
Művészek, patikusok, betegápolók: az 
egri miseriek a XVIII. században

Istenes Szent János betegápoló rendjének tagjait Magyarországon gyakran nevezték 
misericordianusoknak vagy miserieknek, azaz irgalmasoknak} A szerzetesek a 
kalandos életű Istenes Szent Jánost (1495-1550) tekintik alapítójuknak, ő azon
ban nem hagyott hátra szabályokat, regulát. Az első kórházuk a dél-spanyolor- 
szági Granada városában volt, itt szegény betegeket ápoltak és adományokból 
éltek.

V. Pius pápa 1572-ben kiadott Licet ex debito kezdetű bullájával adta meg 
a jóváhagyást számukra, és Szent Ágoston reguláját írta elő nekik. V. Sixtus 
pápa nyilvánította a betegápoló férfiközösséget szerzetesrenddé 1586-ban 
kiadott Etsi pro debito kezdetű bullájával.1 2 1624-ben VIII. Orbán pápa egy 
brévében megerősítette a rendet az összes korábban kapott kiváltságában és 
jogaiban, valamint a kolduló rendek külön státusát adományozta nekik.3 Az 
alapítót 1690-ben avatták szentté, de már jóval korábban szentként tisztelték.4 A 
rendtagok között vannak orvosok, gyógyszerészek, betegápolók. A rendnek 
engedélye van rá, hogy néhány szerzetest pappá szenteljenek, akik aztán a 
szolgálatukat a betegek között, a szerzetesi közösségben és a kórházakban látják 
el.

„A rend célja kettős és pedig:

1. Tagjainak megszentelése a három lényeges fogadalom: engedelmesség, 
tisztaság, szegénység megtartása — amelyekhez hozzájárul a betegápolás

1 Hivatalos nevük: Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo. Német elnevezésük: 
Barmherzige Brüder jelentése: „irgalmas testvéreié', míg olasz nevük: Fatebenefratelli 
„Tegyetek jót testvérek".

2 Puskely 174.
3 A témáról bővebben: Kastner 16-23.; Lanczkowski 107.
4 Gömbös 107.
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különleges fogadalma -  és szent Ágoston szabályának, valamint a Rend 
alkotmányának megtartása által.

2. A Rend tulajdonát képező, vagy a Rend vezetésére bízott kórházakban, 
bármily anyagi helyzetű, de különösen a szegény betegek testi és lelki 
ápolása és gondozása, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. E 
szó alatt „betegek” értendők az elmebetegek, öregek, rokkantak, vala
mint a szolgálatainkra és támogatásunkra szoruló szegények is.”5

Az első magyarországi irgalmas kórházat és templomot 1650-ben Stanis
laus Lubomirsky herceg alapította meg az észak-magyarországi Szepesváralján. 
1669-ben Szelepcsényi György esztergomi érsek támogatásával jött létre a 
pozsonyi kórház. „Hazánkban az Irgalmas Rend az 1723-dik évi 96-ik törvény- 
czikk által törvényesittetett azaz országos törvény által az országba befogad
tatott. (...) A törvény kihirdetése után első volt a hazában Eger, mely az 
Irgalmas-Rendet kebelébe fogadta .”6 1726-ban alapították az egri kolostort. 
1737-ben III. Károly király alapította a temesvárit. 1757-ben gróf Eszterházy 
Ferenc és testvére Károly (egri püspök) adományából Pápán, herceg Eszterházy 
Antal támogatásával pedig 1760-ban Kismartonban telepedtek le a betegápoló 
irgalmas szerzetesek. A nagyváradi házukat 1760-ban Gyöngyösy György 
kanonok alapította. 1778-ban Vácott nyitottak kórházat gróf Migazzi Kristóf 
váci püspök jóvoltából. 1796-ban Pécsett kezdték meg működésüket Krautszak 
János pécsi polgárnak köszönhetően, valamint Szakolcán gróf Batthyány József 
esztergomi érsek támogatásával.7 A magyar házak a kezdetektől 1856-ig az 
ausztriai Szent Mihály főangyal provinciához tartoztak, amely 1659-ben jött 
létre és a központja Bécsben volt.8

A betegápoló szerzetesrendet gróf Erdődy Gábor püspök hívta Egerbe. Az 
ő aláírásával és pecsétjével, valamint az egri káptalan pecsétjével ellátott latin 
nyelvű alapítólevél dátuma: 1726. október 8.9 A püspök átadta az irgalmas rend 
tartományfőnökének, Macarius Falteremek és Matthias M ayr pozsonyi perjelnek 
a minaret mellett álló Szent József templomot -  amit egy török mecsetből 
alakítottak át -  valamint az épület szomszédságában egy telket a patakon túl lévő 
Csurgó utcában és 3 000 forintnyi alaptőkét.10 A főpásztor kérésére Eger város 
hatóságától egy kiváltságlevelet kaptak a szerzetesek, mely szerint a város az * 1

’ Alkotmány 9.
’ Mészáros 1864. 29-30.
'Uo.
1 Zahrl 23. és 58.
' MOL P 1258 11. rsz. 6. tétel 11. irat. A 
0 Uo..

szöveg másolata: EFL Archívum Vetus 1595.
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irgalmas rendet minden adótól és tehertől örökre felmenti, illetve ezeket magára 
vállalja."

