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Középkori és reneszánsz patikaemlékek 

A magyar középkorból igen kevés gyógyításra vonatkozó tárgyi emlék 
maradt fenn. Az újkor hajnalán megjelenő, pusztító török seregek 
és az ország nagy részének megszállása, majd a vallásháborúk és a 
Habsburg királyok ellen vívott szabadságharcok gátolták a kultúra 
egyenletes elterjedését. Az egymást követő pusztítások során a meg
levő emlékanyagból sok megsemmisült. 

Első királyunk, Árpádházi I. (Szent) István (997-1038-íg) bencés 
szerzeteseket hívott be, akik a térítés és tanítás feladatain kívül a 
betegápolást is vállalták. Pécsváradon létesített kórházuknak és für
dőjüknek 1015-ből fennmaradt az alapító oklevele. 

A XII. században a betelepülő johannita keresztes lovagok, azaz 
ispotályosok végezték a betegek gyógyítását. Az országban többfelé 
tartottak fenn kórházakat és patikákat. A johannita orvos-gyógysze
részek első ábrázolását konventjeik fennmaradt pecsétjei őrizték meg. 
A budafelhévízi konvent pecsétjén (1296) a hosszú köpenyes keresz
tes lovag kezében hengeres testű orvosságosedény látható (1). 

A mai értelemben vett gyógyszertárak a XIII. században alakultak 
ki. A legkorábbi, patikára vonatkozó adatokat Buda városának XIV
XV. században szerkesztett jogkönyve tartalmazza. A legelső név sze
rint ismert magyarországi patikus: „Petrus physicus et apothecarius 
Budensis" volt, 1303-ban. 

Az első kórházak berendezését a kassai dóm (Kosice; XIV. század) 
északi kapujának két domborműve ábrázolja. Ezeken Árpádházi 
(Szent) Erzsébet (1207-1231) betegápolási jelenetei láthatók. Közép
kori táblaképeken szintén találunk olyan úbrázolásokat, amelyekből 
az akkori egészségügyi helyzetre következtethetünk. i\. bártfai (Bar
dejov) Szent Egyed-templom egyik oltárképén a Szent Erzsébet le
genda rnestere szintén Szent Erzsébetet ábrázolja, betegek gyógyí
tása közben (1488 körül) ( I J. Mint ismeretes, a patikusoknak Szent 
Kozma és Szent Damján voltak a védőszentjeik. A középkori iko
nográfia szerint Szent IZozn1a orvoslással, Szent Dan1jc.ín gyógyszerek 

7 keverésével foglalkozott. E szenteket jelvényeikről, az orvosságosedé-
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nyekről felismerhetjük. A bártfai Szent Egyed-templom 1460 körül 
készült Szent András oltárképén szereplő Szent Kozma és Szent 
Damján ábrázoláson ( II) a Szent Kozma fedeles tégelyt, Szent Damján 
pedig váza alakú patikaedényt tart a kezében. 

Tehát a XV. század második felében az orvosságok és kenőcsök 
számára már speciális formájú edényeket használtak, amelyek fából, 
agyagból vagy ónból készültek. 

A táblaképek megrendelői között patikusokat is találunk. Így a 
kassai dóm 1516-ban készült Mettercia oltárképét Czottmann Berta
lan kassai gyógyszerész rendelte meg. A kép előterében a jómódú 
donátor térdel, mellette a két védőszent: Szent Kozma és Szent 
Damján látható. 

A XV-XVI. századból külföldön sem maradtak fenn patikák és 
berendezésüket csak képzőművészeti ábrázolásokból ismerjük. 

/\. „Tacuinum sanitatis in n1edicina" - cín1ü, a XIV. században, 
Veronában készült, festett kézirat egyik miniatúráján gyógyszertárat 
láthatunk ( 2 j. Az ácsolt polcokon egyszerű agyagkorsók, hengeres 
testű tégelyek állnak. - A firenzei dóm campaniléjének egyik dom
borműve fizikust, azaz orvost ábrázol gyógyszerkészités közben. 
A XV. századig nem maradt fenn Magyarországon patikaintérieur
ábrázolás, a középkori magyar emlékanyag azonban arra enged 
következtetni, hogy egészségügyi helyzetünk, legalábbis a városok
ban, a kor színvonalán állott. 

A XV. század végén, a XVI. század elején az emberi kultúra fejlő
dése nagymértékben haladt előre. A könyvnyomtatás feltalálása, a 
protestantizmus megjelenése, a távol-keleti hajóutak kialakulása a 
polgárság megerősödését segitette elő. Az ismeretanyag kitágult. 
A középkori transzcendentális felfogás helyére az emberközpontú 
világnézet került. A test megismerése érdekében az orvosok és a mű
vészek egyre többet boncoltak. A távol-keleti hajóutakról új árucik
keket, gyógyszereket hoztak. Elsőnek az olasz patikusok gazdagodtak 
meg és tettek szert nagy befolyásra. Európa nagyobb városaiban min
denütt nyíltak ebben az időben patikák. Ezek a gyógyszertárak pom
pásan voltak berendezve; a gazdagon díszített állványokon majolika 8 

1. A budafelhévízi 
konvent pecsétje. 
1296 

2. Patikaábrázoló.s. 
Cerutí kódex. 
Verona, XIV. sz. 
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edények állottak. A patikusok megrendelései elősegítették a kerámia
ipar fellendülését, amely erős virágzásnak indult az olasz és francia 
területen. A gyógyszereket fehér, majd szines ónmázzal bevont és 
virágmotívumokkal, figurális ábrázolásokkal díszített kannákban és 
hengeres testű agyagedényekben, az ún. albarellókban tartották. 

A humanista tudósok neveltje: Hunyadi lvlátyás, a nagy művelt
ségű uralkodó, olasz művészeket és tudósokat hivott meg budai palo
tájába, és a reneszánsz művészet meghonosításán fáradozott. A budai 
királyi vár és az egri vár ásatási anyagából előkerült majolikatöredékek 
és fehér ónmázas albarellócskák a művészi kerámia iránti érdeklődé
sének bizonyitékai (IJI). A töredékeken vékony indájú levelek és 
pávaszemek - a firenzei kerámiát jellemző motívumok - láthatók. 
A Budán készített majolika tárgyak kivitelezése nem mérhető azonban 
össze az olasz keramikusok művészi készítményeivel. Az olasz 
városokkal fennálló kereskedelmi kapcsolatok révén még a XVI-



XVII. században is hozattak Velencéből szép patikaedényeker. Az 
1531-ből fennmaradt legkorábbi patikaleltár szerint a nagyszebeni 
(Sibiu) patikában ónkannákon kívül 7 db velencei korsó is állott. 

Levéltári adatok szerint már a XVI. században működött patika 
Pozsonyban (Bratislava), Lőcsén (Levoca), Nagyszebenben, Sáros
patakon, Kassán (Koiiice) és Besztercebányán (Banská Bystrica). 

1541-ben a törökök elfoglalták Budát, és az ország nagyobb részét 
megszállták. Ezen a területen az európai kultúra fejlődése 150 évre 
megszakadt. Az Alföld hadszíntérré változott, elnéptelenedett. A 
hagymázos és pestises megbetegedéseknek igen sok ember esett áldo
zatul. Tanult orvos vagy gyógyszerész kevés volt az országban. A 
gyógyszerészképzés patikus mellett eltöltött tanulóévekből, esetleg 
külföldi orvosegyetemen hallgatott egyes tanulmányokból állott. A 
Magyarországon élő legtöbb orvos és patikus a XVII. századig főleg 
olasz, illetve német szárn1azású volt. 

Magyarországon az első herbáriumok a XVI. század második felé
ből maradtak fenn. Legtöbbjűket provinciális szinvonalú fa- és réz
metszetek diszítik. A metszetek készítői leginkább külföldön tanult 
magyarok vagy az itthon megtelepült németek köréből kerültek ki. 
A Kolozs<·árott (Cluj) működő Heltai nyomdában jelent meg 1558-
ban az első fűveskönyv: Melius Juhász Péter „Herbárium" -a. Az első, 
n1etszetekkel díszített, orvosi vonatkozású könyv a soproni Frankovith 
Gergely n1unkája: „Hasznos és fölötte szükséges könyv" címn1el 
a laibachi (Ljubljana) származású Manlius János monyorókeréki 
(Sopron megye) nyomdájában jelent meg, 1588-ban. Egy metszete 
a hazai gyógyításra vonatkozik: az orvos a beteg pulzusát vizsgálja ( 3). 
Az orvos képében Frankovith saját magát ábrázolta. A metszet érde
kessége, hogy egy XVI. század végi nyugat-magyarországi polgári 
szobaberendezés! ábrázol. Száz évvel későbbről maradt fenn Eperjes 
(Prefov) főbírájának és tudós gyógyszerészének, Weber János Frigyes
nek „J anus Bifrons" cín1ű, Lőcsén kiadott könyve, melynek rézmet
szeteihez maga Weber készítette a rajzokat. Az „Artibus Ingenuis" 
című fejezetnél egy borbély-sebész műhelyét ábrázolja, műtét köz
ben ( 4). A világos elrendezésű, de provinciális jellegű kompozíció 10 11 

egy operációt ábrázol az 1660-as években használt műszerekkel. A pol
cokon patikaedények láthatók. 

A XVII. századi bizonytalan közállapotok és a rossz egészségügyi 
helyzet miatt a nemesi háztartások és tehetősebb polgárok házi 
patikaládákat szereztek be. Az egyszerű, falusi emberek rendszerint 
csak kuruzslókhoz fordultak. 

A házi patikák részben hordozható reteszes ládák voltak, hasáb alakú 
palackokkal, részben ajtós, sok fiókos bútordarabok. Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem (1613-1629) számadáskönyvei hírt adnak arról, hogy 
többször vásárolt betegeskedő felesége, Károlyi Zsuzsanna számára 
patikaládácskákat. A patikaládákat főleg Velencéből és Bécsből ho
zatta. Erdődi György országbíró feleségének, Rákóczi Erzsébet
nek házi patikaszekrényében 146 db „operátiókhoz használt" üveg, 
9 hasonló üveg, 3 zsirostégely, 1 gyógyszeres tégely állott. A régi 
nemesasszonyok házipatikájuk polcain üvegedényekben tartották a 
szagosított rózsavizet. 4-\z első hazai gyógyszeres üvegek forn1ái gön1b 
alakúak, nyújtott nyakúak voltak. Az üvegfúvás első fázisából adódik 
ez a forma. :\. négyszögletes és hasáb alakú patikaedényeket faformá
ban alakították ki. Az erdőben gazdag Felvidéken és Erdélyben kvarc 
és homok is volt bőviben, így az üvegkészítés feltételei adva voltak. 
.-\. XVII. századból több hasáb alakú tartály maradt fenn, ezek 
egy része gyógyszeres edény volt. 

Hazánkban XVII. századi házi parikaláda nem maradt fenn. A 
kolozsvári Gyógyszerésztörténeti lvlúzeum (Cluj, Institutul Istoria 
lvledicina) gyűjteményéből egy XVIII. századi patikaládát isme
rünk. 

A leningrádi Ermitázsban őrzik Nagy Péter úti gyógyszertárát, 
1\1loszkvában a Gyógyszerészeti A1lúzeun1ban van kiállítva a cárok 
udvari kézigyógyszertára. Nálunk a legrégibb fennmaradt emlék
anyag a XIX. század elejéről származik. A Budapesti Történeti 
!\'1úzeun1ban látható egy kígyóval díszített házi patikaszekrény, 
amely 1800-ban készült 151. 

Egy szép diófa furnérral borított, festett képekkel díszített szekrény
két őriz a budapesti Iparművészeti lvlúzeum. Lehetséges, hogy ez a 
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házipatika a pesti Vogel Sebestyénnek, az empire bútorok jeles ké
szítőjének a műhelyéből került ki ( XXXVII!. 

Főúri alapítású patikák a XVII. században 

A XVII. század közepén készített inventáriumból ismerjük II. Rá
kóczi György erdélyi fejedelem jól berendezett gyulafehérvári gyógy
szertárát és az akkor használt szereket. Egy emberi, huszonkilenc 
állati, harminchat ásványi, kétszázhuszonhét növényi eredetű gyógy
szert és kétszázharmincnyolc különböző készítményt sorol fel a jegy
zék. A gyulafehérvári (Alba Iulia) patika felszereléséhez 22 laborató
riumi eszköz: lombikok, csövek, rézserpenyők, rézüstök, metszőollók, 



csészék, vas ládák és mozsarak tartoztak. A gyógyszereket fazekakban, 
palackokban, apró cserépedényekben, ónedényekben, hordókban, ska
tulyákban, pléhpalackokban tartották. A hosszú asztalon állott a mé
rőserpenyő. A berendezéshez tartozott az ajtók nélküli tizenöt fiókos 
almárium, kétfiókos padszék, székek, orvosi könyvek és egy biblia. 

