
Löffler Erzsébet 

A TELEKESSY PATIKAMÚZEUM 

1987 májusában nyitotta meg kapuit Egerben a Telekessy patikamúzeum. A gyógy
szertárat 1713-ban a jezsuiták alapították egykori rendházukban Telekessy István püs
pök adományából. így jelenlegi nevét a nagylelkű püspökről kapta. 

A jezsuita rend szerte a világon számos gyógyszertárral rendelkezett. Az 1540-ben 
Loyolai Szent Ignác által alapított Jézus Társaság tagjaival szemben igen magas követel
ményeket támasztott. A rend nagyon hamar elterjedt egész Európában, sőt még ugyan
abban az évszázadban megkezdte missziós tevékenységét más földrészeken is.1 A misz-
szió megalapítója Xavéri Szent Ferenc volt, aki 1506-ban született és 1534-ben csatlako
zott Ignáchoz. KeletTndiában és Japánban folytatott missziós tevékenysége során több 
növény, állat és ásvány felfedezője lett. 1552-ben halt meg Kína partjainál, ahová már 
nem sikerült eljutnia.2 A természettudományos képzettségű missziós felfedező atyák
nak elévülhetetlen érdemeik vannak egy sereg gyógyszer felfedezése körül. Ők fedezték 
fel a Súlyom jezsuita diót, a kétszarvas Súlyom kínai növény hasmenés elleni hatását, a 
China kéreg, a Peru balzsarn, a Condurago kéreg gyógyító hatását. Jezsuita teát is ké
szítettek, melynek féreghajtó hatása volt. Ismerünk olyan atyát, aki egymaga 1600 új 
növényt fedezett fel, és ebből közel 300 az ő nevét viseli. A missziós páterek az általuk 
összegyűjtött növényeket, illetve hatóanyagokat Rómába küldték, ahol szétosztották 
azokat a rend kórházai és gyógyszertárai közt.3 

A rend tagjai először 1644-ben jelentek meg Egerben, Leleszi János páter kezdett 
ekkor a protestantizmus ellen prédikálni. 

1687. december 17-én, amikor a török katonaság a makiári kapun keresztül el
hagyta a várost, Caraffa generális táborában megjelent P. Pusztabonyák István és tár
gyalt Caraffával a jezsuitáknak Egerben való letelepedéséről.4 A város piacán, az Eger
patak partján állott egy török mecset, amelyet eredetileg a jezsuitáknak szántak, de vá
lasztásuk végül inkább egy szerényebb mecsetre esett, melynek környékén nagyobb 
hely állt rendelkezésre a terjeszkedésre, és magasabb fekvése révén az árvizeknek sem 
volt annyira kitéve.3 Caraffa generális és Fischer Miklós kamarai adminisztrátor jelölték 
ki a hosszú utcában lévő telket. Az első hálaadó istentiszteletet is ebben a mecsetben tar
tották a császáriak.ft 
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1. kép. Telekcssy István, Eger püspöke 

A jezsuiták elsősorban térítéssel foglalkoztak, de már megjelenésükkor iskolát is 
nyitottak. Fenessy György és Telekessy István püspökök támogatásával azonnal meg
kezdték az új templom és rendház építését. A História Domus szerint a rendház építése 
1703 őszén akadt el, amikor a kurucok a várost felgyújtották. 1704 márciusában Rákóczi
ágyúkkal lövette a várat. Miután a várban a víz elfogyott, a védők megállapodtak a ku-
rucokkal, hogy ha nyolc hónapon belül nem kapnak a védők segítséget, átadják a várat 
Rákóczinak. 1705 február végén vonult be Rákóczi Egerbe. A szécsényi országgyűlésen 
pedig a rendek kimondták, hogy a jezsuitáknak távozniuk kell az országból. Egerből 
azonban többszöri felszólításra sem mentek el, tovább folytatták a tanítást. A püspök 
többször közbenjárt értük a fejedelemnél, de eredménytelenül. Végül is 1707-ben tá
voztak Egerből.7 A jezsuita atyák, akik Rákóczi idejében azokban a felső-magyaror
szági rendházakban voltak, melyek császári kézben maradtak/ 1710-ben a császári sere-
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gekhez csatlakozva tértek vissza a városba. Ettől kezdve zavartalanul folytathatták a 
rendház és a templom, később az iskola építését. A templom és a rendház építésére már 
1699-ben 3 egri és 3 bécsi terv jött létre. Végül az egri rektor, P. Pethő István tervét fo
gadták el Rómában. Az alapkőletétel 1700. július 31-én, Loyolai Szent Ignác napján 
volt. A templomot Borgia Szent Ferenc tiszteletére szentelték. A rendház építése 1727-
ben,9 a templomé pedig 1742-ben fejeződött be, de a főoltár csak 1770-ben készült el 
Borgia Szent Ferenc alakjával. 1754-ben építették fel gimnáziumukat.10 

Telekessy István 2000 rajnai forintot adományozott a jezsuitáknak, belátásukra 
bízva, hogy a templom építésére használják-e, vagy a gyógyszertár berendezésére, ami
nek bevételéből azután folytathatták a templom és a rendház építését." A gyógyszertá
rakat a rend máshol sem saját vagyonosodására használta fel, hanem többnyire közér
dekű célokra, gyakran például szegény diákok taníttatására.12 1712. június 13-án jelzi a 
História Domus, hogy Telekessy Borgia Szt. Ferenc tiszteletére 2000 rajnai forintot 
adott az egri rendháznak, hogy abból patikát létesítsenek. Csak 1713-ban dőlt el végle
gesen, hogy a pénzt milyen célra fogják felhasználni.13 

Telekessy István püspök egy Vas megyei nemesi családból származott, 1633-ban 
született. Tanulmányait a nagyszombati egyetemes papnevelő intézetben, a bécsi Páz-
máneumban és a római Collegium Germanico-Hungaricumban végezte. Rómában is 
szentelték pappá 1660-ban. 1689-ben lett csanádi püspök, ehhez azonban a pápai kine
vezést csak 1696-ban kapta meg, a püspöki széket a török miatt azonban el sem tudta 
foglalni. 1699 júniusában nevezte ki I. Lipót egri püspökké, a pápai bullát azonban most 
is csak később, 1702-ben kapta meg. Ezzel egyidejűleg Heves és Külső-Szolnok várme
gyék főispánja is lett. 

