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Elek György

Egy nagykunsági seborvos
a 18. században

Szikszai Dániel karcagi és nagykun kerületi kirurgus élete
A következőkben egy 18. századi

borbély, kirurgus, seborvos életének
történetét szeretnénk felvázolni. Egy
olyan irredemptus értelmiségi pályafu-
tását, aki húszas eveitől kezdve Kar-
caghoz és a Nagykunsághoz kötődött.
Élete, munkája, családja is a/ - állító-
lag - megváltakozásukra és nemesi
jogaikra büszke és rátarti nagykunok-
hoz kötötte, akik nehezen tűrték maguk
között az idegent. Vizsgálódásaink
alapján nemcsak az egészségügy törté-
netében szeretnénk körülpillantani, ha-
nem megkíséreljük bemutatni, hogy
Szikszai úr hogyan találta meg a helyét
a korabeli redemptus társadalomban.

Az egészségügy
Karcagra kerülésének idején, 1769-

hen a város a Nagykun Kerület legné-
pesebb települése. Lakosainak száma
6-7 ezer főre tehető. A családok legna-
gyobb része (85%-a) redemptus gazda,
földművelő, kisebb része (10%) az em-
lített gazdáknál alkalmazásban álló,
vagy a helyi igényekre dolgozó kéz-
műves, irredemptus. Az értelmiségiek
(papok, tanítók, kántor, községi hiva-
talnokok), valamint az egyházi alkal-
mazottak és családjaik aránya 1%, a
pásztorok és családjaik 0,4%, a cigá-
nyok 1 %,, az egyéb pedig 2,6%-át teszi
ki a lakosságnak, amely ebben az
időben még tisztán református vallású,
1771 -tői számolhatunk a katolikus csa-
ládok beköltözésével.

Egy 1767-ben készül összeírás "
szerint a Nagykunság hat településén,
Kunmadaras kivételével, mindenütt
volt egy állandó borbély, és a lakosok
számának megfelelő bábaasszony. A
seborvosok tudománya külső sebek és
törések gyógyításából, érvágásból, kö-
pölyözcsből, néhány gyógyszerféleség
készítéséből állott. Mesterségüket Kas-
sán, Debrecenben, Szegeden, Pécsett
tanulták, s mint borbély legények az

ország határain túl, Sziléziában, Mor-
vaországban, Ausztriában vándoroltak,
s általában tanulóhelyükön lettek céh-
tagok. A Nagykunságon mint városi
orvosok voltak alkalmazásban, fel-
ügyeletüket a megyei orvos (ebben az
időben a kisújszállási Pápay György
„medicus") végezte. A későbbi idő-
szakban megjelenik a kerületi seborvos
tisztsége is, amelyet 1787-88-ban II-
léssy Ferenc, 3 1789-90-től Szikszai
Dániel töltött be.

A bábákról azt jegyezték fel, hogy
„ezek között vágynak a'kik magok
mesterségeket derekason értik és ab-
ban hűségesen el is jámak, de vágynak
gyengébb értelműek is... ezek a Borbé-
lyok által felügyelteinek 's taníttat-
nak".

Ennyiből állott egy nagykunsági,
mondhatjuk azt is, hogy egy átlagos
magyar mezőváros egészségügyi appa-
rátusa a 18. század második felében.

Szikszai Dániel elődje Dévay István
borbély volt, aki mesterségét Kassán
tanulta, a kassai borbély céhnek volt a
tagja. Képzettsége szerint eret vágott,
köpölyözött, külső sebeket gyógyított
és gyomortisztítást (beöntést és gyo-
mormosást) is végzett.

A szülő nők körüli teendőket a bor-
bélyon kívül még négy bába (Kun Er-
zsébet 54 éves, Kun Sára 50 éves,
Nagy Anna 63 éves, Márki Sára 54
éves) látta el.

Akiket még nem szabad kifelejte-
nünk a korabeli gyógyító gyakorlatból,
azok az orvosi vagy bábaképzés nél-
kül, ősi tapasztalat, a gyógynövények
ismerete után, vagy az éppolyan ősi
rítusok szerint orvoslók - a kuruzslók.
Tevékenységüket hatóságilag tilalmaz-
ták ugyan, de tudományukban (amit
„tsábító mesterségnek" nevez a jegy-
zőkönyv) nagyon sokan hittek. 4 Az
1797-ben kuruzslásért lefogott Körösi
István karcagi lakos aki „sok betegeket

fogadván bé magához orvoslás vé-
gett" , a kerületi törvényszékre küldet-
tetik. Tudománya a szomszédos tele-
pülésekről is idevonzotta a betegeket.
A varázslás, amellyel a sínlő testből
igyekezett a betegséget kiűzni, egyko-
rú leírásban maradt ránk: 6 „Körösi
István a' beteget a' tűz-helyre hanyatt
fektette 's lepedővel egészszen bé terí-
tette, azután a napával együtt dolgoz-
ván, egy rostába fűsűt, szappant és egy
csomó szőrt vetett, belé egy tálat tett,
abba vizet töltött, az alatt a' tűzön
ólmot olvasztott, a' napa pedig magába
suttogván, rá olvasott minekutánna az
ólom meg olvadóit, a' tálba lévő vízbe
öntötte, melly akkor nagyot pukkant,
végre magával a' betegei a' tál vizet ki
vitette, 's parancsolta, hogy benne
mosdjon meg, és ezeket kilencszer vit-
ték véghez, azomba italt is adott bor-
ban..." Körösi Istvánt szigorúan eltil-
tották az efféle mcsterkedéstől. Más
esetben viszont a bizottság méltányolta
a megmutatkozó tapasztalatot és hoz-
záértést. 1794-ben Fóris Andrásné
ügyében kimondják: „... az említett
Öreg Asszonytól a' belső orvoslás
ugyan el tilalmaztatott, mind azon ál-
tal, az olly orvoslása, melly egyenesen
az asszonyt nemhez illő, minémű a'
kenés, kötözés és feresztés annyival
inkább, mivel igen csekélységekért és
többnyire ingyen 's hasznosan cselek-
szik, néki meg engedtetett."

Körülbelül ennyi az, amit a karcagi
tanácsjegyzőkönyvek a korabeli ún.
népi gyógyászatról sejtetni engednek.
Hogy a „tanult" orvos és seborvos úrék
tudománya - hasznában - mennyivel
múlta ezt felül, azt csak a 18. század
embere tudná megmondani.

