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Minden időben az egészség megléte vagy hiánya 
egy olyan téma, amely az embereket nagyon foglal-
koztatta. Érthető is, hiszen egészségesen az ember 
vidámabb és tevékenyebb, ezt az állapotot pedig 
igyekszik minél hosszabb ideig megtartani. Nem be-
szélve az ehhez szorosan kapcsolódó élet-halál kérdé-
se, az élet vizének a felkutatása, létrehozása, szintén 
sok embert foglalkoztatott. Akik pedig a leginkább 
szakavatottak ebben a témakörben, azok az orvosok, 
gyógyszerészek.

Mindkét mesterség tagjai egyetemi végzettségük-
nek és szakmai tudásuknak köszönhetően az értel-
miségiek közé tartoztak, s nagy tiszteletnek örvend-
tek a kora újkorban. Azonban mielőtt az újkorban 
a hivatásos orvosok kizárólag csak orvoslással fog-
lalkoztak volna, a középkorban és a kora újkorban 
a mesterségek és feladatkörök még nem voltak any-
nyira elhatárolódva egymástól. Egy olyan átmeneti 
időszakról van szó, amikor még összemosódtak bizo-
nyos tevékenységek, mint amilyenek a papi, tanári, 
jogtudósi és orvosi szerepkörök. Tanulmányom az 
átfedések szempontjából fogja vizsgálni az erdélyi or-
vosokat a kora újkorban.

Egyetem, peregrináció
és egyetemi képzés a középkori Európában

A középkor keresztény Európájában általáno-
san elfogadott ténynek minősült, hogy a papok, 
ill. a szerzetesek a közösség legmegbízhatóbb tagjai, 
mert mindentudói a lelki és testi dolgoknak egyará-
nt: „hatáskörükbe” tartoztak a tudományok, teológi-
ai és világiak egyaránt. Egyes klérikusok pedig ezeket 
a tudományokat a városokon létrejött egyetemeken 
is tanulmányozták, vagyis intézményes keretek kö-
zött. Le Goff szerint is az intellektuel egy városi je-
lenség, mely együtt jelenik meg a városokkal, ennek 
mintegy következményeként.1

Már csak azért is szükség volt intézményes kere-
tekre, mert a „12. századi reneszánsz”-t gyors fejlődés 

jellemezte,2 a polgári életmód, a polgári szabályok 
úgy irányították az oktatást, hogy az végül a kölcsö-
nös hatásoknak köszönhetően a polgári életmódhoz 
igazodott. Bár az egyetemek még mindig egyházi 
fennhatóság alá tartoztak, fokozatosan kitermelő-
dött egy olyan réteg, mely a polgárosodás hatására 
a szellemi javak szabad áramlását, a kötetlen okta-
tást követelték.3 Az egyetem élén állt a rektor és Pá-
rizsban 1222 tájt az egyetemi hallgatók „natiok”-ba 
tömörültek (francia, normann, pékárd, angol stb.),4 
polgári mintára.

Ahogyan azt a natiok felállítása is tükrözi, az 
egyetemekre távolabbi vidékekről is érkeztek tanu-
lók, peregrinációkra (bujdosásra) indultak saját or-
szágukból. 

A peregrinációs évek nehézségei mellett ott volt 
a diákélet a maga rebellis magatartásával is. A lova-
goknak és a polgároknak köszönhetően a szigorú sza-
bályok kezdenek fellazulni, újítások jelennek meg, 
helyet kap az eredetiség is. A diákokról (polgárokról 
és szerzetesekről egyaránt), akik Európa középkori 
egyetemeire jártak, Huszár Tibor a következőképpen 
ír: „társadalmilag gyökértelen (...) tiszteletlen az egy-
házzal és az uralkodó osztályokkal szemben, rebellis, 
szabadgondolkodó, aki eleve fellázad minden hagyo-
mány és erkölcs ellen.”5

Ennek ellenére a peregrinációs évek lejártával visz-
szaestek ők is a rendes kerékvágásba, s elszegődtek 
papoknak, jegyzőknek,6 s szívesen is fogadták őket, 
hisz ők voltak a kultúra hordozói, megtanulták a jó 
modort, vagyis „udvarképesekké” váltak.7

Azok az egyetemek, ahonnan ezek a jól képzett 
személyek kikerültek, a nagy városokban jöttek létre. 
Az egyik első város, amelyik szélesebb körben fel-
vállalta az iskoláztatást és a szellemi élet fejlődését, 
Párizs volt. Itt már a 10. században működött a Not-
re-Dame székesegyház iskolája. Igazi fejlődésnek vi-
szont a 12. századtól indult, amikor már a szabad 
művészetek mellett teológiát, jogot, sőt talán orvos-
tudományokat is tanítottak.8 A 13. század közepére 

1 HUSZÁR Tibor 1977, 220.
2 TONK Sándor 1979, 7.
3 TONK Sándor 1979, 13.
4 TONK Sándor 1979, 17.

5 HUSZÁR Tibor 1977, 233–276.
6 HUSZÁR Tibor 1977, 276.
7 MAGYARI-KOSSA Gyula 1929, I, 34.
8 TONK Sándor 1979, 11.
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már kialakult az egyetem és a fakultások: az alapot 
a bölcsészet képezte, mely a hét szabad művészetből 
állt („septem artes liberales”: grammatika, dialektika, 
retorika, aritmetika, geometria, asztronómia, muzsi-
ka). Ez az ismeretek enciklopédikus elsajátítása volt. 
Erre épült a következő három: a teológia, a jog és az 
orvostudomány.9

A teológia és orvostudományok szétválása korán 
megkezdődött és már 1224-ben II. Frigyes meghoz-
ta azt a törvényt, miszerint az orvosi tanulmányok 
kilenc évig tartottak. Az első öt év az orvosi tanulmá-
nyoknak volt szentelve. Ez után következett három 
év filozófia, mely az orvostudományba való előké-
születet jelentette. S végül következett még egy év 
szakmai gyakorlat, felügyelet alatt. A kilenc év alatt 
tanulták meg Arisztotelész természettudományi, fi-
lozófiai és asztrológiai munkáit, továbbá megismer-
ték Galenusz, Hippokrátesz, Avicenna munkásságát, 
ugyanakkor gyógyszertant, vizeletvizsgálatot, dieteti-
kát, láztant, különböző betegségeket tanulmányoz-
tak, anatómiát, sebészetet és érvágást (ez utóbbiak 
gyakorlati részét a sebészek vagy a borbélyok végez-
ték az egyetemen és a hétköznapokban). Az egyetemi 
évek alatt az első fokozat, amit meg lehetett kapni, 
a baccalaureatus volt (borostyánosság). Az okleve-
lekben ez úgy is szokott szerepelni, mint „magister 
artium liberalium”. Ezen személyek közül kerültek 
ki a tanársegédek, de ők még nem kaptak engedélyt 
a praktikára is. Abban az esetben, ha megkapta az 
illető diák a licentiatust, akkor egyben elnyerte a pra-
xisnak a jogát is.10