Az alapítás körülményeiről, az alapkőletételről, az építkezésről és a be
rendezésről az egri irgalmasok Prothocolluma a legfontosabb forrás, amelyet 
1726-tól vezettek a szerzetesek.11 12 1727. április 20-án került sor az ünnepélyes 
alapkőletételre a püspök és az egri kanonokok jelenlétében. Az 1726. október 8- 
án kelt alapítólevelet és kiváltságlevelet III. Károly magyar király (VI. Károly 
német-római császár) 1727. május 29-én írta alá és erősítette meg pecsétjével.13

1. kép. 1726. október 28-án kelt alapítólevél és kiváltságlevél,
III. Károly magyar király pecsétjével

Erdődy Gábor püspök a rendház elkészültéig egri palotájában adott helyet 
a betegeknek és a szerzeteseknek. Az első három szerzetes 1727. július 6-án 
érkezett Egerbe.14 A főpásztor 1727. augusztus 27-én (Szent Ágoston napján) 
megáldotta a betegek termét, és a négy ágyat először ő és kanonokjai vetették 
meg. Másnap vették fel az első négy beteget. beszéd, s az azt követő tény a 
jelenvoltakat, kik rang és nem különbség nélkül sereglettek egybe, a könnyekig

11 A város az Jstenes Szí. Jánosról nevezett Irgalmas-rendi testvéreknek a folyón túl 
lévő telkét, mely a Hagen Konrád és Nikos János házai között van: minden nemű ura
sági terhektől, adóktól, polgári és közterhektől s a katonatartás terhétől is mentesíti. 
Támogatásukra még sör- és pálinkafőzési s kenyérsütési jogot is engedélyeztek.” idézi: 
Breznay 39.

12 HML XII-6 29. rsz. Prothocollum seu Actorum et Factorum Conventus Agriensis 
Fratrum Misericordiae ad Sanctum Josephum a die 8va Mensis Octobris Anno 1726. 
Kézirat jobbára német és latin nyelven.

13 HML XII-6 44. rsz. 8.
14 HML XII-6 29. rsz.
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megindította. A Gróf Püspök megmosta a betegek lábait, s maga segítette fö l  
ágyaikba.”15

Az egri rendház pénztári naplójában szerepel, hogy az első négy beteg
ágyra a püspök adott 1 000-1 000 forint alapítványt. Az ágyakat Szent Kozma és 
Damján, Szent József, Szent Miklós püspök, hitvalló, valamint Szent „Gerhard” 
vagyis Gellért püspök és mártír tiszteletére alapította. Példáját más nagylelkű 
adományozók is követték. 1727 szeptemberében Handler György Ignác egri 
kanonok Szent György mártír, majd októberben gróf Pálffy Miklós nádor 
Nepomuki Szent János tiszteletére tett ágyalapítványt.16

1728. január 4-től még egy szobát kaptak az irgalmasok a kórház céljaira a 
püspöki palotában. Az ágyalapítványok száma folyamatosan növekedett tovább, 
az adományozók nevét és a dátumokat a szerzetesek gondosan feljegyezték. 
1728. január 28-án Mikussovics Ferenc mezőtárkányi plébános Xavéri Szent 
Ferenc tiszteletére alapított egy betegágyat. Január 31-én Erdődy Gábor püspök 
megáldotta a palotájában lévő rendházat Szent József, Istenes Szent János és 
Szent Donát tiszteletére. G róf Koháry István országbíró Szent Rókus, Rozália és 
Sebestyén tiszteletére három betegágyat alapított 1 000-1 000 forinttal 1728. 
június 19-én.17

A berendezésre vonatkozóan csak az ágyak számát és nevét jegyezték fel, 
illetve, hogy a két szoba el volt látva „mit allen benöthigsten Nothwendigkeiten” , 
tehát minden szükséges dologgal. A gyógyszereket 1727. augusztus 28-tól 1727. 
november 2-ig a jezsuiták patikájából kapták, ezt követően egy irgalmas 
szerzetes vezetésével ideiglenes patikát rendeztek be a püspöki palotában.18

1728. december 27-én, Szent János apostol és evangélista (az egyház
megye védőszentje) ünnepén trombitaszóval, dobpergéssel, díszes menetben, 
püspöki fogatokon szállították át a betegeket -  számuk ekkor már tíz volt -  a 
püspöki palotából, miután a székesegyházban Erdődy Gábor püspök méltatta az 
irgalmas rend hivatását. A kórház előtt a püspök átadta a tartományfőnöknek az 
épület kulcsát.19

A déli szárny emeleti szobáiba költöztek be a rendtagok: nyolc betegápoló 
testvér és két pap. Ez az épületrész készült el elsőnek, földszintjén a patikával. 
Majd a nyugati szárny következett: itt voltak a gazdasági célú helyiségek, a 
konyha és a betegszoba, az „infirmaria.” A kórházba a püspök 60 forint értékben

15 MOL P 1258 11. rsz. 6. tétel 23. irat. Az irgalmasrend egri rendházának rövid törté
nelme 1868. Kézirat ismeretlen szerzőtől.

16 HML XII-6 1. rsz.
17 HML XI1-6 29. rsz. Az ágyalapítványokról további forrás: Fundationales lecticarum 

apud Fratres Misericord Agrienses. EFL Archívum Vetus 460.
18 HML XII-6 29. rsz.
19 Uo.; Szmrecsányi 2.
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vásárolt orvosi eszközöket, a patika felszerelésére 700 forintot adott. A vár
megye 200, Eger városa pedig 100 forinttal támogatta a patikát.20

A kórház hamarosan szűknek bizonyult, ezért egy harmadik, északi szárny 
építésébe kezdtek 1746. április 4-én. 1747-ben beboltozták és 1748-ban 
Barkóczy Ferenc püspök és az egri káptalan adományából egy új, 24 ágyas 
betegszobát rendeztek itt be. A betegek számára volt még egy ún. , fx tr a  
Zimmer” és az elmebetegek számára egy , fiarrenzimm er.”21

A kórházban csak férfiakat ápoltak, az ellátás és a gyógyítás ingyenes volt 
minden beteg számára. „Mert legyen ki hazafi vagy külföldi, keresztény vagy 
zsidó, betegsége idején minden ajánlólevél nélkül, csupán a felebaráti szeretet 
nevében kórházokba befogadtatik és ott ápoltatik.”22 A Szent Józsefről elnevezet 
egri konvent jövedelme elsősorban az ágyalapítványok kamataiból és a gyógy
szertár bevételéből származott, emellett adományokat kaptak és alamizsnát 
kéregettek.

