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rendi kórházakat és
Irgalma s rendi patikákat.

A betegáp olással foglalko zó szerzetes-rendek története
1századokra nyúlik vissza. Hazánk ban - mely sokáig hadoíntér volt - különös en két rend működésének maradta.lz
1a is elismer ésre méltó emléke i, s ezek a jezsuitá k és az
·galmas rendi barátok . A jezsuitá k működésének ma is
ilható emléke az a három gyógys zcrtárbe rcndezé s. amely
rg).
:őszegcn (Güns). Székesf ehérvár on (Stuhlw eiscnbu
kiál·
rténeti
zerésztö
gyógys
mint
(Erlau).
Jvábbá Egerben
lás áll az érdeklődők rendelk ezésére .
Az Irgalma s rendi barátok (Barmh crzige Brüdcr) haánkban százado k óta több olyan kórházb an mi1ködtck.
melyek jelenleg is betöltik fontos hivatásu kat. Miután a
órházak hoz gyógyszertáralc is tartoztak. ezek történetével
'hajtok előadásomban foglalkozni.
A szerzete srendet a poxtugál szárma zású Ciudad Jáno5
lapított a a XVI. század közepén Granad ában. A bctcg,polással foglalko zó rend házai oly gyorsan szaporo dtak
ipanyol- és Olaszor szágban . hogy 1572-be n V. Pius pápa
oelybenhagyta mi1ködésüket. majd lóll-be n \!.Pál pápa
:zcrzete srendne k ismerte el a testületet, hiszen az akkori
iáborús világban nagyon is szükség volt az emberbaráti

:zolgálataikra.
Magyar ország a XVII. századb an még nagyrés zt török
iralom alatt állott. deXI. Ince pápa ösztönz ésére az európai
:cjedelm ek a század vége felé összefo gtak az ország egyrnri [óváros ának Budána k visszafo glalásár a. A p:ípa kezJemény ezésére összegy últ adomán yokból tábori kórháza t
il!ította k fel és B uo11visi bécsi nuncius -bíboro s az Irgalmas
rend osztrák tartomá nyának provinc iálisát kérte ícl, hogy a
rend vállalja cl a katonai orvosok mellett a betegáp olás
szolgála tát. A rend Cruchten Jó:sef pátert jelölte ki a cser
port vezetésére, akinek fennma radt utólago s jelentés éból
megtud hatjuk. hogy a barátok 1684 szeptem ber elején hajón utazva értek el Buda közeléb e. ahol felállítva segélyhelyüket, hat heti ottlétük alatt több ezer sebesül t gondoz ását
látták cl. sót azok élelmez éséról is nekL\z kellett gondos kodni. Az ostroml ott várat felmentő török sereg megjele nése
véget vetett az ostromn ak s a barátok is hat hét után viszontagságo s úton tértek vissza Bécsbe.
Az Irgalma s rend tagjai Buda másodi k. 1686. évi ostroma alkalmá val is létrehoz hatták tábori kórházµkat, miután
Pozsonyban ekkor már múködött S:clcpcsén)'Í György prímás áll'll alapítot t rendhá zuk de a lmdjúratról szóló, a
korábbi hoz hasonló részlete s jelentés t a rendház levéltár a1 r.ig::i,
"' A 30-ik Nen1zelk üzi Gyógysz.cri:szli.ií.S.n~li K.ongresszusrn1 (1
1991. április 16-19.) clhíl.rlgzott c16.'.ld:is.

ban ncn1 sikerült mcgtalúlni.
A rend magyar országi elterjed ésének valódi korszak a a
J(\TIIl. század. Ismeretes az is. hogy a törökök kiűzése után
a felszabadult Pest városáb an a mecsetekből átalakított
templom okat különböző szerzete srendek kapták meg. Így
az irgalma sok a johanni lák egykori kórháza mellett levő
J>Tagy-mccsetet kapták n1cg templom céljaira (a mai Martinelli tér mellett) . dc a templom ot rövidesen - felsőhb rendeletre a Szervit a rendnek kellett átadniuk s az ó templomuk ma is ott áll.
.A. rend pcst.i múködést:: néhány évtizedig szünete lt. míg
az említett Szervit a templom mal szembe n levő hatalmas
területen fel nem épült a felszaba dító háború rokkant jainak
ellátásá t biztosít ó ..Invalid us ház" (amely ma a főváros
hivatalainalo jórészé t foglalja magába ). Az ép'.ilctet a törtkök kiűzése után nem soklml S:éché11yi Gy6rgy hercegp rímás jelentős adomán ya folytán elkezdt ék építeni, de a
lassan haladó építkez és csak 1728 után gyorsul t fel annyira.
hogy múködé sét hamaro san megkez dhesse.
A korabel i krónika szerint az lnvalidu sház önálló katonai jcllcgú intézn1ény volt Pest városán belül. Feje magasrangú katonat iszt - rendsze rint tábon1ok - volt. Az intézménybe n többféle múhely . üzlet stb. múködö tt, s ezek !{itták
el a roklcantakat, sőt a velük együtt élő családta gjaikat is a
szükség es dolgokl,al. Termés zetesen templom uk, kórházu k
is volt. A kb. 2000 rokkant lelki gondoz ását. a betegáp olást