A középkortól kezdődően, s még a kora újkorban 
is, ahogyan a fentiekből kitűnik, ha tudásról-tudo-
mányokról beszélünk, akkor ez majdnem kizárólag 
az elméleti tudásra vonatkozott. Orvoslás terén ez azt 
jelenti, hogy abban az esetben, ha a betegségek gyógyí-
tására új vagy hatékonyabb módszert szerettek volna 
alkalmazni, akkor szükség lett volna több gyakorlati 
tudásra, biológiára, embertani ismeretekre, melyek 
által fel lehet ismerni az emberi szervezet működését. 
Következésképpen szükség lett volna műtétekre és 
egyéb orvosi beavatkozásokra, hogy felül tudják írni 
a korábbi nézeteket, a népi gyógyászatban elterjedt 
közhiedelmeket, melyeket az egyház sem nézett jó 
szemmel, mivel ezeknek többnyire nem volt semmi-
lyen tudományos elméleti alapja. (Az egyház ugyanis 
fenntartotta azon jogát, hogy egyedüli, aki megma-
gyarázhatja a születés, halál, betegségek kérdéseit, 

mert ezek mind Istentől valók.)11 Ennek okán a zsi-
natokon előbb megtiltották a papoknak az orvoslást 
(például 877-ben a regensburgi zsinaton),12 majd ez 
a rendelet enyhült a későbbiekben, mert csak a se-
bészeti beavatkozásoktól tiltotta el az orvosokat, me-
lyek vágással vagy égetéssel jártak (1162-ben a tours-
i zsinaton, 1215-ben a lateráni zsinaton, 1298-ban 
a würzburgi zsinaton).13 Mivel a zsinatokon gyakran 
szerepel az eltiltás a sebészeti beavatkozásoktól, arra 
lehet következtetni, hogy Európa-szerte a papok álta-
lánosan nem tartották be ezen határozatokat.

laicizálódás

Az egyetemet végezettek tevékenységeit tekint-
ve elmondható, hogy tanulmányaik befejeztével 
a papok és szerzetesek nemcsak a kolostorok falain 
belül munkálkodtak, hanem azon kívül is gyako-
rolták hivatásukat, felhasználták tudásukat. Ennek 
egyik legfőbb oka abban rejlik, hogy a 12‒13. szá-
zad Európájában felgyorsul a városi szerveződés: 
a kolostoroknak köszönhetően fejlődik a kézműipar, 
megjelennek a céhek, a zarándoklatoknak köszönhe-
tően megjavulnak az útviszonyok, megjelenik a mo-
narchia. Vagyis egy olyan intézményesítési folya-
mat veszi kezdetét, melyben nagyobb szerephez jut 
az írásbeliség és megjelennek a tisztviselők az adó-, 
vám- és pénzügyek intézésére.14

Az egyetemet végzettek azon csoportja, akik nem 
voltak egyháziak, s nem is vállaltak egyházi szerepet, 
azok jegyzőkként vagy oklevélírókként találtak elis-
merésre, mely javadalom adományozásban is meg-
nyilvánult.15 Ez a maga során hozzájárult az írástudók 
presztízsének növekedéséhez és a laicizálódáshoz.

Másrészt az egyháziak és világiak szétválása le-
hetségessé válhatott, mert az egyetemeken egy olyan 
tudás halmozódott fel a diákokban, melyből nem 
hiányzott az ókori filozófia vagy az arab-zsidó orvos-
tudomány sem.16 (Természetesen az antik kultúrából 
csak az őrződött meg elsősorban, aminek gyakorla-
ti haszna volt vallási értelemben, vagyis a művészet, 
a kézműipar, az irodalom és a tudományok.)17 Míg 
kezdeti célkitűzése az intellektuel képzésnek az volt, 
hogy egyfajta papi értelmiségi réteget, utánpótlást 
képezzen ki az egyház és a kormányzat számára,18 
a későbbiek során, amint láttuk, a városi polgárok 
saját fiaik tanulmányi előremenetelét bízták ezen 
képzett, tudós papokra.19

9 TONK Sándor 1979, 16.
10 MAYER Ferenc Kolos (szerk.) 1927, 139–140.
11 HUSZÁR Tibor 1977, 276.
12 MAYER Ferenc Kolos (szerk.) 1927, 156.
13 KORBULY György 1990, 360.
14 HUSZÁR Tibor 1977, 233.

15 HUSZÁR Tibor 1977, 233.
16 HUSZÁR Tibor 1977, 276.
17 HUSZÁR Tibor 1977, 254.
18 TONK Sándor 1979, 14.
19 TONK Sándor 1979, 13.
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A szabad művészetek, jogtudomány vagy teológi-
ai ismeretek mellett az orvostudományban jártasak is 
fontos szerephez jutottak. Az egyházi személyek fel-
használták tudásukat a kolostorokon kívül is, hiszen 
egyes szerzetesrendeket regulájuk kötelezte a gyógyí-
tásra20 (Benedek-rend, ciszterciek, johanniták, temp-
lomosok, Szt. Klára-rend, Szt. Katalin-rend). A világi 
orvosok pedig a városok vagy nemesek szolgálatába 
szegődtek. A tudományok, az oktatás és az egyház 
tehát egy egységes egészet alkottak.21

Orvoslás a kora újkori Európában

A középkori fonalon tovább haladva kivehető, 
hogy a kora újkori Európában az értelmiségiek sora-
iban az egyházi személyek dominálnak. Így van ez az 
orvostudományok terén is.

Az orvoslást intézményesebb formában is a szer-
zetesrendek vállalták fel. A kolostorok voltak azon 
központok, ahol már a középkorban a gyógyítás hi-
vatalos keretek közt és (relatív) megbízható módon 
folyt. Mivel nagyrészt nem volt szakmai képzésük, 
csak arra alapozhattak, jobb esetben, amit a kolostor 
könyvtári állománya nyújthatott, amit elődeik, vagy 
amit a népi hagyományból összegyűjtöttek. Sajnos 
nem volt mindegyik szerzetes írástudó (hisz ez is csak 
egyike volt a sok tevékenységnek, melyeket a szer-
zetesek űztek és felosztottak egymás között), tehát 
a hangsúly az imádságokra22 és az ezzel egybekötött 
népi gyógyítási szokásokra esett.23

A papok és szerzetesek mindenféle bajok orvoslói 
voltak – lelkieké és testieké egyaránt – mivel a szü-
letés, a halál és a betegségek kizárólag Isten akara-
tából történhettek. Úgy tartották, hogy a betegség 
nem más, mint a bűn megtorlása. Ennek hatására 
még a kora újkori népi gyógyászatban is szilárdan élt 
a hiedelem, hogy egy-egy gyógyulás az angyaloknak 
köszönhető, míg a betegségek, a szenvedés az ördög 
műve, a sikertelen gyógyítás pedig azt jelentette, 
hogy a gyógyító személy az ördöggel cimborál.24

