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Szerzetes· és orvospapok kórházainak 
és gyógyszertárainak keletkezése 

Erdélyben. 
Nagyon régen, az egyiptomiaknál, a orvospapok művelték az or

vostudományt és gyakorolták az orvosi teendőket; ugyanakkor labora
toriumaikban a gyógysze
r·ek készítését erre a műve
letre begyakoroltak végez
ték Késöbb a kultúrában 
fejlődött és megerősödött gö
rögöknél és rómaiaknál már 
nem orvospapok, hanem or
voslásra. képzett orvosok 
voltak s a gyógyszerek el
készítése. is már az ilyen 
műveletekre begyakorlottak Egykori egyiplomi gyógyszerészi laboratórium. (Pro'f. Guiart után.) 

1eladata volt. 
A kereszténység kialakulása és fejlődése idején a kereszténység

nek a pogányságba való visszaesése miatti félelem késztette kezdetben 
a keresztény papságot arra, hogy az orvosi ismereteket, a vallás szitá
ján áttörve, juttassa el az új hitben nevekedett népekhez. A vaUás és az 
orvostud01nány ilyen egymásba füződése az V-ik századtól ]mzdődik, de 
a XI-ik században a kolostorok és kolostori iskolák szellemi életének 
idején indult messzegördülő útjára. A keresztény papok orvostudo
mányi ismeretüket a Monte Cassino rendházában szerezték; innen a ben
cés~térítők főleg észak felé (Irország-, Cambridge-, Winchester stb.) vit
ték és terjesztették az orvosi ismereteket. A Jmresztény theurgikus
gyógyító tudományok ezen központjából már a X-ik század folyamán a 
bencés szerzetesek útján hozzánk Erdélybe is eljut a szakszerű orvoslás 
gyakorlása. 

A keresztény szeretet,. a vallás és egyház humánizmusa számos kór
házat teremt és tart fenn szegény betegek számára. Igy a bencések, 
ahol Letelepednek, Xenodochiumokat (kórház) állítanak fel; Erdélyben, 
Kolozsmonostoron már 1078-ban. A különböző lovagrendek részben 
harctéri sebesültek számára. részben pedig a német telepesek egészsé
gének· ápolására kórházakat Jétesítenek: ezeket pedig gyógyszertárak 
nélkül elk~pzelni nem lehet. A niélp egészségügyét még. más szerzetes 
rendek is szolgálják Erdélyben. Ilyenek az ágostonrendiek (Aug:ustinu- -
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sok), a pálosok (Paulinusok), a premontreiek, dominikánusok, mino
riták, a franciskánus szerzetesek és apácák. Ez utóbbiaknak első világi 
kórházuk 1309-ben létesült Pozsonyban, ahol még ma is látható a régi 
gyógyszertár gazdag berendezése. 

A szerzetesrendek kórház-kolostoráiban a betegek szaporodásával 
mindinkább bővül a rendi tagoknak a gyógyítás körül szerzett tapaszc 
tafota is. A legtöbb középkori kolostorban rendszerint volt egy úgyne
\'ezett „infirmaria"- vagy „infirmarium"-nak nevezett cella fenn1artva 
a beteg; szerzetesek részére; ez később kórházzá nöcvekedett1 a polgári 
betegek felvéte1é1re. A szerzetesek gyógyító szereplése fő1eg a XI-ik és 
XVI-ik század között cvolt a legszámottevőbb, mindaddig amíg 
az olasz és német poJgári orcvosok száma jelentékeny·en meg nem sza
porodott. A kolostorok kórházai mefüitt rendszerint gyóg,ynövénytelep 
is volt, ahonnan a szükséges gyógyfüvekHt gyűjtötték és készítették be
lőlük a különböző gyógyszereket. A magasabb műcveltségű k-0lostorla
kók, valamint ezeknek cselédei, katonái, jobbágyai nagyobbám rakott · 
házakban laktak. Házaikat kezdetben csak náriból, paticsból (vesszőből 
font sövény, melyet sárral tapasztanak he) vert vályogfalakkal, de 
mégis helyhez kötve építették. De nem így az alföldi magyarok. Ahogy 
ma vándorolnak a kirgiz és kalmuk falvak, úgy vándoroltak hajdaná
ban az ősmagyarok községei. A km1ok, akik 1279-ben kimondották 
ugyan, hogy fdhagynak a sátoros élettel s keresztények módjára ezen-

. tul ők is épitett' házakban laknak, még 1290-ben is sátorlakók yoltak, s 
TV. László (Kun LászJó) királyt is ezen évben az ő sátrukban érte 
utol végzete.2 .. . . 

Az erdélyi nép az alföld lakóihoz mérten kedvezőbb helyzetben volt. 
A nép könnyebben jutott kőhöz, fához, amiből állandó lakóhelyeket épít
hetett, vagy a rómaiaknak elhagyott lakhelyeit foglalhatta J.e. Jgy 
alapítója lett újból a knltúrális haladás első feltételének, a hely

" hez kötött városnak. E téren e!őljártak a hctelepitett szászok. Igy hasz
nálta fel pl. a gyulafehérvári püspök Szent Lászűó idejében a régi Apu
lum maradványait biztosabb lakóhely és nagyobb, díszesebb székesegy
ház. építésére. 3 

Az 1241. év után a Kolozsmonostoron lakó benedekrendieken kíviil 
csakhamar új buzgó szerzetesek adták jó példáit az Isten dicsőségéért 
küzdő keresztény é1etnek. A domokosr.endiek kolostorokat építettek 
Gyulafehérvárott, A! cvincen, Szászsehesen, Segesvárott, Székelyudvar
helyt és Besztercén. Az Ag-0stonnmdiek Tordán és Désen, a pálosok tá
vol a város-0kt&.! S21entmihályköve várán (Gyulafehérvártól nyugatra) 
és Marosszcmtkirályon remetéskedtek. · 

Amint látjuk, Erdély bőven volt ellátcva a különböző szerzetes ren
dekkel. Ezeknek a szfüzetes rendelrnek apátjai és vezető ember,ei nagy-

1 Cl. Ma.yer Franz. Das Zeitalter der Mönchs und Preisterrnedizin iri 
Ungarn. Klyos. Jhrh. f. Gesch. u. Philosophie der Medicin. Bd. 3, - 1930. 
I.ieipzig · 

2 1W.árki Sándor: Magyar -középkor. BuJdapest„ 1914. 
3 Az erdélyi katholicizmus multja és jelene. Dicsőszentmárton. 1925. 

... ·~ 

DR. ORIENT: SZERZETES- ÉS ORVOSPAPOK __ KóRHAZAlNAK KELETKEZÉSE ERDÉL\13EN 5 

részt Olasz- és Franciaországból jövén, mag'Ukk&l hozták az orvos és 
gyógyszerésztndománynak országukhan , e~ér,t le~j.a~b ered~ény~it, 
amelyekre azután a rend legalacsonyabb allasu tagJait IS megiamtottak 

Az erdélyi szerzeteseknek nem volt valami különös gyógymódjuk. 
A szem és torokfájást stb. többnyire imádkozással. gyógyították, ~e ~gy
idöben némi gyógyszereket is alkalmaztak. Err~ va.!l a templo,m1 kon:i;: 
vekben a különféle betegségek e1len való sok szaz recept. A cs1ksomly01 
ferencrendiek kolostorának gazdag kéziratgyüjteményH van. l\{ajdneni 
mindegyik kodexnek a széle Erdély történetével, az astroldgia és az 
orcvosgyógyítás módszereinek feljegyzé~eivel van tele írva.4 

. Erdélyben nemcsak a szerzetes rendek, hanem egyes világ;i pap~~ 
is foglalkoztak gyógyítással. Ilyen neves orvos-papvolt ,1428. ev korul 
Kolozsvárt egy J ohann nevű;' vagy a „hanimeers:do1:f1" (Somfalva, 
Szent Erzsébet) plébános, aki nemcsak papja volt hivemek, hanem egy 
személyben orvos-gyógyszerész is. 6 

A hagyományok szerint Kolo~svárt mái:. a ~I-XV .. századbap. 
v-0ltak alapítványi kórházak (Hosp1tale, Xenodoch1mn) .elaggott szege~ 
nyHk és különféle betegséll'ben sinylődök számára.7 Ilyen volt a „Szent
lélek"-ről lé;s a ,Szentjobb""ról elnevezett kórhruz, melyet később állító
lag a jezsuiták 'vezettek.8 A lazaristák .f?le~. a !.epráso!'at (Sz·ei;,t ,,Lázár 
szegényei) vették oltalmukba. Lazaret3eik es lep'ros1numaik kozul Er
délyben a kolozsvári volt ösmemtes . 

