 
nemcsak ebben az időszakban, de már korábban, és még hosszú évszázadokon keresztül 
később is – bizonyos vonatkozásban még ma is – fontos szerepet játszottak az imák és a 
ráolvasások is a „gyógyításban”. Nemcsak a lakosság, hanem a népi gyógyászok és a 
szerzetesek/papok tevékenységéhez is szorosan hozzá tartozott a hitéletnek ezen két 
formája - amin nem lehet csodálkozni az okokra vonatkozó akkori ismerethiány miatt - 
szerte az egész világon. Az ima és a ráolvasás nemcsak közel egyidős az emberiséggel, 
hanem a különböző országokban használatos szövegek is sokszor azonosak vagy 
legalábbis hasonlóak. Az írásbeliség előtt élő szóval terjedtek és maradtak fenn, majd 
megjelentek az írott szövegek (először latin, majd magyar nyelven is). Ami az imák és a 
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ráolvasások témáit illeti, azok nemcsak az emberi és az állati betegségek gyógyításával, 
hanem a mezőgazdasági tevékenységgel, és a mindennapi élet majd minden területével 
kapcsolatosak voltak, és a problémák megoldását, megelőzését szolgálták. A 
ráolvasásokkal kapcsolatos ismeretekkel Pócs Éva foglalkozott részletesen.  
A boszorkányok, az ördöngősök, a bűbájosok és a jövendőmondók tevékenységét már 
Szent István tiltotta. Az első közegészségügyi jelentőségű rendelkezés Szent László 
(1077-1095) idejében jelent meg, melynek értelmében a halottakat a templomok köré 
kellett temetni. Könyves Kálmán azt is jogszabályban rögzítette, hogy nincsenek 
boszorkányok. Ő az egyházi esküvőről és a papok házasságáról is rendelkezett. II. Endre 
(1205-1235) jogszabályából pedig az állapítható meg, hogy a lovászok, a peczérek és a 
solymárok a király emberi voltak (lásd a Corpus Jurist). Továbbá a chirurgusok, a 
patikusok, a hentesek, a halárusok és a pékek tevékenységét szabályozó előírások 
jelentek meg az 1244 és 1421 közötti időszakban Budán. Ezeket Blazovich László és 
Schmidt József fordított le és adta ki a „Budai törvénykönyv” c. két kötetükben. Ezen 
előírások megszületéséhez az alapot a IV. Béla (1235-1270) által a budaiaknak 1244-ben 
írott privilégium-levele biztosította. 
 
Európában a XII. sz-ban (1130-tól) kezdték a szerzetesek gyógyító tevékenységét, 
különböző okok, negatív tapasztalatok miatt, korlátozni - kezdetben ugyan nem sok 
eredménnyel –, és megnőtt a jelentősége az egyetemet végzett és nem civil 
medicusoknak-physicusoknak-orvosoknak, akiknek a működését már végzettség 
igazolásához kötötték (1140-től, majd ismét 1224-től). A szerzeteseknek először a véres, 
égetéses beavatkozások végzését tiltották. A továbbiakban ezek végzése a chirurgusok 
feladata lett. (A szülőnőkkel kezdetektől a bábák foglalkoztak.) Majd a medicusok és a 
gyógyszerészek tevékenységét is szétválasztották és rendezték (1241). Az 1100-tól 
létesített egyetemeken sebészetet és szülészetet nem tanítottak. A chirurgus és a 
gyógyszerész „szakemberek” a XIII. sz-tól megalakuló céhekbe tömörülve dolgoztak és a 
képzésük is a céhek keretei között folyt, hasonlóan a borbély, a kovács, a molnár, az 
asztalos, a kerékgyártó és az egyéb más szakmák képviselőihez. A bábák hivatalosan 
semmilyen képzésben sem részesültek hosszú ideig. 
 
Ami pedig az itthoni egészségügyi munkát illeti, 1279-től volt tilos a szerzeteseknek 
„véres” beavatkozás végezni, de nem sebészeti betegeket gyógyíthattak. Rajtuk kívül a 
népi gyógyászok továbbra is tevékenykedtek. A kolostorpatikák működését (a gyógyító 
rendek patikáit kivéve) 1742-ben tiltották be. A kuruzslók ellen is, mint már említettük, 
régóta felléptek. Karasszon Dénes (2005) szerint „Mária Terézia 1756-ban adta ki - a 
Hell Miksa udvari csillagász által megfogalmazott – rendeletét, amely a nyomdászoknak 
szigorú büntetés terhe mellett tiltotta az érvágás, köpölyözés, orvosságbevétel, haj- és 
körömvágás stb. napjainak és az „érvágó emberke” ábráknak közlését a 
kalendáriumokba.” Ez a rendelkezés a csillagjósláson alapuló, babonás egészségügyi 
tevékenység tiltását célozta. 
 
Az egyik első hazai latin nyelvű, kézzel írott mű, melyről jelenleg tudunk és 
Münchenben ma is megtalálható, Szent Gellért már említett munkája. Gellért, a velencei 
származású püspök, kiváló prédikátor, térítő és oktató volt, aki külföldön több helyen is 
gyarapította tudását és több nyelvet ismert. A “Deliberatio…” c. vallásos vitairatában, 
melyet valószínű Marosváron, másnéven Csanádon kezdett írni 1042-ben, de nem 
fejezett be, a véges idővel, a végtelen örökkévalósággal, a Földdel, az égitestekkel, a 
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testekkel, a születéssel és a halállal is foglalkozott. Érdekes az Istennel kapcsolatos 
véleménye: „… Nincs közöttük sorrend, mert mindnyájan egyek, vagyis a három személy 
egyetlen, mindenható Istenség. A fizika pedig azért az Atyaisten, mert az isteni 
szubsztancia teremtett minden létezőt, az egyszülött Istenfiát is, az Isten szülte Istent, aki 
által mindeneket elvégzett. Az etika pedig a Fiú, mint fentebb állítottuk, és a logika a 
Szentlélek. …”. Más helyen ezt írta „ … az örökkévaló Isten, aki maga az idők 
végtelensége és az örökkévalóság ideje, …”. Hatalmas alkotását többen is elemezték. 
Erdélyi László szerint Gellért „… nemcsak eszményiesen kialakult keresztény jellem 
volt, hanem egyszersmind kora tudományos műveltségének szinvonalán álló férfiú, a ki 
ilyen nemű képzettségét … irodalmi munkájával az utókornak is bebizonyított.” Más 
műveket is írt, de ezek hollétéről nem tudunk. Legutoljára a vértanúságának 950. 
évfordulóján Szegeden tartottak egy munkásságával foglalkozó tudományos ülést 1996-
ban. Ott, több más előadó és téma mellett, Bálint János az orvostudománnyal 
kapcsolatos, míg Bencsik Elvíra a kézművességel összefüggő gondolataival 
foglalkozott. Bálint 1998-ban publikálta a “Szent Gellért példái az orvostudomány 
köréből” c. anyagát. Ezt olvasva az állapítható meg, hogy Gellért az alábbi orvosi 
szavakat használta: pestis, lepra, vakság, süketség, epilepsziára utaló kórleírás, psychés 
betegségek, meddőség, csonttörések, fulladás, medicus, orvoslás/chirurgia, 
gyógyszertár/patika, mérgek. A különböző adatok összegzéseként megállapítható, hogy 
hazánkban, már akkor, nemcsak a lepra/a poklosság és a pestis-búbópestis-feketehalál-
döghalál fogalmát, hanem magát a két betegséget is valószínű ismerték. 
 

 

10. ábra. Szent Gellért Deliberatioja 

 
A lepra jelenlétét igazolják a létesített leprozóriumok. A pestis előfordulására vonatkozó 
adatok, szerzőtől függően, eltérőek. Bálint János szerint pestisjárványok 1007-ben, 
1010-ben és 1025-ben is előfordultak. Itt kell szólnunk arról, hogy pestis névvel, akkor, 
nemcsak a Yersinia pestis okozta kórképet, hanem más egyéb súlyos lázas betegségeket 
is illettek. 1061-ben a rühösségről/a scabiesről is már tudtak. Tudnunk kell azonban azt, 
hogy abban az időben és még hosszú ideig később is, az atka okozta kórképen kívül, más 
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egyéb bőrbetegség (impetigo, ekcéma, prurigo, syphilis és lepra bizonyos formái, stb.) 
esetében is, ezt a nevet (is) használták. 1275-ben IV. László súlyos lázas betegségben 
szenvedett. 1276-ban torokbajokról, szembajokról és hasmenésről ismerünk adatokat. 
 
Ami a legkorábban, írásban rögzített magyar orvosi és egészséggel kapcsolatos 
szavainkat illeti, hasonlóan a Szent Gellért által leírt latin szavakhoz, azok megörökítése 
is a papjaink tevékenységének köszönhető. Nagy szerencsénkre, kezdetben a bencések, 
majd később a többi szerzetesek is, a latin nyelvű kézírásos másolási tevékenységük 
során, használtak magyar szavakat, mondatokat és rögzítették a magyar nyelvű 
irodalmunk első alkotásait is. A megmaradt ősi, kézírásos könyveink közül nagy 
jelentőségű, az első sorban liturgikus célt szolgáló, bencések által 1192 és 1195 között 
Rimajánosiban latin nyelven írt ún. Pray-kódex, mert ez tartalmazza az első összefüggő 
magyar nyelvemléket, a „Halotti beszéd és könyörgés” című alkotást, az egyik legrégebbi 
latin nyelvű történeti kéziratunkat az ún. „Pozsonyi kis krónikát”, melyben a 997-1187, 
ill., 1210 közötti időszak alatt született zsinati határozatokat írták le, továbbá az első 
naptárat is, amely a legrégebbi középkori naptárak között is ritkaságnak számít. Ez a 
naptár 6 oldal terjedelmű és most az OSzK-ban (Régi Magyar Nyelvemlékek 13 sz. alatt) 
található meg. 
 
4.1.1. Naptáraink 

Először röviden általában a naptárakról kell beszélnünk. Jelen tudásunk szerint a 
legrégebbi kalendárium Kr.u. 354-ből ismert. Ez a naptár a Julianus-típusú naptárak közé 
tartozott. Ezt az időszámítást Julius Caesar Kr.u. 46-ban vezette be. Ilyen naptárat 
használtak a római kereszténység képviselői is. Ezt a naptár-típust az 1582-ben 
megalkotott Gergely-féle naptár szorította lassan ki, de nem mindenütt a Földön. A 
naptáraknak nemcsak állami, társadalmi és gazdasági jelentősége volt, hanem pl.: a 
keresztény liturgikus gyakorlat is csak megfelelő naptárakra támszkodva volt 
megvalósítható. A naptárak megszerkeztéséhez mindig szükség volt csillagászati 
ismeretekre. Csak ezen ismeretek birtokában tudták a vasárnapokat és a Húsvét 
időpontját meghatározni a naptárkerék és az aranyszám segítségével. A naptárakat a 
különböző (először bencés) szerzetesek készítették és másolták, melyeknek két 
alaptípusa létezett: az egyik az ún. öröknaptár, a másik az egy évre szóló naptár. A 
bencés szerzetesrend szabálya alapján érthető, hogy az általuk készített liturgikus 
kódexekben a naptár rész mellett, miért találhatók különböző egészséggel, 
mezőgazdasági munkával és egyéb más témákkal kapcsolatos adatok és tanácsok is. Ezek 
a korai művek voltak a későbbi “Csízió-típusú naptáraink” forrásai. A bolygókra 
vonatkozó megfigyelések évezredek óta képezték/képezik a még ma is divatos 
csillagjóslások alapjait. Ezen nincs mit csodálkozni, mert az élet eseményeit csak ezekkel 
a megfigyelésekkel tudták “objektiv módon” összevetni, az egyéb ismeretek hiányában. 
Úgy tűnik, hogy részletesebb csillagászati adatok Regiomontanus munkássága révén 
kerültek a naptárakba. 
 
Hazánkban a naptáraknak legalább négy alaptípusa ismeretes. Az egyik az, amelyikben 
az év minden napja havonkénti bontásban szerepel a Julianus-típusú időszámítás alapján.  
 
Az első ilyen magyar nyelvű “örök” kalendáriumot a Müncheni-kódexben találták meg 
mely 12 oldal terjedelmű és a 13. oldalon egy naptárkerék látható, melynek segítségével 
megszerkeszthető volt az 1416-1435 évek bármelyike. Ugyancsak az első típusba tartozik 
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pl.: Egyedúti Gergely 1571-ben Bécsben nyomtatott, egy évre készített naptára is, 
melyet jelenleg az MTA Kézirattárában őriznek. 1582 után már megjelenhettek, majd 
Pázmány tevékenységének köszönhetően az 1600-as években általánosak lettek a 
Gergely-féle naptárak. 
 
 

  

11. ábra. A Nagyenyedi-kódex és a „Casio Janus” típusú naptára egy oldala 

 
A második típusút, az ún. Casio Janus típusút, azok a latin, majd magyar nyelvű naptárak 
képviselik, amelyekben minden hónapnak megvan a maga, latin esetében hexaméteres 
distichonja, magyar esetében versszaka. Egy-egy distichon úgy készült, hogy a hónap 
ünnepnapjainak kezdő szótagját és az ünnep nélküli napok (hézagpótló) szótagját 
folyamatosan egymás mellé írták (ezért egy-egy hónap esetében a napok számának 
megfelelő szótag szerepelt az adott két sorban) és (esetenként értelmetlen) szavakat 
kaptak, melyek jelölték az egyes napokat. A magyar nyelvű naptár esetében az adott 
hónap állandó ünnepeit és a szentek neveit tüntették fel. A mozgó ünnepeket és a 
vasárnapokat az aranyszám és a vasárnap-betű segítségével határozták meg. Az egyes 
havi versszakok az állandó ünnepek és a szentek betűiből születtek meg (lásd  Függelék 
1.). Ilyen magyar nyelvű naptár található Molnár József és Simon Györgyi könyvében a 
XV. sz. utolsó negyedéből, valamint az 1506-dik évi Magyar Imádságos Könyvben, 
melynek a tisztázatáról készített másolat képét itt mutatjuk be, de ide sorolható Székely 
István 1540-1550 között a gyermekek oktatása céljából Krakkóban kinyomtatott naptára 
is (lásd Függelék 1.). Ezek mellett a XVI. sz. első negyedében készült Peer-kódexben is 
felfedeztek egy Casio Janus típusú naptárat. 
 
A harmadik típust a XV. sz. második feléből származó, az olasz Luigi Ferdinando 
Marsigli által felfedezett, rovásírással készített Székely naptár képviseli. Hogy ilyen 
naptárat mióta és hányat készítettek, azt nem tudjuk. A Sándor Klára által irányított 
kutatások eredményei szerint a Marsigli-féle naptárban használt székely betűk kelet-türk 
eredetre utalnak. A naptár szerkezete egyébként hasonló az abban az időszakban készített 
egyéb típusú naptárakéhoz. 
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12. ábra. Az 1506-dik évi Magyar Imádságos Könyvben talált naptár tisztázata 

 
A negyedik típusúak azok, amelyekben a naptár mellett hétköznapi, gyakorlati és 
tudományos ismeretek, jóslások, „prognosticon” is szerepelnek. Ezek az ún. Csízió 
naptárak, amelyek segítették nemcsak a szerzeteseket, hanem a lakosságot is a házi 
munkában, a gazdálkodásban és a gyógyításban is. Kniewald Károly, majd később 
Erdélyi László szerint a Pray-kódexben található naptárban, amely egy az 1190-es 
évekből származó, juliánus-típusú, francia eredetű kalendárium és a legkorábbi jelenleg 
ismert hazai latin nyelvű naptár,  „… minden egyes hónaphoz külön egészségi szabály 
van csatolva. … Érdekes képet kapunk … azon kornak … csekély orvosi tudományáról.” 
Olvashatók evésre, ivásra, fürdésre és köpölyözésre vonatkozó szabályok, valamint az, 
hogy mikor mitől kell tartózkodni. Úgy véljük, talán ez az első „egészségtant oktató” írás 
hazánkban. Az Egyedúti Gergely által Bécsben 1572-ben kiadott magyar nyelvű 
nyomtatott naptár is ebbe a típusba tartozik, de talán ide sorolható Pechy/Peechi/Pétsi 
Lukács által fordított és 1579-ben Nagyszombatban kiadott naptár is. A naptárainkat 
kezdetben kézírással latin nyelven, majd magyar nyelven is készítették. Külföldön már 
1471 után nyomtatással is készültek naptárak. Hazánkban az elsőt állítólag 1573-ban 
vagy 1575-ben nyomták, de ezekkel kapcsolatos bizonyítékokat nem láttunk. Az 
bizonyosnak tűnik, hogy 1579 után már itthon, több helyen is, rendszeresen készültek 
nyomtatott Csíziók. 
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4.1.2. Szerzetesrendek.  
 
Mivel a szerzetesek tevékenységének a jelentősége, mint arra már utaltunk, nagy, ezért 
most a bencéseken kívül hazánkban tevékenykedő egyéb rendekről is szót ejtünk 
röviden. 
A premontrei/fehér szerzetesrendet 1120-ban alapították Prémontrében. A rend a 
ferencesek és a dominikánusok előfutárának tekinthető. Hazánkban először 1130-ban 
telepedtek le Nagyvárad mellett. Prédikáltak, lelkipásztorkodtak, kódexeket másoltak és 
oktattak is. 
A cistercitákat, a bencések egyik ágának tartják. A rendet Szent Róbert alapította 
Cisterciumban Franciaországban 1098-ban. Hazánkba III. Béla hívta őket. Az első 
kolostoruk Cikádoron (ma Bátaszék) 1142-ben létesült. Később az egész országban 
szétterjedtek. Mind a mai napig jelentős a bölcsészet és a teológia oktatásban játszott 
szerepük. 
II. Géza (1141-1162) telepítette a templomosokat a XII. sz-ban Székesfehérvárra, akik 
elterjedtek. A pápa 1312-ben feloszlatta ezt a rendet. 
A domonkosok vagy dominikánusok, akiknek később szerepük volt az inkvizícióban, 
1221-ben jöttek Magyarországra. Kolostoraik voltak Győrben, Esztergomban, 
Székesfehérváron, Pécsett és Budán. Harsányi szerint 1273-ban a budai? capitulum 
tiltotta meg a domonkosoknak, hogy alchimiaval foglalkozzanak. Azt is meg kell 
említenünk, hogy nagykáptalanjuk utasítására 1304-től minden rendtartományban, 
országban ki kellett alakítaniuk a Studium Generaléjukat az egyéb iskoláik mellett. 
Hazánkban ezt az intézményt a Budai Kolostoruk mellett hozták létre az 1300-as évek 
elején (1305?-ben). Ezt az iskolát később Mátyás (1458-1490) is támogatta. Az 
intézményben egyetemi/főiskolai szintű bölcsészeti és teológiai képzés folyt, neves 
külföldi és hazai oktatók közreműködésével. Tudományos fokozatot is adhattak. Ezen a 
Főiskolán 1541-ig tanítottak, mert akkor foglalták el a törökök Budát és a domonkosok 
elmenekültek, lehet, hogy Kassára, és a főiskolai oktató munkájuk 1550 körül 
megszakadt. 
A ferencesek II. András (1205-1235) uralkodása alatt 1228-ban érkeztek hozzánk. (A 
minoriták közülük váltak ki.) Első kolostoraikat Győrben, Esztergomban, Óbudán és 
Pozsonyban hozták létre. Ők a domonkosokhoz hasonlóan főleg prédikáltak, 
lelkészkedtek, térítettek, betegeket ápoltak és szegényeket gyámolítottak. Később az 
oktatásban is jeleskedtek. Mind a domonkosok, mind pedig a ferencesek fontos szerepet 
játszottak a magyar nyelvű kódexek fennmaradásában. Emellett a ferencesek működése 
azért is jelentős volt, mert mentalitásukat az ország vezetői közül többen is magukévá 
tették (Pl.: IV. Béla, Nagy I. Lajos, Erzsébet királyné, Hunyadi János, stb. és 
többeknek a lelkiatyja is ferences barát volt.), továbbá mert közöttük számos kiemelkedő 
jelentőségű személy tevékenykedett (Pl.: Szent Kapisztrán János, Tomori Pál, 
Temesvári Pelbárt, stb.). A ferencesek közül többen is jelentős szerepet játszottak a 
XV-XVI. sz-ban elindult vallási megújulásban. Szűcs Jenő szerint a ferences 
reformátorok működése előkészíthette a talajt a lutheri reformáció számára, és a 
tevékenységük fényében érthető, hogy a református tanok miért jelentek meg hazánkban 
olyan korán, és hogy miért lett akkor nem egy ferences iskolából református iskola. 
Az ágoston-rendi remeték különböző csoportjait, akik Szent Ágoston elveit vallották, IV. 
Sándor pápa 1256-ban egyesítette és ismerte el rendként. Hazánkba 1270 körül érkeztek 
az első szerzetesek, akik a már itt élő bencés vilhelmitákkal éltek együtt. Feladatuk volt a 
pasztorációban való részvétel. 
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A pálos rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította meg remetékből 1250-ben 
hazánkban. Később az ország több részén is létesítettek monostorokat, majd szétterjedtek 
egész Európában. Elsősorban imádkoztak és elmélkedtek, de valószínű, Báthory László 
pálos atya írta meg az első magyar nyelvű teljes Bibliát 1456-ban és más pálos 
szerzetesek még további könyveket is készítettek vagy másoltak. 
 
Egyébként az első kézzel írott magyar nyelvű vers az „Ómagyar Mária siralom” (1300 
körül); az első nem teljes magyar nyelvű Biblia-fordítás, az ún. „Huszita/Ferences 
Biblia” (1416-1436 között) - melyet később átmásolták a „Bécsi- (1450), a Müncheni- 
(1466), majd az Apor-kódexbe” (a XV. sz. vége) és még más kódexekbe is -, továbbá az 
első magyar nyelvű könyv az ún. „Ehrenfeld-/Jókai-kódex” 1450 körül látott napvilágot. 
Összefüggő szövegben orvosi szavaink, nagyobb mennyiségben, az 1400-as évek első 
harmadától létező, magyar nyelvű „Biblia” fordításainkban olvashatók azért, mert a 
fordítók a Jézus és az apostolai által végzett gyógyító tevékenységekről szóló részeket is 
átültették a magyar változatokba. Valószínű azonban, hogy ezek a szövegek már 
korábban is léteztek magyarul, mert a szerzetesek a bibliai történeteket már évszázadok 
óta anyanyelven tanították népünknek a templomokban, csak abból az időszakból még 
nem maradtak fenn írásos emlékek és akkor még írott tananyag is alig volt. Ezzel 
magyarázható az is, hogy ezen időszak oktatása a memorizálásra épült. (Itt röviden 
elmondjuk, hogy a Biblia a zsidóság és a kereszténység rendkívül jelentős vallási, 
tudományos, történeti és kulturális jelentőséggel bíró szent iratainak a gyűjteménye. Két 
főrészből áll. Az egyik, a zsidósággal kapcsolatos Ószövetség/Ótestamentum, míg a 
másik a Jézus tanítására épülő, kereszténységgel összefüggő dokumentumok összessége, 
az Újszövetség/Újtestamentum. A Biblia orvostörténeti jelentőségével többek között 
Forrai György is foglalkozik a 2011-től az Orvosi Hetilap 152. kötetének 44. füzetében 
megjelent cikk-sorozatának első tagjától az idei évben napvilágot látott XIV. cikkéig.) 
 
4.2. A nagyító lencse felfedezése utáni időszak (1276-1600) történései 

A “mikrovilág” kutatását lehetővé tevő eszközök történetével, az e munkánkat megelőző, 
2011-ben megjelent kötetünkben már foglalkoztunk. Most pótlólag itt még azt kell 
megemlítenünk, hogy a nagyító üveget/a lencsét Európában 1276-ban Rogerius Bacon 
angol szerzetes “fedezte” fel, ha eltekintünk a klasszikus adatoktól. 
 

 

13. ábra. A korai szemüveg és a nagyító eszköz képe 

 
Simonyi Károly szerint “ő maga is végzett kísérleteket lencsékkel és tükrökkel; de főleg 
az alkímia érdekelte”. 
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14. ábra. A Besztercei szójegyzék egy oldala 

 
A lencsék felismerése lehetővé tette az oculare/a szemüveg készítését. A lencséket, 
kezdetben feltehetően elsősorban papok készítették és használták. Tulajdonképpen ezzel 
vette kezdetét a nagyító eszközök alkalmazása, amelyeket nemcsak olvasáskor és íráskor, 
hanem játékszerként, szórakozás céljából is használták azok, akik el tudták készíteni 
azokat, vagy megengedhették maguknak azoknak a beszerzését. 
A nagyító üvegekkel indult el a mikrovilág kutatása. Az nyilvánvaló, hogy hazánkban 
csak a XIII. sz. utolsó húsz évétől használhatták a nagyító üveget. A lencsék segítségével 
a vizsgált “élettelen anyag, tárgy vagy élőlény” külső formája és színe vált jobban 
megismerhetővé és megörökíthetővé, másrészt a lehetőségektől függően – amennyiben a 
vizsgálat tárgya átlátható volt vagy metszetet lehetett belőle készíteni - a szerkezetéről is 
információt tudtak gyűjteni. 
 
Most pedig ismét nézzük az általunk ismert történeti adatokat. 1370-ben szerepelt a 
veszettség/a víziszony. 1376-ban Pozsonyban rendeletben szabályozták a mészárosok és a 
pékek kötelmeit. Bevezették a húslátók intézményét és előírták a vizsgálók feladatait. 
Már 1383-ban megpróbálták megakadályozni az állatjárványok Oláhországból való 
beérkezését. 1395 körül született meg az egyik jelentős szógyűjteményünk, a Besztercei 
szójegyzék, amely 1316 magyar szót tartalmaz. A szójegyzékek tekinthetők a későbbi 
latin-magyar szótáraink elődjeinek. Zsigmond (1387-1437) 1405-ben rendelkezett a 
mértékegységek egységesítése érdekében (a Budai mérték lett az alap), és ő tette lehetővé 
a jobbágyok szabad költözését is (lásd a Corpous Jurist). 
 
1400 és 1410 között készült a Schlägli-szójegyzék, amely már hét levélnyi terjedelmű és 
2140 magyar szót tartalmaz. Ezt a munkát később a “Hortularium-kódexbe” kötötték be, 
amely 1420 és 1433 között keletkezhetett, és amelyben további 130 magyar szó 
olvasható. A jelenleg ismert első magyar nyelvű orvosi rendelvény 1416 előtt írodott. 
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15. ábra. A Schlägli-szójegyzék egy lapja 

 
1414-ben a durrazzói Anjou László magyar királyfi állítólag syphilisben halt meg. 1439-
ben vérhasjárvány/dysenteria pusztított a magyar seregben. 
A kódexmásoló Aranyasi Gellértfi János Csütörtökhelyen iskolamester, majd Lőcsén 
ispotályos-rendi tag és kórház igazgató volt. A róla is elnevezett „Directorium 
striganiense…” c. kódexet 1473-ban másolta. Ebben főleg teológiai írások találhatók 
egy naptár mellett. A kódex végén lévő “Incipit tractatulus de regimine pestilencie” c. 
rövid fejezet is, a korábbi véleményekkel ellentétben, külföldön készült pestis-traktátus 
(J. Jakobi írása, Kanutus-változat) másolata. 1373 óta pestis-traktátusok elsősorban 
külföldön készültek. Aranyasi Gellértfi János másolata a jelenleg ismert első latin 
nyelvű, hazánkban készült traktátus-szerű írást, melynek részletes elemzését Gecser 
Ottó (lásd Draskóczy István) végezte. Aranyasi írásában olvashatók a pestis okairól (a 
csillagok állása, a hold változása, az ég megromlása, továbbá a fertőzés lehetősége a 
holttestek kipárolgásán keresztül, a közfürdőkben és az Isten büntetése is) és a kezelés 
lehetőségeiről. A latin szöveg két kis részét Magyar László András lefordította: ” A 
Szentháromság és a Dicső Szűz tiszteletére, a köz üdve végett, az egészségesek 
megóvása, továbbá az elbukottak megsegítése érdekében szeretnék itt néhány dolgot 
megjegyezni a pestisről, nálamnál autentikusabb orvosok szavai alapján röviden 
összefoglalva. Ez a pestis bennünket gyakrabban szokott sújtani, mint a régieket. S mivel 
a régiek közül keveseket sújtott a pestis, kevés ember akadt, aki bármit is mondhatott 
volna róla.”  
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16. ábra. Gellértfi “Incipit tractatulus de regimine pestilencie” c. írása első oldala 

 
Majd az írás végének fordítása a következő: “…ezt pedig önmagamon próbáltam ki. 
Ennyi egyelőre elég lesz a pestisről. Aki az említett módon viselkedik, az e járványos 
betegség, avagy pestis veszedelmét el tudja majd kerülni a Miurunk Jézus Krisztus 
vezérletével, aki nélkül semmi nem létezhet, s aki dicsőségében legyen magasztos és 
áldott mindörökké, Ámen. Írta Lőcsén, csütörtök napján, az apostolok szétküldésének 
ünnepén (Pünkösdön?), az iglói (jihlavai?) hit-oktató iskolából érkezett Joannes 
Gerardi ispotályos barát, mikor tiszteletreméltó és legdrágább testvérénél időzött, 1473-
ban.” Magyar László András nemcsak Aranyasi szövegét fordította le, hanem 1999-
ben megírta a “Marsilio Ficino a pestisről” c. közleményét is, amelyben részletesen 
foglalkozott az ún. pestis traktátusokkal. A pestis okára vonatkozó korai álláspontot is 
ismertette, melyet most itt mi is idézünk: “… A traktátus a betegség definíciójával indul: 
a pestis valamiféle, a levegőben összesűrűsödött, mérgező és a spiritus vitálisra nézve 
káros pára. Ez a pára azonban - Ficino szerint - nem elemi jellemzői, vagyis 
alkotórészei folytán, hanem „specificus” minőségei miatt mérgező, hiszen nem hat 
mindenkire, csak arra, akinek a szervezete gyönge. A terápiának ennélfogva a testet kell 
erősítenie. Mai terminológiával fogalmazva, Ficino szerint nem fertőzési 
automatizmusról, hanem a környezet és a szervezet kölcsönhatásáról, interakciójáról 
van szó. Mielőtt azonban elcsodálkoznánk a szerző zsenialitásán, tudnunk kell, hogy ez a 
megállapítás már több korábbi - európai, illetve arab - pestismunkában fellelhető. De mi 
teszi mérgezésre alkalmassá a levegőt? Nem más, mint a maligna constellatio (a 
kedvezőtlen csillag-együttállás), különösen pedig a Szaturnusz kedvezőtlen hatása. A 
kedvezőtlen csillaghatás következményeképpen keletkező mérgező levegőhöz a 
mocsarak, csatornák kipárolgásai és a földrengések folyamán előtörő gázok 
szolgáltatják az alapanyagot….”  

 
1477-ben Mátyás seregében kezelni próbálták a váltólázas/a maláriás betegeket. Úgy 
tűnik, hogy a syphilis 1495-96-ban már jelen volt hazánkban és akkor már a himlő 
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különféle fajtáit is ismerték. Itt kell még megemlítenünk az 1488-ban íródott „Bagonyai 
ráolvasást”, amely feltehetőleg a jelenleg ismert legrégebbi állatgyógyászati 
nyelvemlékünk, majd az azt követő „Szelestei-féle ráolvasást” 1516-1518-ból (Molnár 
József és Simon Györgyi, ill. Karasszon Dénes, 2005). 
 
Moesz Gusztáv szerint a rogá/rogya/ragya szavunk „…maradekat a rogá öttö meg…” 
először a Bécsi-kódexben/Apor-kódexben szerepelt az 1400-as években. 
 
1455 előtt, mivel J. Gutenberg akkor fejlesztette ki a könyvnyomtatás módszerét, 
értelemszerűen nyomtatott alkotások hazánkban sem keletkeztek. 
 

     

17. ábra. Bagellardus Pál Libellius de infantium aegritudinibus ac remediis c. könyvének első és 
utolsó lapja 

 
1455 után a fiumei származású Bagellardus Pál munkáit ismerjük. 1471-ben jelent meg 
a „Libellius de aegritudinibus infantium per magistrum” (Fiume) c. gyermek-gyógyászati 
42 oldalas könyve, majd a „De aerumnis infantium” (Velence) következett 1487-ben. 
Később a „De aegritudinibus infantium et morbis puerorum cum appendice Petri Tolleti” 
(Lyon) látott napvilágot 1537-ben, és végül a ”De universalis morbi articularis 
praecautio et curatio” született meg 1538-ban ugyanott. 
 
Az első itthon nyomtatott magyar könyvet, a „Chronica Hungarorumot” vagy Budai-
krónikát Hess András adta ki Budán 1473-ban. (Ez az alkotás több részmunka alapján 
készült. Az egyik összetevő a Béldi-kódex, amely jelenleg az Egri Érseki Könyvtárban 
található. A Gesta Ungarorum (1080-1090) és a Képes-krónika (1358) után, azok 
folytatásaként készült el a Budai-krónika). A K. 50. számú fejezetében az olvasható, 
hogy Nagy I. Lajos (1342-1382) idejében a pestis komoly pusztítást végzett hazánkban, 
míg máshol éhínségről és sáskajárásról is írt. Hess nyomdája azonban rövid működés 
után megszűnt, és azután több mint 50 évig nem nyomtattak könyvet hazánkban. 
Az ezidő tájt külföldön (pl.: Krakkóban) készült és megmaradt könyveink közül először a 
polihisztor Temesvári Pelbárt munkáit kell megemlítenünk. Ő Krakkóban tanult és 
oktatott, majd itthon az 1400-as évek utolsó évtizedeiben Ozorán, Esztergomban és 
Budán tevékenykedett és ott is halt meg 1504-ben. Az oktatás mellett vallásos 
prédikációkat készített és történelmi személyek életét írta meg, valamint természet-
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tudományos kérdésekkel is foglalkozott. A következő témák olvashatók a „Secundus 
liber rosarii theologiae” c. művében, melyet a XV. és a XVI. sz. fordulóján írt. (A 
madarak nemzése (avis), a folyóvizek (fons et fluvius), a fűszeres és gyógyító fák 
(lignum), a nyelvek tarkasága (lingua), a méz és viasz (mel et cera ), a hegyek és dombok 
(montes et colles), az ébrenlét és alvás (vigilia et somnus), a bor tulajdonságai (vinum)) 
 

 

18. ábra. Hess Krónikájának egy oldala 

 
Ezeket a rövid, novella-szerű írásait a Biblia és a klasszikusok gondolatai alapján, a saját 
tapasztalatait is figyelembe véve állította össze. Könyveit Európa számos országában 
használták a XVI. sz. végéig. V. Kovács Sándor 1982-ben tanulmányt készített a 
“Rosariumról”, melyben a következő betegségeket és azok gyógymódjait olvashatjuk: 
köhögés, mellhártyagyulladás, reumás láz, rekedtség, nehéz légzés, véres köpet, 

 

 

19. ábra. Temesvári könyvének címlapja 
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hasmenés, dysenteria, szemfájás, különböző sebek, szemfolyás, vérfolyás, vérvizelés,  
epilepszia, emésztési zavar, kelés, rothadás, vízkórság, ájulás, mérgezések, hidegrázás, 
szívpanaszok, hányinger, hányás, torokfájás, tetvek/serkék. Ezek mellett Temesvári 
leírta azt is, hogy a tojás, a fűszerek, a fák és a bokrok valamely része, a méz, a viasz, a 
bor és a must gyógyító célból mely betegségek esetében használható. A juhok betegségét 
is megemlítette. Talán ez az első „tudományos” állatorvosi szöveg, melyet 1504 elött 
jegyeztek le hazánkban. 

 
Egyes adatok szerint 1503-ban használták az antimon-vegyületet a syphilis kezelésére. A 
Nagyszebenben is élt Saltzman János 1510-ben írta meg a „De praeservatione ac 
pestilentia et ipsius…” c. nagy jelentőségű, a pestis elleni védekezéssel foglalkozó 
könyvét, amely Bécsben jelent meg. A szigorú karantén intézkedéseinek köszönhetően a 
város lakossága akkor megmenekült az Erdély más részén pusztító halálos kórtól. Offner 
Róbert szerint ez az első latin nyelvű nyomtatott pestis traktátus. Ő nem említette az 
Aranyasi Gellértfi János által 1473-ban másolt pestis traktátust. 1521-ben elkészült 
Saltzman könyvének német nyelvű kiadása is. 
 

 

20. ábra. Saltzman János 1521-ben Bécsben kiadott pestis rendeletének címoldala 

 
A Peer-kódex 1526 előtt készült magyar nyelven liturgikus célból. A vallásos szöveg 
mellett, kalendárium is volt benne. Az imák között két betegséggel kapcsolatos ima is 
olvasható. Az egyik a „Dögh halálról való ymadság”, a másik a „Contra Febris” c. 
viseli. Ugyancsak ebben az időszakban használták a „Superstitiosa Equi Curatio” c. Szűz 
Máriához szóló imádságot is. 
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21. ábra. A’ Babonás Lóorvoslás szövege 

 
Ezután készült el Hagymási Bálint/Valentinus Cybeleius Varasdiensis pécsi püspök 
„Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae” címen írt munkája Hagenauban 
1517-ben. Ebben a bor és a víz fogyasztásával kapcsolatos gondolatait vetette papírra. 
 

 

22. ábra. Hagymási Bálint írásait tartalmazó füzet címlapja 

 
A ferences szerzetesek által a XV. sz-ban elindított vallási megújítási törekvéseket 
követte a lutheri reformáció. Bár II. Lajos (1516-1526) a luteránusokat 1523-ban 
halálbüntetéssel fenyegette (lásd a Corpus Jurist), ennek ellenére Sárospatakon 1524-ben  
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mégis kialakították a Református Kollégium ősét egy korábbi ferences iskolában. Ezzel 
indult el a protestáns szellemű, erjesztő hatású, oktatás. 
 

