
KISS JÓZSEF

Az Irgalmas Rend első konventjei
hazánkban

Ezt a keresztény egyházi szerzetesrendet Granadában, a dél-spanyolországi Andalúzia
egyetemi városában hozta létre 1539-ben Istenes SzentJános, amikor a város és a környék
otthontalanná vált szegényeit, árváit és kezeletlen betegeit kezdte összegyűjteniés elöbb
egy kisebb, truijdkegyes adományokbóllétesítettnagyobbkórházban helyezteel öket, hogy
ott emberi ellátásban, testi-lelki gondozásban és szakszerű orvosi kezelésben részesülje
nek. Nagylelkű vállalkozáBátelhivatott egyházi és világi személyek, papok, orvosok és be
tegápolók segítségével kiválóan teljesítette, s mind a hatóságok, mind a köznép körében
rövid idön belül nagy népszerüségre tett szert, amely olyan fokot ért el, hogy még életében
Istenes Jánosnak nevezték el, s nagy tiszteletben tartották.

1550-ben 55 éves korában hunyt el, de az általa alapított kórház tovább müködött
Granadában, szerzetesren<lje pedig országszerte, sőt hamarosan Európa-szerte megho
nosodott az utána következőévszázadban. Az Irgalmas Rend - Ordo Fratrum Miseri
cordiae Saneti Joannis - ma a világ 47 országában mintegy 200 önálló kórházzal ren
delkezik. Személyi állományát felszentelt papok, hivatásos orvosok, szakképzett gyógy
szerészek, betegápolók és a pappá nem szentelt szerzetesek (confratres laici) alkotják,
Valamennyien a valláserkölcsi és az emberi értékek elkötelezett megtestesítöi.

Az irgalmasrendiek müködését első ízben 1572-ben, V. Pius pápa idejében, majd
1596-ban, VIII. Kelemen pápa idejében szabályozta a Szentszék. Végleges alkotmányát,
szervezeti szabályzatát azonban csak 1617. április 15-€n, V. Pál pápa idejében hagyták
jóvá és erősítették meg.

A misericordianusok megjelenése

Magyarországon a török hódoltságmiatt viszonylag későn telepedett le az Irgalmas Rend.
Első fontos kórházát és templomát az észak-magyarországi Szepes vármegyében, Szepes
váralján alapította Stanislaus Lubomirsky herceg, lengyel koronamarsall1650-ben. Az it
teni szerzetesi testület alkotta az első misericordiánus konventet hazánkban, amely szer
vezetileg a rend német tartományához tartozott. Ezt követően hamarosan létrejött Po
zsonyban is az irgalmasrendiek konvenije, ahol 1672-ben Szelepcsényi György esztergomi
érsek megalapította és létrehozta első gyógyszertárukat, az irgalmasrendi atyák között
ugyanis kiválóan képzett gyógyszerészek is voltak.

A törökellenes háboník idején, 1692. január 24-€n Széchényi György esztergomi ér
sek, minden idők legnagyobb magyar meeénása, nagy összegű alapítványt helyezett el
az esztergomi káptalannál 337 OOO rajnai forint értékben, hogy ebből Pesten egy kato
nai invalidusházat, Pozsonyban pedig egy általános menházat hozzanak létre. Alapítvá
nyát így indokolta: "Gyakran tapasztalván, hogy őfelsége vitézei közül milyen sokan
megromlanak, megesonkulnak, megsántulnak és a tábori szolgálatra alkalmatlanokká
válnak: hogy azért ne kényszeríttessenek koldulni, ablakok alatt heverni s a hideg mí
att meghalni, Isten sugallatára katonai menhelyet emelünk és alapítunk..."l
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Sajnos, e hatalmas alapítványi összegeket a bécsi Udvari Kamara kezdetben más cé
lokra használta fel, s rendeltetéBszerü beruházására csak 24 évi késedelemmel, 1716-tól
1742-ig kerülhetett sor. Az irgalmasrendiek konvenljeinek fenntartása és hatékony mü
ködése érdekében azonban azonnali pénzsegélyre is szükség volt, ezért Széchényi érsek
közvetlenül 20 OOO rajnai forintot adományozott részükre: "Minthogy pedig Fratres Mi
sericordiae sok külön-különféle betegekkel nagy irgalmasságot cselekszenek, személy
válogatás nélkül befogaclják, gyógyílják, orvosolják őket, goncljukat viselik", ezért meg
érdemlik a folyamatos támogatást2
, Az Irgalmas Rend hazai meghonosítása terén nagy érdemeket szerzett Keresztély