Az egri irgalmas szerzetesek 1735-től rendelkeztek egy borpincével a Rác 
utcában, 1751-től pedig egy szőlőbirtokkal az Eger melletti Cigléden.23 Haltartó 
bárkájuk is volt az Eger patak vizében.24 1770-ben a szerzetesek létszáma a két 
pappal együtt 24, a betegeké 29, a szolgáké pedig 12 volt az egri házban.25 Az 
egri kolostor mindennapjairól, a szerzetesek életéről, a betegek testi-lelki gyó
gyításáról, ápolásáról a levéltári források mellett az alábbi leírásból alkothatunk 
képet:

„ Bámulandó az, amit ezen Rend tagjai, Isten iránti szerétéiből, minden ju 
talmat egyedül Istentől várva, cselekszenek. Sinlődők, betegek, tébolyodottak, 
magukkal tehetetlenek, haldoklók s így a legnyomorultabb emberek közt, örökös 
lekötelezéssel, élik napjaikat; körülöttök éjjel-nappal, gyakran becsméreltetve 
fáradságaikért, a legalacsonyabb szolgálatokat végzik; sokszor undorító 
sebeiket vizsgálják, tisztogatják, mossák, kötözik; egész éjjeleken át mellettök 
virrasztónak s vigyáznak; őket jajjaik, panaszaik, nyugtalanságaik, zsémbes
kedéseik, ellenszegüléseik, dühösködéseik s legfonákabb kívánságaik közt is 
béketűréssel ápolgatják; ragadós betegség vagy fekély lepte testeiket illetik, 
emelgetik; nekik gyógyszereket készítenek és a kijelölt időben beadják; a halál 
veszedelmében lévőket a vallás erejével végső óráikban bátorítják, vigasztalják,

20 HML XII-6 29. rsz.
21 Uo.
22 Mészáros 14.
23 A borpincét {„Weinkeller”) Antonio Agilistól vásárolták meg. A szőlőbirtokot Hirsch- 

feldné Kemer Anna Mária, a püspöki jószágigazgató özvegye hagyta rájuk végrende
letében. HML XII-6 29. rsz.

24 Breznay 42—43.
25 EFL Archívum Vetus 1595.
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keresztényhez illő halálra elkészítik és a megholtakat illendően eltemetik. És 
mindezeket ingyen végzik (...).

És hol van azon kiapadhatatlan forrás, melyből mind magukat minden 
szükségessel, mind gyógyszertárukat gyógyszerekkel ellátják, mind pedig  
betegeiket ápolják? Leginkább főpapok, és némely vagyonos, a szenvedő 
emberiség sorsát szivökön viselő katholikus világiak ájtatos alapítványaiból és 

'hagyományaiból telik az; de maguk a szerzetesek is, vándorbottal kezökben, 
városokon, falukon, pusztákon széjjel járva, különböző jellemű, gondolkozáséi, 
vallású embereknél házról házra alamizsnát kéregéinek betegeik számára. ”26 27

Egy 1813-ból fennmaradt lista szerint az egri konvent 17 szerzetese közül 
kettő patikus (,yípothecarius”), kettő betegápoló (Jnfirm arius”), egy házvezető 
(„Oeconomus”), egy szakács („Coqous”), egy orgonista, egy pap, egy házfőnök, 
vagyis prior, egynek nem tüntették fel a foglalkozását, hét szerzetes pedig 
kéregető, azaz „collector.”21 Egyikük, Quirinus testvér írásban is összefoglalta 
munkájának eredményét:

„ Specificatio
Amit Frater Quirinus Lajtos az Egri Conventnek, minden féle  alamisnábúl 

be hozot, tizen nigy Esztendőtűi fogva, az az Anno 1798 túl és 12dik Augustusiul, 
Égisz Anno 1813dik Esztendeig. Kisz pinszt behoztam amint következnek a 
numerusok. (...) Summa 8160. Vajat hoztam (...) 46 akot. Búzát hoztam (...) 981 
vikat. Bort hoztam (...) 148 akot. Farsangba hoztam sertishust (...) 53 zsákal 
tiszen. Ezen kívül mennyi sok gyertyát, és tojást hosztam haza, (...) mennyi sok 
főzeliknek valót, Lentsét, Babot, mákot, borsót, szépé gombát, kukoritzat, 
Baromfit. (...) mink Collectorok igen keveset vagyunk égisz Esztendő áltál ide 
haza. ”

Az irgalmasok egri intézménye megalapításától fogva kórház volt, és a 
betegek gyógyítása volt a célja egy olyan korban, amikor a legtöbb kórháznak 
nevezett intézmény tulajdonképpen szegényház, menedékház, aggok menhelye 
volt. A XVIII. századi berendezésről a korabeli, fennmaradt iratanyag mellett 
Bél Mátyás ismertetése az egyik legértékesebb forrás. A leírás az 1730-as 
években készült, ekkor még az északi szárny nem létezett.
„ ... a zárda déli és nyugati két részét úgy alakították ki, hogy nemcsak a 
szerzetesek celláiban, hanem a kórtermekben sem kímélték jótevőjük költségét és 
nagy gondosságát. Ugyanis minden betegszoba rácsos, tiszta, a betegek 
kényelmét szolgáló puha és drága ágyakkal van tele, melyekből egyet-egyet 
valóban ötven tallér értékűre becsülhetsz. Ezenkívül mindegyiküknek személyes 
gondozás, tiszta ruha, egészséges élelmezés jár, a konyha épülete költséges és 
tartalékkészletekkel ellátott. A római katolikusok mellett felvesznek evangéliku-