 

23. ábra. A Peer-kódex oldalai 

 
Magyar szavaink szisztematikus formában, a szószedetek után, a külföldiek által készített 
szótárakban (Calepinus, 1502; J. Murmellius, 1533; Nürnbergi Szótár?, ?) találhatók, 
amelyek azért különösen értékesek számunkra, mert ezekbe később honfitársaink 
különböző szavakat, értelmezéseket is beírtak (Pesti Gábor, 1538; Laskai Csókás 
Péter, 1585, stb.). 
 
Az első magyar nyelvű „tudományos könyvek, tankönyvek (számtan, nyelvtan, stb.) pedig 
az 1500-as évek középső harmadából származnak, és kezdetben ezeket is először 
külföldön nyomtatták. A St. Andrews Egytem (Egyesült Királyság) könyvtári listája 
szerint – lásd Függelék 2. – 1530 és 1600 között 12 magyar szerzőtől és Manlius 
Jánostól Krakkóban ill. Monyorókeréken 27 magyar nyelven írt könyvet adtak ki! Ezek 
között volt vallásos tárgyú, Biblia, kalendárium és nyelvtan könyv. Közöttük szerepel pl.: 
Székely István 1540 és 1550 között készített magyar nyelvű naptára is – lásd Függelék 
1. –. Lényeges esemény volt még, hogy 50 év szünet után újra nyomda kezdett működni 
hazánkban (Szeben, 1529), amelyet rövid időn belül több is követett (Sárvár-Újsziget, 
1536; Brassó, 1539; Kolozsvár, 1550; Debrecen, 1561; Nagyszombat, 1577; 
Monyorókerék, 1582; stb.). 
 
Oláh Miklós egy nagy tudású érsek-politikus volt, aki a vallásos munkássága mellett, 
élénk érdeklődést mutatott az oktatás és a természettudományok iránt is. Ez nem 
meglepő, mert a magasabb pozícióba került egyházi embereink mindig egyetemet 
végzett, kiváló qualitású és képzettségű személyek voltak. 1536-ban írta meg 
“Hungaria…” c. művét, melyet többek között Balogh Margit is méltatott. A több 
szempontból is értékes forrásmunkának tartott alkotás olvasásakor, az írás jelentőségét 
nem megkérdőjelezve, megállapítható, hogy Oláh a lakosság mindennapi életével (pl.: 
egészségi állapotával, életvitelével, állat- és növény-egészséggel kapcsolatos kérdésekkel 
stb., egy példától eltekintve - ez az erdélyi Simánd, ahol állítólag csaknem minden lakos 
“sánta, vak, vagy lába, vagy keze van elnyomorodva” élt) nem foglalkozott. Ő reformálta 
meg az addigra már idejétmúlt egyházi oktatást. Az első Pécsi Egyetemet még a török 
uralom alatt is igyekezett fenntartani az Illicin nevű jogtudós kormányzóvá való 
kinevezésével. 1558-ban a Nagyszombati Káptalani Iskolát fejlesztette. (Egy adat szerint 
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ezzel az volt a szándéka, hogy az 1540-es években megszűnt Pécsi Egyetemnek legyen 
utóda.) 1561-ben pedig a jezsuitákat telepítette le hazánkban. Ezzel egy kétszázéves, 
alapvető jelentőségű nevelési és oktatási tevékenységet indított el, amelynek 
meghatározó hatása volt, és amely 1773-ban a jezsuita rend XIV. Kelemen pápa által 
elrendelt feloszlatásával alakult át vagy szűnt meg. 
 

 

24. ábra. A Sárospataki Kollégium képe az 1800-as évek első felében 
 

1541 és 1551 között Brassóban 4000 kóbor kutyát vertek agyon a pecérek, hogy a 
veszettség terjedését fékezzék. Egyébként a veszettség megelőzésére abban az időben ez 
volt az egyedüli lehetőség. 1542-ben Ritius Pál összeállította vagy használta a pestis 
esetén alkalmazható, gyógyszerét, az Electuarium de ovo aureot. Az irodalmi adatokat 
áttekintve ebben az időszakban Európában több hasonló szer is forgalomban volt. 
Ugyanebben az évben észlelték az első nagy morbus hungaricus/kiütéses hagymáz-
járványt. 1552-ben történt említés az ún. folyosó-betegségről (orbánc?, csúz?, stb.), de 
hogy az milyen fertőzés volt, azt valójában nem ismerjük. 
 

 

25. ábra. Kyr Pál könyvének címlapja 
 

Az erdélyi szász Kyr Pál tollából 1551-ben született meg a „Sanitatis studium …” c. 
munka, melyben a szerző az egészség megőrzésének fontosságát, a korát megelőző 
módon, hangsúlyozta. Részletesen taglalta a helyes életvitel elveit, hangsúlyozva a 
levegő, az étel, az ital, a mozgás, a pihenés, az álom, az ébrenlét, a kiürítés, a feltöltés és 
az érzelmek jelentőségét. Ami szempontunkból lényeges, csak a levegő minőségével 
kapcsolatosan használta a fertőzés szót és utalt a „miazmatikus” veszélyre. 

 

A Sárospatakon oktató Balsaráti Vitus János 1564-ben készítette el a „De remediis 
pestis prophylacticis” c. írását, majd később „A magyar chirurgia, azaz …” c. művét is. 
Eddig sem a latin, sem pedig a magyar nyelvű írásnak nem sikerült a nyomára jutnunk, 
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ezért azt sem tudjuk, hogy a pestis vagy egyéb más fertőző betegség oktanával 
foglalkozott-e a szerző. 
 

Egy 1570-ben írt levélben olvasta Magyary-Kossa, hogy az emberi veszettség 
kialakulásának megelőzésére, ill. a beteg személy kezelésére, a külföldön hosszú ideje 
használt kőrisbogarat, itthon is alkalmazni javasolták. 

 
1572 egy jelentős időpont. Egyedúti Gergely, aki a Nagyszombati Érsekség gondnoka 
volt, akkor fordította és adta ki Curelouiai Szaniszlo Iacobeiusnak, a Krakkói 
Akadémia asztrológusának kalendáriumát Bécsben, magyar nyelven. (Már 1571-ben is 
készített naptárat, melynek volt címoldala 3 oldalon a hónapokat sorolta fel, 1 oldalon 
egy megjegyzése olvasható - ebben elmondta, hogy 1571-ben a Napnak és a Holdnak 
nem lesz fogyatkozása-, és végül a 4. oldal az ajánlásból áll. Az 1572. évi felépítése és 
tartalma a már korábban említett naptárakéhoz  hasonló. A könyvecske adatai: 8r. A-G2= 
6 és ¼ ív = 92 számozatlan oldal. Két részből áll: I. Naptár A-D2. (Jelmagyarázat, 
hónapok, címoldal, ajánlás, összesen 53 oldal.) Itt kell megemlítenünk, hogy minden 
hónap kezdeténél képet szerepeltetett, melyeken az élet jellemző mozzanatait mutatta be. 
II. Asztrológiai jóslatok D3-G2. Az esztendővel kapcsolatos jóslatok (54-től a 78. 
oldalak). Az „Döghalálról és egiébfele betegségekről” c. orvosi fejezet (79-től a 81. 
oldalak). 
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26. ábra. Egyedúti 1571. és 1572. évi naptára oldalai 

 
Érdekes a döghalál keletkezésével kapcsolatos elképzelése: „Mert az bőlcz Hermesnek 
akarattia, es szentencziaia szerint, azmint meg vagion lib: 1. Cap. 2 az dőg halal 
szarmazik, auagi eredetet vezen maganak, az egnek meg dógleseből, auagi az 
melegségnek mertekletlensegeből, mikoron nagi heuseg, auagi neduesseg leszen: mert 
bizoniara az egnek allapattiat minemő legien meg esmerhetni, az planetaknak 
helhőzteteseből: Es hogiha legelőszőris az egnek allapatiat, iol meg lattiok, es az 
fortunaknak egibe szőrkőztetesőket: tehat az emberi tagoknak io moddal esmertekszerint 
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valo egessegőket, es allapattiokat hielentik: de hogi ha szorgalmatosban meg lattiok: 
Saturnus az eletnek hafzaban, az el eresnek ideien, mikoron az Scorpionak iegiet el 
iaruan, de mind, az altal hatriaruluan, az mint az bölcz Guido mongia, essőknek, folio 
vizeknek, es egiebfele aradasoknak beőseget mongia lenni. De biszoniara miert hogi 
Mars, hatraiarulo leuen’ es az elleneuetesben, az fortunaknak heliet, kegietlenkeppen 
meg haborittia, es az meli nem szabados leszen, dőghalaltól, es egiebfele betegsegőktől, 
es innend köuetkőznek dagadozo beteksegők, vgi mint belipoklosság, berkőzőt(?) valo 
betegsegh, hezag faiasok(?), negied napi hidegleles, vezedelmes nadhak, es egiebfele sok 
niomorusagok, az melliekbe sokan meg halnak:De ezektől az veszedelmektől, nem mind 
esztendő altal kel felni, mert tauaszban, az fortunates iegiek, az őkegielmességőkből, 
ezeknek eleit veszik: 
 

  
 

 

27. ábra. A „Döghalálról és egiébfele betegségekről” c. fejezet 

 
Az niaris nem igen artalmas leszen: De biszoniara az eősz, mikoron az fortunak, meg 
erőtlenődnek, az infortunates neuő iegiek esmeglen fől őltőznek ereikben, es semmi 
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okadas alat ez esztendő az ragado betegsegtől es egiebfele dagadozo betegsegőktől 
szabados nem lehet, mert az holdnak fogiatkozasa, arra az ődőre esőth. Es annak okaert 
eőszzel, es telbe testődnek egessegere szorgalmatos gondot viseli: es hogy az úr isten 
ezőket az veszedelmeket rolunk el teriecze, nagi alázatossaggal kőniőrőgiőnk 
istensegenek.” 
Jelen tudásunk szerint Egyedúti kis fejezete az első, amelyben egy fertőző betegség 
okával magyar nyelven foglalkoztak. (Latin nyelven már ezt megelőzően is készültek 
hasonló értelmű írások – lásd pl.: Aranyasi Gellértfi János vagy esetleg Balsaráti Vitus 
János munkáját is.) Egyedúti feltételezte, hogy a betegség oka anyagi jelenség – az ég 
megdöglése. A jelenség bekövetkeztét és a betegség jelentkezését a csillagok állásával 
hozta összefüggésbe. Említi a betegségek szezonálisan eltérő gyakoriságát is. Ezek után 
javasolja az Istenhez való könyörgést azért, hogy az Úr terelje el a betegségeket. 
Egyedúti Gergely itt bemutatott fordítása tulajdonképpen az első magyar nyelvű pestis 
traktátusnak is tartható. Ő ebben a kalendáriumban írt még a békéről és a háborúról (81. 
oldal), „Az Földbéli vetemenieknek termesseről” c-en mezőgazdasággal kapcsolatos 
kérdésekről (82. oldal), a különböző hitű személyekről (83-84. oldalak), a különböző 
nemzetekről (85-88. oldalak) és más egyéb témákról (89-92. oldalak) is. 
 
Zsámboki János/Sambucus 1574-ben készítette el Vegetius kézirata alapján a 
„Mulomedicina” c. állatgyógyászati szakkönyvet latin nyelven Bázelben. Ez az első 
magyar szakember által kinyomtatott ilyen témájú mű. 
 

 

28. ábra. Kolozsvári “Pestis Phenomena seu…” c. könyve címlapja 

 
A Brünnben élő Kolozsvári Jordán Tamás pedig 1576-ban adta ki a „Pestis 
phaenomena…” c. nagyszabású művét Frankfurtban, majd pedig 1580-ban a syphilissel 
kapcsolatos írása jelent meg ugyanott. A pestissel foglalkozó könyve néhány oldalát, a 
munka jelentőségére tekintettel bemutatjuk – lásd Függeléke 3. - Hippokrátesz és C. 
Galenus nézete alapján ő is keveri a járvány, a lázas betegségek, a rosszindulatú kóros 
lázak és a fertőzés fogalmát. Az egy lényeges megjegyzése, hogy kóros lázak járvány 
nélkül is előfordulnak. Külön fejezetben foglalkozott egyes járványokkal (Pannóniai 
járvány, Francia betegség, Angol izzadás, stb.), és részletesen leírta a Magyar járvánnyal 
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kapcsolatos ismereteit. A járvány okaként egyrészt az ég megromlását, másrészt a 
fertőzést említette. A „Luis novae in Moravia…” c. munkájában arról olvashatunk, hogy 
a brünni syphilis-járvány nem genitális úton, hanem egy borbély köpölyözőjével terjedt. 
Talán ez az első dokumentált ún. iatrogén eredetű járvány. 
 

 

29. ábra. Szikszai könyvének címlapja 

 
A Sárospatakon évekig, közben rövid ideig Kolozsváron is oktató Szikszai Fabricius  
Balázs/Szikszai Fabriczius (Kovács) Vasul 1576 előtt írta meg a 236 oldalas 
„Nomenclatura seu dictionarium …” c. munkáját, amely 1590-ben a halála után jelent 
meg Debrecenben, és amelyben 95 oldalon írt természettudományos ismeretekkel 
kapcsolatos szavakat. Ezt a művet később még többször is kiadták. 
 
A XVI. sz-ban Erdélyben Báthory Kristóf lányának főszakácsmestere Lencsés György 
volt. Valószínű, hogy ő a szerzője az “Emberi testnek betegségeiről való orvosságai azaz 
Ars medica” c., kéziratos formában létező, 1577 körül készült, hatalmas monográfiának,  
melyben összefoglalta az orvosi-gyógyszerészi ismereteket. A munkát többen is 
méltatták. Pl.: Szlatky Mária 1983-ban. A 30. ábrán látható 4 oldal Szlatky könyvéből 
származik. Lencsés kézirata hat részből áll: I. Embőri testnek betegségeiről való 
orvosságok; II. Testnek ékősítésére való orvosságok; III. Forróságokról avagy 
hideglelésről valók; IV. Dagadásokról és annak sebeiről valók; V. Fegyver avagy egyéb 
miá lött sebekről. És csontbéli nyavajákról; és végül VI. Mérgösállatoknak megmarásáról 
és egyéb mérgös dolgoknak ártalmai ellen. Ezekben foglalkozott a tüdő-, a 
vesebetegségekkel, az ideg- és elmebajokkal, a nőgyógyászati, a szülészeti és a sebészeti 
ismeretekkel, a különböző mérgezések mellett. A III. fejezetben értelmezte a különböző 
lázakat/hidegleléseket. Foglalkozott a járványos betegségekkel (pestis vagy dögös 
betegségek, himlő, pokolvar, orbánc más néven Szent Antal tüze, stb.) és a különböző 
lokális és általános gyulladásokkal, gennyedésekkel, stb. A lázas, dögös betegség 
keletkezésének okaként említette a dögös égnek (levegő – R. B. megjegyzése) a 
beszívását (légúti fertőzés - R. B. megjegyzése), vagy a szennyezett ételnek a bevételét 
(orális fertőzés - R. B. megjegyzése), vagy egyéb más módját is a betegség 
kialakulásának. Tehát ő is tudta, hogy a betegséget az a “dög” okozza, amely a levegőben 
vagy az ételben van jelen. Felsorolta a fertőzések létrejöttét elősegítő faktorokat, a 
manifesztálódott fertőzésre utaló tüneteket és részletesen foglalkozott a prevenció 
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lehetőségeivel is. Terápiás javaslatai, a mai szemmel nézve, egy-két kivételtől eltekintve, 
csak érdekességek. 
 

 
 

 

 

30. ábra. Lencsés írásának 4 oldala Szlatky könyvében 

 
Melius Juhász Péter/Horhi Méliusz Juhász Péter Debrecenben élt és mint református 
szónok oktatott, tevékenykedett. Jelentős alkotása a “Herbárium” 1578-ban Kolozsvárott 
jelent meg. A könyv címoldalán látható rajzok azért érdekesek, mert bemutatják a 
korabeli patika és a füvészkert képét. Egyébként Mélius munkája fordítás. Úgy tűnik, ez 
az első magyar nyelvű orvosi füveskönyv és növénytani könyv. 
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31. ábra. Mélius Juhász Péter könyvének címlapja 

 
Báthory Kristóf 1579-ben jezsuita iskolát alapított Kolozsmonostoron. 1580-ban 
influenza-járvány volt hazánkban és Európában is. 1584-ben is beszéltek a szent Antal 
tüzéről, de nem tudni, hogy ők erysipelas, furunculus vagy milyen más betegség esetében 
használták ezt a kifejezést. 
 
A Nyugat-Magyarországon élő Frankovith Gergely medicus 1588-ban adta ki a 
“Hasznos és fölötte szükséges könyve…” c. 120 oldalas munkáját, amelyben egyes 
betegségekkel (pl.: pestis, vérhas, pokolvar, himlő, kanyaró, fene avagy rothadás, koszos 
fő, phthisis, tüzes hideglelés, hévség, hideg csömör, hurut, hányás, colica, nádra-
betegség, raszt, sárgaság, szemfájás, torokfájás, fogfájás, csúz dagadás, Szent Antal tüze, 
vörös köszvény, hagymáz, különböző sebek, francu, stb.) és azok gyógyítására 
használható növényekkel (123-at sorolt fel), állatok hájával (16 féle), állati és növényi 
olajokkal (10 féle), valamint az azokból készített keverékekkel és tapaszokkal 
foglalkozott (lásd Függelék 4.). 
 

 

32. ábra. Frankovith Gergely könyvének címlapja 

 
A munka olvasása során megállapítható, hogy a szerző nem tartotta magát deáknak, és 
bevallottan a latin tudása sem volt tökéletes. Tehetségét Istennek köszöni, és a tudását a  
megfigyelései, a hallomásai és az olvasmányai alapján szedte össze. A kor általános 
vélekedésének megfelelően, minden eseményt és jelenséget, továbbá a betegek 
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gyógyulását vagy halálát is általában az Isten akaratának tulajdonította. Éppen ezért 
figyelemre méltó, hogy a pestis terjedésével kapcsolatosan már a következőket írta: “… 
Vannak olyanok, a kik azt mondják hogy el mehetnek az Pestis előtt (elől) mert el ragadi, 
ugy vagyon hogy el mehetnek az olyanok a kiknek Isten meg ez világéletjöket tovább 
akarja halasztani. De is meg kiről és honnét ragad arra a kin legelőszőr leszön, mert egy 
emberön kezdetik és indultatik el valaminemő tartományban avagy városban, azután 
ismeg többekön … Mert amiképpen hogy az emberek nem maguktúl terömtettenek és 
szilettenek ez világra, hanem az Istentől, azonképpen ismeg az pestis, avagy mirigy nem 
magátúl leszen és indultatik az embereken, sem a halál, hanem az Isten akaratjábúl, a 
bünért.” Az orvosságokkal összefüggésben pedig az alábbiak olvashatók: “… mert a jó 
orvosságnak ereje, hasonlóképpen hattya és eléri az embernek minden tagjait … és 
kiütteti az mérget, melyből Pestis lenne … eltávoztattya az dögletességet, ha idein él a jó 
orvossággal …”. A fenti sorok arról tanúskodnak, hogy a szerző nyitott szemmel élt a 
világban, és logikusan gondolkodott. A “ragadás” szó használata feltételezi, hogy a 
pestist valami, ami “ragadni tud”, hozza létre és ez a valami terjedni képes! A másik 
helyen a pestist okozó “méregről” írt, melyet ha sikerül időben eltávoztatni, meg lehet a 
betegséget előzni! Ha pedig belegondolunk abba, hogy akkor a konkrét tudományos 
ismeretek milyen szinten álltak, ezek a gondolatok, egyrészt nagyon lényegesek és 
előremutatók, másrészt az Isten mindenható szerepének feltételezésén sincs mit 
csodálkoznunk, hiszen a szükséges egzakt ismeretek híján is valamivel értelmezni kellett 
a jelenségeket! 
Frankovith Gergely ebben a könyvében a következőt írta mezőgazdasági káresetekkel 
kapcsolatosan: “Ha az fölyhő (felhő) oda megyen, ahová az Úr akarja, a ragya, az hideg 
és kőeső (jégverés) ott teszön kárt, ahová az Úr bocsátja az bűnért, ezenképpen az pestis 
és mindenféle betegség ott leszön, ahol az Úristen akarja.” Talán ez az első alkalom, 
amikor egy hazai szakember a ragyát, mint a növények levegő útján terjedő betegségét 
említette és két betegség (a ragya és a pestis) terjedését hasonlónak tartotta. 
(Érdemesnek tartjuk itt azt is megemlíteni, hogy ismereteink szerint G. Fracastaro 
1546-ban beszélt először a contagium vivumról, mint kórokozóról és a fertőzés 
átvitelének három - direkt érintkezés, tárgyi átvitel, levegő útján terjedés - lehetséges 
módjáról.) 
 
1591-ben adta ki Pechy/Peechi/Pétsi Lukács a “Keresztyeny Szüzeknek Tiszteséges 
koronaia…” c. növényekkel és koszorúkötéssel foglalkozó szimbolikus erkölcs-botanikai 
könyvét, melyet Alföldi Flatt Károly ismertetett részletesen. Ebben a könyvben 
szerepelnek először növényrajzok, és emellett a szerzője a növények gyógyhatásával is 
foglalkozott. Egyébként Pechy az élete során legalább hat különböző könyvet jelentetett 
meg Nagyszombatban. Pl.: 1579-ben egy Csízió-típusú kalendáriumot fordított magyarra 
és adott ki. 
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33. ábra. Az 1909. évi Csízió könyv hasonmás kiadása 

 
Ugyancsak nyomtatással készült hazánkban az a ma is létező magyar nyelvű Csízió 
naptár, amelyet 1592-ben Kolozsvárott Heltai Gáspár nyomdájában adtak ki. A 
naptárban található ismeretek több forrásból származtak. Az anyag egy részét Johannes 
Regiomontánus Müller/János Königsbergi/Királyhegyi Müller nevével fémjelzett, 
német kalendáriumból vették át. Ezekkel a kiadásokkal kezdődött a nyomtatott „Csizió-
éra”, mely az 1904-ben kinyomtatott utolsó kiadás megjelenéséig tartott. Ebben a 312 
éves időszakban az 1650-ben megjelent lőcsei kötet azért jelentős, mert ennek szövege 
gyakorlatilag változatlanul jelent meg egészen 1797-ig. Ezeknek a kiadványoknak nagy 
volt a népszerűsége a szakmai ismereteknek köszönhetően az olvasni tudók körében. A 
XX. sz. kezdetére a kiadók „hagyomány-tiszteletének” köszönhetően, a csíziókat, már 
inkább a kevésbé műveltek olvasták. Az iskolai oktatás mellett és az után a csíziók 
szolgáltattak információkat az olvasni tudó népesség számára. Az első kolozsvári kiadás 
20 részből áll. Ezekben a következő témák szerepelnek: öröknaptár, a hónapokkal, 
valamint az időjárási- és a természeti jelenségekkel kapcsolatos ismeretek, az egészséges 
emberi élet feltételei, az emberi jellemek külső jegyek alapján történő megítélése, 
mezőgazdasági munkával kapcsolatos tanácsok, az időmérés végzésének lehetőségei, 
gyógyítási tanácsok, továbbá a hazai vásárok jegyzéke. 
A XVII. sz. közepe után készült Csízióban részletesen foglalkoztak “A lovak 
betegségeiről való orvosságok” c. fejezetben az állatok betegségeivel és azok kezelésre 
vonatkozóan is tanácsokat adtak. A 16 oldalas fejezetben a kor tudás-színvonalának 
megfelelően írtak: a szemhályogról, a fül tövénél jelentkező “egérről”, a torok-
dagadásról és torokgyíkról, a különböző férgekről (a birkák esetében is), a hurutról, a 
kehről, a láb- és a pata-betegségeiről, a kelevényről, a varasodásról (a borjak és a 
bárányok esetében is), vizelési problémákról, az emésztési rendellenességekről 
(székrekedés, felpuffadás, stb.), a sebek kezeléséről, a legyek bántásáról, a vérhasról (a 
bárányok esetében is), a sömörről (a marhák esetében), a rühről (minden állat esetében). 
1593 és 1595 között készült Debrecenben az a magyar nyelvű “Casio”, amelynek egy kis 
töredéke maradt meg, és ez most az OSZK-ban látható. Ebben az ember betegségeiről, 
valamint az érvágásról lehet olvasni. Éppen ezért, a mi beosztásunk szerint ez is egy  
Csízió-típusú naptár. 
 



 68

 
1594-ben a török seregben typhus exanthematicus? ütötte fel a fejét Komáromnál. 1595-
ben Beythe András adta ki a „Füves könyv” c. munkáját, amelyben a növények 
felsorolása mellett azok gyógyhatásáról is beszámolt. 1601-ben C. Clusius ugyancsak írt 
fákon élősködő gombákról is. Jessen János az 1601-ben született 8 oldalas és 21 pontból 
álló dolgozatában a bőrrel  foglalkozott. 1603-ból származik az első ismert adat a 
kolumbácsi/a galambóci légy okozta állatpusztulásokról. 1604-ben lójárvány? 
jelentkezett Brassóban, de azt nem tudjuk, hogy az milyen betegség volt.  

 

 

34. ábra. Jessen János dolgozatának címlapja 

 
 
4.3. A mikroszkóp felfedezése utáni időszak hazai adatai 1600-tól 1850-ig 

Janssenék a XVI. és XVII. sz. fordulóján készítették el az első kezdetleges 
“mikroszkópot”. R. Hooke, N. Grew, M. Malpighi, A. van Leeuwenhoek és mások 
1660-tól számoltak be az általuk készített, használhatóbb górcsövekről, valamint az azok 
segítségével szerzett felismeréseikről. Simonyi szerint: “A fizika eszközei közül a 
mikroszkóp … az állati és növényi szervezet megismerésében játszott döntő szerepet: …”. 
A fentebb felsorolt kutatók vizsgálataik tárgyainak észlelhető mérete már sejtes 
nagyságrendűre csökkent. 1659-ben A. Kircher állítólag már látta a pestis kórokozóját. 
1665-ben Hooke penész termőtestet és protozoon kövületet észlelt. Leeuwenhoek pedig 
1676-ban közölte az “animaculak”, majd a különböző alakú mikro-organizmusok 
létezését. Ezeket követte Pier Antonio Micheli, aki 1729-ben jelentette meg a “Nova 
plantarum genera…” c. könyvét. Ő a cryptogamok, a mikrogombák és a gomba-spórák 
első nagy kutatója. Végül még az alábbi neveket kell megemlíteni a mikro-organizmusok 
létezésére, sőt azok esetleges pathogenetikai jelentőségére, ill. az erjedésben játszott 
esetleges szerepére vonatkozóan: C. Linne, valamint a tanítványa J. Ch. Roos (az 1700-
as évek közepe), M. du Tillet (1755), O. F. Müller (1773), A. L. de Jussieu (1789), A. 
Bassi (1835), F. T. Kützing (1834-37), Ch. Cagniard de la Tour (1835), M. J. 
Schleiden (1837), Th. Schwann (1838), J. L. Schoenlein (1839), F. Lagenbeck (1839), 
Gruby Dávid (1841-1845), C. W. Nägeli (1842), R. Hartig (1845-1851), stb közölt 
adatokat. Ezek között több alapvető fontosságú, ma is érvényes felismerés található. Pl.: 
P. A. Micheli igazolta, hogy léteznek spórák, melyekkel a gombák szaporodnak, 
továbbá, hogy a boróka egyik betegségét a Puccinia nevű gomba okozza, M. du Tillet 
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közölte, hogy a búzaüszög – a gabona pestis – fertőző betegség, amelyet egy gomba 
okoz, melyet le is írt, és amelyet a tiszteletére később Tilletin triticinek neveztek el.  
 

 

35. ábra. Szenczi Molnár Albert szótárának címlapja 

 
O. F. Müller felismerte és leírta az első baktériumot, a Vibrio lineolat. Ez a mikro-
organizmus azóta is megtartotta a nevét. M. J. Schleiden állította, hogy mikro-
organizmusok okozzák az erjedést. A végső áttörés azonban csak 1850-ben következett 
be, amikor C. Davaine és P. F. Rayer felismerték, hogy a pokolvart/anthraxot, amely 
egy halálos emberi és állati betegség, egy élőlény, a Bacillus anthracis okozza. 1892 
ugyancsak egy korszakváltó év volt, mert D. J. Ivanovszkij akkor igazolta először vírus 
létezését. Azóta, mint ahogy már említettük, kiderült, szinte nincs olyan területe az élő és 
élettelen világnak, amely a mikrobiológiával, valamilyen direkt vagy indirekt 
kapcsolatban ne állna. E. K. Abbe XIX. sz-ban végzett vizsgálatai tisztázták a 
fénymikroszkópok “felbontóképességével” összefüggő kérdéseket és ezzel nyilvánvalóvá 
vált, hogy ezek a műszerek alkalmazhatósága korlátozott. E téren döntő változás csak az 
1930-as években következett be, amikor megépítették az első elektonmikroszkópot. 
 
Most pedig térjünk vissza a hazai adatokhoz. Először ismét hivatkozunk a már említett 
szójegyzékekre, amelyek segíthették a későbbi szótáraink készítőinek a munkáját. Az 
utóbbiak közül mi itt Szenczi Molnár Albert munkásságával foglalkozunk 
részletesebben. Szenczi Molnár Albert Nünbergben adta ki 1604-ben a “Dictionarium 
Latinoungaricum…” c. nagy jelentőségű szótárát, amely Szathmári István szerint “…az 
első ilyennemű betűrendes munka, így lexikográfiai tekintetben különbözik mai utódaitól. 
Tudniillik nemcsak a megfelelő magyar szavakat, kifejezéseket közli, hanem fogalmi 
magyarázatokat, sőt – művelődési, nevelési célkitűzéseiből eredően – új ismereteket is 
nyújt. Gyakoriak benne például a személyi- és földrajzi nevek, az irodalmi, 
képzőművészeti, politikai, társadalmi stb. műszavak, s nemegyszer utal a szerző 
magyarországi vonatkozásokra és személyes élményeire is.”. Később átdolgozta ezt a 
szótárát, és 1621-ben adta ki az új változatot “Latin-görög-magyar Lexicon” címen. 
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Szótárai számos kiadást értek meg és nyelvünkkel kapcsolatos munkássága pótolhatatlan 
szerepet játszott a mai magyar nyelv kialakulásában. 
 
A nagyszombati dominikánus kolostor 1615-ben került a jezsuiták tulajdonába. Ebből az 
intézményből alakította ki 1619-ben Pázmány Péter a papneveldét, majd 1635-ben a 
kétkarú Nagyszombati Egyetemet. 
 

    

36. ábra. J. A. Comenius arcképe és műveinek címlapja 

 
A Sárospatakon is élt és dolgozott Csanaki Máté, aki foglalkozott a rüh okozójával az 
1627-ben kiadott “Nobile Scabiei Encomium” c. 21 oldalas írásában. 
 

          

37. ábra. Csanaki Máté könyveinek címlapja 

 
Emellett a “döghalálról” is publikált 1634-ben. A magyar nyelven írodott 136 oldalas “Az 
döghalálról való rövid elmélkedés, melyben…” c. könyve egy vitairat. Megállapítható, 
hogy ismerte a pestisre vonatkozó különböző elméleteket. Pl.: A pestis a hideglelések 
különböző fajtája lehet, de ismert hideglelés nélküli forma is. Mások szerint nyavalya 
vagy betegség, de hozzáteszi, mintha a hideglelés nem nyavalya volna? Vannak, akik 
szerint méreg okozza. A testnedvek megrohadásával is magyarázzák egyesek. Az ok 
lehet még az ég megdöglése vagy a csillagok állásának speciális esete. Ő a Szentírás 
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alapján próbálja értelmezni a betegséget, amely szerinte az Isten közönséges ostora, 
olyan mint az éhínség, mert sokakat érint és nem tesz semmilyen alapon – kor, nem, 
szexuális élet, társadalmi réteg, vallásos vagy nem vallásos, stb. – sem különbséget az 
egyes személyek között. Az angyalok vagy a csillagok esetleges közvetítő szerepével is 
foglalkozott. Az ég megdöglésének koncepciójával nem tudott egyetérteni. Ismertette a 
betegek kezelésére használható szereket és módszereket. A könyv néhány oldala 
megtekinthető a Függelékben - lásd Függelék 5. 
 
1631-ben J. A. Comenius - érdemes megemlíteni, hogy Bakos József szerint Comenius 
eredeti családi neve Szeges volt, azaz magyar származású - külföldön enciklopédikus 
szószedetet (tankönyvet) írt „Janua Linguarum Reserata…” címen. Ő 1650 és 54 között 
Sárospatakon dolgozott. 1652-ben a Pataki Nyomdában készült az „Eruditionis 
Scholastice Vestibulum …” c. három részből álló műve. Az első rész egy Januanak felel 
meg. A második már nem egy egyszerű szószedet, hanem annál bővebb. Abban már 
ábrák is lettek volna, de nyomda-technikai ok miatt végül ezek kimaradtak belőle, csak a 
helyüket jelezték. Ez a kiadás egy közbülső állomás a Janua és a későbbi ”Orbis 
Sensualium Pictus” között. Most pedig idézzük Bakost: „… Ma már tudjuk, hogy a 
pataki nyomdában megjelent két könyvében, a Janua textusában és szótárában szintén 
megjelent a kép, a rajz. … A Janua képeihez forrásul használta Vesalius híres művét 
„De humani corporis fabrica”, ill. a belga Kalkar tábláit, rajzait. Comenius Vesalius 
úttörő művének rajzait és ábráit illesztette bele a pataki Janua XXII. és XXIII. fejezetébe, 
s ezzel olyan bonctani művet használt fel forrásul, amely az emberi test felépítését magán 
az emberen mutatja be.” Ez a kijelentés problémát jelentett számunkra, mert mind az 
MTA Kézirattárában, mind pedig az Egyetemi Könyvtárban található több mint 
tizennégy, különböző országban, 1637 és 1729 között kiadott Janua példányok egyikében 
sem találtunk még ábrákat! 
 

 

38. ábra. Egy orvosi rendelő, egy patika és egy fürdő belseje 

 
Az Eruditionis… mellett az egyik legfontosabb művét, az „Orbis Sensualium Pictust” is 
ekkor írta latin, német és magyar nyelven, melynek kiadását is Patakon kezdte meg, de a 
már említett nyomda-technikai problémák miatt képes könyve végül csak 
Noribergaeben/Nürnbergben jelent meg. Szerintünk az Orbis Pictus a már korábban 
említett Janua Linguarum és az Eruditionis…  továbbfejlesztett változata. Az egyik fő 
különbség az alkotások között az, hogy az Orbis Pictusban már rendszeresen szerepeltek 
képek/ábrák, melyek alapján vizuális élmények is keletkeztek a tanulókban. 
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39. ábra. Az ember anatomiája Comenius könyvében 

 
Az Egyetemi Könyvtárban lévő 18 darab Orbis Pictus 1657 és 1911 között különböző 
országban készített változatát néztük át. Az eredeti kiadásban 6 anatómiai kép található, 
melyek közül az 5 legfontosabbat itt mutatjuk be. Az egyes kiadásokban azonban, 
különböző megfontolásoktól függően, a bemutatott képek száma 0 és 6 között változott. 
Ezek a képek mutatták be, valószínű először, az ember anatómiáját magyar nyelven 
hazánkban. 
 

 

40. ábra. Egy borbély-műhely képe 

 
Ezeken kívül különböző más képek is megtalálhatók még a könyvben. El kell azt is 
mondanunk, hogy már Comenius előtt is voltak képek egyes kiadványokban vagy azok 
borítóján, mint ahogy azt már az aktuális helyen jeleztük. Ezek a képek és Comenius 
képei között azonban az a különbség, hogy ő tudatosan alkalmazta a képeket az oktatás 
hatékonyságának növelése céljából. 
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41. ábra. Állattartással és kenyérsütéssel kapcsolatos kép 

 

 

42. ábra. A sör-készítés ábrázolása 

 
Apáczai Csere János 1653-ban adta ki a „Magyar Encyclopaedia …” c. munkáját.  
 

 
 

43. ábra. Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediajának címlapja 

 
Ebben, a tankönyvként is használt, hatalmas alkotásban a szükséges és hasznos 
ismereteket, a kor nagy elméi gondolatainak szellemében, tudományos igénnyel 
rendszerezte. A filozófiai kérdesek mellett, nagyrészt természettudományos ismeretekkel, 
beleértve az orvosiakat is, foglalkozott. Karasszon (2005) szerint Apáczai sokat merített 
J. H. Alsted „Encyclopedia” c. művéből is. 
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44. ábra. Cseh (Boehm) könyvének címoldala 

 
Martin/Márton/M. Böhme/Boehm/Tseh német lógyógyász “Egy új könyv az értékes ló-
gyógyszerekről” c. munkáját 1656-ban adták ki magyar fordításban. Az 1797-ben készült 
3. kiadás hasonmás nyomata 159 oldalas. A kétoldalas előszót, egy anatómiai ábra, majd 
a hozzátartozó 4 oldalas érvágóhelyek leírása követi. Talán itt látható az első magyar 
nyelvű állat-anatómiai kép. A tartalomjegyzék 12 oldalas. A szöveges rész 135 oldalán 
nemcsak a különböző lóbetegségek leírása olvasható, hanem esetenként emberi 
betegségre is található utalás. A könyvben 206 receptet gyűjtött össze a szerző, aki 
érvágás, gőzölés, párakötés, feltárás és a különböző növényi, állati és vegyi anyagokból 
készített szerekkel végzett lokális és általános kezelés segítségével próbálta a 
betegségeket gyógyítani. Gennyedések esetén férgek előfordulását említi. A szövegből az 
állapítható meg, hogy már bizonyos makroszkópos pathológiai ismeretekkel is 
rendelkezett (lásd Függelék 6.). 
 