Agost esztergomi hercegprímás, aki elődjével, Kollonits Lipót érsekkel ellentétben
mindvégig azon fáradozott, hogy a magyar törvényhozás törvényileg is biztosítsa az ir
galmasrendiek intézményi honosítását. Egyházföi fáradozása eredményeképpen a p0
zsonyi rendi országgyűlés az 1723: II. 96. tc.-ben ünnepélyesen törvénybe foglalta az Ir
galmas Rend hazai konventieinek indigenátusi jogállását. 'Iehát ilyen módon is elismer
ték e szerzetesrend konventjeinek kiemelkedő eredményeit, a háborúk során otthonta
lanná vált szegények, a rokkantak, a betegek és a sebesültek orvosi, gyógyászati ellátá
sában és lelkészi gondozásában.

Intézményi, indigenatusi jogállásuk többek között azt is lehetövé tette, hogy jelentös
mértékben hozzájáruljanak a hazai gyógyszerészet fejlődéséhez. E tekintetben az irgal
masrendiek pozsonyi konvenlje járt az élen. Pozsonyban 1728. március 6-án kapták
meg a magyar királyi Helytartótanács rendeletét és engedélyét, miszerint gy6gyszerké
szítményeiket mindenhol- tehát a városi polgári gyógytárakban és a tábori kórházak
ban is - szabadon árusíthatták. Ez a rendelet előírta, hogy gyógyszerkészítményeiket a
kialakult országos gyakorlat szerint forgalomba hozatal előtt hatósági orvosi ellenőr

zésre kell bocsátani.
Ezzel kapcsolatban csupán kiragadott példaként említhetjük, hogy Károlyi Sándor

tábornagy idős korában évtizedeken át súlyos köszvényben szenvedett volt, s Pozsony
ban az irgalmasrendi atyák gyógyították. Onéletírásában gyakran panaszkodott "lábai
podagrája, chiragrája alterátiója" miatt. 1731. július 1-l6-áig pozsonyi házában ágy
ban fekvő beteg volt, s "látván nagyobb erőtlenségét lábamnak, július 5-én Fratres Mi
sericordianusok paticariusa curája alá adtam magamat, kiknek keze alatt jobbra for
dult l5-én hujus".3

Irga1masrendiek a Pesti Invalidus Házban

Ha a Martinelli térről elindulva betériink a Városház utcába, mindjárt szemünkbe ötlik
BudapestFővárosTanácsának hatalmas, háromemeletes központi épülettömbje, a hajda
ni Martinelli palota, első intézményi nevén, 1728-tól a Pesti Invalidus Ház. Építése 1716
tól 1742-ig tartott.4

Noha az irgalmasrendi atyák már 1732 elején megjelentek ebben az intézményben, a
rendi konvent csak a következő év áprilisában alakulhatott meg, mert abeköltözés fel
tételei késedelmesen valósulhattak meg. Korábban egy, magát egyelőre megnevezni
nem akaró, nagylelküjótevő6000 rajnai forint alapítványi összeget helyezett el az inva
lidusok föhatóBágánál, a bécsiUdvari Commissionál azzal, hogy ennek évi 300 rajnai fo
rintra menő kamataiból két irgalmasrendi papot vegyenek fel a Pesti Invalidus Házba,
ők ott életük végéig bentlakást és teljes ellátást kapjanak, s ennek fejében lássák el a
lelkészi teendőket, vegyenek részt a rászoruló rokkant katonák gyógyításában és gondo
zásában.5