A XV-ik század folyamán Kolozsvárt a karmeliták, domokosren
diek a. minoriták, forencrendiek zárdáján kívül a domokosrendi „Szent 
Egy~d" és a „Szent Uélek" női zárda és kórház működött. · 

A kórházak fenntartásáról állandó gond-0skodás történt. A jobb mó
dúak a kórház céljaira különböző adományokat tettek vagy ajándékoz
tak épületeket, teÍkeket stb. Ilyen ajándékban részesítette 1366-ban I. 
Lajos magyar király a kolozsvári „Szent Erzsébet", kórházat,· me~ynek 
a csertörő malmot ajándékozta.' Hasonló rudomanyban Tészes1tette 
1557-hen Izabella királynő a „Szent Erzsébet"-ről elnevezett szegények 
házát melynek a Szent Domokos-rendhez tartozó barátok birtokában 
volt ~zöllőt adományozta; 10 1617-1632 között BHthlen Gábor fejedelem 
a kolozsvári két ispotály javára két ezer kősót juttat. Ugyanezt tesú ké
sőbb L.Rákóczi György fejedelem is. 11 

. 

A katholikos egyház a jótékofiyság gyakodását állandóan sürgette 
s nem eradménytelenül. A jámbor lelkek egymásután állították fel egy
egy kápolna mellé az. ispotáilyokat, hogy abban az elhagyottakát, örer 

' Fraknoi: Magyar Szemle, 1878, 145. 
' Magyar S ion: IV, 1866, 561. 
' Magyar Sion: IV, 1866, 561. 
7 Jakab Elek: Kolozsvár töTtén·Htei. Kolozsvár, 
' Jakab Elek: Oklevéltár. Budapest. 1870. 
' " "Jakab Elek: Oklevéltár. Buda,pest. 1870. 

1870. I. köt. 3()3 és 310. 
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geket betegeket allandóan táplálhassák. Szatmár, Nagybánya, Nagyvác 
rad, Kolozsvár, Dés, Gyulafehérvár, Nagyszeben, Brassó polgárai mind 
gondoskodtak ispotályokról. 

Idők során az Erzsébet-rendű apácák és a ferencrendiek tevékeny
sége mindinkább fokozódik. Nemsokára a jezsuiták gyógyszertárai 
kezdenek tért hódítani, amelyekhez a Szelepcsényi érsek által 1696-ban 
behozott irgalmasok is csatlakoznak, komoly versenytársaivá válván a 
nagynehezen lendületnek indult polgári gyógyszertáraknak. · · · 

Az erkölcsi túlsúly a papok részén állott. Magas összeköttetéseik, 
nagy befolyásuk mellett mindent el tudtak érni, sőt ha egy pillanatra 
vissza is szorították őket, valami váratlanul jött császári rendelettel 
csakhamar keresztülvitték, hogy a kényelmetlen mandatum enyhittes
sék, vagy egészen visszavonassék. Előnyiikre volt, hogy a hazai törvé
nyek nem szabályozták a gyógyszerészetet; hogy mégis némi rend le
gyen, hallgatagon az erdélyiekre erőszakolták a bécsi rendeleteket és a 
német jogszokásokat. 

Az elmondottakból kitünik, hogy Erdély bőven el volt látva . kórhá
zakkal. A nyilvános jellegű gyógyszertárak száma ezzel szemben annál 
korlátozottab volt: 1700-ig mindössze hat nyilvános gyógyszertár műkö
déséről van tudomásom, mégpedig Szebenben kettő, Besztercén, Kolozs
váron, Brassóban és Fogarason egy-egy12 működött. Ennek oka az volt, 
hog·y gyógyszertáraink meglehetősen szegények voltak; a köznép sem 
orvost, sem gyógyszertárt nem ismert, mivel majdnem teljesen a babona 
hatalmában volt, s ha beteg lett, inkább fordult borbélyhoz, fürdőshöz, . 
- akinek szabad volt kisebb sebeket gyógyítani, keu.őcsököt készíteni-
mint orvoshoz vagy gyógyszerészhez. · 

Az újkor elején az egyház a szerzetesrendeket többször eltiltothi 
az orvosgyakorlástól, csupán a gyógyszertárakat hagyta meg nekik, 
mint „hona VíJ:CCa"cát. Ez utóbbira azért volt sz,üksiég-, mivel a szerzetesek, 
nek · némi aityagi függetlensé'get biztosított s e mellett befolyást 
gyakorolhattak a népre a szószéken kívül.is. Igy tehát azok a szerzetes 
rendek, melyék kizárólag kontemplatív életet folytattak és világi javak
kal szűkebben .voltak megáldva, jövedelmük kompenzálására patikát 
1ai'tottak fenn. A bencések: és cisterciták, a tudomány első hirdetői, 
többnyire mellőzték ezt a jövedelmi forrást, ellenben a reformáció után 
alakult jezsuita-rend kivánatosnak tartotta. 13 

A reformáció fellép§sével és terjedésével a világi elem is erőre 
jutva. felülkerekedett s hosszú időre úgyszólván kizárólag- a maga 
számára foglalta le a gyógyszerészi pályát, amelyet eladdig főképen a 
szerzetesek tartottak kezükben. Erdélyben csupán az irgalmas rendiek
nek, mint kizárólag gyógyítással foglalkozó szerzeteseknek, hagyták 
meg kórházaikat és gyógyszertáraikat. 

12 Dr. Ori~nt Gyula: Az e·rdélyi és bánáti gyógyszeTészet története. Ko
lozsvár. 1926. 

13 Dr. Ernyei József: Refl_e~iók a „GYÓJITszerészet multja és fejlődéséről". 
Gyógyszerészi Hetilap. Budapest. 1897. 
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T. 
A Szent Benedek-rendi sz.erzetesek · kórházai és· orvosi tevekenységük. 

. Nyugaton, külö;iö,sen N én;etors~~~ba;~ „~s a szo:nszéd á~l~okba;n 
a gyógyítás mesterseget a kul.tura elso uttor01,a·benc:s,e)r, vettek at, ak!k 
mint gyógyító szerzetesek voltak. ismeretesek AlapitóJ~ az V-.-VI-1k 
"zázadban Nursiai Szent Benedek volt, akmek szellemet Cass10dorus 
tovább ápolta .. (VI,. , sz.) A, reIJ_;d szigorú· ,szabálya} . szerin~ a 
görögök és rómaiak irasait forditottak le, a bencesek tehat a test es a 
lélek gondozásának_ hivatását ~!\J'.esítették mag1lkb'.1_n. ,E szerzetes . ren
úek magukkal hoztak a saler:nm es a.· monte cassrn01 hires egye;:emeken 
nyert theolóo·iai és művészeti, valamrnt az orvosi lSmereteket, ugyhogy 
e korban öl<° voltak .az orvos- és gyógyszerésztudományok művelői és 

ápoltidőn a magyarsá~ a kereszténységet az 1000-ik év táján felvette 
és S2lent Istvánnak koronát küldött a francia Gerbert nevű benedikti
nus (II-ik Sylvester pápa) orvos, mellyel m:gkoronázta!ott, - a táltosok 
helyét legnagyobbrészt szerzetesek, a bencesek foglaltak el. 