A Bécshez közelebb eső fejlettebb országrészeken főuraink nyugati 
mintára díszes patikákat rendeztek be. Rchcncon (Rechnitz), a Bat
thyányak birtokán 1635-ből maradt fenn a patika leltára. Eszerint a 
patikában körös-körül polcok állottak, melyek alatt „pléhvel bélelt" 
ládákat tartottak. A polcokon „újkeresztény földből" készített fehér, 
kék és zöld mázas csészék, tányérok, fedeles edények állottak. Kék, 
fehér, zöld mázas füles fazekak, lábasok és savtartók, fekete mázas 
korsók, bokályok, gyertyatartók, kosarak, medencék, virágtartók sze
repelnek a leltárban. A patikában több száz üvegedény is volt az 
„égetett víz" számára. Rézből készült fazekakat, kétfogantyús me
dencéket, mértékeket sorol fel az inventárium. :\ berendezéshez vas 
ostyasütők és más patikaszerszámok ís tartoztak. A helyiségben még 
zöld kályhás ken1ence, zöldre festett aln1áriu1n és ugyanilyen színű 
négyszögletes asztal állott. A patikák érdekes edényei az újkeresztény 
földből készített hordócskák, melyekben „mézet és ecetet" tartottak. 
i\z inventáriun1 szerint a rohonci patika edényeit újkeresztények 
készítették. 

Kik voltak ezek a gyógyszertári berendezést készítő kézművesek és 
honnan kerültek i\'lagyarországra? 

i\z újkeresztények, vagyis anabaptisták az ellenreformáció üldözései 
elől hazánkba - elsősorban az északnyugatí Felvídékre - menekült 
németajkú felekezeti csoport volt. Zárt házközösségekben, „Hausha
ben"-ekben éltek. Valószínűleg innen szárn1azik habán elnevezésük is. 
A habánok egy csoportját 1621-ben Bethlen Gábor Erdélyben 
Ah:incre (Vintul de Jos), egy másík csoportjukat pedíg 1646-ban 
I. Rákóczi György sárospataki birtokára telepítette. Főleg iparral 
és orvoslással foglalkoztak. Ónmázas edényeket készítő fazekasaik 
hamarosan népszerűek lettek. A nyugati határszéleken birtokos fő
uraink: a Nádasdyak, Batthyányak, Erdődyek, Pálffyak befogadták a 14 

5. Házi 
patikaszekrény 

a gyógyszerészek 
emblémájával. 

tSOO 
(Budapest, 

IZiscelli i\lúzeum) 

n1enekülteket és védeln1et biztosítcttak nekik. Ezek után nen1 kétsé
ges, hogy a főurak birtokán létesített patikák edényeit anabaptista 
fazekasok készítették. 

Edényeik a n1agyar késő reneszánsz legféltettebb en1lékei. I\1lázuk 
hófehér, csillogó. I(ékkel, sárgával, zölddel, inang:.lnviolával festett 
virágok, levelek, indák díszítik őket, s e díszítn1énvek a maovar úri-. o. 

hín1zések, festett n1ennyezetek, könyvkötések hazai ornan1entikáját 
\·ariálják. Edényeiken gyakran évszán1 és a megrendelő monogran1ja, 
cín1ere is szerepel. 

:\ gyógyszeres edényeken a díszítést rendszerint az edény egyik fe
lére csoportosították. i\z orvosság felírására a motívun1ok közé ún. 
cartouche-t - cín1két - szerkesztettek, inely lehetővé tette a gyógy
szerfelirat elhelyezését. 

.-\budapesti Iparművészeti Múzeum őrzi a legszebb habán patika
edényeket 1 IV és V). A IV. táblán közölt habán edényekhez hasonló 
formájú tartályok másutt nem maradtak fenn. A hordó alakú szirup-

15 tartó is ritka forn10L Felirata szerint bodzaszirupot, étvágyjavítót tar-



rottak benne. Ilyen patikaedényeket őriz a budapesti, a kőszegi, a 
soproni múzeum és a prágai és brnói Iparművészeti Múzeum, vala
mint a budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. A kőszegi 
Jurisich Múzeum hordóján 1666-os évszám, a prágai Iparművészeti 
lvlúzeum egyik hordó alakú sziruptartóján 1611-es évszám olvasható. 

Az anabaptisták térítésével a jezsuiták foglalkoztak. Fazekasaik 
munkáit ismerték és becsülték. Habán patikaedényeket használtak a 
rend által fenntartott egyes patikákban is. Így a jezsuiták pozsonyi 
patikájában a rend jelvényével (sugárkoszorú övezte mezőben IHS 
monogram) és virágokkal diszített edények állottak. 

Az egri jezsuiták is habán fazekasoknál készíttették patikaedényei
ket. A színes virágos, csavaros fedelű palackok 1697-ben készültek. 
Később ezek mintájára rendeltek hasonló, de már gyári fajanszokat 
a holicsi gyárban. 

Egyetlen magyar, XVII. századi főúri alapitású patikaberendezés 
maradt fenn Vörös/,ö várában (Cerveny Kameií). Vöröskő a XVI. 
századtól kezdve a Pálffyak családi birtoka volt. A zordon középkori 
várat a nagy műveltségű főúr, Pálffy (IV) Miklós (t 1670) és felesége, 
Harrach Eleonóra építette át lakályosabb reneszánsz kastéllyá. Tevé
kenységük emlékét a várban többfelé elhelyezett címerük őrzi. A kas
tély délnyugati szárnyán az egyik boltíves szobában gyógyszertár 
működött. Ez a helyiség jelenleg levéltár. Ma a gyógyszertár a vár
múzeum délkeleti részén levő szobák egyikében van elhelyezve. Ala
pítója, Pálffy Miklós Bécsben és Itáliában tanult. Ismerte a korában 
divatos, gazdag berendezésű patikákat, amelyek mintájára csinál
tatta sajátját. A Thököly- és a Rákóczi-felkelések idején a vár igen 
megrongálódott. Újjáépítője Pálffy Rudolf volt (1719-1768), aki a 
patikát is felújította. Erre vall az egyik fiókon feltüntetett 1751-es 
évszám. A berendezés durvább kidolgozású, ezért arra következte
tünk, hogy a várban tevékenykedő asztalosok készítették a késő rene
szánsz bútorzatot (VI). A terem falait a polcokból és fiókokból álló 
állványzat foglalja el (VII). Az egyik polc oldalára barokk öltözetű 
harcost festettek. A patika táraasztala sokfiókos. A fiókokra az egykor 
bennük tartott gyógyszerek nevei vannak felírva. Az asztalra kétkarú, 16 17 

fémserpenyős mérleget erősítettek. Az asztal másik végén Evangé
lista Szent Jánost ábrázoló népies faragású szobor áll, lábaihoz sas 
simul, a szent attributuma. Egy 1750-ből fennmaradt gyógyszerkönyv 
feljegyzése szerint a patika elnevezése „Arany Sas" gyógyszertár volt. 

A polcokon még az eredeti edények láthatók. Érdekesek esztergá
lyozott, festett fatégelyei ( XI). Habán fazekasok készítették a fehér 
ónmázas fajansz szirupkannákat. Külső oldalukon barokkos rajzú, 
kékkel festett díszítés van. Az orvosság felírására téglalap alakú mezőt 
hagytak üresen. A vöröskői Pálffy-birtokhoz tartozott Kosolna 
(Kofolná), ahol habán telepesek éltek. Kosolna híres volt fazekasairól. 
Ezt tudva, feltételezhetjük, hogy a vöröskői patika fehér mázas 
fajanszedényeit a Pálffyak birtokán letelepedett habánok készítették. 
A polcok tetején XVII-XVIII. századi velencei eredetű vázák és 
szirupkannák állnak. 

A patikában igen sokféle üvegedény maradt fenn (VII, X). Leg
szebbek a gömbtestű, ívelő kiöntőjű, nyújtott nyakú kecses üvegkan
nák. Az ablak melletti polcos állványra ón olajtartály van erősítve 
(VIII). A kocka alakú barokk címkés óndobozokban különféle teákat 
tartottak (1 XJ. A patikát a boltozatról függő szarvasagancsokból 
és női félalakból formált csillár, az ún. „Leuchterweib" világította 
meg (VIJ ). 

Az elmondottakból kitűnik, hogy a XVII. századi magyar főúri 
gyógyszertárakban habán fazekasok által készített patikaedények 
állottak. Ugyanekkor Európa nagy múzeumaiban, így a londoni British 
Museumban, a bécsi és a koppenhágai Iparművészeti Múzeumok
ban, a leningrádi Orosz Múzeumban, a zürichi Landesmuseumban, 
a brüsszeli Royal Ivluseumban, az amszterdami Rijksmuseumban 
csak egy-egy darab található ebből a szép reneszánsz kerámiából. 

--, 



Budán, a Várban, a Tárnok u. 18. számú, középkuri eredetű ház fel
újítási munkálatai során az egyik dongaboltozatos helyiségben virá
gos reneszánsz és figurális kora barokk falfestés nyomaira bukkantak. 
~-\z ásatást vezető szakemberek véleménye szerint Buda reneszánsz, 
illetve kora barokk patikájának a házát találták meg. A törökök ki
űzése után Bösinger János a.város első patikusa; 1687-ben itt nyi
totta meg „Városi" néven szereplő gyógyszertárát. Bösinger a gyors 
fejlődésnek induló Budán és a Vízivárosban is létesített „Fekete 
lvledve" néven patikát. A várbeli gyógyszertár 1916-ig megszakítás 
nélkül működött. A patika két szép, vörösmárványból készült ágas
kodó oroszlánt ábrázoló állványát őrzi a budapesti Iparművészeti 
lvlúzeum ( XII). 

Pesten az első ma is működő patikát a Belvárosban, „Szenthárom
ság" néven, szintén 1688-ban nyitották meg. Berendezése azonban 
nem maradt fenn. 

Európa középkorból fennmaradt patikái közül különösen szép az 
1317-ben a ferencesek által alapított dubrovniki patika. Festett, virág
ornamentikával díszített polcain fajanszból készült, színes virágos 
északolasz patikaedények sorakoznak. Olaszországban, Velencében, 
a Ca' Rezzonicóban reneszánsz edényekkel berendezett gyógyszer
tárat csodálhatunk meg. Ugyanitt a Campo Santa Foscán műkö
dik a figurális faragványokkal díszített, XVII. századi Ponci 
gyógyszertár (Strada Nova 2233.a.), Parmában a régi bencés kolos
torban Evangélista Szent Jánosról elnevezett patika és officina XVII. 
század eleji berendezése látható. lvla ez a Városi Képtár kezelésében 
levő Gyógyszerészeti Múzeum. Rómában az Istituto di Storia della 
Medicinában szép barokk patikaintérieurt őriznek: itt korhű ru
hákba öltöztetett bábukkal keltik életre a régi idők patikáinak a han
gulatát. 

Németországban, Reurbergben, a klarisszák kolostorában őriznek 
régi gyógyszertárat. Híres a brugge-i Sant Jan-kórház XVII. századi 
reneszánsz patikája is. 

Franciaország legrégebbi gyógyszertára Strasbourgban maradt 
fenn. A XVII. században készültek a lohans-i, troyes-i, dijoni, 18 19 

Saint Amour-i, issoduni, baugéi patikák. Falaik és mennyezeteik is 
gazdagon vannak díszítve. E művészi berendezésű patikákhoz igen 
sok patikaeszköz és edényzet tartozik. 

Egyházi alapítású patikák a XVIII. században 

Buda 1686. évi felszabadítása után Lotharingiai Károly és Savoyai 
Jenő vezetése alatt álló seregek a törököket Magyarország déli részéig 
szorították vissza. A katonai csapatok ugyan hoztak magukkal tábori 
gyógyszertárakat, ezek azonban nem voltak állandó jellegűek. A fel
szabadított városokban újra megtelepedtek a különböző szerzetes
rendek. Az irgalmas rend kórházakat nyitott, a jezsuita rendházakban 
jól felszerelt patikákat létesítettek. 

lvlagyarországon a XVIII. század közepéig a legtöbb patikát a 
jezsuiták alapították. Patikáikat rend és díszes berendezés jellemezte. 
A rendházakban a fogadalmat tett egyháziakon kívül laikus szerze
tesek is éltek, akik közül egyesek kiváló kézn1űvesek voltak, és részt 
vettek az építkezések és a berendezések elkészítésében. Az évkönyvek
ben csak pár szavas utalást találunk munkálkodásukra vonatkozólag. 
lvlűködésüknek egyik bizonyítéka a kőszegi rendházba készült szép 
barokk patikaberendezés. 