A szabadságharc alatt a város védelmét a püspök vezette, s miután visszautasította 
a kurucok megadásra való felszólítását, azok ostromgyűrűbe vették Egert. Mivel az ost
rom elhúzódott, 1704. április 16-án Forgách Simon tárgyalást kezdett Zinzendorf kapi
tánnyal a vár átadásáról. Megállapodtak abban, hogy ha 8 hónapig a császári hadsereg 
nem menti föl Egert, akkor az őrség szabad elvonulás mellett, harc nélkül átadja a várat. 
A megállapodás értelmében Egerben Rákóczi megbízottai parancsoltak, a várőrség 
nem folytatott harcot, és szabadon beszerezhette az ellátáshoz szükséges javakat Eger
ből és környékéről.141703 október végén, amikor Eger város kapui megnyíltak a kuru
cok előtt, Telekessy Budára kívánt átmenni. Füzesabonynál azonban a kurucok feltar
tóztatták, és Bercsényi Cserép várába záratta, ahonnan csak 1704. április 16-án tért visz-
sza Egerbe, hívei közé.15 Ezt követően a püspök kész volt a szabadságharc támogatásá
ra, és számos katolikus hívő csatlakozott Rákóczihoz. 1705 február végén vonult be Rá
kóczi Egerbe. A Rác-kapunál Telekessy István püspök-főispán fogadta a fejedelmet. 
Üdvözlő beszédében a főpásztor a katolikus vallás és egyház védelmét kérte tőle.Ift Rá
kóczi 3 hónapos egri tartózkodása során mély barátság alakult ki a fejedelem és az idős 
főpap között. Rákóczi erről így emlékezett meg: „Úgy tekintem őt, mint atyámat és ő 
engem, mint fiát". 

1705 szeptemberében a szécsényi országgyűlés aktív résztvevője volt a püspök, 
ahol a rendek Rákóczit vezérlő fejedelmükké választották. A fejedelmi esküt Telekes-
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synek tette le. A 24 tagú szenátus egyik tagjává is a püspököt választotta. Súlyos gondot 
okozott azonban a püspöknek a jezsuiták ügye, akiket a szécsényi országgyűlés szám
űzött az országból. Noha Telekessy több ízben is közbenjárt értük a fejedelemnél, csak 
átmeneti haladékot sikerült számukra kieszközölnie, mert 1707. március 11-én az egri 
atyák végül is távozni kényszerültek a városból. 1707-ben az ónodi országgyűlésen 
ugyancsak részt vett a püspök, ahol ő köszöntötte a fejedelmet az Evangéliumból vett 
szavakkal: „Bocsásd el uram szolgádat szavaid szerint békességben, mert már meglátták 
szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt." Utalt ezzel saját idős korára és arra, hogy tiszta 
lelkiismerettel távozhat az élők sorából. Az ónodi országgyűlés mondta ki a Habsburg
ház trónfosztását is. Az erről szóló okmányt a püspök írta elsőként alá.17 

A szabadságharc ügye már 1709-ben hanyatlásnak indult. Ez év augusztusában 
kapta meg Keresztély Ágost esztergomi érsek azt a brévét XI. Kelemen pápától, melyre 
hivatkozva eljárást indított az idős püspök ellen. A pápai levél ugyanis felhívta az ország 
papságának figyelmét arra, hogy térjenek vissza az uralkodó hűségére. Telekessyre de
cember 18-án mondták ki az ítéletet, amelyet ő 1710. március 20-án vett kézbe, és amely 
felfüggesztette főpapi méltóságából. Főispáni tisztségétől később, 1710 decemberében 
fosztották meg. 1711. január 12-én Hatvanban találkozott gróf Csáky Imre váradi püs
pökkel, akire főpapi és főispáni méltóságait átruházták. Csáky foglalta össze azokat a 
vádpontokat, melyek 3 fő kérdés köré csoportosultak. Az első szerint a szécsényi or
szággyűlésen, amely Rákóczit vezérlő fejedelemmé választotta, a püspök ékes, hosszas 
beszéddel üdvözölte őt. A második vádpont a Habsburg-ház trónfosztási okmányának 
aláírása volt, vádolták továbbá azzal, hogy ő volt Rákóczi első szenátora.Ix 

A püspök félreállítása ellen még a helyszínen szóban tiltakozott, és később persze 
írásban is. Csáky beiktatásakor is tiltakozásának adott hangot.|y Mivel Piazza bécsi nun-
cius sem volt biztos abban a kérdésben, hogy Telekessy félreállítása jogszerű volt-e, hi
szen a pápai brévé nem adott a prímásnak felhatalmazást a püspök félreállítására vonat
kozólag, utasítást kért a pápától.-10 A pápa ezek után feloldotta a prímás ítéletét, amit 
1711. június 11-én személyesen Keresztély Ágost tudatott Telekessyvel, azzal az indok
lással, hogy a felszentelt püspökre vonatkozó jogfosztó ítéletek kimondását a pápa ma
gának tartja fenn, kiadott brévéjét tehát nem lehet felszentelt püspökökre kiterjeszteni, 
emiatt a prímási ítéletet semmisnek nyilvánítja. Egyúttal a király is megszüntette a püs
pök elleni eljárást.21 

