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 I.  BEVEZETÉS 
 Az orvosi tevékenység megkezdése és folytatása ma szigorú keretekhez van kötve. Az 
egyetemen megszerzendő tudásanyag egy része, az alapok minden esetben azonosak, s a 
specializáció csak ezen közös ismereteknek a megszerzése után kezdődik. A 19. század 
második feléig azonban az úgynevezett „orvosi piac” (Medical Market) sokkal tarkább képet 
mutatott. A 18. század második feléig mind képzésüket, mind tevékenységüket tekintve 
számtalan különböző gyógyítóval találkozunk. A specialista vándorgyógyászok (kő- és 
sérvmetszők, fogászok, szemészek) mellett a lakosság betegségeit – családtagjaikon túl – 
kezelhették népi gyógyászok, borbélyok, fürdősök, sebészek, s végül az orvosdoktorok. A 
sebészek feladata a „külső betegségek” kezelése volt, s céhes keretek között, vagy a 
hadseregben tettek szert gyakorlatra. Az 1876. évi XIV. törvénycikk, azaz a közegészségügyi 
törvény előtti, az egészségügy egészét átfogó rendelet, az 1770-es Generale Normativum 
értelmében a sebészek az orvosdoktoroknak lettek alárendelve. A normativumot követő 
számtalan határozatnak és előírásnak köszönhetően nem csak sebészettel, de az orvoslás 
egyéb, speciális ágaival is foglalkoztak, így a szülészettel, állatorvoslással (néhányan pedig 
fogorvosok is voltak). Hazánkban a 18. század első felétől kezdve jóval nagyobb számban 
voltak jelen a seborvosok, mint a magasabb szintű végzettséggel rendelkező orvosdoktorok, 
így jóval nagyobb hatással is voltak a magyarországi egészségügyi viszonyok alakulására 
hozzájuk képest. A hazai orvostörténeti szakirodalomban ennek ellenére a kérdésről részletes 
feldolgozás még nem született, s a részkérdésekkel foglalkozó, megjelent tanulmányok egy 
része pontatlan, és sztereotípiák alapján közelíti meg a kérdést, ezért szükség volt levéltári 
kutatások – nagyrészt alapkutatások – segítségével árnyalni a sebészekről kialakult, vagy 
inkább kialakított, és máig élő negatív képet. Dolgozatom célja a német nyelvterület 
sebészeiről megjelent társadalom- és művelődéstörténeti feldolgozásokkal (például Sander 
1989, Gross 1999) rokon monográfia készítése a magyarországi sebészekről az ország 
törököktől történt visszafoglalásától kezdve az 1848-as forradalom és szabadságharcig. 
 

II.  A TÉMA FORRÁSAI , A FELDOLGOZÁS MÓDSZEREI ÉS EREDMÉNYEI  
Disszertációmban próbáltam több oldalról megközelíteni és megismerni a hazai 

sebészet és sebészek viszonyait a 18-19. században. Az ezzel kapcsolatos kérdéseimet az 
alábbi témákra osztottam: 1. a sebészet, mint technika fejlődése az éter- és kloroformnarkózis 
megjelenéséig, a korszak tipikus sebészeti eljárásai, 2. az egyetemi képzés megjelenése előtti 
sebészeti tanulmányok, a sebészcéhek működési elvei és normái, 3. az egyetemi képzés 
változásai, a nagyszombati, majd budai, végül pesti egyetem orvosi karának sebészképzése, s 
ezen keresztül az egyetem helye a Habsburg Birodalomban, a hallgatók és végzettek vallás, 
származási hely és családi háttér szerinti összetételének változásai, 4. a sebészek ország 
(köz)egészségügyében betöltött szerepe az összeírások és normatív szabályozások tükrében, 
és végül 5. a magyarországi sebészek társadalomban betöltött szerepe esettanulmányokon 
keresztül. 

