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FRANCISCUS JOEL
A XVI. SZÁZAD NAGY MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ-ORVOSA
DR, BENCZE JÓZSEF

Több mint 30 esztendeje Greifswaldb an jártam,
ebben a szép kis északnémet tengerparti városkában A kellemes délelőttöket hideg, rideg délutánok követték, mert a Pomerániai öbölből rendszerint délután 4 óra felé végigsepert a viharns
tenger hidege ,
Ilyenkor jó volt bemeneküln i az ósdi egyetem
patinás kö!Lyvtárába, levéltárába, és gyönyörköd ni
a szépen rendezett antikvitáso kban Különös módon az orvosi fakultást ma is középkori nevén
Artisten facultaet-nek nevezik Ezt az öreg egyetemet a XV században, 1456-ban alapították,
utána egy darabig svéd fennhatóság alá tartozott,
a közelében levő Rügen szigettel együtt, és a lakosság német beszédéből még most is kiüt a svéd
dialektus
A gyönyörű levéltár és könyvtár csak a XVIl
században került valóban rendezésre, amelyet
H e 1 w i g professzor végzett és ő róla ma is Bibliotheca Helwigiana -nak nevezik (Ez a Christo-·
phorus H e 1 w i g 1642-1690- ig élt, és valóban
nagy munkát végzett az öreg egyetem érdekében,)
A patinásan szép dékáni díszterembe n körös„
körül a régi rektorok, dékánok és professzorok olajportréi sorakoznak, sajnos, úgy értesültem, hogy
meglehetős sok eltűnt közülök a második világháború smán, annak ellenére, hogy éppen Greifswald volt az az emberséges város, amelynek lakói
küldöttségg el eléje siettek a közelgő szovjet hadseregnek és így megmenekü ltek az ostrom borzalmaitól