Amikor 1699. október 28-án Telekessy Egerbe érkezett, a püspöki rezidencia lak
hatatlan volt, ezért a jezsuitákhoz szállásolta be magát. Saját költségén kezdte meg az 
egri egyházmegye újjászervezését, 1701 augusztusában pedig sikerült visszaszereznie a 
bécsi Udvari Kamarától az egri püspökség birtokait és dézsmáit. Főpapi munkássága 
két fő irányban bontakozott ki: megszervezte a papnevelést, ebből a célból létesítette a 
szemináriumot, valamint helyreállította a tönkrement templomokat, ill. újakat építte
tett. A hosszú ideig tartó török hódoltság, valamint a protestantizmus rohamos terje
dése a 16. század folyamán súlyos veszteségeket hozott az egyházmegye területén mind 
a papok létszámát, mind az egyházi épületeket, és elsősorban a templomokat illetően. 
1700 és 1708 között helyreállíttatta a Szent Mihály-plébániatemplomot, a felsőtárkányi 
templomot, és számos új templomot építtetett a környéken. 1705-ben kezdték meg ta
nulmányaikat a szemináriumban az első egri papnövendékek. A papnevelő intézet mű-
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ködését jelentős adományokkal biztosította a püspök. Megszerezte a bélháromkúti 
ciszter apátságot birtokaival együtt és azt a szemináriumnak adományozta. A szabad
ságharc alatt sokat tett a szükséget szenvedő papokért, 1703-ban gabonát osztott, 1710-
ben pedig 4430 forintot osztott ki a nélkülöző papok és szerzetesek között.22 1709-ben 
konviktust létesített 10 nemesi ifjú nevelésére. Pártfogásába vette az egri és a gyöngyösi 
jezsuita gimnáziumokat is. Mikor 1707-ben a jezsuiták elmentek, visszatértükig ő tar
totta fenn az iskolákat.23 A szabadságharc után, mikor visszahelyezték méltóságaiba, ő 
építtette a trinitárius templomot, és elkezdte az új barokk székesegyház építési munká
latait is.24 Végül, de nem utolsósorban a jezsuita rend számára adományozott kétezer raj
nai forintot kell megemlíteni, amelyet az atyák a gyógyszertár létesítésére fordítottak. 

1712-ben idős korára való tekintettel koadjutor kinevezését kérte maga mellé utód
lási joggal. Az uralkodó 1713-ban gróf Erdődy Gábort nevezte ki Telekessy koadjuto-
rául, akit a pápa 1714-ben erősített meg ebben a méltóságában. Telekessy István 1715. 
március 3-án hunyt el 82 éves korában. Az általa építeni kezdett székesegyház kriptájá
ban temették el.25 

A jezsuita rend tagjai 1710. november 26-án tértek vissza Egerbe. Az építkezést az 
1699-ben jóváhagyott terv alapján folytatták. A História Domus bejegyzése alapján 
1713-ban épült fel a rendház első emelete, ugyanakkor Telekessy 2000 forintos adomá
nyából elkészült a gyógyszertár is a rendház ÉK-i sarkán.26 Ambler Tamás superior a 
püspök adományát teljes egészében a templomra akarta fordítani, mert nem bízott ab
ban, hogy a patika kifizetődő lesz. A bécsi provinciális azonban utasította az egrieket, 
hogy építsék meg a patikát. 1713 decemberében érkezett Egerbe az első jezsuita gyógy
szerész, Steyr Gáspár. 1714 elején nyitotta meg a gyógyszertárat, amelynek felszerelése 
még valószínűleg nem volt teljes, bár semmit sem tudunk akkori bútorzatáról és beren
dezési tárgyairól. A patikus időnként az infirmárius, azaz a betegápoló feladatát is el
látta a rendházban. Egy segédet tartott a gyógyszerész számára a rendház, amennyiben 
további segédet foglalkoztatott, azt saját költségén tehette.27 

Négy szerzetes életét, illetve egri tevékenységét kell bővebben megvilágítani, akik 
közül Strassalovszky János, Ginzl Albert és Simon Ferenc nevéhez a patika ma is látható 
bútorzata köthető, Neussel Jakab pedig a rendház utolsó gyógyszerészeként a híressé 
vált Egri Víz receptjének az irgalmasok részére való esetleges átadásával tette híressé 
magát. 

Strassalovszky János 1734-35 között a nagybányai jezsuita rendház építkezésének a 
gondnoka volt. 1736-37-ben ő volt a nagyváradi rezidencia asztalosműhelyének a pre
fektusa, 1744-45-ben pedig az egri rendházban működött. 

Ginzl Albert 1737-ben a lőcsei kollégiumban volt szobrász, 1739 és 1743 között a 
nagyszombati rendházban, és 1744-től tartózkodik az egri rendházban, ahol 1756. június 
23-án halt meg.28 

Simon Ferenc, aki a két előző fráterrel ellentétben gyógyszerész volt, két ízben is 
tartózkodott Egerben, először 1732-33-ban, majd 1746-tól 1761-ig vezette a patikát. 1706. 
április 17-én született Szászrégenben. Trencsénben lett a Társaság tagja és Bécsben tett fo-

22. SUGÁR István 1984. 371-393. 
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28. DERCSÉNYI Dezső-VOIT Pál 1972. 538. 

679 



gadalmat 1728-ban. Több helyen is működött: Kassán, Leobenben, Zsidóváron (Juden-
burg), Zágrábban, Szakolcán. Ez utóbbi helyen is gyógyszertárat rendezett be. Sokirá
nyú tevékenységet végzett, mint infirmárius, ő kezelte Barkóczy Ferenc püspököt. Fog
lalkozott újabb gyógyszerek kikísérletezésével, és a gyógyszertár bevételeiből sokat ál
dozott a templom felszerelésére is. Bécsben halt meg 1761-ben.29 

Neussel Jakab 1761-től 1775-ig vezette a rend gyógyszertárát, 1773-ban a rend felosztá
sakor őt mint gyógyszerészt további intézkedésig visszatartották. Simon Ferenc halála 
után vette át a patikát, és az 1766-os év kivételével Egerben maradt egészen 1775-ig. Ta
lán egy ideig együtt dolgozott Wisgril Márton apothecariussal.30 

A jezsuita rend eltörlésekor 1773. november 2-án Kállay László helyettes alispán és 
Ambrasovszky Mihály kanonok hirdették ki az egybegyűlt rendtagok előtt a pápai dek
rétumot. Javaikat lefoglalták, a szerzetesek szétszéledtek, csak Valter Pál volt rektor, 3 
öreg beteg pap és Neussel Jakab maradhattak. 