 
1. A sebészet fejlődése a 18. századtól 1848-ig 
A technikai fejlődés ismertetéséhez forrásként korabeli szak- és tankönyveket, 

disszertációkat használtam fel, de kutatásaim során a Magyar Országos Levéltár 
Helytartótanácsi Levéltárának Departamentum Sanitatis állagában, valamint Linzbauer Xavér 
Ferenc Codex Sanitario-medicinalisában találkoztam vármegyei, városi alkalmazásban álló 
sebészek eszközkészletének leírásaival is, amiket szintén beépítettem ebbe a fejezetbe. A 
feldolgozásban nagy segítséget jelentett Michael Sachs ötkötetes munkája a német 
nyelvterület sebészetének fejlődéséről (Geschichte der operativen Chirurgie, 2000-2004)  
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2. A 18. századi magyarországi sebészképzés céhes formái, a hazai sebész- és 
borbélycéhek működése 

A borbély-, fürdős- és sebészcéhek vizsgálatánál kiindulópontomul a 
céhprivilégiumok szolgáltak. Ezek egy része megjelent nyomtatásban (Linzbauernél, 
Magyary-Kossa Gyula munkájában, a Magyar Orvosi Emlékek Adattárában, Az Mester 
Embernek jó rendtartása… köteteiben vagy helytörténeti művekben), más részüket viszont 
közvetlen a levéltári anyag alapján dolgoztam föl (MOL Kancelláriai Levéltár, Budapest 
Főváros Levéltára, Buda város tanácsának iratai, céhiratok). A privilégiumok alapján 
elmondható, hogy a sebészképzés menete – a többi céhhez hasonlóan – szigorúan 
szabályozott volt. A tanulást 10-12 évesen kezdték, és legalább 3-3 évig kellett inasként, majd 
legényként a mester mellett dolgozniuk a leendő seborvosoknak, amit ugyanennyi vándorév 
követett. A privilégiumok közölték a vizsga anyagát is, ami 1761-ig gyakorlatilag kenőcsök, 
flastromok főzését jelentette, Pest kivételével, ahol már 1745-től előírták az orvos előtt teendő 
vizsgát. Nemcsak a városokban meglévő műhelyek (és mesterek) számát szabályozták, de az 
inasok és legények is kizárólag különleges esetekben válthattak mestert, akinek teljesen ki 
voltak szolgáltatva – egyedi esetként a debreceni legényeknek saját szervezetük volt, önálló 
gyűlésekkel és vezetőkkel, mintegy párhuzamosan a mesterek és a céh intézményével. Noha 
szigorú szabályok szerint működött, és kívülállónak nehéz volt bekerülni, a céhek nem csak 
megregulázták tagjaikat, de szükség esetén gondoskodtak is róluk. 

A céhszabályzatok mellett konkrét példákat is kerestem azok működési 
mechanizmusára. Ehhez az anyagot nagyrészt a MOL Helytartótanácsi Levéltár Acta Sanitatis 
állaga, valamint a BFL Pest város tanácsának pesti sebészcéhekre vonatkozó írásai, kisebb 
részben hagyatéki iratok (leltárak) képezték. Az itt talált források alapján bepillantást lehetett 
nyerni a korabeli borbély- és sebészműhelyek (officina, tonstrina) felépítésébe, működésébe 
és berendezésébe, s a tulajdonosváltás módjaiba. Az iratok másik része – a helytartótanácsi 
szinte kizárólag – pedig jellemző módon egy-egy konfliktushelyzet, érdekellentét kapcsán 
keletkezett. Ezek kifejezetten az 1761-ben bevezetett, orvos előtt teendő, anatómiai 
ismereteket firtató vizsga megjelenésétől váltak tömegessé. A viszályt ezen esetekben az 
generálta, hogy az orvos előtt vizsgát tett sebészek szerettek volna letelepedni az adott szabad 
királyi városban, ehhez azonban a polgárjog megszerzése mellett a helyi sebészcéh tagjaivá is 
kellett válniuk, amit azok szinte sosem támogattak. A város tanácsa és a Helytartótanács előtt 
legfőbb érveik a következők voltak: a városban nincs szükség több sebészre és 
sebészműhelyre, mert így is nehezen élnek meg, a jelentkezőnek nincs elegendő tudása, s ha 
más érvet nem találtak, nem riadtak vissza még az illető jellemének befeketítésétől sem. A 
Helytartótanács igyekezett ilyen esetekben szakmai alapokon dönteni, de a céhek erejét nem 
mindig sikerült megtörniük, s a legtöbbször évekig elhúzódtak az ezzel kapcsolatos viták. A 
hagyományos céhes keretek felbomlását végül az egyetemi diploma, s az egyetemi képzés 
bevezetése hozta meg.  