Ennek az alapítványnak az ösztönzése nyomán két szerződés jött létre az Irgalmas
Rend német tartományának elöljáTósága, másrészről az invalidus házak bécsi Udvari

740



Commissiójának elnöksége között. A2. első szerzödést 1732. április 27-én, Bécsben kötöt
ték meg arröl, hogy az Udvari Commissio az Udvari Haditanács engedélye alapján az
Irgalmas Rend két felszentelt papját az alapítványi összeg és annak évi 300 rajnai fo
rint kamatai fejében örök időkre elhelyezi a Pesti Invalidus Házban, számukra ott meg
felelő lakást és teljes ellátást biztosít azzal a kikötéssel, hogy nyomós okok esetében a
régiek helyett legyen szabad új papokat elhelyezni. Adott esetben tehát megkívánták a
személyi változtatást. Ugyanakkor az Irgalmas Rend kötelezte magát, hogy két alkal
mas papot küld oda az intézményben elhelyezett személyi állomány katolikus egyházi,
lelkészi teendőinekellátására, továbbá a betegek orvosi, gyógyászati ápolására.6

Minthogy azonban a Pesti Invalidus Ház építkezési üteme a beruházási nehézségek
miatt lelassult, s Anton Erhard Martinelli építésvezetilnek is módosítania kellett az ere
deti tervet a szerzetesi residentia és a gyógyszertár kialakítása céljából, szükségessé
vált az első szerződésnél sokkal részletesebb szerződés kidolgozása. Ebbe a szerződésbe

belefoglalták, hogy - amennyiben az intézmény személyi állománya várhat6an 4000
főnyire emelkedik - abban az esetben 12 irgalmasrendi atya, tehát két felszentelt pap,
két orvos, két gyógyszerész és hat irgalmasrendi testvér (oonfratres laici) elhelyezésével
kell számolni. Ajelenlegi állományi létszám még nem éri el az 1000 rot sem, a fekvőbe

tegek száma pedig 40-50 fönyire tehető, tehát egyelőrecsak 6 tagú konventre, szerze
tesi testületre van szükség.

Pater Ernestus Herbst definitor et vicarius vezetésével tehát már az intézménybe va
ló beköltözés előtt megalakult a 6 tagú konvent, amelyben két felszentelt pap (sacerdos),
két orvos (doctor, medicus), egy gyógyszerész (pharmaoologus) és egy segédgyógyszerész
foglalt helyet. Részükre maris szükség volt egy klauzurás residentiára, zárthelyi lakosz
tályra, 6 szerzetesi cellával, 1 ebédlőszebával (refeetorium), 1 konyhával (coqua) és mel
lékhelyiséggel (loca secreta), 1 kamrával, raktárral és pincéveI. Szükség volt továbbá a
már 1728 óta létező ideiglenes gyógyszertári helyiség bővítésére, felszerelésére.

Belefoglalták a szerződésbe, hogy a szerzetesi lakosztályhoz közel legyen berendezve
két, 30-40 személyes betegszoba a fekvőbetegek részére. Az egyikben könnyebb (láza
sok, torokgyu1ladásosok, sebkötözöttek, köszvényesek, asztmások stb.), a másikban a
súlyosabb fertözéses (vérhas, ótvar, nemi baj, tüdőbaj, skorbut) betegek legyenek elhe
lyezve, sőt a legsúlyosabb fertöző betegeket ezektől is elkülönített helyiségben helyezzék
el gyógyításra. Ugyancsak kisebb betegszobában helyezzék el a női betegeket, hogy az
ott fekvő vagy gyengélkedő személrk rendesen tudjanak tisztá1kodni, "hogy a másik
nem iránti tisztelet megmaradjon". Az irgalmasrendi atyák hivatásuk és rendi szerve
zeti alapszabályaik szerint a beteggondozásban minden segítséget megadnak, vállalják
a sebészeti operációkat is, meghozzá ingyenesen. Sőt orvosi ellátást nyújthatnak külsö
betegeknek, városi polgári személyeknek is az intézményen kívül, úgy, hogy ez a ma
gángyakorlat ne menjen az intézményi kötelezettség rovására. Az ebből származó bevé
tel a konvent vagyonához tartozik. Az intézmény betegszobáiba azonban polgári szemé
lyeket nem vehetnek fel, ott csak az állományhoz tartozó személyeket láthatják el.