Szikszai Dániel
orvosi tevékenysége

Láthattuk, hogy a nagykun települé-
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seken, bizonyára a „felsőség" ösztön-
zésérc, általános törekvés volt, hogy a
bábák mellett egy állandó városi orvos
álljon a lakosság szolgálatában. Ha a
kirurgus elhalt vagy elköltözött a köz-
ségből, a tanács igyekezett mihama-

Q

rabb új orvost szerezni. Dévay István
úr távozása után Szikszai Dániel kirur-
gussal kötött szrződést a karcagi ta-
nács. A feljegyzések szerint a Zemplén
megyei Újhelyen született, 23 éves,
nőtlen fiatalember 1769-ben költözött
a városba. Tanulóéveiről annyit tu-
dunk, hogy kirurgusi oklevelét Pesten
szerezte.

Lakást, portát, 20 Rft készpénzt, 10
köböl búzát, 10 köböl árpát, egy hizlal-
ni való sertést, 200 kéve nádat és isme-
retlen nagyságú területet kapott a vá-
rostól egész évi tevékenységéért.
Évtizedeken keresztül ennyi maradt az
évi orvosi salláriuma, csak a századfor-
duló évében kétszerezték meg a pénz-
beli járandóságot.

Hogy ezek ellenében milyen felada-
tokra utasította a karcagi tanács - nem
tudjuk. 1801-ben kelt a Jászkun Kerü-
letnek az a szabályzata, amelyben szá-
mos egészségügyi rendelkezést vezet-
nek be, kitérve ezen belül az orvosok,
borbélyok, bábák kötelességeire, a pa-
tikák felállítására, himlőoltásra stb. 1 4

Ez a következőképpen foglalja össze a
borbélyok feladatát: „Mivel pedig az
orvos Doctorok arra éppen reá nem
érnének, de tőlök kívánni sem lehetne,
hogy a Betegnél, kiváltt Lakó helyei-
ken kivel szüntelen lartózkodgyanak,
szükség lészen a Distr(ictua)lis
Chyrurgusokon kivel (kinek úgy is az a
kötelessége, értvén a Borbélyi Tudo-
mányban a' mi az Orvos Doctoroké)
minden Communitásnak egy jó kita-
núltt, tudományárúi 's józanságárúi is-
meretes különös Borbélyt illendő és
ollyan fizetésre felvenni, a' mellybül
betsületessen subsistállyanak, kik az
Orvos Doctorokk Útassításával a be-
tegeket gyógyíesák és a Barmok nyava-
lyáin is segíesenek, a Borbélyokk köte-
lességeit is közönségesen az elé forduló
esetek határozzák, meg, különössen pe-
dig Kötelességekben fog állam minden
rendkívüli vagy egyébb közben jött ese-
tekről az Orvos Doctorokat vagy
Distr(ictualis) Borbélyokat azonnal tu-
dósítani, kik is eggyess meg határozá-
sokkal minden hátráltatás nélkül a be-

jelentett akár ragadó, akár más 's min-
denféle nékiek hírül adatott nyavalyák
orvoslását munkában fogjak venni,
hogy azonban a sínlődő szegény beteg-
nek, az orvosok még ideje vagyon,
segedelmet nyújesanak, a' Communi-
tások Elöljáróinak kötelességek lészen
azokk promotiójára ingyen és sielőssen
alkalmatosságot adni."

„... a' mi a' Borbély 's Bábaság, 's
egyébb éhez tartozó Tudományokhoz
megkívántató eszközöket illeti, azok
mind a három N(eme)s Megye részére
meg lévén tellyes számba szerzettbe,
azokban fogyatkozás nem leheti..."
Ezenfelül kötelesek a seborvosok
szükség esetére kézi patikát tartani ma-
guknál. Megjegyezzük, hogy ez a sza-
bályrendelet, ami a seborvosokat illeti,
a helyileg már kialakult rendszert teszi
általánossá, hiszen a ragályos betegek-
ről 1801 előtt is jelentést tettek, s úgy
tűnik, hogy a seborvos egyben patikusi
feladatokat is ellátott a településeken.
Ami az igazi könnyítés, az az orvosi
műszerek beszerzése, ám nem valószí-
nű, hogy a borbélyok puszta kézzel
érkeztek volna a városokba, legfonto-
sabb műszereik valószínűleg megvol-
tak. (Ami a rendeletben érthetetlen, az
az, hogy kerületenként csak egy kész-
letet vásároltak.)

Karcagon nem maradt fenn a bor-
bélynak kiadott utasítás, de adataink
szerint Szikszai köteles volt folytono-
san a városban tartózkodni, ellátni a
hozzá forduló betegeket, figyelni a jár-
ványos betegségeket, ellenőrizni az is-
kolákat, felügyelni és oktatni a bábá-
kat. Az előzőekben már írtuk, hogy az
1767. évi összeírás szerint meddig ért a
seborvosok képzettsége: érvágás, kö-
pölyözés, sebek, törések gyógyítása.
Ez azonban csak a legminimálisabb
tevékenység lehetett. Hogy mi mindent
csináltak a seborvosok, arra álljon itt
műszereik borzongató felsorolása
1812-ből.15

,,A' Kaponya fúrásához valók
Vakaró kések
Kis fűrész
Agy velőt nyomó Vasak
Kaponya tsontot fúró négy furdant-

sal
Petit emelő Vas
Kefe
Kánya órú fogó
Lentse végű fogó

(A^\^\

Fa nyelű kisebb fúró
Borotva
Barázdás visgáló vas
Mettsző Kés
Ráspoly
Fog vájó toll

A' fel bontzoláshoz valók
Fűrész két táblában
Két élű lapos fűrész
Koponyát feszítő vas ék, négy

apróbb ékkel edjütt
Spót
Velő vágó Kés
Fa nyelő Kalapács
Hét darab réz fúvó csők
Tizenkét nagyobb és apróbb kések

Valamely Tag el vágásához tartozó
Műszerek

Szorító Sroff
Két Nagy mettsző Kések
Nagy Fűrész két Táblával
Elő érhez való fogó
Bromfiel Horga
Nagy görbe Tó
Fontanellához való lapos Réz

