Matričné zápisy o narodení a úmrtí Jána Adama Raymana (1692 – 1770),
významného lekára a prešovského rodáka
Cirkevné matriky z rokov 1586 – 1895 zo Šarišskej, časti Zemplínskej a Užskej župy
patria k najvyhľadávanejším dokumentom v Štátnom archíve v Prešove. Sú v nich
zaznamenané mená ľudí, ktorých farári pokrstili, zosobášili alebo pochovali. Najstaršia
matrika v archíve je písaná od roku 1586 a pochádza z Bardejova. Matriky sú dôležitým
prameňom pri genealogickom výskume – výskume predkov. Pri výskume je možné využiť aj
štátne matriky z rokov 1895 – 1906 z okresov Prešov a Sabinov a rôzne súpisy obyvateľstva,
ktoré sú tiež uložené v Štátnom archíve v Prešove. V matrikách môžeme nájsť rôzne
zaujímavé údaje, napr. o narodení, či úmrtí rôznych významných osobností, ale aj o rôznych
chorobách, ktoré trápili našich predkov.
V matrike rímskokatolíckej cirkvi v Prešove sa nachádzajú napr. údaje o narodení
a úmrtí významného prešovského rodáka, lekára Jána Adama Raymana, (*6.12.1692 Prešov –
+24.4.1770 Prešov), ktorý ako prvý v Európe očkoval proti kiahňam (1721).
Ján Adam Rayman sa narodil 6. decembra 1692 v Prešove v rodine lekárnika Jána
Rajmana a Alžbety. V literatúre sa uvádza iný dátum.

Po štúdiách na kolégiu v Prešove, medicíny v Jene a Leydene sa vrátil do Prešova, kde
sa stal v roku 1713 mestským, neskôr stoličným lekárom Šarišskej stolice. V roku 1717 opísal
kiahňovú epidémiu a zistil nákazlivý charakter kiahní. Ako prvý v Európe uskutočnil v roku
1721 variolizáciu ľudskou matériou na vlastnej dcére. Priebeh očkovania opísal v odbornom
časopise Annales physico-medici Vratislavienses. Venoval sa problematike epidemiológie,
pôrodníctva, gynekologických ochorení a súdneho lekárstva. V rokoch 1717 – 1730
publikoval okolo 76 vedeckých štúdií. Popri medicíne sa zaoberal aj meteorológiou
a botanikou. Od roku 1719 bol členom Academie Leopoldiny.
Zomrel 24. apríla 1770 v Prešove vo veku 78 rokov.

Dnes sú na jeho počesť v Prešove pomenované ulica, gymnázium a nemocnica.
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