A Szent Benedek-rendi szerzetesek részére tett adományokkal min
denütt találkozunk, a betegek gyógyítása körül, a ren~ . álta} szerzett 
érdemek emleo·etésével. A bencés szerzetes-rend nemsokara nalunk Er
délyben is több helyen telepedett le. Igy a Szent László ma,,ryar király 
alapította Szent-Jobbon, Nagyváradon és Kolozsmonostoron lü~~ban, 
f<'öldváron 1131-ben Meszesen 1165-ben, Kolozson 1215-ben. Mezoteleg
den 1243-ban. Ez utóbbi helyen a rendnek kórháza is volt-14 

· Kolozsmonostoron, · · 
Kolozsvártól nem 

messze a kis 
halmon volt fel
flpítve a rend kőfal
lal körülvett apátsá
o·i zárdája. Az erdé
lyi püspökök és a 
bencések között fo
lyó fegyveres· tor
"'i11kodá;,ok mintt.15 

Mátyás király 1466-
ban a kolozsmonos
tori apátsá;,,· crőilé
nek lerontását ren
delte el.16 Az idők 
forgataga azonban Kolozsmonostori kilvária. (Fanta felv.) 
elscdorta az apátsá . · . · · 
got s ':: templomot is. A monostorctemplom köveit széthordoz,ták, csak a 

" Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története. I. köt. 
" Kós Károly: Kalotaszeg. KolozsváJr. 1932. 56. 
" Jakab Elek: Kolozsvár története. Oklevéltár. Budán 1870. I. k. 216. 
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templom szentélye mar(ldt 1neg,. mint kis kápolna,17 ·~ kálvária a hívő 
lelkeknek. A monostor nyomai a kis kápolna körül még helyenként 
most is láthatók. E szerzetesrendek Erdély terühitén való működésé
ről alig vannak adataink, még kevesbbé számolhatok be orvosi műkö
dés~rőL Csupán a következő egyetlen adat áll rendelkezésemre: 18 

„1460-ban András és Péter kolozsmonostori s2lerzetesek a konvent és az 
egész benedekrendiek nevében tiltakoznak a úiiatt, hogy Bertalan dok
tor úr, az apátság törvénytelen birtoklója. Bert1J;lan nem egyhá2lférfiú, 
- mondják a rendtagok, - h1JCnem egy Boroszlói szárnwzású.orvos." 

A bencéseket az 1566. évi erdélyi szerzeteseket kitiltó törvény 
számüzte otthonukból.19 

Il. 

A lovagrendek kórházai, gyógys~ertáraik. 

A XI-ik század elején, különböző lovagrendek vándoroltak a világ 
több tája felé, így hozzánk, Erdélybe is. E rendek tagjai, a 1'e2ldet kez. 
detén, jeruzsálemi házukban 1evő kápolnájukat Keresztelő Szent Já
nosnak dedikálták, mely tulajdonképen a messzeföldrői jövő zarándo
koknak a befogad:isára volt szánv.a. · · · . · . ·• . . . 

Mivel. a zarándokok· között· sok beteg is· akadt, a rend tagjai kényte
lénék· Voltak orvoslással is foglalkozni20 és a betegeket· elkülönített eel-
lába, ispotályba helyezni. · · · . , 

1120 körül a sierzetlovagrenddé alakult s á beteg zarándokok gyó
gyításán és ápolásán kívül főleg a. félhold terjeszkedő hatalma ellen is 
küzdött, s így a rentlJagjaira a katonáskodiis. is kötelezővé vált. Innen 
e:re(l a rend „Ordo militiae," .,- S. Joannis Baptistae hospitalis, - Ordo 
fratrum hospitalorium'' - elneve'./Jése is. A nép Johannitáknak, - Szent 
J'iirios. vitézeknek, - Kereszteseknek - Kereszt. uraknak is nevezte; 
iilönként váHózl ezékhelvükről rliodl!si, málfai fovagoknak is hívták. 
... E rend líárom osztályból . állott:21 1. Fegyveres szolgálatot teljesítő 
loyagok. 2; Papok. A, 3-ik osztály tagjai saját kórházukban a betegeket 
ápolták és gyógyították. . . . 

A lovagok ruházata egészen fekete, bokáig érő reverenda, öv nélkül, 
csak mellükön és vállukon viseltek fehér gyolcsból kivarrott nyolc iig·ú 
keresztet. Csatában páncélt viseltek, melyre. veres köpenyt öltöttek; ve
res volt a harci lobogójuk is; ez okból nevezték „veres barátoknak" is. 
A rend címere vörös mezőben nyolc-sarkú (nyolc boldogság) ezüst ·ke
reszt. A paizs fölött hercegi korona, melyből a paizsot körülfogó rózsa
füzér indul ki, álul egy kis J ohannita kereszttel. Jelmondatuk: Pro fide. 

17 Faschin.Q: Növa Dacia sat. CiaUdiopol. Typis Acad. per Mich. Becs-
kereky MDCCXLIII.. . ..· . . . 

18 Sörös Pongrácz: Az eleny,észett bencés apátságok. Budapest, 1912"" 
10 Meszlényi Antal: .A magyar jezsuit_ák a XVL században. _Budapest~ 

1931. 120. lap. · • . · 
20 Bethlen: Geschiehte d. Deutschen ·Orden~. 
" Bunyitai Vince: Váradi püspökök. Nagyárad. 1883. I. k. 152. 
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Számos helyen alapítottak kórházakat, úgyhog')' rendházuk .száma 
ez időben 7D volt. A XIII-ik század közepén kb. 4-000 Johannita rend· 
házuk van már. Erdélyben is számos helyen tartottak rendházakat. 
Igy Nagyvárad közelében, a körösparti magaslaton a róluk elnevezett 
Szentjánoson II-ik Géza király idejében (1141-1161) alapítottak mo
nostort:22 Ugyancmk Géza király az ország-határ védelmére frank pa
rasztokat telepített le Erdélyben, akiket a Marostól délre fekvő ke" 
vésbbé lakott területeken ( desertum) helyezett el. Ezek Mosel vidéké
ről, javarészt Luxenburg;ból és Északlotharingiából jöttek,23 akik azután 
Kolozsvár., Dés, Magyarigen, Torda, Nag')'enyed, Nagyszeben, N(lg'y
sink, Szászváros, Segesvár, Beszterce, Medgyes stb. városokat alapí
tották s honosították meg a városi szervezeteket. 

A tatárjárás után (1242) a Kolozsvár-Váradi, Erdélyből Magyar
országba ve2lető út szorosainak védelmére a király a János vitézek 
(Johanniták) rendjének adományozta Kalotaszeg nyugati, havasalji ré
szét s felépítik Sebes várát (nem messze a régi dák, illetve római idők
beli és az utána való bologai táoorhelytöl.) 24 

A német g'ondosságnak köszönhető, hogy Beszterce és 1292-ben 
Nagyszeben város tanácsa a szegények és betegek gyámolítására vá
rosi kórházat ala
pított.26 Nagysze
ben város tanácsa 
a kórház vezetését 
k;ezdetben a J o
hannita 'lovagok 

· (Brüdern. vom 
heiligien kreuz) 27 

rendjére bízta, 
akiknek a S2legé
nyek és betegek 
támogatása volt a 
föfeladatuk. A 
kórházat később 
1336-ban a város 
saját kezelésébe 
vette át.28 

A J ohannita- -Regi kórház Nagyszebenben. -(Sigerus.) 

rend működéséről 
már korábban IV. Orbán pápa az 1262-i bullájában említi, hogy nagy 

" Bunyitai ·Vince: Váradi püspökök. Nagyvárad, 1883. II. k. 419. 
23 F'J'.- Teutsch: Die Siebenbürger Sachsen- in VeTgallg"-erihe1t u. Gegenwarl .. 

Herrmannsfadt. 1924. I. Bd. 
2 ~ KOs Károly: Ka1ota,sz.eg'. KooZisvár. 1932. 
" Kisch 0.: Geschichte von Bistritz. Bistrttz. 1926, 15. 
" Prof. Müller Fr.: Gesch. d. Siebenb. Hospitaler. Herrma:rmstadt. l856. 
" Em.il Sigerus: Vom alten Henmannstadt. II. Herrmannstadt. 1923, 85. 
28 Linzbauer: I., 90. 
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gondot fordítanak a kórházi sze1nélyzet, a gyógyszertár-gyógyszerészi 
osztály és a fürdök mintaszerű berendezésére. _ 

Az erdélyi lovagrendnek voltak még monostoraik Tordán és Ko
lozsvárt, ahol kórházuk is volt. II-ik István magyar királynak 1166-ban 
helyben)lagyó levele, mellyel Vidának, Doboka fiának a Jeruzsálemi is
potály rend javára tett. végrendeleti ajándékát megerösíti,29 a kolozs
vári kórházra vonatkozik; 1211-ben a német lovagrend arra vállalkozott, 
hogy II-ik Endre király által kijelölt területeket megvédelmezi a kunok 
betörései {Gumanen) ellen, miért is a király a rendnek ajándékozta a 
Barcaság0 t (1211), 30 )lemsokára 1222-ben Háromszék területét. Ezek 
után a rend vá1:akat épített (Kreuzburg-Nyién; Marienburg-Földvár) s 
egymásután alakultak új szász községek. E községek lelkészségei egy 
dékát; vezetése alatt állottak, s már nem is az esztergomi érsek, hanem 
közvetlenül a római pápa .parancsolt nekik.31 

Az egyházi lovagrandek között volt még a „ Vörös csillagos keresz
tes vitézek" rendje is, „Orucigeri equestris ordinis cum rubea stella." 
Ennek a rendnek szerve a J ános"lovagok rendjének virágzása idején 
Bethlehemben volt. Amikor azo:rtban a XII-ik századba Saladin ., szul
tán a szentföldet elfoglalta, a.szerzetesek kénytelenek voltak Európába 
mer·ekülni rés Stt'ri1berg Albert herceg vezetése alatt a cseh Hlupetin 
városkában telepedtek meg. . . 