 
3. Egyetemi sebészképzés Magyarországon (1770-1848) 
A magyarországi egyetemi szintű sebészképzéshez forrásként a Semmelweis Egyetem 

Levéltárának anyakönyveit, promotiós- és classificatiós köteteit használtam, s a benne 
szereplő sebészeket adatbázisban dolgoztam fel. Az egyetemi szintű sebészképzés csak 
1774/5-től kezdődött meg Nagyszombaton, de szigorlatozni, a Generale Normativum révén 
megváltozott követelmények miatt, már a kezdetektől jöttek sebészek Nagyszombatra. A 
promotiós kötetekben a sebészek személyes adatai (születési idő vagy életkor, születési hely, 
vallás) mellett a szigorlat ideje és eredménye, esetlegesen pedig az előtanulmányok és a 
szigorlati kérdések is. A classificatiós kötetek csak az 1787/8-as tanévtől vannak meg 1845/6-
ig, így ahol lehetett, ott a matriculák adataival lehetett kipótolni néhány hiányzó tanév adatait 
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(1823/4 és 1846/7). A classificatiós- és az anyakönyvekben szereplő sebészhallgatók személyi 
adatai megegyeznek, ám az első kötetből a hallgatók tanulmányaira vonatkozó 
pluszinformáció is szerepel (ami különösen a reformkorban, a tömeges képzés megjelenésével 
vált lényegessé, hiszen nyomon követhető, hogy a száznál több beiratkozó elsőéves magyar- 
vagy német sebészhallgatóból hányan maradtak ténylegesen év végére, s akik abbahagyták 
tanulmányaikat, milyen indokkal tették azt), az anyakönyvekben pedig az esetleges 
előtanulmányokra vonatkozó információk szerepelnek (céhes vagy a kolozsvári Orvos-
Sebészi Intézetben, esetleg Lembergben megkezdett tanfolyamok). A kezdeti nehézségek, a 
képzés kiforratlansága és a napóleoni háborúk miatt az 1810-es évekig alacsony létszámúak 
voltak az évfolyamok. Az anyagot – II. József korát leszámítva – latinul adták le, 1804/5-tól 
azonban a „rendes” (ordinarius) kurzusok mellett bevezették az úgynevezett correpetens 
anyanyelvi, magyar és német évfolyamokat, amelyeknek népszerűsége pár év alatt annyira 
háttérbe szorította az eredeti képzési formát, hogy 1808/9-től kiszorították azt. Ez, a 
hazánkban csak 1816-tól bevezetett polgári sebész és szülészi diploma, valamint a 
peregrináció megtiltása az 1820-as évekre jelentősen fellendítette a pesti egyetem forgalmát. 
Különösen a német nyelvű sebésztanfolyamra jelentkeztek sokan, és nemcsak 
Magyarországról, hanem a Habsburg Birodalom egyéb tartományaiból is. A reformkorban 
kimutatott 2618 hallgató mintegy negyede nem Magyarországról származott, nagyobb 
tömegben Cseh- és Morvaországból, valamint Galíciából keresték fel hazánkat. Ezen 
hallgatók nem elhanyagolható része izraelita vallású volt, akik a 19. század elején kezdtek 
egyre nagyobb érdeklődést tanúsítani az orvosi (orvosdoktori és sebészi) pálya iránt. 
Erdélyből kisebb számban, főleg a magyar nyelvű képzésre jöttek hallgatók. Ennek egyik oka 
az volt, hogy a kolozsvári Collegium Medico-Chirurgicum oklevelét csak Erdélyben, míg a 
pestiét az egész birodalomban elismerték. A diákok többsége kézműves családból származott 
(kivéve a zsidókat, akik egy-két kivételtől eltekintve kereskedőcsaládból jöttek), de kisebb 
számban találkozunk olyan családokkal is, ahol sebész, esetleg gyógyszerész vagy 
orvosdoktor lett volna az apa. Az első kolerajárvány, az 1833-as tanrend, az ismét 
lehetségessé váló peregrináció, valamint a sebészképzéssel kapcsolatos viták kiújulása miatt a 
harmincas évek végétől fokozatosan csökkeni kezdett a beiratkozók száma, noha a magyar 
nyelvű évfolyamon 1838 és 1844 között még kisebb fellendülésnek lehettünk tanúi. 