Bába mesterséghez való műszerek
Ánglus fogó
Reberger emelő Vas
Smelli Horga
Nádra koszorú
Elő esést fel tartó Peretz
Holt gyermek fejét fel bontó olló
Görbe és egy egyenes metsző kés
Fetskendő Aszszony Ember számá-

ra egy egyenes és egy görbe csővel
edgyütt

Visgáló Hal héjból
Egy darab Szattyin melyet a' gyer-

mek lábára kötnek míg a' másikat ki
keresik

Egyveleges Chirurgiai Eszközök
23 darab különféle Tők
Nyúl ajjakhoz való Tők nyoltz da-

rabban
Torokban valami le taszító Halhely
Ezüst Catéter a' Férjfiak számára
Ezüst Catéter Asszonyok számára
Gummi Catéter
Angina vagy Torok Gyíkhoz tokban

el rejtett Lantzéta



Has csapoláshoz való csők a hasát
ál fúró tőjcivcl

Torokba és sebekbe való fetskendő
Fogók polypnak ki irtására
Ór vér el állítására való eszköz
Madár köröm forma fogó mely a'

Torokban meg veszett mondolának
vagy más alkalmatlan húsnak ki irtása-
kor használtatik

Egy czin eristelj
Egy Tournquet vagy élet eret el

szorító sroff
Négy darab fog kivonok
Golyóbist ki húzó hosszú fogó
Kél égető vas"
Azt hiszem, ez a hiányos felsorolás

is elég ahhoz, nehogy a kor kirurgusát
vagy betegét alábecsüljük.

Ami a gyógyszereket illeti, sebor-
vos úrék azok között is jártasak voltak.
Amikor 1806-ban Menzler Fülöp a vá-
rosi borbélyságra ajánlotta magát, a
vele kötött szerződésben kihangsú-
lyozta: „a számára építendő betsülletcs
Quartélyban egy betegnek való ház is
légyen és egy kert, mellyek az Orvos-
nak el kerülehetetlenül szükségesek."

A kertben, amelyre olyan nagy szük-
ség volt, termesztette a gyógyfüveit, s
részben ezekből a füvekből főzte az
orvosságait. Doktori tudománya mel-
lett komolyabb botanikai, füvészeti is-
meretekkel rendelkezett. Nagyobb pa-
tika a környéken csak Szolnokon, Deb-
recenben és Szarvason működött.
Azt, hogy milyen gyógynövényeket
használtak fel, nem tudjuk. Komlódi
András nagykunsági „Physicus" (főor-
vos) egyik jelentése mindössze annyit
árul el, hogy „Most újra meg hagytam
a Gyökereknek, füveknek, virágoknak
és piótzáknak idejébe való meg szerzé-
sét..." 1 8

Lássuk tehát Szikszai Dániel orvosi
munkásságát.

Jó orvos lehetett, mert bár az idők
folyamán két kirurgus társa is lakott a
városban - az egyikük Illéssy Ferenc
kerületi seborvos volt -, de népsze-
rűségét ezekkel szemben is megőrizte,
sőt, Püspökladány városa - jó híre
miatt- megpróbálta saját kirurgusának
megnyerni. Ekkor beadott kérvényéből
megtudjuk, hogy szívesen maradna
„mivel már az nép hozzája szokott".

De nemcsak a városbeli nép fordult
hozzá, hanem a környező települések-
ről is felkeresték. A jegyzőkönyvekből
tudjuk, hogy egy alkalommal Kunhe-
gyesről szembeteg gyermeket, Báránd-
ról elmebeteg férfit hoztak hozzá.
1793-ban, ekkor már a kerületi sebor-
vosi tisztséget is viselte, ő maga írja,
hogy a „közel lévő Vármegyékre" is
jár, vagyis betegeinek körzete tovább
tágult. Ez annak is köszönhető, hogy
nemcsak a kifejezetten sebészi esete-
ket, hanem a szem- és elmebetegség, s
egyéb belső bajok gyógyítását is meg-
kísérelte - gyógyszerekkel.

A városi jegyzőkönyvekben ez idő-
ből nem találunk egészségügyi rend-
szabályokat. Hogy voltak, azt néhány
elszórt esettel tudjuk igazolni. 1775-
ben az elöljáróság Ruha Jánost, „mivel
régtől fogva vér hasban mondatik len-
ni", mégis nyilvános helyen tartózko-
dott, két rhénes forintra büntetik." 2 3

Valószínűleg Szikszai közbenjárására
kapta a harangozó a tíz pálcaütést,
kiderülvén, hogy az iskolában „ha vi-
zet viszen a' Hordóban bűszhödteti és
a Gyermekeket könyen betegségbe
hozhattya..." 4 A járványoktól való
félelem miatt számon tartották, és
Szikszai úrral megvizsgáltatták a Belg-
rádból hazaérkezett munkásokat, akik
közül többen ágynakestek. Szikszai je-
lentésében „az utazásban lévő meg-
erőltetéseket és a Várban meg szorult
büdösségtül való által vereltetéseket"
találta „nyavalyájok valóságos oká-
nak." 2 5

A halotti anyakönyvbe, az 1770-
1779. közötti tíz évben összesen 1988
halálesetet jegyeztek be. Ebből 1348 fő
volt az elhalt (14 éves korig) gyerme-
kek száma. Ez az összes halálozás
67,80%-a. Az 1348 gyermek közül
427-en az 1770., 1772-73., 1775.,
1777-78. és 1779. évi himlőjárványok
áldozatai voltak. 2 6 A himlő elleni
védőoltások bevezetését a Jászkun Ke-
rület már idézett 1801. évi egész-
ségügyi szabályrendelete szorgalmaz-
ta. 1811-ben, Szikszai kérésére, a
karcagi tanács igazolta, hogy ,,a' Te-
hén himlőnek bé jövetele előtt is a'
Természeti himlővel való oltást régtől
fogva mindenkor haszonnal gyakorlot-
tá ezen városban, nem kívánván...
munkájáért senkitől jutalmat, valamint
az ujabb esztendőkben a Tehén himlőt

is egész szorgalmatossággal oltogat-
ta." A himlőoltásnak kezdetben nem
sok önként jelentkezője akadt. 1805-
ben a Nagykunságon összesen 206
gyermeket oltottak be, ebből negyve-
net Karcagon. Persze változtak az
idők és a felfogások, hisz Menzler
Fülöp karcagi kirurgus 1814-ben már
135 gyermeket oltott be himlő ellen,
de korábban az egyik helyi jelentés
még így ír: „... igen sokan vágynak,
a'kik sem a' szemmel látott mindenna-
pi példának ... sem semmi biztató sza-
vaknak nem engednek, ha nem cgyá-
tallyában meg átalkodlak abban, hogy
gyermekeiket bé óltatni éppen nem
engedik." Szikszai magvetésének
elég lassan növő fája lett, de az ő
érdeme, hogy a himlő elleni küzdelem
nálunk is megkezdődölt.