26 Mészáros 28-29.
27 EFL Archívum Novum Religiosi Misericordiani 2856. Status Personalis Ordinis FF: 

Misericordiae Agriae.
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sokat és reformátusokat is, akiknek külön temetőt is létesített az előrelátó püs
pök. Ugyanott, a katolikusok temetője mellett látható egy kis ház is, elkülönítve a 
többi épülettől, melyet ugyanő -  mint hérosz -  alapított a dühöngök és elmebe
tegek részére külön zárkákkal, és hogy véletlenül rá ne támadjanak a hozzájuk 
menő ápolókra, az egyes szobákat igen erős ráccsal záratta el, és minden 
szükséges holmiról gondoskodott. Hogy megmutassa, nemcsak alapítója a 
kolostornak, hanem ki fo g  tűnni a betegek ápolójaként is, a kórházon belül a 
saját használatára annyi helyiséget építtetett, amennyi szükséges volt, egyet 
előszobának, lakószobának szintén egyet és ugyanannyi hálószobát magának és 
a személyzetének, hogy időnként majd ott lakjon. ”28

Az első kórterem a nyugati szárny földszintjén volt 1728 végétől 1748-ig, 
abban a helyiségben, amelyet később refektóriummá (kolostori ebédlő) alakí
tottak át. Itt tíz beteg számára volt hely. 1729-ben egy szobrásznak fizettek a 
betegágyakra faragott díszítményekért.29 1745-ben Liborius Schneider, az egri 
rendház priora egy órát ajándékozott a kórterem részére.30

1748. június 27-én -  Szent László király ünnepén -  a betegeket az újonnan 
épült északi szárny földszintjén található betegszobába helyezték át. 1750-ben 
ebbe az új betegszobába (,fCrancken ziemer”) egy új oltárt, a rendalapító Istenes 
Szent János oltárát készítették el a -  meg nem nevezett -  szobrászok és aszta
losok, a festők pedig kitünően bearanyozták és megfestették. 1750. március 5-én 
-  tehát három nappal Istenes Szent János ünnepe előtt -  Gusztini János egri 
kanonok áldotta meg az új oltárt.31 Az egri irgalmas rendház pénztárkönyvében 
olvasható, hogy 1750. május 1-jén fizettek a szobrásznak az oltárért a beteg
szobába, a festőnek pedig a kép megfestéséért.32 A régi betegszobában is 
bizonyára állt egy oltár.

1753. április 30-án készültek el az új, faragott névtáblák a betegszoba 24 
ágyára. A szobrász által készített {„von Bildthauer arbeith”) táblákat egy festő 
középen vörösre festette, erre az alapra kerültek a számok, kívül pedig szépen 
bearanyozták őket.33

Az 1757-ben Bécsben kinyomtatott rendi szabályzatban pontos előírások 
olvashatók arra vonatkozóan mit kell a tartomány elöljáróinak megvizsgálni,

28

29

30

31

32

33

Bél 131. Az egykorú leírás cáfolja Ringelhann Béla és Soós Imre megállapítását: „... 
az a véleményünk, hogy külön elmebeteg kórterem nem volt. Az elmebetegeket is a kö
zös kórterembe vették fel.” Ringelhann-Soós 9.
HML XII-3/e 196. rsz. Circa Aedificium Erogatio Reverendorum Fratrum Misericor. 
(...) Pro Anno 1729.
HML XII-6 29. rsz.
Uo.
HML XII-6 1. rsz.
HML XII-6 29. rsz.
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ellenőrizni a kórházban a vizitációk alkalmával.34 A betegek kórterme egy 
egészséges és alkalmas helyen legyen, a falak ne legyenek nedvesek vagy 
salétromosak. Az ajtók és az ablakok jól záródjanak, és becsukva ne jöjjön be 
rajtuk a légáramlat. A padló legyen száraz és tiszta. Meg kell nézni, hogy a 
faburkolat és a padló ép-e, jó  állapotban van-e, nincs-e megrepedezve.

A vizitáció alkalmával ellenőrizni kell, hogy van-e oltár a betegszobában, 
és a rendi szabályzatnak megfelelően mondanak-e minden nap szentmisét az 
oltárnál. El van-e látva ez az oltár minden szükséges felszereléssel, m int a 
templomban. Meg kell nézni a betegágyak felszereltségét és számát: el vannak-e 
látva minden szükségessel. A vizitátor megkérdezi a főbetegápolót, hogy van-e 
valami, ami hiányzik, és ami a betegek szolgálatához szükséges lenne. A bete
geket is megkérdezi, hogy szeretettel szolgálják-e őket, segítségükre sietnek-e 
lelki dolgokkal, éspedig: a szentségek gyakori kiszolgáltatásával, a keresztény 
hit tanításával, és mindazzal, ami az egészségükhöz szükséges. Meglátogatja-e 
őket naponta kétszer egy orvos, megkapják-e azt, amit az orvos számukra előír 
és gondjukat viselik-e éjjel-nappal.

