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Előző dolgozatunkban a 18. század közepéig keletkezett 
orvos- és gyógyszerész sírokat vettük számba [1]. A kilenc 
síremlékből mára csak egy látható a temetőben, de a többi-
eket régi feljegyzésekből ismerjük. A következő száz év sír-
jaiból is sok eltűnt, elpusztult, de sajnos róluk nem készül-
tek leírások a 20. század folyamán, úgyhogy itt csak a ma 
is meglévő nyolc síremléket tudjuk bemutatni. Ezek eléggé 
tekintélyes méretűek voltak ahhoz, hogy ellenálljanak az 
idő és az emberek rombolásának. Jórészt a család is védte 
őket. Meglepő, hogy az Orvos-sebészeti Tanintézet egyetlen 
tanárának sem maradt fent emlékköve ebből az időszakból. 
Hasonlóképpen semmilyen utalást sem ismerünk az itt 
elhantolt erdélyországi tudós főorvos Nyulas Ferenc (1758-
1808) sírjának helyére, sírfeliratának szövegére [7]. 

1. Mauksch Tóbiás (†1802. január 31.) gyógyszerész 
pompás, klasszicista és barokk elemeket kombináló kőosz-
lop alatt nyugszik, a bemélyített, keretelt szövegmezőben a 
latin felirat: 

 Memoriae
 Tobiae mauksch
 Civis pharmacopolae
 Senatoris
 Eccl[esiae] evangel[icae] curatoris
 De salute civium 
 Institut. Pharmacopoliis
 De ecclesia
 Aucto eiusdem aerario
 De suis
 Tenerrimo amore
 De omnibus
 Humanitate
 Optime meriti
 Vidua, filii, filiae generi
 Grati moestique
 Posuerunt
 Vixit annos lxxv
 Obiit xxxi ian.Anno mdcccii

Magyar fordításban a barokkos szöveg így hangzik: 
„Mauksch Tóbiás polgár, gyógyszerész, szenátor, az evangé-
likus egyház gondnoka emlékére – aki a polgárok jóléte; a 
gyógy szertár, az egyház s ennek pénztára gyarapítása körül, 
övéivel szembeni gyengéd szeretetével, minden kivel szem-
beni emberségességével a legna gyobb érdemeket szerezte – 
hálás és megszomorodott özvegye, fiai, leányai, vejei állítot-
ták. Élt 75 évet. Meghalt az 1802. év januárjának 31. napján.”  
A feliratból is kitűnik, hogy Kolozsvár egyik dinasztiaalapító 
gyógyszerésze nyugszik itt. Késmárkon született 1727-ben, 
abból a híres-neves Mauksch családból, melyből Mikszáth 
Kálmán is feleséget választott magának. Árván maradva 13 
éves korában kerül Kolozsvárra, ahol Schwartz Sámuel (és 
nem Sándor!) patikájában inas majd segéd nyolc éven át. Az 
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addigi városi gyógyszertárat 1727-ben a város magánkézbe 
adta, s éppen bérlője, Schwartz vette meg.  Az ő 1749 decem-
beri halála [15] után özvegye örökölte a patikát. Ő hívta 
vissza Kolozsvárra egykori gyakornokukat, Maukschot a 
gyógytár vezetésére. 1752-ben rászáll a patika, s a város 
ajánlásával 1760. november 10-én Mária Teréziától privi-
légiumot nyer a magángyógyszertár vezetésére. Rövidesen 
a város köztiszteletben álló polgára, szenátora, az evangé-
likus egyház gondnoka lesz. Először 1756-ban Sartorius 
Zsuzsannát veszi nőül, tőle kilenc gyermeke születik, ennek 
halála után 1773-ban Habermayer Zsuzsanna lesz a felesége, 
aki újabb kilenc gyermekkel ajándékozza meg. Idősebbik fia, 
Tóbiás Sámuel örökli a kolozsvári patikát, kisebbik fiának, 
János Mártonnak viszont Marosvásárhelyen vásárol gyógy-
szertárat. Az utóbbi számára írt gyógyszerészi Instructiója 
a gyógyszerész feladatairól, magatartásáról a hazai gyógy-
szerészettörténet egyik fontos dokumentuma. Az ő idejében 
költözik át a gyógyszertár a Nagypiac és a Híd utca sarkán 
álló épületbe, melynek korhűen berendezett, kifestett helyi-
ségeiben ma a Gyógyszerészeti Múzeum működik. Lányai 
révén Mauksch számos jeles családdal került rokonságba 
(Streicher, Pataki, Engel, Liedemann), kisebbik fiától szüle-
tett Augusta-Matilda nevű unokáját Hintz György evangé-
likus pap vette nőül, s az ő fiuk, György révén a Hintzekben 
folytatódott a kolozsvári legrégibb gyógyszerész-dinasztia. 
Mauksch Tóbiás maga elkészítette disztichonos latin sír-
feliratát, melyet a család megőrzött, de nem vésett kőbe, 
mert a felirat csak tumba-típusú kövön fért volna el. E 
felirat magyar fordításban így hangzik: „Én, aki annyiszor 
kevertem gyógynövényeket más szerekkel, itt alszom meg-
nyugodva az orvosok fejedelmében, Krisztusban. Késmárk 
szült engem, Kolozsvár nevelt felnőtté, Tóbiás volt a nevem, 
Mauksch az őseim családneve, beszédre és szívre kegyes 
Zsuzsannákat vettem nőül, kiknek a hatalmas Isten áradó 
kegyelme 18 gyermeket adott. Ötven s néhány évig gyógy-
szereket készítettem, s erre királyi privilégiumot is kaptam. 
Láthatod az én példámból, mire képes a kémia az isteni 
gyógyital poharait nyújtván segítségül. Mennyi gyógyitalt 
és mennyi orvosságot készítettem: a halál parancsára most 
mégis itt fekszem. De a halál megadta nekem az örök életet, 
s ezért nyugodtan megyek bírámnak, Krisztusnak elejébe”.  
A sír a Lutheránus temetőben található a Mauksch–Hintz-
kripta előtt [2, 3, 5, 7, 13, 14]. 