1660-ban a syphilis higanyos kezeléséről lehetett olvasni. A tüdővész/a száraz betegség 
gyógykezeléséről 1663-ban jelent meg írás. A „Házi patika” c. kiadvány is ebben az 
évben készült Érsekújvár környékén, amely az emberi betegségeknek kezeléséhez ad 
tanácsot. A mű végén, 5 oldal terjedelemben írtak a „Lovak nyavalyáirúl való Bizonyos 
és Hasznos orvosságok” címen. Spilenberger Dávid, lőcsei physicus már használt 
nagyító üveget a XVII. sz. második felében. 
 
A régészeti leletek, valamint Stirling János könyvében olvasható adatok alapján 
állítható, hogy Lippay György érsek, a természettudományos érdeklődésének 
köszönhetően, európai hírű dísz- és botanikus kertet hozott létre Pozsonyban, ahol 
gyümölcs-, zöldség- és dísznövénytermesztés is folyt. Emellett fontos oktatással 
kapcsolatos munkát is végzett. 1649-ben Esztergomban országos papneveldét létesített, 
és folyamatosan támogatta a nagyszombati Egyetemet is, ahol 1667-ben Lósy Imrével 
közösen az Egyetem harmadik karának a Jogi Karnak az alapjait is megvetette. Lippay 
György érsek az 1650-es években rendelkezett “nagyító-üveggel/vitrum concavummal”. 
A híres kertjében kialakított Remetelakban, ezen a lencsén keresztül lehetett betekinteni 
egy kis fülkébe, melyben 13 apát és 5 szerzetesnő nagyított figuráját lehetett látni. 1664-
ben írta meg a “Mons Magnesiae Ex Quo…” c. munkáját, melyet I. Lipótnak ajánlott és 
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45. ábra. Lippay György művének és fordításának címoldala 

 
amelyet egyesek az egyik legjelentősebb hazai alkimista alkotásnak tartottak. Szemben 
ezzel az állásponttal, a mi véleményünk az, annak ellenére, hogy az érsek pap volt, a saját 
tapasztalatai alapján, a klasszikus, valamint az egyéb elődök ismereteit kritikusan 
áttekintve, összeállította “természet-filozófiai művét”. A munka több részlete 
megtalálható a Függelékben – lásd Függelék 7. -, melyben többek között ezek a sorok is 
olvashatók: “… tárgyaltam az anyagról, amely magába foglalja a négy elemet, a földet, 
vizet, levegőt, tüzet; a három principiumot: sal, sulfur, mercurius; kettősségét a hímnek 
és nősténynek s végre azt az egy valamit, amely a mi csodálatos, egyszerű napanyagunk. 
… Ne maradjon előtted rejtve az sem, hogy ez a mi anyagunk a chaos.” Azt nem 
ismerjük, hogy a chaos szót ő itt milyen értelemben használta. (Talán a mindenséget 
értette alatta. A külföldi tudósok később, az akkor ismert “mikro-organizmusokat” a 
chaos kategóriába sorolták.) A 74 oldalas kéziratban hangsúlyozta a Nap, a meleg, a víz 
és a levegő jelentőségét és szerepét a földi élet szempontjából. Használta az atom szót is. 
A művét Szathmáry László fordította 1927-ben magyarra. 
 
A korábban osztrák egyetemeken is tanító, majd végül Trencsényben élő pap, Lippay 
János, aki Lippay György öccse volt, 1662-ben írta meg a „Calendarium oeconomicum 
perpetuum…” c. magyar nyelvű, csízió típusú, könyvét, melyben a földműveléssel, 
kertészettel, állatok és méhek tartásával, halászattal, vadászattal és madarászással 
foglkozók számára, az év minden hónapjára vonatkozóan, megírta a tennivalókat – lásd 
Függelék 8. - . Könyve 62 oldal terjedelmű és 178 pontból, valamin 8 oldal indexből áll. 
Művében írt a gabona megmushásodásáról, dohosodásáról és szólt az üszögről is. 
Foglalkozott a szőlővel, a borral, a növények védelemével és az élelmiszerek 
tartósításával. Az emberi betegségek közül felsorolta a nehézséget, a köszvényt, az 
inaszakadást, a gutaütést, a hévséget, a főfájást, a scabiosat/vart/rühöt, a torok gyúlást, a 
nehéz légzést, a szorongatást, a főtől leszaladt folyást, a dühös eb marását, a fakadást és 
a pestist, valamint ezek gyógyítási lehetőségeit. Lippay János beszélt a csirkék, a ludak, 
a juh, a domoszok/disznók, a „poha fia”? és a veszett kutya betegségéről és kezelésekről. 
Majd 1664 és 1667 között magyar nyelven megírt három kertészeti könyvében, saját 
leírása szerint, a következőkkel foglalkozott:”… Az első könyv, az Virágos Kert: kiben a’ 
kertnek rendelésérül, köz és idegen Virágoknak Nemérül; azoknak közönséges és 
tulajdon bajmolódásokrül tractalok. …”. Az 1664-ben Nagyszombatban megjelent 
„Veteményes kert” c. könyvében a VII. résznek a címe „Az jó-szagú konyhára vagy 
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Asztalra-való füvek Nemérűl, és tulajdonságirúl.”. Ez a fejezet a 36. oldaltól a 62. oldalig 
tart. 19 növény neve abc sorrendben szerepel, és mindegyik esetben olvasható az adott 
növény gyógyászati haszna. A VIII. részben a „Salátáknak, főzi, és Sásáknak-való 
füvekrűl” szólt. Több mint 30 növényt ismertetett és minden egyes esetben elmondta, 
hogy az adott növény milyen betegség kezelésére használható. A IX. részben „A’ 
Káposztákrúl”, a X. részben „Az Hagymákrúl”, a XI. részben „Az Gyökerekrűl” és a XII. 
részben „A’ Földi Gyümöl csökrűl” számolt be és mondta el, hogy a felsoroltak milyen 
orvosságként alkalmazhatók. 
 

       
 

       

46. ábra. Lippay János Calendariuma és a Posoni Kert kötetei 

 
Az 1667-ben kiadott „Gyümölcsös Kert, …” c. munkájában több helyen is írt a 
gyümölcsök egészségügyi hatásáról és jelentőségéről. „Az Gyümölcs Fáknak Nemükről” 
c. XI. fejezetben 16 gyümölcsfával (alma, körte, birs, szeder, cseresznye, meggy, szilva, 
barack, naspolya, berkenye, barkóca, som, mandula, dió, mogyoró és gesztenye), 
valamint a „A Gyümölcsözö csömötékrűl avagy Bokrokrúl” c. XII. fejezetben 4 bokorral 
(egres, ribizli, vadsom, málna) foglalkozott. Mindegyik termésével kapcsolatosan 
felsorolta, azokat a fertőző és nem fertőző betegségeket, melyek esetében az adott 
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gyümülcs „eredményesen” használható a panaszok enyhítésére és a betegség 
gyógyítására. 
Ebben a kötetben írt a hagymák esetében tapasztalható rothadásról és arról:”… Ha a 
levelei, avagy virágok körül vóna valami hiba, vagy hervátság, vagy pókhálós, harmatos 
gomba szagú peniszel vólnának bé-vonva: A’ kik … meg-emésztik a’ virágokat, és 
veteményeket. …” azaz a gombák károsító hatását ismerte. „… Az Második Könyv, a’ 
Veteményes Kért: kiben minden féle konyhára, és eledelre-való veteményekrül, földi 
gyümölcsökrül, kikkel Magyar-Országban élünk írtam: azon-kívül, ezeknek orvosló 
hasznairúl – növények gyógyhatása – R. B. megjegyzése -, az együgyüeknek kedvekért; 
bé-soózásukrúl – élelmiszer-tartósítás - R. B. megjegyzése -, és minden féle kerti 
ártalmas ellenségek-ellen-való orvosságokrúl – növényvédelem - R. B. megjegyzése -. 
Az Harmadik könyv, Gyümölcsös Kert: a’ ki a’ gyümölcs fáknak óltásokat, ültetéseket, 
neveléseket, nyavalyájukról-való orvossagokat foglallya magában. Annak-fölötte a’ 
gyümölcsöknek le-szedéseket, tartásokat, és bé-csinálásokat: a’ gyümölcsözö 
csemetéknek és idegen fáknak bajmolódásokat, …”. A „Veteményes kertben”, is 
beszámolt a növények betegségeiről, az élelmiszerek tartósításáról és említette a 
„savanyú kovászt” is. E könyv XIV. részében, melynek címe „Az Vetemények ellenségei-
ellen-való orvosságok”, a következők olvashatók: A veteményeket „… az égi-háborúk 
fölötte igen háborgattyák: úgy-mint, kő-eső (jégverés), hideg, meleg, zápor-eső, dér, 
ragya, üszög, és egyéb efféle levegő-égből származott alkalmatosságok; kikrűl most én 
itt nem szóllok.” Máshol pontosan leírta a ragya jelentkezésének időjárási körülményeit. 
Szerinte is a levegőben van ez az anyag, „… a’ki ha az levelekre, virágokra, és 
gyümölcsökre esik, el-sűti azokat, és tellyességgel meg-emészti; hanem-ha mingyárt, 
valami nagy zápor-eső le-mossa a’ ragyát. Más veszedelmek-is vagyon, a’kit 
hasonlóképpen ragyának, avagy űszőgnek hívnak, …”. Azt írta: a fák három 
legveszedelmesebb betegsége a rák/kigyó/farkas; a férgek és az égés. Égés alatt, 
általában, a levelek károsodásával járó kórképeket értették. Lippay arra is utalt, hogy 
ezeket a betegségeket az emberek késsel is átvihetik. A XI. részben beszélt a 
gyümölcsfákról és a bokrokról, továbbá a gyümölcsök rothadásáról (alma, barack, szilva 
esetében – szerintünk ez a monília lehetett?), a megtöpörödésről (barack esetében – 
monília?), a varasodásról (szilvafa esetében), az ágak rothadásáról/korhadásáról és 
elszáradásáról (barackfa esetében – monília?), ill. az egész fa kiszáradásáról (barackfa 
esetében - gutaütés?), valamint a fán növő moháról is. A növények betegségét, az emberi 
és az állati kórképekhez hasonlóan, a nedvek egyensúlyának zavarával, megszorulásával 
értelmezte. Lippay a maga kora minden ismeretével rendelkezett! Könyveit több mint 
200 évig tankönyvként használták és az abban leírtak, a mezőgazdasági, a kertészeti és a 
növényvédelemi ismereteink alapját képezik. Művei megírásában bizonyosan segítették a 
bátyja pozsonyi kertjében szerzett tapasztalatai, és valószínű, ismerhette bátyja nagyító 
üvegét is, de ezekről könyveiben nem olvastunk. 
1666-ban arról számoltak be, hogy hazánkban vörheny-járvány dúlt. 1688-ban pedig 
Pozsonyban orbánc-járvány zajlott. 

Pápai Páriz Ferenc “Pax corporis” c. könyve 1690-ben jelent meg, melyben kora 
physicusi tudásanyagát foglalta össze. A klasszikus ismereteket a saját empirikus 
szemüvegén keresztül szerzett tudásával ötvözte. Munkájának nagy hatása volt. Emellett 
1708-ban kiadta a “Dictionariumat”, melyet Bod Péter 1767-ben korszerűsített. Érdemes 
azt is megjegyezni, hogy a cholera szót már ekkor használták, de természetesen nem a V. 
cholerae okozta kórkép esetében. 
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47. ábra. Pápai Páriz Ferenc Pax corporisanak és Dictionariumanak a címlapja 

 

Itt szükséges megemlíteni, hogy Szlatky Mária az 1983-ban készített munkájában, 
továbbá, hogy Hoffmann Gizella az 1989-ben kiadott könyvében, a XVI. és a XVII. sz-
ban, különböző szerzők által írt emberek és állatok betegségeinek gyógyítását szolgáló 
művekkel foglalkoztak. Az első könyvben 16 szerző munkája, a másodikban pedig 15 
munka került felsorolásra. Ezek egy része mind a kettőben megtalálható, és közülük hatot 
mi is ismertetünk ebben az írásunkban. Ezekből az írásokból megállapítható, hogy az 
említett időszakban a physicusok és a chirurgusok (egy része?), nemcsak beteg emberek, 
hanem beteg állatok kezelését is végezték. 

A piarista-/kegyesrendet az 1500-as évek második felében hozták létre spanyol honban. 
Hazánkba a rend tagjai az 1600-as években érkeztek lengyel területről. A rend elsődleges 
célja volt a szegény gyermekek nevelése és tanítása, de emellett a dominikánusokhoz és a 
ferencesekhez hasonló munkát is végeztek. Az iskoláik száma fokozatosan emelkedett, a 
török megszállás miatt, első sorban a Felvidéken. Az 1715. évi országgyűlés hivatalosan 
elismerte őket, mint oktatórendet. Oktatási módszerük modernebb és gyakorlatiasabb 
volt mint a jezsuitáké. 1766-ban már több mint 20 gimnáziumuk volt, és 1763-tól 
Szencen az első hazai műszaki-gazdasági iskolában is ők tanítottak. 1773 után voltak 
olyan oktatási intézmények, amelyekben a jezsuiták helyébe piarista oktatók léptek. 

1671 körül Paterson Hain János Eperjesen már mikroszkopizált, és az eredményeit 
publikálta is (lásd a könyvünk címoldalát). 1699-ben morbilli fordult elő Sopronban. 

Most érdemes összegezve elmondani, hogy 1473 és 1690 között több hazai szerző 
(Aranyasi Gellértfi János, Saltzman János, Kyr Pál, Egyedúti Gergely, Kolozsvári 
Jordán Tamás, Lencsés György, Frankovith Gergely, Csanaki Máté, Apáczai Csere 
János, Lippay János, Pápai Páriz Ferenc) is gondolt arra, hogy egyes fertőző 
betegségeknek konkrét oka lehet. Ezek az okok a következők voltak: 1. a fertőző 
kipárolgás és a miazmás lehelet; 2. az dőg halal szarmazik, auagi eredetet vezen 
maganak, az egnek meg dógleseből; 3. ragadmány; 4. méreg; 5. ragya; 6. dög; 7. rejtett 
okok; 8. penisz; 9. üszög; stb. (Bagellardus Pál, Balsaráti Vitus János és Paterson 
Hain János álláspontját sajnos nem ismerjük. Viszont ha figyelembe vesszük a Magyar 
László András cikkében leírtakat - a vonatkozó szöveget már korábban ismertettük - 
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akkor feltételezhető, hogy az utóbbi szerzők álláspontja is hasonló lehetett az előttük 
megnevezett szakembereink által képviselt nézetekhez.). A már említett hazai szerzők 
véleményei és a különböző nagyító eszközzel végzett kezdeti vizsgálatok jelentik a 
“konkrét” magyar mikrobiológia kezdetét. 
 
(Itt kell még szólnunk arról is, hogy 1628-ban jelent meg W. Harvey műve, melyben 
megfogalmazta az „Omne vivum ex ovo” híres nézetét. Azt is meg kell említenünk, hogy 
A. Kircher 1659-ben említette először, hogy pestises beteg vérében „kleine Würmert”, 
„contagium animatumot” látott, viszont ezzel kapcsolatben azt is el kell mondanunk,  
jelenleg senki sem tudja, hogy ő valójában mit is láthatott az akkori kezdetleges 
mikroszkópjával. Végül pedig 1668-ban F. Redi olasz physicus a könyvében leírta, hogy 
a romló húsban megjelenő lárvák nem spontán jönnek létre a bomló szerves anyagból, 
hanem a húst beköpő legyek tojásaiból fejlődnek ki. Ezen közlések ellenére az eredeti, a 
testnedvekkel, valamint az ősnemzéssel kapcsolatos koncepció még hosszú ideig 
meghatározta a szakemberek véleményét itthon és külföldön egyaránt.) 
 
1696 egy fontos dátum számunkra. Ebben az évben telepítette le Szelepcsényi György 
prímás egy újabb római katolikus szerzetesrend, az irgalmasrend tagjait, az irgalmas 
barátokat Pozsonyban, ahol kórházat is létesített a számukra. Ezt a rendet 1540-ben a 
portugál istenes Szent János alapította. V. Pius pápa 1572-ben ismerte el a létüket és a 
tevékenységüket. A rend tagjai a vallásos működésük mellett, elsősorban gyógyító, 
karitatív tevékenységet folytattak, mint ápolók, orvosi és gyógyszerészi munkát végzők. 
A XX. sz-ban már 13 kórházuk volt és gyógyszertárakkal is rendelkeztek, melyekben a 
XIX. sz-tól már világi szakembereket is alkalmaztak. A több évszázadon keresztül tartó, 
rendkívűl fontos és önfeláldozó tevékenységüknek, az 1945 után kialakított szocialista-
kommunista rendszer diktatúrája vetett véget, szerencsére talán nem véglegesen. 
 
Az 1600-as évek végén és az 1700-as évek elején Erdélyben és a Felvidéken állítólag 
már alkalmazták a variolatiot. Ebben az időszakban a Pozsonyban dolgozó Rayger I 
Károly és a fia már mikroszkopizált. Gensel/Gansel/Gánsel János Ádám az 1710-es 
évek elején megjelent írásában beszámolt, a már korábban említett betegségek mellett, 
még a parotitisről és az enyhe himlőről, továbbá tudósított a Szepességben megjelent 
marhavészről és egyéb, nem részletezett állatjárványokról is. Mások a marhavészt Erdély 
több területén is észlelték. Tsömeri Zay Anna/Váy Ádám felesége az 1712 és 1722 
közötti Danckai/Dantzkai (Lengyelország) bujdosása során magyarra fordította P. A. 
Mathiolus “Orvoskönyvét” és kiegészítette a “Herbáriumával”. Ebben nemcsak orvosi, 
hanem állatgyógyászati kérdésekkel is foglalkozott. Egy adat szerint 1710-ben 
Pozsonyban ült össze az első magyar egészségügyi bizottság a pestis elleni védekezés 
megszervezése céljából. Többek között foglalkoztak a vesztegzár és a vesztegházak 
kérdésével is. Viszont Győry Tibor szerint 1738-ban III. Károly hozta létre Pozsonyban 
az Egészségügyi Bizottságot. Hogy mind a két információ helyes-e, azt nem tudjuk 
eldönteni. 
Cseri Mihály 1709-1712 között szerzett tapasztalatai alapján, a pestis terjedésében, már 
a személyes kontaktus és a szennyezett ruhaneműk szerepét hangsúlyozta. Ez azért 
lényeges, mert mint ma már közismert, a pestis kórokozója általában a patkány-bolhával 
terjed (az emberi tüdőpestis légúti módon is terjedhet). Ezeket a Cseri Mihály 
működésével kapcsolatos adatokat sajnos nem sikerült ellenőriznünk és hitelesítenünk. 
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48. ábra. A “Sammlung von Natur- und Medicin- …” 1717. és 1721. évi címlapja 

 
1717-ben Raymann János Ádám közölte az eperjesi himlőjárvány során szerzett 
tapasztalatait. 1721-ben pedig ismertette a himlő-nyirok gyermekei között karról-karra 
történő oltásával kapott megfigyeléseit – lásd Függelék 9. Annak ellenére, hogy a 
variolatio sikeresnek bizonyult, általános elterjedését és alkalmazását két veszélyforrás 
nehezítette. Az egyiket az jelentette, hogy a felhasznált “oltótörzs” mindig egy himlős 
személy váladéka volt, és előre nem lehetett teljes mértékben garantálni azt, hogy a 
váladék a beoltottban nem fog-e súlyos manifeszt betegséget okozni. A másik 
veszélyforrás azzal függött össze, hogy az aktuális “váladékadó” esetében sem lehetett 
teljes bizonyossággal kizárni azt, hogy az illető váladékában esetleg nincs-e jelen 
valamilyen más kórokozó is (pl.: a syphilis kórokozója, stb.). Ugyanebben az évben 
ajánlotta Segner János András a kéndioxidot a gabonafélék kezelésére. 
 

 

49. ábra. Tőke István könyvének lapjai 

 
1720-ban a Nagyszombati Egyetemen állítólag napmikroszkóp létezett. Loew András 
“Historia epidemica Hungariae…” c. cikke 1727-ben jelent meg az „Acta Physico-
Medico Acad. Caes…” folyóirat Appendixében. Az 1688. évi pozsonyi járványos 
eseményekről, továbbá a Sopronban, az 1709. évig terjedő több mint tíz éves időszakban, 
12 különböző év akut járványairól adott számot. Elsősorban a petechialis lázzal, a 
maláriával, a morbillivel, a variolaval és a dysenteriaval foglalkozott. 1730-ban 
beszámoltak a marhák lépfenéjéről és a kutyák elhullását is okozó marhavészről?, amely 
betegség számunkra ismeretlen. 
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A Nagyenyeden oktató Tőke István 1736-ban adta ki a kísérletes fizika tankönyvét, 
melyben bemutatta különböző mikroszkópok képét is, valószínű először hazánkban. 
1740-ben Wass Anna receptkönyvet írt, melyben többek között szólt a szájrothadás (R. 
B. szerint talán a noma?) betegség kezeléséről is. 
1742-ben jelent meg a győri Miskólczy Ferenc által írt „Manuale chirurgicum…” c. 
chirurgusok és borbélyok számára, német forrás alapján készült 485 oldalas tankönyv, 
melyben 16 oldal bevezetés, 29 oldal tartalomjegyzék, kilenc részből álló 423 oldalas 
főrész, 14 oldal toldalék és 45 oldal latin-magyar szótár található. A toldalékban 5 
oldalon orvosláshoz való szerekkel, 10 oldalon pedig az “Úti vagy tábori ládátskával” 
foglalkozott. Sem a szövegben, sem pedig a ládában nagyító eszközről nem találtunk 
említést. A főrész V. részében a kelevényről és az ahhoz hasonló (francz, pestis, olt var, 
kosz, rühesség, bélpoklosság, carbunculus/anthrax, bubo, stb.) elváltozásokról írt. Ezeket 
a betegségeket külső és belső okokra vezette vissza. A jelenségeket általában a 
testnedvek egyensúlyának megváltozásával értelmezte. A tisztátalanságnak és a 
sérüléseknek szerepet tulajdonított. Egyedül a francz/lues esetében írt reálisan a 
fertőzésről a következő formában: „Az Mony csévéjén-való kelevény, honnét ered’s 
miként kell azon segíteni?” A választ is megadta: „Az Frantzós Asszonyal-való hálásból, 
mikor ő mérgeit az Férfi taggal közli és annak belső részit meg-gyujtja’s meg mérgezi.” 
A kezelésre használható szerek felsorolásánál, a szerek neve mellett szerepeltette, a 
klasszikus koncepciónak megfelelően, hogy az adott szer hatása száraz, hideg vagy 
nedves, meleg. 
Kádár és Pfiszter könyvében olvasható, hogy F. E. Brückmann/Brueckmannius 
Sopronban és az akkori Magyarország más részein is kutatott. Ő “Nummulites/ősi, mára 
már kihalt egysejtű gyökérlábúak” maradványairól publikált az 1700-as évek közepe 
táján. Weszprémi/Veszprémi István 1755-ben a pestis ellen javasolt a variolatiohoz 
hasonló védőoltást, azonban elképzelése nem volt sikeres. 
 

 

50. ábra. Reviczky könyvének címoldala 

 
A Nagyszombati Egyetemen Reviczky Antal 1757-ben adta ki a physica tankönyvét, 
melyben nemcsak a mikroszkópról, hanem arról is írt, hogy az ún. ősnemzés nem létezik 
– lásd Függelék 10. és 11. 1760-ban került a boltokba az a könyv, amelyet Székely 
Ádám fordított németből magyarra és amelyben az ausztriai 1729-30. évi marhadög-
járványok során az “uraságok gondviselőjöktől, tisztartójoktól” gyűjtött, az állatok 
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betegségének megelőzésére és a beteg állatok kezelésére vonatkozó ismeretek 
olvashatók. 
 
Az biztos, hogy a Sárospataki Kollégiumban 1761-ben már volt mikroszkóp (lásd a 
könyvünk címoldalát). Az ugyanebben az évben megjelent Jaszlinszky András által írt 
tankönyvben az olvasható, hogy minden növénynek megvan a maga betegsége. Az 
üszögöt megemlítette. Máshol az állatok betegségével is foglalkozott – lásd Függelék 12. 
 

               

51. ábra. Jaszlinszky András két tankönyve 

 
1766-ban a száj- és körömfájásról írtak. 1767-ben Skollanics/Sgolanics József 
tanulmányt írt arról, hogy szerinte a marhavésszel kapcsolatban milyen feladatai vannak 
a megyei physicusoknak, valamint a bécsi „Lógyógyászati és operációs iskolának” és 
miként lehetne eredményes együttműködést kialakítani a megyei szakemberek és az 
Iskola között. Weszprémi István 1768-ban foglalkozott a marhavésszel, és 
megállapította annak fertőző voltát. 1770-ben a Selmecbányai Akadémián oktató Scopoli 
János Antal fenyőfán élősködő gombáról tudósított. 
 

              

52. ábra. Horváth K. János 1777-ben kiadott tankönyve 

 
A Nagyszombati Egyetem tanára közül Horváth K. János volt a következő, aki Physica 
könyveket adott ki, több alkalommal, nemcsak latin, hanem német nyelven is – lásd 
Függelék 13. 1777-től 1814-ig tevékenykedett a Magyar Királyi Tudományegyetemen a 
nagy tudású Mitterpacher Lajos, aki a tankönyveiben többek között növénytannal, 
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mezőgazdasági kérdésekkel, állattani és élelmiszer-technológiai ismeretekkel, továbbá a 
méhek, a selyemhernyók, a növények, az állatok és a bor betegségeivel is foglalkozott. 
 

 

53. ábra. Mitterpacher kéziratának fotója 

 
1780-ban publikálta Plenck/Plenck József Jakab a „Doctrina de morbis cutaneis” c. 
135 oldalas és 3 oldal tartalomjegyzéket tartalmazó könyvét, melyben új, modern 
szempontok alapján osztályozta a bőrbetegségeket, rendet teremtve az e területen 
uralkodó kaotikus viszonyok között. 
 

              

54. ábra. Plenck József Jakab könyve és tartalomjegyzéke 

 
1781 egy fontos dátum, mert akkor jelent meg az „Ovium morbi” rendelkezés, melyet 
Linzbauer mutatott be a Codexében. Ebben, még a hazai állategészségügyi ismeretek 
hivatalos oktatása megindulása előtt, foglalkoztak már a juhok betegségeivel, és az 
azokkal kapcsolatos teendőket szabályozták a himlő, a rüh, a vízhólyag, a distomatosis, a 
kergeség, a száj- és körömfájás, stb. előfordulása esetén és érintették a védőoltás kérdését 
is a 7.§-ban, melynek címe „Tanátsosé a’ himlőket meg-ojtani?”. Ez azt is jelenti, hogy 
már ezen időpont előtt is biztosan ismerték az „ovinaciot” (lásd a Függeléket). 
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55. ábra. Linzbauer kódexének címlapja 

 
A berlini G. F. Sick szerint, aki 1804-ban írta a szakkönyvét, a juhok variolációját, az 
emberi varioláció példája alapján, először 1780 körül Holicson hazánkban végezték jó 
eredménnyel. Az „Ovium morbiban” és Sick könyvében leirtak amellett szólnak, hogy az 
ovinatio a XVIII. sz. harmadik harmadában már ismert volt hazánkban, talán először 
Európában. 

Ugyancsak 1781-ben A. Störck leírta, hogy mi a teendő állatok (kutyák, marhák, lovak) 
veszettsége vagy annak gyanúja esetén. Nyulas Ferenc az 1700-as évek utolsó 
harmadában Kolozsmonostoron Vegyi Gyárat alapított, és előállította az Oleum animale 
Dippeliit/a csontolajat, melyet az állatgyógyászatban kiterjedten alkalmaztak, mint 
rothadásgátló szert továbbá a “szalamiasót”, melyet a mezőgazdálkodás során 
eredményesen használtak. Ebben az időszakban írt Adámi/Adami Pál a marhalázról, és 
ő már a védőoltás kérdésével is foglalkozott. Nemcsak a nagy állatjárványokat 
tanulmányozta a környező államokban, hanem a sporadikus betegségek jelentőségét is 
felismerte, és a védekezés lehetőségeit, valamint az eredményes gyógyeljárásokat is 
vizsgálta. A bécsi Intézet igazgatója is volt. 

Rácz Sámuel fordította A. Störck „Orvosi Tanítás …”c. könyvét magyarra 1778-ban. 
Sajnos azt nem tudjuk, hogy a könyv melyik gondolata fordítás, és melyik az ő saját 
tapasztalata. 1783-ban, az évek óta tartó rendkívül súlyos skarlát-járvány megfékezése 
érdekében, a Helytartótanács őt kérte fel egy tanulmány elkészítésére, mely „A skarlátos 
hidegnek leírása” címen jelent meg. 
 
Tolnay Sándor műve 1784-ben jelent meg a marhaveszélyről/a marhadögről J. A. 
Wolstein könyve alapján. Tolnay akkor még nem tudta függetleníteni magát Wolstein 
hibás epidemiológiai nézeteitől. 
1785-ben a Csongrád megyében uralkodó közegészségügyi állapotokat az alábbikkal 
jellemezték egy később készült írásban: „… II. József korában ennek a megyének csak 
egy orvosa és két sebésze volt; csak 1796-ban szerveztek egy harmadik sebészi állást. 
Azonkívül a nagyobb községek is tartottak sebészeket: Hódmezővásárhely és Szentes 
kettőt (és egy borbélyt), Csongrád és Mindszent egy-egy sebészt; a többi községekben 
sem sebész, sem borbély nem volt. … 1792-ben Csongrád és Csanád vármegyék 
együttesen egy közös főorvost kaptak … Csongrád vármegye még 1792-ben is azt jelenti, 



 85

hogy területén sem kórház, sem menedékház nincs, s hogy ezért a szegény betegek csak 
rokonaik és barátaik által ápoltatnak. …”. Elgondolkoztató adatok! Azt nem tudjuk, 
hogy az ország más részein milyen körülmények uralkodtak? 
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56. ábra. A juhokkal kapcsolatos rendelkezés Linzbauer Codexében 
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1786-ban „A’ Vármegyék Doctorainak” elrendelték, hogy vigyázniuk kell: „… a’ ragadó 
nyavalyákra, marhák dögére, alattomos orvosokra, szülők segítségére, patikákra, és 
mind azon elől adandó állapotokra, mellyek valamikép a’ levegő égnek tisztátalansága, 
és az eledeleknek egészségtelen vólta miatt betegséget okozhatnak. …”. Ebben az 
előírásban megtalálhatók a mai modern közegészségügy alapjai. 
 
1787-ben írták, hogy az anyarozs/varjú köröm/Clavium a rozskenyeret fogyasztók 
között, az ország több területén, mérgezést okozott. Ebben az évben közölt Riegler 
Zsigmond módszert a pokolvar gyógyítására. 1788-tól a chirurgusok pénztámogatást 
kaptak a hatóságtól az állatgyógyászathoz szükséges eszközök beszerzésére. Lange 
Márton 1791-ben két írásában is foglalkozott az asszonyok, az anyák és a gyermekek 
problémáival, betegségeivel és a bajaik kezelésével oktatási célzattal. Más írásaiban a 
pestisről és a marhadögröl is értekezett. 

 

57. ábra. Fekés könyvének címoldala 

 
Fekés/Fékes/Fekésházy György „Marha-dögrül, és az ellene-való orvosságrúl némelly 
jegyzések.” c. könyve 1787-ben jelent meg Pesten. Annak ellenére, hogy egy 
katonaviselt, nem physicus képzettségű személy írta, érdemes elolvasni – lásd Függelék 
14. - mert igen érdekes megállapításai vannak. Állatkísérlet és önkísérlet végzésével 
igyekezett az általa használt szer gyógyító hatását igazolni. Hogy mennyire volt ez a 
reklámozott és árult készítménye hatásos, az attól függött, hogy kísérleteinek és a 
megfigyeléseinek mennyi volt valóságtartalma, és hogy ő mennyire volt korrekt. 
Ugyanez érvényes egy ma kipróbálás alatt álló gyógyszer esetében is. Bakonyi Ferencné 
I. összeállításában az olvasható, hogy Fekés a „hatóságunkhoz – 1789. október 9-én R. 
B. beszúrása – beküldött művet bizonyos férgekről, amelyek állatbetegségeket okoznak, 
továbbá birkák és baromfiak elhullását okozzák, átadjuk az Egyetemi Tanácsnak 
megvizsgálás céljából azzal a kötelezettséggel, hogy róla jóindulatú bírálatot 
terjesszenek fel.” – a Helytartótanácshoz – R. B. beszúrása. Fekésházy beadványát eddig 
nem találtuk meg, így a valódi értékét nem tudjuk megítélni. Pedig ez fontos lehetne, 
mert a beadványban szereplő féreg/vermiculus és mag kifejezések igazi jelentését csak 
akkor érthetnénk meg. A beadványt az Egyetem Tanácsa elutasította arra hivatkozással, 
hogy Fekésházy nem működött együtt a szakemberekkel, nem adta meg a gyógyszere 
összetételét, és annak használatával elért eredményeket is kedvezőtlennek ítélték. A 
Helytartótanácsnak küldött választ Veza Gábor protomedicus, az Egyetem igazgatója 
írta alá. A válasz eredeti szövege és annak fordítása a Függelék 15-ben olvasható. 
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1790-ben Fáy Pál javasolta, hogy minden vármegyében legyen legalább egy 
„állatorvos”, ami abban az időben egy állatjárványtani vizsgát is tett medicust, 
chirurgust, sebészmestert vagy szülészmestert jelentett. Born Ignác pedig az ugyanakkor 
megjelent könyvében írt az egyes üledékekben, a kambrium időszaktól fellelhető 
egysejtű/foraminifera kövületekről. 1791-ben a lovak influenza-járványáról, a következő 
évben pedig a sertés torokgyíkról és a lépfenéről lehetett olvasni. Ugyancsak 1791-ben 
Nagyváthy János lett a már hosszú ideje működő keszthelyi Festetics-birtok 
jószágigazgatója, ahol nagyon fontos szervező, valamint irányító munkát végzett 1797-
ig. 
 

A külföldi tanulmányok után, az élete jelentős részét Pozsonyban élő és városi 
főorvosként dolgozó, Lumnitzer István a “Flora Posoniensis” c. 1791-ben megjelent 
könyvében (539 oldal szöveg, 18 oldal tartalomjegyzék és egy ábra) a környék 
növényeivel foglalkozott. Összesen 1294 fajt regisztrált C. Linne rendszere szerint.  
 

      
 

 

58. ábra. Lumnitzer István Flora Posoniensise öt oldala 
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Ezek között 1008 virágos és 286 virágtalan növény volt. A Cryptogamok a 459-től az 
538. oldalig terjedő részben szerepelnek. A 124 gomba között 7 Mucort sorolt fel. A 69 
“Alga” között licheneket, tremellákat, byssusokat és aquaticakat írt le. A boróka 
károsítóját Tremella juniperina néven még a moszatok közé tette. 69 Mohát és 21 Filiast 
is lajstromozott – lásd Függelék 16. Lumnitzer a Lipcsei Egyetemen tanító Hedwig 
János – egy adat szerint mikroszkóppal végzett – mohákkal kapcsolatos, munkája 
eredményeit építette be a könyvébe. Valószínű ők ketten tekinthetők a hazai rendszeres 
tudományos cryptogamiai kutatás megalapozóinak. A leírtakból következhet, hogy 
Lumnitzer, Hedwig révén, már kellett, hogy tudjon a mikroszkópról, ennek ellenére azt 
nem tudjuk, hogy ő már használt e górcsövet. 
Grossinger Keresztély János tanított a nagyszombati Papneveldében és a kassai 
Konviktusban, majd mint pap tevékenykedett Komáromban. Az 1793-ban kiadott 
„Universa Historia Physica…” c. monumentalis, több kötetes műve, zoológiával 
foglalkozó I. kötetében – lásd Függelék 17. – összefoglalta a hazai állatokkal 
(szarvasmarha, ló, bivaly, szamár, öszvér, sertés, juh, kecske, nyúl, kutya, stb.) 
kapcsolatos ismereteit. Röviden érintette ezen állatok betegségeit. Könyvében külföldi és 
hazai szerzők munkáival foglalkozott. Megállapította, hogy az „állatorvosok-Veterinarii” 
elsősorban „lóvászok-Hippiatrici” és ritkán „mezőgazdászok-Oeconomiae Scriptors” 
voltak. 
 
P. A. Micheli 1729-ben közölte a Pucciniával/a mai Gymnosporangiummal összefüggő 
felismerését és M. du Tillet 1755-ben tett üszöggel kapcsolatos úttörő megállapítását 
leszámítva Grossinger korában a kórokozó mikro-organizmusokról még alig tudtak 
valami konkrétumot. Jelen ismereteink szerint hazánkban Grossinger tette kézzel 
foghatóvá az állati betegségek anyagi okait a következő mondataival: „omne vivens habet 
suos hostes, suumque venenum: insecta interne, et externe infestant animalia, ut sunt 
hippoboscae, fasciolae, tabani, lumbrici, teniae, hirudines, ricini, variumque crabronum 
genus. non raro evenit, ut pecora in pascuis noxias carpant stirpes, ac morbos, 
mortemque glutiant:…”. 
 

      

59. ábra. Grossinger könyveinek címlapja 
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Úgy gondoljuk az idézetében a pathogén mikro- és makro-organizmusokról először 
beszélt egységes értelemben. Ezen kijelentésünket több érv is támogatja. Szerintünk 
ugyanis Grossinger az insecta interne et externe kifejezés alatt a mai mikro-
organizmusokat, vagy az ízeltlábúak mellett a mikro-organizmusokat is értette. Ugyanis 
azt nehéz feltételezni, hogy egy olyan tudós személy mint ő, a felsorolásában szereplő 
különböző állatokat, mind insecteknek tartotta volna. Egyébként a szakembereink 1572 
és 1850 között, de többen még később is, az animacula, az állatelő, az -elev, az -morzsa, 
a bomlott szerves anyag, a chaotica, a dög, a dögletesség, az előállat, a férgek, a gomba, 
a hostes, az infusoria, az insect, a lisztesség, a mag, a matéria, a méreg, a nyavalya, a 
nyavalyás teremtmény, a noxia, a penész, a plánta, a ragadvány, a ragadmány contagium, 
a ragya, az üszög, a vermiculus és a vírus szavakat használták egyes betegségek 
kórokaként. A mai értelmezés szerint ezen nevek alatt kórokozót érthettek. Mint majd 
látjuk Grossinger használta a vermiculus terminus technicus helyett a „láthatatlan 
férgecske” megnevezést. Kár, hogy Fekésházy írása hiányában nem tudjuk megítélni, 
hogy ő milyen értelemben használta a féreg és a mag szavakat. 
 