A gyógyulás érdekében tehát a testet és a lelket 
egyaránt orvosolni kell25 – ezért kell a gyógyítónak 
egyben orvosnak és papnak lennie. Ezért aztán nem 
meglepő, hogy a szerzetesek kolostorainak füvész-
kertjeiben a fűszernövények mellett megtaláljuk 
a gyógynövényeket, gyógyszertárakat, melyekkel 
különböző betegségeket gyógyítottak, fájdalmat 
csillapítottak.26

Azt azonban továbbra is észre lehet venni, hogy 
az orvosi tanulmányok elvégzése továbbra sem jel-
lemző. Az egyház pedig látván, hogy mindenek elle-
nére a papok továbbra is orvosi praxist gyakoroltak 
minimális képzettséggel, a későbbiekben a konstanzi 
zsinaton (1418) egy újabb határozatot hozott, mely 
némileg megoldani látszott a helyzetet: azok az orvos 
magisterek, akik a magisteri fokozat elnyerése után 
még két évig hittudományt hallgattak valamelyik 
egyetemen, azok megkapták a kanonokságok egy 
hatodát27 (a klérikus orvos pedig továbbra is csak fel-
ügyeli a késsel vagy izzó vassal történő műtéteket, az 
érvágásokat, amputálásokat, mert ez a borbélyok és 
sebészek feladata volt.)28 Valójában ez utóbbi döntés 
meghozatalában szerepet játszott a reneszánsz a szel-
lemiségének az elterjedése is.29 Azonban még mindig 
általánosan elterjedtek maradtak a hagyományosan 
bevált módszerek a népi hagyományokból és az ókori 
feljegyzésekből.

Ilyen körülmények között az orvoslás még 
nem nevezhető önálló mesterségnek. Ugyanakkor 
az újkorban felerősödik az a folyamat, amely már 
a középkorban elkezdődött: a birtokadományozás 
az egyházi személyek, majd általánosabban az írás-
tudók számára. Lévén, hogy a kora újkorban még 
mindig kevés volt az írástudó, de a monarchikus és 
a céhes rendszerek nagy szerephez juttatták az írás-
tudókat (az adó- és vámszedőket, jogászokat), ezért 
a tanulás egy megélhetési lehetőséggé, a társadalmi 
felemelkedés eszközévé vált. Annál is inkább, mivel 
a királyság hálából birtokadományban részesítette 
a neki szolgálatot tevő intellektuelt.30 A konstanzi 
zsinat némiképp ennek a „hagyománynak” szeretett 
volna véget vetni azáltal, hogy megszabta a korlá-
tokat: kinek lehet, illetve kinek nem lehet egyházi 
méltóságot adományozni. Következésképpen ál-
talános tendenciává vált a kora újkorban, hogy az 
első pár évet valamelyik kevésbé ismert egyetemen 
végezték el a diákok, a doktorátusukat pedig egy 
jelesebb egyetemen szerezték meg,31 hogy biztosítva 
legyen számukra egy jó pozíció az otthoni társada-
lomban. 

A szétválás tehát Európában, a klérus és az orvo-
sok között a 14–15. századtól kezdődik, amikor az 
első egyetemek, megalakulásukat követően 100–150 
évvel ki tudták képezni, nevelni azt az értelmiségi 
réteget, mely többnyire laikusokból tevődhetett ösz-
sze, s amely kimondottan csak a tudományosságnak 

20 MAYER Ferenc Kolos (szerk.) 1927, 136.
21 TONK Sándor 1979, 10.
22 KORBULY György 1990, 361.
23 MAYER Ferenc Kolos (szerk.) 1927, 156.
24 HUSZÁR Tibor 1977, 326.
25 HUSZÁR Tibor 1977, 276.

26 KORBULY György 1990, 359.
27 MAGYARY-KOSSA Gyula 1931, III, 151.
28 KORBULY György 1990, 364.
29 MAYER Ferenc Kolos (szerk.) 1927, 327.
30 HUSZÁR Tibor 1977, 234.
31 TONK Sándor 1979, 22.
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szentelhette életét.32 A kora újkorban pedig ők alkot-
ták a „taláros nemességet”, akik az újnemesek közé 
tartoztak.33

Orvosok az erdélyi társadalomban

Az előbbiekhez képest Erdélyben másképp törté-
nik a váltás. A reformáció korában bár megtörtént 
a szekularizáció és a mentalitás is kezd megváltozni, 
azonban a középkorból hozott hiedelmek, felfogás 
nehezebben kopik ki, mert nem lehet még határo-
zottan világi értelmiségről beszélni.34 Ráadásul sze-
rény az a munkakör is, melyben a laikus értelmiségi 
tevékenykedhetett. A 16–17. századokban ugyan-
is előtérbe kerül ismét a nemesség és az egyház el-
lenőrző szerepe (a művelődés pedig ezáltal némileg 
visszaesik), azonban ez nem lehetett teljes körű fel-
lendülése a feudalizmusnak, mert a fejedelemség 
a központosítással próbálkozott, melynek fenntar-
tásához szüksége volt az értelmiségiekre. Feladatok, 
melyeket elláthattak a laikus értelmiségiek: a jogász-
kodás, a hivatalnoki helyek betöltése (a feudális ál-
lam és nagybirtokok ügyeit kellett csak intézzék), 
orvoslás és gyógyszerkészítés, ill. a könyvnyomtatás. 
Formailag ezek a személyek „ecclesiasticus” státusu-
ak voltak, gyakorlatilag azonban laikus intellektuális 
feladatokat láttak el.35

A szemléletváltásnak egy másik nehézsége, ami 
az orvosokat érinti, abban rejlik, hogy kimondottan 
egyetemi orvosi képzés Erdélyben továbbra sincs. 
Az első orvosi egyetem magyar területen, 1770-ben 
nyitja meg kapuit Nagyszombaton. Bár vannak ko-
rábbi próbálkozások, azonban ezek közül egy sem 
kellőképpen bizonyított (Magyary-Kossa Gyula 
gyűjtötte össze ezeket a feltételezéseket. Ezek közül 
elsőként a Nagy Lajos alapítású pécsi egyetemet je-
lölte meg, ahol létezhetett orvosi fakultáns, a III. 
Béla alapítású veszprémi főiskolát a 12. századból, 
majd említést tesz a budai és pozsonyi egyetemekről, 
illetve a 16. századból a kolozsvári és gyulafehérvá-
ri próbálkozásokról.)36 Maradt tehát a középkorban 
már bevált peregrináció, mecénások segítségével, 
mert a magas utazási költségek miatt és az egyetemi 
évek költségessége miatt a szegényebb diákok nem 
tudták volna egyébként befejezni tanulmányaikat. 
Mecénás lehetett egy-egy gazdagabb nemes (Bekes 
Gáspár Gyulai Pált taníttatta 1571-ben Pádová-

ban),37 fejedelem (Lorántffy Zsuzsanna Tolnai Ist-
vánt pártfogolta 1658-tól), város, vagy protestáns 
hitközösségek (Köpeczi Jánost 1665-ben a sárospataki 
iskola küldi egyetemre Hollandiába),38 akik fedezték 
ezeket a kiadásokat. Támogatásuknak természetesen 
volt egy feltétele is, hogy egy képzett orvost biztosít-
hassanak maguknak. A peregrinációra induláskor az 
ifjúval aláírattak egy nyilatkozatot, miszerint az ifjú 
tanulmányai befejeztével mecénásánál áll szolgálatba. 
Fejérvári István (1681) egy ilyen nyilatkozatot ír alá 
Teleki Mihálynak, melyben az is szerepel, hogy egyéb 
tanulmányokba nem kezd, s az orvosi egyetemet be-
fejezi (Leidában diplomázott).39

