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Új adatok az első nagyváradi gyógyszertárak megjelenéséről 

Budaházy István 

A szerző háro111 jelentős, az első nagyváradi gyógyszertár alapítására és az első gvóg)l
szerész 1nüködésére vonatkozó időpontra hívja fel a figyelnzet és nzutatja be illetve korn
mentálja az azokra vonatkozó legújabb adatokat. Az első részben az eddig legrégebbi
nek tartotl .Arany Kereszt patika alapítási éve körül 111egfogalnzazott régebbi és újabb 
álláspontokat értékeli. A második rész egy eddig alig ismert illetve elfelejtett, a pre
rnontrei rend tulajdonában, rnár az 1730-as évekbe1111111ködő gyógyszertár tníiködését 
bizOn)'Ítja. A har111adik részben isn1er1eti az adatot, atnely szerint nzár 1408 előtt bizo
n~vithatóan élt Váradon egF kfárk nevi7 „apothekárius". lvfárk gvógvszerész ésfeltehe
tően patikájának nziíködése nlintegy száz évvel n1egelőzi az eckligi istneretek szerint Er
c/élyben és egész Ron1ánicíban legelső nagyszebeni gvógyszertár rnz'íködését. 

Az utóbbi években újabb adatok és álláspontok váltak 
ismertté az első nagyváradi gyógyszertárak megjelenésé
ről és működéséről. Jelen dolgozat céljául tűzte ki ezek 
ismertetését és következtetések bemutatását. 

!. 

Hosszú évtizedeken át az 1742-es esztendő dokumen
tált és elfogadott időpontja volt Nagyvárad első gyógy
szertára az Arany Kereszt létezésének. Anélkül, hogy ezt 
az évszámot kétségbe vonnák Rothsclmeck [ l] és később 
Orient [2] elfogadták azt a feltevést, hogy ez a patika mű
ködött volna már az 1670-1680-as években. Ennek bizo
nyítására nem hoztak fel tényleges adatot. 

A kor történelmi körülményeit vizsgálva nem zárhat
juk ki a patika működését. Az említett időszak Várad tö
rök uralom alatt töltött évtizedeire (1660-1692) esik, 
amikor Borcea szerint „ Várad kereskedelmi élete rendkí
vüli virágzást ismert. A népes török helyőrségnek a legkü
lönbözőbb árukra volt szüksége és arra a lehetőségre, 
hogy a portyák alkalmával rabolt javakat átválthassák. Az 
egész török birodalomból, sőt Távol-Keletről is jöttek ide 
kereskedők a legváltozatosabb ámkkal" [3]. Tudva, hogy 
az azidötájt használt materi a medica jelentős része is J(e
letről (India, Arábia, Kína stb.) származott, nem zárhatjuk 
ki annak lehetőségét, hogy egy vándor patikus működött 
Váradon, vagy akár le is telepedhetett itt. A városnak ez a 
virágzó gazdasági élete 1691 nyaráig tartott, an1ikor az 
osztrák seregek megkezdték előkészíteni a Vár ostromát. 
A város a felszabadulásakor (1692. június) siralmas álla
potban volt. „Az ostrom elűzte a város lakosságát" és 
„amikor Várad elesett( ... ) tninden bizonnyal legnagyobb 
részt le volt rombolva" [4]. „Az 1692-es ostrom üszkös 
romhalmazzá tette" a várost [6]. Egy 1692-ből származó, 
a vártól legtávolabb fekvő városrészre - Olaszira- vonat
kozó jelentés szeriht az ostron1 után ott még állt 114 ház, 
de azokból csak 21 volt lakható. A másik két városrészben 
- Velencében és Váradon - ne111 lehetett találni egyetlen 
ép házat sen1 [5]. Ilyen körülmények között, an1ikor ,,a 
várost tön1egesen hagyta el n lakosság és elsősorban an
nak a kereskedele1nben és tern1elésben tevékeny része'' 

[8], még ha eddig működött volna is egy gyógyszertár, an
nak tevékenységét minden bizonnyal felfüggesztették, a 
gyógyszerész elmenekült, elköltözött. Véleményem sze
rint ha létezett is a hipotetikus gyógyszertár, ez nen1 lehe
tett a jogelődje a későbbi Arany Keresztnek. 

