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A gyógyszerészi pálya sajátszerű helyzete a társadalomban, vi
szonya a természettudományok összes ágaihoz, különösen pedig az or
vostudományoktól való késői szelektálódása, de még inkább rendszerte
len fejlődése meghiusítja a gyógyszerészet történetének oknyomozó 
alapon való megírását. 

Nagyon régen, az egyiptomiaknál, a orvospapok művelték az or
vostudományt és gyakorolták az orvosi teendőket; ugyanakkor labora
tóriumaikban a gyógysze-
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rek készítését erre a műve
letre begyakoroltak végez
ték. Később a kultúrában 
fejlődött és megerősödött 
rögöknél és rómaiaknál már 
nem orvospapok, hanem or
voslásra képzett orvosok 
voltak s a gyógyszerek el
készítése IS mar az ilyen E g } k o r j e g y i p t o m i gyógyszerészi laboratórium. (Prof. Guiart után.) 
műveletekre begyakorlottak 
feladata 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 vallás és az 
orvostudomány ilyen egymásba füzödése az V-ik századtól kezdődik, de 
a Xl-ik században a kolostorok és kolostori iskolák szellemi életének 
idején indult messzegördülő útjára. A keresztény papok orvostudo
mányi ismeretüket a Monté Cassino rendházában szerezték; innen a ben
cés-térítők főleg észak felé (Írország-, Cambridge-, Winchester stb.) vit
ték és terjesztették az orvosi ismereteket. A keresztény 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. így 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-
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gének ápolására kórházakat létesítenek: ezeket pedig gyógyszertárak 
nélkül elképzelni nem lehet. A nép egészségügyét még más szerzetes 
rendek is szolgálják Erdélyben. Ilyenek az ágostonrendiek (Augustinu-
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-kolostoraiban a betegek szaporodásával 
mindinkább bővül a rendi tagoknak a gyógyítás körül szerzett tapasz
talata is. A legtöbb középkori kolostorban rendszerint volt egy úgyne
vezett „infirmaria"- vagy „infirmarium"-nak nevezett cella fenntartva 
a beteg szerzetesek részére; ez később kórházzá növekedett1 a polgári 
betegek felvételére. A szerzetesek gyógyító szereplése főleg a Xl-ik és 
XVI-ik század között volt a legszámottevőbb, mindaddig amíg 
az olasz és német polgári orvosok száma jelentékenyen meg nem sza
porodott. A kolostorok kórházai mellett rendszerint gyógynövénytelep 
is volt, ahonnan a szükséges gyógyfüveket gyűjtötték és készítették be
lőlük a különböző gyógyszereket. A magasabb műveltségű kolostorla
kók, valamint ezeknek cselédei, katonái, jobbágyai nagyobbára rakott 
házakban laktak. Házaikat kezdetben csak nádból, paticsból (vesszőből 
font sövény, melyet sárral tapasztanak be) vert vályogfalakkal, de 
mégis helyhez kötve építették. De nem így az alföldi magyarok. Ahogy 
ma vándorolnak a kirgiz és kalmük falvak, úgy vándoroltak hajdaná
ban az ősmagyarok községei. A kunok, akik 1279-ben kimondották 
ugyan, hogy felhagynak a sátoros élettel s keresztények módjára ezen
túl ők is épített házakban laknak, még 1290-ben is sátorlakók voltak, s 
IV. László (Kun László) 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 le. így 
alapítója lett újból a, kulturális haladás első feltételének, a hely
hez kötött városnak. E téren előljártak a betelepített szászok. így hasz
nálta fel pl. a gyulafehérvári püspök Szent László idejében a régi Apu-
lum maradványait biztosabb lakóhely és nagyobb, díszesebb székesegy
ház építésére.3 

Az 1241. év után a Kolozsmonostoron lakó benedekrendieken kívül 
csakhamar új buzgó szerzetesek adták jó példáit az Isten dicsőségéért 
küzdő keresztény életnek. A domokosrendiek kolostorokat építettek 
Gyulafehérvárott, Alvincen, Szászsebesen, Segesvárott, Székelyudvar
helyt és^ Besztercén. Az Ágostonrendiek Tor dán és Désen, a pálosok tá
vol a városoktól Szentmihályköve várán (Gynlafebiérvártól nyugatra) 
és Marosszentkirályon remetéskedtek. 

1 Cl. Mayer Franz. Das Zeitalter der Mönohs und Preistermedizin in 
TJngarn. Klyos. Jhrb. f. Gesch. u. Philosophie der Medicin. Bd. 3, — 1930. 
Leipzig 2 Márki Sándor: Magyar középkor. Budapest, 1914. 

3 Az erdélyi katholieizmus múltja és jelene. Dicsőszentmárton, 1925. 
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Amint látjuk, Erdély bőven volt ellátva a különböző szerzetes ren
dekkel. Ezeknek a szerzetes rendeknek apátjai és vezető emberei nagy
részt Olasz- és Franciaországból jővén, magukkal hozták az orvos és 
gyógyszerésztudománynak országukban elért legújabb eredményeit, 
amelyekre azután a rend legalacsonyabb állású tagjait is megtanították. 

Az erdélyi szerzeteseknek nem volt valami különös gyógymódjuk. 
A szem és torokfájást stb. többnyire imádkozással gyógyítottak, de egy-
időben némi gyógyszereket is alkalmaztak. Erre vall a templomi köny
vekben a különféle betegségek ellen való sok száz recept. A csíksomlyói 
ferencrendiek kolostorának gazdag kéziratgyüjteménye van. Majdnem 
mindegyik kódexnek a széle Erdély történetével, az astrologia és az 
orvosgyógyítás módszereinek feljegyzéseivel van tele írva.4 

Erdélyben nemcsak a szerzetes rendek, hanem egyes világi papok 
is foglalkoztak gyógyítással. Ilyen neves orvos-pap volt 1428. év körül 
Kolozsvárt egy Jolicmn nevű;5 vagy a „hammeersdorfi" (Somfalva, 
Szent Erzsébet) plébános, aki nemcsak papja volt híveinek, hanem egy 
személyben orvos-gyógyszerész is.6 

A hagyományok szerint Kolozsvárt már a XI—XV. században 
voltak alapítványi kórházak (Hospitale, Xenodochium) elaggott szegé
nyek és különféle betegségben sínylődök számára.7 Ilyen volt a „Szent
lélek"-ről lés a „Szentjobb"-ról elnevezett kórház, melyet később állító
lag a jezsuiták vezettek.8 A lazaristák főleg a leprásokat (Szent Lázár 
szegényei) vették oltalmukba. Lazaretjeik és leprosiriumaik közül Er
délyben a kolozsvári volt ösmeretes. 