Kős:::egen a jezsuiták 1675-ben telepedtek le. A város főterén épí
tették fel egyszerű, kétemeletes rendházukat. Bár a városban már 
1716-tól fogva működött Kürti Sámuel gyógyszertára, a szerzetesek 
1743-ban engedélyért folyamodtak a város tanácsához, azért, hogy 
patikát állíthassanak fel. Ennek elnyerése után a rend 2000 arany
forintot fordított a beszerzésekre; 400 aranyat adott Vanossi Antal, 
a rend főnöke a berendezés elkészítésére, míg más adományo
zóktól 283 aranyat gyűjtöttek össze. A gyógyszertárat a rendház 
kapuja melletti teremben helyezték el, hogy a nők is felkereshessék. 
(Ugyanis a rendház területére nőknek szigorúan tilos volt a belépés.) 
A patika berendezése európai viszonylatban is az egyik legszebb 
barokk patika. Anyaga tölgyfa és diófa. Polcai a terem három falát 
foglalják el. Az alsó részén felnyitható fedelű padok vannak. Felettük 
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kihasasodó fiókok sora következik. A fiókokon még olvashatók a régi 
gyógyszerek nevei. Maga az állványzat hét nyitott polcból áll. A bútor
zatot hatalmas, ívelő vonalú, csíkos furnérozással díszített párkány 
zárja le. A polcrendszer négy sarkában előreugró, festett és fara
gott tetővel díszített üvegajtós szekrények állanak ( XIII). Az egy
más melletti állványokat egycegy ajtónyílás köti össze. A nyílások 
felett faragott pálmaágakból alkotott keretekben Szűz Máriát gyer
mekével, Szent Kozmát és Szent Damjánt ábrázoló festmények lát
hatók ( XIV). A középső, legmagasabb állványzatba szintén ajtónyí
lás van beépítve, amelynek két oldalán egy-egy tálcát tartó szerecsen 
figura áll. Az ajtónyílás felett faragvány díszíti a polcokat: egy órát 
tartó, pálmafára tekeredő kígyó. Ezt a középső állványzatot is hatal
mas ívelő vonalú párkány zárja le. - A párkány alatt egy későbbi idő
ben odahelyezett olajfestmény van, amelynek ábrázolása a „Magyar 
Király" -ra, a patika nevére utal. - A patika berendezéséhez tartozik 
még egy szarkofág alakú, sok fiókos, ívelő vonalban kidomborodó, 
faragásokkal díszített táraasztal is. 

A szép berendezés elkészítéséről a jezsuita évkönyv is elismerőleg 
emlékezik meg. Készítőiről azonban szerénységből hallgat. - A szer
zetesek nevét és foglalkozását feljegyző Személyi Catalogusból tudjuk, 
hogy 1744-ben Kőszegre helyezték Frater Codelli Józsefet, aki itt 
az asztalosműhelyt vezette. Codelli Graz közeléből, Darkinsból szár
mazott. Rajta kívül 1744-ben még két másik asztalos fráter élt 
Kőszegen: a nagyszebeni származású Untersinger József és az 
osztrák születésű Steidner József. Mind a három szerzetes már az 
előző években asztalosműhelyeket vezetett. E három kiváló faragó 
szerzetes együttes munkájának az eredménye a kőszegi patika. A 
patika tervrajzát nem ismerjük. A berendezés azonban hasonló a 
nagyszombati (Trnava) volt jezsuita egyetemi könyvtáréhoz. Tud
juk, hogy a nagyszombati berendezés a grazi rendház könyvtárának 
a mintalapja szerint készült. Tehát a másolások következtében bizo
nyos egyöntetűség, rendi hasonlóság alakult ki a jezsuiták iparművé
szeti alkotásaiban. 
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A kőszegi patika polcain esztergált, hengeres testű, fedeles faté
gelyek állottak. Jelenleg, sajnos, feketére vannak átfestve. Egyes dara
bokat restauráltak, és előtűnt a tartályok eredeti halványzöld színe 
1 XVII). A berendezéshez még kettős dudoros testű, virágokkal dí
szített fajanszedények tartoztak, amelyek a novei (Olaszország) fa
janszgyárból származnak. 

A Historia Domus megnevezi Ettlt, a patikát díszítő festmények 
készítőjét. A festő ismeretlen a szakirodalomban. Ezek a képei sem 
jelentős alkotások, az osztrák festészet hatását tükrözik. A patika 
asztalán két szép faragott, angyallal díszített serpenyős mérleg áll. 
Anyaga diófa, jávorfa. Az angyalkák kezükben mondatszalagot tar
tanak. Az egyiken: (sic!) „Nos remedia, Deus salutem", a másikon 
1672-es évszám olvasható. A mérleget az egyik későbbi műértő pa
tikus-tulajdonos szerezhette be a gyógyszertár számára ( XVI). 

A patika a rend feloszlatásáig, 1773-ig volt a jezsuiták kezében. 
A berendezést a Helytartótanács elárvereztette. A patika első világi 
tulajdonosa a morvaországi származású Svalla Mátyás volt, aki 4000 
forintért vásárolta meg a gyógyszertárat. 1777 -ben Svalla átköltöz
tette a patikát a Jurisich tér 11. szám alatt álló házába. A patika 
1910-ig itt maradt, bár tulajdonosai gyakran változtak. Ekkor 
vásárolta meg a berendezést 10 OOO koronáért az Iparművészeti 
lv\úzeum. 

A jezsuiták másik művészien kialakított patikája S:::ékesfehér
t•drott maradt fenn (6). A ma is működő gyógyszertár régi helyén, 
a város főutcájában, a lv\árcius 15. utca 15. szám alatt található. 

Székesfehérvár az első Árpád-házi királyok koronázóvárosa volt. 
A török háborúk alatt ezt a várost érte a legtöbb pusztítás. A törökök 
kiverése után a káptalan és a szerzetesrendek hamarosan visszaköltöz
tek a városba. 

A jezsuiták itt csak akkor kezdtek nagyobb szabású építkezé
sekbe, amikor neveltjük, Vanossi Antal - Székesfehérvár gazdag 
harmincadvámszedőjének a fia - belépett a rendbe, és szülői örök
ségét 1742-ben a székesfehérvári jezsuitáknak adományozta. Rajta 
kivül a város és más főúri családok segítették építkezéseiket. 
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1744-ben már állt a kétemeletes rendház. Az épület nemes egysze
rűségével jól beilleszkedett a városképbe. Vanossi Antalt később rendi 
tartományfőnökké választották. Székhelyéről, Bécsből számos levelet 
írt a székesfehérvári jezsuitáknak, és a rendház készülő berendezését 
innen is ő irányította. A rend két kiváló faragóművészét: az általunk 
már megismert Codellit és Baumgartner Bernátot is ide helyeztette 
át az építkezések idejére. 

Székesfehérvár egyetlen polgári patikája éppen 1745-ben került 
eladásra. A jezsuiták a patikatartás jogát 1200 forintért vették meg a 
patikus özvegyétől. A város megígérte a jezsuitáknak, hogy másik 
patika nyitására nem ad engedélyt. A rend kötelezte magát, hogy a 
gyógyszereket a bécsi árszabálynál még a járványok idején sem fogja 
drágábban árulni, és aláveti a gyógyszertárat a szokásos, előírt el
lenőrző vizsgálatoknak. 

A patika már 1746-ban működött. 1748-tól Frater Hill Mátyás 
gyógyszerész vezette 1773-ig, a rend feloszlatásáig. 

A patikát míg az építkezések be nem fejeződtek - ideiglenesen 
a rendház második kapuja melletti helyiségekben helyezték el. 
Vanossi Antal 1752-ben Bécsből Szűz Máriát ábrázoló selyemképet, 
az orvosságok számára óndobozokat és könyveket ígért. A verseny
társ nélküli patika jól jövedelmezett, és a befolyó pénzt a rendház épít
kezéseire és a berendezések elkészítésének költségeire fordították. 
1755-ben nagyobbítására gondoltak. Vanossi ekkor már Rómában 
volt he1yettes rendfőnök, és innen írta a patika átrendezésére vonat
kozó leveleit. Elhelyezésére kétablakos szobát ajánlott, amely mellett 
elfér a műhely a laboratórium és a crvóayszerész szobája is. Minde-
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nütt egyszerűséget írt elő, hiába kérték rendtársai, hogy a patika 
mennyezetét díszesebbé tehessék. Abba azonban beleegyezett, hogy 
a patikát a régi, stukkódíszítéses ebédlőbe helyezzék át. 

Ez a 6,90X6,80 m-es helyiség szintén közvetlen a kapu mellett 
volt. Boltíves n1ennyezetét szimn1etrikusan elrendezett stukkó dí
szíti. A patika állványzatát a rendház asztalosműhelyében készítették 
el. A műhely irányítója 1749-1760-ig a felvidéki származású Baum
gartner Bernát faragóművész volt. 22 23 

1757-ben készült el a patika berendezése. (Mivel ez volt a város
ban az egyetlen gyógyszertár, a rend évi 8 forintot fizetett a város 
pénztárába a patikatartási jogváltság fejében.) 

A patika bútorzata tölgyfából készült. Később azonban sajnos az 
egyik tulajdonos feketére festette át. Az állványzatot faragás és kevés 
aranyozás díszíti. A polcok és szekrények a fal négy oldalán állanak. 
A patika elkészítésében Frater Baumgartnernek segítségére volt az 
1745-ben odahelyezett Frater Codelli József is. (Codelli nem volt 
felszentelt pap; 1747-ben kilépett a rend szolgálatából, és feleségül 
vette a városi festő özvegyét.) 

A patika eredeti edényzetéből esztergált, hengeres testű, fedeles 
fatégelyek és üvegből készült, hasáb alakú - a rend jelvényével dí
szített - patikaedények maradtak fenn. A fatégelyek eredetileg zöld 
színűek voltak, jelenleg szintén feketére vannak átfestve. 

A jezsuiták szerezték be az 1752-es évszámot viselő nagy mozsarat 
és az ugyanebből az időből származó prést is ( 7). 

A patika eredeti berendezéséhez tartozó táraasztal ma már nincsen 
meg. A jelenleg használatban levő patkó alakú asztalt az egyik ké
sőbbi tulajdonos készíttette a XIX. század első felében. Az asztalt 
aranyozott ökörszemes keretelés díszíti. Két végén - dór oszlopos, 
kékre festett, csillagos fülkében - klasszicista stílusú szobrok állnak. 
Az egyikben görög ruhás nő, Hygieia - a másikban kígyót tartó ifjú 
- Aesculap áll. 

1773-ban a rend feloszlatásakor a patikát elárverezték. A bécsi 
egyetemen vizsgázott Taschl József győri és Walter Ferenc pozsonyi 
patikus alkudoztak rá. A patika értékét a város 4940 forint 53 kraj
cár és 4,8 dénárban állapította meg. A licitálás során a patika árát 8160 
forintra verték fel. Az új tulajdonos Walter Ferenc lett, aki - hivat
kozva a magas vételárra -, a patikához a jezsuiták botanikus kertjét 
is kérte. 

Walter a rendházzal szemben álló házába (Március 15. u. 15. sz.) 
szállíttatta át a patikát, amelyet ekkor neveztek el „Fekete Sas" 
gyógyszertárnak. Fekete sassal díszített fajansztégelyeket is rendelt 
a tatai Esterházy-birtokon működő fajanszgyárból (XXVIII). (Az 



1759-ben meginduló tatai gyár virágkora a XVIII. század negyedik 
negyedére esett. A 80-as években készültek a székesfehérvári patika 
fajansztégelyei.) 

A patika a XIX. század elején Braun Ferenc, majd fia, Braun József 
tulajdonába került. (1812-böl egy réznyomatos fejléccel díszített 
számla maradt fenn, amelyen Franz Braun, az akkori tulajdonos neve 
olvasható. Egy 1857-ből fennmaradt, fekete sassal díszített számlán 
viszont Braun József neve áll. A Braun család hosszabb ideig birto
kolta a patikát.) Ők csináltatták a század közepén a patkó alakú asz
talt, a kék fémbetétes üvegtégelyeket, amelyek ma is a patika polcain 
állnak, és más, kisebb jelentőségű berendezési tárgyakat. 

A harmadik, XVIII. századi berendezésű jezsuita patika f:~erben 
maradt fenn. ivla is működik. Eger ősi püspöki város. 1596-tól kezdve 
1687-ig török megszállás alá került, és elpusztult. Az 1687. évi fel
szabadítása után a város művészi ízlésű püspökei sokat fáradoztak 
Eger újjáépítésén. Egerben az első állandóan működő patikát a je
zsuiták állították fel. A patikatartási jogot Telekesi István egri püs
pök adta a rendnek. A bécsi jezsuita főrendházból 1699-ben küldték 
meg az egrieknek rendházuk jóváhagyott terveit. Ebben a tervben már 
szerepel a patika is. Az építkezések 1703-ban megszakadtak, ugyanis 
Eger is csatlakozott II. Rákóczi Ferenc Habsburg-ellenes szabadság
harcához, és a jezsuitáknak el kellett hagyniuk a várost. 1708-ban és 
1710-ben nagy pestisjárvány dúlt a városban. Az elmenekült szerze
tesek csak 1711-ben jöhettek vissza Egerbe, ezért a gyógyszertárat 
csak 1713-ban nyitották meg. A patika első berendezése nem maradt 
fenn, a jelenlegi jóval későbbi időből származik (8). Az egri rendház
ban, a Historia Domus feljegyzése szerint, mindig tartózkodott egy
két faragáshoz értő laikus fráter. Ginczl Albert faragóasztalos 1744-
1756-ig élt Egerben; az előző években faragóművészetükről híres fel
vidéki városokban (Eperjesen, Trencsénben, Zsolnán, Lőcsén, Nagy
szombatban) dolgozott. - A patika rokokó berendezését ő készítette. 
Ebben a munkában Strassalovszky János asztalos, laikus testvér se
gített neki, aki 1744-1745-ben szintén Egerben tartózkodott. Az ezt 
megelőző években a nagyszebeni rezidencia asztalosműhelyét ve- 24 



zette. Ismeretes, hogy a nagyszebeni asztalosok már a XVIII. század
ban kitűnő bútorokat készitettek. 