A patikát 1774-ben Arthner József vette bérbe, később, 1775-ben, amikor a királyi 
kamara áruba bocsátotta a gyógyszertárat, 4500 forintért megvásárolta azt. A vételárat 
a szeminárium prefektusától kapta kölcsön. De sem a pénzt nem fizette vissza, sem pe
dig az utána járó kamatokat nem törlesztette. Téglássy prefektus ezért perbe fogta 
Arthnert. Mikor a jezsuiták örökébe a ciszterciek léptek, nem tudták birtokba venni a 
gyógyszertárat, mert az ily módon átkerült a szeminárium tulajdonába. A vételárat vé
gül is a Helytartótanács juttatta el a cisztercieknek, akik így a 4500 forintos vételárat ki 
tudták fizetni a szemináriumnak. A ciszterciek világi provizorokkal kezeltették a pati
kát. A provizorok jogait és kötelességeit szerződésekben rögzítették. 1786-ban II. Jó
zsef szekularizációs rendelete nyomán a cisztercieket kiűzték rendházukból, és a líceum 
épületében találtak menedéket. A gyógyszertárra azonban a királyi kamara tette rá a 
kezét. 1787. szeptember 16-án törölték a pilis-pásztói apátságot, ezzel az egri rendház 
teljesen megszűnt.31 

1781-83 között Spetz József volt a gyógyszertár provizora, 1787-től pedig bérelte 
azt. 1795-ben vásárolta meg az egykori jezsuita patikát, amelyet 1802-ben költöztetett 
át a rendházzal szemközti épületbe, amelyet ekkor vásárolt meg 4500 forintért. Akkor 
még valószínűleg földszintes volt az épület, feltehetőleg 1815 táján bővítette házát a pa
tikus. 1816-ban már egy kávéház is volt az épületben, és kb. 1822-ben épült az emeleti 
nagyterem. 1827-ben a tűzvész során ez az épület is leégett. Utána épült a második eme
let, 1833-ban az épület egy részét kibérelte a Kaszinó. A gyógyszertár természetesen 
ezután is ottmaradt.32 Ekkor már Magyar Király a neve. A vállalkozó kedvű gyógysze
rész, aki az épületben még cukorfabrikát is akart létesíteni, ekkor már a csőd szélén állt. 
Javait az Ájtatos Alapítványok Gondnoksága vette zár alá. Házában ekkor Adler And
rás patikus, három katonatiszti család, egy Ullmann nevű úr és a Kaszinó szerepeltek 
mint bérlők.331822-től egyébként a gyógyszertár maga már Adler Andrásé. Az ő halála 
után, 1850-ben Wesely János vásárolta meg az Adler-örökösöktől, majd a hatvanas 
évek végén Köllner Lőrinc, aki 1882-ben halt meg. Ezután özvegye provizorral vezet
tette a patikát. 1900-ban vitte át a Kaszinó épületéből a szomszédos, ún. Hartl-házba.34 

Ez idő tájt a Köllner család ugyanis részben birtokosa a mai Széchenyi u. 14. sz. alatti 
épületnek, vagyis a Hartl-háznak. Itt, a Casinó utcai sarokhelyiségben helyezték el a pa
tikabútort, némileg módosítva. Később az Uránia Mozgóképtársaságé lett az épület, a 

29. NAGY Árpád 1974. 33-34. 
30. DERCSÉNYI Dezső-VOIT Pál 1972. 534. 
31. NAGY Béni 1914.74-76. 
32. BREZNAYImre 1934a. 135-141. 
33. DERCSÉNYI Dezső-VOIT Pál 1972. 551-552. 
34. BREZNAY Imre 1934b. II. 34-35. 
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gyógyszertárat magát pedig előbb Erdős Jenő, 1918-banpedig Preszler Ármin vásárolta 
meg.35 

Az épület 1950-től a Mozgóképüzemi Nemzeti Vállalaté volt, az államosított patika 
zavartalanul üzemelt itt 1968-ig. 1968-ban a Heves Megyei Gyógyszertári Központ meg
szüntette a gyógyszertárat. A berendezés a Dobó István Vármúzeum tulajdonába ke
rült. A bútor restauráltatása három szakaszban zajlott. Csaknem 2 évtized múlva, 1987-
ben nyílott rá mód, hogy a felújított épületben ismét helyet kapjon a gyógyszertár offici
nája. Mivel a megyei múzeumi szervezet csak ezt az egyetlen helyiséget kapta meg a lé
tesítendő patikamúzeum céljaira, laboratórium rekonstruálásáról szó sem lehetett. 
Másrészt a rendelkezésünkre álló berendezési tárgyak sem tették lehetővé a gyógyszer
tár teljes rekonstrukcióját, esetleg gyógyszerészettörténeti kiállítás berendezését. A mú
zeum létesítésekor felbecsülhetetlen segítséget kaptunk Tóth János gyógyszerésztől, 
aki 52 db patikai edényt, ill. felszerelési tárgyat helyezett letétbe a múzeumnál a kiállítás 
céljaira. Ezeket a tárgyakat akkor sikerült megmentenie, amikor az ötvenes években a 
műtárgyakat még igen kevéssé becsülték, és a selejtezés egyet jelentett a megsemmisí
téssel. A berendezés során felhasználtuk még a volt egri Kígyó patika megmaradt 
edényzetének egy részét, melyek a selejtezés során a múzeumba kerültek. A Dobó Ist
ván Vármúzeum iparművészeti gyűjteménye rendelkezik még egy jelentős együttessel, 
mégpedig az Irgalmas rend Gránátalma patikájának edényzetével. A patikamúzeum
ban ezeket az edényeket azért nem akartuk felhasználni, mert remény látszik arra, hogy 
a kórház területén lévő Gránátalma patikát is helyre lehet állítani. Az officinában lát
ható üvegedények túlnyomórészt a 19. században készültek, a parádi üveggyár termé
kei. Jelentős együttest képeznek ebből a kobaltkék edények, a nagy hengeres porüve
gek, a parádi vizes üvegek, valamint a kis hengeres egri vizes üvegek, melyek a múlt szá
zadban az irgalmasok számára készültek, háromnyelvű felirattal. Igen érdekes az a kis 
kék üveg, melyben egykor a Makiári úton lévő jódos-brómos forrás vizét árulták a 
gyógyszertárakban, mert az egri víznek igen alacsony a jódtartalma. A feketére festett 
fatégelyek a 18. századból származnak, azonban több ízben is át lettek festve. A hasáb 
alakú fajansz folyadékedények kópiák, melyek arról a 18 db edényről készültek, ame
lyek még megmaradtak a patika 18. századi berendezéséből. 