A XV-ik század folyamán Kolozsvárt a karmeliták, domokosren
diek, a minoriták, ferencrendiek zárdáján kívül a domokosrendi „Szent 
Egyed" és a „Szent Lélek" női zárda és kórház működött. 

A kórházak fenntartásáról állandó gondoskodás történt, A jobb mó
dúak a kórház céljaira különböző adományokat tettek vagy ajándékoz
tak épületeket, telkeket stb. Ilyen ajándékban részesítette 1366-ban I. 
Lajos magyar király a kolozsvári „Szent Erzsébet" kórházat, melynek 
a csertörő malmot ajándékozta.9 Hasonló adományban részesítette 
1557-ben Izabella királynő a „Szent Erzsébet"-ről elnevezett szegények 
házát, melynek a Szent Domokos-rendhez, tartozó barátok birtokában 
volt szöUöt adományozta;10 1617—1632 között Bethlen Gábor fejedelem 
a kolozsvári két ispotály javára két ezer kősót juttat. Ugyanezt teszi ké
sőbb I. Eákóczi György fejedelem is.11 

A katholikus egyház a jótékonyság gyakorlását állandóan sürgette 
s nem eredménytelenül. A jámbor lelkek egymásután állították fel egy-
egy kápolna mellé az ispotályokat, hogy abban az elhagyottakat, öre-

* Fraknoi: Magyar Szemle, 1878, 145. 
3 Magyar Sión: IV, 1866, 561. 
8 Magyar Sión: IV, 1866, 561. 
7 Jakab Elek: Kolozsvár története, Kolozsvár, 1870. I. köt. 303 és 310. 
8 Jakab Elek: Oklevéltár. Budapest. 1870. 
8 " " Jakab Elek: Oklevéltár. Budapest. 1870. 
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geket, betegeket állandóan táplálhassák. Szatmár, Nagybánya, Nagyvá
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 mandátum enyhittes-
sék, vagy egészen visszavonassék. Előnyükre 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 kitűnik, hogy Erdély bőven el volt látva kórhá
zakkal. A nyilvános jellegű gyógyszertárak száma ezzel szemben annál 
korlátozottal) volt: 1700-ig mindössze hat nyilvános gyógyszertár műkö
déséről van tudomásom, mégpedig Szebenben kettő, Besztercén, Kolozs
váron, Brassóban és Eogarason egy-egy12 működött. Ennek oka az volt, 
hogy 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, kenőcsököt készíteni — 
mint orvoshoz vagy gyógyszerészhez. 

Az újkor elején az egyház a szerzetesrendeket többször eltiltotta 
az orvosgyakorlástól, csupán a gyógyszertárakat hagyta meg nekik, 
mint „bona vacca"-át. Ez utóbbira azért volt szükség, mivel a szerzetesek
nek némi anyagi függetlenséget biztosított s e mellett befolyást 
gyakorolhattak a népre a szószéken kívül is. így tehát azok a szerzetes 
rendek, melyek kizárólag kontemplativ életet folytattak és világi javak
kal szűkebben voltak megáldva, jövedelmük kompenzálására patikát 
tartottak fenn. A bencések és cisterciták, a tudomány első hirdetői, 
többnyire mellőzték ezt a jövedelmi forrást, ellenben a reformáció után 
alakult jezsuita-rend kívánatosnak tartotta.13 

A reformáció fellépésével 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. Orient Gyula: Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. Ko
lozsvár. 1926. 

13 Dr. Ernyei Jóssef: Reflexiók a „Gyógyszerészet múltja és fejlődéséről". 
Gyógyszerészi Hetilap. Budapest, 1897. 



DR. 0RIENT: SZERZETES- ÉS ORVOSPAPOK KÓRHAZAINAK KELETKEZÉSE ERDÉLYBEN l\\ 

A Szent Benedek-rendi szerzetesek kórházai és orvosi tevékenységük. 

Nyugaton, különösen Németországban és a szomszéd államokban 
a gyógyítás mesterségét a kultúra első úttörői, a bencések, vették át, akik 
mint gyógyító szerzetesek voltak ismeretesek. Alapítójuk az V—Vl-ik 
században Nursiai Szent Benedek volt, akinek szellemét Cassiodorus 
tovább ápolta. (VI. sz.) A rend szigorú szabályai szerint a 
görögök és rómaiak írásait fordították le, a bencések tehát a test és a 
lélek gondozásának hivatását egyesítették magukban. E szerzetes ren-
uek magukkal hozták a salermói és a monte cassinói híres egyetemeken 
nyert theológíai és művészeti, valamint az orvosi ismereteket, úgyhogy 
e korban ők voltak az orvos- és gyógyszerésztudományok művelői és 
ápolói. 

Midőn a magyarság a kereszténységet az 1000-ik év táján felvette 
és Szent Istvánnak koronát küldött a francia Gerbert nevű benedikti-
nus (Il-ik Sylvester pápa) orvos, mellyel megkoronáztatott, — a táltosok 
helyét legnagyobbrészt szerzetesek, a bencések foglalták el. 

A Szent Benedek-rendi szerzetesek részére tett adományokkal min
denütt találkozunk, a betegek gyógyítása körül, a rend által szerzett 
érdemek emlegetésével. A bencés szerzetes-rend nemsokára nálunk Er
délyben is több helyen telepedett le. így a Szent László magyar király 
alapította Szent-Jobbon, Nagyváradon és Kolozsmonostoron 1078-ban, 
Földváron 1131-ben, Meszesen 1165-ben, Kolozson 1215-ben, Mezöteleg-
den 1243-ban. Ez utóbbi helyen a rendnek kórháza is volt.14 

Kolozsmonostoron, 
Kolozsvártól nem 

messze a kis 
halmon volt fel
építve a rend kőfal
lal körülvett apátsá
gi zárdája. Az erdé
lyi püspökök és a 
bencések között fo
lyó fegyveres tor
zsalkodások miatt15 

Mátyás király 1466-
ban a kolozsmonos-
tori apátság erődé
nek lerontását ren
delte el.16 Az idők 
forgataga azonban 
elsodorta az apátsá 
got s a templomot is. A monostor-templom köveit széthordozták, csak a 
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Kolozsmonostori kálvária. (Fanta íelv.) 

" Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története. I. köt. 
™ Kós Karoly: Kalotaszeg. Kolozsvár, 1932. 56. 

Jakab Elek: Kolozsvár története. Oklevéltár. Budán 1870. I. k. 216. 
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templom szentélye maradt meg, mint kis kápolna,17 — kálvária a hívő 
lelkeknek. A monostor nyomai a kis kápolna körül még helyenként 
most is láthatók. E szerzetesrendek Erdély területén való működésé
ről alig vannak adataink, még kevesbbé számolhatok be orvosi műkö
désükről. Csupán a következő egyetlen adat áll rendelkezésemre:18 

„1460-ban András és Péter kolozsmonostori szerzetesek a konvent és az 
egész benedekrendiek nevében tiltakoznak a miatt, hogy Bertalan dok
tor úr, az apátság törvénytelen birtoklója. Bertalan nem egyházférfiú, 
— mondják a rendtagok, — hanem egy Boroszlói származású orvos." 

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

I I . 

A lovagrendek kórházai, gyógyszertáraik. 

A Xl-ik század elején, különböző lovagrendek vándoroltak a világ-
több tája felé, így hozzánk, Erdélybe is. E rendek tagjai, a kezdet kez
detén, jeruzsálemi házukban levő kápolnájukat Keresztelő Szent Já
nosnak dedikálták, mely tulajdonkópen a messzeföldről jövő zarándo
koknak a befogadására volt szánva. 

Mivel a zarándokok között sok beteg is akadt, a rend tagjai kényte
lenek voltak orvoslással is foglalkozni20 és a betegeket elkülönített cel
lába, ispotályba helyezni. 

1120 körül a szerzet lovagrenddé alakult s a beteg zarándokok gyó
gyításán és ápolásán kívül főleg a félhold terjeszkedő hatalma ellen is 
küzdött, s így a rend tagjaira a katonáskodás is kötelezővé vált. Innen 
ered a rend „Ordo militiae," — S. Joannis Baptistáé hospitalis, — Ordo 
fratrum hospitalorium" — elnevezése is. A nép Johannitáknak, — Szent 
János vitézeknek, — Kereszteseknek — Kereszt uraknak is nevezte; 
időnként változó székhelyükről rhodusi, máltai lovagoknak is hívták. 

E rend három osztályból állott:21 1. Fegyveres szolgálatot teljesítő 
lovagok. 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 ágú 
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, alul egy kis Johannita kereszttel. Jelmondatuk: Pro fide. 

17 Fasching: Nova Dacia sat. Claudiopol. Typis Acad. per Mich. Becs-
kereky MDCCXLIII. 

18 Sörös Pongrácz: Az elenyészett bencés apátságok. Budapest, 1912. 19 Meszlényi Antal: A magyar jezsuiták a XVI. században. Budapest, 
1931. 120. lap. 20 Bethlen: Geschichte d. Deutschen Ordens. 21 Bunyitai Vince: Váradi püspökök. Nagyárad. 1883. I. k. 152. 
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Számos helyen alapítottak kórházakat, úgyhogy rendházuk száma 
ez időben 70 volt. A XlII-ik század közepén kb. 4000 Johannita^ rend
házuk van már. Erdélyben is számos helyen tartottak rendházakat. 
így Nagyvárad közelében, a kőrösparti magaslaton a róluk elnevezett 
Szentjánoson Il-ik Géza király idejében (1141—1161) alapítottak mo
nostort.22 Ugyancsak 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 Luxenburgból lés Eszaklotharingiabol jöttek,23 akik azután 
Kolozsvár, Dés, Magyarigen, Torda, Nagyenyed, Nagyszeben, Nagy-
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 vezető 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 bologaí táborhelytől.)24 

A német gondosságnak 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 
kezdetben a Jo-
hannita lovagok 
(Brüdern vom 
heiligen krexiz)27 

rendjére bizta, 
akiknek a szegé
nyek és betegek 
támogatása volt a 
főfeladatuk. A 
kórházat később 
1336-ban a város 
saját kezelésébe 
vette át.28 

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

W 

mi-

mM 
Régi kórház Nagyszebenben. (Sigerus.) 
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22 Bunyitai Vince: Váradi püspökök. Nagyvárad, 1883. II . k. 419. 
23 pr_ Teutscjl: yjie Siebenbürger Saehsen in Vergangenheit u. Gegenwart. 

Herrmannstadt. 1924. I. Bd. 
24 Kós Károly: Kalotaszeg. Koozsvár. 1932. 
25 Kisch O.: Geschichte von Bistritz. Bistritz. 1926, 15. 
26 Prof. Müller Fr.: Geseh, d. Siebenb. Hospitaler. Herrmannstadt. 1856. 
27 Emil Sigerus: Vom altén Herrmannstadt. II. Herrmannstadt, 1923, 85. 
28 Linzbauer: I., 90. 

Erdélyi Múzeum 38. évfolyam. 
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gondot fordítanak a kórházi személyzet, a gyógyszertár-gyógyszerészi 
osztály és a fürdők mintaszerű berendezésére. 

Az erdélyi lovagrendnek voltak még monostoraik Tordán ós Ko
lozsvárt, ahol kórházuk is volt. Il-ik István magyar királynak 1166-ban 
helybenhagyó levele, mellyel Vidának, Doboka fiának a Jeruzsálemi is
potály rend javára tett végrendeleti ajándékát megerősíti,29 a kolozs
vári kórházra vonatkozik; 1211-ben a német lovagrend arra vállalkozott, 
hogy Il-ik Endre király által kijelölt területeket megvédelmezi a kunok 
betörései (Gumanen) ellen, miért is a király a rendnek ajándékozta a 
Barcaságot (1211) ,30 nemsokára 1222-ben Háromszék területét. Ezek 
után a rend várakat épített (Kreuzburg-Nylén; Marienburg-Földvár) s 
egymásután alakultak új szász községek. E községek lelkészségei egy 
dékán vezetése alatt állottak, s már nem is az esztergomi érsek, hanem 
közvetlenül a római pápa parancsolt nekik.81 

Az egyházi lovagrendek között volt még a „Vörös csillagos keresz
tes vitézek1' rendje is, „Crucigeri equestris ordinis cum rubea stella." 
Ennek a rendnek szerve a János-lovagok rendjének virágzása idején 
Bethlenemben volt. Amikor azonban a Xll- ik századba Saladin szul
tán a szentföldet elfoglalta, a szerzetesek kénytelenek voltak Európába 
menekülni és Sternberg Albert herceg vezetése alatt a cseh Hlupetín 
városkában telepedtek meg. 