A rend Erdélyben több helyen alapít kórházat, fenntartásuk
ról maga a rend gondoskodik. Ezen intézmények később a Szent-Ference 
rendiek hatásköre alá kerültek. 

A IV-ik Im1ocentius és IV-ik Sándor pápától 1255-ben nyert ki
váltságos hwffa csillag viselését Sternberg em~ 
lékére meg.engedi és megerősíti. Ig.y jelentkBzik 
a csillagmint beszélő címer a kolozsvári Szent 
Mihály-templom szentélye előtti boltiven és. 
az .unitárius püspökk<:>lozsváripalotája csúcs" 
íves kapuján.- Jakab Elek Kolozsvár történe~ 
tét tárgyaló· munkájában két ·címere-s emlék
kel tálálkozunk, írja Sándor Imre egyik érte
kezésében:32 

Az egyik a Oalea Victoriei (Kossuth L:~u.) 
7. számú ház (unitárius püspöki lak) csúcsíves 
kapuját díszíti, a másik a Szent Mihály temp-

Stcrnberg. cimer _a Szf.-Mihály lomllak áz 1860-.as években_ történt restaurá-
templo_mban. . lásaalkalmával talált egy XV. századból való 

sí1el11lék, melyet később padozatkövekkel borítottak be; a harmadik a 
már emlit@tt templom szeni-élye előtti oszlopon nyugvó címer. E két éÍ" 

" Jakab Elek: Oklevéltár. Budapest, 1870. I. köt. 
30 Urkundenbuch von Siebenbürgen -Nö. X-XXXIV. 
31 Az erdélyi katholiciz1nus multja és jelene._ Dicsőszentmárton. 1925. 
82 Sándor Imre: Kolozsvár címeres emlékei. Kolozsvár, _1920. 1. füz. 
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mert Jakab Elek a német lovagrendnek tulajdonítja és két eredeti okle-. 
vélre hivatkozik. Sándor Imre teljes világot vet33 mind a három címer 
eredetére ugyancsak · az 
oklevelek alapján. Ugyan
is az egyik oklevél 1166-
ból kelt, mely a jeruzsá, 
lemi Szt. János souver" 

· rain lovagrendet Fratres 
hospitales-Sancti Johan, 
nes említi, . ellenben . az 
1244"ben kelt oklevélben: 
világosan a német lovag
rnndről van szó. Ez utób, 
biak csak 1192-ben ala
kultak lovagrendekké. A 
két-. . lovagrendnek tehát 
1gen eltérő szerepe vólt . 
ezen .időben. A János lo
vagoknak a tatár betörés
kor IV-ik . Béla magyar 
király _személyével S~ID- fi..Szt.-Mihály templombari pad-oi:i.t kövekkel borilott tJ~ 
lJ~ni, -tanusított bátor- és SLernberg cimer. i1d':t 

áldozatkész. ma,g-atartásu-
. kat, valamint a.z. ország

nak tett szolgálatukat a 
történelem megörökítette, 
ellenben a német lovag
rendek a magyar állami
sággal való szembehelyez
kedésük és a királyi ház
zal való hálátlan viselke
désük revén váltak isme
retesekké. 

A János mesterek, -
.T ohanniter Magister-ek 
között találjuk az előkelő 
erdélyi főurat, Wesse
lényi Jakabot, aki 1276-
ban volt a rend Magistere 
'J~ordán. 34 Sternberg cimer a csúcsives kapún. 

" L. Fejér: Cod. diplomat. VII, 44, és Urkundebuch von Siebenbürgen 
No. XC. 

" L. Fejér: Cod. diplomat. VII. 44, és Urkundebuch von Siebenbürgen 
No. CX. 
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III. 

A nagyváradi 01·vospapok kórházai és a premontrei rend gyógyszertára. 

A fehér és kiváltságos premontrei rendet szent Norbert-Herbert 
genepDi gróf és Hedvig, lotharingiai h<:n:cegnő fia, alapította 1120-ban 
Picardia egyik vadregényes völgyében, Prémontréban, s itt kezdte 
meg Norbert áldásos műköaését. . . 

A monostor egykori életéről csak gyér adatok maradtak fenn az 
utókor számára. Az ősmonostorban a rendi statutumok sl'ierint iskolá-
juk és kórházuk is volt.35 . . . . . 

Erdélybe a premontreieket 1130-ban, rendi alapításuk után alig 10 
év mulva, II-ik István király telepítette le Nagyváradon, átadván nekik 
a város fölött emelkedő .Vámdhegyfoki, Szent István vértanuról. elne
vezett bencés kolostort.36 A monostor azonban 124lcben, Nagyvárad vá
rosával együtt, a tatár hordák martaléka lett. N.emcsak fe]é'gették, ha
nem lerombolták, lakosait leölték, kipusztították. Csak egy-két szerzetes 
tudott valahogyan megmenekülni s a szörnyű csapást átélni. A tatárok 
eltakarodása után a megmaradt hű rendtagok ismét megkézdették áldá-
sos működésüket. · ' 

A premontrei rendtagokon kívül ez időben Nagyvái·adon á világí 
papok is foglalkoztak orvoslással. Igy igen keresett orvoscpap volt 
133:,J-ben Paul nevű nagyváradi.kartonok" továbbá Ladislaus .Deméndi 
naglyVáradi püspök (1333-1379), aki L Lajos király udvari orvosa is 
volt. Eugub!oi András. 1345-ben nagyváradi kanonok, ·egyszersmind ki; 
rályi orvos is volt. 39 Kiterjedt orvosgyakorlatából befolyó jövedelmét a 
kórház fenntartására. fordította. W ep Péter nagyvárad·i. orvoskanonok 
az elpusztult n~yváradi „Szentlélek" kórházat 1427_:_1447-ben ujjáépí
tette.40 Ezen ispotályokon kívül voltak még Nag.yváradon a ;,:Öomus 
leprosorium", a „Vakok telke" és más menhelyek is.41 · 

A premontreiek 1730-ban átköltöztek abba az épületbe, amely a mai 
Park szálló helyén. volt. Az új otthonban részben lelkipásztorkodással 
részben pedig a történelmi feljegyzések .szerint42 a kezelésükben levlí 
qyógyszertár révén az irgalmasság cselekedetc;inek gyakorlásával 
kezdatték meg újból áldásos működésükc;t. · 

Hort Viktor gyógyszerész úr írásbeli közlése szerint .a mcmontreick 
előtt régen valami osztrák szerzet volt Váradon, azok fu.lajdona volt az 
a terület, ahol jelenleg a Park szálloda van. Ennek a szerzetnek volt ott 

35 A jászóvári premontrei rend jubileumi név'tára és tö-rténete. Buda
pest. 1902. 

36 Fv.xhofer Czinár: MonasterioL Reg. Rung. Vindobonae. 1869. Fr. Mayer. 
Zeitalter der 1'.1:-0nchs u. Priest.e-r inedicin in Ungarn. KlyoS. J ahrb. f. geSch. 
d. Medicin. Leipzig. 1930. · 

"Bunyitay Vincze: Váradi püspökök. Nag·yyárad. 1883. II. 76. 
" Venzel: Ur!mndebuch. II. 495. 
30 Bunyitay VinCze: _NágyvÍiradi püspökök. Nagyvárad. 1883. I. 205. 
40 Bunyitay Vincze: N ag-yváradi _püspökök. N agyvárad.1883. I. 254~,és Il.143. 
" Batthvá.nyi kodex: 34. l. · · · 
" Az erdélyi katholicizmus rnultja és jelene. Dicsőszentmárton. 1925.- 518. L 
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patikájuk s mikor ezek elmentek, a patika 1s megszünt." Mindenesetre 
érdekes volna kideríteni, hogy nem valamelyik német lovagrendnek 
volt-e azon a helyen kórháza és patikája. 

IV. 