A seborvosi házban (egy tüzesei
kapcsán tudjuk, hogy a város központi,
legszebb részén állott ") afféle „ispo-
tály" is lehetett, legalább egy szoba,
mert néhány betege a házában lakott
egy ideig. Amikor 1792-ben a tanács
ezt a régi portát és épületet elveszi
Szikszai Dánieltől, azzal az indokkal
kéri vissza, hogy az „tovább is Borbély
Műhelynek és betegek Ispotállyának
meg hagyattasson..." A telekről ki
kellett költöznie, de egy másik, szintén
központi helyen kapott új portát és
házat is. Itt 1797-ben még egy kisebb
területre nyújtotta be a kérvényét, mert
ott, azon a területen, „annak szegletén
az uttza felől egy borbély műhelyt
építene". Megkapta a területet és az
engedélyt is, ám a tanács kikötötte:
az adott porta „örökössön a' Városé
leszsz". 1807-ben ez irányban tett
újabb kísérletét, miszerint „mint örök-
jét úgy bírhassa" elutasították.

A Nagykun Kerület seborvosi tisz-
tét 1789-ben vagy 1790-ben nyerte el.

A hat település felügyelete jócskán
megnövelte feladatait, és gyakran kel-
lett több napos utakra indulnia, a városi
sebészeti hivatalát mégis megtartotta.
A hosszas távollétek miatt, mivel arra
az időre a város orvos nélkül maradt,
1793-ban megkísérelte Dániel nevű fi-
át hazahozni és saját helyébe ültetni ,
de a tanács nem fogadta el. Mivel
továbbra sem tudott megfelelő helyet-
test szerezni, 1795nyarán lemondotta
városi tisztségről, s két esztendeig Csá-
ti Sámuel debreceni seborvos lépett a
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helyébe. 1797-ben visszakérte a vá-
rosi kirurgusságot „ígérvén magát arra,
hogy mindenkor alkalmatos Legényt
fog tartani azért, hogy middőn néha
maga nem lenne Hivatala miatt, légyen
kihez fojamodni a hirtelen való szük-
ségben." A tanács bizalommal lévén
hozzá, megkapta a hivatalt, dc szigorú-
an kikötötték, hogy helyettesről gon-
doskodjon. A nála szolgált borbélyina-
sok és legények közül néhánynak a
nevét is ismerjük: 1778, Csákvári Ist-
ván inas, 17 esztendős; ' 1799: Romp
Ábrahám inas, Abaúj megyei Hernád-
szendről való ifjú; 1806: Szikest János
legény, előzőleg a bécsi egyetemen
tanult; 1807: Bódi István inas. 4 2 Né-
gyük nevét őrizték meg az iratok, de
jóval többen lehettek az idők során.
Csak sejtjük, hogy a későbbi városi
orvos, Menzler Fülöp is nála tanult, s
valószínűleg egykori mestere javasolta
személyét az elöljáróknak. 4 •

Két fiából, Dánielből és Józsefből,
dc Láposi György nevelt fiából is seb-
orvos lett.

Orvosi feladatai közé tartozott a bá-
bák felügyelete és oktatása is. 1804
novemberében ,,a' Bábáknak száma a'
Népséghez képest annyira meg fogyat-
kozott, hogy szükségképpen Ujjakról
kellett gondolkodni, a' miért is heten ki
választatván azon Mesterségek tanulá-
sára magokat reá adták". A város a
leendő bábák igyekezetét egy rhénes
forinttal jutalmazta, s oktatóul Szikszai
ural megfogadta. A tanfolyamon,
amely 1804 novemberétől 1805 márci-
usáig tartott, Szikszai Dániel négy kar-
cagi és három más községbeli asszonyt
készített fel a bábaságra. 4 Több tanít-
ványát nem ismerjük, de műszereiből
ítélve maga is közreműködött néhány,
elsősorban nehéz szülés levezetésénél.

Szikszai Dániel harminchárom esz-
tendeig viselte „Városi Chirurgusi Hi-
vatalát". 1803 februárjában ifj. Szik-
szai Dánielnek adta át a seborvosságot.
„Huzamos és dicséretesen viselt Chi-
rurgusi szolgálattyáról való le mondá-
sát sajnálva - írja az elöljáróság -
egyszersmind további jó emlékezettel
fogadja Idősb Szikszai Dániel Úrnak
ezen Tanáts, hogy Lakosainktól ezután
is meg nem vonnya mindenkor tapasz-
talt hívseges szolgálatlyát..." 4

Kilenc évvel később, 1812-ben
„szemei világának el fogyása miatt" a
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kerületi seborvosságról is lemondott. A
kerület és a város akkor évi kétszáz
forint tiszteletdíjat szavazott meg a ré-
szére.

A város
Már írtuk, hogy javadalma hosszú

ideig - a környékbeli orvosokéhoz ké-
pest - igen alacsony volt. De számol-
junk! A salláriuma 1787-ben

készpénzbe átszámítva:
20 Rft 20 Rft
10 köböl búza 28 Rft 33 kr
10 köböl árpa 11 Rft 20 kr
egy sertés 10 Rft
200 kéve nád 3 Rft
összesen: 72 Rft 53 kr
Ezt a javadalmazási ismeretlen

nagyságú szántóval is megtoldottak,
amit később elvettek, viszont néhány
év múlva két öl tűzifával egészítették
ki. Megjegyezzük még, hogy élete vé-
géig a város portáján, a „communitás"
épületében lakott családostul.