A rendi konstitúció előírta a külön betegszobát a papok és a szerzetesek 
részére. Az egri irgalmasoknál volt egy ún. ,JExtra” szoba három betegággyal. A 
papokat és a szerzeteseket helyezték el ebben a szobában, de a fennmaradt 
iratokból, betegfelvételi naplókból kiolvasható, hogy az előkelőbb, rangosabb 
betegeket is a többi betegtől elkülönítve ápolták.35 1751. március 19-én, Szent 
József ünnepén Barkóczy Ferenc egri püspök alapított egy ágyat Szeráfi Szent 
Ferenc tiszteletére az „Extra” szobába.36

Korabeli metszetek, festmények, szentképek segítségével rekonstruálható, 
hogyan nézett ki egy kórterem a XVIII. században. A példák többsége ausztriai 
múzeumi gyűjteményekben, valamint irgalmas rendházakban található. Egy 
1770 körüli grazi rajzon a betegszoba két oldalán összesen 50 számozott ágy 
látható. A betegszoba berendezéséhez tartozott még egy nagy kályha, egy asztal 
az ételek tálalásához, és a szoba végében álló oltár. A képen a betegszoba 
napirendje is szerepel: Reggel 6 órakor szentmise, 7 órakor leves, 10 órakor 
ebéd, 5 órakor vacsora, 11 órakor déli orvosság, 15 órakor ismét orvosság, este 6

34 Die Regel des heiligen Vaters Augustini Nebst denen Satzungen des Ordens des 
heiligen Joannis De Deo Welche, von Ihro Päbstlichen Heiligkeit Paulo V. approbiret 
worden, Und welchen einige Anmerkungen beygefüget sind ... ; Mit angehängten 
Päbstlichen Decretis, Zum Gebrauche des ermeldeten Ordens aus der Welschen 
Sprache, nach der Edition von 1718. so in der Buchdruckerey der heiligen Aposto
lischen Cammer zu Rom gedrucket worden, anitzo in das Teutsche übersetzet / Unter 
dem Provincialat Adm. Rev. P. Leonis Kurz, Provinciáé S. Michaelis Archangeli p. t. 
Commissarii ac Visitatoris Generalis, nec non Provinciális. -  Wien gedruckt mit von 
Ghelischen Schriften | Ghelen, Johann Leopold von, 1757. 217-218.

35 Ringelhann-Soós 14.; HML XII-6 12. rsz. Protocollisticus infirmomm...l3. 14. 15.
36 HML XII-6 29. rsz.
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órakor és korán reggel 3 órakor ismét. 7 órakor jön az orvos. A kórházba érkező 
beteg az első este szentgyónáshoz, a másnap reggeli misén pedig szentáldo
záshoz járul.37

A miseriek kórházaiban minden beteg külön ágyban feküdt. Ez akkoriban 
még nem volt olyan természetes, mint napjainkban. Johann Nepomuk 
Hunczovsky (1752-1798) bécsi katonaorvos a híres párizsi kórházról, a Hotel 
Dieu-ról ezt írja 1783-ban megjelent könyvében:

„Itt láttam több beteget is egy ágyban feküdni. Olyanokat, akik épphogy 
túléltek egy heveny gennyesedés okozta lázas állapotot, együtt olyanokkal, 
akiknél egy ilyen folyamat első je le i mutatkoztak. Ebből természetszerűleg követ
kezik, ha 3-4 beteget egy ágyban helyeznek el, egyikük ilyen, gyakorta halálos 
kórképe mindnyájukat megfertőzheti. Megdöbbentő ilyet látni, sőt az egész em
beriséget fe l  kell háborítania. ”38

Az irgalmas rend tagjai az elmebetegek kezelése terén is jóval megelőzték 
korukat. Istenes Szent János a saját bőrén tapasztalta meg, hogyan bánnak az 
őrültekkel, a pszichés betegségekben szenvedő emberekkel a granadai királyi 
kórházban. 1539-ben a kor híres szónokának, Avilai Szent Jánosnak a pré
dikációja olyan nagy hatást tett rá, hogy könnyezve földre borult, mellét verte és 
panaszos jajkiáltásaival töltötte meg a templomot. (...) Térdencsúszott a földön, 
megszaggatta haját és szakállát, felvérezte kezeivel arcát és olyan borzalmas 
penitenciát tartott, hogy azt a gyanút keltette, hogy megőrült.”39 Bevitték a 
királyi kórházba, ahol „látnia kellett, hogyan verik napról-napra azokat a 
szerencsétlen őrülteket, akik vele együtt az intézmény lakói voltak.”40

Magyarországon még a XIX. század elején is börtönbe zárták az elmebete
geket, ahol az elítéltek között szenvedtek egészen halálukig. Mikor nem bírtak 
velük, gyógymódként ütötték-verték őket. Az irgalmas szerzetesrend kórhá
zaiban azonban nem alkalmaztak testi fenyítést, szelíd, jóságos bánásmóddal 
igyekeztek kezelni a gyengeelméjűeket. A betegekre éjjel is felügyeltek. Arra 
törekedtek, hogy foglalkoztassák őket, feltárják és fejlesszék a képességeiket: 
például zenélni, hangszeren játszani tanították őket. A betegek részére volt egy 
kert, ahova kimehettek.41

Az egri miseriek kórházának betegfelvételi naplójában több pszichés beteg 
szerepel: 1762-ben a 29 éves Stephanus Paranthalit, majd 1765-ben a 33 éves 
Josephus Garlait kezelik Hyppochondriával (képzelt beteg) az Extra szobában. 
1767-ben a 43 éves Josephus Pethő diagnózisa: Dementia (kóros elbutulás). 
1770-ben az egri ferences szerzetes, Moyses esetében „Mente captus” (elmebaj)

37 A grazi képet közli: Skopec 41.
38 Idézi: Schmidt-Süle 25.
39 Del Pozo 46-47.
40 Del Pozo 50-51.
41 Tokaji Nagy 89-90.
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szerepel a betegfelvételi naplóban. 1778-ban Joannes Lendvaynál a diagnózis: 
Mannia (mánia).42

