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Az első gyógyszerész emlék a kolozsvári egyetem történetéből 

D1: Mi11ker Emil 

BáthOJ:\' I.1·11·á11 ( 1535-1586) - az idő szerint Len
gyelország és Litvánia királya (1575-1586) - l 579-
ben elérkezettnek látta az időt korábbi úl111ai egyikének 
111egvalósítúsúrai és hozzákezdett a kolozsvúri egyeten1 
111egalapításához. Ebben a n1unkában legfőbb segítöje 
P(are1~) .-lnrouio Pos~VC\'ino, a szentszék Bátho1:v lsí\'Ón 
1nellé rendelt jezsuita diplo1natája volt. Posscrino ké
szítette elö a jezsuiták erdélyi n1egtelepedését, 111egfo
gal111azta a l'eladatokat, rendtársai n1agatartúsút, továb
bá ö hozta létre a kolozsvári jezsuita n1issziót is. l(é
sőbb, l 583-ban beutazta Erdélyt. s rendkívül részletes 
leírást adott Erdélyről, földrajzi és társadalmi értelem
ben ís, mely könyvtárainkban ma is fellelhető [ 1]. Bá
rho1y !st1·á11 intenciójúra neincsak az erdélyi feladat 
n1egvalósitúsának 111enetét dolgozta ki, hanen1 a vállal
kozás biztosításának anyagi hátterét is. Bátho1:ir István 
bátyjával, az akkori erdélyi fejedelem Bátho1r Kristó(
Jiil ( 1530-1581) egyetértesben a rendnek ajándékozta a 
I(o\ozsvúr közelében fekvő Kolozsn1onostor 1nezővú
rost. annak elhagyott rendházát és ten1plo111út, valan1int 
Búcs és Jegenye községeket) azok tninden jöve<leln1é
vel együtt. 

i\ feladat végrehajtására kijelölt 12 főből úlló je
zsuita csoport - az udvar n1egbízható e1nberének ka
lauzolásával - júniusban indult l(rakkón keresztül Er
dClybe a spanyol szúnnazású P. Francisco Suniero len
gy1el tarto1núnyfőnök és .Jacob iVzu'ek, a volnai jezsuita 
kollégiun1 korábbi rektorúnak vezetésével. r\ csoport 
1579. október l-én baj nélkül n1egérkezett Kolozs
n1onostorra. 

Röviddel a kolozsn1onostori n1egtelepedés utún 
n1cg is nyitottúk középfokú iskolájukat) s a tanulóik 
szún1a ha111arosan elérte a 30 főt annak ellenére, hogy 
többségük gynlog júrt ki Kolozsvórról az iskolába. 

Posscvino diplon1áciai úton elérte, hogy a rend 
1580-ban engedélyt kapjon Kolozsvár vúrosúban nen1-
csak a régi) elhagyott J'erences és apáca kolostor elfog
lalásúra, de építkezéshez is kezdhettek a Farkas utcai 
kolostor 111el\etti telken, anút a felekezeti ellent'elek na
gyon nehezn1ényeztek. Időközben, l 580-ban a rendfő
nök P S1111iero, a l 2 fős csoport vezetője, visszatért 
Lengyelországba, jelentve a királynak, hogy a 1nisszió 
I(olozsvúrott 111egtelepült, P. 1V1u·ck vezetésével építke
zéshez fogtak, tehút a f'eladatot lényegében végrehaj
tották. Ennek hírére Bátho1:'' fsf\'Ón 1581. 111újus hó 12-
én \lilnúban kiadta a kolozsvári egyeten1 alapítólevelét, 
111elyben az európai egyete111ekkel azonos értékü vég-

zettséget (baccalaureatus, 111agiszter, doktor) biztosított 
az ott tanulók szá1nára. Az alapítást .A"f!I. Gergely JJÓJJa 
1SS1. februúr 9-én nen1csak 1negerősítette, hanen1 
egyeten1i ragját is elis111erte. r\z egyeten1i rangra en1elt 
kolozsvári iskola fcltünően nagy szún1ban fogadta a 
diúkokat, szúinuk 1581-ben 111ár szúz fö fölé növeke
dett ([2]. EME 46. oldal). A diúkoknak csak kisebb ré
sze volt papnövendék; nagyobb része felsőbb tanuln1ú
nyait folytató diók: ne1nes szúnnazúsú, vala111int az or
szág 111indcn tájúról, főleg Székelyföldről tanulni szún
dékozó szegény sorsú fiatal. 

Bátho1:r Kristt!/'akkori erdélyi fejcdelen1 szen1élyc
sen nyitotta 111cg az új rendhúzat és iskolát (azaz a je
zsuita noineklatura szerint ko!légiun1ot). sőt Báll1cn:1' 
Krist~/' további községeket (Tiborcz, Kaján tó, Bogúr
te\ke) adoinúnyozott a rendnek. Ezen túln1enöen Bá
rho1y !st1·á11 1583. Cebruúr 13-ún a lcngyelorszúgi 
Nepolon1ic vúrában kelt alapító levéllel a nen1 helybé
li diákok szán1óra Sen1inariun1 pontificun1 et regiun1 
néven internútust is a\apitott. 