Kísérőm jól beszélt magyarul, mert nagyszeben i
származású professzor volt Felhívta a figyelmemet arra, hogy mindjárt az első portrék között
van Franciscus J o el rektor és professzor arc-·
képe, aki magyar származású volt, A meglehetős
sötéttónusú képen fent a következő felirat áll:
„Franc_ Joel. Med, Licent . et Prof. Ordin.-Nat. .:
1510-1580 ,"
A halálozási dátum nem egyezik a matrikula
bejegyzésével, mert aszerint 1579-ben halt meg
A festőművész, aki egyébként ismeretlen, tévedett A képen, amelyJoelt rektmiorná tusban ábrázolja, magyar vonást aligha találunk Kezében
gyöngyvirá got tart, ami a középkorba n a gyógyszerészet és az orvoslás közös szimbóluma volt.
Aztán elővették az egyetem ősi matrikulájá t,
hatalmas, barna bőrkötésű fóliáns, kívül rávarrva
rézbetűkből: „Gryphiswa lda", alatta, az egyetem
címere. A matrikula két részből áll, az egyik a hallgatók névsorát, a másik a professzoro k neveit tartalmazza: „Acta Nominalia Professorum". Sajnos,
itt-ott egy-egy oldal hiányzik
A mi Franciscus Joelünk kéziratos neve mellett
a következő ma már halványan és nehezen olvasható bejegyzés áll : „ , , ego Franciscus J ooh,
Austricus", etc
Ettől fogva erősen érdekelni kezdett Joel
élete és pályafutása , évtizedeken keresztül újra és
újra visszatértem ennek kutatására A magyar
források egészen gyengék, Weszprémi meg sem
említi, Magyary-K ossa röviden megemlékez ik
ugyan róla, de teljesen hiányosan, Végülis a greifswaldi egyetemhez fm dultam, ahol figyelmemb e
ajánlották Kozegarten , valamint Friedlaende r
könyveit, ugyancsak áttanulmán yoztam Jöchers:
Gelehrten Lexicon (Erganznng sband VU, Leipzig,
1897 ) Már ezeknek az adataiból is kiderült, hogy
Franciscus Joel, aki magát a matrikulába n Franciscus Jooh-nak írta, és Austricus-n ak volt bejegyezve, a Savaria-Ste in am Anger melletti Solochium községben született, amely nem egyéb, mint
Szőlős község, Savaria, azaz Szombathel y mellett,
(Savaria-Sz ombathely középkori német neve Stein
am Anger volt) Most még jobban érdekelt Joel
élete és egész sor német fonásmunk a (Eulenburg :
Die Frequenz der deutschen Universitat en von
ihrer Gründung bis zur Gegenwart, - Friedlaender : Aeltere Universitats matrikeL Universitat ,
Greifawald, Verlag von S, Hirsel, Leipzig, 1893
Haeser : Zur Geschichte der Medizinischen Fakultat Greifswald, Jendreycyk : „Von Abteiken
nn Apotekers in Grispswold ", Scheffzl : Vitae Professorum Medicinae qui in Academia Gryphiswal densi a primis ejus initiis usque ad finem a.nni ipsius seecularis tertii vixernnt Gryphiswal diae Typis Sruckianis 1756 ) áttanulmán yozása alapján,
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de leginkább az említett Scheffel könyv nyomán
kétségtelen volt J oel szá1mazása és pályafutása,
annál is inkább, me1tScheffel, aki könyvét a greifswaldi egyetem fennállásának 300 éves jubileumára
írta, kifejezetten megemlíti, hogy J oel Ferenc a
Savaria melletti Solochiumban született és édesapja patkolókovács volt
Az ap1ánként összeszedegetett adatokból megállapítható, a következő : Franciscus J oel, aki
Szőlősön 1510-ben született eredetileg Joó Ferenc
volt, apja Joó György, aki a Szőlős községben levő
és a vasvári székeskáptalan tulajdonát képező
nagybirtokon volt uradalmi jobbágy Úgylátszik
Ferenc eszes gyerek volt, mert a szomszédos Szentmá1ton községbe já1t át iskolába a Ferenc-rendi
szerzetesekhez. Abban az időben pedig kivételes
szerencse volt, ha egy jobbágy gyerek iskolába
járhatott
A szombathelyi állami levéltá1 ban levő összeírások (Oonscriptiones) szerint valóban 3-4 Joó
<Jsalád élt ezen a környéken és Szőlősön Joó György
nevénél az eredeti összeírásban ez a megjegyzés
áll: „Vide Ankenaytei" Ez a megjegyzés nagyon
fontos, mmt 1ávilágít arra, hogy Joó Ferencnek,
aki később Joel Ferenc lett, a gazdag és előkelő
szombathelyi Ankerrayter családdal vagy rokoni,
vagy pártfogói viszonya volt. Ily módon érthető
az is, hogy a patkolókovács fia tanulhatott a feren<Jesek iskolájában.
Scheffel és a többi adatok szerint 1528-ban, tehát
2 évvel a mohácsi vész után, a 18 éves fiú Wienerneustadtban volt, ahol előbb kis szolga volt a
gyógyszertárban, utóbb úgy látszik az eszes fiú
mindjobban beletanult a gyógyszerész mesterségbe, mert néhány év múlva a bécsi patikárns céh
(Gild) patikáros legénnyé avatta, és mint ilyen
dolgozott tovább Bécsben Bécsből Leipzigbe került, majd néhány év múlva Wittenbergbe; a német források szerint mindkét városban gyógyszerész legényi állásban volt, de szorgalmasan bej árt az egyetemekre is.
Sajnos, sem a bécsi, sem a leipzigi vagy a wittenbe1gi egyetemek matJikulájában nem szerepel
Joó Ferenc neve, de abban az időben matJikulai
bejegyzés nélkül is lehetett az előadásokat hallgatni. Eulenburg szerint (Enciclopedie dm gesammte Heilkunde, I. kötet) Franciscus J oel ezeken az egyetemeken többször említi Auerbach és
Fend nevű prnfesszorait, akik valóban ott tanítottak
Abban az időben lépett fel a forradalmi protestáns tanaival Wittenbergben Luther Márton,
akinek prédikációi oly nagy hatással voltak az
addig buzgó katolikus Joó Ferencre, hogy átté1t
a protestáns hitre
Wittenbergből 1542 kö1ül, tehát 32 éves korában Beflinbe költözött, ahol egy darabig mint
gyógyszerész, később, mint 01vos működött. Nevét
időnként latinizálta a kor szellemének megfelelően,
és midőn 1543-ban Észak-Németországba, Güstrow
városába költözött, itt gyógyszertárat vásárolt
(Hofapotheke) és mint gvógyszerész-magjszte1,
de egyúttal mint városi fizikus (tiszti orvos) mű
ködött. Itt sem maradt soká, mert Strahlsundba
tette át székhelyét, ahol szintén gyógyszerész és
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orvos volt egy személyben A strahlsunrli levéltárban levő eredeti okmány szerint Fülöp uralkodó
herceg 1552-ben megengedte, hogy Franz „Johel"
eladhassa patikáját
Gyógyszertárának eladása után megnősült és
Greifswaldba költözött, ahol gyógyszertárat és
laboratóriumot alapított (Rathapotheke) és egyúttal megválasztották városi főorvosnak Híre igen
jó lehetett, mert hamarosan felkérték, hogy az
egyetemen adja elő a gyógyszerészet tudományát,
és vele kapcsolatosan a betegségek klinikumát is.
Igen sajnálta otthagyni a jóldotált városi főorvosi
állást és busásan jövedelmező gyógysze1tárát,
ezért kérvényt adott be a várnsi tanácshoz, hogy
egyetemi tanári állása mellett megtarthassa patikáját is Ezt azonban a meglevő okmány szerint
a tanács nem engedélyezte
Az 1559 . évben beírták nevét az egyetemi dékáni könyvbe mint professzort
Kétszer házasodott, 14 gyermeke volt, 1567-ben
rektorrá választották. A dékáni könyv bejegyzése
szerint 1579 októberében „lues catanhosa" következtében, ami a mostani influenzának felel meg;
meghalt. Egyik fia orvos, és ugyancsak a greifs.·
waldi egyetem tanára lett, másik fia Svédországba
került, mint jogtudós magas állásban volt, és a
svéd király nemességet adományozott neki