A gyógyszertár berendezésekor nehézséget okozott, hogy a bútoron a feketére át
festett fatégelyeken és 18 db Telekessy címeres edényeken kívül a gyógyszertár egykori 
berendezéséből semmi sem maradt meg. A táraasztal két végén lévő mérlegek a 19. szá
zadból valók. Mivel az épület többszöri átalakításon ment keresztül, mennyezeti vagy 
falfestmények nyomára sem lehetett akadni, nem is beszélve arról, hogy ezen a helyen 
csak 1900-tól működött a patika. A két csillár műtárgymásolat, Nagy László faszobrász 
munkája. 

Végül említést kell tenni két olyan műalkotásról, melyek a gyógyszertár 18. századi 
történetéhez tartoznak, nevezetesen 2 domborműről van szó, melyek a hajdani jezsuita 
patika bejáratánál, a rendház falába voltak beépítve, és a Heves Megye Műemlékei sze
rint 1965 körül pusztultak el.36 Ezek a reliefek a Botanica és a Chemia allegóriái voltak, 
és vörös márványból készültek. A Gárdonyi Géza Gimnázium 1965-ös tatarozása során 
tűntek el." 

35. BREZNAY Imre 1934b. II. 35. 
36. DERCSÉNYI Dczső-VOIT Pál 1972. 548-549. 
37. NAGY Árpád 1974. 35. 
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A bútorzat 

A patika berendezése a Dobó István Vármúzeum iparművészeti gyűjteményében 
a 87.1.1.-87.1.24. számok alatt van nyilvántartásba véve. Mint már szó volt róla, 1745-
46-ban Strassalovszky János tervei szerint, Simon Ferenc és Ginczl Albert munkája nyo
mán készült, akik ebben az időben valamennyiben az egri rendházban tartózkodtak. 

A gyógyszertár állványzata tölgyfából készült barokk-rokokó stílusban, aranyozott 
díszítéssel. U alakban felállított, 3 falra támaszkodó berendezés, hármas vízszintes ta
golódással. Az alsó két elem, mely erősen hullámos profilú, a teljes magasságnak kb. 
egyharmadát teszi ki. Középen önálló kétszárnyú üvegajtós szekrény áll. A két sarok
ban egy-egy L alakú tagozat, mellettük jobb és bal oldalon egy-egy önálló tagozat. Az 
alsó fiókos hullámos profilú részt körben felhajtható ülőpadkával látták el. Az állványo
kat kétoldalt volutás záródású, aranyozott oszlopfejes, vájatos lizénák szegélyezik füg
gőlegesen. A bútorzat felső peremét erősen profilozott, kiugró párkányzat zárja le, 
alatta rocailleos, leveles, palmettás áttört aranyozott díszítés. A hasáb alakú táraasztal 
üvegezett végszárnyai a 19. században fenyőfából készült kiegészítések. Sarkai csigavo
nalú farágványokkal díszítettek. Mellvédrészén középen egy betétlapon Telekessy püs
pök címere látható. A berendezéshez tartozik még két csigavonalú lábakon álló bőrhu
zatos ülőke. 

A bútor 1968-ban került a múzeumba, amikor a Heves Megyei Gyógyszertári Köz
pont a patikát megszüntette, és berendezésének muzeális értékű darabjait könyvjóvá
írással a Dobó István Vármúzeumnak adta. Az intézmény a bútort több szakaszban res
tauráltatta, míg 1987-ben a gyógyszertár utolsó működési helyén kiállításra került. 

Fajanszedények 

A patika 18. századi felszereléséből származnak a Telekessy címeres fajanszedé
nyek. Az országban 18 db ilyen edényről van tudomásunk, különféle köz- és magán
gyűjteményekben. Közülük több múzeumi kiállításon is látható. Az edényeken lévő fe
nékjegyek tanúsága szerint a holicsi gyárban készültek. A gyár feltehetőleg 1743-ban 
kezdte meg működését, és a Telekessy-címeres edények az első termékei közül valók. 
Hasáb alakúak, előlapjukon a püspök címere látható, a címer alatt csigavonalak
ból alkotott keretben a gyógyszer neve olvasható.38 Az általunk ismert 18 edényen az 
alábbi feliratok vannak: AQV. LLIORA, AQV. PAEONIAE, AQV. CHELIDON, 
AQA. PHYSAGO, AQV. THERIAGA, AQV. CORDIAC F, AQV. CERAS or N, 
AQV. MAJORAN, AQV. S. B. EMBRI, AQV. TARAXAGO, AQV. TILIAE F, 
AQV. SANFER, AQV. PRUNEL, AQV. MATRIAGAR, AQV. ANETHI, AQV. 
LA VENDÜL. Két edényben a keret üresen lett hagyva. A feliratok a latin antiqua 
maiuscula betűkkel, kézi festéssel készültek. Érdekes, hogy a História Domus sehol 
sem tesz említést erről a megrendelésről, noha bizonyára sokba kerültek ezek 
a tárgyak.39 Rendkívül meglepő az is, hogy amint a feliratok is tanúsítják, vala
mennyi folyadékedény, poredények, tégelyek egyáltalán nem maradtak hátra a holicsi 