A városi orvosi teendők mellett kü-
lön fizettek neki a betegei. A korabeli
jegyzőkönyvekben itt-ott fennmaradt,
hogy - az eset súlyosságától függően -
mit számított fel egy-egy „curáért".
Lássuk:

1779. Kutyaharapás gyógyításáért 6
Rft

1786. Verekedő legény sebei gyó-
gyításáért 10 Rft

Késsel átszúrt láb kezeléséért 20 Rft
Betört fejért 4 Rft 30 kr
Törött kar gyógyításáért 6 Rft
1787. Több hétig tartó kezelés és az

orvosság 6 Rft
Szembeteg kisfiú kezelése 25 Rft
1790. Verekedés sérültjének keze-

lése 5 Rft
1792. Verekedés sérültjének keze-

lése 9 Rft
1793. Verekedés sérültjének keze-

lése 26 Rft 4 kr
1800. Kutyaharapás gyógyításáért

12 Rft 59 kr4^
Nézzük a korabeli árakat:
Egy tehén 17 Rft 17 kr
Egy borjú 1 Rft 20 kr
Egy harmadfű tinó 20 Rft 24 kr
Egy pár juh és egy bárány 6 Rft 50

kr
Négy malac 1 Mft 1 kr

Egy font (56 dkg) szalonna 18 kr

/fi r>\

7 \

.50

Egy font hús 3-7 kr
Egy sajt 8 kr

Egy hordó egri óbor 11 Rft
Egy icce pálinka (0,84 1) 60 kr
Aki nem tudott pénzben fizetni, az

törlesztett másképp. 1786- ban Barta
Pista ,,a' Gergelyen lévő két lánc allya
Székes földét" kaszálónak1 adta Szik-
szai úr birtokába egy évig - honorári-
um fejében. ' 1806-ban Seres Sámuel
adta el neki, jutányos áron, fél nyilas
szőllejét, mert „Seres Sára s meg hóit
fia körül, mint Chirurgus tett sok rend-
beli, hűséges" szolgálatokat. (Azon
sem kell csodálkoznunk, hogy pl. Ko-
vács Erzsébet édesanyjának „életében
két ökrei és kél tehenei voltának, de
azokat, tíz esztendeig való sínlődésében
el költhette", mert halálakor „eey hibás
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Tehenénél egyéb nem maradt." )

Szikszai Dániel néhány évig az er-
dőfelügyelői tisztséget is megkapta (ta-
lán botanikai jártassága miatt). Ezért
húzott fizetése:

készpénzben
10 Rft 10 Rft
8 köböl búza 18 Rft
9 köböl árpa 9 Rft
1 véka kása ?
5 szekér széna ?
1 sertés 10 Rft 10 kr
összesen: 47 Rft 10 kr
De kapott még hat láncalja földet

vetésre, a saját vetőmagjából. 4 Kerü-
leti kirurgusi tisztségéért 1810-ben 200
Rft-ot kapott. 5 5 Az 1790-es évek ele-
jén a „Kő Halmi és Külső Halmi ven-
dég fogadókat" is árendálta 5 6 , ami
úgyszintén szép haszonhoz juttatta.

Ezek ismeretében, úgy véljük, bát-
ran elmondható, hogy Szikszai Dániel
kirurgus úr igen tisztes jövedelmű,
mondhatni jómódú férfiú volt. Kiemel-
nénk viszont azt, hogy vagyonának
alapját orvosi tevékenységével, jó híré-
vel rakta le. Lényeges ezt kiemelni
azért, mert ebben az időben Kisújszál-
láson nyomorgó seborvosról is tudunk.

Kétszeri házassága révén - a felesé-
ge jogán - szántóföldet, kertet, szőlőt
is többször vásárolt, de szántóföldjeit,
talán a hivatalával járó gyakori távollé-
tei miatt, vagy csak egyszerűen nem
értett a földműveléshez, rendre eladó-
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gatta. Kertje (kertföldje, szőlője), bár
ezeket is gyakorta áruba bocsátotta,
élete végéig volt. Nézzük meg, ho-
gyan fogadta be a város lakossága.

Az anyakönyvek szerint 1770-től
17991-ig tizenhárom esetben hívták
meg keresztapának karcagi gazdák. (A
Szabó, Szarka, Ökrös, Csőreg, Disz-
nós, Kabai, Ábrahám és Gőz csalá-
dok.) Különösen jó kapcsolata volt
Dutka János városi nótáriussal, aki
gyermekeinek keresztapja lett. Több-
ször szerepel a neve mint esküvői ta-
núé. A jegyzőkönyvekből kiderül,
hogy Varró János kerületi jegyzővel,
Kálmán Sámuel nótáriussal (később
főbíróval), a lelkipásztorokkal és Or-
vos Nagy Péter állatorvossal volt jó
viszonyban. Élete folyamán felme-
rült vitás ügyei rendre azzal végződtek,
hogy a felek „egymással békességesen
megegyeztek". Jóindulatú, békés ter-
mészetű ember lehetett.

Szikszai Dániel a város tehetős,
igen jó anyagi körülmények között élő,
megbecsült és tisztelt polgára lett, aki-
nek tisztességes élete, jó munkája fe-
ledtette, hogy nem karcagi őslakos
vagy redemptus.

A család
Kétszer nősült. Első felesége az

1743-1750 között Karcagon, 1761-
1766-ig, haláláig, Törökszentmiklóson
szolgáló Szilágyi György lelkipásztor
Anna nevű lánya volt. (1770. októ-
ber 24-én Karcagon kötöttek házassá-
got.) Ebből a házasságból kilenc gyer-
mek született: 1771 Teréz, 1773
György, 1775 Dániel, 1777 Zsuzsanna,
1779 József, 1781 Tábita, 1783 Benjá-
min és Gábor, 1784 Mária. A kilenc
gyermekből négy, Dániel, Zsuzsanna,
József és Tábita élte meg a felnőtt kort.
Szilágyi Anna 1784 februárjában, 34
évesen halt meg.

Két év múlva, 1786 februárjában
másodjára nősült: özvegy Láposi
Györgyné, Czikó Zsuzsannát vette fel-
eségül. E házasságával néhány, a saját-
jaival azonos korú, mostohagyermek
került a családba. Két közös gyerme-
kük is született: 1789-ben Klára, 1790-
ben Benjámin.

A leányok sorsáról keveset tudunk.

Zsuzsannát Tóth Mihály karcagi gaz-
dalegény vette feleségül. A többiek is
hasonlóan helyben vagy a környékbeli
településekre mehettek férjhez.

A fiúk közül ketten, Dániel és Jó-
zsef, apjuk foglalkozását tanulták, de
az 1810-ben feltűnő Láposi György
hajdúhadházi seborvos is Szikszai Dá-
niel nevelt gyermekével azonos. 1790-
ben született Benjámin fiáról annyi
ismeretünk van, hogy 1809-ben „Deb-
retzenben festő mesterségen" lévén,
apja „híre s akarattya nélkül", katoná-
nak állott. ^

If j . Szikszai Dániel
1775. május 12-én született Karca-

gon. Felserdülvén a kirurgusi mester-
ség tanulására küldték, de úgy tűnik,
hogy otthonról kikerülve ifj. Szikszai
Dániel igen zenebonás életet élt. Apja
1793-ban, 18 évesen, hazahozatta, s a
városi kirurgusságot akarta számára ki-
járni. Kérvényére az elöljáróság a kö-
vetkezőket válaszolta: „Ifjú Szikszai
Dániel, ezen Helybeli Tanácsnak is
tudománya szerint, még a' Chirurgus-
ságra igen gyenge tudománnyal lévén,
különben is a' mint már a' Városi
Archívumban lévő Reversálisaiból
(kezesleveleiből) bizonyos, igenfesletí
erköltsűnek kelletik nékie lenni, tehát
ezért akarván inkább kerülni, meg ha-
tároztatott, hogy bátor Chirurgus Szik-
szai Úr a' Fiját haza hozhattya ezen
városba Chirurgusnak ne acceptáltas-
son, hanem hogy a Debretzeni és To-
kaji Borbély Czéhek levél által, mind
erköltsére, mind Tudományára nézve,
illendő fizetésre egy alkalmas Borbély
legény eránt meg kerestessenek."