*
Franciscus Joel (Jolius, Joel, Jol, Joel) alias Joó
Fernnc magyar származása tehát kétségtelen
,
Egyetemi előadásaiT ól annyit tudunk, hogy
éveken át a korabeli gyógyszerészetet, főleg pedig
a növényi gyógyszerészetet tanította és vele kapcsolatosan annak gyógyító-klinikai részét is. Elő
adásai igen látogatottak voltak a feljegyzések szerint . A Rathapotheke mögötti gyógyszerészeti laboratóriuma mintául szolgált - amint életrajz-·
írói hják - az összes többi patikáknak Nem ve·
tette el a galenusi tanokat, sőt tovább fejlesztette,
de semmiképpen sem ismerte el az abban a korban
fellépő Paracelsust Ő is, mint annyian mások
abban az időben, sőt maga Luther Márton is, még
hitt, természettudományos felfogása ellenére is, a
boszorkányokban, az ördögi tanokban
Latin nyelvű tudományos munkái csak halála
után jelentek meg, legnagyobb műve az Opera
medica volt. Hat kötetben foglalta össze a korabeli g,yógyszer éSzeti és 01 vosi tudományt, és ez a
nagy mű nem volt egyszerű compendium, mert
sok saját tapasztalati tant, megfigyelést és gyógyszerészeti elgondolást tartalmazott.
Az Opera medica I kötete 1616-ban jelent meg
Hamburgban, ugyanez 1630-ban Rostockban is
megjelent. Később Lüneburgban már teljes kiadás
látott napvilágot. Unokája 1631-ben Rostockban
is kiadta mind a 6 kötetet, amelyet egész Eur ópában nagyon kerestek, úgy hogy 1663-ban mind a
hat kötet ismét megjelent.
Életében egyetlen munkája jelent meg nyomtatásban, amely azonban Haeser szerint, teljesen
elkallódott, csupán másolatai vannak meg Göttingenben és Tübingenben Ezek majdnem teljesen
bőrgyógyászati megfigyeléseit és azok növényi
szerekkel való gyógyítását tartalmazzák.

GYOG YSZER 1"SZET

388

Nékám Lajos 1908- ban megje lent mnnk ájába n:
„A magy ar bőrgyógyászat emlékeiből" ezt írja:
„A 1üh terén a magya r orvoso k közöt t a legtöb b
é1 demet J oel Feren c szerezte, egy Soprn n vidéké honfitől való, de Greifs waldb an tanáro skodo tt
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Sokat foglalkozik a lues tünett anáva l és gyógyításáva l, erre china kérge t és sarsap arillát javaso l,
de említi a higanygőzöket is

*

A greifawaldi egyete m történ etében mint egyik
legkiv álóbb profes szort említi k (Perlb ach: Ver·
such einer Gesch ichte der Unive rsifats -Bibli othek
zuGre ifswal d 1875, Richt er: Gesch ichte der Dermatho logie, Berlin, 1928„ Scheffol : Vitae Professorum Medicinae Gryph iswald ensi ")