38. NÉKÁM Lajosné 1971. 26. 
39. NAGY Árpád 1974. 35-36. 

682 



2. kép. Holicson készült fajansz patikaedény a 18. sz. közepéről 

készletből. Nehezen képzelhető el, hogy egy nagyobb edényegyüttesből csak a szűk
szájú darabok nem törnek el, az összes többi azonban eltörik. Bizonytalanságot kelte
nek az edények méretei is, általában 26 cm körüli a magasságuk, tehát egészen bizo
nyos, hogy amikor a rendház ezeket a tárgyakat megrendelte, még nem létezett az 
általunk ismert bútorzat, hiszen akkor annak a méreteit figyelembe kellett volna venni. 
A gyógyszertár állványzatának polctávolsága ugyanis kb. 20 cm, a szekrényben még en
nél is kevesebb. Mindössze a legalsó sorban nagyobb a távolság, mint 26 cm. Ez érthető 
is abban az esetben, ha elfogadjuk, hogy az edényzet az 1840-es években, a bútorzat pe
dig csak kb. egy évtizeddel később készült. De az már érthetetlen, hogy ha a gyógyszer
tár ilyen értékes és reprezentatív edényzettel rendelkezett, akkor miért nem vették ezt 
figyelembe a bútor készítésénél, hiszen a polctávolság kialakítása tetszőleges volt. 
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3. kép. Fatégely a 18. századból 4. kép. Fatégely a 18. századból, 
a múlt században újra festették 

Fatégelyek 

A gyógyszertár berendezéséhez tartozik 79 db fából készült állványtégely, amelyek 
az iparművészeti gyűjteménybe a 73.66.1.2.-73.144.1.2. számok alatt lettek beleltároz
va, miután 1968-ban a Gyógyszertári Központ leselejtezte és könyvjóváírással a múze
umnak ajándékozta őket. A leltárkönyvi bejegyzés alapján keményfából készültek, esz
tergályozott, hengeres testű tégelyek, alul lépcsős talppal. Feketére vannak festve, és 
elöl kihegyesedő arany címerpajzsban található az ugyancsak arany felirat. Eddigi isme
reteink szerint a tégelyek a XIX. századból származnak, és akkor készültek, amikor a 
bútorzatot feketére festették. Az edények vizsgálatát dr. Kiss Péterné műtárgyvédelmi 
osztályvezető végezte 1986-ban. Megállapította, hogy az edényeken több átfestés nyo
mai is fellelhetők, elsősorban a tégelyek fedelén és a talp hajlataiban. Ez azzal magya
rázható, hogy az egyes átfestések előtt a korábbi festékrétegeket esztergagéppel csiszol
ták le, hogy az újabb festéshez megfelelő, sima alapot nyerjenek. Az edények többsé
gén sikerült feltárni a korábbi festések nyomait, általában azonban annyira töredékesek 
voltak, hogy nem volt lehetőség a rekonstrukcióra. Egy edényen azonban sikerült fel
tárni a csaknem ép legalsó réteget, amely bizonyosan a 18. századból származik, egy ba
rokk ízlésű aranyozott díszítésű címerpajzzsal. Ezek a vizsgálatok kétséget kizárólag bi
zonyították, hogy az edények a 18. században készültek, a bútorzattal közel egy időben. 
Ezt igazolják a tégelyek méretei, az edények magassága 17-20 cm között váltakozik, át-
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mérője pedig 8-9,5 cm között. Ha figyelembe vesszük, hogy mind az edenyzet, mind a 
bútorzat a közel két és fél évszázad alatt némileg deformálódott, azt kell feltételeznünk, 
hogy a fatégelyek ehhez a berendezéshez készültek. Ezt a feltételezést erősíti az is, hogy 
a faedények használata elsősorban a 18. századra tehető, hisz a porcelán európai felfe
dezése és elterjedése után mindinkább a porcelánedények használata vált gyakorivá. A 
faedények használhatósága erősen korlátozott volt, tisztántartásuk sok gondot okozott. 
A gyógyszertár bútorzatának restaurátorai a 70-es évek második felében szintén vizsgá
lat alá vetettek egy fatégelyt, melyen rekonstruáltak egy későbbi állapotot is a tégelyek 
történetében. Ezen az ovális pajzs fölött egy korona látható, amely utal a gyógyszertár 
nevére, a 19. század elejétől fogva viselte ugyanis a „Magyar Király" nevet. A stíluskri
tikai vizsgálatok, valamint az ábra alapján ez a 19. század elejére tehető. A rekonstruk
ció hitelessége azonban kétségbe vonható, ugyanis a restaurátorok munkájukat nem do
kumentálták. 