Ifjabb Dánielt hazahozatták, de ide-
haza is csúnya dolgokat művelt. Apja
nevével nagyobb összeget csalt ki és
megszökött. A város hadnagyai hozták
vissza valahonnan. A kirurgus úr
látva, hogy nem bír vele, katonának
adta a Balnkenstein Huszárezredbe. 6 3

Nem tudni Dániel úrfi hány évig csör-
gette a kardot, de miután öccse, József
is, önként katonának állt, az apa maga
adott be kérelmet, amely szerint „már
most magába nem elégséges kettős Hi-
vatalának fojtatására, mellyre nézve
Dánielt a' ki hasonlóan Borbély Mes-
terséget tanult, kívánná a' Katonaság-
tól ki venni..." M Az ügyintézés - főleg

a hadseregben - akkor is helyzet ma-
gaslatán állott, s Szikszai úr már beadta
a lemondását, amikor Dániel, mint ob-
sitos, 1799 októberében megérkezett.

Vérét lehűtötte a néhány katonasor-
ban eltöltött esztendő, s ettől kezdve
apja mellett dolgozott. Becsülettel él-
hetett, mert Szikszai úr 1803-ban őt
ajánlotta maga helyett a doktorságra,
amit a tanács most elfogadott.

Orvosi munkásságáról keveset tu-
dunk. A tanácshoz benyújtott kérvé-
nyeiben rendes lakóházért instáll, úgy-
mond „azon Ház mellyben lakik víz
vette és egészségtelen." ^ Máskor egy
öl fát kér, mert „semmi tűzre valója
nintsen, pedig sokszor kell orvosságot
főzni a betegeknek." 1806. január
11-én, 31 évesen, tüdőgyulladásban
halt meg. Testvéreiről, Józsefről és
Benjáminról semmi közelebbit nem tu-
dunk.

Idősebb Szikszai Dániel ötvenhat
éves, helyben eltöltött orvosi szolgálat
után, 81 éves korában (1827. február
27-én - „vénségben") halt el - Karca-
gon.

Jegyzetek
1. A lakosság arányát a karcagi ref. egyház
anyakönyve Halottak (1730-1791) adatai
alapján számítottuk ki.
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Jászkun Kerület iratai (Jk. ker iratai) D.
Capsa. VI. Fasc.l.No.43.
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár,
Karcag város iratai, Protocollum Oppidi
Kardszag (Prot. Karcag)
1787. febr. 19.
1788. 200. sz.
4. Prot. Karcag, 1790. nov. 6., 533. sz.
5. Prot. Karcag, 1797. febr. 25., 101. sz.
6. Prot. Karcag, 1797. jún. 7., 271. sz.
7. Prot. Karcag, 1794. mára 8., 117. sz.
8. Ide tartozhatna még az állatorvosok tu-
dományának bemutatása, de erre most nem
szándékozunk bővebben kitérni. Megjegy-
zendő, hogy a baromorvoslásban is ugyan-
az a kettősség mutatkozik, mint az emberi-
séget gyógyítók között: a hagyomány és a
tudomány. Azt tudjuk, hogy 1739-ben Sáp-
ról hozatnak állatorvost KaTcagra (Prot.
Karcag, 1739. aug. 16.), de az 1780-as
években már két orvossal is találkozunk.
Egyikük, Törő Mihály, a „Marha Orvos-
lást" Budán tanulta (Prot. Karcag, 1788. 69.
sz.), a másikuk a híres veszettállat-orvos,
Orvos Nagy Péter, akinek a családja máig
örökölte a tudományt, de még ma sem lehet
tudni, hogy az tulajdonképpen miből áll. A
kettejük összecsapása jól mutatja a már
említett kettősséget. „Orvos Nagy Péter
Instál azon, hogy mivel már Districtualiter
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az T. fő Kapitányi Officium által a' Con-
ventiójátúl el tiltatott, a' Törő Mihály Vete-
rinarius kérésérc, tehát a' következendőkbe
kéri: 1. hogy nékie e féle munkára applicál-
tatik bizonyos Diumum rendelten, 2. hogy
arról Testimoniális is adattasson, hogy
mind maga, mind édes Attya hasznosan
folytatták Orvosi Tudományokat és hogy a
Lakossokat Jószágaikat minden Taxa nél-
kül orvosolta és 3. Ha Törő Mihály vala-
mely bomlott Jószág orvoslásához fog és
nem segíthet rajta, arra többé kézit nem
teszi.
Ezen Nemes Tanáts nem tsak el esméri
Nagy Péternek hasznos orvoslásait, hanem
már róla a Tettes Districtusoknak jó relatió
létetett, arra nézve Confidentiája lévén a
Népnek hozzá, különben is Instantiája mel-
lé sub Nr 1-2-3-ra tett jóféle Testimoniál-
lissai tekéntettbenn vétettvén régtül fogva
gyakorlott Orvosi Praxisában az eddig hú-
zott Conventiója mellett meg hagyatik, an-
nál inkább, mint hogy az Tettes Ns. Distric-
tusok Inhibitiója Seripto ezen Nemes Ta-
náttsal nem is közöltetett..." (Prot. Karcag,
1789. szeptember 7., 162. sz.) Úgy tűnik,
hogy a végén aztán mégis Törő Mihály
mondott le állatorvosi tisztéről, de 1790-
ben néhány lakos az irányba nyújt be kér-
vényt, ,Jiogy a' jószágokon oly nyavalya
van, hogy ...Törő Mihályt tanúit mestersége
szerén segíthetne rajta... (és) a' már beadott
Instrumentuma ismét kezéhez vissza adat-
tassanak és Orvosi Hivatalában reponáltas-
son..." (Prot. Karcag, 1790. dec. 20., 606.
sz.) (Teljesítik a kérést.) Néhány évvel
későbbi bejegyzés szerint Orvos Nagy Pé-
ter 30 Rft-ot, 8 köböl búzát és három szekér
szénát kapott esztendei bér fejében. (Prot.
Karcag, 1794. május 12., 19..). Tulajdon-
képpen Szikszai Dánielnek is kötelessége
volt a beteg állatok gyógyítása, de úgy
tűnik, ezt mégsem művelte, mert egyetlen
egy utalást nem találtunk rá.