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

A IV-ik Innocentius és IV-ik Sándor pápától 1255-ben nyert ki
váltságos levél a csillag viselését Sternberg em
lékére megengedi és megerősíti. így jelentkezik 
a csillag mint beszélő címer a kolozsvári Szent 
Mihály-templom szentélye előtti boltiven és 
az unitárius püspök kolozsvári palotája csúcs
íves kapuján. Jakab Elek Kolozsvár történe
tét tárgyaló munkájában két címeres emlék
kel találkozunk, írja Sándor Imre egyik érte
kezésében.82 

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

Sternberg címer a Szt.-Mihály lomnak az 1860-as években történt restaurá-
lempiomban. j^sa alkalmával talált egy XV. századból való 

síi emlék, melyet később padozatkövekkel borítottak be; a harmadik a 
már említett templom szentélye előtti oszlopon nyugvó címer. E két cí-

29 Jakab Elek: Oklevéltár. Budapest, 1870. I. köt. 
30 Urkundenbueh von Siebenbürgen No. X—XXXIV. 
31 Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene. Dicsőszentmárton. 1925. 
32 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
rendről van szó. Ez utób
biak csak 1192-ben ala
kultak lovagrendekké. A 
két lovagrendnek tehát 
igen eltérő szerepe volt 
ezen időben. A János lo
vagoknak a tatár betörés
kor IV-ik Béla magyar 
király személyével szem
ben tanúsított bátor és 
áldozatkész magatartásu
kat, valamint az 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 révén váltak isme
retesekké. 

A János mesterek, — 
Johanniter Magister-ek 
között találjuk az előkelő 
erdélyi főurat, Wesse
lényi Jakabot, aki 1276-
ban volt a rend Magistere 
Tordán.34 Sternberg címer a csúcsíves kapun. 

A Szt.-Mihály templomban padozat kövekkel borított 
Sternberg cimer. 
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 33L- Fejér: Cod. diplomát. VII, 44, és "ürkundebueh von Siebenbürgen 

No. XC. 
si L. Fejér: Ood. diplomát. VII, 44, és Ürkundebueh von Siebenbürgen 

No. CX. 
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III. 

A nagyváradi orvospapok kórházai és a premontrei rend gyógyszertára. 

A fehér és kiváltságos premontrei rendet szent Norbert-Herbert 
geneprú gróf és Hedvig, lotharingiai hercegnő fia, alapította 1120-ban 
Picardia egyik vadregényes völgyében, Prémontréban, s itt kezdte 
meg Norbert áldásos működését. 

A monostor egykori életéről csak gyér adatok maradtak fenn az 
utókor számára. Az ősmonostorban a rendi statútumok szerint iskolá
juk és kórházuk is volt.35 

Erdélybe a premontreieket 1130-ban, rendi alapításuk után alig 10 
év múlva, Il-ik István király telepítette le Nagyváradon, átadván nekik 
a város fölött emelkedő Váradhegyfoki, Szent István vértanúról elne
vezett bencés kolostort.88 A monostor azonban 1241-ben, Nagyvárad vá
rosával együtt, a tatár hordák martaléka lett. Nemcsak feliégették, 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 megkezdették áldá
sos működésüket. 

A premontrei rendtagokon kívül ez időben Nagyváradon a világi 
papok is foglalkoztak orvoslással. így igen keresett orvos-pap volt 
1332-ben Paul nevű nagyváradi kanonok,37 továbbá Ladislaus Deméndi 
nagyváradi püspök (1333—1379), aki I. Lajos király udvari orvosa is 
volt. Eugubioi András 1345-ben nagyváradi kanonok, egyszersmind ki
rályi orvos is volt.89 Kiterjedt orvosgyakorlatából befolyó jövedelmét a 
kórház fenntartására fordította. V/ep Péter nagyváradi orvoskanonok 
az elpusztult nagyváradi „Szentlélek" kórházat 1427—1447-ben újjáépí
tette.40 Ezen ispotályokon kívül voltak még Nagyváradon a „Domus 
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 levő 
gyógyszertár révén az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával 
kezdették meg újból áldásos működésüket. 

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

36 A jászóvári premontrei rend jubileumi névtára és története. Buda
pest, 1902. 

38 Fuxhofer Czinőr: Monasteriol. Reg. Hung. Vindobonae. 1869. Fr. Mayer, 
Zeitalter der Mönchs u. Priester mediein in Ungarn. Klyos. Jahrb. f. gesch. 
d, Medicin. Leipzig. 1930. 

37 Bunyitay Vincze: Váradi püspökök. Nagyvárad. 1883. I I . 76. 38 Venzel: Urkundebuch, II. 495. 
39 Bunyitay Vincze: Nagyváradi püspökök. Nagyvárad. 1883. I. 205. 40 Bunyitay Vincze: Nagyváradi püspökök. Nagyvárad. 1883.1. 254. és I I . 143. tl Batthyányi kódex: 34, 1. 
42 Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene. Diesőszentmárton, 1925. 518. 1. 
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patikájuk s mikor ezek elmentek, a patika is megszűnt." Mindenesetre 
érdekes volna kideríteni, hogy nem valamelyik német lovagrendnek 
volt-e azon a helyen kórháza és patikája. 

IV. 

A jezsuita-rend gyógyszertárai. 

A jezsuita-rendet (Jézus társaság) 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 bírta. 

A jezsuiták rendje fölötte gyorsan terjedt el, úgy 
hogy már 1565-ben közel 4000 tagja volt a lendnek; a 
XVIII-ik században pedig 1525 rendházakban a rend-
tagok száma a 22.000-et is meghaladta. 