Szerződésbe foglalták, hogy az irgalmasrendi konvent atyái személyenként évente
150 rajnai forint készpénzfizetést kapnak, továbbá megfelelőlakosztá1yi elhelyezést, fü
tést, világítást. Az élelmezést, a ruházkodást, a lakáskarbantartást és a háztartást a
konvent a saját költségén oldja meg különbözőjövedelemforrásokból (külső orvosi ren
delés, gyógyszerárusítás, kegyes alamizsma =eleemosyna pia). E szerződésben nyoma
sincs annak, hogy az irgalmasrendiek koldulásra (mendicatio) szorultak volna. A szemé
lyi állományhoz tartozó emberek elhalálozása esetén a gyászszertartást, a temetőbe kí
sérést, a sír beszentelését és az egyéb lelkészi feladatokat ingyen, stólapénz fizetése nél
kül végezték el.

Az irgalmasrendi atyák szervezeti alapszabályuk szerint naponta két szentmisét mu
tattak be. A2. egyiket a nagy betegszobában elhelyezett oltárnál a fekvő betegek részvé-
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telével. a másikat pedig a közelben lévö Szervita Rend (Ordo Servorum BeataeVIrginis
Mariae) templomában, amelyen az invalidusok és hozzátartoz6ik vettek részt. Vasárna
ponként prédikációt hallgattak "a gyakran búnökben, gonoszságokban és rossz szoká
sokban megrögzött invalidusok", s így Isten igéinek hirdetése úlján a valláserkölcsi ér
tékek és az emberi erények tiszteletben tartására kaptak ösztönzést. Mivel az irgalmas
rendiek szervezeti szebályzata szerint a hitszónoklás nem tartozott az irgalmasok hiva
tásbeli feladataihoz, az intézmény katonai parancsnoka egy szervita vagy jezsuita atyát
kért fel a vasárnapi igehirdetésre.

Hamarosan felépült a pesti Invalidus Ház nagy temploma, amelyet az alapító Széchényi
esztergomi érsek előírása szerint Szent György katona-vértanú tiszteletére avattak fel és
neveztek el. Ez a templom teljes egészében az irgalmasok rendelkezésére állt. Ezt követően
nevezték el a mai Városház utcát Irgalmasok utcájának, a mai Gerlóczy utcát pedig elöbb
Rostély, majd Ispotály utcának. Az utcaelnevezések ugyan akkor is elég sűrűnváltoztak, de
az IrgalmasRend konventJe 1780-ig a Pesti Invalidus Házban maradt, még akkor is, ami
kor az intézmény személyi állománya már a 2000 fót is meghaladta/'

A hazai gyógyszerészet élvonalában

Arövid kivonatokban már többször idézett szerzödésbe belefoglalták azt is, hogy az irgal
masrendi konvent gyógyszertára legyen nyilvános. Elsősorban az intézmény betegeinek
gyógyszerszükségletét lássa el hiánytalanul és ingyenesen, de a városlakó polgárok is vá
sárolhassanak náluk gyógyszert, orvosi rendelvény alapján rendes áron. Az irgalmasrendi
gyógyszerész vezessen könyvelést abeszerzettgyógyszeralapanyagokról, a készítmények
ről, az ingyen kiutalt gyógyszerek mennyiségéről és értékéről, valamint akiárusított
gyógyszerekről,az abból eredő bevételekről számlák szerint adjanak számot.