A jezsuita-rend gyógyszertárai. 

A jewuita-rendet (Jézus tárnaság) Loyola Ignác 
spanyol vitéz alapította, aki 1534-ben Párizsban hat tár
sával a szent föld visszafoglalására egyesült, s mikor e 
céljukat elérhetetlennek látta, társait szerzetesrend ala-
pítására birta. . 

A j,ezsuiták rendje fölötte gyorsan terjedt el, úgiy 
hogy már 1565-ben közel 4000 tagja volt '.! 1 endnek; a 
XVIII-ik' században pedig• 1525 rendházukban a rend
tagok száma a 22.1000-et is meg'haladta. 

Nevelési rendszerük legfőbb célja az erős katholikus hit megte
remtésének elősegíté-se. E célból az iskolákban Mária-kongregációkat 
szerveztek. Működésüknek jelentősége legfőképpen abban állott, hogy 
nemes nagyravágyásukkal, meggyőződésükkel és kitartásukkal a katlio
likusok vallási öntudatának felkeltéséhez nagymértékben hoz„ájárultak. 

Rendi szabályuk a „Ratio atque instutuio Studiorum Societatis 
Jesu" értelmében a tiszta és erkölcsös élet s a rendi tevékenyséi!l' mellé 

· célul tűzték ki még a tudomány művelését is; A rend! óriási ereje-azon
ba,n abban i'ejlett, hogy az egyes rendi tagokban kifürkészte, mihez van 
egyiknekcmásiknak hajlama, tehetsége, abban aztán tökéletesen kiképezte 
és arra a pályára egyengette és segítette, amelyik a r-endi érdekeknek a 
legjobban megfelelt. Igy történhetett meg, hogy a jezsuiták nemcsak nem . 
zárkoztak el a természettudományok miívelésétől, ·ellenkezőleg a ter
mészettudományok előhaladása körül rendkívül nagy érdemeik vann!l)r. 

. De nagy érdemeik vannak különösen a gyógyszerész.tudomáiiyok 
fejlesztése terén is. Indiában, Kínában missziós telepeket alapítanak s 
e közbimkutatják az ott található természefi kincsekBt. A kínai missziós 
telep vezetője, Ricci Máté fedezte fel a ,;két szarVú jezsuita sUljóin 
diót" (Tropa ~icornis) és e növénnyel gyógyította meg a hasmenésbf'n 
szenvedő kínaiakat. E jezsuita telepen próbálták ki a tropikus és mérsé
kelt égöv alatt található növényi gyógyszereket. amelyek közül nem e'gy 
még ma is pótolhatatlan gyógyszerki:ncsünket képezi. Az amerikai Pa
raguai-ban missziónáriuskodó jezsuita atyák is hasonlÓ'<n jártak él; 
egyre-más1'a küldötték európai gyógyszertáraiknak a talált gyógykin
cseket. Igy kerültek a je„suita gyógys:llertárakba a. china, condurango, 
rathanha; sarsapa.rilla, a peru-balzsam, a copaiva, tolu balzsamók, a 
cardamomum, a campora stb .. A hfr.essé vált „J ezsuita teának" elke
resztelt féreghajtó tea Chenopndium ambrosoides-nevű növényt tartal-
mazott. · · 
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Gyógyszertörténeti szempontból érdekes feljegyzéseket tettek 1636-
b~i, Hipp9lit Rui és Pra1m Károly jezsuiták a china kéreg felfedezésé
rol. E felJegyzések szerint Lo:xa perui tartomány föbiráját Juan Lopez 
de Canizarest, (1330), aki már rég idő óta hideglelésben szenvedett, egy 
indián chinakéregből készült főzettel gyógyított volt meg. Állítólag a 
perui alkirálynőt, del Chinchon grpfnőt is china kéreggel gyógyították 
meg. A grófnő nevéről nevezte el · Linne, a híres botanikus az új fát 
„cinehoná"-nak. 

A chinakéreg· elterjesztése körül a jezsuiták nagy érdemeket szerez
te~; már 1632-ben Cobo Barnabás jezsuita chinakérget hoz Spanyolor
szag•ba, onnan pedig 1670-ben Rómába küldi Lugo kardinálisnak, aki 
meggyőződve ezen új szer gyógyító hatásáról, betegei között 1lzétosz" 
totta. Innen ered a chinakéregnek „grófnő-por, jezsuita- vagy kardi~ 
na1is-por" elnevezése is. ' · 

A jezsuitákat Magyarnrszágba Oláh (Vlah) Miklos telepítette le 
1561-ben Nagyszombatban. Oláh Miklós erdélyi származású .1493-ban 
Nagyszebenben született. Edes atyja Oláh István a Hunyadia'.kkal rokon 
román vajda-családból származott, édes anyja Hunzár Borbála volt: 
fokoláit a váradi káptalani iskolában végezte. · Már 17 éves korában 
IT-ik Ulászló király udvarába lépett hadapródnak. Hivatása azonban a 
P'.'P,Í p~lyára;,vitte ~s ~518-ban fel is szentelték. Nemsokára II-ik Lajos 
kiraly es neJenek titkara ]ett,43 s 1553-ban esztergomi érsek. Eoyalktl,: 
lommal az özvegy Mária királynét Belgiumba kísérte s ez. idő ~Jatt al' 
kalma volt a legnevesebb tudósokkal és írókkal megösmerkednie. Innen 
ered a.z alchimiá.han való jártassáo·a is.44 

Erdélyben az első jézsuita ;;,issziónárius Leleszi János volt aki 
1578-ban Kolozsváron át Gyulafehérvárra utazott, ahol annyira ~eo-c 
nyerte Báthory Kristóf (1576-1581) erdélyi fejedelem szívét, hogy ott 
n;a~asztotta ~s megig~rt,ette vele, hogy t?bh, szerzetes társát Erdélybe 
hIYJa. Leleszi e megh1vasra Lengyelórszaghól 1579-ben 12 jezsuita pá-. 
ter. fráter és tanítókból álló rendtagokat küldött, akiket a kolozsmonos~ 
tori volt bencés apátság elhagyott klastromában helyezte,k el. Mivel Ko
lozsvár és Kolozsmonostor között ez időben nagy pusztaság terült el a 
fojedele_m a szerzetet Kolozsvár városába hozatta, akik 1581-ben a F~r
kas-utcaban levő elhagyott Ferencrendi zárdába költöztek s méo· Má-

. tyás király idejében épülni kezdett csúcsíves templomot hi;tokukb"a vet' 
ték. Itt épült fel iskolájuk és nevelőintézetük.45 

Kolozsváron kívül még Gyulafehérváron (1579) és Nagyváradon 
(1584) is letelepedtek. Szatmáron középiskolai jellegű kollégiumot állí
tottak fel, melyet eredetileg· Pázmány Péter alapított (1614). A rendi 
tagok fenntartására tett alapítványokat Mihály vajda is megerősítRtte 
Erdélybe jövetelekor 1599-ben. · · · · · 
.... A jez,s1~iták Bocs~ay fe~:~~l~n;. koráig (1606), h~r sok viszontagság 

koz~t~. megis f~lytattak muko;Jesuk~t. Szekely Mozes fejedelemsége 
napJaiban a felizgatott protesta'Ils nep a kolozsvári szeminariumot fel-

43 Az erdélyi katholicizmus mu1tja és jelene. DicsőszelltmHrton 1925. 
•: Dr. Orient Gyula: Erdélyi alchimisták. Kolozsvár. 1927. 7; ' 
45 A kolozsvári kegyes tanító'rend évszázados története, vázlata. Kvá1·. 1877. 
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dulta ugyan (1603), de a jezsuiták ennek dacára ismét visszajöttek. 
II-ik Rákóczi György fejedelemsége alatt, 1652-ben január 22-én a .je
zsuitákat kitiltották Erdély földjéről. }<]zután már nemcsak valóságos 
üldözésnek voltak kitéve, hanem többen vértanúhalált szenv·edtek.4

" 

A következő évi országgyűlésen hiába próbálta Milley István ko
lozsvári jezsuita atya fejtegetni a régi törvÉlnyek elavulását, a kitiltás 
a császár követének felszólalása után is bekerült a törvénykönyvbe. 
A jezsuiták kitiltására vonatkozó rendeletet Lipót király (1702) ér
vénytelennek jelentette ki. A jezsuiták ekkor kezdették meg Kolozsvárt 
az :illgyetem-utcai telken varó építkezéseket. A jezsuiták azonban csak 
1716-ban térhettek újra vissza Kolozsvár városába; 1774-ben aztán a 
szatmári rendház kiviételével végleg feloszlatták kolostoraikat. 