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

Rendi szabályuk a „Ratio atque instutuio Studiorum Societatis 
Jesu" értelmében a tiszta és erkölcsös élet s a rendi tevékenység mellé 
célul tűzték ki még a tudomány művelését is. A rend óriási ereje azon
ban abban rejlett, hogy az egyes rendi tagokban kifürkészte, mihez van 
egyiknek-másiknak hajlama, tehetség'e, abban aztán tökéletesen kiképezte 
és arra a pályára egyengette és segítette, amelyik a rendi érdekeknek a 
legjobban megfelelt. így történhetett meg, hogy a jezsuiták nemcsak nem 
zárkóztak el a természettudományok művelésétől, ellenkezőleg a ter
mészettudományok előhaladása körül rendkívül nagy érdemeik vannak. 

De nagy érdemeik vannak különösen a gyógyszerésztudományok 
fejlesztése terén is. Indiában, Kínában missziós telepeket alapítanak s 
e közben kutatják az ott található természeti kincseket. A kínai missziós 
telep vezetője, Ricci Máté fedezte fel a „két szarvú jezsuita súlyom 
diót" (Tropa bicornis) és e növénnyel gyógyította meg a hasmenésben 
szenvedő kínaiakat. É jezsuita telepen próbálták ki a tropikus és mérsé
kelt égöv alatt található növényi gyógyszereket, amelyek közül nem egy 
még ma is pótolhatatlan gyógyszerkincsünket képezi. Az amerikai Pa-
raguai-ban missziónáriuskodó jezsuita atyák is hasonlóan jártak el; 
egyre-másra küldöttek európai gyógyszertáraiknak a talált gyógykin-
cseket. így kerültek a jezsuita gyógyszertárakba a china, condurango, 
rathanha, sarsaparilla, a peru-balzsam, a copaiva, tolu balzsamok, a 
cardamomum, a campora stb. A híressé vált „Jezsuita teának" elke
resztelt féreghajtó tea Chenopodium ambrosoides-nevű növényt tartal
mazott. 
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Gyógyszertörténeti szempontból érdekes feljegyzéseket tettek 1636-
ban Hippolit Rui és Praun Károly jezsuiták a china kéreg felfedezésé
ről. E feljegyzések szerint Loxa perui tartomány főbíráját Jüan Lopez 
de Canizares't, (1330), aki már rég idő óta hideglelésben szenvedett, egy 
indián chinakéregből készült főzettél gyógyított volt meg. Állítólag a 
perui alkirálynöt, del Chinchon grófnőt is china kéreggel gyógyították 
meg. A grófnő nevéről nevezte el Linné, a híres botanikus az új fát 
„einchoná"-nak. 

A chinakéreg elterjesztése körül a jezsuiták nagy érdemeket szerez
tek; már 1632-ben Cobo Barnabás jezsuita ohinakérget hoz Spanyolor
szágéba, onnan pedig 1670-ben Rómába küldi Lugo kardinálisnak, aki 
meggyőződve ezen új szer gyógyító hatásáról, betegei között szétosz
totta. Innen ered a chinakéregnek „grófnő-por, jezsuita-, vagy kardi
nalis-por" elnevezése is. 

A jezsuitákat Magyarországba Oláh (Vlah) Miklós telepítette le 
1561-ben Nagyszombatban. Oláh Miklós erdélyi származású, 1493-ban 
Nagyszebenben született. Édes atyja Oláh István a Hunyadiakkal rokon 
román vajda-családból származott, édes anyja Hunzár Borbála volt. 
Iskoláit a váradí káptalani iskolában végezte. Már 17 éves korában 
Il-ik Ulászló király udvarába lépett hadapródnak. Hivatása azonban a 
papi pályára vitte és 1518-ban fel is szentelték. Nemsokára Il-ik Lajos 
király és nejének titkára lett,43 s 1553-ban esztergomi érsek. Egy alka
lommal az özvegy Mária királynét Belgiumba kísérte s ez idő alatt al
kalma volt a legnevesebb tudósokkal és írókkal megösmerkednie. Innen 
ered az alchimiában való jártassága is.44 

Erdélyben az első jezsuita misszionárius Leleszi János volt, aki 
1578-ban Kolozsváron át Gyulafehérvárra utazott, ahol annyira meg
nyerte Báthory Kristóf (1576—1581) erdélyi fejedelem szivét, hogy ott 
marasztotta és megígértette vele, hogy több szerzetes társát Erdélybe 
hívja. Leleszi e meghívásra Lengyelországból 1579-ben 12 jezsuita pá
ter, fráter és tanítókból álló rendtagokat küldött, akiket a kolozsmonos-
tori volt bencés apátság elhagyott klastromában helyeztek el. Mivel Ko
lozsvár és Kolozsmonostor között ez időben nagy pusztaság terült el, a 
fejedelem a szerzetet Kolozsvár városába hozatta, akik 1581-ben a Far
kas-utcában levő elhagyott Ferencrendi zárdába költöztek, s még Má
tyás király idejében épülni kezdett csúcsíves templomot birtokukba vet
ték. I t t 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 megerősítette 
Erdélybe jövetelekor 1599-ben. 

A jezsuiták Booskay fejedelem koráig (1606), bár sok viszontagság 
között, mégis folytatták működésüket. Székely Mózes fejedelemsége 
napjaiban a felizgatott protestáns nép a kolozsvári szemináriumot fel-

43 Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene. Diosőszentmárton, 1925. 44 Dr. Orient Gyula: Erdélyi alchimisták. Kolozsvár, 1927. 7. 45 A kolozsvári kegryes tanítórend évszázados története, vázlata. Kvár. 1877. 
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dúlta ugyan (1603), de a jezsuiták ennek dacára ismét visszajöttek. 
Il-ik Rákóczi György fejedelemsége alatt, 1652-ben január 22-én a je
zsuitákat kitiltották Erdély földjéről. Ezután már nemcsak valóságos 
üldözésnek voltak kitéve, hanem többen vértanúhalált .szenvedtek.46 