1794-ben jelent meg Plenck József Jakab “Physiologia et pathologia plantarum” c. 
könyve Bécsben. Ő már akkor nem tanított a Pesti Királyi Egyetemen. Ebben a 
munkájában a rá jellemző tudatossággal és rendszerességgel foglalkozott a növények 
élettanával és kórtanával – lásd Függelék 18. 
 

 

60. ábra. Az 1797-ben alapított keszthelyi Georgicon épülete ma 

 
1795-ben Festetics György már sürgette, hogy a juhokat védjék meg a himlő ellen 
immunizálással, és a gazdaságában el is kezdték védőoltani az állatokat. 1797-ben pedig 
megalapította a Georgicon Tanintézetet, mely hosszú ideig Európa minta intézményeként 
szerepelt és amelynek létrehozásánál, valamint az oktatás indulásánál többek között 
Tessedik Sámuel, Bulla Károly Nándor, Nagyváthy János és Pethe Ferenc is szerepet 
játszott. A felsorolt személyek a korszak legjobb, nemzetközi tapasztalatokkal is 
rendelkező szakemberei voltak. Itt kell megjegyeznünk azt is, hogy később Festetics 
György hatékonyan segítette az emberek védhimlő-oltásának elterjesztését is. 
 
Grossinger Keresztély János az 1797-ben kiadott „Universa Historia Physica …” c. 
könyvének V. kötetében a növényvilág kérdéseivel foglalkozott – lásd Függelék 19. 
Ebből a hatalmas anyagból itt csak négy, szempontunkból érdekes, fejezet címét említjük 
meg: A bevezetés 10. paragrafusát a „Morbi Vegetabiliumot”, a XIV. Caputot a „Vites, et 
Vina Hungaricat”, a XXIII. Caputot az „Arborum accessoriat”, melyben a mohákkal és a 
gombákkal foglalkozott, valamint a XXX. és az Ultimum Caputot, melyben a 
„Micrographiaról” is írt. A szőlők és a bor fejezetben a szeszes és az ecetsavas erjedést 
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tárgyalta. A fejezetben a következő lényeges gondolat található: „ … De Aceto tradunt 
Micrographi: (Hook, Leuwenhock, Needham) omnem acrioris aceti substantiam e 
vermiculis conflatam esse: …”. Tehát ő már 1797-ben hirdette hazánkban, hogy az 
erjedéses folyamat mikroszkopikus élőlényekkel kapcsolatos! A Caput XXX. et ultimum 
fejezetben, melynek az alcíme Vermes aequorei et alii minutissimi, foglalkozott a 
Lithophytákkal és a Zoophytákkal, továbbá a III. paragrafusban a Nomina Insectorumban 
az Infusoriakkal, a Cryptozoakkal és a Chaoticakkal (Unsichbare Würmlein). A mai 
mikro-organizmusok esetében ő használta a láthatatlan férgecskék kifejezést, mint azt 
már említettük. Az Appendixben a De Scientia Micrographica fejezetben foglalkozott a 
mikroszkopizálás problémáival. Véleményünk szerint a Caput XXX. az első hazai 
„mikrobiológiával” foglalkozó önálló könyvfejezet. Azt nem tudjuk, hogy neki volt-e 
mikroszkópja. A könyve címlapja alapján, ahol egy nagyító üveg látható, azt gondoljuk, 
hogy ezt az eszközt már biztos használta, de az is feltételezhető, hogy a mikroszkópot is 
már ismerte. 
Csokonai Vitéz Mihály 1799-ben csodálattal írta le a penészgombák nagyítón keresztül 
látott képét. 
Bene I Ferenc „A himlő veszedelmei ellen való oktatás” c. könyve 1800-ban jelent meg. 
Ugyanebben az évben Hüge Ferenc foglalkozott a marhák betegségével és kezelésével. 
A Csongrád megyében akkor uralkodó állategészségügyi viszonyokat az alábbikkal 
jellemezték: „… Megjegyzendő, hogy az állategészségügy még gyengébb lábon állott” – 
mint a közegészségügy (R. B. beszúrása) -, „és mivel állatorvosok még ekkor nem voltak, 
a kormány utasította Csongrád vármegyét (1792), hogy a sebészek – ha a 
baromorvoslálhoz is értenek, e mesterségre a gazdaembereket is oktassák. Későbben 
1799-ben és 1802-ben a kovácsmestereket akarta az állatgyógyászatra taníttatni külön 
vármegyei költségen; de nem akadt vállalkozó. -…” Azt nem ismerjük, hogy az ország 
más részeire mi volt a jellemző? 
 
Kiss László szerint valószínű, hogy az első védhimlőoltást (vakcinációt) hazánkban Hell 
Nepomuk János végezte 1801. áprilisában Sopronban. Viszont Zboray Bertalan 
közleményében az áll, hogy Riegler Zsigmond már 1801. januárjában is oltott Békés 
megyében. Mindent összevetve úgy tűnik, hogy a vakcinációt hazánkban 1801-ben 
kezdték el kiterjedtebben alkalmazni. A tehénről származó vakcinia vírust vagy 
egészséges fiatal embereken tartották életben és propagálták a hatósági orvosok 
(physicusok és chirurgusok), hogy megfelelő mennyiségű és minőségű oltóanyaggal 
rendelkezzenek vagy beszárított formában őrizték a váladékot annak felhasználásáig. 
Bene I Ferenc 1802-ben kiadott védhimlő problémával foglalkozó könyvét a 
későbbiekben még más szerzők hasonló témájú írásai követték, melyek közül mi a 
Szathmári József által 1818-ban megjelentetett füzetből mutatunk be néhány részletet 
lásd Függelék 24. Schraud Ferenc, mint protomedicus, 1804-ben megkísérelte a 
védhimlőoltást általánossá tenni és javasolta hozzanak létre Oltófőállomásokat Budán, 
Pesten, Pozsonyban, Zágrábban, Kassán és Gyulán, melyeknek feladata lett volna a 
megfelelő minőségű „tehén-himlő”-oltóanyag készletezése és szolgáltatása. Ezen 
állomások megalakulásáról és sorsáról nem tudunk semmit. Az viszont Győry Tibor, 
valamint Kiss László adatai szerint is valószínű, hogy Bossányi András – orvos, 
kórházigazgató, egészségügyi szervező és felvilágosító – 1810 előtt a Rókus Kórház 
mellett egy himlőoltó állomást/”Egészség szerzete házat/Gyámolító Házat” szervezett, 
mely tagjainak feladata volt az oltóanyag „vigyázással véghezvitt” beoltása és az, hogy 
lehetővé tegyék „… a vidéki Várasok, helységek, és az egész Ország Orvosai, kiknek a 
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mentő-himlő-évre szükségek vólna, azt ezen társaságtól megszerezhetik …”. Ismereteink 
szerint ez volt az első hazai humán virológiai és vakciológiai laboratórium, de, hogy ez 
meddig működött, azt nem ismerjük. 1824-ben Gebhardt Xavér Ferenc alapította meg a 
Védhimlő Oltóintézetet, melynek a neve 1850-től Központi Oltóintézet lett, és ez volt az 
első virológiai vakcinológiai intézmény a Pesti Királyi Tudományegyetem Orvosi Karán. 
Úgy tűnik, hogy 1824-től ez az Intézet irányította Gebhardt vezetésével a himlő elleni 
védekezéssel és az oltóanyag-temeléssel kapcsolatos feladatok megvalósítását. 1813-ban 
a Helytartótanács rendelkezett a vakcináció végzéséről, és egyúttal megtiltotta az emberi 
himlővel való oltást (a variolatiot) az iatrogén ártalmak megelőzése érdekében, továbbá 
az 1876. évi törvény értelmében is kötelező volt a vakcináció, a végleges megoldás mégis 
csak 1887-ben született meg, amikor az újraoltást is elrendelték. A lakosság egyes 
rétegeinek védőoltással szembeni indokolatlan ellenszenvét még büntetéssel is nehéz volt 
felszámolni.  
Pethe Ferenc az általunk tanulmányozott könyveit 1805 és 1814 között publikálta – lásd 
Függelék 20. 
 

  

61. ábra. Pethe Ferenc könyveinek címlapja 
 

Az első könyvében az üszöggel kapcsolatban még azt írta, hogy : „… az üszög, 
akárhogyan kapja a plánta ezt a nyavalyát, bizonyosan olyan nyavalya, mely a plántára 
a magelvetése után valamikor érkezik…”. Kováts Antal physicus az 1806-ban írt 
könyvében foglalkozott a penészek, az üszög, egyéb gombák (lisztesség, ragya), az élő 
plánták és a csak nagyítóval látható infusoriak gyümölcsfa-pathogén hatásának a 
lehetőségével.  
 

 

62. ábra. Nagyváthy könyve hasonmás kiadásának címlapja 
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1807-ben jelent meg Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály „Magyar Füvész Könyve”, 
melyben a különböző élelmiszerek és gyümölcsök elváltozásait okozó 
penészekről/Mucorokról is írtak. Rumy Károly György az iglói Lyceum tanára 1808-
ban adta ki a „Populäres Lehrbuch der Oekonomie” c. könyvét, melyben az üszög és a 
rozsda okát már gombának tartotta, de szerinte e betegségek nem fertőzőek. Feiér/Fejér 
Elek 1813-ban fejezte be az 1815-ben megjelent, alig több mint félszáz oldalas könyve 
írását „A Plánták nyavalyái” címen. (Ez a könyv szerkezetét tekintve némileg hasonlít 
Plenck korábban említett munkájához, de sokkal modernebb.) Ebben a könyvében 
foglalta össze növénykórtani ismereteit. A könyv több mint 35 paragrafusból áll. Az első 
paragrafusokban fogalmakat határozott meg. A többi címmel rendelkező 
paragrafus/fejezet száma 35. Az első néhány fejezet címe a következő: Sebek, Törés, 
Hasadás, A természet ellen való le levelezés, A vér-follyás, A levél-penész, A mézz-
harmat, A rosda, A pörs, A gubats nyövések, A husos kinyövések a leveleken, stb. Ő a 
gombákról mint kórokozókról beszélt. Minden egyes betegség esetében három nevet 
adott meg – népi, latin és német. 
Kitaibel Pál farontó gombákat és a zab-rozsdagomba betegségét figyelt meg. 
Nagyváthy János is foglalkozott a növények betegségeivel, a szőlővel, a borral és a 
forrás kérdésével. A mikro-organizmusokat nem említette. Nagyváthyt 
állategészségügyi kérdések is érdekelték. Gondolatai a „Magyar practicus tenyésztető” c. 
1822-ben kiadott könyvében olvashatók (lásd a 62. ábrát).  
Endlicher István 1830-ban adta ki “Flora posoniensis …” c. könyvét Pozsonyban. Az 
alkotása 494 oldal és egy ábra terjedelmű. A szerző 20 oldalas (római számokkal 
számozott) bevezetést írt, majd ismertette Linne osztályzását, melynek címe: “A 
genuszok analizisének kulcsa Linne második szexuális rendszere szerint”. Ezután a 
“Conspectus Systematis” c. alatt mutatta be a saját új növényosztályozási rendszerét, 
amely alapvetően különbözött a Linne-féle szisztémától. Ő már több növénypathogén 
rozsda- és üszögfajt sorolt fel. A gabona, valamint a sóskacserje kórokozóját még két 
külön gombának tartotta. 
 

    .   
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63. ábra. Endlicher István könyvének címlapja és 3 oldala 
 

1832-ben Gyarmati Sándor ugyancsak a szarvasmarhák, a juhok, a lovak és a sertések 
betegségeiről és gyógykezeléséről írt. Linzbauer „Codexét” átnézve kiderült, hogy az 
emberi betegségek behozatalának megelőzése, azok terjedésének megakadályozása és a 
betegek kezelése érdekében, a különböző szakemberek véleményét figyelembe véve, az 
ország sorsát meghatározó illetékesek évszázadok óta igyekeztek a lehető legjobb 
megoldást időről-időre megfogalmazni. (Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy már Szent 
István is támogatta „xenodochiumok” létrehozását és azok működését!)  
 

  

64. ábra. A pestissel kapcsolatos rendelkezés Linzbauer Codexében 
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A szervezett védekezés egy késői példája  a „Novus ordo pestilentialis, 1837.” rendelet. 
Ebben már a betegség keletkezését, terjedését és annak megakadályozását a következő 
módon írták le: „… Miután a’ pestis bizonyos ragadó anyagnál fogva többnyire idegen 
országból hozatik, … ezen anyag pedig szintúgy a’ betegnek mint ruháinak, vagy az 
anyaggal bemocskolt eszközeinek közvetlen érintése, sőt még a’ betegekhez nagyon 
közelítés által is közöltethetik …” „ … A’ pestises anyag behatása iránti kisebb vagy 
nagyobb fogékonyságnak törvényei eddig még sokkal kevésbé ismeretesek …” „Illy 
pusztító gonosznak, melly ragadályos természeténél eredete helyéről az emberek és népek 
közlekedésének sokféle útain könnyen tovább terjed, … csak általános kormányi 
rendszabályok, … szigorú fentartása által távoztathatnak el veszélyi.” Ez egy nagyon 
világos állásfoglalás 13 évvel az anthrax kórokozójának felfedezése előtt! Azonban 
nemcsak az emberek betegségeivel foglalkoztak ilyen gondosan, hanem az állatok között 
dúló fertőző betegségek megelőzését, terjedésének megakadályozását és a beteg állatok 
kezelését is komolyan vették. Ezt a kijelentésünket igazolja a már említett Ovium morbi, 
1781.” rendelkezés, valamint a 65. ábrán bemutatott „Oktatás a marhadögről, 1837.” c. 
jogszabály is. 
 

1839-ben egy hatósági rendelkezésnek megfelelő formában jelent meg az az írás, 
amelyben Havas Ignác Tolna vármegyei physicus beszámolt az általa elvégzett 
marhavész elleni első hazai védőoltási kísérletei során szerzett tapasztalatairól – lásd a 
67. ábrát. Hoffner József szerint Dániában már 1778-ban és később 1779-ben 
Hamburgban is alkalmazták ezt a védőoltást. Duka Zólyomi szerint a marhavész ellen 
Tjun dán lelkész 1752-ben végzett először védőoltást. Ezzel a kérdéssel már Adami Pál 
is foglalkozott. 
 

 

65. ábra. A marhadöggel kapcsolatos rendelet egy részlete Linzbauer Codexében 
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1838-ban, Gebhardt Xavér Ferenc a tankönyvében foglalkozott a ragadvánnyal a 
himlő és más fertőző betegségek eseteiben is. 

 

 

66. ábra. Grebhardt X. Ferenc könyve címlapja 

 
Hoffner József 1826 és 41 között „A járvány-nyavalya tanítmány„ tárgyat adta elő a 
pesti Orvosi Karon a physicus-, chirurgus- és állatgyógyász-hallgatóknak.  
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67. ábra. Havas Ignác cikkének részletei Linzbauer Codexében 
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A kéziratban fennmaradt „Nyavalya Tudomány” c. anyagában foglalkozott a 
„ragadványos nyavalyával/a morbus contagiosussal”. A nézetét később ismertetjük. 
 

 

68. ábra. Hoffner József előadás-jegyzetének címoldala 
 

Az első független Magyar Kormány országos főorvosa Stáhly Ignác közgyűlést hívott 
össze 1848. április 28-ára, hogy a szakemberek által összeállított, „Az álladalmi 
közegésségi és orvosi-tanulmányi ügy rendezéséül hazánkban” c. javaslatot megvitassák.  
Az „Állatgyógyintézet és tanulmányi rend” c. V. Fejezetben a barmászatnak a feladatait 
tárgyalták. Ebben azt írták, hogy akik a barmászatnak minden ágát tanulják 2 évig, azok 
lennének az állatorvosok. Ennek feltételei – megfelelő intézmény a szükséges 
tanszékekkel, oktatókkal és megfelelően előképzett jelentkezők – csak meglehetősen 
lassan teremtődtek meg. Bár 1848-ban megszületett a második tanszék, az Orvosi Kartól 
történt függetlenné válásra csak 1851-ben került sor. (A kétéves képzés is ekkor indult el, 
az osztrákok által javasolt 3 éves helyett, melynek a megvalósítására akkor, objektív 
okok miatt, még nem volt lehetőség. Emellett úgy vélték, hogy azok „kik csak a lovakra 
vonatkozó tárgyakat (1 esztendeig) hallgatják ’s azokat lóorvosnak nevezhetni”. Ezekből 
a tervekből, a szabadságharc bukása miatt, akkor nem lett semmi, de a gondolatok tovább 
éltek és végül, ha később is, de megvalósultak.) 
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69. ábra. A barmászat oktatásával kapcsolatos 1848-ban született elképzelések Linzbauer 
Codexében 

 
A kuruzslás ellen is régóta történtek intézkedések (tiltás, büntetés, stb.). Erre is egy késői 
példa az, amely 1842-ban Lalich József veszettség elleni „biztos gyógyszere” hatása 
ellenőrzése érdekében készült. 
 
Központi kezdeményezésre minden gyógyító munkát végző személyt megkerestek azzal, 
a kéréssel, hogy jelentsék a Lalich-féle terápiával szerzett tapasztalataikat. 

 

 

70. ábra. A Helytartótanács felhívásának szövege 

 
A beérkezett jelentésekben leírtak összegzése alapján kívánták meghozni a szükséges 
döntést. A Pesti Királyi Tudományegyetem tanárainak és más szakembereknek kellett a 
végső állasfoglalást megszövegezni. 
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5. A nagyító eszközök használatával és a mikrobiológiai ismereteinkkel 
kapcsolatos magyar szavak és adatok 1276-tól 1850-ig 

 
A korábban leírtak alapján nyilvánvaló, hogy a különböző lencséket csak 1276 után, míg 
a mikroszkópokat 1600-at követően használhatták hazánkban. A nagyító eszközök 
oktatása a physica, a kísérleti fizika, majd a természettan, keretei között indult el. Addig, 
ameddig ezeket az eszközöket itthon nem oktatták – azon szakembereinket kivéve, akik 
külföldön már megismerhették azokat –, csekély esély volt ezek használatára és 
segítségükkel kutatások végzésére. Úgy gondoltuk, közelebb juthatunk a hazai helyzet 
megismeréséhez, ha a korabeli nyomtatványokban (Biblia-fordítás, szójegyzék, szótár, 
könyvek, tankönyvek, naptárak, stb.) kutakodunk. Azt is tudjuk, hogy a szempontunkból 
számításba jövő orvosi szavaink egy részét, már az írott nyelvemlékeink megszületése 
előtt is használták. Ezt a korábban már említett véleményünket a magyar szavak 
történeti-etimológiai szótárában leírtak alpján fogalmaztuk meg. 
Tehát a továbbiakban azokat a kutatási eredményeinket mutatjuk be, melyeket a 
különböző írott emlékeink és az egyes oktatási intézményeinkben a physica, a 
természettan és a kísérletes fizika oktatása tanulmányozása során gyűjtöttünk. 
 
5.1. Szójegyzékek és szótárak 

5.1.1. Besztercei-szójegyzék 1395 körül készült és 15 lap terjedelmű. A szerző a benne 
közölt szavakat 21 szócsoportba (világ, harcosok, földek, vizek és hajók, halak, füvek, 
házak, ruhák és díszek, posztók és ércek, szekerek, kutyák, szőlők, gyümölcsök, fák, 
lovak, barmok, vadállatok, férgek, madarak, asztali eszközök és konyhaeszközök) 
rendezte. Ezek között a számunkra alábbi érdekes szavak olvashatók: bába; gomba, 
bispulus, lupa; logena, yegy, vitrum, üveg; verővas, érvágóvas; édes bor, must, bor-
seprő, sajtó, muskotály; ser, méhser; serum, tej, író, savó, tejfel, túró, sajt, thar/oltó, vaj, 
sajt-tartó, sajt-nyomó; vermis, vermiculus; virus, méreg, venenum; geleszta; nadály; 
bibio, borféreg; azima, kovász; kovásztalan kenyér; fermentum, kovász; fax, üszög; tetű; 
bolha; moly. 

 
5.1.2. Schlägli-szójegyzék 1400 és 1410 között készült. Amikor ráleltek, az 1420 és 
1433 között írt “Hortularium-kódexbe” volt bekötve. (Ebben a latin nyelvű írásban is 
találtak 130 magyar szót. Ezek közül a számunkra az alábbiak érdekesek: hályog, kopasz, 
patika, szederjes, fogatlan, viszketés, megmérgekelt.) 
A Schlägli-szójegyzék 2140 magyar szót tartalmaz és úgy tűnik, talán a Besztercei-
szójegyzék továbbfejlesztett változata. Ebben már 32 szócsoportban olvashatók a szavak. 
A Besztercei-szójegyzékben a következő szócsoportok még nem szerepeltek: Isten és a 
világegyetem, időjárás, testrészek, lelki és testi tulajdonságok, egyházi és világi 
méltóságok, hangszerek és játékszerek, betegségek, mesterműszók, igék, melléknevek és 
számnevek. 
Legalább 158 emberi testtel összefüggő szavunk latin és magyar változata található meg 
benne. Ezeken a szavakon túl a témánk szempontjából a következőket tartjuk 
bemutatásra érdemesnek: húgy, húgybanéző (asztronómus), stella, hurutás, takony, 
taknyos, koszmó, koszmós (timo, timosus), viszket, var/scabies, ev, rothadag, gomba 
(luba), patika, üveg, író, savó, must, mézvirics, seprő, sör, mézsör, bor, maláta, oltvány, 
féreg, kis féreg (vermiculus), méreg (virus), giliszta, bolha, tetű, borféreg, kovász (zima, 
fermentum), penész, pilisznyés, fluxorium, egészség, beteg, betegség, kór, kórság, 
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főbetegség, seb, sebes, kelés, keléses, vak seb (cicatrix), sebhely, poklos,  hurátus, hideg 
(láz), hidegség, szömölcsö, varázsos, próféta, vaccinator, vates, magus, varas (sarabus, 
patera), struma. A megfigyeléseink alapján úgy tűnik, hogy a későbbi szerzők az általuk 
írt szakkönyvekben az ebben a szójegyzékben talált szócsoportok sorrendjéhez hasonló 
rendszerben tárgyalták a különböző ismereteket. A szójegyzékek Csősz Gyula szerint 
több mint 160 olyan szót tartalmaznak, amit az állatorvosnak hivatásánál fogva ismernie 
kell. 
 
5.1.3. Murmelius-féle szójegyzéket Szamota István 1896-ban közölte az 1533-ban 
kiadott latin-magyar szójegyzék alapján. A szerző néhány évig hazánkban élt és két 
királyunknak is az orvosa volt. Művében több mint 2500 magyar szó található. Közöttük 
jelentős számban olvashatók emberi testtel és betegségekkel kapcsolatos szavak. A 
szemüveg és a nagyító szó nem található a jegyzékben. Ez a tény is a mellett szólhat, 
hogy az e szavakkal elnevezett tárgyakat hazánkban, nagy valószínűséggel, csak a XVII. 
sz-ban ismerték meg. 
 
5.1.4. Szenczi Molnár Albert szótárai. Hosszú évekig külföldön tevékenykedett, 
hazajövetele után először Kassán, majd Kolozsváron élt Báthory Gábor környezetében. 
Még külföldön, 1604-ben kiadott szótárában az alábbi számunkra érdekes szavak 
olvashatók: coagulum – oltó; coagulatio – megoltom; ferment – kovász; fermento – 
megköltöm, megsavanyítom, megellesztem, megkovászolom; coagulum – alut; alut tey – 
concretum, lac coagulatum; caseus – sajt. 
A későbbi, az 1621-ben megjelent “Latin-görög-magyar lexiconában” már orvosi 
szavak is találhatók: állat – animal; dög – cadaver, lues, pestis; betegség – morbus, 
aegritudo; beteg – aeger; betegítő – morbificus; ocular – conspicillum, spicillum; 
papszem – conspicillum; hideg – febris; hideglelés – febris; mindennapi hideglelés – 
hectica; szem – oculus; lencze – lens; méreg – venenum, insect – apró állatok, bogarak; 
epidemia – egész tartományon elterjedt köz. betegség; anima – lelec, élet, lehellet; micros 
– kicsiny, kis; microcosimus – ember; lens – lentze; pollotio – megfertőztetés; pestis – 
döghalál, mirigy; oculus – szem; conspicillum – papaszem, ocular; lues – közönséges 
dögletes nyavaja, dög; venenum – orvosi ital, méreg, elető(abortáló?); vérhas – tormina. 
Ezek alapján hazánkban az 1620-as években a lencse és a szemüveg ismert volt. 
 
5.1.5. Pápai Páriz Ferenc szótára, melyet a szerző 1708-ban adott ki “Dictionarium” 
címen. Szótárában a következő latin-magyar és magyar-latin szavak szerepelnek: insect – 
kis állat, bogár; lens – lencse; oculus – szem; conspicillum – pápaszem, ocular; lues – 
dög, közönséges dögös nyavaja; polluo – megferteztet; pollutes – megferteztetett; pestis 
– vesztő, kártevő; pestifere – dögletes; febris – hideg, hideglelés; hydrophobus – 
veszettség; valamint betegítő – morbificus; betegség/dög – morbus, aegritudo; hideg – 
láz; ocular – conspicillium; lentse – lens; pápaszem – conspicillum; szem – oculus; 
vérhas – tormina, dysenteria. 
 

5.1.6. Pápai Páriz Ferenc-féle átdolgozott szótár. A Bod Péter által átdolgozott 1767. 
évi kiadásban az alábbi szavak olvashatók a magyar-latin részben: férgecske – 
vermiculus; ocular – conspicillum; papa-szem – conspicillum, lentse – lens, lentis; 
megéleszt, megkovászol – fermento; megkovászolás/savanyítás – fermentáció; savanyító 
– fermentans; oltás – extinction, insitio, insitus, coagulation; oltó – coagulum, insitor, 
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extinctor; caseus. A latin-magyar részben pedig: insecta, insectorum - apró állatocska, 
bogarak; lens, lentis – lentse; microscopium – kicsiny dolgot nagyon mutató üveg. 

5.1.7. A “Magyar etymologiai szótárak” (1914-1930), “A magyar nyelv történeti-
etimológiai szótára” (1967) és az “Erdélyi Magyar szótörténeti tár” (1978) c. 
kiadványokban található mikrobiológiával kapcsolatos szavak. 

Legelőször azt kell elmondanunk, hogy ezek a kiadványok azokat az időpontokat 
tartalmazzák, amelyek azt mutatják, hogy egy-egy magyar szót melyik legkorábbi írott 
emlékünkben találták meg. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az adott szót korábban 
már ne használták volna. A megtalált szavak értelmezése jelenti a másik problémát. 
Minden szónak van egy élete, melynek során mind alakilag, mind hangtanilag, mind 
pedig jelentés szempontjából változhat. A legkorábbi jelentés a későbbiekben 
módosulhat, kiegészülhet. A szónak származékai alakulhatnak ki. Ezt a folyamatot is 
figyelembe kell venni, ha reális következtetéseket akarunk tenni. Ezt a tudományos 
kutatást mi itt nem tudjuk és nem is akarjuk megvalósítani. Ehhez sem szakértelmünk, 
sem időnk, sem pedig helyünk nincs. A felsorolt három műben található szavak közül pl.: 
a következők érdekesek számunkra: dög (1130), féreg, vermis, mindenféle kártékony 
állat (1152), forr (1181), pokol (1195), élesztő (1200), méreg, mérges (1275), kovász 
(1278), kór, kórság (1315), lencse-növény (1325), lencse (1395), betegség, beteg (1372), 
poklos (1372), tetű (1395), buja (1416), bélpoklos (1416), fene, gangrene, Szt. Antal tüze 
(1450), fekély (1456), fertőző (1470), himlő (1470), nagyít (1470), torokgyík (1489), 
fertőzés (1493), döghalál (1493), enzim (1500), szeszes erjedés (1506), kovász, erjedést 
előidéző anyag (1506), vérhas (1508), franc (1511), nagyobbít (1517), gyulladás (1527), 
pestis (1554), fertőződik (1568), pápaszem (1585), tüdőgyulladás (1585), genny (1763), 
mérgez (1779), szemüveg (1789), influenza (1791), erjedzik (1797), gennyeszt (1805), 
erjed (1820), gennyes (1836), górcső (1836), inficiál (1838), mikroszkóp (1847), parazita 
(1847), veszettség (1857), lépfene (1861), baktérium (1883), baktériummentes (1887), 
erjeszt (1888), fertőtlenít (1890), vírus (1891), mikro-organizmus (1897), kórokozó 
(1898). 

Ha az orvosi szavaink eredetére vonatkozó, korábban leírtakat is figyelembe vesszük, 
akkor megállapítható, hogy az egyes munkákban található adatok, az időbeliség 
szempontjából, nem mindig egyeznek. Ez a tény a probléma kezelhetőségének a 
nehézségeire mutat rá, no meg arra is, hogy a különböző szerzők eltérő forrásokkal és 
ismeretekkel rendelkezhettek. Az tényként fogadható el, hogy az ősi ázsiai és finnugor 
eredetű szavaink a legrégebbiek. Ezeket a szavainkat már a nyelvemléktelen 
időszakunkban is használtuk, de azt nem tudjuk, hogy mióta. Mint ahogy pontosan azt 
sem tudjuk, hogy mely szavaink tartoznak ebbe a kategóriába azok közül, melyek a 
témánk szempontjából érdekesek. A vér bizonyosan ilyen, de hogy a vérhas is egy ilyen 
ősi szavunk-e az már kérdéses. Más a helyzet ha a görög vagy a latin eredetű szavaink 
használatát vizsgáljuk, mert azok egyértelmű, hogy a nyelvünkben csak azután 
jelenhettek meg, miután e két kultúra képviselői, a szerzetesek elkezdtek népünk között 
tevékenykedni. Kérdés persze, hogy mire lehet következtetni ezen szavak előfordulása 
alapján? Pl.: Szt. Gellért írásában már szerepel a pestis és a lepra szó. Ezen tény egyrészt 
jelentheti azt, hogy ez a két betegség már akkor előfordult őseink között, másrészt 
viszont az is lehet, hogy Gellért csak a korábbi görög vagy latin szövegeket követve 
használta ennek a két betegségnek a nevét, de körülményeink között ezek akkor még nem 
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pusztítottak. A létrehozott leprozóriumok azt bizonyítják, hogy e betegség jelen volt 
hazánkban is. 

5.2. Egyéb adatok 

5.2.1. Lippay György. Az érsek az 1650-es években rendelkezett “nagyító-
üveggel/vitrum concavummal”. 

5.2.2. Spilenberger Dávid. A lőcsei physicus, a XVII. sz. második felében “hóférget” 
talált, melyet nagyító üveggel megvizsgált és le is rajzolt. Megfigyelése a “Miscellanea 
Curiosa Medico-Physica Academiae Naturae Curiosum…“ c. folyóirat 12. kötetében 
olvasható. A hóférget később gleccserbolha (Desoria Glacialis Nic.) néven azosították. 

5.2.3. Paterson Hain János. A porosz születésű katona, physicus és természettudós, aki 
Löcsén és Eperjesen is működött, 1670 körül kezdett mikroszkópos vizsgálatot végezni 
saját készítésű górcsövével. 1671-ben írta a mikroszkopizálással foglalkozó cikkét, 
melynek másolata a könyvünk első borítóján látható. Ő, többek között, az ecet-muslinca 
lárváit tanulmányozta. Sok egyéb mellett megállapította azt is, hogy a melegítés egy 
bizonyos határig, növelte ezeknek az élőlényeknek az aktivitását, majd azon túl a 
pusztulásukhoz vezetett (a hő anyagcsere fokozó hatásának, valamint sterilező hatásának 
első? leírása). Azt is megfigyelte, hogy rovarok tojásában, petéjében nagy mennyiségű 
“víz” (protoplazma első leírása?) található. Írásai a jénai “Miscellanea Curiosa Medico-
Physica Academiae Naturae Curiosumban“ c. folyóiratban jelentek meg. Ugyanabban az 
évben a Morbus Hungaricusról, a magyarországi fertőző betegségekről és azok 
gyógyításáról is publikált, továbbá írt ásványokról és barlangi őslénymaradványokról 
(tévesen sárkányokról) is. Jelenleg ő tekinthető a tényleges mikroszkópos biológiai 
kutatások elindítójának hazánkban. 
 
5.2.4. A Rayger-család. A XVII. és a XVIII. sz. fordulójának táján Rayger I Károly és 
fia, akik Pozsonyban dolgoztak mint physicusok, már ugyancsak használták a 
mikroszkópot. Magyary-Kossa könyvében az szerepel, hogy Rayger I Károly “… már 
a 17. század végén lelkes híve volt a kísérletnek, a kórboncolásnak és a nagyító üvegnek. 
Egy alkalommal  a pozsonyi asszony fülében talált férgeket haza viszi, hogy otthon a 
mikroszkóppal pontosabban megvizsgálja őket; …”. 
 
5.2.5. Nagyszombati Egyetem. 1720 körül a Nagyszombati Egyetemen állítólag már 
volt nap-mikroszkóp. 
 
5.2.6. Patikaládák. Ebben az időszakban a falusi papoknál és egyes családoknál, 
nemcsak füveskönyv, hanem patikaláda is előfordult. Gortvay György szerint Cserei 
Mihály patikaládájában, a XVIII. sz. első felében, a következő számunkra érdekes 
eszközök voltak: “Egy tokban ocularok. … Egy kerek tarka iskatulyában két prisma 
tartó. …”. Tehát a nagyítók ebben az időszakban már eléggé elterjedtek lehettek. 
 
5.2.7. A Sárospataki Református Kollégium 1761-ben szerezte be az első 
mikroszkópot. 
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5.2.8. Egri Lyceum. Egerben a török uralom után az 1600-as évek végén a jezsuiták 
iskolát nyitottak, majd 1705-től papnevelde is működött a városban. Ezt később 
egyházmegyei szemináriummá fejlesztették. Itt tudományos fokozatot még nem lehetett 
szerezni. 1740-ben Foglár György kanonok megalapította a Jogi Iskolát. A főiskolai 
szintű szemináriumi képzést Barkóczy Ferenc érsek szervezte meg 1754-ben. Ő később 
a két intézményt összekapcsolta. A képzés során bölcsészeti, filozófiai, jogi és teológiai 
ismereteket oktattak. Eszterházy Károly folytatta elődje munkáját, és törekedett az 
Universitas megszervezésére. A medicus, a chirurgus, valamint a bábaképzés is elindult 
1769-ben, továbbá 1776-ban ő építtette a csillagvizsgálót. A mindenkori püspök 
könyvtárából hozták létre 1793-ban a Lyceum Könyvtárát, melyben jelenleg is őrzik a 
„Budai Krónika” egyik komponensét. Eszterházy építtette az Egri Lyceum új épületét, 
1765 és 1785 között, a tervezett egyetem számára. Minden törekvése  ellenére az 
intézményt nem minősítették universitássá, sőt először a physicus képzés szűnt meg 
1772-ben, majd II. József a Lyceum működését is megtiltotta. A Lyceum dísztermének 
falán egy olyan freskó is található, amelyet 1781-ben festettek és a képen nemcsak 
távcső, hanem egy mikroszkóp is látható. A górcső hasonlatos Mitterpacher 
mikroszkópjához, melynek képe könyvünk első borítóján szerepel. Annak ellenére, hogy 
a freskón már akkor látható volt egy mikroszkóp, Katona István és Löffler Erzsébet 
mostani véleményét is figyelembe véve, az első górcsövet, jelenleg úgy tűnik, csak a 
második világháború után szerezték be. 
 