II. József 1783-ban a betegápoló irgalmas rendnek az egész ország terüle
tére koldulási engedélyt adott. Ezt a rendet tette meg hivatalosan az elmebetegek 
gondozóivá. Elrendelte ugyanis, hogy az elmebeteg papokat és szerzeteseket az 
irgalmasok legközelebbi kórházában helyezzék el. A világi papokért a püspök, a 
szerzetesekért pedig a rendfőnök fizessen az ápolásért. 1784. október 18-án II. 
József ellátogatott az egri irgalmasok kórházába, megtekintette a betegek termét 
és a patikát is, elismerésének jeléül pedig megajándékozta a szerzeteseket.43

Az egri kórház falán emléktábla is megörökíti, hogy ebben az épületben 
működött az első magyar orvosi iskola. Megszervezője: Markhot Ferenc -  aki 
1745-ben kapta meg orvosi diplomáját Bolognában -  Barkóczy Ferenc püspök 
hívására érkezett Egerbe 1758-ban. O lett a püspökség és a szeminárium orvosa, 
valamint a város és a vármegye tiszti orvosa. Eszterházy Károly püspök 1763- 
ban már jelezte a bécsi udvar felé, hogy az egri egyetemre vonatkozó terveiben 
az orvosi fakultás is szerepel: „ha Felségednek legmagasabb elhatározása 
folytán biztosítva lesz az Egyetemnek Egerben való felállítása, arra fogok töre
kedni, hogy az orvostudomány tanításának behozatalához szükséges alapokat is 
megszerezzem . ”44

Markhot Ferenc 1767 decemberében részletesen ismerteti az orvosi iskola 
tervét Eszterházy Károly püspökhöz írt levelében. Ekkoriban az egri Egyetem, 
vagyis a Líceum épülete még nem készült el.

,, Tanulmányi rend:

1. Kollégiumok, vagyis nyilvános előadások tartassanak egyelőre az Ir- 
galmasrendieknél az iskola alkalmas válogatott növendékei számára, 
míg az Egyetem épülete, mely az alapokon már túljutott, felépül. Ez a 
hely azért is alkalmas, mert minden anatómiai, kémiai és botanikai 
segédeszköz rendelkezésemre áll és a Kórház az én vezetésem alatt 
áll. ”45

Az első magyar orvosi iskola, az egri Schola Medicinalis 1769. november 
5-én nyílt meg. A berendezéséről a fent idézett levélen kívül csak annyit lehet 
tudni, hogy Molcz Fülöp egri asztalosmester készített padokat a kórház 
tantermébe az orvostanhallgatók részére. A padok költségeit Eszterházy Károly

42 HML XII-6 12. rsz. és 13. rsz.
43 HML XII-6 29. rsz.
44 A levél 1763. október 11-én kelt. Idézi: Ringelhann 1948. 505.
45 Ringelhann 1948. 506.; a latin nyelvű szöveget közli: Udvardy 42^15.
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püspök fizette. Az első tanévben tíz hallgató volt.46 A püspök többek között 
előírta, hogy

„ 2. Reggel fé l  8-tól 9-ig és délután 2-4-ig tartassanak az előadások.
3. Rendeljük, hogy a most alapítandó iskola elindulásakor a tanítványok 

kötelező megválogatása eszközöltessék és rendszeresen is csak ab
szolvált filozófusok vehetők fe l  az intézetbe és azok is csak abban az 
esetben, ha a tudományban és az erkölcsökben jó  előmenetelt igazoló 
levelet felmutatnak. A gyakorlati előadásokra a professzor belátása 
szerint a sebész testvérek bejárhatnak.
Reméljük továbbá, ha az említett irgalmasrendiek alávetik magukat 
ezen rendelkezésünknek, amely a közjót akarja szolgálni, amelyet ők is 
céljuknak kell, hogy tartsanak, sőt, remélem, hogy éppen ezért meg 
fogják engedni, hogy ebbe a konventbe olyan rendtagok jöjjenek, akik 
az említett professzort mindenben, amiben csak szükséget szenved  
megsegítik dicséretesen és hasznosan, vagyis együttműködnek vele. ”47

Az egri orvosi iskolát megfosztotta az egyetemi rangra emelkedés lehető
ségétől Mária Terézia rendelkezése, mely szerint a jövőben Magyarországon 
csak az lehet tiszti orvos, aki Nagyszombatban vagy Bécsben szerezte meg a 
diplomát. Az egri orvosi iskola megszűnt 1775-ben, de Markhot Ferenc tovább 
folytatta az oktatást.48

Az orvosok képzésének gyakorlati, mai szakkifejezéssel tulajdonképpen 
klinikai alapokra helyezésével Markhot Ferenc és az egri Schola Medicinalis sok 
nagymúltú európai egyetemnél modernebb volt, megelőzte azokat. A tanköny
vek, amiket használt az oktatáshoz, szintén a legjobbak voltak akkoriban.49 Az 
egri volt irgalmasrendi kórház 1989-ben vette fel Markhot Ferenc nevét.