Az utazásokat ekkoriban nemcsak a nagy távolsá-
gok nehezítették meg, hanem maguk a körülmények 
is rosszak voltak: gyalogosan, ökrös szekerekkel vitték 
csomagjukat,40 a tehetősebbek lóháton közlekedtek. 
Közbiztonság sem volt, még a papok is fegyveresen 
utaztak. Háborús időkben még nehezebb volt a pe-
regrináció, hiszen akármelyik háborús fél elfoghatta 
és besorozhatta katonának.41

Orvosok – papok
Magyarországon és Erdélyben a klérus tagjai do-

minálták az orvosok sorait, majdnem kizárólagosan. 
Főleg érsekek, püspökök, kanonokok, vikáriusok, 
esperesek, plébánosok és szerzetesek jártak a külföldi 
egyetemekre.42 Elmondható tehát, hogy az első szak-
képzett orvosok a magasan képzett papok soraiból 
kerültek ki, hisz az ő szakmájuk volt, többek közt, 
a toll forgatása, ráadásul regulájuk is előírja ezt („cura 
infirmorum”43). Azonban a műtétek (késsel vagy tűz-
zel történő beavatkozások) még a 15–16. századok-
ban sem voltak méltóak az orvoshoz. Ez a feladat 
a borbélyok és a sebészek, vagy esetenként a hóhérok 
hatáskörébe tartozott.44

A kolduló rendek elterjedésével egy időben ész-
lelhető, hogy az írásbeliség is megnövekedett, főleg 
a városok szintjén, hiszen ezen rendek egyik fontos 
célkitűzése volt, hogy felvegyék a harcot az eret-
nekséggel.45 Ennek egyik leghatékonyabb módját 
a hitvitákban látták, melyek alkalmával nagy szere-
pet kapott a tudományosság, a tudományos érvelés 
a polgárság megnyeréséért, azért a társadalmi csopor-
tért, mely a racionalitásra fektette a hangsúlyt. Felké-
szültségük nemcsak a vallási területre korlátozódott, 
hanem ezen szerzetesrendek regulái rendszerint elő-

32 TONK Sándor 1979, 14.
33 HUSZÁR Tibor 1977, 321.
34 JAKÓ Zsigmond 1977, 11.
35 JAKÓ Zsigmond 1977, 10–23.
36 MAGYARY-KOSSA Gyula 1929, I, 2–5.
37 PATAKI Jenő 2004, 58.
38 PATAKI Jenő 2004, 82.

39 MAGYARI-KOSSA Gyula 1929, I, 37.
40 TONK Sándor 1979, 7.
41 MAGYARI-KOSSA Gyula 1929, I, 41.
42 SCHULTHEISZ Emil 1997, 85.
43 SCHULTHEISZ Emil 1997, 83.
44 KORBULY György 1990, 373.
45 TONK Sándor 1979, 142–143.
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írták a betegek ápolását is. Megszokottá vált, hogy 
a középkor végére a rendházak mellett létezett egy 
infirmárium, vagy xenodochium, vagy ispotály.46 Ar-
ról viszont kevesebbet lehet tudni, hogy a gondozók 
között hány szakképzett orvos volt. Valószínű, hogy 
kevesen voltak, mert a szerzetesek között amúgy is 
alacsony az egyetemet végzettek száma,47 ráadásul az 
orvosok, kirurgusok és patikusok még a késő közép-
korban sem voltak hivatalosan tagjai a betegápoló 
személyzetnek.48 A 15. századtól csökken azon kari-
tatív vagy beteggondozó helyek létszáma, melyeket 
szerzetesrendek irányítottak (főleg az általános belső 
válság49 és a reformáció miatt), azonban még mindig 
Erdélyben van a legtöbb.50

Később, a 16–17. századokban a jezsuiták mű-
ködéséhez is köthető a gyógyítás, azonban ők is csak 
gyógyszerészekként ismertek, akik gyógyszertárakat 
működtettek. Volt köztük képzett gyógyszerész is, 
azonban működésük nem volt jó szemmel nézve 
a polgári gyógyszerészek által, s gyakran a város bezá-
ratta ezeket a gyógyszertárakat.51

A magyar társadalomban azonban már a kö-
zépkor végén egy szemléletváltás veszi kezdetét: az 
újabb generáció, látván, hogy az egyetemet végzett 
személyek, még ha az egyház keretein belül is, de 
sokkal jobb társadalmi elismerésnek örvendenek, 
a tanulásban a felemelkedés eszközét látták.52 Ennek 
a fordulatnak is köszönhető, hogy a 16–17. száza-
di Erdélyben egyre több orvos kap nemesi címet,53 
vagyis egyre többen válasszák a peregrinációt. Erre 
utal az a tény is, hogy az előző korszakhoz képest 
a 16. századtól már sokkal több erdélyi diák tanul 
külföldön. (A Szabó Miklós és Tonk Sándor által 
összeállított névsor időrendi mutatójából kitűnik, 
hogy 1519‒1701 között az egyetemeket látogatók 
száma folyamatosan növekedett, köztük az orvostu-
dományok hallgatóinak létszáma is.)54 Kihasználva 
a gyakori birtokadományozás szokását, egyre többen 
tartottak igényt ezen kiváltságra, s egyre érezhetőbbé 
válik a laicizálódás. 