2. A Mauksch–Hintz-kripta a temető egyik legpa-
tinásabb épülete. Igazi klasszicista építmény, a tervező 
mintha Antonio Canova síremlékeiből ihletődött volna. 
Valószínűleg Lassgalner Eleonóra (1786-1850) építtette első 
és második férje számára veje, Hintz György (1808-1876) 
lutheránus lelkész hathatós támogatásával. A hölgy először 
Mauksch János Márton (1783-1817) gyógyszerész, luthe-
ránus gondnok, másodszor Sláby Dániel (1783-1835) – a 
gyászjelentés szerint – „ritka pontosságú patikárius”, luthe-
ránus „domesticus curator” felesége volt. A portálé egyik 
domborművén az 1835-ös évszám az építés idejére utalhat. 
Felette a D. S. monogram Sláby, alatta pedig egy bonyolult 
TMJM-kombináció az első férj, s esetleg bátyja emlékét örö-
kíti meg. Slabyt még csak a lutheránus sírkertbe, 1850-ben 

elhunyt feleségét már a családi sírboltba temetik. Az egész 
kripta piramis alakú, kőlapokkal borított, a keleti oldalon a 
piramis síkjából kiugrik a négy dór oszlop tartotta timpano-
nos portálé. Alatta a fémlemezes, szellőző nyílásokkal áttört 
kapu, efelett érzelmes szöveg, két oldalán dombormű. Az 
szöveg így hangzik: 

vilchen ersterben, vergiessmeinnicht (!) bleichen 
es welket die rose

und das rollende blatt sinkt in verwehenden 
staub,

nicht so die blume des herzens, die ewig blühende 
freundschaft

ihren stengel zerknikt (!) selbst nicht das 
trümmernde (!) grab.

einst an der welt geöffneten pforte der 
glücklichen welten

reicht der harrende freund seinem entbehrten 
die hand.

(Ibolyák elhalnak, nefelejcsek megfakulnak, elhervad a 
rózsa és a sodródó levél a szétszóródó porba süllyed, nem úgy 
a szív virága, az örökké virágzó barátság, ennek szárát még a 
romboló sír sem töri meg. A boldog világ kitárult kapujánál 
a várakozó barát egykor így nyújtja kezét a távozónak.) A 
bal oldali domborművön egy szomorú leányalak feliratos 
oszlopra borul, melyen urnaféle áll, tövénél koponya, mel-
lette kígyó tekeredik. A jobb oldali mű homokórára dőlő 
lepelbe burkolózó férfit ábrázol, itt is megjelenik a kígyó és 
a koponya. Ezek bizonyára a gyógyszerészetre utaló jegyek. 
A kriptában három szinten 10-10 koporsófülke található, a 
felső szint gyermekkoporsók számára méretezett. A kopor-
sófülkéket még az 1970-es években kiürítették, a bejárattól 
jobbra és balra két márványtáblán olvasható 23 halott neve. 
(Ezen maga Mauksch Tóbiás is szerepel, s három 1817-ben 
elhunyt személy, sőt a családból nősült dr. Barra Imre is, 
akinek más helyen van a síremléke – úgyhogy a jegyzék 
nem nyújt tájékoztatót az építés idejére) [3, 5, 13, 14].