és a gyógyszertá.t-i

teendőket

az Irgalmas rend tagjai látták

el. A gyógyszcrcár az Invalid us-lláz szükség letére létesült.

de érdemes nlegcn1lítcni. hogy jogot nyert a város polgárait
is kiszolgálni, mivel a..1:kor Pesten még csak három patika

n1úköd ött A leírás szerint a barátok elhelye zése a .. KonvenC, a húrome melctes főépület első emeletén volt, míg a
kórház és a patika az épület keleti sarkábn n a homlok zat
földszin tjén kapott helyet úgy. hogy a polgári betegek nek
az abla..l:on kereszt ül adták ki a gyógyszereket. A patika
rncllett volt a gyógys zerész lakása, mert 6 állandó éjjeli
inspekc iót tartott.
A kórház botegei nck teljes ellátása. ápolása, gyógyszerelése, élelmez ése. a fűtés és világítá s, a kórház fehérnemű
jének mosásá ról való gondos kodás is az irgalma sok köte·
lcssége volt. lviinde zért cllcnsz olgálta tásképp cn az
Invalidu s ház naponk ént és fejenké nt 10 krajcár t fizetett.
A feljegyz ések szerint a patika felszerelése ig:en gazdag volt, forgaln 1a állandó an növeke dett. úgyhog y
1754-tól már 3 rendi gyógys zerész működött benne. A
korabel i feljegyz ések arról is tanúskodna.le. hogy a katow

542

GYÓGYSZERÉSZET

naság a szokásos patika-vizsgálatokat is megtartotta. így
pl.1760-ban Péter Antal törzsorvos mindent a legnagyobb rendben talált.
A jól jövedelmező és nagy forgalom természetesen feltűnt a városban már működő civil gyógyszerészeknek is,
ezért kéréssel fordultak a magisztrátushoz, hogy a patika
nyilvános jogát szüntesse meg. A rend az ügyet Mária
Teré:ia királynőig fellebbezte. aki megerősítette a rend
eredeti jogát.
A rend pesti működésének később II. Jó:sef császár
vetett véget, aki 1783-ban kelt rendeletével az Invalidus
házat - annak túlzsúfoltságára hivatkozva - megszüntette;
a rokkantakat Nagyszombatba helyezte s az irgalmasok
berendezését a váci rendházba szállíttatta. Ezt követően az
épület Gránátos kaszárnya lett, míg 1894-ben a f6város
tulajdonába került, s ma ..Régi városháza" néven a főváros
több hivatalának ad otthont.
A továbbiakban az ország több v{lrosában alapított Irgalmas rendi gyógyszertárakkal óhajtok foglalkozni.
.D...z első világháború utáni békcszerz6désckkcl rncgszünt Osztrák-Iviagyar Ivíonarchia részét alkotó egykori
Magyarország területén - alapítftsuk szerint rangsorolva