A jezsuita-rend kolozsvári, gyulafehérvári és nagyváradi házai, 
mivel kizárólag kontemplatív életet folytattak és világi javakkal szű
kebben voltak ellátva, jövedelmük kompenzálására patikát tartottak 
fenn. Igy a gyulafehérvári gyógyszertáruk gyógyszerésze 1587,ben az 
olasz származású De JYJ.ilanensíis Maxinius volt, aki 1569-ben, 59 éves 
korában lépett a rendbe. A rend ~evéltáráhan számos levele van az 
1586-i pusztító pestisről.4 7 Es Milanonsiis bárhogyan is védekezett a 
pestis ellen, mégis e betegségben pusztult el. úgy a gyulafehérvári, 
mint a nagyváradi jezsuita gyógyszertárak keletkezéséről, fennállásá
ról csak föl:itte gyér adatokat talál!fattam ez ideig. A nagyváradi irgal
maS-l'<mdi gyógyszertár feliillítás idején, 1771-ben fe11'ett_xizitatios 
jegyzőkönyv homáiyos szövege némileg arra Uk'Ú, hogy az ,irgalmasok 
ezen gyóg.ysz0rtára valamikor a jezsuitáké lehetett. Valamivel bővebb 
tárgyi adatokkal rendelkezem a kolozsvári jezsuita gyógyszertár felállíc 
tására vonatkozólag. A. kolozsvári jezsuita atyák, hogy a nép lelkéhez 
könnyebben hozzáférhessenek, a nép testi szenvedéseinek eny):útését ·is 
célul tűzték ki, s így az orvoslásban is igyekeztek elmélyedni. Orvosi 
ismereteiket a legkítünőbb és a legújabb orvosi munkákból merítRtték, 
amely célra gazdag szakkönyvtár állott rendelkezésükre. Sajnos, ezek 
az értékes munkák a szerzetes rend megsziinte után, a polgári gyógyc 
szertárrá minősített gyóg'}'szertárkezelők, gondnokok kezén lassanként 
széjjelkallódott. Néhány gyönyörű bőrkötésű orvosi, valamint gyógy
szerészi munkát magam is láttam még a kolozsvári gyógyszertártulaj
donosok bitrokáha,n, akik azután tuladtak rajtuk. Egy véletlen folytán, 
egyik ismert házaló könyvkereskedő jóvoltából, - a jezsuiták könyvtá
rából való eredeti Gaienus munkához jutottam. E munka címe:- „Epi
tome Galeni Pergameni Operum. Basiliae. MDLXXI. Lúdtollal pedig: 
„Co1egi Soc. Jesu. Claud. 1604." (Colegi Societatis Jesu). · 

E kor gyógyszertári és gyógyszerészi viszonyaira és az orvosok 
működésére élénk világot vetnek Mílley János kolozsvári jezsuita atyá
nak 1649 és 1651-ben tett jelentései.48 Milley atya jelentéséből megtudjulr, 

" Fraknói Vilmos: Pázmány Péter. Budapest, 1886. 
47 V er~ss Endre dr.: Erdélyi jezsuiták levelezései és iratai a BáthoTiak 

korából. 
48 Szilágyi Sándor:- Monu-m-enta comitialia regni Tran,sylvaniae. Erdélyi 

országgyűlési emlékek. Budapest, 1892. X. B. köt. 504--54.8. lap. 
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hogr Ko~ozsv~rt,1651-?en két,protestáns orvos, különösen pedig a pro
test~s hi!1:e attert gyogJ'.szeresz ellen volt az országgyűlés előtt panac 
szolm valoJa, melynek hattere, - amint később kitünt, - a szerzetes 

EPITOME 

CALENIPER-
GAMEN1 OPERVM, 
IN QVATVOR PARTES DIGESTA 
P°VLCHERRIMA•METHOOO VNIVERSA-M ILl.JVS v:. 
n doétnnam compki..9:ens: per Do A N D LA e v NA M Se~ 
cohicnfem, EqLnrt_·1n auratum, Cl. Medicum longc exce.!Jentif„ 
ftmum, fu1nma fidc ílud1óquc colkéta. 

.ACCESSE~UNT EIUSVEM .ANV. lACV. 
N „~ ...Annorar10nn m- (jalmt lnrerprete!; qu1btf4 \J.tnf Íoa,u11uo1 halleniu 

tmpegnunr leflores, &"txpltcawur Cl' famma fi~r rep1ruumur. 

lum, 

De ponderibus" & inenf t.tris medicinalibus vrílis Corrimcntarius : 

B A s 1 L E ~. 

PER THOMAM GVARINVM, 
M. D. LXXl. 

rend !Íltal felállítandó gyógyszertár volt, s amit a rend később (1731) 
meg is kapott. Az f)redetrl~g la.tm nyelven irott panaszlevél szövege 
magyar nyelven a kovetkezó: 49 . 

49 
DT. Orient Gyula: Erdél-Yi és bánáti- gyógyszerészet törté~ete. Kolozs-várt. 1928. 85-86. · · 
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1649: Kolozsváron vannak doktorok és gyógyszertár. •0 

1651-ben :kelt jelentés: „Szaladunk a doktorhoz, akik Kolozsvij,rt 
ketten vannak, noha elég szegények és áriánusok, ezek közül egyik egy 
alkalommal azt mondotta, hogy ő ugyan nem gyógyítja a katholikusokat, 
ha valamennyien is elpusztulnak: ebből látható, hogy mennyire biz
hatunk az ilyen lelkiismeretességben ... Szaladunk a gyógyszertárba is, 
mely szintén nyomoruságos és e mellett nagyon drága és ilyen is csak 
egy van. Ide csupán Ádám mesterért a tél óta mostanig., csaknem 100 
forintot fizettünk. A legcsekélyebb értékű cikket is drágán számítja a 
katholikus hitet megtagadó, áriánns gyógyszerész. Az áriánus doktor, 
aki megunta ennek az embernek szemérmetlen zsarolását, maga taná
csolta nekünk, hogy hoznánk ide kívülről egy hozzá értő embert, annak 
itt nagy becsülete és az egész vidékről nagy keresete lenne. Ez a dolog 
nagyon is érdemes a megfontolásra .. Mert ~z idevaló emberek, mihelyt 
testileg ,segítünk rajtuk, szivesebben engedik rnajd rneg, hogy lelküket 
is gondozzuk és valamint Blandrata György orvos útján szivárgott be 
ide az ·eretneksé.o: lelki mérge: azonképen egy jó testi orvos ntjám. Isten 
a lelkeket a hit igazságára esetleg alkalmassá teheti. A minap egy ne
mes főurat, aki kétségbeesetten majdnem lemondott az életről, a szerze
tes egy könnyű hajtóval megkönnyítette, aki. öt azóta, mint atyját tisz
teli, ammk dacára, hogy eretnek, alamizsnát gyakorol és nagyon meg
hagyta, hogy gya.krab ban és bizalommal szálljanak meg nála. És annál 
inkább lehetne ez"mivel a fejedelemnek nincs még semmiféle udvari or
vosa, mert még fiatal és eg"észséges. Ob, bár .csak seg;ítene valakin jóte
vésünkkel testi betegsége idején, lelkét is a jóra tudnánk fordítani. 

A minap kértünk Khun páter által bizonyos és nagyon ~szÜkse;.; 
gyógyszereket, melyeket megigért a főtisztelendő Páter Tyrn.avinen
sisből (Nagyszombat), az ottani &ktor; az onnan visszatéi:ő szolgával 
jó alkalom kinálkozott volna, és nem tudjuk megmagyarázni, hog·y a 

. gyógyszerész (t. i. a nagyszombati) miért nem intézte el a kért dolga- · 
kat, aki pedig akkor jött vissza Bécsből, amikor a szolga Nagyszombat
ban tartózkodott és a nagyszombati gyógyszertárból nem adnak. ki 
gyógyszert, , csak ha készpénzben kifizetik. Mi innen pénzt nem tn
r!nnk küldeni, hisz onnan vártuk .a gyógyszereket, ahol szükség esetén, 
helyettünk ki is fizethetik az. árukat. Nagyon félünk a dögvésztől és a 
félelmünk nem is mulott el, mert tényleg sokan meg is betegedtek. Az · 
évi szükség1etük :fedezésére alig egy-két gyógyszeradagnyi ellenmér
g-ünk sincsen, amelyekre sürgős esetben szükség lenne." 