A patikát 1731-1733-ig és 1746-tól 1761-ig a szászrégeni születésű 
Simon Ferenc gyógyszerész-fráter vezette. (Kiváló és lelkiismeretes 
patikus volt, aki sok embert gyógyított meg orvosságaival. A gyógy
szertár jövedelmével olyan jól gazdálkodott, hogy az épülő templom
nak művészi ezüst kegyszereket és más berendezési tárgyakat is vá
sárolt.) Simon Ferencnek igen jó ízlése volt, és arra törekedett, 
hogy a gondjaira bízott patikát művészien rendezze be. Eger előtti 
állomáshelyén, Szakolcán (Skalica) is ő szorgalmazta a művészi fa
ragással díszített jezsuita patika felállítását. Simon Ferenc és Gínczl 
Albert, a két laikus fráter, 1746-1756-ig (Simon haláláig) együtt dol
gozott Egerben rendházuk felvirágoztatásán és a patika jó hírnevének 
megalapozásán. Akét szerzetes és Strassalovszky János tervei szerint ké
szült el az egri patika rokokó berendezése, feltehetőleg 1745-1746-ban. 

A patika állványzata három falra támaszkodik. Tölgyfából készült, 
sajnos utólag ezt is feketére festették át. Faragványai aranyozottak. 

A berendezés táraasztala hasáb alakú, külső oldalán üvegajtós. Sar
kai csiga vonalú faragványokkal vannak díszítve. Betétlapjain az 
alapító Telekesi püspök címere látható. (Ovális címermezőben kiter
jesztett szárnyú koronás madár. A címerpajzs felett püspökkalap két
oldalt lecsüngő bojtokkal. Telekesi püspök már nem élt, amikor a 
patika elkészült, de mivel a patika az ő alapítványából létesült, címerét 
ráfestették a berendezésekre.) A patikához még két kis csigavonalú 
lábakon álló ülőke is tartozik. A patika számára, az 1743-as évek
ben létesített holicsi (Holic) fajanszgyárban igen szép fényes, fehér 
mázú, hasáb alakú patikaedényeket készítettek ( X XIII). Az edény 
első oldalát a gyógyszertárat alapító püspök, Telekesi István címere 
díszíti. A címer alatt csigavonalakból alkotott keretben hársfából, 
majorannából és egyéb gyógynövényekből készült gyógyvizek neve 
olvasható. Ezek a gondosan kivitelezett palackok a híres császári ala
pítású holicsi gyár legkorábbi készítményei. Sajnos, ma már csak 
7 darab van meg belőlük. A polcokon esztergált, ma már feketére 
átfestett fatégelyek sorakoznak. 26 1 .. \lozsür :.!s prC~ a szCh.:sJi.:hCn·úri patikóban. 1752 



Az 1773. évi árveréskor a patikát berendezésével együtt 4500 fo
rintért adták el. A patika híres készítménye volt az ún. „egri víz". 
Összetételét titokként őrizték. A patika utolsó gyógyszerésze, Neissl 
Jakab adta át a receptet hálából az egri irgalmas rendi kórház pati
kusának, mert amikor súlyos beteg volt, kórházukban hűségesen 
ápolták. Az egykori jezsuita gyógyszertár tulajdonosai a XIX. század 
folyamán sűrűn váltakoztak. Mivel a patikát több ízben költöztették 
át, a berendezést az új helyiség méretének megfelelően átalakítot
ták. 

Pozso1(yban (Bratislava) a közelmúltban restaurálták a volt jezsuita 
patika XVIII. század első felében készült, gazdag faragással díszí
tett berendezését. A felújítási munkálatok 160 ezer koronába kerül
tek. A „Salvator" elnevezésű gyógyszertár második felállításában az 
Ul. Kapi tana Nalepku 35. szám alatt működik. - Szerencsére, szintén 
fennmaradt a trencséni (Trencin) és a kassai (Kosice) jezsuiták barokk 
patikájának a berendezése is, bár egyelőre raktárban vannak elhe
lyezve. 

A többi XVIII. században létesült jezsuita patikaberendezés leg
nagyobbrészt elpusztult. A patikák későbbi tulajdonosai új bútorzat
tal rendezték be gyógyszertáraikat, és legfeljebb egy-egy régi, szépen 
faragott állványt vagy szekrényt őriztek csak meg. 

G)~őrben már a XVII. században volt városi patika, az ún. régi 
„Gyógyszertárházban". A jezsuita gyógyszertár a rendház délnyu
gati sarkában, egy kis négyzetes helyiségben állott. Boltíves, stukkó
díszes mennyezetét színesen festett gyógynövények díszítik. A rend 
patikájában állott az a két gyógyszertári szekrény, amely ma a győri 
Xantus János Múzeum gyűjteményében található. - Mindkettő 

rokokó stílusú, faragott, üveges patikaszekrény, amelyet néger figura 
tart (9). 

A budapesti Semmelweis Ignácról elnevezett Orvostörténeti Mú
zeum gyűjteményében szép, diófából készült méregszekrény talál
ható. A pécsi 1697-ben alapított, volt jezsuita, később „Szerecsen" 
elnevezésű patikából szállították fel 1964-ben Budapestre. 

A Habsburg-birodalom területéhez tartozó jezsuita rendházakat 

T 8. Az egri volt 
1 

i\lagyar I(irályról 
elnevezett 

gyógyszeru\r 
1756-ból. 

(Eger, 
Széchenyi u. 19.) 
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Rómából és Bécsből irányították. Így érthető, hogy a berendezések 
olasz-osztrák barokk stílusjegyeket mutatnak. 

A XVIII. században Magyarországon az irgalmas rendiek és az 
Erzsébet-apácák tartottak fenn kórházakat. A pécsi irgalmas kórház 
régi berendezése csak az 1953. évi átalakítási munkálatok során ke
rült lebontásra. A XVIII. század második felében készült szép, XVI. 
Lajos stílusú patika bútorzatát Pécsett a mai Marx u. 2. számú házban 
állitották fel. Eredeti felszereléséhez tartoztak a nagy, hasábos formájú 
üvegtégelyek, amelyek a XVIII. század második felében készültek. 
Ezeknek a címkéjére gránátalmát, az irgalmas rend jelvényét festették. 

A női betegek ápolására vállalkoztak az Árpádházi Szent Erzsé
betről elnevezett Erzsébet-apácák, akik 1732-ben Pozsonyban tele
pedtek le. A XVIII. század közepén nagy fejlődés indult meg a 
városban. A középkori Pozsony ebben az időben alakult át modern 
várossá. Az apácák bécsi főrendházát, valamint pozsonyi kolostorát 
1734-1743-ig a bécsi Franz Anton Pilgramm építette. Templomuk
nak és rendházuknak különösen gazdag volt a berendezése. A po
zsonyi kórház gyógyszertára a bécsi rendház patikájának leegyszerű
sített változata; 1757-ben épült (XVIII). 

A téglány alakú teremben áll a barnára festett tölgyfából készült 
állványzat. A két ablak közötti falrészen kis méregszekrény található, 
amelynek alsó részén kisebb fiókok vannak. Tetején kovácsoltvasból 
készült csigavonalú rácsozatban Szent Erzsébet faszobra áll. 

A polcokon igen szép és sokfajta edényt tárolnak. Nagy számban 
maradtak fenn hengeres testű, esztergált, színesen festett és lakkozott 
fedeles fatégelyek. Oldalukon babérkoszorúval övezett szentek portréi 
láthatók (XIX). 

Az orvosságok egy részét gömb testű, fényes fehér mázas fajansz
edényekben tartották (XXII). Az edényt kékkel kihúzott akantusz
levelek, indák és virágok díszítik. Az edények az egyik közel fekvő 
habán telep fazekasainak a készítményei. A váza formájú edény 
középső részén körülfntó csíkban van feltüntetve a gyógyszer neve. 

A berendezés legkorábbi üvegedényei kis talpon álló gömb alakú 
és hasáb formájú űvegtégelyek. A barokkos díszítésű címkén 

9. A gyöd patika 
üveges szekrénye. 
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XVIII. sz. 
második fele. 

(Györ, 
Xantus Jó.nos 

lv1úzcum) 

már nehezen olvashatók a régi gyógyszerek 
nevei (XXJ). Több nagyobb, hasáb alakú 
üvegpalack is fennmaradt ( XX). Egyik olda
lukat ma már lekopott és alig kivehető - szen
tek és mártírok életéből vett - jelenetek dí
szitik. A pajzs alakú címke felett, ovális zöld 
levélkoszorúban a régi gyógyszerek nevei ol
vashatók. 

A patikában ritka formájú, kecses óntartályo
kat is használtak. Ezek talpon álló, gömb testü, 
nyújtott nyakú, fedeles edények. 

A kórház érintetlenül őrizte meg a XVIII. 
század 40-es éveiben készült gyógyszertári be
rendezését. A nem nagy forgalmú házipatiká
ban szerencsére a ritkaságszámba n1enő edény 
és a bútorzat épen fennmaradt. 

XVIII. századi 
polgári alapítású patikák 

A XVII !. század a Habsburg-birodalomban 
nagy gazdasági és szellemi fellendülésnek az 
ideje. A francia felvilágosodás számos követőre 
talált a német, osztrák és a magyar értelmiség 
körében. 

A gazdasági és társadalmi fejlődés eredmé
nyeként az egészségügy helyzetében is javu
lás állott be. Hazánkban rossz közegészségügyi 
állapotok uralkodtak. (Az országban a XVII. 
században 27 patika működött, és csak né
hány városban volt kórház.) Gyakran felütötte 
fejét a pestis. A XVIII. század első évtizedé
ben 400 OOO ember pusztult el ebben a kórban, 
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amit ezért morbus hungaricusnak neveztek. A szegényeknek, bete
geknek sem orvos, sem gyógyszertár nem állt rendelkezésükre, ezért 
a népi orvoslás, füves gyógymód terjedt el. Az országot a Felvi
dékről levándorló gyógyszerárusok járták be. A hátukon cipelve 
vagy kézzel húzott kis kocsijukon gyógyfüveket, kis fiolákban illatos 
olajokat, gyógyvizeket árultak. A nevük „olejkari" volt. 

Mária Terézia királynő (1740-1780) több rendeletével javított 
az ország siralmas egészségügyi helyzetén. Így minden vármegye 
területére, legalább egy patika felállítását rendelte el. A XVIII. szá
zad közepéig Pesten kettő, Budán egy patika működött. Az egész 
országban az 17 47. évi összeírások szerint 48 gyógyszertár volt. 
A Magyar Királyi Helytartótanács a gyógyszerészképzés! is megre
formálta. 1759-től kezdve a patikusoknak a megyei orvos előtt kellett 
vizsgázniuk. A patikákat évente a megyei orvos két tanácsúr kísére
tében vizsgáltatta fölül, hogy jó és friss szereket tartanak-e, és betart
ják-e az egészségügyi szabályokat. 1770-ben Nagyszombatban orvos
egyetemet állítottak fel, amelyet 1777-ben Budára, majd 1784-ben 
Pestre helyeztek át. Itt folyt a gyógyszerészképzés is. Ennek hatása 
hamar megmutatkozott, mert a század végén már mintegy 193 patika 
működött. Ezek nagy része városi létesítmény és polgári alapítású 
patika volt. A gyógyszertárak berendezése általában díszes volt. 
Egyetlen XVIII. századi berendezésű, polgári alapítású patika ma
radt fenn Debrecenben. A berendezést a debreceni Déri Múzeum őrzi. 
A patika elnevezése „Arany Egyszarvú" volt ( XXV). 

Ez volt a város második, 1772-ben felállított gyógyszertára. Zeinin
ger 1772. május 14-én szerezte meg diplomáját a nagyszombati or
vosi egyetemen. ő a harmadik bejegyzett diplomás gyógyszerész az 
Orvostudományi Egyetem régi anyakönyvében. 1797-ben és 1799-ben 
a város két „physicusával" mind a két patikáját felülvizsgáltatta. 
1807. augusztus l-én Zeininger volt segédjének, a nyíregyházi 
Kaffka Józsefnek adta el félezer forintért a gyógyszertárat. Kaffka 
folyamodványában igazolta, hogy a gyógyszerészvizsgát a Királyi 
Pesti Egyetemen letette. Így a patika átírásába a város beleegyezett. 
Fia, Károly szintén gyógyszerészi végzettséget szerzett, de ennek 32 33 

fiai közül ezt a pályát egyik sem folytatta. Ezért 1846-ban a patika újra 
eladásra került. 8800 konvenciós forintért vásárolta meg a marosvá
sárhelyi eredetű Rotschek Károly, aki ezért a várostól letelepedési 
engedélyt is kapott 1852-ben. A berendezést fia, Rotschek Emil 
l 905-ben a Déri Múzeumnak ajándékozta. 