9. Ez a korabeli ügymenet szerint néhány
hónapot jelent.
10. Prot. Karcag, 1787. jún. 16.
11. Jk. ker. iratai Fasx. 5. 511/546. sz.
A nagykunsági seborvosok összeírása,
1810.
12. Prot. Karcag, 1787. május 19.
13. Prot. Karcag, 1800. nov. 22., 639. sz.
14. Jk. ker. iratai, Fasc. 5. 428/496. 1801.
év
15. Jk. ker. iratai, Fasc. 5. 527/446.
A' Tekéntetes Nemes Jász és Két Kun
Districtusok által Bétsben készíttetett és a'
Nemes Nagy Kun Megye részére ajánlott
Chirurgiai Instrumentumok magyar nevei,
1812. dec. 6.
16. Prot. Karcag, 1806. május 5., 178. sz.
17. Jk. ker. iratai, Fasc. 5. 511/911.
Illéssy János kapitány jelentése a kerületen-
ként központi helyen felállítandó patika
ügyében, 1811. nov. 12.
18. Jk. ker. iratai, Fasc. 5. 428/200
Komlódi András jelentése, 1801. április
19. Prot. Karcag, 1787. febr. 19., jún. 16.
1788. 98. sz., 200. sz.
20. Prót. Karcag, 1787. máj. 19.
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21. Prot. Karcag, 1787. aug. 20., 1790. aug.
23., 391. sz.
22. Prot. Karcag, 1793. júl. 24., 226. sz.
23. Prot. Karcag, 1775. nov. 3.
A ragályos betegségekkel szembeni egyet-
len, eredményesen alkalmazott eljárás az
elkülönítés, elszigetelés volt.
24. Prot. Karcag, 1790. aug. 21.
25. Prot. Karcag, 1789. szept. 19., 179. sz.
Az ismeretlen betegségnek három halottja
lett Karcagon.
26. Ref. egyház Karcag, Halottak anya-
könyve 1730-1731. évek
27. Ld. 14. sz. jegyzet.
„Egy nagy és veszedelmes nyavalya állítta-
tik az emberi Nemzetben, az himlő, annak
elmellőzésére, vagy legalább megkönnyeb-
bítésére a világ előtt esméretes tehén himlő-
nek be oltása szerentsés előmenetellel gya-
koroltatik, hogy ezen himlő oltás ezen Me-
gyékben is (noha már ditséretesen folyta-
tattni tudatik) még nagyobb előmenetellel
folytattasson, igen jónak ítéltetik, a Lelki
pásztorok által annak hasznát, környülállá-
sos mivoltát és szerentsés kimenetelét a*
Népnek a' ki még attól mint a' mi részein-
ken Ujj találmánytól még tartt, a Cathedrá-
ból kellete szerént meg magyaráztatni, 's
értésekre adattni, az Orvos Doctorokk úgy
a Borbélyok is maguk résziről mindent
elkövetni, hogy ezen hasznos orvoslás ... a
Megyékben is el terjedgyen, és bé vétes-
sen."
Az oltások előtt is megpróbálkoztak a him-
lő elleni védekezéssel. Komlódy András
nagykunsági főorvos a következő javasla-
tokat terjesztette tudóskollégái elé 1801-
ben.
„A Veres himlőben nem annyira sok orvos-
ság kell, mint jó gondviselés és vigyázás a
betegnek eledelére, italára és a levegő égre.
Az eledelben vigyázni kell arra, hogy senki
a beteget ne erőltesse az éteké, annyival
inkább sokfélével ne vátsogtassa a beteget.
Különösen pedig ártalmasnak tapasz-
taltatott a tej, tejfeles, turo, sajt, dió, bor,
pálinka, hus, tészta, sütemény. Ezek a nya-
valyát sujjossabbá teszik és veszedelmessé.

Lehet pedig a betegnek adni Kömény ma-
gos levest, etzetes levest, mézzel mindenfé-
le Kása levest, Megy és Szilva ciberét, sült
és főtt almát, a csetsszopókrul itt nintsen
szó.
Az itala közönséges víz legyen a mely az
Kementze mellett aljon vagy pirított meleg
kenyeret kell egy itze vízbe tenni. A lábát
minden este meleg vízben egy fertályig
vagy tovább is meg kell áztatni. Ha a széke
vagy hasa meg állana, vagy szorulna, akkor
a Chirurgussal kell közleni a dolgot.
A levegő égre nézve meg kell tartani, hogy
a Ki ütés után 12 napig a beteget semmiféle
szükségére senki ki ne vigye. Mert a hideg
viszsza és be vervén a himlő mérget torká-
ra, mejjére, füle tövére és a has belső
részére fog a himlő mérge rohanni és le
tevődni. A ki vivéstől van az a sujjog
szaggató száraz hurut a meg dagadozás és
has menés, így teszen oljan nagy pusztítást.

