
Hauser igazgato ur Budaorsi kroni-
kajaban kulon foglalkozik a kozseg e
korai szazadanak egeszsegugyevel.
Nev szerint emliti loannes Fritzen-
schaft es Josephus Muller chyrurgu-
sokat. kik 1775-ben Budaorson mu-
kodtek. valamint Ignatius Nemethyt.
ki 1 788-ban a kozsegben halt meg.

Nezzuk meg kozelebbr61. hogy kik is
voltak a chyrurgusok. mas neven fel-
cserek vagy borbelyok. Az orvosi egye-
temek felallitasaig sebeszcehekben
kepeztek 6ket. A tanulmanyi id6 3-4
evig tartott. Ezalatt egy sebeszmester-
nel inaskodtak. Miutan felszabadul-
tak. a cehes szabalyoknak megfele-
16en kulorszagokba vandoroltak. ahol
a tudasukat b6vitettek. Az igy szerzett
kepzettseg eleg alacsony foku volt.
amint azt a "Manu ale chirurgicum.
avagy chirurgiai utitars" cimu mll is
bizonyitja. amely rovid anatomian ki-
viii "a testi tagokon kuls6kepen tor-
tenhet6 nyavalyaknak es eseteknek a
seb-kotes. er-vagas. vagy akarmine-
mu chirurgiai foglalatossa.l!; cilLal
Leend6 orvoslas".at tarLalmazza. vala-
minL a Lapaszok t'S kenocsok kesziLc-

sere nezve ad utbaigazitasokat. Cse-
kely kepzettsegiik magyarazza. hogy
mukodesiikr61 gyakran olvashatunk
panaszokat. A nagyszombati orvosi
kar es a kolozsvari orvos-sebeszi tan-
intezel felallitasa azutan a cehszeru
sebeszkepzes veget jelentette.

A helytarl6tanacs 1784. evi rendele-
le ket osztalyba sorolta 6ket. a babak-
kal egyiitl.

I. Egyetemen vizsgat tettek.
2. Ilyen vizsgal nem tettek. (Ezek

mukodese csupan kisebb mutetekre
korlaloz6dotl. bels6 bete~segeket egyi-
kuk sem kezelhetett. am a szuleszeti
muteteket ok vegezlek.)

Szakmai felugyeletuket a varmegyei
physicus lalla el.

A Budaorsol is ma~aban fo~lal6 kez-
muvesek ipara~ak szerinti megoszla-
sa I 770-ben cimu tabla'l.at meg nem
emlit sebeszl kozseg(inkben. i,gy lehal
mindkelten 1770 es 1775 kozoll kezd-
lek el nalunk l11(jkodeslikel.

Az 1739. EVI PESTIS
A 13llaaorsi kronika szerinl ekkor

l~lkepzl~lh(.t{). h°1!.Y l(~vekenykeacll
\ll!.Yn('vl'zctll>{~slisdokl{)r a fallll>an.

A BUDAORSI ISPOTALV
Erdekes adatokat kozol a kozseg

egeszsegugyer61 Valyi Andras muve.
Az els6 kotet 338. oldalan olvashat6 a
kovetkez6 Budaors cimszo alatt:

"Elegyes nemet Calli Pest es Pilis
Varmegyeben. birtokosa a Kiralyi Ka-
mara. fekszik Budat6l nero messze:
nadon kivUl minden javai. s hasznos
piatza is leven. els6 Osztalybeli." (Ma-
gyar Orszagnak leirasa. 1796. Budan)

Ugyanezen mu masodik kotetenek
733. oldalan Ors. Buda Ors cimsz6
alatt olvashatok a kovetkez6k:

"Svab Calli Pest. Varm. foldes Ora a
Kamara. lakosai katolikusok. fekszik
Budahoz kel kis mertfoldnyire. halar-
ja kozepszeru. vagyonaikat es borai-
kat is konnyen eladhatjak. Ispolalya is
van. piatzok j6." (Maf!.Yar Orszagnak
lei rasa. 1799. Budan)

Tehat a kef. datum kozolt a kozseg-
hen ispotalyt rendeztek be. mely intez-
menyek a kozse~ szegenyeir61.
elesetljeir61 kelletl Jl;ondoskodnia. Al-
kalmailkenl a kor szinvonalan orvosi
cllatast is l>izlosilotl a raszorul6knak.

filipszky