A gyógyszertár bejárata feletti szemöldökkőbe a Z. A. bevésett 
monogram és az 1773-as évszám bizonyítja, hogy a berendezést 
Zeininger csináltatta. 

Szép kovácsoltvas munka a patika cégére: félköríves sugárkoszorú
ban, 1772-es évszám és az egyszarvú - a patika cégére - látható 
( XXIV). A berendezés a múzeum kis négyzetes boltíves helyiségé
ben áll. Két oldalához egy-egy barnára festett, egyenes vonalú, ajtók
kal zárható polcos szekrény támaszkodik. Az ajtószárnyakat kívül
belül színesen festett zsánerjelenetek díszítik. Az ábrázolásmód naiv, 
bájos, provinciális. 

Kis boltíves fülkében folytatódik a kis patika, ahonnan a gyógysze
rész laboratóriumába lehetett bejutni. A boltívről rozetta köré csopor
tosított virágos, leveles díszes rács csüng le. 

A fülkében bármas ívelésű dobogón kocka alakú kiszolgálópult áll. 
Külső oldalukat rokokó keretelésű betétlapok díszítik. 

A laboratóriumba vezető ajtókon Hygieiát és Aesculápot ábrázoló, 
erősen kopott festmények láthatók. Az ajtóktól jobbra és balra falba 
épített kis polcos szekrények vannak, amelyeknek ajtószárnyait szintén 
élénk színekkel festett jelenetek díszítik. Az egyiken enyelgés! ábrá
zoló kerti jelenet: „La Virilitá" felirattal, a másikon kertben tevékeny
kedő férfiak szerepelnek „L' Adolescenza" felirattal. E képek már kva
litásosabbak. Feltehetően olaszos iskolázottságú vándorfestö munkái. 

A patika eredeti edényzete megmaradt. Fatégelyei esztergálva 
vannak, hengeres talpas formájúak. A fajanszból készült patikaedé
nyek körte idomúak. Négyszögletes címkéjükröl füzér nyúlik le. 
A berendezéshez tartozó talpas, kehely alakú üvegedények még a régi 
hólyagpapírral vannak lekötve. A feliratuk szerint féldrágakövek po
rából készült gyógyszereket tartottak bennük. Egyes edényekben ma 
is benne van a régi on1osság. 
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A patikaedények felirata szerint főleg vizes oldatokat, kivonatokat, 
tapaszokat, porokat, kenőcsöket, alkoholos készítményeket, édessé
geket készítettek és használtak a XVIII. században. A patika 1772-
től 1794-ig vezetett régi laboratóriumi könyvéből megtudhatjuk még 
a keverékek arányát is. 

Az eredeti berendezésből üveglombikokat, famozsarakat, lepárlókat, 
grafitból készült, fenekükön mérműves monogrammal szignált három
oldalú dörzsedényeket őriz a Déri Múzeum. A táraasztalon áll a régi, 
kétfülű mozsár, melynek középső részén a tulajdonos neve, és a 
mozsár készítési ideje olvasható: FRANZ ANTONI ZEININGER 
1772. 

Magyarországon a többi, XVIII. században készült polgári ala
pítású patikaberendezés elpusztult, és az emlékanyagból csak egyes 
darabok maradtak meg. 

Pest harmadik, 1794-ben alapított patikája a ma is működő Kígyó 
Gyógyszertár (V., Kossuth Lajos u. 2.) Csak XVIII. századi régi 
faragott facégére - perec alakjában font kígyó - és festett kígyóval 
díszített ajtótáblái maradtak fenn. (Budapesti Történeti lvlúzeum 
Újkori Osztályán. III., Kiscelli u. 108.) 

* 

A XVIII. században Európában már minden nagyobb városban vol
tak patikák. Ezek közül egyesek mindmáig megőrizték eredeti beren
dezésüket. 

A csehszlovákiai Brnóban az 1748-ban alapított „Arany Rák" 
elnevezésű patika teljes berendezése fennmaradt. A szépen faragott 
rokokó állványzaton vékony falú üvegkelyhek, hasábos üvegtartályok 
és habán fazekasok készítette, váza alakú edények állanak. 

1949-ben nyilt meg a nagyszebeni Bruckenthal Múzeumban egy 
orvosi és gyógyszerészeti emlékeket őrző múzeum. (Jelenleg átrende
zés alatt.) 1954-ben Ko/o:::si·árott (Cluj) a Szent Györgyről elneve
zett régi patikában állították fel az Orvos- és Gyógyszerésztörténeti 34 35 

Múzeumot. A múzeum Erdély régi patikáinak anyagát őrzi: fes
tett szekrényeket és táraasztalt, valamint XVII-XVIII. századi 
gyógyszeres könyveket, mérlegeket, mozsarakat, súlyokat, fajanszból, 
kemény cserépből és üvegből készült patikaedényeket. Az anyag leg
nagyobb része a kolozsvári Szent György (1573) és Egyszarvú (1685); 
a nagyváradi (Oradea) Irgalmas (1760) és Arany Sas (1776); vala
mint a tordai (Turda) Arany Szarvas (1784) patikák berendezéséhez 
tartozott. A múzeumban a Szent György patika régi ofticinája is 
ki van állítva. A patika bútorzata jelenleg raktárban áll. 

Híres volt a szamosújvári (Gherla) ún. Örmény patika berendezése, 
amely a XVIII. század második felében készült. i\forosi·ásárhelyen 
(Tlrgu-lvlure~) az orvosegyetem orvcstörténeti tanszéke egyik helyi
ségében van felállítva a város XVIII. század közepén készített diógyö
kér bútorzatú patikája. Tejüvegből és színesen festett üvegekből álló 
edényeit a régi erdélyi huták állították elő. Dicsőszentmártonban 

(Tirnaveni) működik Gyógyszerészeti Múzeum. Te111esi·árott 
(Timiioara) szintén tudunk patikaedény-gyűjteményről. Segesi·ár 
(Sighi~oara) Városi Múzeumában szintén őriznek XVIII. századi 
patikaedényeket. 

Lengyelországban Krahhóban (Kraków, UI. Basztowa 3.) műkö
dik Gyógyszerésztörténeti lvlúzeum. 

Mii11che11ben a Deutsches lvíuseum egy XVIII. század közepén 
készült, festett képecskékkel díszített, sokfiókos gyógyszertári áll
ványt és táraasztalt őriz. A polcokon Észak-Olaszországból importált 
és Németország fajanszgyáraiban készített edények állanak. 

Wi:r.cbwRban a Julius Kórház patikájának sokfiókos receptasztalát 
n1űvészi rokokó kovácsoltvas rács ékesíti. 

Hcidclbc1;E;ben a várban gyógyszerészeti emlékeket őrző múzeum 
működik. 

.-\. zürichi Landesmuseumban felállított muri patika bejáratát 
lapos faragással készített, vallási tárgyú jelenetek díszítik. 

Franciaországban számos gazdagon berendezett gyógyszertár 111a

radt fenn. Ezek közül n1egen1lítjük a Saint Gern1ain en La_rc-i patikát, 
amelyet Mm' de lvlontespan alapított. Az állványzat felső íveit fino-
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man faragott növényi ornamentika díszíti. A polcokon mintegy 200 
darab nevers-i és roueni patikakorsó és fedeles tégely sorakozik. Az 
edényeket színesen festett virágok és pávák díszítik. 

A Bourg en Bresse-i patikát 1743-ban az Ágoston-rendi apácák ala
pították. Az állványzat egyenes profilú, az alsó részén levő ajtók betét
lapjai ívelő vonalúak. A polcokon XVIII. század közepi nevers-i 
és roueni fajanszedények állnak. A régi francia patikákban nemcsak 
a bútorzat, hanem az edények, a mozsarak, a súlyok és más gyógysze
részeszközök is fennmaradtak. Híresek a strasbourgi, a besan~oni, 
lyoni patikaberendezések is. Sajnálatos, hogy az évszázadokon át 
hadszíntérré változott, elszegényedett és függetlenségében elnyo
mott magyar területen aránylag csak kevés számú és hiányos beren
dezésű régi gyógyszertár volt, és még kevesebb maradhatott fenn. 

XVIII. századi fajansz patikaedények 

A magyarországi múzeumok gyűjteményeiben szép számmal marad
tak fenn XVIII-XIX. századi, fajanszból, kemény cserépből és 
üvegből készült patikaedények. Legtöbbjükről ma már nem lehet 
megállapítani, hogy eredetileg melyik patikában állottak. A gyógy
szertárakat 1950-ben állami kezelésbe vették, és a modern követel
ményeknek megfelelő berendezéssel látták el. Ezeket a már nem hasz
nálható edényeket kivonták a forgalomból, és a Gyógyszertári Köz
pontnak adták át. 

Áttekintve a megmaradt anyagot, elmondhatjuk, hogy régi fajansz
gyáraink mindegyike készített patikaedényeket. Meglepő a magyar 
kerámiagyárak formagazdagsága, még az ilyen kis használati edények
nél is. A következőkben ismertetjük az anyagot, és ennek során a gyá
rak történetéből is ízelítőt adunk. 

Első fajanszgyárunk, a császári alapítású holicsi (Holic) gyár volt. 
Működési ideje egybeesett a XVIII. század második felében és a 
XIX. század elején újonnan létesített patikák alapításával. Így ért
hető, hogy Holicson nagy számban készítettek patikaedényeket is. 

Az 1744-1760-ig készült patikaedények formái - a rokokó stí- 36 37 

lusnak megfelelően - ívelő vonalúak. A hófehér mázon jól érvénye
sülnek a kor kedvelt színeí; a kobaltkék és a purpurrózsaszín. Ezt a 
purpurpirosat Európában először a strasbourgí gyár kísérletezte ki. 
A strasbourgi gyárból Lotharingiai Ferenc hívására több fazekas 
települt át Halicsra, ahol ismereteiket jól felhasználhatták. A XXVI 
és XXVII. táblán a gyár XVIII. század második felében készített 
különböző típusú patikaedényei szerepelnek. Az ívelő profilú „SYR 
MOROR" feliratos edényben szederszirupból készített hashajtót tar
tottak. A kép jobb oldalán elhelyezett, talpon álló, körte alakú tartály 
a gyár egyik legszebb készítménye. Virágos keretelésű címkéjébe 
délolasz jellegű tengerparti városképet festettek. A bécsi és inns
brucki udvari patikákban is ilyen szép, ún. „Castelli stílusú", Holicson 
készített patikaedények állottak. A kép hátterében elhelyezett körte 
alakú patikaedényre arannyal, háromszögbe rajzolt Isten-szemet fes
tettek. A felirat szerint: „EXTR. TRIFOL" -t, vidraheréből ké
szült étvágyjavítót tartottak benne. A holicsi gyár termékei között 
kétfejű sassal díszített fajanszedények is szerepelnek. Ilyen edények 
álltak a „Fekete Sas" elnevezésű gyógyszertárakban: például Újara
don. A „Fekete Sas" elnevezésű patika kifejezte a gyógyszerész 
lojalitását a császári ház iránt, ti. a patikatartási jog engedélyezése 
királyi jog volt. A képen szereplő negyedik hengeres testű tartályt 
kiterjesztett szárnyú sas díszíti ( XXVII 1. Az edény az 1790-ben 
megnyílt nyitrai (Nitra) patika polcain állott. A gyár a bemutatott 
edényeken kívül még gömbtestű vázákat, talpas pohár alakú edénye
ket, fül nélküli kannákat gyártott, hengeres testű, fedeles tartályokat 
készített. Minden egyes darabját máz alatti H, illetve H és még egy 
vagy két betű hozzáadásával jelölte. 

A XVIII. század húszas éveiben Angliában feltalálták az ónmázas 
fajansznál sokkal higiénikusabb és megfelelőbb keménycserép-edé
nyek készítését. Az európai fajanszgyárak szinte mindegyike áttért 
a keménycserép-edények gyártására. Holicson is gyártottak a század 
80-as éveiben keménycserép-edényeket, azonban ma már alig van 
belőlük néhány. A fennmaradt edény ovális címkéjét zöld leveles, 
bogyós díszítés kereteli. 
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A XVIII. században is a Dunántúl volt hazánk legfejlettebb, leg
sűrűbben lakott vidéke, ezért itt létesűlt a legtöbb új gyógyszertár. 
A holicsi gyár távol a nyugati országszélen működött, és a Dunántúl 
közepén létesített tatai fajanszgyárnak (1758-1824) hamar kialakult 
a maga vevőköre, piaca. J(észítn1ényei szép fehér, kissé vastag mázú 
edények. 