3. Pataki Sámuel (1731. március 20 - 1804. szeptember 11.) 
tanár és orvosdoktor a III. B. parcella nyugati szélén húzódó 
út mentén fekszik koporsókő alatt. Itt az út mindkét olda-
lán néhány Pataki-sír található. A dinasztiaalapító, I. Pataki 
Sámuel (†1766) orvos sírját nem ismerjük, csak 1750-ben 
elhunyt felesége, Dálnoki Mária kis ereszes kövét sikerült még 
idejében lemásolni. Az ő gyermekük az itt nyugvó II. Sámuel. 
Köve valószínűleg egy más hantot takart, de a család áthelyez-
tette ide, unokája, Pataki Dániel fejköve elé. Erre már az is utal, 
hogy az eredetileg déli, férfit megillető oldal ma északnak néz. 
Ezen e latin szöveg: 

Memoriae
Viri candore et ervditione conspicvi
Samvelis pataki
Dvm viveret medicinae doctoris collegii ref. 

Clavd. Philos. Et mathes. Profess.
Inclyti comitatvs kolos physici conjvx moesta 

marito desideratissimo
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Liberi moerentes patri optimo bene merenti
Posvervnt
vixit annos lxxiv obiit a. d. mdccciv die xi septembris

Magyar fordításban: „A közismerten fényes elméjű és nagy 
tudású férfi, Pataki Sámuel, míg élt, orvosdoktor, a kolozs-
vári Református Kollégium filozófia- és matematikatanára, 
Kolozs megye híres orvosa emlékének. A gyászoló feleség a 
legideálisabb férjnek, a gyászoló gyermekek a legjobb apá-
nak megérdemelten állították. Élt 74 évet, meghalt az Úr 
1804. esztendejében szeptember 11-én”. – Pataki a kolozsvári 
kollégium elvégzése után 1752 tavaszától Leidenben majd 
Odera-Frankfurtban, végül 1758-ban Utrechtben szerzett 
enciklopédikus műveltséget, s az utóbbi helyen orvosdok-
tori diplomát is. Még ezen év őszén a kolozsvári kollégium 
filozófiatanárává választották, 1769-ben rábízták a kollégi-
umi nyomda vezetését is. A tanítás mellett egyre szélesedik 
praxisa, a Teleki grófok fogadják bizalmukba, úgyhogy az 
egyház engedélyezi, hogy lektorral helyettesíttesse magát. 
Mikor 1780-ban megyei főorvosnak választják, lemond 
katedrájáról. Szenvedélyes botanikus és könyvgyűjtő volt. 
Könyvtárát a kollégium vette meg, növénygyűjteménye 
az Erdélyi Múzeum-Egyesülethez került. Első feleségével, 
Verestói Erzsébettel csak pár hónapra terjedt házasélete, 
a másodikkal, Szathmári Pap Sárával (1746–1816) 39 esz-
tendőre. Az utóbbinak közös koporsókövük túloldalán ez a 
felirata:

Szathmári pap sárának néhai orvos doktor és 
professor idösb pataki sámuel

Xxxix esztendökig volt hiv házastársának
E sirba nyugvo férje porához
Szállottak hamvai
Xii esztendei özvegység után életének lxxidik 

esztendejében.
Háládatos gyermekei tisztelik áldott emlékeze-

tét.
Született mdccxlvi julius iiikán  meg holt 

mdcccxvi december iiiikán 

Kettejük fia szintén jeles orvosdoktor lett, alig nyolc évvel 

élte túl édesanyját [2, 7, 11, 16]. 
4. Pataki Sámuel (1765. február 16 - 1824. április 2.) 