A kolozsvári jezsuiták 1702 körül rezidenciát építettek azon a he
lyen, ahol most az egyetem központi épülete áll. A templom ·déli olqa, 
lához kapcsolt egyemeletes épületrészben helyezték el később a gyógy
szertárt, a könyvtárt és a nyomdát, stb. A gyógyszertárból a szegény
sorsuak inguen kaphattak gyógyszereket. A gyógyszertár létesítése .. 
Csernovics Ferenc kollégiumi rektor érd:eme, aki a „közjóért és övéi 
vi'.gasztalására" gyóg-yszcrtár felállítására engedélyt kért, s amelyet. a 

50 Az Erdélyi Múzeum Egyesület levéltára; Kornis Ie·véltár. 
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jezsuiták 1731-ben meg is kaptak. A gyógyszertár berendezése 1731 és 
1732 között készült el, melynek vezetésére szakképzett rendi tagok. 

A régi jczsmla egyetem, egykori épület_e, amelyben 
a gyógyszertár elhelyezve volt. 

hiánya miatt világi erőt alka!~ 
maztak. A giYÓgyszertár első 
vezetője Durly József volt, aki 
1732-től 17 41-ig volt alkalmac 
.zásban; majd Reiter József 
következett 1741-től 1742-ig: 
Ezeknek a gyógyszerészeknek 
rendes évi fizetésük volt. A. 
gyógyszertár évenként 100-
()00 forint jövedelmet hozott, 
melyet nagyobbrészt a jezsuita 
egyetem mathematikai ·és csil
lagászati eszközeinek beszer
zésére fordítottak. 51 

A jezsuiták gyógyszer
tára eleinte nem birt nyilvá
nossági jelleggel; hogy ezt elér
hessék, Maucks Tóbiás kofozs-

. vári polgári gyógyszertár . tu
lajdonosával kellett megegyezniök. A megállapodás, mely szerint .a · 
jezsuiták gyógyszertárukat .az utcára megnyitliatták, Paloczy · gyógy, 
szerész adatai szerint a következő volt: „A jezsuiták, 7iogy gyógyszertá, 
rukon ajtót nyithassanak,· Maucks gyógyszerésznek évenkint bizonyos 

. . . mennyiségíi éle/;Jni.'szer (búza, tíizifa, · 
bor. stb.) adására és. bizonyos. ké. szpénz fi·-. 
eetésére kötelezték 1nagukat." A gyógy-

= szertár, mint a többi jezsuita gyógyszer
tárak, ·barok stílben épült legszebb ál!-

v ványokkal, díszes . edényze .. ttel, laborató
riuma gazdago.n réz mozsarakkal, üstök-

S«f!.;=? kel és desztilláló kés~lékekkel stb .. volt 
~ felszerelve. Ezek mmd elpusztultak, 

1';..::"=-~=';;;;~"' mintha a szél elfujta volna. A szép be-
/ rendezést az edényekkel a tulajdonosok 

A jez$1Úla gyógyszertár egykod desztilláló aparal11sa: 

egyike magával vitte P o zs o n :vb a, 
silány fenyőfa hutorzatot és kise
lejte,,;ett edényzetet tett helyébe. Ezen 
egykori jezsuita gyügyszertárhól csupán 
eg7 45 cm. magas és 33 cm. széles kőmo
zsarat sikerült megmentenem múzeuc 
mom részére, melyet az egyik gyógysze
rész kertjében virágvázának ha,sznált; és 
néhány gramm „Mumia" darabot, a je' 
zsuiták egykoron oly kedvelt gyógyszerét. 

51 -Dr. Erdélyi Károly: A kolozsvári róm. kath. főITTrmasium története. A 
kolozsvári r. kath. főgymu. Értesítője 1989. 
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A jezsuita rendet XIV-ik }{elemen pápa (családi néven Gauganelli) 
1773 julius 21-én kelt hullájával eltörölte. 

Nagy okok kénysz;erí thették a pápát arrá, hogy ezen intézkedését 
megtegye. Erdélyben és máshol. állandóvá vált vallási súrlódások 
miatt Erdélyben a kir. kormányszék 1773 okt. 8-án tárgyalta a jezsuita
rendet megszüntető királyi leiratot. . Az irgalmasok ellen megkezdett 
pör 1735-ben ért végett, de tekintettel érdemeikra és nagy kórházukra, 
melyben betegeket szolgálnak, s g7óg7szereket a polgároknak is kiszol
gá.lhassanak, őfelsége különös kegyéből meghagyták őket, sőt a közter
hek . viselése alól is .felmentették. 

v. 

· Az irgalmas-rendiek kórházai és gyógyszertárai. 

Az irgalma,s-rendet az 1550-hen elhalt Istenes Szent János alapí
totta s a rend szabályait V-ik Pius pápa 1572-hen jóváhagyta. Istenes 
Szent János a portugál Monfomor-han született. Fiatal éveiben mint. 
katona bej~rta Afrikát, Spanyolországot, Lengyel- és Magyarországot. 
A leg:enda 'szerint a könnyelmű életet átélt katonának egy 
izben Jézu~, mint éhező, fázó, szakadt ruhájú árva gyer
mek jelent meg. János a gyermeket gondjaiba vette, aki 
hálából egy gránátalmáha tűzött kei,eszttel ajándékozta ·meg 
o szavakkal: „János, Granada lesz a keresz~ed". János, 
hogy megélhessen Granadában, imakönyveket és szentké· 
peket árult. Granadában hallotta Avilai János prédikáció
ját, amely őt annyira meghatotta, hog7 felkiáltott: Mise
ricordia! (irgalom). Innen ered a rendnek Misericordiánus 
1 irg:11masuk) elnevezése, s a rend címere, a hasadt gránát e 

almára iüzött kereszt. A rendnek több katholikus ország. 
. han voltak és yannak ma is rendházai, kórházai és ezzel Irga,lmas-rend 

kapcsolatos. gyógyszertárai. cimm. 

A rendnek gyógyszertárai nem voltak eredetileg nyilvános jelleg' 
gel felruházva, hanc'm mint a rendi kórházak házi gyógyszertárai mű
ködtek. Később azonban a városi hatóságok sok ellenkezése dacára mé
gis nyilvánossági jogot nyertek, hogy kórházukat ennek jövedelméből 
fenntartha,ssák. Erdélyben három irgalmas-rendi káTház és gyógyszer
tár van: a temesvári, a nag7váradi és a szatmári. 
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A temesvári irgalmas-rendi kórház és gyógyszertár. 

. Az erdélyi irll"almas-rendi kórházak és gyógyszertárak között legré
g:1bb a, te!'1esvan., Az , ir~almas szerzetesek~t III-ik Károly király 
(IV„ Karoly osztrak csasz":r) 1737-~en, telepitette Temesváira. (Con
ventn,s Fratrum :M1sencordrne). A korhazat és a gyógyszertárat a Te
~~svarott megalah~t Nepo~uki Szent .János jótékonysági egyesület 
ep~tette f:l az 173u;--1737-1 ev~kben, mikor az egylet világi elnöke 
grof, B_::innlton AJ1d;·as temesvári paranacsnokló lovassági tábornok volt. 
Az epulet alapkovebe elhelyezett emlékokmány német nyelven írott 

A temesvári irgalmas kórháZ és gy?gyszertár bejárata. 

szövege m,agyaru!_ a köv~tkezőkér;en szól: „A Szentháromság és Szűz 
An;ya ne,veb~n !1 Jamborsag alapkove elhelyeztetett és a felebarát itánti 
JOSagos e3, dicseretes szeret'.e_tböl Nepomuki Szent János kórháza alapít
t;;tot~ a varnsban. Az alapJat meg-vetette az egylet fogadalmi jótékony
sagbol.'' 