- az alábbi 13 Irgalmas-rendi kórház és gyógyszcrttlr
múködöll:
l. Szepesvárnlja ( 1650), alapító: hg Lubomierszky S:anis:ló,
2. Pozsony (1672) alapító: Szclepcsényi György hercegprímás.
3. Eger (1726) alapító: gr. Erdddy Gábor püspök.
4. Temesvár (1737) alapító: III. Károly király,
5. P<lpa (1757) alapító: gr. Esterházy Ferenc és f(tíroly,
ó. Kisn1arton (1760) alapító: hg Esterházy Antal,
7, Nagyvárad (1760) alapító: Gyöngyössy György kanonok.
8. Vác (1779) alapító: gr. Miga:zy Kris((iférsek,
9. Pécs (1796) alapító: Krautsack Jánospolg{Jr,
10. Szakolca (1796) alapító: gr. Batthyány Jó:sefprímás,
l 1. Zágráb (1804) alapító: A Káptalan és a város,
12. Pest (1815) alapító: Marc:ibányi ls1vá11 és neje.
13. Szatmárnémeti (1834) alapító: Hám János püspök.
E szépszárnú intézIT1ények közül - az első világháború
után - csupán 5 fekszik a n1ai Magyarország területén, így
rorráshi::íny miatt csak ezek történetével öhajtok foglalkozni. illetve fejlódésüket isn1crtetni.
Egerbe (Erlau) gr. Erdddy Gábor püspök 1726-ban
hívta rneg az irgaln1asokat, s az 6 bőkezűsége folytán
épült rendház és kórházban két év múlva gyógyszertár
is nyílt. A kórházat (és benne a patikát) a múlt századlnm három ízben is {irvíz sújtotta, ugyanis az épületek a
városon át folyó folyócska partján épültek s a nyári zivatarok alkalmából állandóan vészélynek volt>Ll.: kitéve.
.A.. patika rnég századunkban is forgalomba hozta népszerű. gyon1orjavító háziszcrét az ,~Egri vizet'', melynek
clőiratál n1ég a megszüntetett Jezsuita rendtől örökölték.
,!:\ többször fciújított és berendezett patika jelenleg is a
1ncgyei körház gyógyszcrtár[ma.t: részeként működik.
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Pápán az irgalmas rendházat gr. Esterházy Ferenc és gr.
Esterházy Károly egri püspök 1757-ben alapította. A
gyógyszertárban kezdett61 fogva négy gyógyszerész rendtag múködött. A város főútvonalán fekvő és régi, muzeális
berendezéssel bíró gyógyszertár nyilvános gyógyszertárként ma is működik.
Vácrn (Waizcn) gr. Miga::y Kristóf bécsi érsek és helyettes váci püspök 1763-ban telepítette be az irgalmasokat,
dc eleinte nem volt gyógyszertáruk. 1808-ban az akkori
irgalmas rendi főorvos megvette a város egyik nyilvános
gyógyszertárát s azt a rendházba helyezte át. Eleinte a rend
céljait szolgálta, s csak jóval később kapott utcai bejáratot
és nyilvános jelleget. Jelenleg a gyógyszertár nem műkö
dik.
A pécsi (Fünfkirchen) rendházat és kórházat 1796-ban
egy b6kezú pécsi polgár Krautsack J. György alapította a
F6 tér szomszédságában. P.. gyógyszertár kezdetben itt is
csak a kórház e!lállÍSával foglalkozott. utcai l>~j:írnta többszöri renov:1lás után - csak századunk második évtizedében készült el. A gyógyszertár az államosításkor megszűnt, s a helyiség évekig a kórház an1bulanciújának céljaira
szolgált. berendezését pedig egy újonnan létesített gyógy~
szertárba vitték át.
.A. múlt évi alapos renoválás után. az eredeti állványzat
felújított részeivel napjainkban újból - korábbi rendeltetésének megfclc16en - gyógyszcrtárként működik és n
Pannonmedicina Gyógyszerellátó Válhtlat keretében. a
külföldi eredetű gyógyszerkészítmény ek árusításával foglalkozik.
Az Irgalmas rendi szerzetesek pesti szereplésével az
elóbbiekbcn m{u foglalkoztam, hát.rn van n1ég a budai oldalon jelenleg is működő intézn1ény történetének ismertetése . .A_ rend B udün - Pest testvérvárosában - 1794-ben kért
kórházalapítás céljából letelepedési engedélyt a Helytartó
Tanácstól. Ekkor Budán (a mai Széna téren) rnár múködött
a régi .. Szent János" kórház, ennek ellenére a város tanácsa
kedvezően Íogadta a rend tervét és 1804-bcn szerződést
kötöttek a városi betegek ápolására. P~ város a kórház telkét
a mai Margit híd közelében levő Duna parton jelölte ki. mert
közelében voltak a „Fclhévíz"-nek nevezett melegvizú források. A~ n1cgindult épíLlzezést nagyban segítette lvfarczibdnyi István és felesége bőkezú adománya. a_ldk az en11ített rnég kezdetleges Íürd6t megvéve- azt is a rendnek adon13nyozták. Az ünnepélyes alapk6letétel 1806-b:m megtörtént
s az építJ:ezés F!einrichcr rendi építész \'Czetésc alatt megindult. A~z akkori idők napolconi háborúi rniatt kialakult
állandó pénzhitlny következtében igen lassan ha12dt annak
ellenére, hogy a rend adományok gyűjtésével. a város pedig
különböző javadalmak átengedésével igyekezett a nehézségeket áthidalni. Így a kórház két részletben került inegnyitásra, éspedig 1815-b-;::n az ún. Iviarczibányi-szán1y. 1817ben pedig az ún. Buda-vürosi szárny. Említésre méltó, hogy
n1íg a ~,;Igyógyászaton városi doktorok múködtek, addig a
sebészeten állandóan rendi orvosok gyógykezeltek. fgy
különösen kiemelkedik Opitz Celestin rendi főorvos rnúkö~
désc, a..1.i 1841-bcn Prágában szerzett sebészorvosi képesítést, utána hosszabb ideig Budán n1úködött. majd a rend
visszaküldte Prágába, ahol ISóó-ban a császár lovagken2szttel tüntette ki. A kórház ágyainak a száma a század
folyanuín egyre gyarapodott. s így rnindkét kolcraján/Úll}'
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( 1831 és 1876) idején fontos szerepet játszott a város betegeinek ellátásában.
A XIX. században még természeti katasztrófával - a
dunai árvízzel - is meg kellett küzdeniük. A feljegyzések
szerint mindkét esetben csak kevéssé károsodott a kiürített
kórházépület, míg a szomszédos lakóházak összed61tek. A
legtöbb kárt természetesen a földszinti helyiségekben m(!ködő gyógyszert ár szenvedte.
A század utolsó évtizedeiben Budapest rohamos fejlő
désnek indult; a megépült új Margit híd révén a kórház
forgalmas útvonal mellé került, de a Duna part megépítése
és az utcák feltöltése miatt az öreg épület földbe súllyedten
állt. A rend tevékeny és fáradhatatlan perjele Thúróczy M.
Kornél főgyógyszerész és Fü::y Szaniszló magyarországi
rendfőnök fáradozásánalc köszönhető, hogy nagyobb méretű kórház építése érdekében, hosszas tárgyalás után megszerezték a fővárostól a szomszédos telkeket is és 1900-ban
- lcbontatva a régi házat - megkezdődött a mai modern
kórház építése. Az építési terv - a kórházi és rendi követelmények mellett - figyelembe vette a nyilvános jogú gyógyszertár elhelyezésének azt a követelményét is, hogy a patika
az épület földszintjén, utcai bejárattal kapjon helyet.
Az ünnepélyes megnyitásra 1903. szeptember 29-én került sor. nemcsak az egyházi hatóságok, hanem a kormány
és a főváros vezetősége nevében megjelent el61cel6ségek
jelenlétében.
A kórház beosztásáról és korszerű, modern berendezéséről később a báró Korányi Sándor orvosprofesszor veze-