orvosdoktor a családban a III. sorszámot érdemelte ki. Ő 
vitte rangban és tekintélyben a legtöbbre. Urnával lezárt 
négyszögű emlékoszlopán már magyar nyelvű a felirat: 

Gyász oszlopa
Pataki sámuelnek
Míg élt
Erdély fö-orvossának királyi
Tanácsos és kir. Fö kormányszéki
Referensnek
A természet tanitványának és
Az emberek barátyának
Mellyet
Bánatba merült hitvesse
Kesergö gyermekek
Emlékezetét
Fájdalmas szeretettel
S buzgó érzéssel tisztelve
Emeltek
Rövid és csak
Lviii esztendökre terjedt életét
Nagy érdemi s jo tettei 
Halhatatlanná teszik.
Szül. Mdcclxxvi febr. Xvikán
Meg holt mdcccxxiv april iikán

A feliratban a születési dátum hibás, 1765 helyett 
1776-ot véstek. Az oszlop a II. C parcella keleti szélén áll, 
pont szemben az előbb bemutatott tumbával, több családi 
sír között. III. Sámuel is a kolozsvári kollégiumban tanult, 
majd 1787 őszétől a göttingeni egyetem orvostanhallgatója 
volt. Tanulmányait Bécsben és Pesten folytatta, az utóbbi 
helyen 1794. februárjában szerzett orvosdoktori diplomát. 
Apja mellett kezdte az orvosi gyakorlatot, 1801-ben Bécsbe 
utazott, hogy megtanulja a himlő-elleni oltást, s azt meg is 
honosította Erdélyben. 1806-ban a Főkormányszék mel-
letti egészségügyi tanács tagjául választották, 1812-ben 
pedig ennek elnökéül. Ez egyben az erdélyországi főorvosi 
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(protomedikusi) címmel is együtt járt. E minőségében részt 
vett a Főkormányszék ülésein. 1814-ben őt küldték ki a 
Brassó környéki pestisjárvány leküzdésére. Itt szerzett érde-
meiért királyi tanácsosi címmel tüntették ki. 1817-ben ő 
vegyelemezte Erdély fürdővizeit, s ennek eredményét latin 
nyelvű munkában Pesten tette közzé 1820-ban. Felesége a 
kolozsvári gyógyszerész, Mauksch Tóbiás leánya, Zsófia 
(1780–1863) volt, aki öt fiúgyermekkel ajándékozta meg. 
Közülük a legidősebb, IV. Sámuel (1797–1820) Bécsben 
harmadéves orvostanhallgatóként halt meg, úgyhogy a 
tradíciót a kisebbik testvér, Pataki Dániel (1804–1871) vitte 
tovább [2, 3, 7, 12].

5. Gyarmathi Sámuel (1751. július 15 - 1830. március 1.) 
sokoldalú tudós ember, a 18. század végének legnagyobb 
magyar nyelvésze volt. Eredetileg kétrészes, felül girlanddal 
díszített kőobeliszken örökítették meg emlékét. A kő több-
ször ledűlt a környező temetésekkor, ma csak a feliratos 
felső szegmentuma látható. Legutóbb 2000 szeptemberében 
restaurálták göttingeni támogatással. Felirata így szól: 

