
ESZTERGOMI GYÓGYÍTÓ RENDEK AZ ÁRPÁDOK ALATT 

Mind Linzbauer kódexe, mind Magyary-Kossa „ma
gyar orvostörténeti adattára" azzal kezdődik, hogy Szent 
István királyunk 1000-ben alapította az esztergomi ispo
tályt Szt. Lázár szegényei számára. Az ispotály szinoni
mái : xenodochium, leprosorium, avesorum, cruciferum, 
amelyek ugyan eltérő jelentésűek, de a forrásértelmezés
ben megtalálhatók. A forrás persze közös; Toldy Ferenc
nek az 1852-ben közzétett Chronicon Hungarorum Poso-
niense című kritikai kiadása, amelyben „Zent Lazar Zi-
giny" (Magyary-Kossa pontatlanul „Zent lasar zyginit" 
említ), azaz Szent Lázár Szegényei szerepelnek. A forrás
értelmező Knauz Nándor és Zubriczky szerint István kirá
lyunk ide záratta volna az augsburgi vesztes csatából 
visszatért gyászmagyarokat. Magyary-Kossa cáfoló 
fenntartásai igen logikusak; egyrészt valószínűtlen, hogy 
megcsonkított szerencsétleneket „leprások" közé helyez
zenek, másrészt a lazarita rend István király idején ha
zánkban még nem létezett, végül kronológiai képtelenség 
a Lech-mezei vereség (955) után 45 esztendővel ilyen 
elhelyezési gondokat feltételezni. 

A fenti fundamentális prioritás arra ösztönzi a hely
történészt, hogy részletesebben vizsgálja meg az általános 
állításokat, s megpróbálja topográfiailag behatárolni az 
egykori ispotály (hazánkban az első) helyét annál in
kább, mert Magyary-Kossa további állítása szerint „az 
esztergomi poklosoknak és a Lázár-rend esztergomi pok
losházának kifejezett nyoma nem maradt." Az utóbbi 
idők ásatásainak eredményei azonban azt bizonyítják, 
hogy megvan az esztergomi poklosok házának helye, s 
nem azonos az István király alapította ispotályéval. 
Egyáltalán az esztergomi gyógyítói rendek története sok
kal gazdagabb, mint ahogy eddig gondoltuk. Az egyházi 
szegényápolás múltjának legjobb ismerője, Ratzinger 
már a 100 évvel ezelőtt megjelent könyvében 1181-ből öt 
esztergomi gyógyító rendről tesz említést. A rendek száma 
és koraisága messze kiemelkedik az akkori Magyarorszá
gon. Magyarázata kézenfekvő; Esztergom ebben az idő
ben az ország fővárosa volt, a király pedig III. Béla, aki 
alatt fénykorát élte a kelta eredetű dunaparti helység. 
A Várhegy épületeinek legépebb állapotban megmaradt 
része III. Béla idejéből való, amelynek architektúrája 
egyértelműen francia hatásra utal. A falak viszonylagos 
épségét és gyönyörű ornamentikáját a föld őrizte meg a 
pusztításoktól, a 30-as évek ásatásai tárták fel a királyi 
székhelyet, a korai gótika legelső magyarországi emlékét. 

Az Árpádok alatt Esztergom legsűrűbben lakott és 
gazdaságilag legfontosabb része a királyi város (Civitas 
Strigoniensis) volt, területileg ez nagyjából a városköz
pontnak felel meg. A Kisdunától a mai Zalka Máté 
utcáig, a Mártírok útjától (régen Lőrinc utca) az Árokso
rig (ma Rudas László utca) védhető árok- és falrendszer 
vette körül, csak különböző tájolású kapukon lehetett a 
városba jutni, azonban több egyházi kerületre (contrata 
ecclesiae) oszlott. Királyi udvarnokok, szabad vendégné
pek (hospites) a román nyelvcsaládhoz tartozó latinusok, 
valamint zsidók lakták vegyesen, de nem elvegyülten, 
hiszen mindenki lehetőleg a saját egyházi, gazdagsági és 
a királytól függő hatalmi érdekeltségének a területén 
lakott. A város az Árpádkor elején egyedül rendelkezett 
árumegállító és vételi elsőbbséget biztosító joggal, amely
nek óriási volt a jelentősége. Egyrészt a Duna, mint 
víziút, másrészt a keletről nyugatra vezető római eredetű 