Például a székesfehérvári patika számára készültek itt kétfejű sasos 
edények. Legtöbb patikaedénye talpas váza ( XXVIII) vagy tojás
dad alakú. Címkéjüket kékkel vagy barnával festett levélkoszorú al
kotja. Az egyik edényen levélkoszorúban „EX GENT", azaz tár
nicskivonat olvasható, amit étvágyjavitóként szedtek. A gyár jegye 
a máz alatti T betű volt. - A tatai gyárból családi okok miatt vált ki 
Kuny Domokos, és Budán nyitotta meg fajanszgyárát, 1786-ban. 
(Ofner lvlajolikageschirr Fabrik). Edényeit Of(Ofen) betűkkel jelölte. 
Buda és Pest ekkor indult nagy fejlődésnek. Ennek eredménye
képpen a XVIII. század végéig 14 új gyógyszertár nyílt meg a két 
városban. Kuny új gyárában nagy számban készítettek körte alakú 
vagy hengeres testű, keményre égetett patikaedényeket. 

Jól záródó, lapos fedelük van (XXX). A szépen meginduló budai 
gyárat a napóleoni háborús idők beszerzési nehézségei, valamint 
Kuny költséges újfajta mázkisérletei tették tönkre 1810-ben. Ugyan
ekkor a bécsi és különböző cseh porcelángyárak már nagy számban 
készítették a higiénikusabb porcelánból, elfogadható áron a hengeres 
testű patikaedényeket. 

A gyárilag előállított patikaedényeken kívűl falusi fazekasok is csi
náltak gyógyszeres tégelyeket. Ismeretes, hogy Pozsony környékén 
habán családok telepedtek le, akiknek utódai Stomfán (Stupava) jó 
minőségű edényeket készítő fazekasműhelyt alapítottak ( XXX, jobb 
oldali edény). Itt szép számmal készítettek füzérrel díszített gyógy
szeres patikaedényeket is. Edényeiket az ST betűk összevonásával 
jelölték. 

~ 
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XVTII. században készült üveg patikaedények 

A fajansz patikaedények mellett mindig használtak üvegből készített 
edényeket is. 

A patikák tucatjával rendelték meg a tégelyeket, rendszerint a leg
közelebb fekvő üveghutákból. Így például Maugsch Tóbiás, az 1760-
ban alapított marosvásárhelyi „Arany Szarvas" gyógyszertár tulaj
donosa, fia számára írt utasításában, a görgényi (Gurdhin) üveggyá
rat ajánlja patikaedények beszerzésére. 

A XVIII. század második felében divatba jöttek a tejüveg edények, 
ugyanis ezek olcsóbbak voltak, mint az akkor még drága porcelán 
edények, és mégis porcelán hatását keltették. 

Általában, a XVIII. századi magyarországi üvegeket bizonyos 
fokú kézműipari provincializmus jellemzi. Hutáink a nagy múltú és 
színvonalas szomszédos cseh üvegiparral nem versenyezhettek, ezért 
főleg hazai piacra dolgoztak, és tőlük keletre fekvő országok terűletén 
adták el áruikat. 

Az alábbiakban a legszebb, üvegből készített patikaedényeket nm
tatjuk be: 

Az „EXTR. PELLADONAE" feliratú serleg formájú edényben 
atropintartalmú görcsoldó szer, pupillatágitó volt. Ez az edény 
Maugsch Tóbiás marosvásárhelyi patikájában állott. A tejüvegből 
készűlt patikaedények dekoratívak, nyújtott váza testűek voltak. 
Az egyikben, felirata szerint „TORNASOL"-t, arcpirosító rongyot 
tartottak. A nagyszebeni „Fekete Sas" gyógyszertárban állott. 

A XVIII. század második felében égszínkékre színezett patikaedé
nyeket is készítettek ( XXXI). A kaszás halálfejjel díszített edényben 
mérgező gyógyszert, „ACID. ARSENICOS"-t, arzénsavat tartottak. 
Hazánkban átlátszó tiszta üveget nehezen tudtak ekkor még előál
lítani, mert a homok általában vastól volt szennyezett. Tucatjával 
maradtak fenn az ilyen kissé zöldes színű, hasábos testű és talpas 
kehely formájú kis patikaedények (XXXII). Egy részüknek címké
jére az alkímiában használt jeleket festettek. (A „DULC." feliratú és 
az alkímiai jegyekkel díszített tégelyben alkoholba áztatott keserű 
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gyökeret, étvágyjavító! tartottak. Természetesen ez a titokzatos jelö
lés a gyógyító tekintélyét növelte. lvla már feledésbe merült a legtöbb 
jelnek a magyarázata. A talpas pohár alakú patíkaedény aranyozott 
levelekkel kereteit, koronás cimkéjében „BEZOARD ANIMAE" 
felirat szerepel. Perzsa bezovár kecske gyomrában megkövesedett 
anyagból készült gyógyszert jelent. Láz ellen szedték. 

A XVIII. század második felében szokássá vált, hogy a gyógyszeré
szek ráfestették patikájuk elnevezését a betegeknek kiadott kis gyógy
szeres üvegekre. Nemcsak díszítés céljából tették, hanem a patika 
reklámozása érdekében is ( XXXIII). Az akkor megnyíló gyógy
szertárak leggyakoribb elnevezései: Fekete Sas, Arany Szarvas, 
Arany Sas, Korona, Arany Oroszlán, Isten szeme, Angyal, Szenthá
romság. A cégjeles kis edényekben kiadott orvosságért többet is szá
míthattak fel a patikusok. 

1771-ben egy Veszprém megyei kis huta jelentése szerint az egy
szerű patikaüvegekböl egy tucat ára 6 krajcár volt. A díszes edények 
után, a Y2 pfundos esetében 1 krajcárral, a % pfundosnál nagyobb 
után még 1 fillérrel többet is számíthattak fel a gyógyszerészek az or
vosság árához. 

1788-ban kiadott rendelet megtiltotta a patikusoknak, hogy a sze
gény népnek mindig új, drága, fehér mázas és fehérüveg-edényeket 
adjanak, és a régit ne vegyék vissza. Előírták, hogy használjanak barna 
tégelyeket és közönséges üvegeket. 

A XIX. század elsö felében alapított polgári 
gyógyszertárak 

A XVIII. század második felében hazánkban is ismertté váltak a 
francia felvilágosodás eszméi, és ennek következtében a feltörő köz
nemesség és polgárság társadalmi jelentősége megnőtt. 

A XIX. század elején, Napóleon császársága alatt, az új nagypolgár
ság ízlésének megfelelő új, hangos, reprezentatív művészet: az empire 
stílus terjedt el. 40 41 

1820-tól ezt az irányt felváltotta a józan polgárság és a jómódú 
köznemesség körében népszerű biedermeier stílus. 

E félszázad alatt mind a kér ízlésben készültek patikaberendezések. 
Külföldön Prágában, az I. Neurodova utcában működő patikában és 
Rómában az Istituto di Storia della Medicina kiállításán láthatunk 
szép empire berendezésű patikákat. 

A napóleoni háborúk alatt hazánkban gazdasági fellendülés kö
vetkezett be, mert tőlünk szállították az osztrák császári hadsereg 
ellátására szükséges gabonát, húst, bort. Iparunk és kereskedelmünk 
felvirágzott, a városok lakossága gyarapodott. Az ország súlypontja 
Pozsonyból Budára és Pestre helyeződött át. (A két város ekkor még 
nem volt közigazgatásilag egyesítve.) Az utcákat, telkeket rendezték, 
új középületeket, lakóházakat építettek. A városrendezési problémá
kat az 1808-1857-ig működő Szépítő Bizottmány vizsgálta felül. 
Ez a testület hagyta jóvá a XIX. század első évtizedében létesített, 
„Szentlélek'' -röl elnevezett gyógyszertár terveit is ( X ..tY ..-YJT?). 

A patikát még 1786-ban alapította Schwachhoffer Ignác, az akkor 
külvárosnak számító Király utcában. 1804-ben a bécsi egyetemet vég
zett Gömöry Károly gyógyszerész vásárolta meg. Gömöry Károly 
Király utca 12. szám alatti házának és a patika bútorzatának terveze
tét Pollack lvlihálynál, a híres klasszicista építésznél rendelte meg. 
Pollack tervében korszerűen és művészi módon egyesítette egy akkori 
modern lakóház és gyógyszertár követelményeit. A patikához víz
pince, növénypadlás, raktárak, irodák tartoztak. A patika bútorza
tának tervezését és készítését a fiatal és tehetséges Rosznagel Márton 
pesti asztalosra bízta. 

A gyógyszertár berendezése aranyozással és fekete lécekkel díszített 
diófából készült. 8X5,40 m-es helyiségben volt felállítva. Jelenleg az 
Orvostörténeti Múzeum Semmelweis-házában áll. Az állványzat négy 
falat foglal el. Az állványzat tükrös ajtói felett puttókkal díszített 
aranyozott domborművek a gyógyászatra vonatkozó jeleneteket ábrá
zolnak (10 ). Az egyik faragványon a szobrász Dunaiszky Lőrinc és a 
bútorzatot készítő asztalos Rosznagel Márton névjelzése olvasható: „L. 
DUNAISKY SCULP. E. M. ROSSNAGEL ARCULARI F. 1813." 



Dunaiszky Lőrinc műhelyében sok irányú tevékenységet fejtett ki. 
Nemcsak szobrászi munkát végzett, hanem cégért is festett. A Rá
kóczi út és Kossuth Lajos utca sarkán 1828-ban megnyíló „Salvator" 
elnevezésű gyógyszertár részére ő festette a nagy figurális cégért. 
A század elején, 1803-ban létesült a mai Vörösmarty tér dunai olda
lán a „Pelikán" elnevezésű patika, melynek berendezése szantálfából 
és topolyából készült. Tulajdonosai és elhelyezése többször változ
tak. 1820-tól az államosításig Szent István király néven működött. 
Ma 1317. számú gyógyszertár, XIII., Mauthner u. 174/a. szám alatt. 

A XIX. század elején Pesten és Budán meginduló pezsgő élet egyes 
vidéki városainkra is jellemző lett. A fellendülés következtében az új 
művészeti stílus meglepően korán terjedt el az egész országban. 

Egerben is egy szép empire patikaberendezés maradt fenn a volt 
irgalmas rendi kórházban. 
Erdődy Gábor (1715-1744-ig), ~ger püspöke, a város egészség

ügyi helyzetével is törődött. 1726-ban behívta a betegápoló irgalmas 
rendieket a városba. Rendházukban nyílt meg Eger első kórháza. 
A négyzetes alaprajzú, kétemeletes épületet azóta többször átépítet
ték, megtoldották. A déli szárnyon helyezték el a ma is ott működő 
patikájukat (11). A rend történetét feljegyző Protocollum szerint a 
patika első felszerelésére a püspök 700, a vármegye 200, Eger 100 
forintot adományozott. 1767-ben 2 áldozó pap, 22 ápolószerzetes 
(ezek között voltak patikusok, sebészek, 1-2 orvos is) és 12 laikus 
fráterből álló személyzet élt a rendházban. 

A rendnek volt saját asztalosműhelye, ahol a ház szépen faragott 
berendezéseit kivitelezték. A festményeket és kőfaragványokat nagy
részt szintén a rendtagok készítették. 

Egerben a XIX. század harmincas éveiben nagyméretű építkezések 
folytak. 1837-ben fejezte be Hild József a város klasszicista stílusban 
épített nagyszabású bazilikáját, és 1843-ban készült el az irgalmas 
rendház negyedik épületrésze. Ebben az időben készülhetett el a 
patika berendezése is. A patika helyisége 10 mX5 m-es, 2,85 m magas 
boltíves terem. Eredetileg az utcáról nyílott a bejárata. Ma a kórház
ból (jelenleg a Heves megyei Tanács V. B. kórháza) lehet csak a pati- 42 43 

kába bejutni. A terem két rövidebb oldalához irodák, ill. keverőhelyi
ségek csatlakoznak. A belső hosszanti fal boltíveiben gyógynövényeket 
ábrázoló festmények vannak. A két rövidebb oldal falára borongós 
hangulatú tájképet: hegy tetejére épített várat festett egy Fischback 
nevű festő, aki feltehetőleg a rend kötelékébe tartozott. A beren
dezéshez Pyrker László egri érsek tölgyfát és ébenfát adományozott. 
Az állványzatot fekete lécezés és aranyozás díszíti. Felső párkánya 
többszörösen tagolt, egyenes vonalú. Az ajtók feletti timpanonban 
kerek üveg alatt kis festmények: egyiken az alapító Erdődy püspök, 
a másikon a három párka látható. A patika XVIII. és XIX. századi 
esztergált barna és fekete fatégelyei, valamint hasábos üvegedényei 
nagyrészt fennmaradtak. 