 
4. Hivatásos és magánpraxist folytató seborvosok a 18. századtól 1848-ig 
A sebészek közegészségügyben betöltött szerepének vizsgálatakor elsődleges forrásul 

a különböző összeírások szolgáltak. A törököktől visszafoglalt Magyarországon a lakosság 
gyógyítása – az orvosdoktorok alacsony száma miatt – a sebészekre, borbélyokra hárult. A 
század elejére az 1715-ös és 1720-as adóösszeírások szolgálnak támpontul, de az egész 
országra vonatkozó, általános következtetést a jelentések eltérő pontossága és részletessége 
miatt nem lehet levonni (nem mindenhol tüntetik fel a lakosok foglalkozását, viszont van, 
ahol a helyi sebész-, fürdős- vagy borbélycéh alapvető adatait is közlik). A Helytartótanács 
Acta Sanitatis állagában 1747-1749-től kezdve többé-kevésbé rendszeresen küldtek be 
jelentéseket a vármegyék, szabad királyi városok. Az első ilyen összeírásban név vagy szám 
szerint 187 sebészt, 11 fürdőst és 4 fürdős-sebészt említenek. Ezek a jelentések azonban még 
meglehetősen szűkszavúak, a sebészekkel kapcsolatban legfeljebb a nevüket ismerjük meg, s 
van, ahol csak annyit jegyeznek meg, hogy vannak és praktizálnak az adott szabad királyi 
városban. Az 1760-as évek jelentései ennél jóval több adatot tartalmaznak, s általában 
összekötötték az összeírás folyamatát az ott élő seborvosok levizsgáztatásával. Ennek 
köszönhetően az akkor beérkezett írásokból megismerhető a hazai sebészek családi háttere, 
tudásszintje, s tanulmányai. Az értékelésekből kitűnik, hogy a hadseregből leszerelt 
seborvosok általában nagyobb tapasztalatra, jobban használható tudásra tettek szert, mint a 
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céhes sebészek. Az ilyen jellegű jelentések készítése és évi rendszerességgel történő 
beküldése II. József uralkodása alatt honosodott meg. A Helytartótanács Departamentum 
Sanitatis állaga tartalmazza az 1848-ig beérkezett összeírásokat. A II. József-féle Conduite-
listák némileg egyszerűsödtek halála után, s sematikussá váltak, s idővel a sebész 
személyének jellemzésére szolgáló „Conduite” rovat, valamint az első- és második osztályba 
sorolás eltűnt belőle (előbbibe az egyetemi vizsgát tett sebészmesterek tartoztak). 
Tartalmazzák viszont az adott vármegyében, szabad királyi városban működő fizetett és 
magánpraxist alkalmazó orvosdoktorok, seborvosok és gyógyszerészek személyes adatait – az 
egyetemi nyilvántartáshoz hasonlóan: név, vallás, születési hely, életkor, továbbá tartózkodási 
hely, diploma típusa, megszerzésének helye és ideje, beszélt nyelvek, fizetett alkalmazott 
esetén szolgálattétel helye, típusa és fizetése. A Helytartótanács a személyzet változása 
mellett figyelemmel kísérte az adott terület közegészségügyének minden mozzanatát, így a 
sebészekkel kapcsolatban ellenőrizte az alkalmazott sebészek számára rendelt eszközkészlet 
meglétét, állapotát, a sebészek által elvégzett törvényszéki boncolásokat, majd 1804-től az 
évente elvégzett himlőoltásokat. Az anyag hatalmas terjedelme miatt egy-egy évből vett 
mintákból gyűjtöttem információt.  