Orvosok – protestáns papok
A 16. századi erdélyi társadalomban jelentős vál-

tozások mentek végbe, melyek hozzájárultak bizo-
nyos mértékben a teológiai és orvoslási tevékenységek 

szétválásához. A már részben laicizálódott klérus nagy 
része két irányba haladt tovább: a reformációt követő-
en a protestáns ágon folytatták tevékenységüket, főleg 
vallásos és teológiai jelleggel, de továbbra is az intel-
lektuális feladatokat láttak el. A másik része a klérus-
nak teljesen a világi értelmiséghez hasonult.55

A feladatkörök összekeveredhettek, mert a diákok 
a reformáció korában továbbra is hallgattak teológiát 
az egyéb tudományokkal párhuzamosan, s ez a ten-
dencia még a 17. században is jellemző volt. Ilyen or-
vosok voltak: Benedeki Enyedi Sámuel (1649)56 vagy 
Tolnai István (1658).57

Az egyetemek pedig másképpen is hatással voltak 
a vallási nézetekre, mert a diákok közt egy megkü-
lönböztetést érvényesítettek: voltak olyan egyete-
mek Európa-szerte, melyek csak azonos felekezetű 
hallgatókat fogadtak be. Ezek közé tartozott a bécsi 
egyetem, melyen a 18. század második feléig nem 
avatták a protestánsokat doktorokká.58 Éppen ezért 
az erdélyi tanulni vágyó protestáns ifjúság megosz-
lott: a lutheránusokat a németek fogadták be, míg 
a kálvinistákat a hollandok, angolok és skótok.59 
Ilyenek voltak például a brassói Ziegler András, aki 
1610-ben Wittenbergben kapott orvosi diplomát, 
majd otthon lelkész és orvos lett, vagy Benedek Enye-
di Sámuel, a nagyváradi református iskola igazgatója, 
aki 1649-ben Uttrechtben tanult teológiát, filozófiát 
és orvostanból diplomázott.60 Így az orvosi vagy or-
vosdoktori diplomával rendelkezők teológiai végzett-
séggel is rendelkeztek, s ez fokozhatta a vallásosságot 
vagy biztosíthatta a vallási tevékenységet az orvosok 
életében. 

A polgári rétegből származó (protestáns) papság 
azonban megteremtette azt a váltást, melynek ered-
ménye az intellektuális tevékenységek szétválása lett, 
hiszen a világi és intellektuális tevékenységben volt 
már némi tapasztalatuk a városiasodás következtében. 
Ilyen erdélyi szász származású orvos-pap volt Nagy-
szeben városi orvosa, Brenner Márton (1549‒1553), 
aki elsőként adta ki Bonfini Decadját61 és a belső ta-
nácsnak is tagja volt.62

Fogékonyabbak voltak az olyan témák iránt, me-
lyek közvetlenül érintették a családjukat: saját anyagi 
kérdéseik, jogi helyzetük, gyermekeik jövője érde-
kelte őket.63 Kapcsolatot kellett tehát fenntartsanak 

46 KUBINYI András 2004, 188.
47 TONK Sándor 1979, 143.
48 De CEVINS Marie-Madeleine 2003, 61.
49 KUBINYI András 2004, 53.
50 De CEVINS Marie-Madeleine 2003.
51 MAGYARY-KOSSA Gyula 1931, III, 252.
52 MAYER Ferenc Kolos (szerk.) 1927, 156.
53 MAGYARY-KOSSA Gyula 1929, I, 60.
54 SZABÓ Miklós, TONK Sándor 1991, 349–355.
55 Részben ezzel is magyarázható, hogy ebből a korszakból miért 

találtak nagyon kevés adatot a kutatók, konkrétan a katolikus 
orvosokra vonatkozólag.
56 PATAKI Jenő 2004, 78.
57 PATAKI Jenő 2004, 88.
58 MAGYARY-KOSSA Gyula 1929, I, 5.
59 MAGYARY-KOSSA Gyula 1929, I, 5.
60 PATAKI Jenő 2004, 78.
61 PATAKI Jenő 2004, 53.
62 MAGYARY-KOSSA Gyula 1931, III, 222.
63 JAKÓ Zsigmond 1977, 19.
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a világi társadalommal, a laicizálódás könnyebben 
végbemehetett itt, mint a katolikus papoknál.

A helyzet elmélyülését a státusuk is befolyásolta: 
a papok „ex offició” nemesek voltak, ezt még a közép-
korból hozta magával az erdélyi társadalom. Azonban 
ez a privilégium nem vonatkozott utódaikra, ezért 
általában a fiúgyermekek is a papi, tanári vagy ta-
nítói pályát választották. Tevékenységük ezáltal nagy 
mértékben kötődött a művelődéshez, tanuláshoz, 
vagyis a világi életmódhoz. Az uralkodó osztály eb-
ben kevesebb szerepet vállalt a szekularizáció miatt, 
hiszen a papi hivatás számukra általában már nem 
jelentett nagy előnyt.64 A protestáns papok státusa 
megszilárdult Bethlen Gábor fejedelem uralkodásá-
nak idején, amikor a fejedelem 1629-ben elrendelte, 
hogy a nemesi cím átörökíthető: a protestáns papok 
utódait egyetemlegesen megnemesítette. Ez még in-
kább hozzájárult, hogy az átáramlás a papi rendből 
az értelmiségibe állandósuljon (érvényesülési vágy 
esetében): a papi családokban felnőtt ifjaknak nem 
lévén vagyonuk, a tanulás fele irányultak, hogy ne 
szegényedjenek el.65 A szász universitas pedig 1674-
ben egyenesen megtiltja az áttérést a világi rendből az 
egyháziba, azonban ez a jelenség még száz év múlva 
is kimutatható a két kategóriába tartozók közti súr-
lódások által.66

Nem egyértelmű azonban, hogy Erdélyben a pa-
pokból lettek az orvosok, vagy az orvosok vállaltak 
papi, esperesi feladatokat. Egyrészt azok a protestáns 
papok, akiknek orvosi tanulmányaik is voltak, adott 
esetben orvosi praxist is vállaltak, néha anyagi meg-
fontolásból is,67 hiszen a szekularizáció óta a papi 
pálya már nem volt olyan kecsegtető.68 Ha a másik 
irányból közelítjük meg a kérdést, akkor észrevehető, 
hogy az orvosoknak is nehéz volt a megélhetőségük, 
állandó anyagi gondokkal küszködtek. A városok 
ugyanis, akik alkalmazták őket, mint városi orvosokat 
kis fizetést adtak, s többször el is maradtak a fizeté-
sekkel (háborúk és pestis dúlása miatt). Például Bras-
só városi orvosának, Pálnak (Paulus, 1532‒1540) az 
évi fizetése 50 forint volt;69 Jakab vagy Jacobus nevű 
nagyszebeni városi orvos pedig többször fordult be-
adványokkal a város tanácsához, hogy adják meg a fi-
zetését. (Mindegyik esetben figyelmen kívül hagyta 
a város tanácsa a kérelmezést, a végén pedig Báthori 
István, Erdély vajdája – 15. század – kellett rászóljon 
a városra, hogy tegyenek eleget az orvos kérésének, 

mert ellenkező esetben nem kapnak egykönnyen 
újabb városi orvost.)70 Ezért a várostól kapott orvosi 
fizetésüket ki kellett egészítsék egyéb tevékenységek-
kel: tanítottak, papok, városbírák, gyógyszerészek 
lettek.71 Lásd Köpeczi János (1673) egy időben orvos, 
tanár,72 valamint Tolnai István (1665–1689) orvos, 
esperes és tanár volt.73 Tehették ezt, mert a kora új-
korban még mindig alacsony volt az értelmiségiek 
száma, legyen szó akár orvostudományról, jogtudo-
mányról, akár teológiáról.74