A berendezéshez két egyforma, téglány alakú, fekete-szürke már
ványlappal borított, üvegajtós támaszra! tartozik. Az asztalt akan
tuszlevelek és kannelurált félpillérek díszítik. 

A XIX. század harmincas éveiből még két szép patikaberendezés 
maradt fenn: egyik Pozsonyban, a másik Zalalih·őn (Zala megye). 
lvlind a két berendezés feketére festett diófából készült, gazdagon 
aranyozott díszítésekkel. A pozsonyi a középkori Szent Mihály-kapu 
közelében áll (12). Ez volt a város legrégibb, Vörös Rákról (Cerveny 
Rak) elnevezett patikája. 1951-ig működött. 

.'\.bejárat fölött a patika régi vascégére: egy nagy rák függ. A cégért 
kovácsoltvas rózsák veszik körül. A patika boltozatos mennyezetét 
két vászonra festett olajfestmény díszíti. A boltíves helyiség három 
falát állványzat foglalja el. A középső felett faragott levélkoszorúban 
óra függ. A polcokon hengeres testű, bécsi porcelán tégelyek sorakoz
nak. Címkéjüket zöld levélkoszorú veszi körül. A berendezéshez 
igen mutatós táraasztal tartozik. Oldalán és közepén antikizáló mell
szobrokkal díszített pillérek tagolják. Lapját fehér márvány fedi. 

Az asztalra oszlopos mérleget helyeztek, melynek kígyó formájú 
karjai 4 kis serpenyőt tartanak. 

A patika hátsó helyiségeiben a Felvidék régi gyógyszertáraiból be
gyűjtött emlékanyagot állítottak ki. Érdekességei a XVIII. század
ban készült kétrészes lepárlóberendezés (XXXVII[}, a két szép mo-
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zsár, amelyek Besztercebá11ya (Banská Bystrica) régi patikáiból ke
rültek ide ( XXXV). Az egyik 1700-as, a másik 1778-as évszámot 
visel. A Vörös Rák patikát ma a Városi Múzeum felügyelete alatt 
levő Gyógyszerészeti Múzeummá alakították át. 

A zalalövői (Zala megye) fekete-arany empire stílusú patika ma 
is működik (13). Berendezése eredetileg a nagykanizsai, 1836-ban 
alapított, „Igazság" elnevezésű gyógyszertár részére készült. 1959-ben 
a nagykanizsai patikát modernizálták, és az intérieurt a kisebb forgal
mú zalalövői gyógyszertárban helyezték el. A berendezés márványos 
hatást keltő tujagyökérből készült. Hasáb alakú táraasztal és egy 
alacsony, fiókos, fekete lécekkel kereteit szekrény tartozik az állvány
zathoz. 

Empire berendezésű patika működik Moso11111agyaróvárott is. -
A „Segítő Máriá" -ról elnevezett 5/42. számú patika berendezése 
cseresznyefából készült, és feketére pácolt részletekkel van díszítve. 
Az egyenes párkányú tárolószekrényeket és a táraasztalt fekete félosz
lopok díszítik. 

Magyarország területén a XIX. század 40-es éveiben a patikák 
berendezései már biedermeier stílusban készültek. Az egyenes vonalú 
állványzatokat intarzia vagy ökörszemes keretelés díszítette. Az egyik 
legszebb berendezés az „Arany Oroszlán" elnevezésű patikában ál
lott. A gyógyszertár a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeu
mában van felállítva. Eredetileg Pesten a Kálvin tér és Kecskeméti 
utca találkozásánál levő Kecskeméti városkapu közelében állott. 
A berendezés cseresznyefából készült. A polcokon hengeres testű, 
sárga oroszlánfejekkel díszített, zöld levélcímkés porcelán tégelyek 
állanak, melyek 1822-ben a bécsi porcelángyárban készültek. Üveg
edényei hasáb alakúak. 

Szép, intarziával díszített patikaberendezése volt az 1847-ben ala
pított Angyal gyógyszertárnak. 1958-ig a Nagykörút, Üllői út és 
az Iparművészeti Múzeum által határolt háztömbben állott. A házat 
azóta lebontották, és az új patikába modern berendezést állítottak fel. 
A régi intérieur jelenleg raktárban van elhelyezve. 

Ugyancsak biedermeier berendezésű volt a Zrínyi utcai, 1807-ben 46 47 

alapított „Magyar Király"-ról elnevezett patika. (509. számú patika, 
Október 6. utca.) 

A magyar szabadságharc küzdelmes ideje alatt, 1849 elején nyílt 
meg a „Szűz Mária, Magyarok Védasszonya" elnevezésű patika az 
V. kerületben, az Alpári Gyula u. 21. szám alatt (511-es patika). 
A gyógyszertár 5,60X5,60 m-es helyiséget foglal el. A díszes és 
érdekes kiképzésű berendezés topolyagyökérből készült. A polc
rendszer alsó része fiókos, felső része polcos. Párkánya pártázatos 
kiképzésű. Az utcai bejárattal szemben levő sarokban tükrös szekrény 
áll, tetején aranyozott lombok közé helyezett órával. A polcokon 
esztergált, világos fából készült fatégelyek és 1849-es évszámmal je
lölt hengeres testű újbécsi porcelán tégelyek sorakoznak. A táraasz
tal külső felén kétszárnyú üvegajtó, belső felén i::olcok és fiókok van
nak. A pénztárasztal ötszögletű, fülkés kiképzésű. Az irodába vezető 
falon Heinrich Ede kvalitásos festménye függ. A kép a magyar ko
ronát viselő Szűz Máriát ábrázolja, ölében gyermekével; a két szélső 
szárnyon egy-egy térdeplő angyal látható. 

Vidéki városainkban szintén maradtak fenn biedermeier gyógy
szertárak. Ezek közül a legszebb az 1680-ban alapított soproni Angyal 
patika berendezése. Debrece11ben, Szo/11okon, Nádudvaron, Győrött, 
Sopronbánfai<'án szintén tudunk szép, XIX. század közepén készült 
patikákról. Későbbi náluk, és ezért már a neobarokk stílus elemeit is 
fellelhetjük a mohácsi, 1848-ban alapított gyógyszertár berendezé
sén (14). 

A városi iratokból kitűnik, hogy a patikát Muczina György alapí
totta. Patikáját II. Lajosról, a mohácsi csatában elesett királyról ne
vezte el. Ő készíttette a szép berendezést, melynek alkotói előttünk 
ismeretlenek. Lehet, hogy Pécsett készült a berendezés, ahol kiváló 
asztalosok dolgoztak. A gyógyszertár először a pécsi püspök vadászai
nak a házában állott, a mai Dózsa György u. 42. szám alatt. A ma már 
lebontott egyemeletes ház patikájának ajtaján Aesculap és Hygieia 
öntvényből készült képe volt elhelyezve, melyek ma a mohácsi Kani
zsai Dorottya lv! úzeumban vannak. A patika a Dózsa György u. 
44. szám alatt ma is működik. 
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Gyógyszertári állványzata cseresznyefából készült, aranyozott 
ökörszem keretelés és faragványok díszítik. A cseresznyefából ké
szült, esztergált, kúpos fedelű tégelyek az eredeti berendezés edé
nyei. A berendezéshez igen szép, aranyozott rozettákkal díszített 
táraasztal tartozik. 

Kemény cserépbOI készült patikaedények 

A XIX. századtól kezdve a patikákban keménycserép-tégelyeket, 
vagy bécsi, illetve cseh porcelán edényeket használtak. 

Hazánkban a XIX. század első évtizedeiben több rövid életű ke
ménycserép-gyárat létesítettek. A növekvő kereslet miatt szinte 
mindegyik gyár készített patikaedényeket is. 

A legelső üzemet 1801-ben alapították Kassán (Kosice) a század 
első negyedében, még két másik keménycserép-gyár is létesült itt. 
A kassai edények vékony falúak, mázuk sárgás színű. Termékeik 
jelölésére a benyomott K jegyet használták. Változatos formákban 
készítettek patikaedényeket is, melyeknek egyike sem volt maga
sabb 15-20 cm-nél. Két, Kassán készült gyógyszeres edényt 
mutatunk be ( XXXVJ). Az egyik zömök, kehely alakú edényre 
kígyótest alkotta ovális címke van ráfestve. „PILULAE STYRACA" 
felirata szerint gyomorsavcsökkentő gyógyszert tartottak benne. A 
másik patikaedény is alacsony, kehely formájú, címkéjét egy kendő 
alkotja, amelyet Mercur-fej tart. Felirata: „EXTR. OPII AQUO" 
vizes ópiumkivonatot jelent. 

1815-ben Körmöcbányán (Kremnica) is létesült keménycserép
gyár. Egyik alapítója gyógyszerész volt. Az itt gyártott edények sárgás 
mázúak, kisméretűek. A tartályoknak plasztikus díszítésük van. A gyár 
bemélyített jegye: KREMNITZ. Az egyiknek címkéjét kidomborodó 
(XXXVI) kígyótest alkotja. Egy másik edény lapos fedelét plaszti
kusan megmintázott rozetta díszíti. Felirata: „EXTR. AMARIC."; 
étvágyjavítóként használták. 

Iglón (SpiSská Nová Ves) 1812-ben létesült keménycserép-gyár. 
Patikaedénye gömb testű, címkéjét aranyozott levélkoszorú alkotja 50 51 

(XXXIXJ. Felirata: „EXTR. C. CHINAE", vagyis kinal<ereg
kivonat, láz elleni szer állott benne. 

A gyár másik gyógyszeres edényének kettős keretelésű, négyzetes 
cimkéjét lecsüngő ág díszíti. Felirata szerint: „EXTR. SALVIAE"; 
zsályakivonatot, köhögést csillapító orvosságot tartottak benne. 

A Dunántúlon, 1802-ben Pápán nyílt kőedénygyár. A XXXIX. 
táblán bemutatott két tégelyt az irgalmas rend jelvénye - gránát
alma - díszíti. Az edény fenekén „Mayer in Papa" jelölés olvasható 
( XXXIX, alsó sor jobbra). 

Az 1808-ban Rozs1~vón (Roziíava) létesült edénygyár matricájával 
díszített kehely alakú patikaedényeket gyártott. Címkéjét leveles ág 
díszíti. Benne „ROOB. EBULI" felirat. Gyalogbodzából készült 
hashajtót tartottak benne. A kisebb jelentőségű murányi (Muráií) 
gyár hengeres testű patikaedényén pajzs alakú címke és szőlőfürtös, 
leveles ág látható. 

Az 1853-ban alapított, rövid életű bakonybéli apátsági gyár is ké
szített egyszerű, ovális címkéjű patikaedényeket (XXXIX, felső sor, 
jobbról a második). A képen a felső sorban látható legnagyobb, zöld 
leveles, koronás címkével ékesített tégely a Déli-Kárpátokban mű
ködő, 1822-ben alapított batizi keménycserép-gyárban készült. 

So11101ján ( Samorin) szintén sok kis patikaedényt állítottak elő. 
Díszítésül aranykoronát festettek az edény elejére. 

Az 1864-ben alapított Zsolnay-gyár a század végén szintén kivi
telezett porcelán fajanszból patikaedényeket. A XIX. század második 
felére a felsorolt kisebb keménycserép-gyáraink tönkrementek. Ebben 
az időben patikáink részére osztrák és cseh porcelángyárak szállítot
ták az állványedényeket. Ezeket a sorozatban készített, ipari jellegű 
edényeket az osztrák gyógyszertár-berendezési vállalatok mintaköny
véből választották ki, és rendelték meg a patikusok. 

XIX. századi üveg patikaedények 

A magyarországi üvegipar sorsa rövid virágzásában és provinciális 
jellegében hasonló volt keménycserép-gyárainkéhoz. A XIX. század 
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elején még hazai üveggyáraink látták el a patikákat változatos for
májú és díszitésű edényzettel. 

A század közepéig kedvelt volt a színes virágkoszorúval övezett 
címkedíszítés. Fényérzékeny gyógyszereket kobaltkék színűre festett 
üvegekben tároltak ( XXXI ). 

Nagyobb méretű, dekoratív patikaedények is készültek. - Ilyen 
az „OL. OVORUlv1" feliratú tartály a XIX. század első feléből. 

Tojásból készült olajat tartottak benne. A háttérben látszó szép, 
nyújtott testű edény címkéjét levélfüzér díszíti (XL). 

A század második felében tőkehiánnyal küszködő, XVIII. századi 
eszközökkel és módszerekkel dolgozó üvegiparunk tönkremenr. 
A magyar gyártmányú patikaedények helyére a nagy múltú és jól 
felszerelt osztrák és cseh üveggyárakban készült tégelyek kerültek. 
A század végére részvénytársaságok és nagyipari vállalatok állították 
talpra üvegiparunkat. A XX. század elején a Parádi Üveggyár szál
lította a patikaedényeket. 