A Líceumban 1781-82-ben egy helyiséget rendeztek be bonctani demonstrá
ciók céljára, egy másikban kémiai laboratórium, egy harmadikban fizikai múzeum 
működött. 1775 után Markhot Ferenc sebészek és szülésznők, bábák képzésével 
foglalkozott. 1790 őszén ismét megpróbálja elindítani az egri orvosi iskolát, 
beadványokat fogalmaz meg. Érveket sorakoztat fel, miért Eger városa a 
legalkalmasabb hely a második magyarországi orvosi fakultás számára. Az orvo
sok gyakorlati képzésére lehetőség lenne az irgalmasok kórházában, a gyógy-

46 Ringelhann 1966. 207.
47 Idézi: Ringelhann 1948. 506.; a latin nyelvű szöveget közli: Udvardy 45^16.
48 Mikor 1772-ben a doktori fokozatra való képesítés jogát kérték Mária Teréziától, 

hiába támogatta a kérelmet Van Swieten közegészségügyi tanácsadó, a kancellár és az 
alkancellár is, a jogosítványt nem adta meg az uralkodó. Ekkoriban már működött az 
1770-ben királyi rendelettel létrehozott orvosi fakultás a nagyszombati egyetemen. 
Soós 317. -  A nagyszombati egyetemet 1777-ben áttették Budára és kiadták a Ratio 
Educationist, mely előírta, hogy Magyarországon csak egyetlen egyetem működhet.

49 Ringelhann 1948. 508.
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szertan és a kémiai ismeretek elsajátításához az irgalmasok patikája nagy segít
séget nyújthatna.50

Egerben a betegápoló irgalmas szerzetesek első, ideiglenes patikája a 
püspöki palotában volt. Erről csupán annyit jegyeztek fel, hogy egy irgalmas 
testvér vezette, és 1727. november 2-ától állt a betegek rendelkezésére.51 A 
későbbiekben a patika az elsőként megépült, déli épületszámyban kapott helyet. 
1728-ban már egy kovács- és szerszámkészítő mester dolgozott a gyógyszertár 
részére, amely Engelbertus testvér irányítása alatt állt. Engelbertus vette át a 
mesterembernek, Joanes Mikossnak kifizetendő összeget, majd 1728. december 
30-án ólomfehér festék vásárlására kapott pénzt. A patika fából készült 
berendezése részben a rendház asztalosműhelyében készült el Colmanus 
testvérnek és munkatársainak köszönhetően. 1729. május 15-én nem nevezték 
meg a szobrászt, aki 18 forintot kapott a patikába elkészített 18 oszlopfejezetért 
(„C apiter). 1730. február 16-án 36 forintért vásároltak ólomfehér festéket a 
gyógyszertár kifestéséhez. 1730. szeptember 2-án egy meg nem nevezett szob
rásznak, aki a gyógyszertárban dolgozott, jelentős összeget, 160 forintot fizettek 
ki. A patika berendezése ekkor készülhetett el.52 1750-ben ismét dolgoztak a 
gyógyszertárban, elkészült a raktár (camera materiális), a polcokat és az üvege
ket átfestette egy meg nem nevezett festő.53

A gyógyszertárból a kórházban ápolt betegeket látták el, emellett -  a 
fennmaradt pénztárkönyvek tanúsága szerint -  a patika fontos bevételi forrás is 
volt az egri irgalmasok számára. A vevőket az utcára nyíló ablakon át szolgálták 
ki. A korabeli ábrázolásokon jól kivehető a patika ablaka feletti íves védtető és 
egy lépcső. A védtető (,J )a c h r ) 1756. március 7-én került a helyére, és ezen a 
napon készült el Luca Huetter testvér a hat ablaktábla átfestésével (,frisch  
übermahlt”) a gyógyszertár utcára néző ablakain.54

A patika XVIII. századi berendezése nem maradt fenn. Egy 1786. július 
26-án megírt német nyelvű jelentés ismerteti a korabeli állapotot.55 A patika 
vezetője Torquatus Orczy irgalmasrendi szerzetes, aki a diplomáját Pesten sze
rezte 1783-ban. A patikában orvosi könyvek is voltak. Mindkét patikus segéd 
egri volt, és az egri irgalmasok patikájában tanulta a szakmát. Az officina tágas, 
világos, száraz és jól rendezett volt. A patikaedényeken és a fiókokon jól 
olvasható feliratok voltak. A fából készült patikaedények tiszták és szúmentesek 
voltak. A cukros leveket és a főzött olajokat fehér üvegekben, tetszetős kiszere-

50 Ringelhann-Soós 18-19.
51 HML XII-6 29. rsz.
52 HML XII-3/e 196. rsz. Circa Aedificium Erogatio Reverendorum Fratrum Misericor. 

(...) Pro Anno 1728. Pro Anno 1729. és Pro Anno 1730.
53 HML XII-6 29. rsz.
54 Uo.
55 MOL C 66 (Helytartótanácsi Levéltár: Departamentum sanitatis) 1787.
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lésben tárolták. A felső fiókok tiszták és pormentesek, az alsó fiókok azonban, 
amelyek a padlóval érintkeztek, kissé nedvesek voltak.

A gyógyszertár mellett volt a laboratórium. Boltozott, világos helyiség, jól 
elhelyezett kéménnyel és megfelelő tűzhellyel. A kisebb üstök sárgarézből, a két 
nagy üst vörösrézből készült, mind ónozottak. A desztilláló üst szintén ónozott 
vörösréz. Lombikokból és más, a vegyészeti munkához szükséges üvegekből és 
edényekből szintén elegendő volt. A mérgeket külön szekrényben zárták el. 
Mérget csak annak adhattak el, aki orvostól hozott tanúsítványt.