A következő évi országgyűlésen hiába próbálta Milley István ko
lozsvári jezsuita atya fejtegetni a régi törvények 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 Egyetem-utcai telken való építkezéseket. A jezsuiták azonban csak 
1716-ban térhettek újra vissza Kolozsvár városába; 1774-ben aztán a 
szatmári rendház kivételével 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. így a gyulafehérvári gyógyszertárak gyógyszerésze 1587-ben az 
olasz származású De Milanensiis Maximus volt, aki 1569-ben, 59 éves 
korában lépett a rendbe. A rend levéltárában számos levele van az 
1586-i pusztító pestisről.47 És Milanonsiis bárhogyan is védekezett a 
pestis ellen, mégis e betegségben pusztult el. Űgy a gyulafehérvári, 
mint a nagyváradi jezsuita gyógyszertárak keletkezéséről, fennállásá
ról csak fölötte gyér adatokat találhattam ez ideig. A nagyváradi irgal-
mas-rendi gyógyszertár felállítás idején, 1771-ben felvett vizitatios 
jegyzőkönyv homályos szövege némileg arra utal, hogy az irgalmasok 
ezen gyógyszertára valamikor a jezsuitáké lehetett. Valamivel bővebb 
tárgyi adatokkal rendelkezem a kolozsvári jezsuita gyógyszertár felállí
tására vonatkozólag. A kolozsvári jezsuita atyák, hogy a nép lelkéhez 
könnyebben hozzáférhessenek, a nép testi szenvedéseinek enyhítését is 
célul tűzték ki, s így az orvoslásban is igyekeztek elmélyedni. Orvosi 
ismereteiket a legkitűnőbb és a legújabb orvosi munkákból merítették, 
amely célra gazdag szakkönyvtár állott rendelkezésükre. Sajnos, ezek 
az értékes munkák a szerzetes rend megszűnte után, a polgári gyógy
szertárrá minősített gyógyszertárkezelők, gondnokok kezén lassanként 
széjjelkallódott. Néhány gyönyörű bőrkötésű orvosi, valamint gyógy
szerészi munkát magam is láttam még a kolozsvári gyógyszertártulaj
donosok bitrokában, akik azután túladtak rajtuk. Egy véletlen folytán, 
egyik ismert házaló könyvkereskedő jóvoltából, — a jezsuiták könyvtá
rából való eredeti Galenus munkához jutottam. E munka címe: „Epi-
tome Galeni Pergameni Operum. Basiliae. MDLXXI. Lúdtollal pedig: 
„Colegi Soc. Jesu. Claud. 1604." (Colegi Societatis Jesu). 

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

46 Fraknói Vilmos: Pázmány Péter. Budapest, 1886. 47 Veress Endre dr.: Erdélyi jezsuiták levelezései és iratai a Báthoriak 
korából. 48 Szilágyi Sándor: Monumenta comitialia regni Transylvaniae. Erdélyi 
országgyűlési emlékek. Budapest, 1892. X. B. köt. 504—548. lap. 
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hogy Kolozsvárt 1651-ben két protestáns orvos, különösen pedig a pro
testáns hitre áttért gyógyszerész ellen volt az ország-gyűlés előtt pana
szolni valója, melynek háttere, — amint később kitűnt, — a szerzetes 

E P I T O M E 

GALENÍPER-
GAMENI OPERVM. 

I N Q . V A T V O R P A R T E S D I G E S T A 
P I ' L C H E R R I M A ' M E T H O O O V N I V E R S A M I L t f V S ' r f c 
rí doiíb>nami:omple<5íens:pcr Do A N D. L A C V N A M SC-
cobienfem, Equitcm auratum, <5( Mcdicum longc excellenrif-
íimüm, fu mm a fi de ftudioquecolkcla. 

uiCC E S S EKVNT £ IVS V E M ^t Sí v. L ^t C V. 
N ••£ ^Annomntnenn Cjalem hrerjrrm:íjHiltm varijloci,m<iuot baffritut 

impeferunt leBoreí, &-'cxplicantur (sr-Jummaftde reflimuntitr. 

Iicm, 

De pondenbus Sí menfurís medicinalibus vrílis Commentarius: 

Inisxmum O" vtrbortm maximimcmouMium coptofifítmitl. 

B A S I C E A», 

P E R T H O M A M G V A R I N V M , 
M. O. L X X I . 

rend által felállítandó gyógyszertár volt, s amit a rend később ftrm 
meg is kapott. Az eredetileg latin nyelven Í r o t t ; i w i JE } 

magyar nyelven a következő?49 panaszlevél szövege 

várt.9 M 85-86. ^ ^ B f ^ 1 é s b á n á t i * * * * « « « története. KoloZS-
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1649: Kolozsváron vannak doktorok és gyógyszertár.60 

1651-ben kelt jelentés: „Szaladunk a^ doktorhoz, akik Kolozsvárt 
ketten vannak, noha elég szegények és áriánusok, ezek közül egyik egy 
alkalommal azt mondotta, hogy ö ugyan nem gyógyítja a katholikusokat, 
ha valamennyien is elpusztulnak: ebből látható, hogy mennyire biz
hatunk az ilyen lelkiismeretességben. Szaladunk a gyógyszertárba is, 
mely szintén nyomorúságos 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, ariánus gyógyszerész. Az ariánus 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 az idevaló emberek, mihelyt 
testileg segítünk rajtuk, szivesebben engedik majd meg, hogy lelküket 
is gondozzuk és valamint Blandrata György orvos útján szivárgott be 
ide az eretnekség lelki mérge: azonképen egy jó testi orvos utján 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 őt azóta, mint atyját tisz
teli, annak dacára, hogy eretnek, alamizsnát gyakorol és nagyon meg
hagyta, hogy gyakrabban és bizalommal szálljanak meg nála. És annál 
inkább lehetne ez, mivel a fejedelemnek nincs még semmiféle udvari or
vosa, mert még fiatal és egészséges. Oh, bár csak segítene valakin jóte-
vésünkkel testi betegsége idején, lelkét is a jóra tudnánk fordítani. 

A minap kértünk Khun páter által bizonyos és nagyon szükséges 
gyógyszereket, melyeket megígért a főtisztelendő Páter Tyrnavinen-
sisből (Nagyszombat), az ottani Rektor; az onnan visszatérő szolgával 
jó alkalom kínálkozott volna, és nem tudjuk megmagyarázni, hogy a 
gyógyszerész (t, i. a nagyszombati) miért, nem intézte el a kért dolgo
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 tu
dunk küldeni, hisz onnan vártuk a gyógyszereket, ahol szükség esetén, 
helyettünk ki is fizethetik az árukat. Nagyon félünk a dögvésztől és a 
félelmünk nem is múlott el, mert tényleg sokan meg is betegedtek. Az 
évi szükségletük fedezésére alig egy-két gyógyszeradagnyi ellenmér
günk 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 olda
lához kapcsolt egyemeletes épületrészben helyezték el később a gyógy
szertárt, a könyvtárt és a nyomdát, sth. A gyógyszertárból a szegény
sor suak ingyen kaphattak gyógyszereket. A gyógyszertár létesítése 
Csernovics Ferenc kollégiumi rektor érdeme, aki a „közjóért és övéi 
vigasztalására" gyógyszertár felállítására engedélyt kért, s amelyet a 