 

71. ábra. Egri Lyceum freskója 

 
5.2.9. A Jezsuita iskolák. A jezsuiták az Egyetemen kívül tanítottak még 
gimnáziumokban és akadémiákon is az ország különböző településein. Pl.: Győrben volt 
gimnáziumuk és 1718-tól akadémiájuk is. Az Akadémia 1776 és 1892 között mint 
Királyi Akadémia működött. Az akadémiákon az oktatás színvonala magas, felsőfokú 
képzésnek megfelelő volt. M. Zemplén Jolán könyvéből tudjuk, hogy az Akadémia egy 
1780-as „… évek körüli inventáriumában…” már szerepelt egy mikroszkóp tokkal. 
Németh Ambrus 1897-ben írt, a Győri Tudomány-Akadémia történetéről szóló 
könyvében az áll, hogy “… a bölcsészeti kar fizikai szerei között szerepelt egy 
mikroszkóp tokkal …” évszám nélkül. Lehetséges, hogy a két szerző által említett egy-
egy készülék ugyanaz. 1786-ban a Győri Akadémia Pécsre került 1806-ig. Akkor 
visszavitték Győrbe. A leírtak alapján elképzelhető, hogy Pécsett 1786-tól már volt (talán 
az első?) mikroszkóp. 
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5.2.10. Evangélikus Iskolák. Ebben az alfejezetben az evangélikus iskolákkal 
kapcsolatos ismereteinket fogjuk ismertetni. A Soproni Lyceum elődjét 1557-ben kezdték 
kialakítani egy katolikus latin plébánia iskolából. A vallási villongások következtében az 
evangélikus iskolát kétszer is bezáratták. A nehézségek ellenére az iskolát először 
gimnáziummá fejlesztették. Az 1750-es évektől az oktatási rendszerük korszerűsödött és 
az oktatott tananyagban a természettudományok is megjelentek. Ennek köszönhetően 
1785-től már mint főiskola/lyceum fogadta tanulóit. (Evangélikus iskolák, melyeket 
ugyancsak lyceummá fejlesztettek, működtek még Pozsonyban, Nagyszebenben, Lőcsén, 
Késmárkon, Kassán és Eperjesben is.) 1790-ben a Lyceumban létrehozták hazánk első 
diákegyletét a „Magyar Társaságot”, mely önképzőkör-szerűen végzett, nagyon 
jelentős kulturális munkát. 1792-ben az első magyar nyelvű színielőadást is ebben a 
városban rendezték meg. A magyar nyelv ápolását és az anyanyelven történő oktatást 
mindig a szívügyüknek tekintették. A Lyceum falai között olyan személyek tanultak, 
mint Hajnóczy József, Kis János, Berzsenyi Dániel, Döbrentei Gábor, Balassa János, 
Gombócz Endre, Gombócz Zoltán, Manninger Rezső és még sokan mások. Jelenleg 
nem tudjuk, hogy a Soproni Lyceumba mikor került az első mikroszkóp, mert 
megkeresésünkre nem érkezett válasz.  
A többi evangélikus lyceummal kapcsolatosan viszont találtuk adatokat az irodalomban: 
M. Zemplén Jolán könyvében az olvasható, hogy „… Késmárkon az első feljegyzések 
1805-ből valók, de a szertár régebbi … Ekkor a következő eszközök voltak: … 4 
mikroszkóp és teleszkóp, …”. Tehát ők már, valószínű, az 1700-as években rendelkeztek 
mikroszkóppal. 
Markusovszky Sámuel 1896-ban írta meg a Posonyi Ág. Hitv. Evang. Lyceum 
történetét. Ebben az olvasható, hogy a természettani szertárat az 1800-as évek elején 
hozták létre. Az 1894-95-ös tanévben készült leltárban 118 optikai és 6 cosmographiai 
eszköz szerepelt. Ezek között feltehetően lehetett mikroszkóp is. 
Az Eperjesi Ev. Ker. Collégiumban, Hörk József szerint, 1804-ben természetrajzi 
(ásványtani) gyűjteményt alakítottak ki, majd 1853-ban Hazslinszky Frigyes alapította 
meg a természettani múzeumot. Az 1885-ben készült leltár szerint a gyűjteményben 31 
fénytani eszköz volt (valószínű ezek között volt mikroszkóp is), míg a múzeum állattani 
gyűjteményben 42 darab ázalékállat/infuzória és 16 darab górcsövi preparátum szerepelt. 
 
5.2.11. Kolozsvári Kollégium. A Kolozsvári Református Kollégium 1812. évi 
leltárában szerepelt a mikroszkóp.  
 
5.2.12. Pannonhalmi Főapátság. 1820-tól a Pannonhalmi Főapátságban is volt 
mikroszkóp. 
 
5.2.13. Keszthelyi Georgicon. 1827-től már biztosan volt mikroszkóp a Keszthelyi 
Georgiconban. 
 
5.2.14. Láng Adolf Ferenc. A gyógyszerész első saját gyógyszertárát 1828-ban Pesten 
nyitotta meg, majd 1832-1850 között Nyitrán volt gyógyszertára és közben botanikával is 
foglalkozott. Kutatta az emberi bőr növényi parazitáit és állattani tanulmányokat is 
végzett. Munkájához mikroszkópot is használt már 1845 előtt, lehetséges, hogy már az 
1830-as évektől. Ő az emberpathogén bőrgombák első itthoni vizsgálója. 
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5.2.15. Tognio Lajos. A Királyi Pesti Tudományegyetem oktatója 1847-ben közölte, 
hogy a beteg burgonya szövetében mikroszkopikus gombákat (gombákat és/vagy 
baktériumokat) látott. Jelen ismereteink szerint ez az első alkalom, amikor egy kutató 
kóros növényi terményben a mikroszkópos vizsgálat során mikro-organizmust látott és 
azt közleményben publikálta is. 
 
5.2.16. A Magyar Királyi Természettudományi Társulat. A Természettudományi 
Társulat 1842-ben vagy 1843-ban rendelt mikroszkópot Párizsból. A készüléket Mandl 
Lajos 1843-ban hozta hazánkba a Társaság számára. A készüléket Lenhossék József 
használta, aki rendszeresen tartott bemutatót (ázalékállatkát, féregpetét, stb.) az 
érdeklődőknek. A demonstráció alkalmával ázalékállatkákat, féregpetét, stb. lehetett 
megtekinteni. 
 
5.2.17. Nagyszebeni Kollégium. A Nagyszebeni Református Kollégiumban 1874 
elött volt már górcső. 
 
5.2.18. Ellentmondások. Végezetül tanulságképpen elmondjuk, hogy a debreceni 
Szilágyi Tönkő Márton 1678-ban még azt írta, hogy: „ezen időben sem nálunk, sem 
másutt az országban nem voltak fizikai eszközök.” Más forrás szerint Lisznyai Pál 
hozatta az első eszközöket a XVII. század legvégén hazánkba. Ezek alapján, úgy tűnik, 
voltak akik még sem a Lippay György, ill. a Spilenberger Dávid által használt nagyító 
üvegekről, sem a patikaládákban lévő lencsékről, sem pedig a Paterson Hain János által 
használt mikroszkópról, valamint az említett személyek munkásságáról, továbbá a 
Szenczi Molnár Albert szótárában, az Apáczai Csere János enciklopédiájában és a J. 
A. Comenius „Orbis Pictusaban…” leírtakról nem tudtak. Szilágyi Tönkő hiányos 
ismerete még talán menthető, de Rapaics Rajmund 1953-ban kiadott könyvében 
tapasztalt pontatlanságok már nem érthetők. Szerinte ugyanis, az első mikroszkópot 
1843-ban Mandl Lajos hozta Párizsból! Továbbá egyes szerzők munkásságát illetően 
sem volt pontos, amellett, hogy „marxista” ideológiai alapról értelmezte a tudományos 
tényeket és eredményeket. 
 
5.3. Egyes intézményeink szerepe 1850-ig 

5.3.1. Sárospataki Református Kollégium 

A Sárospataki Református Kollégium alapjait 1527-ben tették le. Ebben az időszakban 
latin nyelv, vallástan és számtan oktatása folyt. Szikszai Fabricius Balázs az 1500-as 
évek második felében működött Patakon. Ő volt az első nemzetközileg is jelentő tudású 
oktató, aki 1574-ig csak egyedül tanított az Iskolában, amely csak középfokú 
végzettséget adott. Először 1644-ben működött már három tanár. 1650-re az Iskola az 
ország legelső főgimnáziumai közé tartozott, és a tekintélyét csak tovább erősítette 
Comenius (1650-1654) működése. 1671-ben a Kollégium vallási okok miatt kénytelen 
volt elmenekülni, és csak 1703-ban indult meg újra a képzés Patakon egy tanárral 1712-
ig. Attól kezdve 1742-ig két, 1771-ig három és 1796-tól pedig már hat tanár oktatott. 
1765-ben már biztosan volt két (tógátus és nem-tógátus/világi) kara a Főiskolának. Ami a 
tanszékek számát illeti, úgy tűnik, 1793-ig csak két tanszékkel (bölcsészeti? és 
teológiai?) oktattak, mert akkor hozták létre a harmadikat, a Jogi Tanszéket. A XIX. sz. 
első felében a tanárok és a tanszékek száma tovább nőtt. 
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Ernyey József a XX. sz. elején foglalkozott Szikszai munkájával, akinek a könyvében a 
botanikai rész a 8-tól a 33. oldalig terjed és közel 600 növénynevet tartalmaz. A 33-tól a 
60. oldalig terjedő részben olyan szavak is olvashatók, amelyek a növénytan keretei közé 
tartoznak. Írt az aszú szőlő borról, a különböző szőlő fajtákról és szőlő betegségéről, 
továbbá foglalkozott ásványtani kérdésekkel is. Ezek a tények amellett szólnak, hogy 
természettudományos ismereteket már tanítottak Patakon. Itt dolgozott Balsaráti Vitus 
János is, aki 1564-ben készítette el a „De remediis pestis prophylacticis” c. írását. Majd 
a jelenlegi ismereteink szerint az első, mindjárt négy kötetes, magyar nyelvű orvosi 
szakmonográfiát is ő írta „A magyar chirurgia, azaz …” címen, talán 1571 után. Ez az 
anyag azonban csak kéziratban létezett, és az idők folyamán, valószínű, elveszett úgy, 
hogy a tartalmát ma nem is ismerjük. Azt sem tudjuk, hogy ennek a két munkának 
milyen hatása volt a később hazánkban élő szakembereinkre. 
Elképzelhető, hogy Csanaki Máté, aki 10 évig tanult külföldön és 1627-től a fejedelem 
orvosa volt Sárospatakon, már használt nagyító üveget és annak segítségével vizsgálta az 
általa szép állatocskának nevezett rüh-atkát. A “Nobile scabiei encomium” c. írása 
mellett a “döghalálról” is publikált 1634-ben. Tevékenységének nemcsak a Kollégium 
további életére volt hatása. Lényeges, hogy 1652-ben Patakon már működött nyomda, de 
hogy mióta, azt nem tudjuk. Mint már említettük, J. A. Comenius „Janua Linguarum 
Reserata…” címen írt tankönyvet 1631-ben. Ezt Szilágyi István Béni fordította 
magyarra, és a fordítása Váradon jelent meg 1643-ban. Ez a kiadás tankönyvként szolgált 
a protestáns iskolákban. A tankönyv 220 számozott oldalból áll. Van benne 12 oldal 
Index és 34 oldal Vestibulom. 99 fejezetben olvashatók a világgal, a vallással és az 
élettel összefüggő ismeretek, melyek között megtalálhatók az emberi test felépítésére, 
működésére és az emberi betegségekre vonatkozó információk is. Az egészségügyi 
ismeretek mellett az élet egyéb kérdéseivel és a különböző szakmákkal kapcsolatos 
gondolatok is olvashatók benne. Így foglalkozott az őrléssel, a kenyércsinálással 
(kovásszal vagy anélkül), a mészárossággal (hurkákkal, kolbásszal, gömbötzzel, stb.), a 
barom pásztorsággal, (alutt tejjel,  óltoval, stb.), a szakácssággal, az italok csinálásával 
(borral, sörrel, méz-sörrel, stb.) és ismerte a szesz fogalmát. A Patakon folyó oktatás 
igényességét az is igazolja, hogy J. A. Comenius először 1652-ben az “Eruditionis 
Scholastice Vestibulum …” c. művét készítette el. Majd az “Orbis Sensualium Pictus” c. 
könyvét is összeállította. Ebben saját szavai szerint: „A’ látható világ minden derekasbb 
ez világon lévő dolgoknak és ez életben való tselekedeteknek le ábrázolása és deák, 
német, és magyar megnevezése. A fellyűl való írásoknak és szóknak laystromát” 
készítette el. A könyv hasonmás kiadása 215 oldal szövegből és 161 oldal indexből, 
továbbá 2 oldal berekesztésből áll. Szöveges rész 150 fejezetből épül fel. Mindegyik 
fejezetnél egy, a tárgyalt témához tartozó leglényegesebb fogalmak képeit feltüntető ábra 
is szerepel. Az emberrel 9 fejezetben foglalkozott. Ezek címe a következő: Az ember; Az 
ember 7 ideje; Az ember külső tagjai; A fej és a kezek; A has és a belső részek; Az erek 
és a csontok; A külső és belső érzékenységek; Az ember lelke; Az éktelenek és a 
csudatermetűek. Anatómiai és élettani leírást adott. Ebben a könyvben olvashatunk „A’ 
fürdőről”, „A’ borbély-műhelyről” és „Az orvosi tudományról” is, amelyekkel 
kapcsolatos képeket már korábban bemutattuk. A “Nézésre (szemnek) szolgáló üvegek.” 
c. fejezetben a következő szöveg olvasható: “A tükrök 1 csinaltatnak, hogy az emberek 
magokat megtekinthessék; Az okulárok, 2 hogy erőssebben(élessebben) láthassan, az 
kinek gyönge (erőtlen) szemei vannak; A’ meszszeláto üveg által (perspectiván) 3 
lattatnak (látzanak) a’ meszsze (távul) való dolgok, valamint a’ legközelebb valok; A’ 
nagyobbétó űvegben, 4 akkorának látzik a’ balha mint egy verőmalacz. Az napnak sugári 
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(fénye) meggyujtyák a’ fát az égetőűveg által. Valószínű, ebben a könyvben látható 
először tükör, oculare, távcső, nagyító üveg és lupe képe hazánkban. A különböző 
foglalkozásokat is ismertette. Az egyes élelmiszerekkel kapcsolatban a következőket írta: 
„…A’ majorné feji a tehenek tőlgyét a’ jászol mellet, a’ fejő-sajtar (setér) főlőtt; és 
csinál a’ vajas-köpűben vajat a’ tej-fölbűl; és az oltot tejbűl sajtokat. …”. Más helyen 
„… sőrt az melly szaladbul (maláta), és komlóbúl, a’ vasfazékban főzettetik; azután 
kádakban töltetik: és, meghidegűlvén, csőbrőckel a’ pinczékbe lehordatik, és hordókba 
töltetik. Az éget bor, a’ bor sőprűbűl a’ vas fazékban mellynek hegyére vagyon téve a’ 
sűveg, (réz-fődő) a’ melegnek ereje által kiszivattatván, (vonnyattatván) le csőpőg a’ 
csévén által az üvegbe. A’ bor és sőr, mikor megvész, (etzedesedik) eczetté válik. Borbul 
és mézbűl csinállyak a’ méh sert (mézes bort).” Mind a Januat, mind pedig az Orbis 
Pictust később többször (javított formában is) kiadták. 
 

      

72. ábra. A Specularia fejezet címlapja és szószedete 

 
Kísérleti fizikát 1709-ben Simándi István kezdett oktatni, és Szentimrei Mihály szerint 
Hollandiából fizikai és mennyiségtani eszközöket is hozott Sárospatakra, ahol 1761-től 
használtak egy Leydenből beszerzett Hooke-féle mikroszkópot. Később 1782-ig további 
mikroszkópokhoz is hozzájutottak Patay Sámuel révén. A Kollégiumban 1703-tól 1952-
ig tanítottak többek között természet-tudományos, közöttük mezőgazdasági ismereteket 
is, de a fő profil mindig is a bölcsészet, a teológia és a jog oktatása volt. 
 
5.3.2. Debreceni Református Kollégium 

1538-ban szervezték meg a Debreceni Református Kollégium elődjét. Gaál Botond 
szerint a Kollégiumban akkor egy tanszék az ún. „Dogmatikai tanszék” volt és ez az egy 
tanított mindent. A második tanszéket 1636-ban alapította I. Rákóczi György, a 
harmadikat pedig 1660-ban Apafi Mihály. Gaál szerint, a tanított tárgyak palettáját 
tekintve, a kollégiumi oktatás 1567 óta felsőfokú. A negyedik tanszék Debrecen város 
polgárai segítségével létesült 1704-ben. Ekkor már az egyes tárgyak is határozottan 
kezdtek elkülönülni egymástól, de még nem a mai értelemben. Pl.: a Dogmatikai 
Tanszékből, mely Hatvani/Hathvani István idejéig őrizte „csúcstanszéki tekintélyét”, 
először a bibliai nyelvek váltak ki és ezeket, mint "keleti nyelveket", a Teológiai 
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Tanszéken kezdték oktatni. Az „önálló” tárgyak és tanszékek kialakulása függött az 
aktuálisan oktató tanár külföldön szerzett felkészültségétől és a lehetőségektől. Hatvani 
a természettudományos és a teológiai tudásával tanártársai fölé nőtt. Ő tanított először 
élettant, kémiát és technológiát az 1700-as évek középső harmadában és folyamatosan 
gyarapította a fizika-szertár anyagát. Többek között távcsövet, nagyítót és különböző 
optikai eszközöket szerzett be, melyek közül megmaradt egy nagy, 41 cm átmérőjű 
üveglencse. A filozófia elkülönülése is megindult a mathézistől és a természetrajztól. 
1798-ban tanszéket hoztak létre a filozófiának, kivéve azt a Mértani Tanszékből. A 
jogtudomány is külön tanszéket kapott 1800-ban. 1814-ben a bölcsészet számára 
alapítottak tanszéket és ide került a vegytan, a biológia, a zoológia. Ennek a tanszéknek 
volt az első tanára Kerekes Ferenc. Ekkor hozták létre a füvészkertet is. 1825-ben 
kialakították a Pedagógiai Tanszéket, és ezzel indult el a debreceni tanítóképzés. Majd 
sorban létesítették az újabb tanszékeket. Ennek következtében 1912-ben amikor 
megalakították a Debreceni Egyetemet, a Kollégium 17 tanszéke is része lett annak. 
 

 

73. ábra. A Debreceni Református Kollégium látképe a XVIII. sz. végén 

 
Méliusz Juhász Péter Debrecenben készítette el könyvének kéziratát, mely 2 oldal 
bevezetésből, 33 oldal indexből és 189 oldalon a fáknak és a füveknek a felsorolásából 
áll. A műve csak halála után 1578-ban jelent meg. Munkáját többen is elemezték. Szabó 
T. Attila megállapította, hogy “ … a Herbarium őrizte meg … az első nyomtatott hazai 
florisztikai adatokat, első összehasonlító növényleírásokat … őriz mintegy 300 korai 
magyar betegségnevet. … közel 1500 receptet … szépségápolási, kozmetikai, szexológiai, 
öregedéstudományi, gyermekgyógyászati, nőgyógyászati tanácsokat. … növényvédelmi, 
kertészeti, állatorvosi … adatokat …”. Továbbá, hogy Melius “gyógyítás-elmélete az 
ókori humorális elmélet köré épül, mely szerint a négy alapelemnek (tűz, föld, víz, 
levegő) és a négy alaptulajdonságnak (száraz, hideg, nedves, meleg) megvannak a 
megfelelői a négy testnedv (vér, fekete epe, nyálka, sárga epe) között. A betegséget az 
egyensúly megbomlása okozza, és ezt az egyensúlyt kell szárasztó, hidegítő, melegítő 
vagy nedvesítő hatású gyógynövényekkel helyreállítani.” Ez a koncepció még 
évszázadokon keresztül meghatározta a betegségek kezelésének elveit. (Véleményünk 
szerint, a mai természetgyógyászat még mindig a középkorban, vagy talán még korábban 
leírt kezelési elvekre épül. Itt kell szólnunk arról, hogy a gyógynövények és egyéb nem 
specifikus anyagok jelenlegi alkalmazási gyakorlata káros, minden olyan esetben, 
amikor a betegség oka molekuláris szinten tisztázott és rendelkezünk a kórért felelős 
receptorra specifikusan ható gyógyszerrel. Pl.: a benignus prostata hypertrophia 
specifikus gyógyszere az alfa-receptor blokkoló, nem pedig a különböző gyógyteák vagy 
a tökmagolaj, stb.). Egyébként a könyvben 1236 magyar növénynév szerepel. Olvasni 
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lehet benne ehető és mérges gombákról, fán élősködő gombáról és moháról, a 
mezőgazdasági kártevők irtásáról és a bor kezeléséről is. A felsorolásban szereplő 
növények esetében leírta azok természetét, belső és külső hasznát, azaz, hogy az adott 
növénnyel milyen betegséget, milyen módon lehet kezelni. 
Az indexben 16 oldal terjedelemben szerepel a szövegben megemlített betegségek neve. 
Ezek között egyaránt előfordulnak emberi és állati fertőző betegségek, sebészeti, 
szülészeti, gyermekgyógyászati, elmegyógyászati és egyéb kórképek. Szempontunkból 
az alábbi megnevezések az érdekesek:  hasfájás, hurutos betegségek, bélbetegségek, 
kórság, fekély, kelés, leves var, korpás fej, fülfájás, fülben való dagadás, torok-, gége- és 
nyelvragadás, fülfolyás, rekedtség, rothadt seb, mérges seb, fogfájás, szemgyulladás, 
szemérem test betegségei, vizelési problémák, gyermekbetegségek, hányás, láz, senyv. 
Ezek mellett még a következő szakkifejezéseket is megtaláltuk: a szent Antal 
tüze/orbánc, a nátha, a lépfene/rászt, a sárgaság, a torokgyík, a feneseb?, az aszú kórság, 
a szemölcs, a tetű, a bolha, valamint a gilisztahajtás szó. Az általa említett betegségek 
kezelésére, a kor tudás-szintjének megfelelő, konkrét javaslatokat is tett. Emellett a 
“Herbáriumban” szarvasmarha-, disznó-, juh- és lóbetegségek kezelésére vonatkozó 
ajánlások is olvashatók, és foglalkozott a tejalvadás meggátlásának a kérdésével, 
valamint méhészeti és vadászati problémákkal is. 
Csokonai Vitéz Mihály 1799-ben írt a penészgombákról és a nagyító üveg 
használatáról, feltehetően a Kollégiumban látottak és tanultak alapján. Az elmondottak 
ellenére a Kollégiumban csak 1878-ban vették leltárba az első mikroszkópot. 
 
5.3.3. Kolozsvári Református Kollégium 

A kolozsvári magyar protestánsok első iskolája 1545-ben nyílt meg az óvári kolostorban, 
majd 1557-ben a nekik adott dominikánus kolostorban alakították ki iskolájukat, amely a 
 

 

74. ábra. A mai Kollégium képe 

 
század végén megszűnt. Báthory Gábor 1609-ben templomot adományozott nekik, 
amely mellett újra működött református iskola. Bethlen Gábor utasítására 1622-ben 
kerültek a reformátusok a Farkas utcába, ahol az elkövetkező évszázadokban felépítették 
először az Ó-Kollégiumot, melyben 1733-ban Kolozsvárott elsőként, jogi tanszék létesült 
és amely épület tűzvészben elpusztult. A mai Kollégiumuk 1802-ben készült el. A 
kollégium nyomdája Szenczi Kertész Ábrahám örökségén alapult (aki 1640-ben 
Váradon kezdett el dolgozni és 1660-ban a török elől Kolozsvárra menekült, majd 1662-
től Nagyszebenben működött tovább). amely 1667-ben, örökös hiányában, az Erdélyi 
Fejedelmi Kincstárra maradt és melyet 1672-ben I. Apafi Mihály a nagyenyedi és 
kolozsvári református kollégiumoknak ajándékozott, majd 1673-ban a gyulafehérvári 
fejedelmi nyomdát is azok kapták meg. A nyomda vezetését 1694-ben Misztótfalusi Kis 
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Miklós vette át és ez további fellendült eredményezett. Ennek a nyomdának 
felbecsülhetetlen a kultúrtörténeti jelentősége. A kollégiumban a szempontunkból 
jelentős Apáczai Csere János, majd Pataki Sámuel orvos is oktatott. Az biztos, hogy a  
Kolozsvári Református Kollégium 1812. évi leltárában már szerepelt mikroszkóp, de azt 
nem tudjuk, hogy mióta. 
 

5.3.4. A Kolozsvári Egyetem 

1545 előtt már működött szász iskola Kolozsváron. Az 1570-es évek második felében a 
Báthoryak Erdélybe (Kolozsmonostorba és Gyulafehérvárra) hívták a jezsuitákat. 
Báthory Kristóf 1579-ben iskolát alapított, melyet a pápa Báthory István kérésére 
1582-ben kétkarú egyetemnek ismert el, melyet 1603-ban a protestánsok leromboltak, és 
csak 1693-ban indult ott újra az oktatás. Ekkor már a teológia mellett 
természettudományt és matematikát is tanítottak. 1753-ban Mária Terézia elismerte az 
Universitast, ahol 1773-tól a jezsuiták helyett piaristák oktattak. Az Egyetemen 
Teológiai, Bölcsészeti, Jogi és majd Orvosi Kar (1775-től) is működött. Az Egyetemet 
1784-ben II. József Lyceummá degradálta. Az „Orvosi Karból” Orvos-Sebészeti 
Tanintézet lett, melynek talaján 1872-ben újra megalakították a Kolozsvári Egyetemet. 
Az „Orvosi Kart” 1775-ben alapította meg a császárnő, ahol Laffer József (1775-1797) 
kezdte el a bonctant/anatómiát, a sebészetet és a szülészetet oktatni. Ekkor a 
sebészképzés egy évig tartott. Utóda Ehrenbergi Eckstein János (1798-1809) volt. A 
sokoldalú szakember a nemi betegségekkel és azok kezelésével részletesen foglalkozott. 
Sikeres gyógykezelési eljárást dolgozott ki. Ismereteiről „A vénusi vagy szerelem 
nyavajáinak rövid leírás …” c. könyvében, mely 1803-ban Kolozsváron jelent meg, 
számolt be. 1787-ben létrehozták az Állatgyógyászati Tanszéket Furmann Péter (1787-
1814) vezetésével. 1790-ben még két új tanszéket alapítottak: a Vegy-(ásványtan), Élet- 
és Kórtani Tanszéket Etienne András (1790-1797) és a Szemészeti Tanszéket 
Müllersheim Molnár János (1790-1813) irányításával. 1794-ben Etienne András 
vegytant, ásványtant, élettant, kórtant és sebészetet, Furmann Péter állatgyógyászatot, 
Laffer József anatómiát, sebészetet és szülészetet, Molnár János szemészetet oktatott. 
Horváth Ferenc (1794-1812) adjunktus pedig boncnok volt. 1797-től Etienne halála 
után ásványtant a sebészhallgatóknak többet már egyáltalán nem adtak elő, vegytant 
pedig 1838-ig nem oktattak. 1793-tól már két évig tartott a képzés, és 9 tárgyat tanítottak 
a Karon. Molnár után Judenhoffer Mihály (1814-1845) örökölte meg, Etienne halála 
után pedig Nagybaconi Intze Mihály (1797-1837) kapta meg a tanszéket. 1813-ban ő 
már élet-, általános kór- és gyógyszertant tanított. Eckstein távozását követően pedig 
Léczfalvi Keresztes Elek (1809-1830) oktatta az anatómiát, a sebészetet és a szülészetet, 
és 1812-ben már törvényszéki ismereteket is. 1813-ban került Bruszt Elek (1813-1854) 
adjunktus Horváth helyére proszektornak, de 1816-tól már Furmann után az 
állatgyógyászatot adta elő. Az 1842-ben beadott pályázatából az állapítható meg, hogy az 
oktatás mellett tudományos munkát nem végzett. A proszektor ekkor Pfenningsdorf 
Antal (1814-18?) lett. 1830-ban Keresztes Eleket nyugdíjazták, akit Judenhoffer, 
valamint Pfenningsdorf helyettesített. Egyébként a Tanintézetben a képzés időtartamát 
1831-től (vagy 1834-től?) már 3 évre növelték. Ekkor alakította ki az Orvos-Sebészi 
Kórodát Szőts József (1831-18?), és kezdte el oktatni a belgyógyászatot. 
Intze után először Szőts helyettesített, majd Székelyföldvári Szilágyi Miklóst (1838-
18?) nevezték ki az élet- általános kór-gyógytan és gyógyszertan oktatására. Továbbá 
ebben az évben lett Csikszeredai Szabó József (1838-1858) a bonctan és a szülészet 
tanára, majd 1858-tól a különös kór- és gyógytan professzora, valamint a Kolozsvári 
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Kórház  igazgatója. 1860-tól pedig az Orvos-Sebészeti Tanintézet vezetője is lett. Sokat 
tett a Kolozsvári Egyetem megalapítása érdekében. 1838-ban indult el a képzés a 
Természet-, Vegy- és Növénytani Tanszéken Bágyi Joó István (1838-18?) rendes és 
Szőts József helyettes tanár vezetésével. Ugyanekkor Szőts József a különös kór- és 
gyógytant kórodai gyakorlatokkal tárgyat is tanított. Bruszt Elek pedig a szakmáján 
kívül törvényszéki sebészetet és tetszhaláltant is leadott. Az 1847-1848-as tanévben már 
hat tanár (Bruszt, Szőts, Joó, Szilágyi, Szabó és az 1846-ban a különös elméleti 
sebészet, valamint a sebészi gyógy-gyakorlat tanára Ábrahám Bogdán (18?-18?)) 
oktatott a tanintézetben. Emellett Szőts a kolozsvári Karolina Országos Kórház főorvosa 
is volt. Segédként pedig Pfenningsdorf és Laffert Ignátz volt még az oktatói kar tagja. 
1849-től teljesen önállóvá vált az intézmény, fejlődésnek indult és eredményesen 
működött 1872-ig. Mikroszkóp használatra vonatkozó feljegyzést nem ismerünk. 
 
5.3.5. Gyulafehérvári Collegium Academicum  

1541-ben a török-megszállás következtében három részre szakadt hazánk. Erdélyben 
ebben az időszakban terjedt el a kálvinizmus. Nívós oktatás folyt többek között 
Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Nagyenyeden és Gyulafehérváron. Ezzel is 
magyarázható, hogy 1622-ben az Országgyűlés úgy határozott, hogy a gyulafehérvári 
iskolát akadémiává fejlesztik. Az intézményben kezdettől neves külföldi professzorok 
(Bisterfeld, M. Opitz, J. Kopis, F. Pauli, J. Schwarzenburg, stb.) és külföldön vegzett 
magyar szakemberek oktattak teológiát, filozófiát, logikát, (kísérletes?) fizikát, retorikát, 
poétikát, szintaxist, stb. Az egyik rector a medicus Ascanius Mihály I. Rákóczi György 
udvari orvosa volt. 1653-tól itt oktatott Apáczai Csere János, aki a külföldön, magyar 
nyelven megírt „Magyar Encyclopaedia” c. fő művét ugyancsak 1653-ban adta ki. A 401 
oldalas munka a következő fejezetekből áll: I. A tudománynak kezdetei (4 oldal), II. A 
dolgoknak közönséges tekinteteikről és azoknak feltalálásáról (11 oldal), III. A 
dolgoknak egybeköttetett tekintetekről (10 oldal), IV. A dolgoknak megszámlálásáról (20 
oldal), V. A Mennyiségnek megméréséről és toldalékban A testes dolgok módjaikról 
(36+4 oldal), VI. Az Eghi dolgokról (21 oldal), VII. A Földi dolgokról (141 oldal), VIII. 
A Tsinálmányokról (33 oldal), IX. Az eckédig meg történt dolgokról (23 oldal), X. Az 
Embernek maga viseléséről (51 oldal), XI. Az Istentől és az ő dolgairól (47 oldal). 
Ismerte Descartes, Copernikus, Comenius, Alsted és Ramus nézetét. Munkájában a 
csillagokkal kapcsolatosan olvasható a „nézőeveg (üveg)” szó, amely a távcsövet és a 
színnel kapcsolatban „az égető evegek” szó, mely a lencséket jelenti. A betegségek okait 
„nyilvánvaló és elrejtett” kategóriákba osztotta. Az utóbbiba „a mérges, a ragadós, 
avagy dögös” okokat sorolta. Szerintünk ezekkel az okokkal, elsősorban, a mai 
mikrobiális fertőző betegségek esetében számolhatott. A korát megelőző, az anyanyelvi 
tanítás teljes vertikumának megreformálását sürgető Apáczai, aki élete végén rövid ideig 
Kolozsvárott működött a Református Kollégiumban, oktatás- és nevelés-szervezőként is 
maradandót alkotott. A Főiskolát 1658-ban lerombolták a tatár csapatok. Az oktatás 
nagyobb biztonságát szem elött tartva Apafi Mihály 1662-ben úgy döntött, hogy a 
Kollégiumot Nagyszebenbe költözteti. A Kollégium Nyomdája részben Kolozsvárra 
került. 
 
5.3.6. Marosvásárhelyi Evangélikus Református Kollégium 

A Marosvásárhelyi Evangélikus Református Kollégium 1557 és 1890 közötti történetét 
Koncz József írta meg 2006-ban. A ferences iskolából kialakított intézmény történetében 
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fizikai eszközök létezéséről vagy használatáról nem találtunk említést, annak ellenére, 
hogy Lőrincz László szerint már 1718-ban régiségi gyűjteményt hoztak létre a 
Kollégiumban. 
 

5.3.7. A Nagyszombati Egyetem 

A NKE-et 1635-ben alapította meg Pázmány Péter két tagozattal – Bölcsészet-
tudományi és Hittudományi. Az oktatás a Bölcsészeti/Filozófiai Tagozaton indult el a 
logika tanításával, majd a következő évben megjelent a physica és a mathesis és az azt 
követő évben a metaphysica és az ethica is. Ezek a tárgyak egyúttal egy-egy tanszéket is 
jelentettek, változó tanárokkal. 1762-ben a logika és a metaphysica tanítását összevonták, 
továbbá a mathesis oktatója mellett megjelent a mathematika repetenseinek tanára is és 
Weiss Ferenc lett a Csillagvizsgáló első igazgatója. 1769-ben Horváth K. János kezdte 
oktatni az önálló természettant (fizika és mechanika). 1770-ben az oktatott tárgyak száma 
már 10 volt. 1774-ben Piller Mátyás (1774-1784) kezdte tanítani a természetrajzot (a 
historia naturálist, más szóval az állattant és az ásványtant), de ez a tanszék 1784-ben a 
már 1770-ben megalakult Orvostudományi Karra került át, és ott historia naturalis 
specialis néven működött. 1777-ben Püsky Ferenc (1777-1784) a természettan mellett 
oktatni kezdte a mezőgazdaságtan elemeit, és ebben az évben alakult meg a 
Mezőgazdaságtani Tanszék, melynek a vezetője Mitterpacher Lajos  lett. Ugyanebben 
az évben alakult meg a Mértani Intézet is, amely 1850-ig működött, mert akkor 
összeolvadt az Ipartanodával. 1784-ben, amikor a historia naturális tanítása az Orvosi 
Karra került, akkor Mitterpacher tanszéke neve Természetrajz, fizikai földrajz, 
mezőgazdaságtan és technológia Tanszékre változott és önállóvá vált. 
A Hittudományi Karon is 1636-ban indult el a képzés a casuistica (a papszenteléshez 
szükséges minimum) leadásával, de a Kar tényleges születésnapja csak 1638. 
novemberében volt, mert ezen a Karon csak azok lehettek hallgatók, akik a hároméves 
filozófiai kurzust a Bölcsészeti Karon már elvégezték. A Karon, a szokásoknak 
megfelelően hat tanszéken/katedrán indult el a tanítás, melyeket a későbbiekben még 
továbbiak követtek. 
Az Egyetem következő kara, a Jog- és államtudományi Kar,  1667-ben fogadott először 
hallgatókat, és egy tanszékkel indult az oktatás. A következő két tanszék 1672-ben nyílt 
meg, majd ezeket követték a többiek 1759-ben, 1773-ban, stb.  
A negyedik, az Orvostudományi Kar 1770-ben nyitotta meg kapuját a hallgatók előtt, 
ahol physicusokat, chirurgus- és gyógyszerész-mestereket, valamint bábákat kezdtek el 
képezni öt oktatóval, akik az alábbi tárgyakat tanították: anatómia; élettan és 
gyógyszertan; általános kór- és gyógytan, valamint belgyógyászat; botanika és kémia, 
továbbá a sebészet és a szülészet. Azonban az utóbbi két tárgy hallgatása csak 1784-ben 
lett kötelező azoknak, akik physicusok/orvos-tudorok akartak lenni. 
Mint ahogy azt már korábban jeleztük, az Egyetem 1777-ben Nagyszombatból a Budai 
Királyi Várba költözött. A “klinikák” kivételével minden intézmény ott kapott helyet. 
1784-ben, amikor Pestre helyezték az Egyetemet, akkor az egyes tagozatok/karok más-
más helyre kerültek. Az Egyetemi Központ otthona a Pálosok Kolostora lett. A 
Bölcsészeti Tagozat és a Jogi Kar a Kúria épületébe került. A Műszaki Intézet és a 
Könyvtár a Ferenciek terén lelt otthonra. Molnár László szerint az Orvosi Kar 1794-től 
teljes egészében a mai Kossuth Lajos és Semmelweis utca sarkán álló Jezsuita/Paulinus 
Kolostor épületbe került. Állítólag a “klinikák” is a Hatvani utcában kaptak helyet. Van 
aki szerint a klinikák és a Vegytani Tanszék is a Kolostorban volt. A Teológiai Kart 
Pozsonyba vitték. A felsoroltakon kívül kialakították a Botanikus Kertet és létrehozták a 
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Barmászati Tanszéket is, mellyel kapcsolatos adatokat már korábban ismertettük. Az 
utóbbi 1787 és 1850 között tartozott az Egyetem Orvosi Karához. A Kar számára 
rendelkezésre állt helyiségek egyre alkalmatlanabbaknak bizonyultak az eredményes 
oktatás szempontjából. A Kar vezetői már 1848-ban javaslatokat dolgoztak ki a helyzet 
javítása érdekében, azonban az események alakulása miatt akkor a tervek nem 
valósulhattak meg. 
 
Fináczy Ernő az 1901-ben írt cikkében számolt be a Budai Királyi Egyetemen 1777-ben 
létezett múzeumi tárgyakról. A Fizikai Intézetben 61 eszközt vettek leltárba. Ezek között 
volt két microscopium solare (réz, ill. fa tartóval), egy egyszerű mikroszkóp tokkal, egy 
összetett mikroszkóp rézből, valamint másik kettő fából készült szereléssel és végül négy 
mikroszkópos szekrény. Vagyis 1777-ben a Bölcsészeti Tagozaton már hat mikroszkóp 
létezett. Azt sajnos nem tudtuk megállapítani, hogy ezeket a  górcsöveket, a physica 
oktatóin kívül, használhatták-e más szakemberek vagy a hallgatók. A Mechanikai 
Intézetben 44 tárgyat leltároztak, azonban ezek között górcső nem volt. Ezeket az 
eszközöket a physica oktatásánál használták. 
 
5.3.7.1. Bölcsészeti/Filozófiai Tagozat 
 
A Bölcsészeti Tagozaton 1636 óta tanítottak physica nevű tárgyat, melynek keretei között 
ásvány-, növény-, állat- és embertant is oktattak. Bizonyos, hogy 1676 előtt (A. Kircher 
állítólag 1659-ben látta a pestis kórokozóját, 1665-ben Hooke penész termőtestet és 
protozoon kövületet és Leeuwenhoek pedig 1676-ban az “animaculakat”, majd a 
különböző alakú mikro-organizmusokat látta) hazánkban még nem vizsgáltak, és oktattak 
olyan élőlényeket, amelyek ma a mikro-organizmusok közé tartoznának.  
A továbbiakban az önálló tanszékeken/intézetekben folyt munka eredményeivel fogunk 
foglalkozni. 
 