Az Egri Víz 

A jezsuiták gyógyszertárának történetétől elválaszthatatlan az Egri Víz históriája. 
Sugár István szerint a medicina feltalálója Simon Ferenc volt, a jezsuita apothecarius és 
egyben infirmárius, akiről halála után feljegyezték, hogy sok olyan keveréket és port ál
lított elő, amelyeket rajta kívül senki sem ismert, és nagyon eredményesen gyógyított 
velük. Az ő általa készített gyógyszerkülönlegességek még külföldön is keresettek vol
tak. Az Egri Víz titkát az egymást követő patikusoknak szigorúan meg kell őrizniük a 
gyógyszertár számára. Sőt, ha a gyógyszerész atyák másik rendházba kerültek, az ottani 
patikában sem készíthették a vizet. 1771-72-ben megtagadták a kassai testvérpatika ré
szére a recept kiszolgáltatását. Sugár István két recepturát talált, mindkettő ugyan
azokra a növényekre szól, mindössze az arányok mások. A víz 14 különböző növényi rész 
előírt arányú keveréke zúzalékának szeszes kivonata, melyet lepárlás, desztilláció útján 
nyertek. A felhasznált gyógynövények a következők voltak: szegfűszeg, szerecsendió, 
levendulavirág, ánizsmag, sassafrasfa, guajakfa, majoránna, koriandermag, kakukkfű, 
méhfű, borsosmenta, fodormenta, citromhéj, narancshéj. A recepturak részletes leírá
sát megtaláljuk Sugár István tanulmányában, amely „Az Egri Víz története" címmel je
lent meg az Archívum 7. számában 1978-ban. A víz gyógyhatását illetően különféle fel
tevések, illetőleg tapasztяlatok terjedtek el. Elsősorban a gyomorra gyakorolt kedvező 
hatása ismeretes. A Magyar Király gyógyszertár 1866-ban a következő betegségekre 
ajánlotta: főfájás, szédülés, ájulás, szívdobogás, fülzúgás, nyilallás, gyomorgörcs, kóli-
ka, ideggyengeség, testzsibbadás, és csúzos bántalmak.401988-ban dr. Ringelhann Béla 
professzor úr volt szíves felhívni a figyelmemet egy aprónyomtatványra, amelyet az Or
szágos Széchényi Könyvtárban talált, és amely minden bizonnyal az egri nyomdában 
készült. A kétoldalas lap az Egri Víznek, vagy ahogy akkor nevezték, „Impérium víz
nek" az agyvérzés elleni hatását propagálja, és bizonyosan a 18. század végén, a jezsuita 
rend feloszlatását követően nyomtatták ki. Erre utal az ismertető szöveg utolsó monda
ta, mely szerint: „Találtatik ez a' víz a' volt Jesus Társasága Patikájában Egerben, bé-
petsételve szentséges JÉSUS Nevével." 

A későbbiekben még két szövegre sikerült bukkanni, egy német és egy magyar 
nyelvűre, melyek 1772-ből, még a rend fennállásának idejéből származnak. (Utal erre 
az alábbi két idézet: „Találtatik ez a víz a' Jésus Társasága Patikájában Egerben, bé-pet-
sételve Szentséges Jésus Nevével . . .", valamint: „Ist zu haben in der Apotheken der S. 
J. In Erlau versiegelter mit JESU Nahmen . . ." 

40. SUGÁR István 1978.27-31. 
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A víz hivatalos neve: L'EAU d. l'Empiere 
SEU 

i Angriensis aqua Apopletica 
A szórólap címe: „Ereje, és tulajdonsága a'Gutaütés-ellen-való víznek, melly kö

zönségessen Impérium-L'EAU-nak mondatik.'" Egy negyed kanál impérium vizet egy 
egész kanál forrásvízzel kell elegyíteni és ezt a keveréket éhgyomorra bevenni. Ez a víz 
gyógyítja a szédülést, helyreállít feledékeny elmét, hasznos néhány cseppet orral fel
szívni, a fejtetőt, vagy a csigolyákat azzal megkenni. Ha valakit már megütött a guta, an
nak egy egész kanállal kell ebből a vízből adni, arra pedig mindjárt egy kanál friss vizet. 
Ha a beteg ettől mindjárt nem tér észre, minden órában ismételni kell. Amint a beteg 
észre tér, elég a vizet napjában kétszer beadni, az adagot pedig fokozatosan csökkenteni 
kell. A gutaütéstől meglankadt testrészekre külsőleg is lehet alkalmazni. Külön hangsú
lyozza a szöveg a szer szíverősítő és étvágygerjesztő hatását is. A neurotikus panaszokra 
ezt a javallatot adja: „Használ hasonló képpen a' májban, és a lépen lévő szorulásoknak 
meg-oldozására, a'melancholia, avagy komor-kedv ellen, minden szorulások ellen, és 
ezeknek okait, mellyekből sárga, avagy fekete sárgaság, de fő képpen az unalmas me
lancholia, avagy komor-kedv származik, tellyességgel ki irtya; az öregeket a'vízi kórság-
túl, és a statusoktúl meg tartoztattya; a'melly végekre nézve a'szerént éppen, a'mint 
eléb meg-mondatott, kell ezzel a vízzel élni." Tanácsos még „minden méreg ellen, egé-
ségtelen aer, avagy ég ellen", valamint fogfájásra is. „Végezetre ennek az Imperiumbéli 
víznek ereje, és tulajdonsága ez, hogy ez a szívet megvidámíttya, az erőtlen gyomrott 
meg erősíti, segéti a természet szerént való meleget az emésztésre, az ágy velőnekbé du
gatott ereit ki nyittya, a'melancholiát el üzi, az éltető ereket meg nyittya, és mind ezeket 
vagy egyedül szagoltatásával, vagy illendő maga italával, vagy az eddig meg mondott 
mód szerént való élésével véghez viszi, úgy annyira, hogy sem a'kisdedeknek, annál in
kább a terhes asszonyoknak, se a'gyermek szülőknek, se pedig senkinek másnak ártal
mára nem lehet. Üvege 30. Krajtzáron adatik."41 

A fentiek alapján nem kétséges, hogy az Impériumvíz azonos az Egri Vízzel, és jog
gal feltételezhetjük, hogy az Egri Víz elnevezés csak a 19. században terjedt el, amikor 
a jezsuiták elhagyták magyarországi rendházaikat, és a vizet a jezsuita patika jogutódjá
nak számító Magyar Király gyógyszertár és az irgalmasok Gránátalma patikája egyaránt 
készítették, sőt később még a Piactéren lévő Kígyó patika is beállt a gyártók sorába. A 
rend feloszlatásakor a jezsuita patika apothecariusa Neussel Jakab fráter volt. A köztu
datban az a feltételezés szerepel, hogy Neussel Jakab, miután ez idő tájt megbetegedett, 
az irgalmasrendiek kórházába került, akiknek az ápolásáért hálából átadta az Egri Víz 
receptjét.42 Ezzel szemben Sugár István azon a véleményen van, hogy Neussel Jakab so
hasem állott az irgalmasok kezelése alatt, a titkos receptura tehát ezen az úton nem ke
rülhetett a birtokukba. Kétségtelen tény azonban, hogy a 19. század második felében 
már három egri gyógyszertár állította elő a vizet. A Magyar Király gyógyszertár eseté
ben az egyáltalán nem meglepő, hisz ez mint a jezsuita patika jogutóda, természetesen 
a patikával együtt jutott a recept birtokába.43 