50 Az Erdélyi Múzeum Egyesület levéltára; Kornis levéltár. 
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A régi jezsuita egyetem, egykori épülete, amelyben 
a gyógyszertár elhelyezve volt. 

jezsuiták 1731-ben meg is kaptak. A gyógyszertár berendezése 1731 és 
1732 között készült el, melynek vezetésére szakképzett rendi tagok 

hiánya miatt világi erőt alkal
maztak. A gyógyszertár első 
vezetője Durly József volt, aki 
1732-től 1741-ig volt alkalma
zásban; majd Reiter József 
következett 1741-től 1742-ig. 
Ezeknek a gyógyszerészeknek 
rendes évi fizetésük volt. A 
gyógyszertár évenként 100— 
600 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 kolozs
vári polgári gyógyszertár tu

lajdonosával kellett megegyezniük. A megállapodás, meíy szerint a 
jezsuiták gyógyszertárukat az utcára megnyithatták, Paloczy gyógy
szerész adatai szerint a következő volt: „A jezsuiták, hogy gyógyszertá
rukon ajtót nyithassanak, Maucks gyógyszerésznek évenkint bizonyos 

mennyiségű élelmiszer (búza, tűzifa, 
bor stb.) adására és bizonyos készpénz fi
zetésére kötelezték magukat." A gyógy
szertár, mint a többi jezsuita gyógyszer
tárak, bárok stílben épült legszebb áll
ványokkal, díszes edényzettel, laborató
riuma gazdagon réz mozsarakkal, üstök
kel és desztilláló készülékekkel stb. volt 
felszerelve. Ezek mind elpusztultak, 
mintha a szél elfújta volna. A szép be
rendezést az edényekkel a tulajdonosok 
egyike magával vitte P o z s o n y b a , 
silány fenyőfa bútorzatot és kise
lejtezett edényzetet tett helyébe. Ezen 
egykori jezsuita gyógyszertárból csupán 
egy 45 cm. magas és 33 cm. széles kőmo-
zsarat sikerült megmentenem múzeu
mom részére, melyet az egyik gyógysze
rész kertjében virágvázának használt; és 
néhány gramm „Múmia" darabot, a je
zsuiták egykoron oly kedvelt gyógyszerét. A jezsuita gyógyszertár egykori desztilláló aparatasai 

51 Dr. Erdélyi Károly: A_ kolozsvári róm. kath. főg-ymasium története. A 
kolozsvári r. kath. főgymn. Értesítője 1989. 
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A jezsuita rendet XlV-ik Kelemen pápa (családi néven Ganganelli) 
1773 július 21-én kelt bullájával eltörölte. 

Nagy okok kényszeríthették a pápát arra, 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 gyógyszereket a polgároknak is kiszol
gálhassanak, Őfelsége különös kegyéből meghagyták őket, sőt a közter
hek viselése alól is felmentették. 

V. 

Az irgalmas-rendiek kórházai és gyógyszertárai. 

Az irgalmas-rendet az 1550-ben elhalt Istenes Szent János alapí
totta s a rend szabályait A -̂ik Pius pápa 1572-ben jóváhagyta. Istenes 
Szent János a portugál Montemor-ban született. Fiatal éveiben mint 
katona bejárta Afrikát, Spanyolországot, Lengyel- és Magyarországot. 
A legenda szerint a könnyelmű életet átélt katonának egy 
ízben Jézus, mint éhező, fázó, szakadt ruhájú árva gyer
mek jelent meg. János a gyermeket gondjaiba vette, aki 
hálából egy gránátalmába tűzött kereszttel ajándékozta meg 
e szavakkal: „János, Granada lesz a kereszted". János, 
hogy megélhessen Granadában, imakönyveket és szentké
peket árult. Granadában hallotta Avilai János prédikáció
ját, amely öt annyira meghatotta, hogy felkiáltott: Mise-
ricordia! (irgalom). Innen ered a rendnek Misericordiánus 
(Irgalmasok) elnevezése, s a rend címere, a hasadt gránát
almára tűzött kereszt. A rendnek több katholikus ország 
ban voltak és vannak ma is rendházai, kórházai és ezzel irgaimas-rend 
kapcsolatos gyógyszertárai. - címere. 

A rendnek gyógyszertárai nem voltak eredetileg nyilvános jelleg
gel felruházva, hanem 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 
fenntarthassák. Erdélyben három irgalmas-rendi kórház és gyógyszer
tár van: a temesvári, a nagyváradi és a szatmári. 
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A temesvári irgalmas-rendi kórház és gyógyszertár. 

Az erdélyi irgalmas-rendi kórházak és gyógyszertárak között legré
gibb a temesvári. Az irgalmas szerzeteseket I l l - ik Károly király 
(IV. Károly osztrák császár) 1737-ben telepítette Temesvárra. (Con-
ventus Fratrum Misericordiae). A kórházat és a gyógyszertárat a Te-
mesvárott megalakult Nepomuki Szent János jótékonysági egyesület 
építette fel az 1735—1737-i években, mikor az egylet világi elnöke 
gróf Hamilton András temesvári paranacsnokló lovassági tábornok volt. 
Az épület alapkövébe elhelyezett emlékokmány német nyelven írott 

A temesvári irgalmas kórház és gyógyszertár bejárata. 

szövege magyarajka következőképen szól: „A Szentháromság és Szűz 
Anya nevében a jámborság alapköve elhelyeztetett és a felebarát iránti 
jóságos és dicséretes szeretetből Nepomuki Szent János kórháza alapít
tatott a városban. Az alapját megvetette az egylet fogadalmi jótékony
ságból." 

Az épület készen állván, gróf Hamilton előterjesztésére a király 
rendelkezése folytán a német tartományi irgalmasrendnek hat 
tagja Temel PauUnus vikárius alatt Temesvárra érkezett [állítólag 
Szerbiából, mely akkoriban Ausztriának hódolt] és átvette az épületet, 
hat ágyra berendezett kórház és gyógyszertár fenntartási kötelezettségé
vel. A telepítés célja tulajdonképen az volt, hogy más gyógyintézet 
hiányában az akkoriban felette egészségtelen Bánátban a megbetegedő 
hivatalnokok és szolgák ingyen ápolást nyerjenek. A kincstár jelenté
keny pénz és természetbeli járandóságokkal gondoskodott az irgalmas-
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rend fenntartásáról: 1738-ban a délvidéken nagy pestisjárvány dühön
gött, amely a betegápoló szerzeteseket sem kímélte meg, mert négyen 
is elhaltak e rettentő vészben. 