A XIX. század második felében készült 
patika berendezések 

A XIX. század második fele a historizmus és az eklektika kialakulásá
nak az ideje. Neorokokó ízlésben készült patikaberendezés maradt 
fenn Sopronban, az 1600-ban alapított Arany Oroszlán patikában. 
Ez a város legrégibb alapítású gyógyszertára. Portáléját a híres 
Zsolnay-gyárban készítették ( 15 ). A patika bejáratát virágokból és 
vázákból álló csempézett díszítés borítja. Az ajtótól jobbra eső nagy 
falfelületen pálmafa alatt álló oroszlán látható csempékből kirakva. 
A berendezés 1878-ból fennmaradt tervrajzát és leírását ismerjük. 
A bútorzatot két soproni asztalos: Feud János és lvliszkivetz Gyula 
készítette. 

A berendezés értékesebb darabjai a soproni Liszt Ferenc Múze
umban nyertek elhelyezést: így az 1771-ben készült mozsár, me
lyen a készíttető tulajdonos, Ehrlinger neve olvasható. 
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A patikát Szent Kozmát és Szent Damjánt ábrázoló olajfestmé
nyek díszítették, amelyeket Dorfmeister István festett. 

A pécsi Szerecsen gyógyszertár (ma 10/2-es patika; Apáca u. 2.) 
neorokokó faragványokkal díszített berendezését 1897-ben Hoffmann 
Károly pécsi asztalos készítette. A sötét tónusú, faragott és pácolt 
bútorzatot fehér alapon színes virágos, a Zsolnay-gyárban készített 
betétlapok díszítik. A patikában Zsolnay kerámiából készült kút áll, 
melynek közepéből egy szerecsen szobra emelkedik ki. 

A második világháború után új korszak köszöntött be a magyar gyógy
szerészetbe is. A központi kezelésbe vett gyógyszertárak a beteg
biztosítás kiterjesztésével széles tömegek igényeit elégítik ki. Ennek 
következtében gyógyszertáraink berendezését sok esetben modernre 
cserélték át, és a műemléki patikákból a forgalmat az újabb gyógyszer
tárakba irányitották. 

Miután ismertettük a régi magyar patikák tárgyi emlékeit, illő, 

hogy megemlékezzünk azokról a gyógyszerészeinkről, akik nagy sze
retettel és szorgalommal, fáradságot nem kímélve, a régi patikák 
emlékanyagának összegyűjtését megkezdték. Az első gyűjtő Ernyey 
József gyógyszerész, az Országos Természettudományi Múzeum 
(Budapest) igazgatója volt. Sokféle patikaedényt, gyógyszerészeti ké
szüléket és dokumentumot gyűjtött össze, és megvetette alapját az 
1948-ban megnyíló, Ernyey József nevét viselő Gyógyszerészeti Mú
zeumnak. Az előzőleg több helyen kiállított gyűjtemény 1965-ben 
került végleges elhelyezésre a Semmelweis Múzeumban. Orient 
Gyula gyógyszerész hasonló szorgalommal és lelkiismeretességgel ku
tatta fel az erdélyi régi gyógyszertárak emlékeit, és nyitotta meg 
Kolozsvárott 1922-ben az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészeti Múzeu
n1ot. lvia: Gyógyszertártörténeti 1\1íúzeun1 néven működik Kolozst:á
rott. Pekár Imre műgyűjtő és Molnár Alfréd gyógyszerész, a Kígyó 
patika tulajdonosa régi olasz patikaedényeket is vásároltak gyűjte
ményük számára. Jelenleg edényeik jó részét a budapesti Iparmű-

15. A soproni 
volt Arany 

Oroszlán patika 
Zsolnay-csempékkel 

borított 
portáléja. 

1878. 

vészeti Niúzeum őrzi. 54 
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János •\1.úzeum) 

10. A pesti Szentlélek patika faragványai. Dunaiszky Lőrinc munkája. XIX. 
sz. eleje 

11. Az egri volt Irgalmas kórház patikája. XXI. század 30-40-es évei 

12. A pozsonyi volt Vörös Rák patika. XIX. sz. első harmada (Bratislava, 
CervenY Rak) 

13. Zalalövői patika. XIX. sz. 30-as évei 

14. !'v1ohácsi patika. XIX. sz. közepe 

15. A soproni volt Arany Oroszlán patika Zsolnay-csempékkel borított 
portáléja 1878-ból 
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Színes táblák jegyzéke 

I. Szt>nt Erzsébet betegeket ápol. XV. sz. (B{infa, Bardejov, Szent Egyed
tcmplom, a Szent Erzsébet-legenda mestere) 

II. Szent Kozma és Szent Damján. XV. sz. (Bártfa, Bardcjo\', Szent Egyed
templom, Szent András oltárképéröl) 

III. Albarcllo a budai \'ár ásatási anyagából. X\7• sz. (\7ármúzcum, Budapest) 

I\r. Habán patikaedényck. X\TII. sz. (Budapest, Iparművészeti Jv1úzeum) 

V. Habán patikaedények. XVII. sz. (Budapest, Iparművészeti !v1úzeum) 

\TI. A vörösköi patikamúzeum berendezésének részlete. XVII. sz. közepe. 
(Cerven)• Kamcó) 

VII. \Töröskői patikamúzeum. X\'II. sz. közepe. (Ccrven)• Kameií) 

VIII. Olajtartó. XVII. sz. közepe. (\7örüsköi putikamúzeun1, Cerven)' l(ameií) 

IX. Óndoboz. XVIII. sz. (\rörösköi patikamúzeum, Ccn:en~· I(ameií) 

X. Üvegedények. 1700 körül. (Vörösköi patikamúzeum, Ccrveny Kameü) 

XI. Esztergált, festett fatégely. XVII. sz. közepe. (Vörösköi patikamúzeum, 
Cervcn)• Kamcií) 

XII. Oroszlános állvány a budai Vár első patikájából. XVII. sz. vége. (Buda
pest, Iparművészeti !v1úzeum) 

XIII. Kőszegi patika. 17<14. Részlet. (Budapest, Iparművészeti lv1úzeum) 

XI\r. Ettl: Szent Kozma és Szent Damján. Táblakép a kőszegi patikából. 
XVIII. sz. :10-es évei. (Budapest, Iparművészeti i\lúzcum) 

X\r. I<öszegi patika. 17·J4. (Budapest, Iparművészeti l\1úzeum) 

XVI. 1\iérlcg a kőszegi patikából. 1672. (Budapest, Iparművészeti l\iúzeum) 

XVII. Fatégely a kőszegi patikából. 1744. (Budapest, Iparművészeti l\lúzeum) 



XVIII. A pozsonyi Erzsébet-apácák kórházának patikája. XVIII. sz. közepe. 
(Pozsony, Bratisluva) 

XIX. Fatégelyek az Erzsébet-apácák kórházának patikájából. X\TIII. sz. közepe. 
(Pozsony, Bratislava) 

XX. Festett üvegedény az Erzsébet-apácák kórházának patikájából. X\'III. sz. 
közepe. (Pozsony, Bratislava) 

XXI. Üvegtégelyek az Erzsébet-apácák kórházának patikájából. XVIII. sz. 
közepe. (Pozsony, Bratislava) 

XXII. Fujanszedény az Erzsébet-apácák kórházának patikájából. XVIII. sz. 
közepe. (Pozsony, Bratislava) 

XXIII. Telekesi-cín1errel díszített patikaedények. li44 k. (Budapest, Semmel
\Veis Orvostörténeti i\1úzeum) 

XXIV. A debreceni patika cégére 1 ii2-böl. (Debrecen, Déri i\1úzeum) 

XXV. A debreceni. Arany Egyszamihoz cimzett patika. 1 i72. (Ddmccn, Déri 
i\1úzcum) 

XXVI-XXVII. A holicsi fajanszgyár patikacdényci. X\rIII. sz. második fele. 
(Budapest, Iparművészeti L\1úzcun1) 

XX\'III. A tatai fajanszgyár patikaedényei. X\rIII. sz. második fele. (Budapest, 
Iparművészeti 1\-\úzcum) 

XXIX. Tejüveg patikaedények. XVIII. sz. 60-as é\'ei. (Budapest, 1\lagyar 
Nemzeti lv1úzeum) 

XXX. A budai fajanszgyár patikacdényei Cs ston1fui patikaedény. XVIII. sz. 
második fele 

XXXI. \TiJágoskCk és kobaltkCk színü ü\·egtégt!lyck. X\iJII. sz. n1ásodik fele és 
XIX. sz. e\sö fele. (Budapest, Iparn111\'észcti 1\lúzeum) 

XXXII. Üvegböl készült patikucdények. X\'III. sz. második fele. (Budapest; 
Ipnrmü\'észeti !v1úzeun1) 60 61 

XXXIII. A patika nevével díszített üvegtégelyek. X\'III. sz. vége. (Budapest, 
1v1agyar Nemzeti l\1úzeum) 

XXXI\'. A Szentlélekröl elnevezett gyógyszertár 1813-ból. (Budapest, Semmel
\\'eis Orvostörténeti !v1úzeum) 

XXXV. Besztercebányai (Banská Bystrica) patikák mozsarai. XVIII. sz. (Pozsony, 
Bratislava, patikamúzeum) 

XXXVI. A kassai (I(oSice) és körmöcbányai (Kremnica) keménycserép-gyár 
patikaedényei. XIX. sz. első fele. (Budapest, Iparművészeti !v1úzeum) 

XXXVII. Házi patikaszekrény. XIX. sz. első fele. (Budapest, Iparművészeti 

!v1úzeum) 

XXXVIII. Lepárlóberendezés a Vörös Rák (C:er\·en}• Rak) patikából. XIX. sz. 
(Pozsony, Bratislava, patikamúzeum) 

XXXIX. Az iglói (SpiSská Nová Ves), pd.pai, rozsnyói (Roii'J.ava\ bakonybéli, 
murányi (lvlurái'l), batizi keménycserép-gyár gyógyszeredényei. XIX. sz. 
első fele. (Budapest, Iparművészeti l\1úzeum) 

XL. Üveg patikuedények. XIX. sz. első fele. (Budapest, !v1agyar Nemzeti 
.i'v1úzeum) 

A védöboritón: Patika edények a XIX. századból 
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Színes táblák 





II. Szent Kozma és Szent Damján. XV. sz. (Bártfa, Burdejov, 
Szent Egyed-templom, Szent András oltárképéről) 
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\"II. \"iiriisk\ii ratik:!mllzi.:um. X\"II. sz. közepi:. <Cervt'.n~· I..::an1ei1! 
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IX. Óndoboz. X\'III. s;:. (\'l\1ö~kői patikan1Uzeum, Cerven~· I<:an1eö) 



XI. Esztergált, festett fatégely. xv·rr. sz. küzepe. 
(\'iirösköi patikan1úzcun1, Ccn·cn)· IZan1có) 

X. Üvegedények. liOO körül. (Vörösköi p:1tik:in1úzeun1. Cervcn)· f(;in1cú) 



XII. Oroszlános állvány a budai Vár első patikájából. X\TII. sz. 
vége. (Budapest, Iparművészeti l\1úzeum) 

XIII. K.őszegi patika. 17-lA. Részlet. (Budapest, Iparn1üvészeti l\1úzeun1) 
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XVI. l\lérleg a kőszegi 
patikából. 1672. 
(Budapest, 
Iparművészeti .i\1úzeum) 
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XVIII. A pozsonyi Erzst.\bet~ 
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XXIV. A debreceni patika cégére 1772-bdl. (Del~rcccn, Déri .\lúzeum) 
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XX\"III. :\ t~n:ii foj;in:,zgyúr p:itikaedl:nyei. X\.III. sz. n1úsodik fele. (Budapest: Iparn1ú\·Cszeti ;\iúzeum) 
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XXXIV. A. Szcntlelckn'.i! elnevezett gyógyszenrir lö13-ból. (Budapest, Scn1mclwcis Ür\·ostönCncti Shízcun1) 

XXXV. Besztercebányai (Banskü Bystrica) patikák n1uzsarai. X\7 TII. sz. (Pozsony, Bratishl\·a) patikamüzeun1) 
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XXX\-I. .-\ k:tss;1i (K\\Sice) 0:- ki\rn1l\chúnyai (Kn:n1nica) ken1énycsen:p-gyár patil-:aedényei. 
XIX. :-,z. eh(i ft'.k. (Uucbpt:~t, Iparn1úvészeti .\lúZt'.tln1) 
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XXXVIII. Lepárlóherendezt!s a \.iiriis Rák (Cervcn~· Rak) patikából. XIX. sz. 
(P:ttik:unúzeu111, P1iz~11ny. Dratisbva) 

XXXIX. :\z igh'·i (SpiSsk:í >:P\":i \'es), pápai, rozsnyói (Roi.ií.a\·:1), b:1knnybdi, n1urányi (.\lurúfí.), 
l-;nizi ken1t!nycsert!p-gy{ir gyúgyszeredt!nyei. XIX. sz. clsü fok. (Budapest, Ipannűn:szeti 1\lúzeum) 

XL. Üveg patikaeJ.t!nyck. XIX. sz. elsli fele. (BuJ.:ipest, .\\agyar :.;-emzcti ,\lúzeun1) 
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