Physica Tanszék 
 
A NKE-en 1636-tól a physica nevű tárgy keretei között különböző ismereteket oktattak 
az arisztotelészi koncepciónak megfelelően. Első oktatója Palkovich Márton volt. 
Kísérleti fizikát 1725-től Kolozsváry Pál tanított először. Haiman György és mts-ai 
könyvében olvasható, hogy J. Fatius szerint az Egyetemen 1720-ban a Csillagvizsgáló 
műszerei között levő „ … napmikroszkópot egyenesen a csillagdát meglátogatók 
szórakoztatására szolgáló eszközként …„ kezelték. Később H. Balestrieri azt írta, hogy 
1747-ben … „ A csillagvizsgáló prefektusának szobájában – amely szinte teljesen üres – 
egy mikroszkópon kívül még összeírtak.. „. Ezek a hivatkozások jelenleg több kérdést 
vetnek fel: 
a. Nem állapítható meg, hogy az említett két mikroszkóp egy azon készülék-e? 
b. Az Egyetemen a Csillagvizsgáló csak 1753 és 56 között épült meg. Ezért az idézeteket 
csak akkor tudjuk értelmezni, ha már a Csillagvizsgáló megépítése előtt is végeztek 
volna csillagászati megfigyeléseket, de a Csillagvizsgáló szó szereplése akkor is egy 
kérdőjel. Hogy végeztek-e, azt nem tudjuk. 
c. Foglalkoztunk az Egyetemen használt tankönyvekkel is. Ebben az időszakban a NKE- 
en a tanárok egy része már maga írhatta meg az általa oktatott tananyagot. Ezek között 
voltak olyanok, amelyeket könyv formájában is kinyomtattak az 1650-es évek körül 
Pozsonyból az Egyetemre telepített és híressé vált Egyetemi Nyomdában. Ez a Nyomda 
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adta ki, Jaszlinszky András physica tankönyvének az első kiadását (1756), és a második 
átdolgozott kiadást is (1761). Azonban mielőtt ezekkel a könyvekkel foglalkozunk 
 

 

75. ábra. A napmikroszkóp képe 

 
Reviczky Antal munkáját fogjuk ismertetni. Ő 1757-ben adta ki physica tankönyvét, 
mely két részből áll. Az első részben 323 oldal szöveg, 4 oldal tartalomjegyzék és öt, 
változó számú, ábrát tartalmazó, táblázat található. Ebben a részben, az 5. Fejezetben, a 
272. oldaltól a 297. oldalig olvashatók a fénytannal kapcsolatos ismeretek. Tanította R. 
Bacon lencsékkel kapcsolatos felismerését, és beszélt a mikroszkópról. Bemutatta 
nemcsak a teleszkóp sémás rajzát (V. táblázat, első ábra), hanem az emberi szövet 
mikroszkópos képét és az emberi csontvázat (IV. táblázat, 6., 7. és 8. ábra) is. A második 
rész 228 oldal szövegből, 4 oldal tartalomjegyzékből, és ugyancsak öt táblázatból tevődik 
össze. Ebben a részben a 4. Fejezetben foglalkozott a Phytologiával (a 177-től a 197. 
oldalig). Az 5. Fejezetben a Zoologiaról és az Anthropologiaról írt. A Zoologia első 
alfejezete címe: “De Insectis” (197-199 oldalak). Itt említette meg az infusoriákat, és 
tagadta az ősnemzés lehetőségét. Az Anthropologia fejezet a 211-től a 226. oldalig terjed. 
Hogy használt-e mikroszkópot, arra nézve nincs adatunk. 
Most térjünk vissza Jaszlinszky András physica tankönyvének két kiadására. Az első 
kevésbé modern, mint a második kiadás. Az első kiadásban még nem szerepelnek azok 
az ismeretek, melyeket Rapaics Rajmund leírt. Azok egy része csak a második 
kiadásban található meg. A második kiadás első kötete 470 oldalból és 106 ábrát 
bemutató 8 táblázatból áll. A szerző ismertette a lencséket. A második kötet, melyben az 
élő világgal foglalkozott, 341 oldal terjedelmű és 59 ábrát magában foglaló 8 táblázatot 
tartalmaz. Ebben írta a “De Plantis” (a 264-től a 274. oldalakon) és a “De Animalis” 
fejezetet. Bemutatta a C. Linnetől származó növényi szövet képét (VII. táblázat, 40. 
ábra). A “De Animalis” fejezet első részében az állatokkal (a 274-től a 287. oldalig), a 
második részében pedig az emberrel foglalkozott (a 287-től a 341. oldalakon). Az ember 
szervezetét részletesen ismertette, és 17 szemléltető ábrát is közölt. Hogy 
mikroszkopizált-e, azt nem tudjuk.  
E tankönyvekkel kapcsolatos tapasztalataink alapján csak azt jelenthetjük ki, hogy az 
1750-es évektől már biztosan oktatták a lencséket és a mikroszkópokat. Az nem 
állapítható meg, hogy az említett hat mikroszkóp beszerzése mikor és milyen sorrendben 
történt. Az valószínű, hogy 1720-ban egy nap-mikroszkóppal rendelkeztek. Azt nem 
tudni, hogy mikortól van „valódi górcső” az Egyetemen, mert mint azt a következő 
pontban bemutatjuk, úgy tűnik, hogy a nap-mikroszkóp és a mikroszkóp két különböző 
célból használható eszköz.  
d. Most pedig vessünk egy pillantást a Bugát Pál által 1836-ban fordított és kiadott 
„Tapasztalati Természetudomány (Physica)” c. könyvre. A III. Fő fejezetben a „Néhány 
láttatni eszközrül” c. alatt a következőket írta: „… mivel munkánk kitüzött korlátain tul 
kicsapongni nem akarunk, azért is azok közül csak a’ legösmertebbeket, t.i. a’ sötét 
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komrát, v. hajlékot (és a’ láttani szekrényt), a’ górcsőt, a’napgórcsőt, a’tündérlámpát, és 
a’ tácsőt fogjuk tárgyunkul választani.” A 422. §-ban részletezte a mikroszkóppal 
kapcsolatos ismereteket, majd a 423. §-ban a napgórcsővel foglalkozott. A leírtak alapján 
úgy tűnik, hogy az Egyetemen lévő napmikroszkóp nem is mikroszkóp, hanem valószínű 
a camera obscura egy változata. „… Olly készülékek is vannak, hogy a’ napgórcsővek 
segedelmével átlátszatlan tárgyakat is lehessen általok nagyobbítva látni. …”. 
 
Természettani Tanszék 
 
1769-ben Horváth K. János kezdte oktatni az önálló természettant (fizika és 
mechanika), akinek szakterülete a filozófia és a fizika volt. Tankönyveket is írt. Az első 
1767-ben jelent meg két kötetben. Ez a munka több kiadást (közöttük van német nyelvű 
is) megért. Az első kötet 453 oldal terjedelmű és 6 oldal tartalomjegyzékből, valamint 
107 ábrát bemutató 8 táblázatból áll. Az első kötetben, a kémiával kapcsolatos részben, 
található a “De Fermentatione” fejezet, melyben az erjedés kérdéseit tárgyalta. Szerinte 
“Erjedésen (fermentatio) olyasfajta kavargó, heves belső mozgásokat értünk, amelyek a 
test legapróbb részecskéiben is gyakran megfigyelhetők, különösen azokban az 
esetekben, ha két különböző test, például híg salétromsavi és vaspor keveredik. Azt a 
hirtelen és heves erjedést, amelyet többnyire habzás és bőséges légkibocsátás is kísér, 
pezsgésnek (effervescentiának) nevezzük. Ha az adott anyag egynemű, az is megeshet, 
hogy még igen heves részecskemozgás sem eredményez semmilyen érzékelhető változást 
benne. Ha azonban az adott anyag ellentétes részekből áll, könnyen megtörténhet az is, 
hogy még enyhe, ám tartós mozgás hatására is teljesen más alakban tapadnak össze a 
részecskéi, és a test megromlik. Az erjedést az előbbi esetben bugyogásnak (ebullitio), az 
utóbbiban pedig rothadásnak (putrefactio) szokták nevezni.” … “… Az efféle heves belső 
mozgásokat a keveredő testek kölcsönhatása okozza.” … “… Akármilyen erős is az 
erjedés, előbb-utóbb fokozatos alább hagy és végül megszűnik, feltéve, ha valamilyen ok 
újból fel nem borítja az erőegyensúlyt. Az erjedés lezárulásának elsősorban az az oka, 
hogy a benne részt vevő testek akadályba ütköznek.” … “… Nem mindenfajta 
testkeveredés vált ki azonban erjedést. Bizonyos fajta részecskék úgy illeszkedhetnek 
bizonyos részecskékhez, hogy egyáltalán nem hatnak rájuk, ugyanezek a részecskék 
azonban, ha más részecskékkel kerülnek össze jelentős hatást képesek kiváltani, talán 
csupán attól függően, mekkora a részecskék közti távolság. Hiszen az egyikkel keveredve 
erjedést eredményeznek, a másikkal keveredve pedig nem.” … “Vannak olyan 
erjedéstípusok, amelyekben az erjedő testek egy pillanat alatt felszívódnak. Ezt a 
nitrátpor égésekor figyelhetjük meg.” … A leírtakból megállapítható, hogy ő erjedés alatt 
különböző vegyületek egymás közötti reakcióját értette. A mai terminológia alapján 
olyan vegyületek reakciójáról beszél, melyek keveredésekor heves vagy kevésbé heves 
exoterm folyamat zajlik le. Röviden érintette az “élő anyagok” esetében megfigyelhető 
jelenségeket is. Szerinte “Az élő anyagii erjedési és rothadási folyamatainak 
elindításában igen nagy szerepet játszik a nedvesség. A nedvesség által szétszórt és a 
nehézkedés miatt a kazal mélyén összegyűlő részecskék ugyanis heves erjedésbe 
kezdenek. … Ezzel szemben az olyan élő anyagok, amelyekhez a nedvesség nem fér hozzá 
- például a füstöléssel tartósított húsok, a gyantába vagy a folyékony viaszba ragadt 
rovarlárvák, a bebalzsamozott és eltávolított belsőségű múmiák, vagy az alsó felükön 
kiégetett és úgy a földbe szúrt karók stb.- sokáig ellent képesek állni a rothadásnak.” 
Említette az erjedésben szerepet játszó “anyagot, testet és részecskéket”, de az nem 
állapítható meg, hogy mire gondolt ezen szavak használatakor. Olyan szöveget nem 
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találtunk, amelyben az olvasható, hogy az erjedést élő mikro-organizmusok okozzák. A 
latin szöveget Magyar László András fordította magyarra. 
A II. Főfejezet a 66-tól a 246. oldalig tart, és a fénnyel, valamint a színekkel foglalkozik 
(De lumine et color). Ennek 7. alfejezetében a 183-tól a 185. oldalig olvashatók a 
mikroszkóppal kapcsolatos ismeretek. A készülék a 77. sz. ábrán látható. Az V. Főfejezet 
3. alfejezete 6 oldalból áll, és ott a növényekkel kapcsolatos ismeretek olvashatók. A 
második kötet 480 oldalból, 10 oldal tartalomjegyzékből és 97 ábrát tartalmazó 7 
táblázatból áll. Horváth könyveit átnézve több dolog is megállapítható. Van olyan 
könyve, amelyben a physicából a zoológia és az anthropológia már hiányzik és a 
botanika is csak pár oldalon szerepel. Azt nem tudtuk megállapítani, hogy ő dolgozott-e 
mikroszkóppal. 
Vele részben egyidőben, 1777 és 1784 között Püspöky Ferenc is tanított természettant 
és mezőgazdaságtant. 
 
Természetrajz Tanszék 
 
A Természetrajz (állattan és ásványtan) Tanszék is a Physica Tanszékből vált ki. A 
historia naturalis első tanára Piller Mátyás (1774-1784) volt. Az biztos, hogy egy nagy 
tudású szakember volt, viszont azt nem tudjuk, hogy a tanszékén volt-e mikroszkóp. Erre 
vonatkozó adatot Schultheisz Emil „A nagyszombati egyetem orvostanárai” c. 
könyvében sem találtunk. 1784-ben a Tanszék átkerült az Orvosi Karra. 
 
Mezőgazdaságtani Tanszék 
 
A Tanszék (melynek helyét nem sikerült megállapítanunk) vezetője Mitterpacher Lajos 
(1777-1814) volt, aki az 1780-ban kézirat formában elkészült írásában nemcsak a 
haszonállatok (szarvasmarha, sertés, juh, stb.) tartásáról, hanem azok egyik-másik 
betegségeiről is írt, meglehetősen „szegényes” formában. A kórokozókról nem tett 
említést. Más munkájában a tej hőkezelését javasolta. A növények betegségeivel is 
foglalkozott. Részletesen írt a komló lisztharmatáról; az Ustilagoról/a Mucoról/a 
porüszögről; a Tilletiaról/a Carboról/a kőüszögről; a rozsdáról/a rubigoról és az 
anyarozsról. Mindennek ellenére a gombák pathogenetikai szerepét nem említette. A 
szőlészettel és a borászattal is behatóan foglalkozott. Hangsúlyozta a tisztaság 
fontosságát. Az erjedések különböző formáit részletesen taglalta. Véleményünk szerint az 
erjedés folyamatát ő is az akkor uralkodó kémiai elmélet alapján értelmezte. Ismerte mind 
a szőlő-növény, mind pedig a bor betegségeit, azonban írásaiban sem a mikro-
organizmusokra, sem pedig azok esetleges szerepére nem utalt. Ennek ellenére a 
vetőmagok mészvízzel vagy más lúggal való kezelését/a csávázást oktatta. Ezt a kezelést 
fontosnak tartotta egyes növényi betegségek előfordulásának csökkentése szempontjából. 
Az “Elementa Rei Rusticae” c. 1816-ban és 1817-ben többedik kiadásban megjelent nagy 
munkája 3 kötetes. Az I. kötet 465 oldal szövegből és 22 oldal indexből, valamint egy 
oldal mikroszkópos növénytani képekből áll. A növények betegségeivel a 88-tól a 95. 
oldalig foglalkozott. A fák ártalmait a 441-től a 444. oldalon taglalta. A II. kötet 363 
oldal szöveget és 16 oldal tartalomjegyzéket foglal magában. Írt a szőlőkről, a fákról, az 
állatokról, a madarakról, a méhekről és említést tett az emberről is. Érintette a bor (64-75. 
oldal), a fák (130-134. oldal) és a méhek (342-350. oldal) ártalmait. A III. kötet 
terjedelme 386 oldal szöveg és 13 oldal index. A szövegben főleg a különböző 
mezőgazdasági termékekkel foglalkozott. Mitterpachert Faliczky Mihály (1814-1815 



 119

mint helyettes, 1816-1841) és Sztanojovics Lázár (1841-1850) követte. 1850-ben a 
mezőgazdaságtan oktatása a Bölcsészeti Tagozaton megszűnt. 
Egy adat szerint, 1787-től, a Mezőgazdasági Tanszék keretei között, négy és félhónapos 
állatgyógyászati oktatást kezdett Tolnay Sándor. Azt nem ismerjük, hogy Tolnay és 
utódai ezt a tárgyat meddig oktatták a Tanszék keretei között. 
Mitterpacher Lajos már rendelkezett mikroszkóppal, melyet halála után, a rokonsága a 
Pannonhalmi Apátságnak adott el. (Ennek a mikroszkópnak a fényképe is látható a 
könyvünk borítóján.) Valószínű, növény-szövettani vizsgálatokat végzett. Hogy utódai 
használtak-e górcsövet, azt nem tudjuk. 
 
5.3.7.2. Orvosi Kar Tanszékei 
 
5.3.7.2.1. Physicusok képzése 
 
Botanikai és Kémiai Tanszék 
 
A Botanikai és Kémiai Tanszék első vezetője Winterl József Jakab (1770-1809), 
nemzetközileg ismert orvos, vegyész és botanikus szakember volt. Saját költségére 
Botanikus Kertet alakított ki. 1810-ben a két Tanszék szétvált.  
A Botanika Tanszéket Winterl után Kitaibel Pál (1810-1815), Schuster János (mint 
helyettes 1815-1817), Haberle Károly (1817-1832), Sadler József (1834-1848) és 
Gerenday József (1848-1849) vezette. 1850-ben ez a Tanszék a Bölcsészeti Tagozatra 
került. Kitaibel gyűjteményében megtalálhatók különböző (kalapos és farontó) gombák 
és algák is. Leírta a zab rozsdabetegségét. Schuster az egyetemi tanulmányai befejezése 
után pestis és cholera járványok elleni védekezésben vett részt. Később megírta a 
“Terminologia botanica” c. tankönyvét 1815-ben, melyben a növények esetében 
gyakorlatilag a Linné-féle rendszertant ismertette. A növényvilágot hét osztályba sorolta: 
gombák, algák, mohák, harasztok, füvek, pálmák és növények. A növényeket négy 
divízióba tette: fák, bokrok (frutices), suffrutices és füvek. Beszélt még a lythophytákról 
és a zoophytákról is. Ez a tankönyv reálisan, a kor színvonalának megfelelően, mutatta be 
az akkor ismert növényvilágot, közöttük a mikroszkópos méretű élőlényeket is. Itt 
érdemesnek tartjuk azt is megemlíteni, hogy Schuster eredményesen munkálkodott a 
magyar szakszavak megszületésénél és alkalmazásánál. Haberle Károly tevékenysége itt 
főleg azért érdemel említést, mert ő alkalmazta először hazánkban De Candolle 
természetes rendszertanát. Sadler József ismerte a külföldi mykológusok eredményeit. 
Foglalkozott mikroszkópikus növényekkel is. A „Magyar Plánták Szárított 
Gyűjteménye” c. művében szerepeltette az élősködő gombákat, és beszámolt az üszög 
természetéről 1824-ben. Azt is megírta, hogy miért foglalkozott ezekkel a növényekkel: a 
cryptogam …”növényeknek az esméretére a gazdáskodóknak elkerülhetetlen szüksége 
vagyon, mivel őket, mint a növények betegségeinek szüleményjeit úgy kell tekinteni, mint 
persenéseket; már pedig a növények betegségeinek és ezek szüleményjeinek tsak ugyan 
illetni kell minden mezei gazdát.” Feltételezhető, hogy már ekkor is ismerte és használta 
a mikroszkópot, és 1846-ban elkezdte a mikroszkópos paleontológiai vizsgálatait. 
Dolgozott a Magyar Nemzeti Múzeum Természetrajzi Tárában is. 
 
Kémiai Tanszéket a szétválás után Schuster János (1810-1838), Sadler József (1838-
1841), Sangaletti Ede/Eduárd (1841-1848), Nendtvich Károly (1848-1849) vezette. 
Ekkor a tanszék a Bölcsészeti Karra került vissza.  
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Élettani és Gyógyszertani Tanszék/Élettani és Felsőbb Anatómiai Tanszék 
 
Az élettan, a gyógyszertan és a felsőbb anatómia/szövettan közös oktatását Prandt 
Ádám Ignác (1770-1783) kezdte el. Az önálló élettan tanítás 1783-ban Rácz Sámuel 
(1783-1807) vezetésével indult, aki többek között foglalkozott a himlővel, a scarláttal, 
valamint a diphtheria és a scarlat differenciál diagnosztikájával is. Ő fordította A. Störck 
„Orvosi Tanítás …”c. könyvét magyarra 1778-ban. A himlővel kapcsolatban a 
következőket írta: “Az Hojagos himlő akár gonosz indulatu, akár jó indulatu légyen, 
mégis mindenkor ragadós nyvaja, és nem csak illetés (érintés – R. B. megjegyzése), 
hanem a levegő ég által – is szokott másra ragadni.” Részletesen írt a himlő béoltásáról, 
a variolációról. Érdekes, ahogyan tárgyalta a dysenteria okait (többek között 
megemlítette a büdös, avagy férgekkel és apró állatokkal bővelkedő víz fogyasztását is). 
A scarlat okára vonatkozóan pedig a következőket írta: „...Plenciz a Skarlátnak 
Támadását valami bizonyos nemű eleven Magoknak tulajdonítja, mellyek magokat meg-
szaporíthatják, és tovább gyarapíthatják. Ezek a Magok a Szél által meszsze Földekre 
hajtatnak (légúti fertőzés); néha pedig valami Testben sokáig mintegy Élet nélkül el-
rejtve maradnak (tünetmentes hordozás), míg egyszerre meg nem mozdíttatnak…”. Rácz 
a Bécsben dolgozó M. A. von Plenciz 1762-ben kiadott könyvében leírtakra hivatkozott. 
Ebben olvasható a következő idézet is: „über die Existenz – auch unsichtbarer – 
animalcules, die in d. Luft vorkommen u. nach einer Ruhezeit zu Fliegen, Käfern, 
Mückenlarven u. a. auswachsen; wird damit zu d. Verteidigern eines Contagium 
animatum gerechnet: für jede infektiöse Krankheit sei ein eigenes Contagium 
(“seminium”) vorhanden.” Ő volt az is, aki a magyar nyelvű oktatásért harcolt. 
A szövettant továbbra is az élettannal együtt oktatták egészen 1891. szeptemberéig. 
Akkor e tárgy oktatása a Kórbonctani Intézet feladata lett. Rácz utóda a polihisztor Bene 
I Ferenc (1807-1809) volt. A himlővel kapcsolatban két könyvet is írt. A könyvében „A 
Himlőbetegség okai” c. fejezetben a következőket írta: „A Himlőbetegség támadására 
kivántatnak két környül-állások: elsőször; a himlőméreg, úgy mint gerjesztő ok. 
másodszor, a testnek hajlandósága a méreg fel vételére. A Himlőméreg készitetik a 
himlőbetegség által a betegnek testében, és ha más egészséges testben vitetődik, ebben 
szinte azt a himlőbetegséget gerjeszti fel. Ezt ragadozásnak nevezzük...”. Könyvének 4. 
cikkelyében arról is írt, hogy a himlő kiírtható! (Aminek a megtörténtét 1979-ben 
jelentette be a WHO.) Bene I Ferenc nemcsak a védhimlőoltás bevezetésénél játszott 
szerepet, hanem az 1831-ben kitört cholera-járvány felszámolásában is részt vett. 1841-
ben megszervezte a „Magyar Orvosok és Természetvizsgálók  Vándorgyűlését”. Őt 
követte Lenhossék Mihály Ignác (1809-1820), aki a stafétabotot Schordann 
Zsigmond-nak (1820-1850) adta át. Azt biztosan állíthatjuk, hogy 1815-ben Lenhossék 
Mihály Ignác mikroszkópot vásárolt. Hogy a Tanszéken ezt megelőzően volt-e már 
mikroszkóp, azt nem tudjuk. Lenhossék Mihály Ignácnak az 1816-1818 között 
megjelent “Physiologia medicinalis” c. könyvéből a következőket emeljük ki. Az I. kötet 
(Physiologiae generalis) tartalomjegyzékében a minket is érdeklő alábbi címek 
szerepelnek: “39. Vivae naturae gradatis, 40. Corpora cryptogama, (Zoophytak, 
Phytozoak) 41. Plantae, 42. Animalia, 44. Animalia classis inferioris, 44. Animalia 
classis superioris.” A szerző a graduációt figyelembe vette. A két nagy csoportba tartozó 
élőlényekkel kapcsolatosan a következőket írta: “A cryptogam szervezetek dupla sorba 
rendeződnek saját belső felépítésük szerint, akár az Állatok, akár a Növények 
Országához tartoznak inkább. A zoophyták belső szerkezete az Állatok Országához 
(Regnum Animale) tartozókéra hasonlít, míg a külső alakjuk a növényekéhez áll 
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közelebb. A phytozoáknak külső felépítése és belső szerkezete is van, rokonságot 
mutatnak a növényekkel. 
A.) Zoophyta: igen egyszerű organizáció, egyik része és szerve sem szimmetrikus, és 
egyikből sincs neki kettő. A nedvek keringésének nincs semmiféle szerkezete, és idegnek 
sincs benne semmi nyoma.  Érzékszervei nincsenek. Egyszerű emésztőszervei vannak. 
Izmos készülékkel/részekkel pedig csak a legfejlettebbek (Holothuma tubulosa Gmel) 
rendelkeznek (csillagok, aktiniák, pennatulák, korallok, gergoniák, egysejtű vízi 
élősködők). 
B.) Phytozoa: egyszerű szerkezet, vagy húsos, vagy fonalas hártyás vagy bőrszerű. A 
petefészken kívül nincsenek nemi szervei. Vagy a petefészek teszi ki az egész testet, vagy 
az foglalja magába a petesejteket és sajátosabb szerveiket. Némelyek (gombafélék) 
hasonlítanak az izmos állatokhoz szerkezetük és elegyük tekintetében. (Gombák, 
vízfonalak, algák, zuzmók, hepatikák, mohák, páfrányok, hínárok). Ennyit tudott egy 
nemzetközileg ismert és elismert professzor a “mikro-organizmusokról” abban az időben. 
Tudása megszerzését segíthette Grossinger 1797-ben kiadott könyvének ismeretanyaga 
is. Országos főorvos is volt, és ennek során fontos intézkedéseket tett a járványos 
betegségek megfékezése érdekében. Többek között új pestis-szabályzatot és a himlővel 
kapcsolatosan összefoglaló állásfoglalást bocsátott ki. Foglalkozott a cholera, a keleti 
marhavész, a scarlatina, a himlő és a veszettség elleni védekezés lehetőségeivel is. 
Rapaics szerint Schordann Zsigmond 1840-től négy mikroszkópot is beszerzett, az 
utolsót 1848-ban. A hagyományok szerint saját könyveit és mikroszkópjait, az oktatás 
segítése céljából, a hallgatók rendekezésére bocsátotta. Schordann már az 1840-es 
években foglalkozott az alsóbbrendű állatokkal és a felszíni vízek mikrofaunájával. 
Mellette indult Margó Tivadar tudományos pályája, aki 7 évig volt a tanársegédje. 
Schordann írásban is beszámolt a magyarországi cholera-járványról. 
 
Általános Kór- és Gyógytan/Belső-Bajok Kór- és Gyógytana Tanszék 
 
A Tanszék első vezetője Schoretich Mihály (1770-1783) volt, aki korábban megyei 
physicusként is dolgozott. 1783-ban a belső-bajok kór- és gyógytana/belgyógyászat, 
valamint a kórtan és a gyógyszertan oktatása szétvált. A Kórtan és a Gyógyszertan 
Tanszék vezetői voltak Prandt Ádám Ignác (1783-1792), Stipsics Ferdinánd (1792-
1819), aki korábban megyei főorvosként, kórházigazgatóként, majd Pest főorvosaként 
tevékenykedett, Lenhossék Mihály Ignác, mint helyettes (1819-1821), Auer Gábor 
(1821), Schuster János, mint helyettes (1821-1824), Tognio Lajos (1824-1848), 
Wagner János, mint helyettes (1848-1849). Mivel 1819-től Lenhossék itt is 
tanszékvezető volt, valószínű, hogy legkésőbb ettől az időponttól, e Tanszéken is volt 
mikroszkóp. Ezért nem meglepő, hogy Tognio Lajos a burgonya betegségét 
tanulmányozta mikroszkópos és kémiai módszerek segítségével az 1840-es években. Bár 
ő látott “mikroszkopikus gombákat” (gombákat és/vagy baktériumokat?) a beteg 
burgonyában, ennek ellenére nem tudta megállapítani a romlás okát. Ha belegondolunk 
abba, hogy a kórokozó gomba, baktérium, vagy vírus is lehetett és az utóbbi kettőről 
akkor még nem tudtak semmit, ill., hogy az akkori mikroszkópoknak, valamint más 
technikáknak milyen volt a fejlettsége, akkor ezen nincs mit csodálkoznunk. Török 
János 1846-ban már ismerte és ismertette is Tognio eredményeit és a véleményét az 
alábbi mondattal fejezte ki: “Legyen Tognionak ezért hála és dicsőség!”. Az akkori 
ismeretek tükrében ezzel a kijelentéssel ma is egyet kell értenünk. 
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Belső-Bajok Kór- és Gyógytan Tanszék/Belgyógyászati Tanszék 
 
A physicus és a chirurgus képzésnek megfelelően az Egyetemen egyes tárgyak 
vonatkozásában két “tanszék” létezett. Ez volt a helyzet a belső-bajok kór- és gyógytan 
esetében, bár 1783 és 1808 között a két tanszék vezetői azonos személyek voltak: 
Shoretich Mihály (1770-1786), Trnka Vencel (1786-1791), Schönbauer József (mint 
helyettes 1791-1792), Prandt Ádám Ignác (1792-1808). Trnka foglalkozott többek 
között a váltólázzal, a szemgyulladásokkal és a tetanussal is. Schönbauer József, aki 
zoológus is volt, lényeges megállapításokat tett a legyekkel és a szúnyogokkal 
kapcsolatosan. Emellett érdeklődést tanúsított az ásványvizek vonatkozásában is. 1808-
ban a Tanszék kettévált. 
A physicus-tanszéken Prandt Ádám Ignác (1808-1814), Bene I Ferenc (1814-1840), 
Tognio Lajos (1840-1843) és Sauer Ignác (1843-1850) volt vezető. Mint már 
említettük, Tognio végzett mikrobiológiai kutatásokat, és adatot találtunk arra nézve is, 
hogy Sauer, aki országos főorvos is volt,  a működése során segítette a mikroszkóp 
használatának elterjedését, és kiemelten foglalkozott a typhus és a cholera 
problémakörével. Tapasztalatai nyomtatásban is megjelentek.  
 
Különös Gyógytan Tanszék 
 
Schönbauer József (1791-1807) kezdte e tárgyat oktatni. Őt követte Petrovits Máté 
(mint helyettes 1809-1810), majd Stulfa/Széky Péter (1810-1812). Ezután rendszerint a 
belgyógyászat mindenkori professzora tanította e tárgyat 1851-ig. Akkor e Tanszék 
megszűnt. Stulfa Péter, aki orvos volt, 1799-től 1803-ig a Klinikán dolgozott, majd 
Tolnay Sándor adjunktusa volt 1810-ig, és innen került a Gyógytani Tanszék 
professzori székébe. 1831-ben beválasztották a cholera leküzdésére alakult bizottságba. 
 
Állattani és Ásványtani Tanszék 
 
A különleges természetrajz (állattan és ásványtan) tanára Piller Mátyás (1784-1788) 
volt. Az Orvosi Karon 1850-ig oktatták ezt a tárgyat. Akkor e Tanszék a Bölcsészeti 
Tagozatra került vissza. Pillert Schönbauer József (1788-1807), Reisinger János 
(1807-1808), Schuster János (mint helyettes 1808-1810) és ismét Reisinger (1810-
1849) követte a tanszék élén. Schönbauerről már szóltunk. Reisinger, aki sebész volt a 
növény- és az állatvilággal is foglalkozott. 1846-ban írta meg az “Állattan a 
gerincesekről” c. könyvét. Ebben az ötödik Czikkben “Az állatok nemző részei, azoknak 
működései, és szaporodási módja” c. részben négy féle “nemződést” ismertetett. Az első 
az öntermülési, a második a sarjadzási, a harmadik a csírábóli és a negyedik a nemektőli 
forma. Az elsőben a régi spontán születésen alapuló elméletet fejtette ki reálisnak tűnő 
érvei alapján, feltételezve azt, hogy élettelenből az ő idejében is kialakulhat a 
legprimitívebb élet, de azt is elmondta, hogy Harvey és Ehrenberg állításai cáfolják 
ennek a lehetőségét. A második esetben “… az állat több részekre oszlik, vagy testéből 
egy sarjadéknemű kinövés emelkedik ki, melly később elválik, s uj egyeddé fejlődik ki. 
Ekként szaporodnak az öntermés által eredt ázbarcsák (Infusoria), habarczok (Polypi) és 
némelly férgek. A) Az állatnak két vagy több egyenlő részre-hosszába vagy széltébe való 
repedése által. B) Oldal kinövésekkel, mellyek vagy elválnak, s uj egyeddé fejlődnek ki, 
vagy az anya-testtel maradnak összenőve; ekkép származnak a habarczok (Polypi).” 
…“Hogy pedig sarjadzás által származhassanak az állatok, szükséges: hogy az 
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életmüvesség minden részben, mellyből sarjadzás támad, az egyed fentartására 
megkivánható életmüvek meglegyenek, mert csak az olly részek képesek uj egyeddé 
kifelődni.” Itt tulajdonképpen a mikro-organizmusok osztódással történő szaporodását 
írta le a kor színvonalának megfelelően. Mindezek ellenére nem tudjuk, hogy a tanszéken 
volt-e abban az időben mikroszkóp. 
 
Állatjárványtani/Barmászati Tanszék- Állatgyógyintézet/Állatorvosi Tanintézet 
 
A Királyi Tudományegyetem Orvosi Karán 1783-ban rendkívüli tanár kezdte az 
állatjárványtant oktatni a physicus és a chirurgus hallgatóknak. 1787-ben, királyi döntés 
értelmében, Állatjárványtani/Baromorvosi Tanszéket alakítottak ki, melynek vezetésére 
Tolnay Sándor (1787-1818) kapott megbízást, akinek az oktatás mellett, a tanszéket is 
meg kellett szerveznie, részt vett a jogalkotás folyamatában, szakvéleményeket adott és 
gyógyászati termékek hatékonyságát is ellenőrizte, vagyis kutatást is végzett. Tolnay 
utóda a Tanszéken Brunkala Román (1818-1821) lett, aki korábban a keszthelyi 
Georgicon oktatója volt, és már 1810-től segítette főnöke munkáját. Ő állattenyésztéssel 
és marhavészel kapcsolatos kérdéseket tanulmányozott. Őt Kozarics György (1821-
1826) követte. Kozarics utóda az orvos és állatorvos Hoffner József (1826-1841) lett, 
akit Zlamál Vilmos (1841-1851) követett. Hoffner 1827-ben „A járvány-nyavalya 
tanítmány„ tárgyat is előadta. Az előadásai anyaga kéziratban maradt fenn „Nyavalya 
Tudomány” címen Kontz István összeállítása alapján, mely 1830-ban készült. Ebben 
Hoffner foglalkozott a „ragadványos nyavalyával/a morbus contagiosussal”. A leírtak 
lényegét fontosnak tartjuk bemutatni, mert akkor még nem sokat tudtak a mikro-
organizmusokról. Hoffner véleménye figyelemre méltó. A „Különbségek a nyavalya 
tovább terjedése módjára nézve” c. alfejezetban azt mondta, hogy „…Minden az 
állatokon előkerülő nyavalyák ahoz képest, hogy vagy bírnak azon tulajdonsággal, és 
képességgel, hogy lefolyások alat általok egy bizonyos nyavalyás termény – azaz mikro-
organizmus R. B. beszúrása és kiemelése - jőjönléterle, melly más különben egészséges, 
ugyan azon vagy más fajbeli állatul közöltetvén abban hasonló nyavajátt gerjeszt, és ugy 
terjed továbbra, vagy hogy ezen képesség nélkül valók, eloszlanak ragadványos és nem 
ragadványos nyavalyákra. Ő a „különös nyavalyás terményt ragadmány contagiumsnak 
nevezte, mely az azonos fajú állatban azonos, a más fajú állatban legalább hasonló 
nyavalyás változást gerjeszt, „ugy hogy e szerint a nyavalya, mind inkább, s inkább 
gyarapodik és sokasodik.” A nyavalyáknak járványos és hónni (endémiás R. B. szerint) 
formáit különböztette meg. Az utóbbi esetben egy állományban a betegség egyik állatról 
csak egy másikra terjed. Azt is kifejtette, hogy a „ragadmánynak … mesterséges által 
vitele, vagy is beoltása (insitio) által a bizonyosságig nyilatkozik ki, és az illyes velevaló 
bánás nélkül igen nehéz is volna valamelly nyavalyának másra ragadhatósságát, bizvást 
és tsalhatatlanul meghatározni…”. Ezek fényében állítható, hogy ő, már a B. anthracis 
felfedezése előtt, kísérletes állatjárványtant adott elő. Az elmondottak alapján érthető, 
hogy Hoffnert miért ismerték el, és lett az MTA első orvos-állatorvos tagja. Ugyanakkor 
itt visszautalunk a Pápai Páriz Ferenc könyvében leírt, és korábban már említett 
„diagnosztikai célú állatkísérletre”, valamint Fekés György könyvére, melyben az 
olvasható, hogy ő állatkísérletet és önkísérletet is végzett az általa használt szer 
hatásosságának igazolására. (Mellesleg azt is megjegyezzük, hogy R. Koch az e témával 
kapcsolatos postulátumát csak az 1870-es években tette közzé.) Hoffner egy másik 
könyvében foglalkozott a gyulladások kérdésével, de ebben, a lehetséges kórokok között, 
a ragadmányok említését nem találtuk. A felsoroltak mellett korrekt szakvéleményt adott 
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Zlamál Vilmos marhavész meggátlására alkalmazott oltási kísérleteiről és módszerének 
jelentőségéről (lásd: Bakonyi Ferencné II.). Zlamál, az oktatás mellett, nemcsak 
tankönyveket írt, hanem, már az Egyetemre való kinevezése előtt, első munkahelyén, 
1835-től tanulmányozta a marhák megbetegedéseit, elsősorban a járványos marhavész 
behurcolásának kérdését és a lótenyésztés problémáit. Ő volt az, aki először felismerte a 
marhavész kiütéses formáját Jánoshidán. 1838-ban Zlamál még azt tapasztalta, hogy a 
marhavész juhokra és kecskékre nem terjedt át. 1861-ben ezt a nézetét már revideálnia 
kellett az újabb tapasztalatok alapján. 1839-ben, mint országos állatorvos (1838-ban 
került ebbe a pozícióba) a marhavész ellen ő is “védőoltást” alkalmazott. (Itt utalnunk 
kell arra, hogy Dániában 1776-ban, Hamburgban U. C. Salchow 1779-ben, Adami Pál 
Bécsben és Havas Ignác Tolna Vármegyében őt megelőzően már végeztek ilyen 
védőoltást.) Tanulmányozta az “oltóanyag” használhatóságát a tárolási feltételek 
függvényében, valamint az oltás kivitelezésének módozatait. Erről a munkájáról az 1863-
ban kiadott könyvében a következőket írta: “… Az 1839. évi téli – februárban, R. B. 
beszúrása - Torontálmegye Ivánda helységben általam tett oltási kísérletek alkalmával, 
maravészben szenvedő állatoktól származó orr-nyákot gyüjték s különnemü viszonyok 
alatt tettem el a ragály tarthatóságának kipuhatolásának végett. …” A korábban már 
említett, a keszthelyi Georgiconban empirikus alapon végzett ovinatiot követően Zlamál 
is a kísérletes állatorvosi vakcinológia továbbfejlesztőjének tekinthető. Ő azt is 
megállapította, hogy a hazai szarvasmarhák általában rezisztensebbek a fertőzésekkel 
szemben, mint a “nyugati” fajták. 1863-ban egy modernebb mikroszkópot is beszerzett. 
A marhavész elleni küzdelmet több területen is folytatta, és később az 1850-es évek után, 
irányította az állategészségügyi szervezet kialakítását, részt vett állategészségügyi 
jogszabályok kidolgozásában képviselte hazánkat nemzetközi fórumokon, és vezetésével 
sikerült a járványos marhavésztől mentesíteni hazánkat. Az ő erőfeszítéseinek 
köszönhető, hogy 1851-ben létrehozhatták az állategészségügyi ismeretek oktatásánál 
nélkülözhetetlen második tanszéket, a Kórbonctan és Élettan Tanszéket, melynek 
vezetője, Szabó Alajos medicus lett, és ugyanekkor a Gyógyszertani Tanszéket is, 
amelynek élére Galambos Márton került, aki elindította az önálló állatorvosi 
gyógyszertan tanítását. Ugyancsak Zlamál érte el, hogy az Állatjárványtani Tanszék, 
valamint az Állatgyógyintézet a Tudományegyetemtől független intézményként kezdett 
működni 1851-ben. Ezzel indult el a humán egészségügyi oktatástól elkülönült 
állategészségügyi képzés Pesten, és teremtődött meg az önálló tudományos vizsgálatok, 
közöttük a mikrobiológiai kutatások alapja is, de ezeken a területeken még évtizedekig az 
orvosok játszották a vezető szerepet. 
 