Via Ulpia TrajansL, továbbá északról délre a Garam völ
gyében fekvő útvonal a közép-európai kereskedelem köz
pontjává tette Esztergomot, a királyi székhelyet egyedül 
megillető pénzverési jog pedig egyértelműen bizonyítja a 
székesfővárosi rangot. A vámjövedelmek előbb a királyi 
kincstárat, később a káptalan tulajdonát gyarapították. 
Korabeli oklevél tanúskodik a különböző plebániaegy-
házak (Szt. Péter, Szt. Kereszt, Szt. Magdolna) létezésé
ről, s a zsinagóga, Kohn Sámuel szerint az ország első 
zsinagógája körül találta az akkor Esztergomban járt 
bécsi rabbi a zsidó negyedet, Jiczah ben Moseh említést 
tesz a helyi hévízi tónál a zsidó asszonyok rituális fürdé
séről. 

Elképzelhetetlen, hogy ilyen fejlett és központi fek
vésű középkori városrendszer, a Civitas Strigoniensis 
nem rendelkezett volna kórházi funkciót betöltő egészség
ügyi építménnyel. Egyik korabeli oklevelet „in domo 
Hospitalis Sancte Crucis de Strigonio", vagyis az eszter
gomi Szent Kereszt-ispotály házában állították ki. Léte
zett tehát önálló ispotályos rendként Szt. Kereszt-ispo
tály, ám topográfiai valószínűségéről megoszlottak a vé
lemények. A nagyérdemű Némethy Lajos szerint a vár
ban (in Castro) állott, ami a szeparáltság és nehezen 
megközelíthetőség szempontjából egyaránt valószínűt
len. Sinka Ferenc Pál, és Reiszig Ede helytörténészek 
szintén a városon kívül eső pénzverőhely, Kovácsi plébá
niatemplomának maradványaihoz kapcsolták. Nem tud
ni miért, mert Kovácsi községnek a vele szomszédos Csut 
monostorának területén, amely a két helyiséget összekö
tötte, külön ispotálya létezett. Horváth István az eddigiek 
ismeretében, továbbá topográfiai felméréseket végezve a 
mai Kossuth utca 58—66, illetve a Magyar utca 2. szám 
szögében fekvő területre teszi a kérdéses Szt. Kereszt
ispotály egykori helyét. A most felújításra kerülő rác 
templom és az úgynevezett Gogolák-íéle ház alatt Szent 
István korában épült kolostor komplexum romhalmaza 
rejlik. A próbaásatások, a helyiség jellege, továbbá a 
XIX. század elejéig végig követhető egészségügyi funkció
ja Horváth István feltételezését támasztják alá, itt kell 
tehát keresnünk az első esztergomi ispotály nyomait (az 
1777-es Eperjessy-féle térképen még a „Xenodochium 
Cittis" megjelölés szerepel, amely valószínűleg István 
királyig vezethető vissza, de semmiképp sem azonos a 
lazariták aversoriumával. 

Olyan országban, mint a mienk, ahol a történelem 
folyamán falvak-helyiségek százai tűntek el a térképről, 
a dűlő- és a dombneveknek fokozott jelentőséget kell 
tulajdonítanunk. Ilyen az Esztergom—Tát—Dorog há
romszögében fekvő Lázár-domb, amely mindig Eszter
gomhoz tartozott, s ma a Sintérház található rajta. A vá
roson kívül a dorogi és táti út közötti Lázár-domb egy 
xenodochiummal megtoldott kolostor romjait rejti. Első 
hiteles forrásunk a XII. századból való, amikor a szent 
király (ez a helyiség is a tatárjáráskor tűnt el), Nyir és 
Dorog közti határjárás alkalmával említik a „crucifero-
rum Sancti Lazari" földjeit. Ez a tény pedig megegyezik 
Ratzinger állításával. A leprásokat ápoló lazariták rendje 
tehát a XII. századtól ténykedett. A leprát a keresztesvité
zek hurcolták be, márcsak azért sem létezhetett 1000-ben 
Szt. Lázár szegényeinek ispotálya. Knauz és Zubriczky 
félreértésére az lehet a magyarázat, hogy a „gyászmagya
rok" utódainak tartották azokat, akiknek orra és füle 



vagy bőrfarkas, vagy bőrrák következtében csonkolódott, 
így hasonlók voltak a Lech-mezőről csúfítva visszatértek
hez. A Lázár-rend kitűnő lélektani érzékre vall, hogy ezeket 
a társadalomból kivetett szerencsétleneket a városon kívül 
helyezte el, rendi életbe terelte sorsukat a karitatív középkor, 
amely a földet úgyis csak a „siralomvölgyének" tartotta. 