A gyógynövénytár jól rendezett, elegendő fény és levegő is van. A gyógy
növények, gyökerek és virágok jól ki vannak szárítva és sajátos, egyedi illatuk 
van. Az a hely, ahol a gyógynövényeket szárítják, megfelelő nagyságú és 
kellően átjárja a levegő. A gyógyszertárhoz tartozó raktár („Material-Kammer”) 
az első emeleten volt, a gyógyszertár felett: megfelelő szélességű és elég jól 
rendben tartott.56

A ma is meglévő patikabútorok az 1828. évi tűzvész után készültek. A 
berendezés részben eredeti helyén, részben múzeumi raktárakban van. Az archív 
fotókon jól látható, hogy igényes, szépen kialakított gyógyszertáruk volt az egri 
irgalmasoknak. A XVIII. századi berendezésből csak Erdődy Gábor püspök 
kisméretű arcképe maradt meg. Ezt a 20 centiméter átmérőjű tondót a faragott 
bútorzat timpanonjának a közepére helyezték el.57

A szerzetesek szobái a nyugati szárny emeletén voltak. 1728. december 
27-én nyolc irgalmas testvér és két áldozópap költözött be a rendházba. 1767- 
ben két pap és huszonkét szerzetes lakott az egri konventben.58

A rendi szabályzat pontosan előírta mi tartozzon a szerzetesi cella 
berendezéséhez, és mi az, ami nem megengedett, amit az elöljárónak el kell 
távolítania. Sem történelmi, sem világias képek („weltliche Bilder”) nem 
lehettek a szobákban. Minden szobában legyen egy asztal egy székkel vagy 
karosszékkel, gyertyatartó és lámpás, egy ágy gyapjúmatraccal és fejpámával -  
olvasható a szabályzatban.59

56 Az iratra Romhányi Ágnes hívta fel a figyelmemet.
57 Dercsényi-Voit 389-390.
58 HML XII-6 29. rsz.
59 Die Regel des heiligen Vaters Augustini Nebst denen Satzungen des Ordens des 

heiligen Joannis De Deo Welche, von Ihro Päbstlichen Heiligkeit Paulo V. approbiret 
worden, Und welchen einige Anmerkungen beygefüget sind ... ; Mit angehängten 
Päbstlichen Decretis, Zum Gebrauche des ermeldeten Ordens aus der Welschen 
Sprache, nach der Edition von 1718. so in der Buchdruckerey der heiligen Aposto
lischen Cammer zu Rom gedrucket worden, anitzo in das Teutsche übersetzet / Unter 
dem Provincialat Adm. Rev. P. Leonis Kurz, Provinciáé S. Michaelis Archangeli p. t. 
Commissarii ac Visitatoris Generalis, nec non Provinciális. -  Wien: gedruckt mit von 
Ghelischen Schriften | Ghelen, Johann Leopold von, 1757. 56.
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2. kép. Istenes Szent János 
töviskoronával a fején

A szerzetesi cellák kertre nyíló ablakainak XVIII. századi festett ablak
táblái fennmaradtak. Eredeti helyükről 1985-ben szerelték le őket a Dobó István 
Vármúzeum munkatársai.60 A hat ablaktáblán összesen tizenkét kép látható, 
amelyek szenteket ábrázolnak. Restaurálásukat követően az egri Megyeházán a 
„Heves megye és Eger a XVIII-XIX. században” című kiállításban helyezték el 
őket, 2007-től a Dobó István Vármúzeum raktárában vannak. Az ábrázolt 
szentek közös tulajdonsága, hogy életükben az elmélkedés, az imádság, a medi
táció, a világ zajától való elvonulás igen fontos szerepet játszott.

A szerzetesek mindennapjainak fontos része volt a refektórium a rendház 
földszintjén. Ide 1750-ben hét darab faragott asztalt, a falra körben pedig egy 
lambériát készítettek el a rendház már említett asztalos műhelyében.61 A refek
tórium lambériáját újszövetségi jelenetekkel és virágcsendéletekkel díszítette 
Luca Huetter misericordianus szerzetes, aki védőszentjét, Szent Lukácsot is 
megörökítette az egyik festményen, méghozzá munka közben: a szent egy 
festőállvány előtt ül, és azon dolgozik, hogy elkészítse Szűz Mária és a gyermek 
Jézus portréját, akik egy felhőn jelentek meg neki. A festőállvány mellett Szent 
Lukács evangélista szimbóluma, egy ökör látható.

60 Lengyel 24.
61 HML XII-6 29. rsz.
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A pénztárkönyvekből kiderül, hogy több alkalommal vásároltak lenolajat 
és vásznat Fra Luca Huetter részére, aki számos műalkotással, festménnyel és 
falképpel gazdagította az egri rendházat és az egri egyházmegyét is.62

Sajnos a rendalapító Istenes Szent János életét bemutató festménysorozat -  
amelyet Innocentius trinitárius szerzetes készített 1735-ben Erdődy Gábor püs
pök megrendelésére -  vagy elpusztult, vagy lappang. Fennmaradt azonban az a 
nagyméretű kép (235 x 137 cm), amelyet 1770-ben helyeztek el a betegszoba 
falára, jobbra a bejárat mellé.63 Ezen a festményen Istenes Szent János tövis
koronával a fején, fekete szerzetesi ruhában van. Mellette hét kicsi kép látható, 
melyek az irgalmasság testi cselekedeteit illusztrálják, német feliratokkal ellátva. 
A betegápoló irgalmas rend tagjai szerte a világban ma is ezeket a nemes célokat 
valósítják meg intézményeikben: étellel, itallal, ruhával, ápolással, szállással 
gondoskodnak a betegekről.

Az egri miseriek -  akik között festőművész, asztalos, betegápoló, patikus 
és kéregető szerzetes is volt -  több mint két évszázadon át szolgálták Eger és 
környéke lakosait, a szegényeket és a betegeket. Történetük számos érdekességet 
tartogat mind a helytörténet, a XVIII. századi képzőművészet, mind a gyógyítás 
története vagy a szociológia iránt érdeklődő kutatók számára.

LIPP MÓNIKA

62 HML XII-6 2. rsz.
63 HML XII-6 29. rsz.
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