Államorvostan - Orvosi Rendészet és Törvényszéki Orvostani Tanszék 
 
Az orvosi rendészetet és az államorvostant először Schraud Ferenc (1793-1802) oktatta, 
aki kiválóan képzett szakember volt. Dolgozott mint megyei főorvos, majd országos 
főorvos 1802-től. Több súlyos járvány (egy pestis, két typhus és egy sárgaláz)  leküzdője 
és a védhimlőoltás bevezetésének szervezője volt. Javasolta Oltófőállomások  
létrehozását. Utóda Schönbauer József (1798/99 mint helyettes) volt. Őt Rácz Sámuel 
(1802/03) követte, majd Bene I Ferenc (1803/04 és 1804/05 I. félévben mint helyettes; 
1805-1816) került a tanszék élére. Mint ahogy már említettük, szerteágazó és nemzetközi 
szinten is jelentős tevékenységet fejtett ki. Többek között szerepet játszott a 
közegészségtan megalapozásában is. Utána Böhm Károly (1816-1841), Bene II Ferenc 
(1841-1845 mint helyettes) és Rupp Nepomuk János (1845-1874) oktattak, mint 
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vezetők, ezen a Tanszéken. Rupp már biztosan használt mikroszkópot, de azt nem 
tudjuk, hogy a Tanszékre mikor került az első górcső. Fontos közéleti tevékenységet is 
kifejtett. Ő volt az Országos Közegészségügyi Tanácsnak és a Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társulatnak az elnöke. 
 
Anatómiai Tanszék 
 
A felsorolt tanszékeken kívül itt még az Anatómia Tanszéket kell megemlítenünk. E 
Tanszéken Trnka Vencel (1770-1790) kezdett oktatni. Az anatómiai ismeretek mellett a 
kórbonctant is itt kezdték előadni. Utódai voltak Báró János (1790), Szening János 
(1790-1806), Rácz Sámuel (1807-1808), Stáhly Ignác (1808-1819), Böhm Károly 
(1819 mint helyettes), Kieninger Boldizsár (1820-1823), Stáhly Ignác (1823-1834), 
Csausz Márton (1834-1858). Stáhly Ignác először az Anatómiai Tanszéken volt vezető, 
majd a Kórbonctanon oktatott, és végül mint az apja, a Sebészeti Tanszéken volt tanár. 
Ezek mellett országos főorvos is volt. A minisztériumban is tevékenykedett. Az orvosi 
ügyeket és a gyógyszerbeszerzét irányította. A szabadságharc alatt sokat tett a hadi 
egészségügy és a honvédorvosi kar megszervezése érdekében. Csausz, aki orvos és 
anatómus volt, részt vett az 1831. évi cholerajárvány elleni küzdelemben, és ő már 
biztosan rendelkezett mikroszkóppal. Végrendeletében jelentős összeget hagyott 
tudományos célú kutatásokra. Mellette tanult és dolgozott Lenhossék József, aki 
örökölte mestere górcsövét is. 
 
A kórbonctant először Trnka Vencel (1770-1790) tanította, majd Szening János (1790-
1806), Rácz Sámuel (1807-1808), Stáhly Ignác (1808-1819), Kieninger Boldizsár 
(1819-1834), Csausz Márton (1834-1858) és Arányi Lajos (1858-1859) voltak a 
tanszékvezetők.  Csausz híres magánorvos volt, az Orvosi Karon különböző tisztségeket 
töltött be. A kórbonctan független, önálló tárgyként való tanítását Arányi Lajos kezdte 
el 1844-ben, és ő alakította ki az önálló Tanszéket is 1850-ben. Tankönyvet írt, oktatási 
ábrákat készített és művészkedett. 
Ezzel a Tanszékkel azért kell foglalkoznunk, mert mint később látni fogják, a 
kórbonctant és a kórszövettant művelő szakemberek a mikrobiológia oktatásában és a 
mikrobiológiai kutatások végzésében, hosszú időn keresztül fontos szerepet játszottak. 
 
5.3.7.2.2. Chirurgusok és szülészmesterek képzése 
 
A NKE Orvosi Kar és a kolozsvári Orvos-Sebészi Tanintézet felállítása után a céhes 
sebészképzés jelentősége lecsökkent. Az Egyetemen a sebészek vizsgáztatása ugyan már 
1770-ben elindult, azonban az oktatás csak 1773-ban vagy 1774-ben kezdődött el. A 
sebészmester-képző tanfolyamra a sebészcéh által felszabadított növendékek 
iratkozhattak be. A sebészek belbetegeket 1786-ig nem kezelhettek. 1777-től a 
sebészhallgatók is tanultak belső-bajok kór- és gyógytant/belgyógyászatot és 1785-től 
kezdve bábaságot és baromorvostant is. A Helytartótanács 1784-ben megjelent rendelete 
a sebészeket két csoportba osztotta: az elsőbe az Egyetemen vizsgázottak tartoztak, a 
másodikba azok kerültek, akik ilyen vizsgát nem tettek. Az utóbbiak csak kisebb, külső 
beavatkozásokat végezhettek. 1784 azért is egy fontos évszám, mert ettől az évtől kezdve 
lett a physicus hallgatók számára is kötelező a sebészet és a szülészet hallgatása. 
1786-ban II. József egységesítette a physicus- és a chirurgus képzést. Az ún. orvos-
sebészi tanfolyamon a képzés hossza először 4 év lett 1806-ig. (A sebészmesterek mellett 
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képeztek még ún. polgári sebészeket kétéves tanfolyamon. Ez az oktatási forma 1872-ben 
szűnt meg, csakúgy mint a sebészcéhek működése is.) 
A szülésnél való közreműködés a bábák feladata volt, viszont szülészeti műtéteket csak 
sebészek végezhettek. 
Az Egyetemen képezték a szemészmestereket és a szülészmestereket is. Szemész- vagy 
szülészmester vizsgára csak orvostudor vagy sebészmester volt bocsátható. A 
szemészetet 1770 és 1804 között a Sebészeti Tanszék tanára oktatta. Ugyancsak itt 
tanították a szülészetet is 1770 és 1812, valamint a fogászatot 1770 és 1906 között. A 
sebészek képzése a következő tanszékeken történt: 
 
Sebészeti Tanszék 
 
Plenck József Jakab (1770-1783) volt a nagyszombati Egyetemen a sebészet és a 
szülészet nemzetközi hírű, első tanára. Plenck az orvostudomány számtalan területén 
(pl.: szemészet, bőrgyógyászat, sebészet, szülészet, fogászat és növénytan) nemzetközi 
szinten is kiemelkedő színvonalú szakkönyveket írt. A jelzett időszak előtt és után is 
külföldön oktatott. 1766-ban leírta a syphilises betegek higannyal való kezelését. 
Emellett a bőrbetegségeket is modern koncepció alapján osztályozta. Külön fejezetben 
foglalkozott a bőr kórokozóival. Ezzel egyértelműen bizonyította, hogy az emberi 
bőrbetegségek bizonyos fajtáit különböző makro-organizmusok okozzák. Könyve 
olvasásakor az is megállapítható, hogy a mikro-organizmusokról, mint kórokozókról, 
ebben a fejezetben, még semmit sem írt. 1794-ben Bécsben írt növénytan könyvében 
rendszerezett formában foglalkozott a növények betegségeivel. A kórokozók között 
szerepeltette a Mucort. Plenck utódai voltak: Stáhly György (1784-1801), aki sebész, 
szülész és szemorvos is volt, Eckstein Ferenc (1803-1826), Stáhly Ignác (1827-1840), 
Piskovich János (mint helyettes 1841-1843), Balassa János (1843-1868). Eckstein 
először Stáhly György tanítványa volt, majd mint tisztiorvos működött. Ezután 23 évig 
volt tanszékvezető. Stáhly Ignác apjához hasonlóan sebészetet, szülészetet és 
szemészetet adott elő. Megteremtette a szemészeti fekvőbeteg részleget a szembetegek 
számára. Balassa páratlanul gazdag sebészi működésének méltatása nem a mi 
feladatunk. Csak azt említjük meg, hogy megtanult mikroszkopizálni és a tanszékén 
végeztek először rendszeresen vizeletvizsgálatokat. Az ízületi és a csont-tuberkulózisok 
kezelésével is foglalkozott. Az Orvosi Hetilap társalapítója, továbbá megalapítója és 
elnöke volt az Országos Közegészségügyi Tanácsnak. 
 
Belső-Bajok Kór- és Gyógytan Tanszék/Belgyógyászati Tanszék 
 
A chirurgusoknak 1783-tól 1808-ig a physicusokkal együtt oktatták a belső-bajok kór- és 
gyógytant. A Tanszék akkori vezetőiről már korábban beszéltünk. 1808-ban megalakult 
az önálló chirurgus-képző Belgyógyászati Tanszék, ahol Stulfa/Széky Péter (1808-
1817), Polyánkay Ignác (1817-1818, mint helyettes), Gebhardt X. Ferenc (1821-1860) 
volt a vezető. Gebhardt Bene I Ferenc mellett dogozott 1815-től. Mestere hatására 
kezdett himlővel kapcsolatos problémákkal foglalkozni. Több tankönyvet is írt. Ezek 
közül fontos megemlíteni az 1827-ben született az „Útmutatás az orvosi gyakorlásra, 
vagy bévezetés a’ beteg’ ágya mellett való orvosi tanításra.” címűt, melyben leírta, hogy 
„Minekelőtte az Orvos az orvosi gyakorláshoz fog, szükséges hogy esmérje azon orvosi 
regulákat, mellyek szerint a’ nyavalya kivizsgáltatik, felfedeztetik és megorvosoltatik. 
…”. A másik  „A különös orvosi nyavalya- és gyógyítástudomány alapvonatja I. és II. 
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darabját” c. alkotása. Az első kötet 1828-ban, a második 1838-ban látott napvilágot. A 
bevezetőben kifejtette, hogy a könyveiben a pathológia és a therápia eredményei alapján 
értelmezte a különös nyavalyákat, közöttük a fertőző betegségeket is. Továbbá, hogy 
nemcsak a mások által összegyűjtött ismereteket, hanem a saját betegágy mellett szerzett 
tapasztalatait is közreadta a munkáiban. A bemutatott therápiák között pedig csak 
olyanokat sorolt fel, melyeket többszörösen kipróbáltak, és sikeresnek bizonyultak. Az 
első kötetben 1. a hideglelésekkel/lázakkal és 2. a gyúladásokkal foglalkozott több mint 
575 oldalon keresztül. A lázakat két főcsoportban ismertette. A második főcsoporton 
belül két csoportot különböztetett meg, továbbá az első csoport esetében további 4 
alcsoportba sorolta a mondanivalóit. A gyulladásokat ugyancsak két főcsoportban 
tárgyalta. A második főcsoporton belül 18 csoportra bontva adta elő a különböző 
kórképeket. Ezeket követte még 3 független kórkép és az Orvosi Rendelések/Receptek 
fejezet. Figyelemre méltó, hogy a gyulladások okait 5 csoportba rendezve tárgyalta. Az 
elsőben az éghajlati tényezőket; a másodikban a dús táplálkozást, a szeszes italokat és az 
erős fűszereket; a harmadikba az erős szellemi és lelki igénybevételt, valamint a serdülést 
és a menstruációt tette. A negyedik vonatkozásában a következőket írta: „Némelly 
ragadványok (ez alatt a mai értelmezés szerint a kórokozókat kell érteni – R. B. 
megjegyzése), mellyek a holyagos-, és veres-himlőnek, a skarlatnak, s a ragadó 
typhusnak lefolyásában kifejtődnek.” Azaz az akkor még nem ismert kórokozóknak 
tulajdonított aetiológiai szerepet a gyulladásokban. Az utolsó, ötödik csoportba a 
mechanikai és a kémiai okok kerültek tárgyalásra. 
Az 1838-ban kiadott második kötetben több mint 767 oldal terjedelemben írta le 
ismereteit az alábbi fő fejezetekben: 3. A bőrkiüzésekről, 4. A Senyvekről, 5. A 
kifolyásokról, 6. A visszatartásokról, 7. Az idegnyavalyákról, és végül ez a kötet is az 
Orvosi rendelvényekkel zárult. Az egyes főcsoportokon belül számtalan fejezetben és 
alfejezetben ismertette az egyes kórképeket. Nem tisztünk ezeknek a kórképeknek az 
ismertetése. Itt csak a 635. §-t mutatjuk be szó szerint, mert ebből lehet talán a legjobban 
megismerni Gebhardt tudását, okszerű gondolkodását és élvezetes magyar nyelvét: „A 
természetes himlő oka saját ragadvány, mellynek természetéről, vegytanos 
tulajdonságairól, s a testre munkálásának módjáról az orvosok eddigi eszmélődései 
alaptalanok, s a nyavalya gyógyítására gyámokul nem szolgálhatnak.”…. „A ragadvány 
sajátságai ezek: a) Felvételére bizonyos fogékonyság kivántatik,…, b) Csak a 
hólyagocskában készült genyben vagyon,…, c) Egészséges emberekkel közvetlen illetés, 
… Ezen feljül a beteget környékező levegő is felveszi a ragadványt,…, d) A ragadvány 
felvételére a testnek a külső levegővel összeköttetésben lévő akarmelly nyilása szolgál; 
…, e) A hideg gyengíti erejét … A 649. §-ban pedig a következők olvashatók: „A 
védhimlő sajátságai ezek: 1) Semmi veszedelmes jelenségeket nem okoz; …2) A 
védhimlő-ragadvány foganatja csak a hólyagocskára szoritkozik, …, 3) A védhimlő 
egyedül csak úgy terjed más emberekre, ha bőrük alá vitetik annak anyaga. 4) Ki a 
védhimlő-betegségen szabályosan keresztül ment; az, … a természetes himlő ellen örökre 
óva van;…, 5) Valódi, és további terjesztésre alkalmas védhimlő csak úgy hozatik elő, ha 
az anyag híg és átlátszó volt, s ha olly emberbe oltatott, ki sem a természetes himlőt ki 
nem állotta, sem pedig védhimlő nem volt bele oltva. g) A védhimlő nem kiván 
lefolyásában gyógyszeres … orvoslást. 7) Annyi hólyagocska jelenthetik meg, a hány 
szúrás történt.” Írta mindezeket a szerző 12 évvel az első baktérium a Bacillus anthracis 
és 54 évvel a vírusok (a Dohánymozaik-vírus) felismerése előtt! Ennek ellenére nem 
tudjuk, hogy a Tanszék vezetői közül valaki használt-e mikroszkópot, és ha igen, akkor 
mikortól? Gebhardt a himlő-kérdés szaktekintélye lett az Egyetemen. Nemcsak oktatott, 
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hanem 1824-ben megszervezte az Egyetem első virológiai intézményét, a Védhimlő 
Oltóintézetet, a majdani Központi Oltóintézetet, ahol a védőoltáshoz szükséges vakcinát 
állították elő 1874-ig. Akkor ez a laboratórium a Pesti Szegény Gyermek-kórházba került 
át. 
 
Elméleti Orvostani Tanszék 
 
Elméleti orvostant (élettant, kórtant és gyógyszertant együtt) csak chirurgus hallgatóknak 
oktatott: Rácz Sámuel (1784-1786), Stipsics Ferdinánd (1786-1792), Schraud Ferenc 
(1792-1797 mint helyettes és 1797-1802), Bene I Ferenc (1802-1813), Polyánkay Ignác 
(1813-1818), Milunovits Sándor (1818), Schordann Zsigmond (1820-1823) és végül 
Bugát Pál (1824-1849). Schraud Ferenc először Bécsben volt orvos, majd Csongrád és 
Csanád Vármegye főorvosaként tevékenykedett. Ezután a Pesti Egyetem tanára lett, ahol 
a sebészképzést megreformálta. 1802-ben protomedicusnak is kinevezték. A 
szerbiai/syrmiai pestis-, a bukovinai typhus-, az istriai sárgaláz- és a vasvári  typhus-
járvány felszámolását irányította. Az utóbbi munkája során fertőződött és meghalt. 
Schordann mint már említettük bizonyosan mikroszkopizált. Hogy ő előtte volt e 
mikroszkóp a Tanszéken azt nem tudjuk. Őt követte a tevékeny és sokoldalú Bugát Pál, 
aki tudományos folyóiratot, a Magyar Orvosi Tár-t  alapította meg 1831-ben 
Toldy/Schedel Ferenccel, melyet éveken keresztül szerkesztett is Flór Ferenccel. 1841-
ben megalakította a Magyar Királyi Természettudományi Társulatot. A szabadságharc 
alatt a Honvédelmi Bizottmány országos főorvosa volt, melynek bukása után 
megtorlásban volt része. Jelentős munkát végzett az orvosi műszavak alkotása területén 
is. Az orvos-bölcsész-irodalmár Toldy Ferenc az 1800-as évek nagy hatású tudósa volt, 
aki, a már említett Magyar Orvosi Tár-on kívül megalapította még a Tudománytár c. és 
egyéb más folyóiratokat is. Orvosként tevékenykedett a cholerajárvány alatt. Aktivitását 
jelzi, hogy az MTA jegyzőjeként, majd 1835-1861 között a titkáraként dolgozott. Ezek 
mellett egyetemi tanár, társaságalapító és könyvtárigazgató, stb. volt. 
 
1857-től a sebészhallgatók számára is kötelező tárgy lett a kórbonctan, amit Arányi 
Lajos (1857-1872) adott elő az önálló sebészképzés megszüntetéséig. 
 
Szülészeti Tanszék 
 
A szülészet oktatása, mint már említettük, a Sebészeti Tanszék keretében indult el. Az 
első előadója Plenck József Jakab (1770-1783) volt, majd őt követte: Stáhly György 
(1784-1801), Eckstein Ferenc (1802-1840). 
Az önálló Szülészeti Tanszék 1812-ben vált ki a Sebészeti Tanszékből Frankenberg 
Jakab (1812-1814) vezetésével. Utóda Birly Flórián Ede (1816-1854) lett. Birly 
tevékenysége a bábaoktatás szempontjából jelentős volt, viszont nem ismerte fel 
Semmelweis felfedezésének a jelentőségét. Hashajtással próbálta a gyermekágyi lázas 
betegeket gyógyítani! 
Semmelweis Ignác Fülöp, az anyák megmentője pedig 1847-ben számolt be először a 
gyermekágyi lázzal kapcsolatos megfigyeléseiről. Elmondta, hogy a fertőzést “bomlott 
anyag” okozza, amelyet az anyákat vizsgálók a szennyezett kezükkel viszik tovább. Azt 
is megfigyelte, hogy előzetes klóros vízben végzett kézmosással a megbetegedések 
száma lényegesen csökkenthető volt. Megfigyelésével született meg az antiszepszis 
koncepciója és gyakorlata. 
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5.3.7.2.3. Gyógyszerészek képzése 
 
A jezsuiták 1615-től birtokolták a korábban dominikánusok által épített kolostort 
Nagyszombatban. Később ebben az épületben (javítások és bővítések után) alapította 
meg Pázmány Péter a Nagyszombati Egyetemet 1635-ban. A Kolostornak volt 
Gyógyszertára, ami később a megalapított Egyetemen is tovább működött. Haiman 
György és mts-ai azt írták: „A gyógyszertár anyagának  áttekintése azt bizonyítja, hogy 
igen jól képzett, valószínűleg az egyetem gyógyszerészeti tanfolyamán végzett, s esetleg 
más gyógyszerészek vizsgáztatásában is közremüködő patikusok irányítása alatt alakult 
ilyenné.” A Gyógyszertárnak gazdag felszerelése és nagyon sokféle gyógyszer alap- és 
nyersanyaga volt. Ezek mellett megtalálhatók voltak a kimondottan gyógyszerészeti, 
valamint a témához tartozó orvosi (pl.: a pestisről, a lázról, stb.), a növényekkel 
foglalkozó botanikai és a vegyészeti könyvek is. Ezek a feltételek lehetővé tették a 
színvonalas munkát. Ez a Patika 1774-ben megszűnt. Az Egyetem gyógyszertár nélkül 
maradt évtizedekre, annak ellenére, hogy az Orvosi Kar kérte egy patika felállítását, a 
physicusok, a chirurgusok és a gyógyszerészmesterek hatékonyabb képzése céljából. 
(Érdemes megemlíteni, hogy a Kolozsvári Tudományegyetemen 1904-ben, a Budapesti 
Tudományegyetemen 1907-ben és a többi vidéki egyetemeinken csak később nyílt meg 
az Egyetemi Gyógyszertár.) Ami a hazai gyógyszertár hálózatot illeti, Kempler Kurt 
közlése szerint 1747-ben 48, a XVIII. sz. végén 193 és 1821-ben 254 gyógyszertár 
működhetett az országban. 
Hivatalosan a céhes rendszerben képzett gyógyszerészek tisztiorvosok által végzett 
vizsgáztatása egy 1727-ben kelt rendelet alapján indult el. A NKE Orvosi Karán 1770-
ben kezdtek gyógyszerészeket képezni. Kezdetben ez inkább vizsgáztatásból állt és a 
hallgatók létszáma is csak lassan emelkedett. Ekkor a vizsga letételéhez még nem volt 
kötelező az Egyetemen előadásokat hallgatni. A vizsga előtt állók az egyes 
gyógyszertárakban végzett munkájuk során is elsajátíthatták a szükséges ismereteket. 
Kezdetben 3 tárgyat tanítottak: botanikát, kémiát és a materia medicat két félévben. A 
„Gyógyszerészeti Tanszéket” Winterl Jakab (1774-1809), Schuster János (1809-1838), 
Sadler József (1838-1840), Sangaletti Ede/Eduard (1840-1848, ill. 1850-1860), 
Nendtvich Károly (1848-1850) vezette. Winterl először a felvidéki bányászvárosok 
főorvosa volt. Mint egyetemi oktató megalapította Pesten a Botanikus kertet és a 
botanikát is oktatta a vegyészet mellett. Ásványvizeket is elemzett. Schuster, mielőtt 
Winterl mellett kezdett dolgozni, Budán praktizált. A természettudományi gyűjteményt 
rendezte, és nyelvészkedett is. Sadler nemcsak Schuster tanszékén dolgozott, hanem a 
Magyar Nemzeti Múzeumban is fontos állásokat töltött be. Herbáriumában több mint 
28000 növény neve szerepel. Foglalkozott flórakutatással, harasztokkal és gombákkal. 
Mint már említettük ő már bizonyítottan használt górcsövet az 1840-es években, de 
feltételezhető, hogy már korábban is dolgozott ezzel az eszközzel. Az egyetemi 
oktatásban Endlicher progresszív rendszerét tanította. Nendtvich is dolgozott Sadler 
tanszékén. Nemcsak vegytant, hanem botanikát is tanított. Kutatásait is ezeken a 
területeken végezte. 
 
A sikeres egyetemi vizsgák után a hallgatók magiszteri oklevelet kaptak. 1813?-ban négy 
féléves lett a képzés, melynek első felét a Bölcsészeti Karon, a második felét az Orvosi 
Karon kellett hallgatni. 1859-től már a fizika és az ásványtan is az oktatott tárgyak közé 
került, majd 1874-től gyógynövényismeretet, gyógyszerismeretet, speciális vegytani 
ismereteket és közegészségtant (valószínű ennek keretei között hallhattak a hallgatók a 
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mikro-organizmusokról és a fertőző betegségekről) is tanítottak, majd tovább bővült az 
oktatási paletta. Az oktatás két kar közötti megosztása az 1940-ben bevezetett 8 féléves 
képzés után is megmaradt egészen addig, amíg 1955-ben megszületett az önálló 
Gyógyszerésztudományi Kar. A gyógyszerészeti növénytant jelenleg is a Bölcsészeti Kar 
oktatói, míg a mikrobiológiát és a közegészségtant az orvoskari szaktanszékek 
munkatársai tanítják. 1859-től vált lehetővé a gyógyszerész-tudori/doctori cím 
megszerzése, ami 1948-1957 között szünetelt. 
 
5.3.7.2.4. Bábaképzés 
 
Ezzel a témakörrel könyvünk első kötetében már részletesen foglalkoztunk. 
 
5.3.8. A Nagyenyedi Református Kollégium 

Nagyenyeden az 1570-es években már színvonalas oktatás folyt. Apafi Mihály 1662-ban 
döntött úgy, hogy az 1658-ban felégetett Gyulafehérvári Akadémia maradványaiból 
Nagyenyeden egy új intézményt hoz létre. Ebben 1664-től neves hazai szakemberek 
(Kézdivásárhelyi Péter, Enyedi Sámuel, Hunyadi Pál, stb.) oktattak teológiát, 
nyelveket, fizikát, orvosi ismereteket, stb. továbbra is főiskolai szinten. Az intézmény 
főiskolai statusza 1896-ban szűnt meg. A Kollégiumban 1676 és 1716 között tanított a 
világot megjárt Pápai Páriz Ferenc. Ő természettant/physicat, és orvosi ismereteket 
tanított. Emellett a fejedelem orvosa is volt. 1677-ben patikát hozott létre az 
intézményben. A tanszékét 1680-ban foglalta el. A székfoglalóján mutatta be a „Pax 
animae, azaz a lélek békességéről…” c. könyvét. 1690-ben írta meg a „Pax corporis” c. 
szakkönyvét, mely még 8 kiadást ért meg és szótárat is szerkesztett. Egyébként a könyve 
nyolc fejezetből (könyvből) - A főnek -, A fő némely részeinek -, A tüdőnek és szűnek -, 
A gyomornak és beleknek -, A májnak, lépnek és veséknek -, Az asszonyi nemnek 
nyavajáiról-, Az hideglelésről és A külső nyavajákról – áll. A könyvében olvasható: “… 
Legközönségesebb a veszett vagy dühös eb marása, mely is csudálatos változást tészen az 
ember testében, és végre elhatalmazván a méreg, rettenetes irtózást csinál a víztől, úgy, 
hogy az ilyen ember nemhogy ihatná, de még csak nem is nézheti a vizet, hanem irtózik és 
szalad előtte. 
 

 

76. ábra. A Nagyenyedi Kollégium látképe 

 
Meg kell itt elsőben tudni, ha ugyan dühös eb marta-é meg, vagy nem. Megpróbálhatod 
pedig ilyenformán: Törj meg dióbelet lágyan, és flastrom-formán kösd a sebre, s álljon 
rajta, azután vesd a tyúknak megenni. Ha meghal tőle, veszett volt az eb. Hasonlóképpen 
megpróbálhatod kenyérbéllel. 
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Ha dühös eb marása, mindjárt a seb körül meg kell vagdalni köpölyöző vassal, köpölyt 
kell osztán reá vetni, had szíja ki a vérrel együtt a mérget, minekelőtte tovább hatna. Ha 
ez nem lehet, vékony hév vasacskával sütögessék meg a marás helyét…” Érdekes 
gondolatok. Talán ez volt az első eset, amikor ember veszett állat által történt 
“megmérgezésének állatkísérletes” igazolásáról és a sebbe jutott “méreg” 
következményeinek a kibontakozását megakadályozó beavatkozásokról írtak hazánkban! 
A fertőzés manifesztációjának megelőzésére tett javaslatai drasztikus megoldások, 
azonban mindjárt nem olyan drasztikusak, ha segítségükkel embereket lehetett 
megmenteni a biztos haláltól. Egyébként ebben a könyvében ő még az alábbi 
betegségeket sorolta fel: nátha, torokfájás, torokgyík, hurut és rekedés, hasmenés, 
vérhas, a hideglelés különböző fajtái, hagymáz, himlő, pestis, vérköpés, szárazbetegség, 
kelés, tályog, pokolvar, orbánc, bőrbetegségek, férgek, rüh, stb. Az egyes betegségek 
kórokát illetően, leszámítva talán a “mérgezéseket”, természetesen csak “filozófikus” 
magyarázatot adott, és a therápiás javaslatai is – érvágás, hánytatás, purgálás, izzasztás, 
pióca kezelés, gyógynövények használata, stb. – általában a “klasszikus koncepcióknak” 
megfelelő színvonalon mozogtak. Pápai Páriz Ferenc szótárat is szerkesztett és egyéb 
más, főleg vallásos témájú műveket is írt. A város és a Kollégium 1704-1707 között a 
kuruc-labanc háborúban, majd az 1848-as szabadságharc alatt károsodott. A Kollégium 
eszközgyűjteménye, melyet már 1720-ban írásban említettek, hires volt. Sajnos a 
pusztítások a gyűjteményt sem kímélték. Pápai Páriz halála után egy évtizeddel kezdett 
Tőke István a Kollégiumban tanítani. Ő írta meg a címe szerint is, kísérleti physica 
tankönyvet, az „Institutiones philosophiae naturalis dogmatico-experimentalist” 1736-
ban. Az akkori szokásoknak megfelelően a könyvében, még együtt szerepelt a filozófia 
és a kisérletes fizika. A könyv terjedelme 224 oldal és három részből áll. A szöveg előtt 4 
oldal dedikáció és 11 oldal bevezetés olvasható. A könyv végén foglal helyet 15 oldal 
index, 1 oldal javítás, 4 oldal ábra-jegyzék és hat táblázat, melyeken 109 ábra látható. 
Könyvében, nemcsak a mikroszkóp szó olvasható, hanem az itt bemutatott két táblázat 
közül az elsőn két negyedik generációs mikroszkóp (3-as és 4-es szám), a másodikon 
pedig több optikai műszer – a 95-ös a Camera obscura, a 96-os az Oculus és a Camera 
obscura naturalis, a 97-es a Laterna magica és a 100 a távcső – is látható. 
 

          

77. ábra. Tőke István könyvének ábrái 
 

A Tőke által bemutatott képek, leszámítva azokat, amelyek már az “Orbis Sensualinum 
Pictiusban” is szerepeltek, először voltak kinyomtatva hazánkban. Emellett foglalkozott 
a geológiával, a hydrológiával, az aerológiával, a pyrológiával és a biológia különböző 
fejezeteivel (növények, állatok). Ő az állatokat, a klasszikusok koncepciójának 
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megfelelően, még négy csoportba sorolta: négylábúak, madarak, halak és rovarok. A 
növények esetében füvekről, gyümölcsökről és fákról beszélt. A 3. részben, mely a 144. 
oldaltól a 224. oldalig tart, az emberrel foglalkozott. A fejezet végén beszélt a betegség 
és a halál kérdéseiről. Tőke írt az insectekről is, és jellemezte azokat. Szólt a 
szaporodásukról - nagy részük petéből, míg kis részük rothadó anyagból keletkezik 
(ősnemzés koncepciója). Ő említette először az animaculákat, és lehetséges, hogy ezzel 
indult el a protozoológia-mikrobiológia oktatása hazánkban. Azt nem tudjuk, hogy 
dolgozott-e nagyító-üveggel vagy mikroszkóppal, továbbá azt sem, hogy mikor kerültek 
Erdélybe először ezek az eszközök, és hol kezdték ezeket használni. P. Szathmáry 
Károly a könyvében, 1868-ban, a következőket írta: „… Sőt vannak olyanok is kik 
állítják, hogy a természettanhoz, csillagászathoz tartozó különböző eszközök, készülékek 
a maga módja szerint bepakkolva…” kerültek elszállításra a szászokhoz. Ezek között 
lehetett mikroszkóp is. Hubbes Éva szerint Branyicskai Nagy László készített egy ma 
is fellelhető leltárat: a „Catalogus Raritatum et Benefactorumot”, melyet sajnos nem állt 
módunkban megismerni, csakúgy mint ahogy Szilády Zoltán és Vita Zsigmond leltárral 
foglalkozó munkáját sem. Gordán Edina személyes közlése szerint, aki tárgyalt Lőrincz 
László muzeológussal, az bizonyos, hogy Lőrincz látta a leltárban a górcső 
megnevezést. Kérésünkre Lőrincz László kutatást végzett, melynek eredményéről 
levélben számolt be nekünk. Levelének egy részletét most szó szerint idézzük: „…Tudni 
kell, hogy a történelem viharai sok mindent elsöpörtek a Kollégium Irattárából. A létező 
anyagok között a következőket találtam: A „Természettudományi gyűjtemény 
kimutatások” (I. kötet, 1887, január 1. 286. oldal) c. anyagban: 1.VIII. Górcsövi 
készítmények: 1874 elöttiek 110 sp. 256 db. (ma is létezik a „Nagy Quint” mikroszkópi 
preparátumok gyűjteménye) Ez azt jelenti, hogy kellett létezni mikroszkópnak is az 1874 
elötti időkben…”. 
Meg kell még említenünk, azt is, hogy a Kollégium tanára volt Baritz János (1817-
1838) orvos, majd erdélyi főorvos, aki baromorvostant is tanított. Hogy ezt a tárgyat 
mióta és meddig oktatták a Kollégiumban azt nem ismerjük. 
 

5.3.9. A Keszthelyi Georgicon 

1797-ben alapította meg Keszthelyen Festetics György a Georgicon Gazdasági Iskolát, 
ahol többszintű – közöttük lyceális is – oktatás folyt, melynek teljes ismertetésétől itt 
eltekintünk. Csak az állategészségüggyel, majd azután a növényegészségüggyel 
kapcsolatos oktatást és kutatást fogjuk röviden bemutatni. 
Süle Sándor 1967-ben azt írta, hogy „… Az állatgyógyászat oktatása … az alapítástól a 
megszünésig (1848 – R. B. beszúrása) igen magas színvonalon állott. Egyes tanárok neve 
is fémjelzi ezt. …”. Ezzel a megállapítással mi is egyetértünk, mert míg a Királyi Pesti 
Tudományegyetemen a medicusoknak és a chirurgusoknak, valamint az írni és olvasni 
tudó gazdászoknak, kovácsoknak, lovászoknak csak pár hónapos tanfolyamot tartottak 
1848-ig, addig a Georgiconban három éven keresztül tanítottak „Historia Naturalis és 
veterináriabeli tárgyakat” a hallgatóknak: I. évfolyam – „universalis historia naturalis és 
mineralógia”, zoológia, botanika és fizika „fűvész kijárásokkal”. II. évfolyam – 
anatómiai, fiziológia, kémia, „materia medicina és pharmatizia”. III. évfolyam – 
„pathológia és therápia generális”, „pathológia és therápia speciális”, „antropologia és 
politica medicina”. Ezeknek a tárgyaknak oktatását Pethe Ferenc mezőgazdász, szak- és 
újságíró, nyelvújító (1797-1801), Offner/Oeffner József orvos (1802-1805), Lengyel 
Ferenc prosector, állatgyógyász (1804-1806), Baky Elek állatgyógyász (1805-1807), 
Liebbald Gyula orvos, állatgyógyász (1806-1818, 1819-1825), Brunkala Román 
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állatgyógyász (1807-1810), Novák Pál állatgyógyász (1808-1812), Gerhard Pál orvos 
(1817-1819) és Gerics Pál, aki külföldi egyetemeken tanult, (1811-1848) végezték. A 
keszthelyi oktatók közül Brunkala Román 1810-ben a Pesti Királyi 
Tudományegyetemre került állatgyógyászatot oktatni. 
Az orvosok és az állatgyógyászok az oktatás mellett az uradalom állatainak 
gyógyellátását is végezték. A veterinarius feladatait és kötelmeit írásban rögzítették. 
Ezek lényegét két pontban foglalták össze. Az elsőbe az uradalom marháinak és 
barmainak gyógyítása tartozott. A másodikba az egészséges állatoknak a nyavalyáktól 
való gondos megőrzését sorolták. Ez utóbbi elsősorban a juh-himlő elleni specifikus 
védekezést jelentette – lásd Függelék 21.  
 