*
Rövid en összefoglalva· a fentie kben adhat juk
meg J oá Feren c pályaf utásár a és működésérn vonatko zó adatai nkat. Magya rorszá gról való elszármazás a után sehol sincs nyom a annak , hogy valaha
is hazat ért volna szüleihez vagy testvé reihez , de
ezen sem csodá lkozha tunk, ha tudjuk , hogy fiatalsága éppen arra az időre eRAtt, amiko r a mohác si
vész utáni szörnyűséges politik ai, gazda sági és társadalm i viszon yok közöt t az előrenyomuló török
hadser eg, az ellenü k felvonuló dunán túli magy ar
és császá ri seregek folyto nos csaták at és veszedelmes zűrzavart jelent ettek A magya r nép menek ült
a tö1 ök elől, de menek ült a fosztogató, dúló császári hadak elől is Így érthető, hogy a kiván dorolt
és messze elkerü lt J oá Feren c talán sohase m tudot t
összek ötteté st találn i elvesz tett családjához. De
nem tudha tjuk, lehet, hogy család tagjai felkeresték, okmánysze1ű adatu nk azonb an nincse n róla.
Kétsé gtelen azonb an, hogy hazán k fia volt,
egész Európ ában ismer t gyógyszerész és orvos
tudós, akmek orvos- gyógy szerés z-törté neti em··
!ékét érdem es feljeg yeznü nk
Hogy gyógyszerész és orvos volt egy személyben, az termé szetes en egyált alán nem feltűnő,
hiszen jól tudjuk , hogy a két tudom ányág egészen
a XVII I század végéig együt t halad t, és az akadémik us tudom ányba n, valam int a gyako rlatba n
szétvá laszth atatla n volt.
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ZUSAM MENF ASSUN G
Aus einer \Tergle ichung von Archiv forschu ngen und
dass
bibliog rafisch en Daten geht es eindeu tig he1vor . der
der ehema lige berúhn 1te Profess or und Rektor
GreifSw alder Univer sitat, Franc:i scus Joel, ( 1579),
sitat
der unter den bedeut endste n Profes soren de1 Univer
aus
(Perlba ch, Richte r, Scheffé l us"'T) genann t wird,
Vas,
Ungar n stamn1 te, gebore n in Szöllős, Ko1nit at
te
wo sein Vater (Györg y Joó) als Hufsch mied arbeiie
na.ch
Türken
den
vor
e1
mussto
Jahren
Mit 17-18
Wiene rneusta dt, ungefá hr 70-80 km weit von seinem
von
Gebwt sort, flüchte n (Lt. den biog1a fischen Dat,en
k)
Koseg arten, Eulenb urg, Haeser , Fiedlá nder, J endreyc:-y
ng
wo er vo1n dortige n „Apoth ekerm eister" als Lehrlider
angest ellt wurde. Spater 'i.Vurde er in \Vien vor
an·
Apoth eker-In nung zum „Gesel len" ernann t, und
seine
Sitten
gen
damali
den
nach
er
begann
schlies send
sind
Wande rjahr·e„ Wien, Leipzig und Witten berg
en
jeweili ge Station en seiner \Vande rschaft ln der Ietzter
zu1n
widme te er sich auch de1n J\:1edizin-Studiun1, ging sch
protes tantisc hen Glaube n über und nahm den lateini
klingen den Na1nen „Joliu s" auf. Nach Wicn zurück
hier
Von
Arzt.
und
azeut
Pharm
bereits
er
war
t
gekehr
eine
aus ging er 1543 nach Güstro w, eröffne te dort
Apothe ke und WUide Stiidtis cher Chefar zt (Physi kus).
und
Er verzog 1552 nach Stralsu nd, wo er heirate te
eine muster hafte _<\.potheke ins Leben rief („Rats apotheke" ). Nach einigen Jahren übersie delte er nach
und
Greifsw ald_. stellte wieder uill eine Apothe ke auf
1559
Jahre
In1
zt.
Chefar
cher
stadtis
hier
auch
wurde
wurde er zur Univer sitat berufe n Sein Nan~e steht
mit eigene r Handsc lu•ift : Joel im Dekan buch
nt
Seine Vortra ge an der Univer sitat war·en berüh1
azeupharm
der
wegen
achlich
haupts
t,
und sehr besuch
er
tischen pharm akogno stische n Bezieh ungen, ~-elche
mit dem Klinik um der Krank heiten zu ver binden
a
verstan d„ Nach seinem Tode erschie n sein Werk „Oper
te;
Medica " in 6 Bande n, welche s 5-6 Auflag en erreich
,
díe letzte erschie n im Jahre 1663. Nach Pr·of Nékám
Krank
als
milbe
Raude
die
der
oel,
J
es
war
est,
Budap
heitser reger erkann te, und er versta nd auch, die Raude
sowie auch die Syphill is in einer, den darnali gen lVIasseln
nahme n weitau s überleg enen \Veise zu behand
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Co.11norn, r.ne ero OTeU (P'l.o ,UbepAb) 6hIJI KY3Heu;oM

B sospac 1e 17-18 sreT, 01 TYpOK ott nepece.?IHJIC.1! s
lHIUl 70-80
BHHept taHrnra JJ,r, H3XO)J;HIJJJIŰC5I Ha paccr05

paM
KHJIOM.erpos or ero poi:i;ttoií JJ:epeBHH (no 6uorpac

KoseprapreH, AHnett6Ypr, Xasep, <Ppnµ;_irstt.n;ep H tlett-

(Orvos-Gyóqyszerészeti 1li úzeum és Orvostörténeti
Könyv tár, Budap est 11 , 1'örök u. 12 j
Érkez ett : 1964 III 26.