Némethy Lajos a XIX. század végén az esztergomi 
határ szentkirályi dűlőjében egy Árpádkori templom romja
it tárta fel, amelynek déli részéhez ispotály tartozott. Ezt 
hosszú ideig a Jeruzsálemi Szent János (johannita) ispotá-
lyos lovagok Szent Istvánról elnevezett konventjének és 
ispotályának maradványaival azonosították, ám a legújabb 
és legvalószínűbb vélemények (Györffy György, Mezey 
László) szerint az Esztergom-szentkirályi keresztesek a 
johannitáktól független önálló ispotályos kanonokrendi 
kongregációként léteztek és ténykedtek a XVI. századig. 
Nem említettük még a mai Fürdőszálló helyén lévő egy
kori hévízi tavat, amelynek szélére szintén gyógyító ko
lostort építettek, s területileg a Víziváros, vagy másnéven 
„Németváros" tartozott hozzá. 

Esztergomban tehát az Árpádok alatt a következő öt 
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gyógyító rend volt. Az első esztergomi Szt. Kereszt ispotályos 
rend, a királyi város predisponált helyén, a mai Kossuth utca 
—Magyar utca háromszögének helyén helyezkedett el, s a 
mélyben rejtőznek ma is romjai annál inkább, mert az Árpád

kor óta föld szintje közel két méterrel emelkedett. A második 
a városon kívül a Lázár-dombon a Szt. Lázár-rend cracifero-
ruma, ahol főképp a bőrbajban szenvedők húzódtak meg. 
Harmadik a szentkirályi keresztesek johannitáktól független 
ispotályos-kanonokrendi kongregációja, a negyedik a hévízi 
tó partján épült önálló ispotályos rend, az ötödik pedig, a 
Kovácsi és Csut határán lévő Szt. Kozma és Damjánról 
elnevezett kolostor gyógyító rendje. 

Az esztergomi gyógyító rendek működésének a török 
megszállás (1543) vetett véget. A jelzett helyeken egyelőre 
nagyobb ásatás ami esetleg újabb információval szolgálhatna 
— nem várható. A föld bizonyára tartogat még olyanokat. 
A fentiekből talán kitűnik, hogy Linzbauer és Magyary-
Kossa óta is lényegesen többet tudunk. 

Felmerül még egy kérdés; folyt-e az Árpád-házi kirá
lyok alatt Esztergomban orvosképzés? Linzbauer szerint 
(Codex sanitario-medicinalis I. 127. oldal) az első egyetemi 
jellegű iskola „Academia capitularis" néven itt működött. 
Toldy Ferenc orvostanár, a magyar irodalomtörténetírás aty
ja még többet állít: „Az esztergomi káptalani tanoda nem a 
tanulmányok szűkebb köre, mint inkább csak név, előjogok 
's a'tudori rangosztásjog hiányával különbözött az egyetem
től: mert ez nem csak szabad művészeti és törvényi, hanem 
orvosi osztálylyal is bírt." Az orvosi osztály egykori létét a 
káptalani iskolák nagy ismerője Békefi Rémig tagadja, Ma~ 
gyary-Kossa mindkettőt idézi, de nem foglal állást. Szerény 
véleményünk szerint az esztergomi káptalani iskolában nem 
orvosképzésről, hanem orvosi ismeretek, az úgynevezett „me
dicina pastoralis" oktatásáról lehetett szó, amelynek a XIX. 
század végéig latin, századunkban magyar nyelvű tankönyvei 
voltak. Végignézve az írott idők medicina pastoralisait, ezek 
a kor orvosi ismereteit summázó egészségügyi kompendiu
mok voltak. Nyilván az orvost nélkülöző vidékekre szánták 
azokat elsősorban, s ha a plébános gyógyító ambíciókkal 
rendelkezett, ismereteit elsősorban a gyógynövény-drogok 
területére terjesztette ki. Ezért nem véletlenül magas a botani
ka történetében a papok száma (pl. Zelenyák János), de ez 
talán a protestáns lelkészekre még inkább vonatkozik, elég 
Beythe István és Méliusz Juhász Péter példájára utalnunk, 
noha ők nem tartoznak Esztergom egészségügyi történetéhez. 
Nélkülük is elég gazdag, amit a fentiek is bizonyítanak. 
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