A medicina gyártásával kapcsolatosan csak a 20. század elején léptek fel nehézsé
gek, amikor Khuen-Héderváry belügyminiszter kibocsátott egy rendeletet, mely szerint 
„a jövőben minden összetett gyógyszer és melyet egyes gyógyszertárak hagyománykép
pen árulnak, mint például az Egri Víz, Máriagyűdi gyomorcseppek, Krasznibródi klast-
romcseppek, Capucínus thea stb. a jövőben csakis a belügyminisztérium előzetes enge
délye és jóváhagyása alapján hozható forgalomba." Az egri vizet készítő gyógyszertá-

41. Magyar Országos Levéltár P72. Csáky es. It. 649-659. fasc. f. 196. 
42. NAGY Árpád 1974. 35. 
43. SUGÁR István 1978. 31-35. 
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rak tulajdonosai közül hosszú ideig egyik sem kapta meg az engedélyt a gyógyszer ké
szítésére, bár mindegyik beadta a kérvényt. Végül 1904. október 4-én a belügyminiszter a 
Gránátalma patikának adta meg a kizárólagos gyártás jogát, részben a szerzett jog alap
ján, részben pedig azért, mert az irgalmasok adták be elsőként az igénylést. A másik két 
gyógyszertár tulajdonosai még hosszú ideig kísérleteztek a gyártás jogának megszerzé
sével - sikertelenül.44 

A gyógyszertár történetével kapcsolatosan meglehetősen sok tanulmány jelent már 
meg. Ez a tanulmány nem kívánt kitérni olyan kérdésekre, amelyeket más szerzők már 
részletesen feltártak, mindössze rövid összefoglalót adni a patika történetéből abból az 
alkalomból, hogy végre megnyílhatott a múzeum, és néhány olyan kérdésre felhívni a 
figyelmet, amelyek eddig tisztázatlanok voltak, mint például a fatégelyek kora, vagy az 
úgynevezett Impérium víz, mint a közismert Egri Víz elődje. 

44. SUGÁR István 1978. 38-41. 
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Erzsébet Löffler 

Das Apothekenmuseum Telekessy 

Das Apothekenmuseum Telekessy wurde im Mai 1987 in Eger eröffnet. Die Apot
heke wurde 1713 von den Jesuiten aus der Stiftung des Bischofs István Telekessy, im 
Gebäude des ehemaligen Ordenhauses begründet. Die Eichenmöbel wurden nach den 
Entwürfen von János. Strassalovszky, von Ferenc Simon und Albert Ginczl in der Mitte 
des 18. Jahrhunderts im Barock-Rokokostil hergestellt. Alle drei Personen'waren die 
Mitglieder des Ordens. Von den Ausrüstungsgegenständen stammen die Fayancegefä-
ße, in denen Flüssigkeit gespeichert wurde, und die Holztiegel ebenfalls aus dem 18. 
Jahrhundert. Die Fayancegefäße sind die Produkte der berühmten Fabrik von Holies. 

Unseren Kenntnissen nach blieben die Stücke, die heutzutage in verschiedenen 
Museen und Sammlungen bewahrt sind, von diesen Erzeugnissen erhalten. Von den 
Holzgefäßen dachte man lange, daß sie in dem 19. Jahrhundert erzeugt wurden. Nach 
einer gründlichen Untersuchung wurde es klar, daß sie mit den Möbeln gleichzeitig 
sind: sie wurden mehrmals übermalt und die frührere Farbschicht wurde immer abge
schliffen. So bekam man eine entsprechende gleiche Oberfläche zur Bemalung. 

Die Apotheke fungierte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in dem Ordenhaus. 
Nach der Abschaffung des Jesuitenordens wurde sie von den Zisterziensern ab 1773 
inbetriebgehalten. Nach der Sekularisationsverordnung des Kaisers II. Joseph geriet 
die Apotheke in Staatseigentum und dann in Privathand. Der Inhaber József Spetz 
übersiedelte sie am Ende des 18. Jahrhundertes in sein eigenes Haus, welches gegen
über dem Ordenhaus stand. Von hier gelangte die Apotheke nach etwa hundert Jahren 
in den benachbarte Haus, welches ihre letzte Station war und wo sie bis 1968 funktionierte. 

Die Erfindung der jesuitischen Apotheke war das berühmte „Egerer Wasser", 
welches ein alkoholhaltiger Auszug von bestimmten Heilpflanzen ist und bei der Hei
lung mehrerer Krankheiten mit Erfolg anwendbar ist. Besonders erfolgreich konnte 
man damit die Magen- und Kopfschmerzen bzw. die neurotischen Krankheiten hin
dern . Später wurde dieses Wasser - oder mindestens ein Präparat ähnlicher Zusammen
setzung - auch in den anderen Apotheken von Eger hergestellt, aber vom Anfang des 
20. Jahrhunderts bekam nur die Apotheke „Granatapfel" des Barmherzigen Ordens 
die Produktionsrecht. 

Nach der Auflassung der Apotheke 1968 wurde die Einrichtung in das Dobó 
István-Burgmuseum geliefert, wo man mit der Restaurierung - hauptsächlich wegen 
finanziellen Schwierigkeiten - ziemlich langsam vorwärtskam. Als aber das Museum 
beinahe nach zwei Jahrzehnten den Raum, wo die Apotheke zuletzt funktioniert hatte, 
erwerben konnte, wurden die letzten Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Dann 
konnten die Möbel endgültig eingestellt werden. Mangels entsprechender Räume 
konnte nur die Offizin rekonstruiert werden. Dazu leistete der Apotheker János Tóth 
nicht nur mit Fachratschlägen eine große Hilfe, sondern er stellte die schönsten Stücke 
seiner Sammlung zur Verfügung des Museums. 

689 