Med. Doctor
és  
Professor  
GYARMATHI  
SÁMUEL  
Emléke

A pár sor nem sejteti, hogy egy milyen fordulatokban 
gazdag életpályára tett pontot e sírkő. Gyarmathi Kolozsvárt 
született, itt valamint a zilahi és a nagyenyedi református 
kollégiumokban tanult. 1776-ban Bécsbe ment, ahol beirat-
kozott az egyetem orvosi karára, s 1782-ben nyomtatásban is 
megjelent disszertációja alapján orvosdoktorrá avatták. Utána 
közel egy évig járta gyalogosan Németországot, Berlinbe is 
eljutott. 1783–1784-ben Ráday Gedeon családjánál nevelő, 
két fiát Pozsonyba is elkíséri tanulmányaik idején. Ott válik 
első lapunk, a Magyar Hírmondó munkatársává. Akkoriban 
a francia Montgolfier-fivérek 1783-tól folytatott léghajós 
kísérletei mentek világszenzáció számba. Gyarmathi elsőként 
bocsájtott fel léggömböt Magyarországon, Pozsony piacán 
1784-ben. Még az évben Pestre utazott, ahol a budai színház-
nál segédkezett. 1785 táján tért vissza Erdélybe. Itt megnősült, 
de rövidesen el is vált. A báró Radák és a gróf Bethlen csalá-
doknál háziorvosként tevékenykedett, míg 1787-ben Hunyad 
megye tiszti orvosává nem választották. Attól fogva nyolc évig 
Déván élt. 1795-ben Bethlen Elek társaságában németországi 
tanulmányútra ment. Jártak Halléban, Jénában, Weimarban, 
két évet Göttingenben töltöttek, ahol ő is beiratkozott az egye-
temre. Közben megtanult oroszul, svédül, dánul, angolul. A 
nyelvészet és a mineralógia érdekelte. Koppenhágába is elju-
tott. 1799-ben érkezett haza, s 1800-tól a zilahi Református 
Kollégiumban kapott tanári állást. Itt tíz évig oktatott, majd 
nyugalomba vonulva gróf Bethlen Gergely buni kastélyában 
illetve kolozsvári házában a tudománynak élhetett. Gazdag 
könyvtárát a zilahi iskolára, kőzet-gyűjteményét a nagyenyedi 
kollégiumra hagyta. Gyarmathi idejében Erdélyben az orvos-
doktorok csak városi vagy megyei főorvosokként juthattak 

biztos megélhetéshez, ezért többségük tanári, nevelői állást 
is vállalt. Gyarmathi nevelőként az ifjaknak való hasznos 
olvasmányokat igyekezett fordítani: 1793-ban közzétette 
Kampe népszerű könyvét „Amerikának feltalálásáról”, 
majd 1794-ben ugyancsak Kampe Robinson-átdolgozását. 
Tudományos elismertségét nyelvészeti munkáinak köszön-
heti. Az Okoskodva tanító magyar nyelvmester (1794) egy 
pályázat eredményeként született, ez első magyar leíró nyelv-
tanunk, mely teljesen szakít a latin nyelvtanok rendszerével. 
Nyelvhasonlító munkásságával egy új tudományágat terem-
tett: a finnugor összehasonlító nyelvészetet. Történt ugyanis, 
hogy Sajnovics János jezsuita csillagász miközben Hell Miksa 
társaságában Norvégia lappok lakta északi csücskén, Vardö 
szigetén 1769-ben a napfogyatkozást figyelte, a lapp nyelvet 
is tanulmányozta, sőt a magyar-lapp rokonságra is felfigyelt, 
s erről 1770-ben tanulmányt jelentetett meg. A magyar tudó-
sok többsége elutasította a „halzsírszagú atyafiság”-ot, inkább 
a törökkel vagy a héberrel szerette volna a magyart rokonítani. 
Gyarmathi is a kételkedők közé tartozott. Göttingenben 
August Schlözer ottani nagyhírű filológus professzortól 
kapott gazdag nyelvi anyagot és biztatást a nyelvrokonság 
tanulmányozására. Végül nem tudta Sajnovicsot megcáfolni, 
hanem rájött, hogy a lappon kívül más finnugor nyelvekkel is 
rokon a magyar, úgyhogy a nyelvrokonságot hét nyelvre ter-
jesztette ki. Eredményeit híres latin nyelvű művében közölte: 
Affinitas Linguae Hungaricae cum Linguis Fennicae originis 
grammatice demonstrata (Nyelvtani bizonyítása a magyar és 
a finnugor eredetű nyelvek rokonságának. Göttingen, 1799). 
Arra is rámutatott, hogy a szláv és török eredetű szavak csak 
kölcsönzés útján kerülhettek a magyar nyelvbe. Gyarmathi 
szeretett a nyelvvel játszani, tudott csak e hangokat használva 
beszélni. Utóbb őt is diákjai viccesen „Meszeshegye vén 
mesterének” nevezték, lévén Zilah a Meszes tövében. Azóta 
eltűnt kéziratos naplójában feljegyezte, hogy „Göttingából én 
hoztam Erdélybe legelébb a sárga krumplit, az úgynevezett 
Zucker-krumplit”. Gyarmathi az erdélyi polihisztorok közül 
is kimagaslott [2, 3, 4, 7, 9].