Az épület készerl állván, gróf Hamilton előterjesztésére a király 
rendelkezése folytán a német tartományi irgalmasrendnek ]lat 
tagja. ,T~niel Paulinus. vikárius a.1!1.tt Te~esvána érkezett [állítólag 
Szerbrnbol, mely akkonban Ausztnanak hodolt] és átvette az.épületet 
hat ágyra berendezett kórház és gyógyszertár fenntartási kötelezettséo·é'. 
v'.'!· A telepítés célj':. tulajdonkécpen az volt, hogy . más gyógyinté~et 
h~anyaban az akkoriban felette egész,ségtelen Bánátban a megbetegedő 
h1vatali;oko~ és sz~lgák ü1gx1m ár;ol,ást nyerjenek. A kincstár jelenté
keny penz es tenneszetbeh Jarandosagokkal gondoskodott az irgalmas-
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rend fonntartásáról;, 173?-ban a délvidéken nag1y pestisjárvány 'dühön
gott, amely a betegapolo szerzeteseket sem kímélte meg, mert négyen 
is elhaltak· e rettentő vészben. ·· · ·· 

Az 1765-ik év előtti időkben, amikor sem polgári, sem pedig kato
n,ai gyógyszertár Temesváron még nem volt, az irgalmasok gyógyszer
tára a lakosságo.ak gyógyszereket _szolgáltatott kí. Később a helyörségi 
katonai gyógyszertár kizárólagos jogot · nyert a. giyógyszerek szállítá
sára és árusításitra, s felsőbb intézkedésre a rendnek be kellett szÜn' 
tetnie a gyógyszertár nyilvános működését: annál kevésbbé volt szabad 
gyógyszereket kiszolgáltatnia a közönségnek. Hosszas perlekedés után 
1823-ban udvari rendelet érkezett, melynek értelmében az Összes szer-

A temesvári irgalmas g)'ógysiertár belseje. 

zetesrendek csakis házi gyógyszertár tartására jogosultak. A temesváTi 
irgalmasok azonban köv,etkezetesen ellenszegültek ennek.a tilalomnak, 
sőt gyógyszertáruk ajtaja fölé „öffentliche Apohteke der Barmherzigen" 
feliratot tettek. Midőn tudomást szereztek arról, hogy a többi gyógy
szerészek erélyes lépéseket tesznek ellenük, 1828-ban a kir. helytartó' 
tanácshoz fordultak gyógyszcrtáruk nyilvános jogámak elismerése végett 
A helytartó-tanács 1830-ban kelt leiratával értesítette a város közönsé
gét) hogy ,őfelsége a nyilvánossági jogot a temesvári irgalmasrendi 
gyogyszertarnak megadta. . 

A szerzet alapítására, működésére és fejlődésére vonatkozó <lt,edeti 
okmányok, - a rendfőnök állítása .szerint, - az 1848-ik éví ostrom 
alatt ,kel~tkezett. tiizben elégtek. Az irgalmas rendház, kórház és gyógy
szertar Je~enleg1 (1910 óta) vezetője, perjele Klinovszky László okl. 
gyogyszeresz. 
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A nagyváradi kórház és gyógyszertár. 

A rendházat és kórházat a gyógyszertárral együtt poroszlói Gyön
gyössy György nagyváradi kanonok alapította 1760-ban. Gyöngyössy 
áldozatkészségét 1796-ban Paál Gáspár iragyváradi kanonok még inkább 
növelte, úgyhogy az intézmények tetemBsen bővültek és megna,o;yob
bocltak. A rendházat és kórházat, valamint a rendi gyógyszertárat a 
jelenlegi perjel, Gonda Béla F'austin, oly körültekintéssel és anyagi 
készséggel alakította ujjá, hogy a rendi kórház és gyógyszertár ma N ag.y
várad első nagy kórháza. Modern műtőtermek, orvosi laboratóriumok, 

Nagyváradi irgalmas-rendi kórház és gyógySzertár épülete. 

orvos,specialisták látják el a kórházba özönlő betegeket. A gyógysz.ertár 
hatalmas nagy helyiségében roodi tagok működnek, akik a betegápolás
ban is .résztvesznek A gyógyszertár udvarfe!Oli bejáratánál az ajtó 
fölött gyógyszerészi működést symbolizáló értékes fal-freskó gyönyör
ködteti a belépőt. 

A gyógyszertár keletkezésére vonatkozólag úgy vélem, hogy az 
valamikor a. jezsuitáké lehetett, melyet azután az irgalmasok_újra fel
szereltek és a nyilvános gyógyszertárakhoz hasonlóan bocsátottak a 
közönség részére. Ugyanis a Biharvármegye közgyűlésének irományai 
között levő (H. Fasc. IV. ANNL 1771) s a gyógyszertár megnyitásánál 
felvett visitatioi jegyzőkönyvböl az tűnik ki, hogy a jezsuiták gyógy
szertára az „Arany kereszt"-hez volt eredetileg címezve (a kolozsváú 
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az „Egyszervu"-hoz), mely címet az irgalmasok rendi jelvényÜkkel a 
gránátalmával, cseréltek föl. Igy kerülhetett a félretett „Arany keres~·' 
jelvény egy másik gyógyszertár címeréül. 

Az 1771-ben felvett gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyv homályos . 
és hibás szövege a következő: „ ... Inclyta universitas Domíni Dni 
Gratiosissimi Oolendissimi Accepto aratioso J. Oottus Bihariensis man
dato anno 1771 Mensae Mai, ut ab improviso, .ac ahsque ulla praevia 

· insinuatione in presentia Dominorum infra scriptorum deputatorum 
Pharmacopea visitiemme statim operi huic accinxi, Apothecamique J e
sovitarum Misericordianorwm a spacio unis anni novam erectam, et ad 

A nagyváradi irgalmas-rendi gyógyszertár belseje. 

auream crucemima cum pretitulatis Dominis invinsi, ek" Megkapván 
Tekintetes Biharvármegye szíves pai·ancsát 1771 május havában, hogy 
mintegy véletlenül és minden előzetes értesítés nélkül az alulírott kikül
dött urak jelenlétében vizsgáljam meg a gyógyszBrtárakat. tüstént hoz
záláttam ehhez a munkához Irgalnias Jezsuitáknak az aranykl"resz.thez 
(címzett). és egy év óta ujonnan felállított gyógyszertárat a fentemlí
tett urakkal együtt meglátogattam ... 
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A szatmáJ.'i irgalmas'.ren:di M1-"it!\z. és gyógysiértár. 

Az erd~Iyi irgalmas-rendi kórház és gyógyszertÍirakköiötta~~ 
kmaibb alapítású. Két. lelkes . és áldozatkész püspök; J1p11i János szat
mári és Leonfiard János tábori· püspök létesített(l 1834-ben, • . A; gy§gy~ · 
szertár valamivel később, az irgalrnasoklla,k új reridházlikba.ya:l(\~kölcc .... ·. • ... · ... 
t"".,.·. tiín 1839b '', ilt ,·'. i ····' .· .. ··' . .. . < • '>•'> ' > ',•, /ii? 

oze~.· ~endhai · ··ip~ret~yegjm:irl~öt······ké~ez; kózépB~···· it tel11~1611l~~!.'.;.tt< ,L LU~~;: 
b
kö

1
zépajtón tevan a

1 
b>ij~tó~at. abbkórházb~ és a tár~ndhb ~~ba~" A középajtótól .. ·, ! .~ 

a ra ·van a mp oma;i , JO ra a g:yogyszar r . eJaraw.: .. !<·:::--:·-- '-:-': 
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A rendház. eleinte. á; föiőtte cs~kély ja~~d~l~~k rril~~~ s()kKt~ü~- fi' .>:~~ 
dött és csak a rend. kiváló ,két );agjának,1 Gróf Mózes.jrgalm:IBr~.ndti: · · ><, ;&' 

.. sebész-, főorvosrn1k ·és HecbtViktoriiin gyógyszerésznek\ k§~zöntl<:itQ; h.ogy. ·· .. ••.•· •!, 
az anyág.i n>ihézségeket l1ág'J' fátad~ággál hi faitlt~k gyöznÍ; • ·. ·.·,., .•..•. •· .. ·.• ··+ •••, 

· .. > .Az 1848-é-49~i . szaba;dságharc .• alatt, miután a;z. egé~z 'é.pületet a & 
·katonaság, majd a hadifoglyok foglalták 1e, a ~zerzews!lk rmull;tázlilra,t .····"' 
ké.'nytelenek voltak elhagyni.· .. Csákkésqbbtér,]iett€k yissza.bttho.nukba, •r 
·amikor is sebesült és beteg katonák ápolásáV;alJiífrtat]iatták tov.ábh e~ salllaritánus működésüket. . . '. •.. . ·. .. . ·.·. . ... · ........ , ........ · ...... , .. 

, · ·• 1904~ben· a rnndházat ·a .• kÓJ.;hiizzal·. együft •átalakítottak~s.g}rókYs~Jíc · •. · ·. § 
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