Ami a kutatásokat illeti Festetics már 1795-ben szorgalmazta a juh-himlő elleni 
védőoltás bevezetését. Az állatok oltását még abban az évben elkezdték. A Georgiconban 
1802 októberétől oktató és gyógyító Oeffner József physicus írta „Az Himlönek a’ 
Juhokban való bé-oltás” c. tananyagot latin nyelven 1803-ban. A művet, annak 
jelentőségére való tekintettel, Szőts András még ugyanabban az évben magyarra 
fordított – lásd Függelék 22. Ebben az olvasható, hogy a gyermekek variolációjának 
mintájára 1795-ben „… Cancellárius Hoffmann Úr midőn látná hogy Dieskáviában ( 
felthetően a mai Dióskál) a’ juh himlő a’ leg-jobb Orvosi Szereknek ki-szolgáltatások 
mellett – is igen nagy mészárlást tenne, Octoberben 12. Anya juhokban meg-próbálta az 
oltást ilyen formán: …”. A kísérlet sikeres volt, és később mások is hasonló oltást 
végeztek, ugyancsak sikerrel. A kísérleteik során, nemcsak egy beteg állat váladékát 
használták, hanem azt is kipróbálták, hogy milyen eredménnyel jár, ha a birkák egy 
másik csoportját, a már általuk vakcinázott állatok váladékával oltják be. Ez a kísérlet is, 
az előzőhöz hasonlóan, sikeresnek bizonyult. A vakcina-törzs fenntartására egy külön 
telepen elkülönített egészséges bárányokat tartottak, és rendszeresen, meghatározott 
időként újabb bárányt fertőztek abból a célból, hogy a vakcina-törzs életben maradjon. 
Több külföldi forrás alapján is úgy tűnik és lehetséges, hogy a Georgiconban alkalmazott  
ovinációt hazánkban már az 1770-es években Holicson alkalmazták először – lásd 
Függelék 23. Az bizonyos, hogy a Holicson, majd a Keszthelyen végzett munkával 
született meg az állatorvosi virológiai vakcinológia hazánkban. Süle Sándor 1967-ben 
arról is beszámolt, hogy a Georgiconban Bárányhimlő Beoltó Intézet működött már 1817 
előtt, amelyet Bécsben is számon tartottak. Ugyancsak valószínű, hogy ez volt az első 
állatorvosi virológiai vakcinológiai intézet országunkban. Liebbald Gyula, aki orvos és 
bölcsészdoktor volt, természethistóriát, állatgyógyászatot, kémiát és technológiát  is 
oktatott, valamint mint állatorvos is működött. 1817-ben adta ki a 240 oldalas “Über die 
Zweckgemässeste Methode…” c. juhhimlő leírásával és gyógyításával foglalkozó német 
nyelvű szakkönyvét Bécsben. 1824-ben pedig a “Ratio studiorum in theoretico-practico 
scientiarum …” c. munkáját, ugyancsak Bécsben. Ebben a Georgicon oktató-nevelő 
szerepével és jelentőségével foglalkozott. Nagyváthy János állategészségüggyel 
kapcsolatos problémákat is tanulmányozott. Gondolatai a „Magyar practicus tenyésztető” 
c. 1822-ben kiadott könyvében olvashatók és a járvány nyavalyákkal kapcsolatosak: „… 
A’ belső orvosságokra, akarmelly értelmes Doktor írja, és javasolja is azt, kivált a’ 
kérődző állatokra nézve semmit se tartok, és a’ külsökkel is tsak kénytelenségből élek: de 
a’ Preservativákat (a megelőzést szolgáló intézkedéseket – R. B. megjegyzése) annyival 
felebb betsűlöm. …” „…Mentől tovább megyen a’ Szarvas-Marhák’ körűl való 
tapasztalásom, annál inkább meggyőzettem a’ felől, hogy a’ Marha orvoslás igen 
gyenge, és nagy részént fundamentom nélkűl való sarkalatokon áll; és ez  mind addig is 
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úgy marad, valameddig az Orvosok tsak Orvosok maradnak, és egyszer’smind Mezei 
Gazdák nem lesznek, hogy ekkor a’mindenféle elöfordúló esetekben több száz darab 
Marhák lévén kezek alatt, ha mind szerentsétlenűl is elejinten, több betegeket szabadon, 
’s betsűletek elvesztése félelme nélkűl, a’ próbák veszedelme alá kitehessenek, ’s a’ mit 
tsalhatatlannak tapasztalnak, feljegyezzék ’s közre botsássák. …” „… Ha egyszer a’ 
jegyek (itt a betegségek tüneteire gondol – R. B. megjegyzése) bizonyosak, és 
szembetűnők volnának; úgy nemtsak az Orvosok, de magok a’ Mezei-Gazdák talán még 
hamarább találnának Orvosságot a’ megesmért nyavalya ellen. …” Nagyváthynak 
igaza volt. Ez a gondolatsor jól mutatja, hogy egy világot látott, jó szemű, objektív 
megfigyelései alapján véleményt formáló, kutató elme, miként látta az állatorvoslást a 
XIX. sz. elején hazánkban. Ő foglalkozott a marhák esetében „… a’ Szájjfájás, Lábfájás 
(mind a kettő néha együtt van), a’ Tüdő gyulladás, vértályog/Rögény, a’ Béka-var és a’ 
vérhas betegséggel; a’ Birkákon a’ Himlő, a Golyva, Szőrféreg/tüdőrothadás, 
sárgaság/scorbút, a’ rüh/kosz és métely/vizi betegséggel; a’ sertéseken a tsúz, Geleszta, 
Rögény és torok dagadás/tsik betegséggel” …. A gyógykezelés lehetőségeit is említette, 
elmondva az e téren szerzett saját tapasztalatait. A megelőzésnek nagy szerepet 
tulajdonított. Ezek mellett a Georgiconban állatnemesítési kísérleteket is végeztek. 
 

A Georgiconban a tejet a kezdetektől hasznosították, és készítettek vajat, zsíros és sovány 
sajtot is, egyéb más élelmiszerek mellett. A tej kezelésével és a sajt, valamint a vaj 
készítésével, az oltóval/coagulummal, a tisztaság hangsúlyozása mellett, Nagyváthy is 
részletesen foglalkozott. A mikro-organizmusokat nem említette. 
 

A növényegészségüggyel kapcsolatos adatok a következők: Az oktatást és a kutatást 
segítendő kialakítottak Botanikus kertet és Keszthelyen hozták létre, az 1800-as évek 
elején, Közép-Európa első jelentősebb szőlőfajta gyűjteményét. A fennmaradt adatok 
szerint nemcsak a rovarok kártételeit oktatták, hanem a zöld- vagy puszta rothadást, a 
penészt, a borzadtságot (vírus-betegség), a sárgaságot, a bogyóhéjrepedést is tanították 
az 1830-as években. Kertészeti ismereteket is oktattak. 
 
Pethe Ferenc az egyik legtermékenyebb mezőgazdasági szakíró volt az 1800-as évek 
elején, aki már a gabona ragya betegségének nagyítóval látható kórokozójáról is a 
következőket írta 1815-ben: az üszög „…egy gomba fajta, mely olyan kicsiny, hogy 
termetének világos megismerésére nagyító üveghez kell folyamodni, és rendkívül hirtelen 
szaporodik, magvak álta…” „…nagy hirtelenséggel terjed szárról-szárra…”. A csávázás 
hasznosságát viszont vitatta. Nagyváthy János is foglalkozott a búzában előforduló 
ragyával és üszöggel (melyeket ő azonosnak tartott), továbbá a rozsban észlelhető 
„bábával” is. Azt is írta, hogy volt mikor az „üszög” a szőlőt is érintette. A nedvesen 
rakott kazlakat megrontó penészről és az általánosan használt kovászról is beszélt. 
Részletesen foglalkozott a szőlővel és a borral. Írt a forrás/a fermentáció kérdéséről, 
melynek 3 fajtáját sorolta fel: borforrás/szeszes erjedés, etzetesedés és rothadás. Szólt a 
hordók penészedéséről és a penészes hordónak a borra való hatásáról, a borászatban a 
tisztaság fontosságáról és a hordók forró vizes, valamint „füstöléses” kezeléséről is. A 
borok orvoslásáról külön fejezetben írt a mikro-organizmusok említése nélkül. Rumy 
Károly György (tanár, író, polihisztor) 1809 vagy 1813 és 1816 között volt Keszthelyen. 
A Georgicon működéséről  írása jelent meg 1814-ben. A természetrajz mellett igazgatást 
és jószágigazgatást is oktatott az Intézményben. Előadásai során beszélt a ragyáról, és azt 
is tanította, hogy az üszögöt gomba okozza. A kertészet, a szőlészet és a borászat 
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oktatásában többek között Lehrmann József (1825-1845) és Mindszenti Péter (1845-
1848) szerepe volt még jelentős.  
A munkához és a tanításhoz szükséges munka-, szemléltető- és oktató-eszközök 
beszerzése 1797-ben Pethe igénylésével indult el és a továbbiakban is rendszeresen folyt. 
Jelentős, európai hírű múzeumot is kialakítottak. Annak ellenére, hogy a nagyító üveg 
használatát Nagyváthy János, Pethe Ferenc és Rumy Károly György is említették 
írásaikban, jelenleg nem tudjuk, hogy ők használták-e ezt a segédeszközt vagy dolgoztak-
e mikroszkóppal. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában végzett 
kutakodásunk során sikerült a Georgicon különböző időpontokban készített 
investáriumait átböngészni és ezen munkánk során azt találtuk, hogy az 1827/28 évi 
leltárban szerepelt egy mikroszkóp. A szabadságharc 1848-ban történt kitörése és 1865 
között a Georgiconban nem volt oktatás. 
 
5.3.10. Erdészképzés Selmecbányán 

Bizonyos erdészeti ismeretek oktatása 1758-ban  kezdődött el  Selmecbányán az 1735-
ben megalapított Bányászati-kohászati Iskola/Tanintézet bányaműveléstan nevű 
tantárgya keretében. 1770-től, a fejlesztések után, a Tanintézet, mint Császári és Királyi 
Bányászati Akadémia oktatott. Az önálló Erdészeti Tanintézetet az Akadémia keretei 
között hozták létre 1808-ban, mely először a Zsembery-házban kezdett működni. Az 
erdészettudomány első hazai tanára és az oktatás szervezője Wilckens Henrik Dávid 
(1808-1832) volt, aki 23 éven keresztül gyakorlatilag egyedül tanított néhány óradíjas 
erdész közreműködésével. Az erdészeti természetrajz keretében adott elő botanikai és 
zoológiai ismereteket, melyek tartalmazhattak növénykórtani adatokat is. Az eredményes 
oktatás érdekében növénytani, növényfiziológiai és növénykórtani gyűjtemények 
kialakítását kezdte el.  Az oktatásban 1831-től Schmall Frigyes (1832-1835), majd Lang 
György (1832-1834) is részt vállalt helyettesként. Őket követte Feistmantel Rudolf 
(1835-1847), majd Schwartz Frigyes Ignác (1848-1868). A Tanintézet életében 
lényeges változás következett be 1838-ban, amikor saját épületbe, a Fortuna-házba 
költözött. 
 

 

78. ábra. Fortuna-ház 1838-ban 
 

1846-ban a két intézményt egyesítve létrehozták a Császári és Királyi Bányászati és 
Erdészeti Akadémiát. Az oktatás a bányászati hallgatóknak 4, az erdészeti hallgatóknak 
pedig 3 évig tartott. Voltak tárgyak, melyeket az akademisták közösen hallgattak. 1848 
és 1850 között az oktatás részben szünetelt. Azt nem sikerült megállapítanunk, hogy az 
intézményben az első mikroszkópot mikor kezdték használni, és azt sem tudjuk, hogy 
mikrobiológiával kapcsolatos kutatások 1850 előtt folytak-e. 
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5.3.11. Mosonmagyaróvári Gazdasági Magánintézet 

A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar elődjét - a Magyaróvári Gazdasági 
Magántanintézetet - Albert Kázmér és felesége Mária Krisztina 1818. október 25-én 
alapította Wittmann Antal (1818-1834) javaslatait figyelembe véve. Az Intézetben 
gazdászokat képeztek az 1848-ban elkezdődött szabadságharcig német nyelven. Az 
oktatás négy féléves volt. A felvétel feltétele volt a betöltött 16. életév, és a kétéves 
filozófiai/bölcsészeti fakultás elvégzése. Az intézmény szervezésében, minden területre 
kiterjedően, és az oktatásban is Wittmann, aki jogász és mezőgazdász képzettségű volt,  
alapvető szerepet játszott. 1818 és 1834 között ő volt az Intézet igazgatója. Oktató és 
irányító munkája mellett szerte ágazó tudományos tevékenységet is folytatott, és oktatási 
könyveket is készített. A „Landwirtschaftliche Blätter …’ c. munkájában a juhászat 
minden kérdését felölelte 1820-ban. A „Landwirtschaftliche Hefte …” kilenc füzetében 
pedig 1825 és 1833 között a mezőgazdaság különböző témáit dolgozta fel. 
Az Intézetben négy tanár oktatott. A mezőgazdaságtan tanára: kémiát, ásványtant, 
talajtant, botanikát, állattenyésztést és egyéb mezőgazdasági tárgyakat adott elő. Külön 
tanár tanította a természetrajzot, a zoológiát és az állatgyógyászatot. Ezek mellett 
oktatott még a matematika, valamint az építészet tanára is.  
 
 

 

79. ábra. A Mosonmagyaróvári Akadémia 

 
Ebből az időszakból, a mai mikrobiológia szempontjából az alábbi állatorvosok 
játszottak szerepet az állatgyógyászat oktatásán keresztül, mely tárgyat a másodéves 
hallgatóknak egy éven keresztül tanították: Liebbald Gyula (1818-1819), Orkoni Adolf 
(1819-1829), … ?, Masch Antal (1840-1848). Liebbald munkásságáról már a 
Georgiconnál szóltunk. Masch, aki orvosi és állatorvosi diplomával is rendelkezett, 
természetrajzot és állatorvosi ismereteket tanított. Kiváló szervező és az Intézmény 
igazgatója is volt (megszakítással) 1846-tól egészen 1884-ig. 1839-ben Bécsben 
megjelent a „Polyglotton medicum” c. könyve, majd 1845-ben kiadta a 451 oldalas „Die 
landwirtschaftliche Thierheilkunde… c. állatgyógyászati kézikönyvét, amit 1848-ban a 
„Grundzüge der landwirtschaftlichen Naturkunde” c. alkotása követett. A Tanintézet 
állategészségügyi oktatási programja hosszabb idejű és átfogóbb volt, mint ami szerint a 
Királyi  Pesti Tudományegyetemen tanítottak. Arra nem tudtunk fényt deríteni, hogy a 
különböző botanikával és mezőgazdasággal kapcsolatos tárgyak milyen mikrobiológiával 
kapcsolatos témákat és milyen mélységben tartalmaztak. Kérésünkre a Kar levéltári 
anyagának tanulmányozását Németh Atilla elkezdte de a kézirat nyomdába kerüléséig, 
sajnos nem kaptunk visszajelzést a kutakodás eredményéről. Az bizonyos, hogy az 1870-
es években az Akadémián már használtak górcsövet. 
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6. Az egészségügyi-közegészségügyi munka irányításának              
alakulása 1850-ig 

 
6.1. Egészségügyi és közegészségügyi irányítás Magyarországon.  
 
Hazánkban 1526-tól uralkodtak a Habsburgok. Kezdetben, az 1600-as évektől, az 
“egészségügy-közegészségügy irányítása” az Udvari Egészségügyi Bizottság kezében 
volt. 1724-ben létrehozták a Magyar Királyi Helytartótanácsot, és attól kezdve a hazai 
ügyeket már ez a Testület intézte 1724-1848, majd 1860-1867 között. Az országos 
jellegű munkát előíró és szabályozó döntéseket (járványvédelem, oktatásügy, 
egészségügyi közigazgatás, általános egészségügyi jogszabály alkotás, stb.) e Testület 
hozta meg. 1738-ban a  Helytartótanács keretei között megalakították az állandó magyar 
egészségügyi bizottságot. II. József átszervezte a közigazgatást és ennek keretében 
megteremtette az ország egészségügyi szervezetének központi irányítását az országos 
főorvosi/a protomedicusi pozíció létrehozásával. Az első protomedicus Vezza (Veza) 
Gábor (1789-1799) volt, akinek feladata volt a megyei physicusok ellenőrzése, az 
állategészség-rendőri intézkedések elrendelése, stb. mellett pl.: a Pesti Királyi 
Tudományegyetem Orvosi Karánk igazgatása is. Őt követte Schraud Ferenc (1799-
1806), aki többek között a különböző területeken kitört különböző járványok elleni 
küzdelmet is irányította. Majd Pfisterer András (1806-1824) lett a főorvos, aki 1812-
ben megtiltotta az emberi himlővel való oltást, azért, hogy megakadályozza a 
variolatioval járó, kiszámíthatatlan kimenetelű, manifeszt himlő kialakulását és egy 
eseteleges iatrogen fertőzés (pl.: syphilis, typhus, stb.) átvitelét is. Az 1813. évi 
királyi rendelet pedig előírta az egész országban a védhimlőoltást. Lenhossék 
Mihály Ignác 1825 és 1840 között volt országos főorvos. Működése során az 
elmaradott egészségügyi-közegészségügyi viszonyok javításán fáradozott. Miután az 
uralkodó 1832-ben megteremtette az országos főállatorvosi pozíciót, Lenhosséknak 
sikerült 1838-ban kineveztetnie az első országos főállatorvost Zlamál Vilmos 
személyében. Lenhossék után Stáhly Ignác (1841-1848) lett protomedicus. Ő is 
folytatta elődje munkáját, és a közegészségügy további reformálásán fáradozott. A 
szabadságharc alatt a katonai egészségügyet irányította, és a honvédorvosi kar 
megszervezését is végezte. Az utóda Sauer Ignác (1948-1849) lett, aki kezdetben 
Ausztriában dolgozott mint orvos, majd a Pesti Tudományegyetemen volt professzor. 
A magyar nyelvű oktatás lelkes híveként tevékenykedett. Foglalkozott a typhussal, a 
cholerával és az egészségügyi viszonyok javításával. 
 
6.2. Egészségügyi és közegészségügyi irányítás Erdélyben.  
 
Erdély a honfoglalás során a Magyar Királyság fennhatósága alá került. A törzsi 
időszak után a terület életét az erdélyi vajda irányította. 1541-ben a törökök 
megszállták hazánkat, mely három részre szakadt. Magyarország önálló maradékát 
Erdély jelentette. 1570-71-ben János Zsigmond lemondott a magyar király címről és 
helyette a fejedelem megnevezést választotta. A következő közel száz év volt az 
Erdélyi Fejedelemség aranykora minden szempontból. II. Rákóczi György 
uralkodása ideje (1648-1660) alatt a török-tatár csapatok lerombolták Erdélyt. Az így 
meggyengült fejedelemség I. Apafi Mihály (1661-1690) uralkodása alatt 1687-ben a 
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Habsburgok fennhatósága alá került, és a birodalom egyik tartománya lett. A 
továbbiakban Erdélyben a főkormányszék/a gubernium kormányzott a kancellár 
vezetésével az osztrák politikának megfelelően. 1717?-ben nevezték ki az első 
tartományi főorvost Köleséri Sámuel (1717-1731) személyében. Ő egy 
nemzetközileg ismert orvos és természettudós is volt, a bányászat tudományának és 
az ásványtannak a nagy ismerője. Megírta a magyar bányászatról szóló első 
tudományos művet. A “Tanátsadás pestisről” c. írása egy jelentős orvosi alkotás. 
(Zárójelben mondjuk el, hogy Kölesérivel kapcsolatosan a legszélsőségesebb 
nézetek olvashatók. Pl.: nem is volt orvos, vagy nem volt tartományi főorvos, stb. 
Más vélemény szerint Pápai Páriz Ferenc és ő volt a korszak két legjelentősebb 
orvosa. Az pedig valószínű, hogy nem császári/királyi, hanem csak guberniumi 
kinevezés alapján volt erdélyi főorvos, de nem erdélyi protomedicus). Őt követte 
Borosnyai Nagy Márton (1732-1738), aki először mint uradalmi orvos dolgozott. 
Botanikai munkássága számottevő. Receptjei maradtak meg. A pestis ellen küzdött, 
és annak lett az áldozata. A következő 17 évre vonatkozó adattal nem rendelkezünk. 
Az kétségtelen, hogy Chenot Ádám 1755 és 1783 között volt vezető orvosi 
pozícióban Erdélyben. Balázs Péter Chenot beosztását illető közlését szó szerint 
közöljük: "Adam Chenot első Protomedicusként az 1774. év március havának 5. 
napján kiadott Kegyes Királyi Rendelet folytán, mint physicus és mint az 
Egészségügyi Bizottsághoz rendelt ülnök élvezett jövedelmet, sőt egészségügyi 
tanácsosnak is kineveztetett". Az idézet az "Opinio in Re Sanitatis" c. jogszabályból  
származik. Véleményünk szerint az idézetből nem derül ki, hogy mióta, de az biztos, 
hogy ő volt az első protomedicus és őt Mária Terézia nevezte ki. Most folytatjuk 
Balázs közlését: "Megjegyzem még, hogy Chenot már korábban Erdélyben 
dolgozott, de nem protomedicusként, amint erről az Udvari Egészségügyi Bizottság 
(amely az egész Habsburg Birodalom eü. központi tanácsadó testülete volt) egy 
1764. nov. 11-én tartott ülésén Dr. Chenot-t  mint közegészségügyi physicust nevezte 
meg és mint az Erdélyi Egészségügyi Bizottság társülnökét. (Irat helye: HHStA. 
Noten von der Sanitäts-Hofdeputation ad Hofkanzley 1764-1775 Fasc. 3. 259.)" 
Szerintünk ez a funkció azonos lehet a már korábban Köleséri és Borosnyai Nagy 
esetében említett tartományi főorvosi státusszal. Chenotnak fontos szerepe volt az 
erdélyi pestisjárványok megfékezésében. Maga is megbetegedett, de túlélte a 
fertőzést. Megszervezte a keleti vesztegzár rendszerét. Javaslatait beépítették a 
központilag kiadott rendelkezésekbe. Utódja Neustädter Mihály Gottlieb (1784-
1806) II. József-től kapta a kinevezési okmányt. Kiemelkedő jelentőségű 
tevékenysége volt a barcarozsnyói pestisjárvány megfékezése. Több művet is 
publikált. Munkásságának elismeréseképpen császári egészségügyi tanácsosi címet 
kapott. Őt Nyulas Ferenc 1806 és 1808 között követte a főorvosi poszton. A kémiai 
analízis híve és meghonosítója, a mangán felfedezője volt. Támogatta a himlő elleni 
védhimlő-oltást. Megírta a “Kolozsvári tehénhimlő” c. művét. Foglalkozott a pestis 
leküzdésével is. A hús tartósítására a széndioxidot javasolta. Majd Incseli Szőts 
András (1809-1812) következett, aki foglalkozott a juh-himlővel és Offner könyvét 
is lefordította magyarra. A nemibetegségek különböző problémáit is tanulmányozta. 
Oktatott az Orvos-Sebészeti Tanintézetben. Utóda Pataki Sámuel 1812 és 1824 
között töltötte be ezt a posztot. Fáradozott a pestis megfékezése érdekében. 
Tanulmányozta az ásványvizek és a gyógyforrásvizek összetételét, használhatóságát. 
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A következő főorvos Csikmadéfalvi Ferentzi József lett, aki 1826-tól volt  Erdély 
első orvosa 1836-ig. Fáradozott az egészségügyi viszonyok javítása érdekében. Részt 
vett a járványügyi munkában, melynek során cholerát kapott és abban halt meg. Az ő 
utóda volt Baritz János (1838-1850?), aki egész életében végzett gyógyító munkát. 
1817-től a kinevezéséig a Nagyenyedi Kollégiumban baromorvostant is tanított. A 
kinevezése után Kolozsvárra költözött, ahol többek között az Orvos-Sebészeti 
Tanintézet oktatási rendszerének korszerűsítésével is foglalkozott.  (Az 1809 utáni 
időszakra vonatkozó, itt leírt adatok részben Pataki Jenő munkájából származnak.) 
Végezetül érdemes megjegyezni, hogy míg Erdélyben 1717?-től volt már tartományi 
főorvosi állás, és 1774? óta protomedicusi pozíció, addig Magyarországon csak 
1789-ben nevezték ki az első protomedicust. A különbség okát nem ismerjük. 
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3. Kiegészítés a 2011-ben megjelent könyvünk Irodalomjegyzékéhez 

 

(Ebben a pótlásban azokat a tankönyveket és jegyzeteket soroljuk fel, melyek létezéséről 
az eltelt 3 év alatt szereztünk tudomást) 
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Vállalat, Budapest, 1955?   
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Tomka Gábor, Bittera Rozmari: Általános mikrobiológia az ipari technikumok 
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Megjegyzés: A tankönyveknek és a jegyzeteknek csak az általunk ismert első vagy 
legkorábbi kiadását tüntettük fel az Irodalomjegyzékeinkben 
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VI. FÜGGELÉK 
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1. Székely István „Calendariuma” 

Székely István az 1500-as évek egyik meghatározó reformátor személyisége volt. 
Tevékenységével segítette a magyar nyelv terjedését és használatát. E munkája során 
több fontos anyanyelven írt könyvet adott ki. Ezek között az egyik legjelentősebb a 
“Krónika ez világnak jeles dolgairól” c. világtörténete. Azonban nem kevésbé fontos az 
első nyomtatott magyar “Calendarium” elkészítése sem. Ennek két oldalát mutatjuk be. 

1.             2.  

Megjegyzés:  
1. A betűk a hét napjait (hétfő, kedd, stb.) jelölik, a számok a napok havi sorszáma, a 
szótagok a magyar “Casio Janus” vers alkotó részei.  
2. Ezen az ábrán olvashatók az egyes hónapokhoz tartozó versszakok.  

 
 
 
 
 
 



 197

2. 1530-1600 között kiadott magyar nyelvű könyvek a St. Andrews 
Egyetem (UK) Könyvtári listáján 

Universal Short Title Catalogue        Results found: 27 (showing 1 to 50) 
 
AUTHOR SHORT-TITLE PLACE YEAR 

Szikszai 
Hellopoeus, 
Bálint 

Catechismus, azaz az keresztyéni hitnek fondamentominak jó renddel és 
kérdésekkel való magyarázatja.] 
Kraków, Maciej Wirzbięta], 1573] 

Kraków 1573 

Székely, 
István 

Az ekklézsiának régi deák hymnus nevezettel való énekei 
Kraków, Hieronymus Vietor], 1538 

Kraków 1538 

Székely, 
István 

Keresztyénség fundamentomáról való rövid tanuság] 
[Kraków, Hieronymus Vietor], 1544 

Kraków 1544 

Székely, 
István 

Calendarium magiar nielwen 
Kraków, Hieronymus Vietor, 1540-1550] 

Kraków 1540 

Székely, 
István 

Keresztyénség fundamentomáról való tanuság] 
[Kraków, Hieronymus Vietor], 1546 

Kraków 1546 

Székely, 
István 

Soltar könü. Tovabba ez Soltar utan szido szolasnac mogia es nehez 
heliecnec rövideden valo magiarazatia psalmosonkent következic 
Kraków, Hieronymus vidua Vietor: Łazarz Andrysowic, 1548 

Kraków 1548 

Kálmáncsehi 
Sánta, 
Márton 

A keresztyéni gyülekezetben való reggeli éneklések] 
[Kraków, vid. Hieronymus Vietor, 1545-1550] 

Kraków 1545 

Pathai, 
István 

Az sacramentomokrol in genere es kivaldkeppen[! az Vr vacsoraiarol valo 
köniuecske, melben kerdezkedeseknek es feleleteknek formaiaban... 
[Sich, Manlius], 1592 

Sich 1592 

Pathai, 
István 

Az sacramentomokrol in genere es kivaldkeppen[! az Vr vachoraiarol 
valo köniuechke, melben kerdezkedeseknek es feleleteknek formaiban ... 
Sich, [Manlius], 1593 

Sich 1593 

Pataki 
Névtelen,  

Eurialus és Lukrécia históriája. 
[Sich, Manlius, 1592] 

Sich 1592 

Ozorai, Imre 
De Christo et eius ecclesia. Item de Antichristo, eiusque ecclesia.] 
Kraków, Hieronymus Vietor], 1535 

Kraków 1535 

Ozorai, Imre 
De Christo et eius ecclesia. Item de Antichristo eiusque ecclesia] 
Kraków, Hieronymus Vietor, 1546 

Kraków 1546 

Dévai Bíró, 
Mátyás 

At tizparancsolatnak, ah hit ágazatinak, am mi atyánknak és ah hit 
pecsétinek rövideden való magyarázatja.] 
Kraków, Hieronymus Vietor, 1538] 

Kraków 1538 

Dévai Bíró, 
Mátyás 

Orthographia Ungarica, azaz igaz iraz modjarol valo tudomany magyar 
nyelvenn irattatott. Mostan pedig ujonnan meg igazytatott, es ki ni... 
Kraków, apud Hieronymus Vietor vidua, 1549 

Kraków 1549 

Dévai Bíró, 
Mátyás 

At tiz parantsolatnac, ah hit agazatinac, am mi atyáncnac, aes ah hit 
petsaetinec röviden valo magyarázattya. 
Kraków, Hieronymus Vietor vidua, 1549] 

Kraków 1549 

Komjáti (T), 
Benedek 

Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae. Az Zent Paal levelei magyar 
nyelven. 
Kraków, Hieronymus Vietor, 1533 

Kraków 1533 

Galszecsi, 
Istvan 

Kegyes yenekekrwl ees kereztyen hewtrwl reowid kionywecyke 
mestertwl zerezteteth]] 
Kraków, Hieronim Wietor, 1536 

Kraków 1536 

Gálszécsi, 
István 

Kegyes yenekekrwl ees kereztyen hewtrwl reowid kionywecyke 
Kraków, Hieronymus Vietor, 1536 

Kraków 1536 
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Gálszécsi, 
István 

Kegyes énekekről és keresztyén hitről rövid könyvecske] 
Kraków, Hieronymus Vietor, 1538] 

Kraków 1538 

Gálszécsi, 
István 

A keresztyéni tudományról való rövid könyvecske – Chronica de 
introductione Scytharum in Ungariam et Judaeorum de Aegypto 
Kraków, Hieronymus Vietor], 1538] 

Kraków 1538 

Hunyadi, 
Ferenc 

História a régi hires Trója városának tiz esztendõkig való meg szállásáról 
és veszedelmérõl. 
Sich, Manlius, 1592 

Sich 1592 

Desci, 
Gáspár 

Historia a Dávid királynak Uriasnak feleségével való vétkeiröl, miképpen 
David Uriast a hadban Joab altal Raba várossának viv... 
Sich, Manlius, 1592 

Sich 1592 

Batizi, 
András 

Keresztyéni tudományról való rövid könyvecske] 
[Kraków, Hieronymus Vietor, 1544] 

Kraków 1544 

Batizi, 
András 

Kereztyeni tudomanrul valo rövid könyveczke 
Kraków, Łazarz Andrysowic, 1550 

Kraków 1550 

 
Soltar Könu [!] Szekel Estuantul magiar nielre [!] forditatott 
Kraków, Hieronim Wietor, 1548 

Kraków 1548 

 
Apollonius királyfi históriája. 
Sich, [Manlius, 1592] 

Sich 

 

MDXCIII eztendöre valo calendariom es az idönek napoke(n)t valo 
allapattyarol, s egyeb törtenheto dolgokrol valo itélet. Crakai Fon... Sich, 
(Manlius, 1592)  Sich 1592  

Sich 

 
Megjegyzés: Manlius János/Janž Mandele szlovén származású Magyarország nyugati 
részén több helyen dolgozó nyomdász volt. Sich a magyar Monyorókerék település 
idegen neve.  

 
 
 
 

 



 199

3. Kolozsvári Jordán Tamás “Pestis Phenomena seu…” c. könyvének 
részletei 
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4. Részletek Frankovith Gergely 1588-ban kinyomtatott “Hasznos és 
fölötte szükséges könyve…” című munkájából 
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5. Csanaki Máté “Az döghalálról való rövid elmélkedés, melyben…” c. 
pestissel foglalkozó 1634-ben megjelent könyvének néhány oldala 
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6. Részletek Tseh Márton “Egy új könyv az értékes ló-gyógyszerekről” c. 
1656-ban kiadott művének magyar fordításából 
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7. Részletek Lippay György 1664-ben írt “Mons Magnesiae Ex Quo…” c. 
könyvéből 
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8. Lippay János 1662-ben írt „Calendarium oeconomicum perpetuum…” 
c. naptára tartalomjegyzéke és a mű két másik oldala 
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9. Raymann János Ádám cikkeinek másolatai a “Sammlung von Natur- 
und Medicin- …” c. folyóirat 1721. évi számából 
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10. Reviczky Antal 1757-ben megjelentetett “Physica particularis” 
könyvének oldalai 
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11. Reviczky Antal 1757-ben megjelentetett “Physica generalis” c. könyve 
oldalainak képe 
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12. Jaszlinszky András 1761. évi “Physica particularis” c. tankönyvének 
oldalai 
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13. Horváth K. János 1777-ben kiadott “Physica particularis”c. 
tankönyvének részletei 
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14. Fekés/Fekésházy György 1787-ben kiadott “Marha-dögrül, és az ellen 
– való orvosságrúl…” c. könyvének néháy oldala 
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15. A Pesti Királyi Tudományegyetem Tanácsa által Fekésházy/Fekés 
György beadványára készített szakvélemény német és magyarra fordított 

szövege 

 
 
 



 230

 
 
 

Nagytekintetű Magyar Királyi Helytartóságnak 
Múlt év november 9-i dátummal, 45580 szám alatt, a Magas Országos Hivatal elküldte 
Pest vármegye jelentését, valamint Fekesházy György kérvényét vélemény-nyilvánítást 
kérve, hogy a kérvényező említett kúrája különleges esetekben engedélyezhető volna-e. 
Bátorkodom alázatosan jelenteni, ezt a szert semmilyen körülmények között nem szabad 
nyilvánosan árusítani, vagy hatásosnak minősíteni a következők miatt: 

1. mivel Fekesházy nem hajlandó ezt a titkos szert vizsgálat céljára bocsátani; 
2. mivel e szert a háziállatok minden betegségére vonatkoztatja, nem veszi 

figyelembe, hogy minden állatfajtának megvannak a sajátos betegségei, sajátos 
természete és testalkata. Ha ezeket Fekesházy figyelembe vette volna, 
feltehetően mérlegelte volna ama véleményemet is, hogy nincs olyan gyógyszer, 
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ami emberre és állatra, azok minden betegségére egyaránt hatásos lehet és 
segítséget jelent; 

3. az állatoknál jelentkező féreg (giliszta) előállítása sem Fekesházy találmánya. A 
nagy természettanárok, mint pl. William Derham és mások, alapvetően 
megtárgyalták és belátták, hogy a keltetés és élő állatok előállítása (teremtése) 
sohasem történhet meg eleven mag nélkül; 

4. a 47889 szám alatt 788. dec. 14-én kelt és hozzám küldött Ung vármegyei 
állatjárvány-beszámolóból világosan kitűnik, hogy a Fekesházy-féle gyógyszer 
a beteg állatokra nézve teljes mértékben hatástalan, mert azok mind elpusztultak. 

Mindezekből a Magas Országos Hivatal megértheti, hogy a nevezett gyógyszer 
visszavonása az újságokban haladéktalanul szükséges, a nevezettet pedig utasítani 
kell, hogy a Wolstein-féle módszer és Tolnay Állatgyógyászata szerint járjon el és 
szorítkozzon erre a gyógymódra. 
Maradok nagyrabecsüléssel a nagytekintetű Magyar Királyi Helytartóság előtt, 
Buda, 789. január 27. 
                                    A legalázatosabban: Veza Gábor protomedicus 

 
Megjegyzés: A válaszban szereplő személyneveket a ma elfogadott formájukban írtuk és 
a benne olvasható féreg, valamint mag terminus technicusok esetében e szavak valódi 
értelmét és azt, hogy Fekésházy mit értett alattuk, a beadvány szövegének hiánya miatt, 
nem tudjuk megítélni. 
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16. Lumnitzer István “Flora Posoniensis” c. 1791-ben megjelent könyve 
néhány részlete 
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17. Grossinger Keresztély János „Universa Historia Physica Regni 
Hungariae … Regni Animalis Pars I…” c. 1793-ban megjelent 

enciklopédiájának részletei  
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18. J. J. Plenck 1794-ben kiadott “Physiologia et pathologia plantarum” c. 
könyvének néhány érdekes részlete 

 
Plenck József Jakab könyvével annak ellenére foglalkozunk, hogy a szerző 1783-ban a 
Budai Egyetemről a bécsibe került oktatónak. Cselekedetünk egyik magyarázata az, hogy 
a távozását megelőzően évekig oktatott Budán, a másik pedig az, hogy az általa írt, új 
szemléletmódú könyv hosszú ideig hatással volt a hazai szakembereink gondolkodására. 
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Plenck csak az Albigo esetében beszélt mikroszkopikus kórokozóról, a többi betegséget 
ismeretlen eredetűnek tartotta. 
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19. Grossinger Keresztély János “Universa Historia Physica Regni … 
Regni Vegetabilis Pars I…”c. 1797-ben kiadott enciklopédiájából másolt 

részletek 
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20. Pethe Ferenc 1815-ben kiadott “Természethistória” c. könyve oldalai 
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21. A Festetics-birtok veterinariusanak kötelmei egy része a “Központi 
Birtokigazgatás és Birtokgazdálkodás” c. könyv 3. kötetéből 
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22. Oeffner Joseff “Az himlőnek a’ Juhokban való …” c. könyvének 
néhány oldala 
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23. G. Sick “A’ Juhimlőről és ennek béoltásáról …” c. könyve részletei 
 

 

 



 250

 

 



 251

24. Szathmári József “A tehénhimlő óltásról való rövid értekezés … “ c. 
füzete néhány részlete 
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