Igen gazdag gyógyszerkészítmény-kínálattal rendelkezett az irgalmasrendi gyógy
szertár. 1733 októberében például 156 tételben és 158 rajnai forint 47 krajcár értékben
több mint 120 gyógyszerféleséget sorolt fel a gyógyszerész atya. Október 26-án például a
következő gyógyszereket használtak fól.9

A gyógyszerek neve és mennyisége Ára: r.Ft kr

"zertheilende Pflaster =eloszlató sebtapasz, 0,5 font 48
Spezies wie im Thee =teakülönlegesség, 4 lat 12
Urintreibender Balsam =vizelethajtó balzsam, 2 lat 54
Spiritus vini cum aloe =borszesz aloé-olajjal, 2 font 56
Camphora Geist =kámfor-párlat, 0,5 font 48
Lein-Oil=lenolaj, 1 font 48
Brust-Honig =méz asztma ellen, 2 font 2 24
Geblütreinige Essenz =vértisztító kivonat, 8 lat 1 52
Seitenstöhnendes Pulver =oldalfájás elleni por, 4 lat 1 4
Blau-weisse Salbe mit Camphora =kék-fehér kenőcs, 2 font 2 24
Geblütreinige Spezies = vértisztító szer; 2 font, 18 lat 2 42
Magen-Tinetur = gyomor tinktúra, 6 lat 1

Összesen: 15 52

'Ibvábbi gyakorta felhasznált gyógyszerek a következők: Emplastrum diapalmae =il
latos kenőcs, Mandl-On =mandulaolaj, Flöhkraut, Mentha pulegium =putnokfü., Ver-
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mischte Theriac =\kevert terjék, Magnesia nitri = magnézium-nitrát, Senna-Bliitter =
sennalevelek, Safran-Pflaster = sáfrány-tapasz, Laxier-Trank mit Rhabarbara = nyug
tató ital rebarbarával, Urigentum fuxi = vörös színü gy6gykenöcs, Vermisehte magnesia
= magnézium-keverék, Geschwülste Latwergen = daganat elleni szer, Vesicatorium
Pflaster = hólyaghúzó tapasz, Muliebris Essenz = asszonyi tömény eret. Stb.

Nemcsak a felhasznált gy6gyszerkészítményekröl, hanem a betegszobákban tartóz
kodó fekvöbetegekröl is havonta készítettek kimutatást az irmasrendi orvosok. Pél
daként lássuk az 1734. augusztus végén készült kimutatástl!

A betegség neme A betegek száma Távoztak Maradtak
aug 1-31-ig meghalt lábadozó a kórteremben

Febris tertiana = harmadnapos láz 3 3
Lungensüchtig = tüdőbajos 3 6 2 4
Brustkrampf= asztmás 3 6 1 5
Dysentheria = vérhas 2 5 3 2
Colica = hascsikarás ·2 2
Wassersüchtig = vízkórságos 1 1 1
Seitenstechen = oldalszúrásos 1 1
Alte-Schaden = öregkori kórság 6 9 1 8
Saltzblut = lúgos véru 7 9 1 8
Blessuren = sebesültek 1 1 1
Exulzerierter Hals = fekélyes nyak 1 1
Epilepsia = nyavalyatörés 1 1 1
Srorbut = ínysorvadás 1 1 1
Grindig = ótvaras 1 1
Contractura = végtagInerevedés 3 4 4
Glieder-Reissen = podagra, köszvény 1 1
Verrückte = elmebajos 1 1 1
Schlagflüsse = gutaütéses 1 1 1
Venerisch = nemibajos 1 1 1
Stranguria = húgyhólYdg-kórság 1 1
Kranke Weiber,Kinder = nök, gyennekek 1 11 2 5 4