Az orvoslással foglalkozó papok azáltal, hogy az 
emberek fokozott mértékben igényt tartottak a se-
gítségükre, akaratlanul el kellett hanyagolják egyéb 
tevékenységeiket. Azon klerikusok, akik a kancellári-
ákban működtek vagy orvoslással foglalkoztak – ré-
vén, hogy egyre több időt töltöttek a nép körében, 
tudásukat a társadalom javára fordították –, akarat-
lanul is laicizálódtak.76 Egyre inkább megszűnt az 
orvosi gyakorlatot folytató papok munkásságának a 
létjogosultsága,77 s ezzel egy időben megnövekedett a 
világi orvosok létszáma. Az igény a laikusok részéről 
is észlelhető, hogy felsőbb oktatásban részesüljenek. 
Természetesen ez az igény is fokozatosan alakult ki. 
Ez a laikus értelmiségi réteg kialakulhatott, nemcsak 
a polgárosodás következményeként, hanem azért is, 
mert a feudális monarchia (lépést tartva a kor köve-
telményeivel) egyre inkább igényt tartott egy olyan 
szakmai elitre, amely kimondottan csak a világi dol-
gokra tudott koncentrálni egy olyan fejlődő társa-
dalomban, melyben a központi hatalom egy fejlődő 
tendenciát mutatott.

Orvosok – hivatalnokok
A feladatköröknek második összekeveredése 

a reformáció kori Erdélyben szorosan kapcsoló-
dik a laicizálódás és a szekularizáció jelenségeihez. 
Ekkor ugyanis a világiak egyre nagyobb számban 
jelentek meg az egyetemeken (Szabó Miklós és 
Tonk Sándor munkája is erre enged következtet-
ni), kancelláriákon, jogi ügyek lebonyolításában, s 
nem utolsó sorban az orvostudományban is. Ettől 
kezdve ezek lettek azok a tevékenységek, melyeken 
belül az összekeveredés észlelhető, hiszen az írás-
beliség hiányossága Erdély területén arra késztette 
a magasan képzett személyeket, hogy több feladat-
kört is ellássanak egy időben: orvoslás, prédikálás, 
oktatás, a diplomáciai és politikai ügyeknek a le-

64 JAKÓ Zsigmond 1977, 19.
65 JAKÓ Zsigmond 1977, 19.
66 JAKÓ Zsigmond 1977, 20.
67 Magyary-Kossa szerint a protestáns orvosok hátrányosabb 
helyzetben voltak katolikus társaikhoz képest. MAGYARY-
KOSSA Gyula 1929, I, 99.
68 JAKÓ Zsigmond 1977, 19.
69 PATAKI Jenő 2004, 53.

70 PATAKI Jenő 2004, 52.
71 MAGYARY-KOSSA Gyula 1929, I, 99.
72 PATAKI Jenő 2004, 82.
73 PATAKI Jenő 2004, 88.
74 JAKÓ Zsigmond 1977, 17.
75 TONK Sándor 1979, 144.
76 SCHULTHEISZ Emil 1997, 86.
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bonyolítása is. Ilyen orvosi személyiségek voltak pl. 
Köpeczi János (gyulafehérvári iskola tanára is 1673-
tól),77 Tolnai István (orvos, tanár, pap is, 1662-től)78 
Blandrata György, Kovacsóczy Farkas, utóbbiak dip-
lomaták és politikai ügyekben jártas fejedelmi or-
vosok voltak. 

Megfigyelhető, hogy a fejedelmi udvarokban gya-
kori a külföldi származású orvos: olasz (a legtöbb), 
francia és német. A tény, hogy a fejedelmek udva-
rában az orvosok túlnyomó többsége nem volt sem 
erdélyi, sem magyarországi, arra enged következtet-
ni, hogy a külföldiek nagyobb megbecsülésnek ör-
vendtek, mint az itthoniak. Ez a jelenség még job-
ban magára vonja a figyelmet, amikor megvizsgáljuk 
a fizetések közti különbséget: míg a 16. század elején 
Brassóban Pálnak (Paulus) az évi fizetése 50 forint, 
addig Stopius Mártonnak (Martinus Stopius Alosta-
mus Flandrensis) 100 forint.79 Azonban valószínűleg 
itt csak divatról lehet szó, hiszen a külföldi orvosok 
is ugyanazokra az egyetemekre jártak, mint az erdé-
lyiek, ugyanazt tanulták, ugyanazoktól a professzo-
roktól. Lényeges különbség tehát alig lehetett tudás 
szintjén az orvosok között.80

Az orvosoknak nem volt nehéz bejutniuk a fő-
urak, fejedelmek kegyeibe, hiszen az elit réteget kép-
viselték, akik nemcsak a tudományokban, hanem 
a jogban, teológiában és udvari életben is jártasak 
voltak. Külföldi tanulmányok alatt az ifjak megta-
nulták a jómodort is, úgymond „udvarképesekké” 
váltak.81 Visszatérve szívesen látták őket a főúri udva-
rokban mint a haladó szellemiség képviselőit és köny-
nyűszerrel be tudtak illeszkedni ebbe a környezetbe. 
A nemesség ugyanis igyekezett lépést tartani a kor 
szellemével és szívesen látták a világjárt orvosokat, 
mert a latin, a görög nyelv ismerete, az antik művelt-
ség megbecsült érték volt Erdélyben is, akárcsak más-
hol Európában. A nemesség gyakran a gyermekeik 
nevelését is ezen felvilágosult szellemiségű orvosokra 
bízta.82 Nowopolski Albert lengyel orvos, aki egyben 
hittudós és bölcsész is volt, az ifjú János Zsigmond 
nevelésével lett megbízva.83

Az orvosoknak nagy előrelépést jelentett, ha be-
kerültek egy-egy nagyobb udvarba. Ha nem is ma-
radtak itt hosszabb ideig, általában biztosítva volt 
számukra a nagyobb városokban egy jó városi orvosi 
állás. Így például János Zsigmond korában Bogner 
Péter számára, aki fejedelmi udvarból Brassóba ke-

rült,84 II. Rákóczi György fejedelem egyik udvari or-
vosa pedig, Ascanius a fejedelmi udvarból Trencsénre 
került orvosnak.85

Megbecsültségüknek egy másik jele abban is tet-
ten érhető, hogy a nagy vagyonú és befolyásos neme-
sek gyakran úgy emlegetik udvari orvosaikat, mint 
barátokat. Kőrös Gáspár orvos Nádasdy Tamás ná-
dornak volt jó barátja és Caprioni doktor Bocskay fe-
jedelemnek volt meghitt barátja.86 Tisztelték a „mű-
velt medicinae doctor”-okat és társaságukba fogadták, 
sőt némely esetben komaságok is születtek ezekből 
a közvetlen kapcsolatokból, pl. Köleséry Sámuel ab-
ban a kiváltságban részesült, hogy Károlyi Sándor 
gróf komájának választotta.87