Az 1765-ik év előtti időkben, amikor sem polgári, sem pedig kato
nai gyógyszertár Temesváron még nem volt, az irgalmasok gyógyszer
tára a lakosságnak gyógyszereket szolgáltatott ki. Később a helyőrségi 
katonai gyógyszertár kizárólag'os jogot nyert a gyógyszerek szállítá
sára és árusítására, 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-

K&ÉI 

A temesvári irgalmas gyógyszertár belseje. 

zetesrendek csakis házi gyógyszertár tartására jogosultak. A temesvári 
irgalmasok azonban következetesen ellenszegültek ennek a tilalomnak, 
sőt gyógyszertáruk ajtaja fölé „Öffentliehe Apohteke der Barmherzigen" 
feliratot tettek. Midőn tudomást szereztek arról, hogy á többi gyógy
szerészek erélyes lépéseket tesznek ellenük, 1828-ban a kir. helytartó
tanácshoz fordultak gyógyszertáruk nyilvános jogának elismerése végett. 
A helytartó-tanács 1830-ban kelt leiratával értesítette a város közönsé
gét, hogy Őfelsége a nyilvánossági jogot a temesvári irgalmasrendi 
gyógyszertárnak megadta. 

A szerzet alapítására, működésére és fejlődésére vonatkozó eredeti 
okmányok, — a rendfőnök állítása szerint, — az 1848-ik évi ostrom 
alatt ^keletkezett tűzben elégtek. Az irgalmas rendház, kórház és gyógy
szertár jelenlegi (1910 óta) vezetője, perjele Klinovszky László oki. 
gyógyszerész. 
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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 nagyváradi kanonok még inkább 
növelte, úgyhogy az intézmények tetemesen bővültek és megnagyob
bodtak. A rendházat és kórházat, valamint a rendi gyógyszertárat á 
jelenlegi perjel, Gonda Béla Faustin, oly körültekintéssel és anyagi 
készséggel alakította újjá, hogy a rendi kórház és gyógyszertár ma Nagy
várad első nagy kórháza. Modern műtőtermek, orvosi laboratóriumok. 

Nagyváradi irgalmas-rendi kórház és gyógyszertár épülele. 

ervos-speeialisták látják el a kórházba özönlő betegeket. A gyógyszertár 
hatalmas nagy helyiségében rendi tagok működnek, akik a betegápolás
ban is résztvesznek. A gyógyszertár udvarfelőli bejáratánál az ajtó 
fölött gyógyszerészi működést symbolizáló értékes fal-freskó gyönyör
ködteti a belépőt. 

\ 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. ANNI. 1771) s a gyógyszertár megnyitásánál 
felvett visitatioi jegyzőkönyvből az tűnik ki, hogy a jezsuiták gyógy
szertára az „Arany keresztf'-hez volt eredetileg címezve (a kolozsvári 
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az ,,Egyszervu"-hoz), mely cimet az irgalmasok rendi jelvényükkel, a 
gránátalmával, cseréltek föl. így kerülhetett a félretett „Arany kereszt'' 
jelvény egy másik gyógyszertár címeréül. 

Az 1771-ben felvett gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyv homályos 
és hibás szövege a következő: „ . . . Inclyta universitas Domini Dni 
Gratiosissimi Colendissimi Accepto aratioso J . Cottus Bihariensis man-
dato anno 1771 Mensae Mai, ut ab improviso, ac absque ulla praevia 
insinuatione in presentia Dominorum infra scriptorum deputatorum 
Pharmacopea visitiemme statim operi huic accinxi, Apothecamqtie Je-
sovitarum Misericordianorum a spacio unis anni novam erectam, et ad 

A nagyváradi irgalmas-rendi gyógyszertár belseje. 

auream crucemuna cum pretitulatis Dominis invinsi, etc." Megkapván 
Tekintetes Biharvármegye szíves parancsát 1771 május havában, hogy 
mintegy véletlenül és minden előzetes értesítés nélkül az alulírott kikül
dött urak jelenlétében vizsgáljam meg a gyógyszertárakat, tüstént hoz
záláttam ehhez a munkához Irgalmas Jezsuitáknak az aranykereszthez 
(címzett) és egy év óta újonnan felállított gyógyszertárat a fentemlí
tett urakkal együtt meglátogattam . . . 
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A szatmári irgalmas-rendi kórház és gyógyszertár. 

Az erdélyi irgalmas-rendi kórház és gyógyszertárak között a leg-
koraibb alapítású. Két lelkes és áldozatkész püspök, Hám János szat
mári ég Leonhard János tábori püspök létesítette 1834-ben. A gyógy
szertár valamivel később, az irgalmasoknak új rendházukba való beköl
tözése után, 1839-ben nyílt meg. 

A rendház épülete egy tömböt képez, középen a templommal. A 
kozépajtón van a bejárat a kórházba és a rendházba. A középajtótól 
balra van a templomajtó, jobbra a gyógyszertár bejárata. 

rgHpijjjJj 

A szatmári irgalmas rendi kórház és gyógyszertár. 

A rendház eleinte a fölötte csekély javadalmak miatt sokat küz
dött es csak a rend kiváló két tagjának, Gróf Mózes irgalmasrendi 
sebész-főorvosnak és Hecht Viktorián gyógyszerésznek, köszönhető hogy 
az anyagi nehézségeket nagy fáradsággal le tudták győzni. 

Az 1848—49-1 szabadságharc alatt, miután az egész épületet a 
Katonaság, majd a hadifoglyok foglalták le, a szerzetesek rendházukat 
kénytelenek voltak elhagyni. Csak később térhettek vissza otthonukba 
amikor is sebesült és beteg katonák ápolásával folytathatták tovább 
samaritanus működésüket. 

1904-ben a rendházat a kórházzal együtt átalakították és gyógyszer
tarukat u;,ra felszerelték. A rendház főnöke, valamint a kórház és 
gyógyszertár jelenlegi vezetője Csont €fy. Lénárd oki gyógyszerész 
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