Az 1742. évvel, mint egyesek által alapítási évként ke
zelt dátununal szemben Mern1eze többször is kifejezte 
fenntartásait [ 1, l 8]. Véleményét adatokkal támasztotta 
alá - 1nég ha azok közvetettek is -, hogy az Aranykereszt 
korábbi létezését bizonyítsa. Az egyik bizonyíték az a le
véltári dokumentum, amiből megtudjuk, hagy Csáki Mik
lós római katolikus püspök a város központjában telket és 
épületeket vásárolt a görög rítusú katolikusok szán1ára „ a 
patika szomszédságában". Noha a különböző források 
1734-re [ 1, 1 S] illetve 1739-re [7] datálják az írást, teljes 
biztonsággal állíthatjuk, hagy ugyanazon adás-vételről 
van szó: ezen a területen épült fel és áll nia is a görög ka
tolikus egyház püspöki palotája, székesegyháza és iskolá
ja. Ezek szerint legkésőbb 1734/1739-ben már működött 
a gyógysze1iár. Egy tnásik dokumentum az az 1742-böl 
származó kérvény, amelyben az Arany Kereszt tulajdono
sa Stacho János ne1nesi oklevelet kér a várostól „szolgá
lataiért, anzit a közösségnek tett gyógyszertára által". 
Ahhoz pedig, hogy ezt kérhesse, már hosszú ideje kellett 
szolgálnia a varost. Mindezek alapján Aiernzeze szerint a 
patika alapítási éve 1720 körülre tehető [1, 18]. Ugyanezt 
az évet jelöli meg Li11an is gyógyszerészettörténeti adat
tárában [ 19]. 

ll. 

Az 1932 szeptemberében elhangzott, n1ajd írásban is 
megjelent előadásában Orient Gyula említést tesz a pre
montrei rend váradi gyógyszertáráról, ílyn1ódon: „a pre
n1011treiek I í30-ban átköltöztek abba az épületbe, a111e~v a 
inai Park szálló helyén volt. ,Az új otthonban részben lelki
pásztorkodással, részben pedig a történebni fe{iegyzések 
szerint, a kezelésükben lévő g:vógys::ertár révén az irgal
n1asság cselekedeteinek gJ'akorlásával kezdték 1neg újból 
áldásos miíködésüket" [10]. Ez az adat évtizedekig lap
pangott. Egyetlen, a váradi gyógyszerészet történetével, 
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eredetével foglalkozó közlen1énybcn ncn1 ta\álta111 rá uta
lást. Végül az 1996-ban n1cgjclcnt A 1\Tagvváradi pren1011t

rei öregdiák.ok enilékköny\·é-bcn talá!tan1 Orient közlését 
1negcrösitö adatot ( 11]. Ebben i-lutyra G. Zoltán bc1nutat
ja Telepi Sándor Afarcell, néhai prc1nontrci kanonok és 
giinnáziurni tanár kéziratát amelyben a rend 1-/istoria 
Donzusát dolgozta fel. Ebből 1negtudhatjuk, hogy a Várad
Olasziban felépitett adn1inisztrátori ház „ egv részében 
nzár 1737-hen 1nííködöll a gvó&.1vszertár". Mivel a két 
szerző két különböző forrásból vette az adatokat, így ezek 
igazolják, 1negerösítik cgy1nást, bizonyítva, hogy a 18. sz. 
első harmadának végén ez a gyógyszertár is 111üködött már. 

Így Szeben, Brassó és Kolozsvár után Várad a negye
dik város Erdélyben, ahol ebben az idöben n1ár két gyógy
szertár müküdüll [20. IG. 13]. 

Ill. 

Az utóbbi időben igen jelentős adat bukkant fel az el
ső váradi gyógyszerész, jóval az előbbiekben ernlített 1 S. 
sz.-i időpontok előtti rnűködésére vonatkozóan. Szüksé
ges rnegen11ítcni, hogy Nagyvárad történehnérc vonatko
zó helyi írásos <loku1nenturnok az 1660. évi ostrorn, rnajd 
a több 111int háro1n évtizednyi török uralon1 alatt teljesen 
1negscmn1isüllck. Így a város alapítása ( ! 092) és a török 
iga alól való felszabadulása ( 1692) közötti történehnét a 
kutatók közvetett vagy 111áshol fellelhctö forrásokból re
konstruálták. Várad 111üve!ödéstörléneli adatait gyi.'ljtöttc 
egybe Bálint István János [ 14]. Az általa szerkesztett Bol
dog Várad e. kötetben közli az 1000·-1660 közötti idő

szak legfontosabb csen1énycit. /\ 773. oldalán közli, hogy 
„ 1408 június 5. ~Yll. G'erge~1 1 púpa (. .. ) és Alárk váradi 
apothecarius (grógys:erés:-, patikus) c'i:veg,-vének .'?YÓnta
tóválasztási e11gedé~1 1! ad. " 

Az adattár igényes, tudo111ányos jellege ncn1 enged 
sernrni kétclyl a fenti inforn1ácíó hitelességével kapcso
latban. Az adat - a tartaln1ából következtethctöcn -- vati
kúni irattári forrásból szánnazhat. Igenjelcntös, hogy 111a

ga Búli111 .iegyzi n1cg az apothecarius szó rncllctt ,,(gyógy
szerész. patikus)". Ezzel rncgelözi annak cset!cgcs félre
értését, félrcn1agyarázását. an1iröl Zol11c~1· igy ír: 
„ Patyikáros (fal. apothecarius) 1465-hen 111ég családnév. 
E névvel - patikus. patikcíros - ncn1csak a 111odern érte
le111he11 \'elt .gyógys:erés:í illeííl:k; ígr 11el'e::.ték u jiis:::.er
szán1okkal. papírral, viass:::.al, s6t olykor rnég a s::övettel 
keresked/i kalrnárl is" I 15]. 