Politikai szerepük az udvari orvosoknak több te-
rületen megmutatkozik. Számon vannak tartva mint 
kancellárok, legbizalmasabb emberek, akik követség-
be mentek a török szultánhoz, az osztrák császárhoz, 
moldvai és havasalföldi vajdákhoz. Zimmermann Jó-
zsef orvos (a 16. század első felében) Izabellát kísérte 
jövendőbelijéhez, Szapolyai Jánoshoz.88 Blandrata 
György olasz származású orvos nem sokkal Zimmer-
mann után, az 1560-as években jutott komoly sze-
rephez: Dávid Ferenccel megalapították a magyar 
unitárius egyházat, rábírták a rendeket, hogy hű-
ségesküt tegyenek János Zsigmondnak, később pe-
dig az ifjú fejedelmet Blandrata kísérte el Szulejmán 
szultánhoz. János Zsigmond uralkodására különben 
jellemző, hogy a politikai hatalmat maguk az udvari 
orvosok tartották a kezükben, azáltal, hogy kihasz-
nálták a fiatal fejedelem gyenge egészségi állapotát, s 
nem engedtek senkit a közelébe.89 Kovacsóczy Farkas 
(a 16. század második felében), bár orvosként kezdte 
karrierjét, Báthory István fejedelem alatt Erdély kan-
cellárja volt. 

Politikai szerepük nemcsak az udvari orvosoknak 
volt, hanem a világiaknak is. A városi orvosok közül 
többen városi bírók lettek, követségbe mentek Mold-
vába és Havasalföldre. Az utóbbi főleg a brassói or-
vosokra volt jellemző. Teutsch András előbb Nagysze-
ben városi orvosa (1693), majd praxisát abbahagyva 
városi tanácsnok lesz, később meg polgármesterként 
említik a dokumentumok.90 A politikai és közéleti 
szerep mind a kora újkor előtt, mind azt követően 
rangosabbnak minősült, mint az orvosi tevékenység, 
mellyel szemben még mindig létezett egyfajta sajnál-
kozás. Többre volt becsülve a szabad ég alatti munka, 

77 PATAKI Jenő 2004, 82.
78 Uo., 87.
79 PATAKI Jenő 2004, 53.
80 KORBULY György, 1990, 373.
81 MAGYARY-KOSSA Gyula 1929, I, 34.
82 HUSZÁR Tibor 1977, 362.
83 PATAKI Jenő 2004, 55.

84 PATAKI Jenő 2004, 56.
85 PATAKI Jenő 2004, 62.
86 MAGYARY-KOSSA Gyula 1929, I, 60.
87 Uo.
88 PATAKI Jenő 2004, 54.
89 MAGYARY-KOSSA Gyula 1929, I, 78.
90 PATAKI Jenő 2004, 64.
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mint a könyvek olvasása.91 Valószínűleg ennek tud-
ható be az az általános jelenség, mely a forrásokban 
is megfigyelhető, hogy amint egy orvos közéleti sze-
repet vállal egy város életében, az orvosi tevékenyke-
déséről már alig vagy egyáltalán nem találni adatot. 
Gyulai Pál például, aki előbb Báthory István fejede-
lem orvosa, majd titkára, s végül Erdély kancellárja, 
egyetlen orvosi munkát sem hagyott hátra, s amint 
a fejedelem magántitkára lett, nem ismeretes semmi-
lyen orvosi tevékenysége.92 Hasonló a helyzet Teutsch 
Andrással, Nagyszeben városi orvosával, aki tanács-
noki, majd polgármesteri s végül királybírói hivatali 
ideje alatt nem gyakorolta orvosi praxisát.93

Azok az erdélyi orvosok, akik a közügyekkel, po-
litikával is foglalkoztak, nagyon jól nyomon követ-
hetőek, s ezért is tudunk többet róluk, mind a vá-
rosi közszereplésükről vagy udvari tevékenységükről, 
mind korábbi életükről (származásuk, tanulmánya-
ik, orvosi praxisuk, műveik stb.). Ezekből és egyéb 
városi feljegyzésekből kitűnik, hogy egyes városi 
orvosok megmaradhattak állásukban életük végéig, 
hacsak kölcsön nem kérte őket valamelyik másik vá-
ros vagy nemesi udvar. Erre viszont külön engedélyt 
kellett kérni a városi tanácstól, s még a nemesek is 
legtöbb csak két napra kérhették kölcsön, hisz a vá-
ros alkalmazta és fizette. Magyarországon több olyan 
szerződést is találtak, melyekben meg volt szabva, 
hogy milyen feltételek mellett alkalmazhatott a város 
egy orvost, Erdélyben azonban ilyet még nem talál-
tak.94 Ellenben feltételezhető, hogy ilyen szerződések 
Erdélyben is léteztek s az orvosokat a város fizette, 
mert több városi jegyzékből is kiderül a fizetés össze-
ge. Így például Andreas nagyszebeni városi orvosnak 
1497-ben az évi fizetése 75 forint volt. Egy másik fel-
jegyzés szerint Johannes brassói orvosnak 1520-ban 
8 forint volt a fizetése, mely 1523-ban 20 forintra 
emelkedett.95 Arra is van példa, hogy a fejedelmi ud-
varokhoz az orvosokat nem csak ideiglenesen kérték 
el a városoktól, hanem nagyobb bért ígérve csalták 
el őket városokból vagy az egyetemek karáról. Ez 
történt Simonius Simon esetében is, aki lipcsei tanár 
volt, mielőtt Báthory István udvarába nem hívatta96. 
Az sem ritka, hogy miután egy-egy orvos hosszabb 
időt töltött a nemesi udvarban, később a nagyváro-
sok jegyzékeiben bukkant fel a neve mint városi or-
vosé. János Zsigmond idejében Stuff fejedelmi orvos 
és Nagyszeben városi orvosa is volt. Braun András 
úgyszintén.97 Báthory István fejedelemsége alatt Aval 

Dezső és Brassói Pál Nagyszeben városi orvosai vol-
tak, s csak ezután váltak fejedelmi orvosokká.98

Sajnos éppen mivel nagyon közismert és politi-
kailag aktív személyek voltak, gyakran váltak az ud-
vari intrikák áldozataivá, sőt némelyikük börtönbe is 
került, mint Moralto János orvos (őt küldte Mihály 
havasalföldi vajda követségbe Báthory Zsigmond-
hoz, aki börtönbe vetette az orvost)99, vagy gyilkos-
ságok áldozatai lettek, pl. Schultetus a 17. században 
(Brandenburgi Katalin, az özvegy fejedelemasszony 
be akarta börtönözni egykori kegyencét, de az el-
fogatást követően Fogaras vára fele menet Schulte-
tust meggyilkolták, holttestét pedig az Olt folyóba 
dobták. Mai napig sem lehet tudni, hogy kik voltak 
a tettesek, de már akkoriban is több gyanúsítottja 
volt a bűncselekménynek.)100