tésével n1cgjelent bizottság

elismerően

nyilatkozott.

A földszinten elhelyezett gyógyszertár hivatalosan előírt
tágas helyiségei mellett a vezető főgyógyszerész külön
;zabát is kapott.
A kórház működése a kövctkcz6 években is állandó
'cjl6dést mutatott, ami annál inkább is indokolttá vált, mert
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az évtized eltelte után kitört els6 világháború sebesültjeinek
ellátásában a megújított kórház fontos szerepet játszott.
Meg kell említenem, hogy a második világháború utolsó
hónapjaiban a pompás épület is súlyos kárt szenvedett,
nemcsak azért, mert Budapest ostromakor tűzvonalba került. hanem a Duna jeges árvize miatt is, amely kiköltözésre
kényszerítette az óvóhelyre szorult ápoltakat.
A kórház jelenleg az Országos Reuma- és Fürd6ügyi
Intézet keretében működik, nyilvános jogú gyógyszertára
megszünt. egykori helyiségeiben a kórház felvételi irodája
kapott helyet.
Hazánkban a szerzetesrendek rehabilitálása folyamatban van, s így véleményem szerint az irgalmas barátok is
mihamarabb visszatérhetnek emberbaráti tevékenységük
színhelyére.
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B. Zbo ray :PJUJrmacicsofrheSisr1.•rsojChariry
(On the ba.sis of a lecturc, held at the 30. lntcmational Congrcss forthe
Histoiy of Pharmacy in Prague 1991)

The }Xlper presents the most import.:int phnm1accutical rclntions oi the

activ:ity of U1e Sistcrs of Charity in Hungary.

Wc can gct acquaintcd with rhe histoiy of the .J-fouse of Invalides'' in
Pest, a survey is given on the Hospitals of the Sisters of Chnrity in ancient
Hlll1gary and a detailed description is gíven on the phannncies ofthis order
in the prescnt nrca of Hung!ll)'.

(Ernyei jó:sej Gyógys:erés:történeti Könywár, Budapest, iVJátyás tér 3. -1084)
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