:-\jezsuita rendben szokúsos volt neincsak a provin
ciák és 111issziók vezetőinek, de a rend tagjainak is bc
szú1110\ókat irni a rendbéli feletteseiknek. 

Ebből az időből szúnnazik a kolozsvúri jezsuita 
kol\égiurn kien1elkedö szcrnélyiségénck. a devecseri 
születésü S:::ántó !sn·án ( 1541-1612; hu111anista nevén 
Stcpha1111s Arator Po1111011iu.~) 1583. n1úrcius 15-én kelt 
beszún10\ó levele a n1úr fentebb en1litett /~ Antonio 
!)ossel'i11oho::: [3. 4]. 1~ !ev~l olvasható fcre.r.,·s András: 
Erdélyi jezsuitúk levelezése és iratai a Bátho1yak korú
ból (1571-1613) l. kötet 266. oldalán a 6. pont alatt, 
111clyet szó szerint idézünk, 

,.6. Ut pro phannacopaca instituenda ct locupletan
da dentur ei ex collegii pccuniis singulis annis aliquot 
l1oreni. pro quibus res necessarieac pro infinnis ex 
Constantinapoli, \lenetiis vel Cracovia possent adCerri. 
Quia in hac civitate nec n1edici sunt, ncc 111edicinac". 

lVIagyar rordítúsa: A létrehozandó és jól ellátandó 
gyógyszertár részére adjanak 1ninden évben a kollégi
un1 el!út1núnyúból néhány (elegendő?) forintot, hogy a 
betegek szá111úra szükséges dolgokat l(onstantinúpoly
ból, Velencéböl vagy Krakkóból ide szúllithassúk. Mi
vel ebben a vúrosban sen1 orvosok sc1n gyógyszerek 
nincsenek. 

Itt tchút ne1n egyszcrüen arról van szó. hogy gyógy
szcrlúrat kell létesíteni, 111égpedig ncn1 a város, hane1n 
a kollégü11n költségén~, továbbá ki kell c111elni a „locu-
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pletanda'' szó jelentését. Ne1n csupán arra gondol a le
vélíró, hogy legyen úgy általában - valan1ilyen 
gyógyszertára a kollégiu111nak, hane111 jól, vagy gazda
gon ellátandó gyógyszertár felállitásúnak igényéről van 
szó. Az egyébként 111inden felesleges kiadást elkerülö 
rendtagok esetében Szántó fehnenti tnagát a kötelező 
takarékosság alól, s ne111 szabad a költségeket kítnélni 
n1ég akkor sen1, ha a gyógyszereket 111essze földről, 

Konstantinápolyból vagy Velencéből kell beszerezni! 
Az első egyete1ni könyvtárral szen1ben a ko!ozsvúri 
Búthory-egyetern esetében ne111 beszélhetünk egyeten1i 
gyógyszcrtárról. Az clsö kolozsvári cgyctc!Tli könyvtú
rat ugyanis sikerült lakó Klárának rekonstruálni, és 
490 n1a is létező tételt rnegtalálni, továbbá isn1e1jük a 
könyvtúrhasználat szabályzatát is [5]. Eddig a fentieken 
kívül további gyógyszerészeti e1nléket abból a korból -
sajnos - nern találtunk. Arnikor a Bátho1)1-egyete1net 
1603-ban a vallási villongások során leron1bolták és a 
jezsuitákat ni::isodszor is szá111üzték Erdélyből, a fenye
getettség ellenére bujdosva és rejtőzködve visszatértek. 
Elérték azt. hogy Bethlen Gábor korúban I(olozsn1ono
storon és Gyulafehérváron engedélyt kaptak a tanitúsra. 
Türchnes elhivatottsúggal vártúk a pillanatot, anlikor 
régi egyete1nükre visszatérhettek. Erre 1596-ban került 
sor. 111ajd azonnal építkezésbe kezdtek. 

1731-ben. a111ikor 3 ten1plon1 és a kollégiun1 n3gy 
része elkészült. CsernoFics Ferenc rektor hivatalosan 
engedC\yt kért és kapott a vúrostól gyógyszertúr fclúlli
túsúra, ahonnan a vúros szegényei ingyen kaptak 
gyógyszert. Ezt a gyógyszertúrat a nyon1da szon1szé<l-

súgában úllitoltúk fel a leron1bolt régi cgyetcin helyén. 
Lehetséges 1 hogy a S::á111ó lstrá11 által kért és en1lítctt 
elsö gyógyszertúr is ugyanezen a helyen létezett. 
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, hogy adójuk l %-úból 
a Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány részére 

375 049 Ft-ot voltak szívesek adományozni. 

Ezt az összeget is - Alapszabályunk értelmében - a kiemelkedő 
eredményt elért gyógyszerészhallgatók, Ph. D. ösztöndíjasok, doktoranduszok 

és fiatal oktatók jutalmazására kívánjuk fordítani. 
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