6. Homoród almási Barra Imre (1799. november 5 - 1854. 
január 20.) reformkori városi főorvos emlékét az unitárius 
temető-részben egy Kagerbauer Antal tervezte elkeske-
nyedő gótikus obeliszken örökítették meg. Ennek fülkéjébe 
bronz mellszobrát is elhelyezték. A kő északi oldalára pedig 
bevésték: „Aty[j]a, nagyaty[j]a, orvos. Hírben névben nagy 
mindhárom Az elhunytban fiágon a nemes család örökre 
kihalt”. Az unitárius tanintézet diákja volt, majd nagyapja és 
apja hivatását folytatva 1816-tól Bécsben tanulta a medicinát, 
ott avatták orvosdoktorrá 1822-ben. Kolozsvárt lett gyakorló 
orvos. Apja 1824-ben bekövetkezett halála után őt választot-
ták városi főorvosnak. Az 1831-es kolerajárvány idején neve-
zetes Barra-cseppjeivel sok száz ember életét mentette meg, a 
szegényeket ingyen kezelte. 1839-ben a megye hivatalos fizi-
kusává lépett elő. „Igazi gavallér orvos volt. Szép külső, elegáns 
megjelenés, nyájas, előkelő modor, kellemes társalgás, nemes 
gondolkodás, s hivatása gyakorlásában lelkiismeretesség s 
tudás jellemezték” – írta róla Pataki Jenő. Temetésére o lyan 
tömeg gyűlt össze, hogy az önkényuralom korának hatóságai 
lázadástól tartva kirendelték a katonaságot. Tisztelői szobrot 
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akartak emelni neki. Síremlékét az Ujfalvi Sándor rendezte 
gyűjtés eredményeként építették. Erre felirat is utal: „E melték, 
kiknek életét szentelte, hazafi kortársai, több százan, gazdag 
és sze gény” [2, 3, 7, 8, 10].

7. Csoma György (1803 - 1859. július 27.) Kolozsvár 
városában 27 évig szolgálatot teljesítő seborvosnak keresz-
tet, horgonyt és szívet (hit, remény, szeretet) kombináló jel-
vényt tartalmazó emlékoszlopát a III. B-ben lévő vasráccsal 
körülvett Szatsvai-sírkertben egy 1836-ból és egy 1843-ból 
való kő között találjuk, hátulján a szöveg: 

Ki elég nagy volt az életben 
mert elhivatásának teljesen 
megfelelt. 
Boldog volt, mert az iste nek 
sok áldását vette el, 
de részesült 
a balsors csapásaiban is, 
mert 7 gyer mekeit temette el, 
akkor, midőn 
a halál karjaiból 
sokakat kedveseiknek 
visszaadott, s azoknak 
könnyeit letörölte, 
s most itt nyugszik 
a temető vi rágai alatt, 
de él felette hű nejének,
egyetlen leányának emlékezete.

Bizonyára Csoma is a kolozsvári Orvos-sebészi 
Tanintézetben szerezte kirurgusi diplomáját. Akkoriban 
még kevés volt az orvosdoktor tájainkon, úgyhogy a betegek 
ellátását jórészt seborvosok vagy kirurgusok végezték.

8. A Lutheránus temetőnek a főútra néző szélén díszes 
oszlopon olvasható Ritter Traugott (1819–1855. május 29.) 
„gyógytár tulajdonos” neve. Csak feltételezzük, hogy az 
illető tényleges gyógyszerészként birtokolta a gyógyszertá-
rat. Egyetlen könyvben sem találtunk utalást életére, mun-
kásságára. 

A síremlékek típusa jól mutatja a korszak átmeneti jelle-
gét. II. Pataki Sámuel még az előző két században igen elter-
jedt koporsó alakú kő, tumba alatt pihen. Mauksch Tóbiás és 
III. Pataki Sámuel sírját négyzetes, díszes fejezetű oszloppal 
jelölték. Felirataik még dicsérő szöveget, életrajzi adatokat 

tartalmaznak. Gyarmathi Sámuel copf stílusú és Barra Imre 
neogótikus obeliszkje már szűkszavúbb. A Gyarmathi kövét 
a Bethlen család, a Barráét a hálás polgárok emelték. A többi-
eket, a Csoma György és Ritter Traugott oszlopát is beleértve 
a család állíttatta. A legimpozánsabb, építészeti szempontból 
is értéket képviselő nyughely a Mauksch–Hitz-kripta, mely 
több gyógyszerész hamvait is befogadta és szimbolikusan 
lezárja a falaktól övezett, középkori hagyományokat éltető 
város korszakát.  
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