Így tv1úrk a rnúsodik névszcrint isrncrt patikus. aki 
111intcgy száz évvel később n1üködött, 1nint az ! 303-bó! 
isn1crt .. Petrus phisicus et aputhecarius !Judensis" [ 17. 
21 ]. Ezáltal \'árad jclentös helyet foglalhat cl a rnagyar 
gyógyszerészet törtCnelrnében. Ugyanakkor. ha elfogad
juk azt az igen valószínü feltevést. hogy f'V1árknak patiká
ja is volt, akkor az a inai Erdély, söt egész Ro1nánia terü
letén az clsö gyógyszertár volt. Ez közel sz{tz évvel 111eg
elözi az 1494-bcn n1úr rnüködö (dc annál régebbi) és 
111indcddig legrégebbinek sz<ítnító nagyszebeni F'ekeíe 
Sasho:- cirnzett patikát [_ 16, 20, 13 J. 

Ren1éljük, a fenti adatok bizonyító erövel hatnak a re
neszánsz és barokk Váradjclcntöségérc, a gyógyszerészet 
terén is. Ez is n1cgerősíti azt a pozitív képet, a1ni az év
századok alatt alakult ki erről a szellcn1i, kulturális és ci
vilizációs szempontból egyaránt kien1clkedö városról. 
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1 . B u <la h úzy: New dat a about the estab!isl11ne11t of rhejírst phar
nwcies ar 1Vagr1'Úrad 

:\uthor cal Is allcntion 10 thrcc rlllnncnts cunccrning. lht.! cstablisluncnl or 
thc lirst pharmacy at Nagyvárad as wcll as thc practising of tht.: !irst 
pharmaclst. A prcsentation ami commcntary is givcn (lfl thc latest dala 
rcgarding this rnattcr. 
ln thc first part an cvaluatinn is givcn un thc old ami ncw vicwpoints 
conccrning thc ycar of cstablishmcnt of ··Arany Kereszt"' phnrmacy 
alkg.cdly thc most ancicnt onc. 
Thc sccond part provcs thc opcration of a phannacy ín thc 1730-tics 
bclonging to !hc l'rcmonstratcnsian ordcr. hut forgollcn up to rww. 
i\t:cording to thi; third part ÍI is prnvahlc that bcforc 1'108 :m 
";1pothckary·· livcd alrcady at Nagyvúrnd. Thc pharmacist iVlúrk and prc
sunrnhlc !hc (lpcratilln ofhis pharmacy cxislcd about tinc hundrcd ycars 
carlicr as thc phannacy at Nagyszeben being hdd as thc !irst onc in 
Transylvania and in 1hc w!wlc Ruumania accPnling 10 our informatiun 
SO t":ir. 

! . Bud ah <i z y: .Now1j datuuwj pri la estigo de la u111uJj apotekoj e11 
urbo Oradca (Ru11uu1io) 

L;1 <mlüro :itcntig<L<; pri lri gravaj !cmpopunktoj dc la farrnacia historio 
dc urbo Oradca (Ruma11i(1). l.i prczcntas k<!j knmcntarias l:i p!cj nov<ün 
datumojn. konccnuü je la unuaj :111(1tckoj d la urbo. En la urma parln la 
autoro prilraktas Ja malnov;ün kaj !Hl\'ajn vidpunktojn. rilataj al apoteko 
l.a Ora ;„:ruco, konsidcrata gis ntm la unua d la urbo. La dua par!o 
rilatas al la <1potcko. funkcianlajam dum la lridck;üjaroj dc la 18-aj. e., 
kicl pn1pra_jo dc la cklczia ordeno premo111ré. La "spurnf· dc la csto de 
tio ci ;1potcko cstis kvaz;m nckonatqj kaj forgcsit:ü tra l<1jardckoj. La tria 
partn konatigas !iun da!llnwn. kiu ates\;L~. kcjarn antau lajaro 1-108 cn 
urbo Oradca vivis apotckisto nmn;ita !'..türk. La ckzist:idn dc upotckislo 
i\·1úrk ka_j dc lia supozcbla apotcko antauas kun(;. i.:cnl _jan1j la g.is mm 
atcstalan unuan aptitcknn d Rumanio. cn urbn .Sibiu. 
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