Orvosok – tanárok
Elismertségüknek egyik fontos bizonyítéka, hogy 

gyakran kérték át őket más városokba, országokba, 
úgy is, mint tanárokat.101 Az oktatást ugyanis gyakran 
tekintették szívügyüknek a világi orvosok. Ezért az-
tán a két feladatkör gyakorta fedte egymást. A refor-
máció korától kezdődően pedig a protestáns orvosok 
rendszerint az oktatást is elvállalták, bár a 17. század 
második felében a kettőt már egyre nehezebb volt 
egyeztetni. Ugyanis a gyógyítás megkövetelte, hogy 
az orvos elhagyja a várost, hogy a betegeket meg-
látogassa, s volt, amikor több napra is távol kellett 
legyen a várostól. Ilyenkor pedig nem volt, aki meg-
tartsa az órákat, s ez a polgárok elégedetlenségéhez 
vezetett. Ez történt például Benedeki Enyedi Sámuel 
esetében is (1664), akire panaszt tett a nagyenyedi 
városi lakosság, hogy az orvosi gyakorlat hosszas és 
gyakori távolmaradást igényel. Többnyire a vidéken 
élő urakhoz kellett menjen gyógyítani, ami azt jelen-
tette, hogy főleg esős időben több napot vett fel az 
utazás, részben a távolság, részben meg a rossz útvi-
szonyok miatt, így nem tudott idejében visszaérni a 
tanítási órákra.102

következtetések

Mindhárom esetben, amikor az orvosi gyakorlat 
keveredik egy vagy több szerepkörrel (papi, tanári, 
politikai), észrevehető, hogy az orvosi tevékenység 
háttérbe kerül. Azonban kevésbé valószínű, hogy 
azon személyek, akik a haladó szellemiségű Európá-

91 MAGYARY-KOSSA Gyula 1929, I, 57.
92 PATAKI Jenő 2004, 58.
93 PATAKI Jenő 2004, 64.
94 MAGYARY-KOSSA Gyula 1929, I, 105.
95 MAGYARY-KOSSA Gyula 1929, I, 52.
96 Uo., 57.

97 Uo., 56.
98 Uo., 57.
99 PATAKI Jenő 2004, 59.
100 MAGYARY-KOSSA Gyula 1931, III, 342.
101 MAYER Ferenc Kolos (szerk.) 1927, 191.
102 PATAKI Jenő 2004, 80.
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ból visszatértek Erdélybe, emelkedve a ranglétrán, 
emiatt hagyták volna abba orvosi praxisukat. Va-
lószínűbb, hogy továbbra is gyakorolták az orvosi 
tevékenységüket, csak a két szerepkörnek a fontos-
sági sorrendje az, ami miatt az egyik elhomályosítja 
a másikat. Az viszont kitűnik, hogy ezek a magasan 
képzett személyek éppen azért vállaltak több szerepet 

– az anyagi előnyök mellett –, mert tanultságuk és 
a kor átmeneti jellege megengedte nekik ezt a szerte-
ágazó életmódot. A 18. századtól azonban ez az élet-
mód, a több különböző feladatkör felvállalása egyre 
lehetetlenebbé vált, mert mindegyik szerep feladat-
köre egyre jobban kibővült.

Bálint Ildikó  –  doktori hallgató, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Történelem–Filozófia Kar, Magyar Történeti Intézet 
  (Kolozsvár)
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Medici din Principatul Transilvaniei
(Rezumat)

În epoca modernă timpurie în Transilvania începe să se delimiteze concret o altă categorie: cea 
a intelectualilor. Încă din vremea Renaşterii urmarea unei facultăţi devine un scop, pentru a ţine pasul cu 
Europa dezvoltată, pentru a aduce viaţa culturală pe acest teritoriu. Între aceste persoane care urmează una 
sau mai multe facultăţi se numără (pe lângă cei care urmează cursurile de teologie sau drept) și cei care învaţă 
medicină și vor să devină medici. 

În epoca modernă timpurie medicii laici nu s-au despărţit în totalitate de medicii clerici, delimitarea celor 
două categorii nu este clară. Însă se văd deja schimbări în favoarea medicilor laici sunt vizibile conflictele 
etice şi sociale din cauza îndepărtării clericior laicizaţi şi cei care au dorit să păstreze caracterul bisericesc 
a preoţimii.

În ceeace priveşte numărul lor între sec. XVI–XVII nu se poate afirma că au fost mulţi medici în 
Transilvania. Însă trebuie luat în considerare că în evul mediu nu se practica medicina decât la nivelul 
cunoaşterii plantelor medicinale (în mare parte) şi din cauza faptului că nu au cunoscut consecinţele pozitive 
ale intervenţiei medicinale nici nu s-a format această cerinţă. Odată cu epoca modernă timpurie opinia 
oamenilor nu putea să se schimbe drastic, decât într-un ritm mai lent. Comportamentul şi părerea lor în 
legătură cu atenuarea durerii s-a schimbat încet, doar în prima jumătate a secolului 17. marile oraşe pun 
mare accent ca oraşul să dispună de medici laici şi profesionişti la fel şi nobilimea.

Medicii din epoca modernă timpurie au fost respectaţi în rândul oamenilor pentru că au urmat facultatea 
în Europa, erau foarte bine educaţi. Din acest motiv au ocupat funcţii de bază în politică şi diplomaţie. 
Sigur că şi salariile şi retribuţiile au fost pe măsura nobilimii, au trăit ca atare, au fost nobilizaţi şi respectaţi 
pretutindeni.

Doctors of the Principality of Transylvania
(Abstract)

At the beginning of the modern period of Transylvania in the 16–17th century one could find more and 
more intellectuals. Some of them from the clerical order but some of them from the laity. Those from the 
laity were studying law or medicine. Doctors in Transylvania at this time were hard to separate from the 
clergy. In the middle age the clergy took care of the ill and deceased people. Medicine at this point was based 
on folk medicine and beliefs, but in the modern era more and more from the laity start to study medicine 
at the universities of Europe, but to gain better skills these courses were attended by some of the clergy 
too. In Transylvania laity doctors can be found especially in the Saxon cities, payed by the city-council, but 
sometimes they are invited by noblemen or principals to stay at their courts for a longer or shorter time. In 
time more and more cities were asking for professional doctors to take care of those who are ill inside and 
outside of the walls. These well prepared doctors had a high prestige among the burghers and nobles because 
they could cure and they were intellectuals. Because of their knowledge, beside their medical one they could 
have held other positions too, such as political or diplomatic ones.