Összesen: 32 67 5 21 41

S~nos, az elsö hónapokban a beteg feleségek és gyermekek részére még nem tudtak
külön betegszobát berendezni, így nem vált lehetövé a súlyos, fertőző beteg felnöttektöl
való elkülönítés sem. Ezért a gyermekek körében igen gyakori volt a diphteriás megbe
tegedés, amely közvetlen cseppfertőzés úlján teIjed. A magas lázban (febris malígna) és
fertőzött vérben (infecti sanguinis) szenvedö betegek külön elhelyezését már a részletes
szerződésben is követelték az irgalmasrendi orvosok. A Pesti Invalidus Ház ezt az elvál
lalt feladatát csak késedelmesen teljesítette, s akkor is csak az irgalmasrendi atyák
többszöri és erélyes felszólítására Táblázatunkból kitűnik, hogy a késedelem több em
beráldozatot követelt.

1734 augusztusában egyébként 890 fónyi invalidus katona, 123 hozzátartozó feleség
és ugyancsak 123 kiskorú (13-15 éven aluli) gyermek alkotta az intézmény személyi
állományát. Ezek mellett százával dolgoztak az építkezésen iparosok, szak- és segéd
munkások, ezállítök, rakodók és karbantartök. ilyen körülmények között az irgalmas
rendi konvent orvosai míndiart látták volt, hogy a környezet- és egészségvédelem, a la-
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kás- és a testkultúra, az egyéni és a közösségi higiénia csak szerfölött alacsony szinvo
nalon valósulhat meg, következésképpen a fertözö betegségek teIjedését sem lehet meg
állítani, ezért e tekintetben gyökeres fordulatra van szükség. Igen részletes, az egész
belsö környezetre, az egyénekre és a közösségekre is kiteIjedö egészségügyi rendszabá
lyok bevezetését javasolták. Javaslataikat és ezek többoldalú indoldását irásba foglal
ván, felteIjesztették az udvari commissio elnökségéhez is, ahol ezeket teljes egészében
elfogadták. Nem tudtak kitérni ott a szükséges pénzügyi feltételek bizfusítása elöl sem,
mert hiszen a Pesti Invalidus Ház - mint intézményi földesúr - csak a Jászkun Kerü
let földesúri adója révén évente 34-35 OOO rajnai forint bevételhezjutott.ll

Főhatóságiengedély birtokában, az irgalmasrendi konvent és Martinelli építésvezero
egyértelmújavaslatai szerint átdolgozták és kiegészítették az egész intézményi rendtar
tást és szabályzatot. Ez az 4j rendtartás 63 paragrafusból állott, s ezek között 20-25
paragrafus közvetlenül, söt ennél is több, közvetve a környezet- és az egészségvédelmi
intézkedéseket foglalta magában. Abból az általános tapasztalati meggyöződésbőlindul
tak ki, hogy a sokszor halálos végű. járványok és a fertöző betegségek - ff>ként a skor
but, a vérhas, a vérbaj, a torokgyík, a fekély, a tüdővész stb. - közvetlen környezeti
vagy közvetett fertözés úlján teIjednek. S mindezt megfelélő egészségvédeImi feltételek
biztosításával meg lehet akadályozni. 12

Hosszú időre volt azonban szükség ahhoz, hogy az új rendtartás szigorú elöírásait és
sokszor kemény rendszabályait a gyakorlatban is megvalósíthassák. Az. erre irányuló
küzdelmet az irgalmasrendiek egy pillanatra sem adták fel, s így alapvető hivatásuk
nak megfelelően az egész város részére is példamutató tevékenységről tettek tanúbi
zonyságot. Szerzetesrendi hivatásukból eredő lelkészi, valamint orvosi és egész
ségvédelmi gyakorlatuk az idők folyamán kiemelkedő eredményeket hozott. Ennek is
mertetése azonban újabb tanulmányt igényel.
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