Szintén hasznosnak bizonyult az Orvosi Tár szerkesztői, Bugát Pál és Flór Ferenc 
kezdeményezésére 1840-re vonatkozóan megjelent Magyarországi Orvosrend… nevű 
kiadvány, amely az akkor hazánkban praktizáló orvosdoktorok, sebészek, gyógyszerészek 
teljességét felvonultatja (bábákat csak szám szerint nevezi meg). A kötet alapján láthatjuk a 
18. századból eredő, de még a 19. század közepén is meglévő aránytalanságokat az 
orvosdoktor és sebészmesterek, polgári seborvosok között (előbbiből 562, utóbbiból 1055 fő 
élt ekkor az országban – a be nem érkezett Varasd-, Szepes-, Zágráb-, és Pozsega vármegye 
adatait leszámítva). Ezek miatt az aránytalanságok miatt nem véletlenül keletkezett feszültség 
az 1840-es évekre az orvosdoktorok és az alacsonyabb szintű sebészek között. A 
sebészképzés létjogosultságának megkérdőjelezésével indult vita kezdeményezője Töltényi 
Szaniszló volt, fóruma pedig az ország ekkor még gyakorlatilag egyetlen orvosi szaklapja, az 
Orvosi Tár lett. Az ezzel kapcsolatos összecsapások végül az 1848-es forradalom idején 
lobbantak újra fel, s nem csak a (jórészt fővárosi) orvosdoktorok és a sebészek közti viszállyá 
fajultak, de még a sebészek soraiban is szakadást eredményeztek a sebészmesterek és a 
polgári seborvosok között. A vita azonban eredménytelennek bizonyult, mert a szabadságharc 
leverésével visszaállították a hagyományos kétszintes képzési rendszert, amit végül csak 
1872-ben szüntettek meg a doctor medicinae universalis cím bevezetésével s a képzés 
megreformálásával. 

 
5. A sebészek társadalomban betöltött szerepének eltérő formái 
A 18-19. századi sebészek társadalom- és művelődéstörténeti szempontú vizsgálatához 

szükség volt egyes sebészek életének rekonstruálására. Az ehhez szükséges részadatokat a 
legváltozatosabb helyekről kellett összegyűjteni, így az országos összeírásokban fellelhető 
utalások s az egyetemi tanulmányokra vonatkozó nyomok mellett az esetlegesen meglévő 
végrendeletek, hagyatéki leltárok, tanácsülési jegyzőkönyvekben található bejegyzések is 
hasznos forrásul használtak. A kutatások bázisát ebben az esetben Buda- és Pest szabad 
királyi városok alkották. Az így fennmaradt iratanyagokból rekonstruálni lehetett néhány 
sebészcsalád tagjainak életpályáját, érkezésüket és letelepedésük módját Magyarországon, 
sebészi tudásuk megszerzésének módját (1770 előtt a legtöbben már céhes tanulmányaikat is 
itt folytatták). Végrendeleteikből és hagyatéki leltáraikból pedig megismerhetők családi 
körülményeik, a sebészet, mint hivatás generációkon átívelő folytatása, vagyoni viszonyaik, 
műhelyük berendezése. Néhány esetben a leltár alapján még műveltségüket, érdeklődési 
körüket is fel lehet tárni (például a leltárban részletesen felsorolt könyvek révén). A legtöbb 
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esetben megfigyelhető a hivatás átörökítésének szándéka az utódokra, néhány családban pedig 
a 18-19. század fordulójától kezdve olyan példát is találni, ahol az apa még sebész, fiát 
azonban már orvosdoktornak taníttatja, vagy egyik fiát orvosdoktornak, a másikat pedig 
sebésznek. Ahogy Friedrich Schiller apja sebész, ő maga viszont orvos volt, úgy Korányi 
Frigyes apja, Kornfeld Seebald még sebészmester, s ugyanez elmondható Stáhly Györgyre, 
valamint apjára, a nívós és népszerű sebészműhelyben tevékenykedő mesterre, a pesti Johann 
Georg Stáhlyra.  

Az egyéni szerepvállalás mellett megemlítendők a reformkorban létrejött sebészi 
egyletek, név szerint a Budapesti Sebészegylet és a Moson vármegyei Sebészegylet. Előbbi 
1835 vagy 1837 körül jött létre, tehát megelőzte még a Budapesti Királyi Orvosegyesületet is, 
de további adat róla csak az Orvosi Tár egy 1847-es számában szerepel. Feltehetően több 
orvosegylethez hasonlóan újjáalakult. A Moson vármegyei Sebészegyletnek pedig csak 
alapítása ismert (1842), iratanyaga egyik egyesületnek sem maradt fenn. A budapesti 
alapszabályzata alapján elmondható, hogy elsősorban tudományos művelődés, szakmai 
továbbképzés céljából jöttek létre, de bizonyos, hogy szervezetként a helyi sebészek érdekeit 
is hatásosabban érvényesíthették. 

A sebészet tehát először egyének révén, majd technikailag kezdte felemelkedését 
kézműves sorából, majd az egységes képzés bevezetésével többszáz év után ismét az orvosi 
kánon részévé vált. 
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