Ha szintén tehát 5dik 6dik napra le hámlik,
vagy korpázik az beteg bőre, senki el ne
hidje magát, mintha már semmi baja nem
volna a betegnek, mert még ez után követ-
kezik a himlőnek pusztító maradványa.
Azért is akárhogy sírjon 's vágyakozzon ki
az beteg, de az meg hámlott vékony bőrrel
a hideg levegőre az mondott 12 napig ki
nem kell ereszteni. A ház pedig se felette
hideg se felette meleg ne legyen. A házat
reggel leg alább fél fertályig által kell szel-
lőztetni, ajtót és ablakot ki nyitván, de
akkor az beteg az ágyban le takarva legyen.
Sem a meleg Kementze mellé, sem az
ablakhoz nem kell ereszteni a fel gyógyuló
beteget.
Tudok Kisújszálláson olyan házakat, a hol
3-4 himlős volt, de a betegekkel ezen
oktatássok szerént bántak, a mennyire lehe-
tett, és azok közzül egy se halt meg."
Kisújszállás, 1801. jan. 5.
28. Prot. Karcag, 1811. máj. 1., 224. sz.
Hogy a „természeti himlővel való oltás" mi
lehetett, nem tudjuk.
29. Jk. Ker. iratai. Fasc. 5. 428/520.
Csiszár József nagykun kerületi főorvos
jelentése a himlőoltásokról
30. Jk. ker. iratai. Fasc. 5. 548.
A' T. Nagy Kun Districtusban, nevezetesen
Kardszagonn 1814. előforduló Tehénhimlő
be oltásának naponként való fel- jegyzése
31. Jk. ker. iratai Fasc. 5. 428/1586.
Csiszár József nagykun kerületi főorvos
jelentése
32. Prot. Karcag, 1790. aug. 19.
„Kis Asszony Havának 16dik napjára virra-
dóra éjszakai 12 és 1 óra között a' Szikszai
Dániel Chyrurgus Borbély Mívhelyéből
veszedelmes gyúladás adta ki magát, a'
mely tűzből, nem tsak azon Quartély Ház
hamuvá tétetett, hanem azonkívül a Depo-
sitórium és az három Ujj Bolt is fel égett..."
A kvártélyház a város főterén, a mai gimná-
zium épülete helyén állott.
33. Prot. Karcag, 1792. nov. 24.
34. Prot. Karcag, 1797. dec. 18., 1798.
május 5.
35. Prot. Karcag, 1794. 312. sz.
36. Prot. Karcag, 1807. nov. 12., 492. sz.
37. Prot. Karcag, 1790. június 26., 272. sz.
Ekkor nevezik először Districtualis Chyrur-
gusnak. 1788-ban Illéssy Ferenc viselte ezt
a hivatalt.
38. Prot. Karcag, 1793. júl. 24., 226. sz.
39. Prot. Karcag, 1795. jún. 9., 388. sz.;
okt. 31., 1166. sz.; nov. 5., 1176. sz.
Csáti Sámuel bére egy évre:
20Rft
20 kila búza
20 kila árpa
200 kéve nád, vagy helyette ugyanannyi
krajcár
2 szekér széna
2 öl tűzifa
egy sertés vagy 5 Rft
40. Prot. Karcag, 1797. szept. 23., 435. sz.
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41. Karcagon halálo/olt cl 1778 júniusá-
ban. Ref. egyház Halottak anyakönyve
42. Prol. Karcag, 1799. aug. 8., 418. sz.;
1806. ápr. 11., 133. sz.; 1807. ápr. 11.. 168.
sz.
43. Prol. Karcag, 1806. május 5.
Men/lcr 1806-ban úgy nyilatkozik, hogy
„hajdan itt volt kedves lakását megint el
kezdeni" hajlandó lenne. 1772-ben szüle-
tett, tehát életkora szerint is lehetett Szik-
szai Dániel tanítványa.
44. Prot. Karcag. Í798. jan. 24.. 60. sz.:
1810. ápr. 7., 154. sz.
45. Prol. Karcag, 1804. nov. 10.. 470. sz.,
1805. márc.4.. 87. sz.
A négy karcagi asszony oktatásáért egy-
egy köböl búzát kapott.
46' Prot. Karcag. 1803. febr. 26., 100. sz.
47. Prot. Karcag. 1812. júl. 25., 677. sz.
48. Elek György: Arak Karcagon a 18.
s/.á/ad második leiében = Zounuk 7. (meg-
jelenés alatt)
49. Prot. Karcag. 1779. dec. 10.: 1786.
márc. 22.. nov. 4., nov. 12.: 1787. márc.

12.; 1790. máj. 31., 223. sz.; 1792. júl. 14.,
234. sz.; 1793. dec. 7., 313. sz.; 1800. júl.
26., 486. sz.
50. Ld. a 48. sz. jegyzetet
51. Prot. Karcag, 1786. ápr. 1.
52. Prot. Karcag, 1806. nov. 13.. 499. sz.
53. Prot. Karcag, 1773. nov. 8.
54. Prot. Karcag, 1781. nov. 9., valamint
48. sz. jegyzet
55. Jk. ker. iratai. Fasc. 5. 511/546. - 1810.
év
Ha az összeg a háborús inflálódás miatt
emelkedett is, az 1790-es években 100 Rft
körüli összeggel kell számolnunk.
56. Prot. Karcag, 1790. jún. 26.
57. Prot. Karcag.
Szántóföldekről: 1793. dec. 14., 320. sz.;
1795. jan. 3., 12. sz.; ápr. 10.,251.sz.
Erdőföldekről: 1806. okt. 25., 460. sz.;
1810. ápr. 12., 163. sz.
Kertről, szőlőről: 1792. szept. 15., 267.;
1794. okt. 25., 374.; 1805.320., 355.; 1811.
ápr. 12., 177. sz.; 1812. máj. 8., 568. sz.
58. Prot. Karcag, 1790. aug. 19.
Házának leégésekor „V. Nótárius Kálmán
Sámuel és Orvos Nagy Péter Urak" vállal-
tak érte kezességet.

59. Tóth Dezső: A Heves - nagykunsági
református egyházmegye múltja. - H.n., én.
II. köt. Valamint ref. egyház Karcag Háza-
sultak anyakönyve
60. Prot. Karcag, 1809. aug. 11., 409. sz.
61. Ld. a 38. sz. jegyzetet
62. Prot. Karcag, 1794. szept. 20., 332. sz.
63. Prot. Karcag, 1798. jan. 24., 60. sz.
„Szikszai Dániel District. és Városi Chi-
rurgus instál, hogy mivel Fiai Dániel és
Jósef mind ketten Katonáskodnak, kik
közzül Dániel maga önként adta Katoná-
nak, bízván még ekkor ahhoz, hogy Bor-
bélyságot tanult kissebbik Fija Jósef
öregségre hajlott idejében segíttségére le-
jend, már most magába nem elégséges
kettős Hivatalának fojtatására, mellyre
nézve Dánielt... kívánná a Katonaságtól
ki venni...",
valamint Prot. Karcag, 1798. nov. 3., 543.
sz.
64. Prot. Karcag, 1789. jan. 24.
65. Prot. Karcag, 1798. nov. 3., 543. sz.;
1799. máj. 4., 258. sz.; 1799. okt. 21., 553.
sz.
66. Prot. Karcag, 1804. máj. 23., 267. sz.
67. Prot. Karcag, 1804. okt. 28., 456. sz.

Kunkovács László: Mongólia (így épül fel a jurta)
Kunkovács László: Mongólia
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