
Egészséges életre nevelés 
a XVIII. században 

Az egészségre ügyelés és a helyes életmódra nevelés több alkalommal is felbukkan 1788-
ban Szabolcs megyében. Főispáni rendelkezéseket, majd a vármegyei tisztiorvos intelmeit 
hirdetik ki a városokban és a falvakban (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, V. A. 102. 
c. Currentales 1788.). 

A főispáni „hasznos parancsolatoknak" nem sok foganatja lehetett, mert újból és újból köz-
zéteszik azokat, annak ellenére, hogy a lakosság emlékezetében még frissen kell élniük. A 
rendelkezések a következők. 

Az utcákat tisztán tartsák, a szemetet, trágyát eltakarítsák, az elhullott állatok tetemeit ássák 
el. 

A mészárszékeknél levágott marhák vére és egyéb részeik is szörnyű büdösséget okoznak, 
az egészségre is ártalmasak, ezért a jószágot a helységen kívül, ahol lehet, folyó víz mellett 
vágják le, és csak a kimérendő húst vigyék be a faluba. 

A kutak számát a helységekben és a legelőkön, mezőkön is növelni kell, azokat gyakran 
tisztítsák és ahol lehet, lefedve tartsák. 

Ha a marha megdöglött, bőre lenyúzása után rögtön ássák el jó mélyre. Különösen a nyári 
meleg napokon fontos ez. 

Gyakran megesik, hogy a falvakban lévő vizek posványosak, büdösek lesznek, feltétlenül 
le kell ezeket vezetni. 

Végül arra inti a főispán az embereket, hogy a vármegyei orvos, Jósa úr Qósa István, Jósa 
András nagyapja) alábbi regulációit, tanácsait fogadják meg. 

„Tagadhatatlan dolog, hogy az egészség fent tartására legtöbbet lehetne tulajdonítani az jó és friss levegő 
égnek, mégis többnyire a lakosok ezen ellene mondhatatlan igazságot gondolára nem vévén, házaikat amidőn 
építik, azon vagy igen kevés ablakot hagynak vagy ha hagynak is, azt olyan rosszul alkalmaztatják, hogy 
azokon jó és friss éltető levegő ég bé nem mehet, és ha mehetne is, azokat erre a végre soha ki nem nyitják, 
amelynél az ide való vármegye doctorának jelentése szerént, kiváltképpen téli üdőben is, az ezen földön ala-
csonyan épített házakra nézve is a benne lakó egészségeseknek ártalmasabb nincsen, a betegeknek pedig éppen 
halálos, kiknek gyakran azon házban, amelyben feküsznek az ablakok nyitásával friss levegő eget szükség 
volna bé bocsátani. 

E>inek igazságáról reményli ezen vármegye széke, hogy ki-ki meggyőzettetve vagyon és azért szükségesnek 
nem is tartja, hogy a lakosokat a házak építésében vagy ablakok csinálásában, eképpen magok egészségek 

fentartásában mu nkálkodásra hosszasan ösztönözze, javasolván erre a végre kinek-kinek az említett vármegye 
doctorának tanácsát, hogy tudniillik ennek utána az újonnan építendő házaknak ablakait a lakosok úgy 
alkalmaztassák, hogy azt gyakorta kinyitogatván, kivált az éjszakai és napkeleti szél az házat egészen megjár-
hassa, és az már bent megrothadott lei>egő eget frisset felválthassa. Minthogy pedig a levegő eget semmi jobban 
meg nem vesztegetheti, mint a szemetes és ganajos földből tavasszal és egész nyáron által felmenő pára, ezért 
a már többször is kiadott rendelések szerént igyekezzenek a lakosok azon, hogy tavasz keletkor szemetét és 
ganéját mind az udvarokról, mind a házaik elől és az utcákról a helységtől távol eltakarítsák, s inkább a föld 
kövérítésére kihordják. 

Többnyire az említett vármegye dactora a test táplálására hasznosnak és szükségesnek állítja azt is, hogy a 
kerti zöldségeket bővebben gyakorolják vetni, mely által könnyen a nyavaját lehet eltávoztatni, úgymint a gyü-
mölcsfákat is bővebben ültessék. Hasonlóképpen az helységek az mező kutaikat meg itthon való kutakat tisztán 
tartsák, hogy a marha friss és jó vízzel táplálkodjon, ha pedig még eddig ki nem tisztították, igyekezzenek azt 
minél hamarabb véghezvinni." 

Mai szemmel nézve úgy tűnik, hogy eleink nem sokat adtak a higiéniára, nem különöseb-
ben törődtek környezetük tisztaságával, a helyes táplálkozással. Kuruzslók, vándorló felcse-
rek, borbélyok kezelték őket, ha a szükség úgy hozta. Szabolcs megye első tisztiorvosát, a 
forrásban említett Jósa Istvánt (1756-1839) 1787-ben hívták meg a főorvosi állásra Békésből. 
Igaz, az ő 50 éves munkálkodása alatt, majd utána is óriási fejlődés indult meg ezen a téren is. 

Pók Judit 
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