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Az egykori egri jezsuita patika
Sági Er::.sébet c/J:
A= egri jezsuita patika l 714-ben ke:dle 111eg uliiködésél, ekkor e,!Jyetlen volí a l'Óroshan. f)olgári kézbe adásakor 1775 él'be11 4500.fi·t volt a véíelúra ..Az 1740-es él'ekhell
készült rokokó patikalnilor núnd a 111ai napig lzas:::11álatba11 van. Fen11n1aradt s:ó111os
eredeti.f'atégely és dis::es holicsi.folyadékos edén_i:
Eger vúros ! leves rncgyc székhelye és a túrgyidöbcn
püspöki székhcl)'.
1687-bcn, a törökök kiüzése utún a Jézus ·rúrsasúg helyet kap a vúrosban, 1688-ban n1cgnyílik a rendház és az

iskola. 1703-tól 1711-ig a Rákóczi szabadságharc 111iatt
az atyúknak e! kcllclt hagyniuk a vúrost. A visszatérés
utún haladéktalanul incgkezdik a tanítúst a papnevcldéhcn
is és telgyorsitjúk az építkezést f 11.
;-\ rcnn111aradt húztörténet részletesen beszún10] az
építkezésról. 1(199 évben isrnertcti az épület terveit, a [cirús 8. pon~ja a patikáról szól: az az épület keleti szárnyúban legyen. a patika és a patikus a klauzúrún kívül essék
[2[.
Telekes.\\' István egri püspök 2000 frt-ot adoinúnyozott kegJ'CS cél r<.1. l 7 12. januúr ! 3-ún lle1·enesi Gúhor
provinciú!is ligy dönt. hogy ezt nz összeget az egri gyúgyszertúr [étcsitésére kell fordítani, 111ajd a patika hasznúbúl
kell a 1e1nplon1ot berendezni és f'enntartani f31.
i\ húztürténctben l 713. évben ez ú!l: ,./\ 1nag:yar adózók szegények, a vúroshan kevés a nén1ct és kevés a 11en1es. ;\ n1éltúsúgos fiitisz1elendö püspök úr 2000 frt-os
ado111únyút a patika gyógyszereinek beszerzésére kel! rordítani. Egyébként vilúgi patikus itt aligha 111arad 111cg. Deccinhcr clcj0n 0rkczik n1eg Linzhöl a patikusunk. aki a jüvii csztcndlibcn a patikút kezelni fogja.'· ['41.
·rchút az egri _jezsuita patika !714-hen kezdi 1neg a
n1üklid0sét. 1\lapi1(1sakor ez volt a vúros egyetlen és cg:yben küzforgalinú g:'ógyszertúra, 111clyhcz késöbb az lrgalrnas rend csatlakozott. Fcn11111aradt<.ik patikavizsgúlati
jcgyzökünyvek [5. úl.
i\ kol!Cgiu111han a patika alapitúsútól a rend fcloszlatús~·iig li.1lyan1atosan szolgúlt jezsuita gyógyszerész, a rendi
né\jegy'zék szerint:
J 714-17!5
1716-1722
! 723-1726
l 72 7- ! 728

('usparus Steyer
TiJ/iias ('Junell
Alichael Guett
C"aspar11s Steyer

1729~ 1731

Michael Gae11

1732-l 733
! 734-l 735
l 73(i
l 73 7- ! 738
17:19-1741
l 742-1745

Francisc11s Silnun
Josephus l?eiser
:\-lichacl Guelt
Antonius 0110
Ferdi11andus Sclz{{fkorn
Christophorus !-fart!

[ 746-1761 Franciscus Si111un (t 176 ! . augusztus [j0n n1egha!t)
l 761
Gcorgius Balúsu\·ics
J 7ü2-! 769 Jacohus 1Veiissel
1770
A,farlinus IYisgril/
1771-1773 .lacobos Nciissel

f71.

;-\jezsuita gyógyszcrCszck gyakran úpolúsi feladatot is
elláttak. En11ítésre nié!tónak tartorn. hogy ! 752 évtül a
rend feloszlatúsúig Egerben a gyúgyszen.'.sz ncn1 kapott
111ús 111egbízúst, ezt annak tulajdoníto111, hogy a patika
annyi 1nunkút adott. hogy 111Cltúnytalan lett \'olna üt 111~ís
sa[ terhelni.
/\rend fclosz\atúsakor a fe!szún1o!ú bizottság az akkori provizort - aki akkor 49 éves volt - bízta n1eg a patika
vezetésével fS"], () szerette volna a patikót bérbe venni Cs
1773. decen1hcr 24-én javaslatot tett annak 111üködtetCsérc két vúltozatban. Egyik: ha bCrbc veszi. 600 fi·t bér fizctCsét vúllalja egy é\Tc. a 111úsik: arnennyiben alkal!nazottak 1naradnak. az alóhbi tizetést kéri:
a provizor fizetése és ellútúsa:
500 frt
a beosztott gyógyszerésze:
220 frt
a gyakornok és laborúns c!lútúsa együtt: 183 frt
a lahorúns lizetésc:
28 frt
931 frt f'lf.
1\ patikút ! 774. augusztus 2-töl Juscph .·lr111cr gyóg}'szcrésznck adta a bizottsúg bérbe (l00 frt-ért. aki a licitúlús idejéig bérelte azt f 1O]. i\z l 775. június 2-i úrven.:sen
az egyik r0sztvevii 3750 frt ajúnlatot tett. azonban Joscph
Artner lett a tulajdonos. aki elözölcg írúsban 4500 frt-ot

ajúnlntt[ 11 ].
1\ volt jezsuita rend húzat és iskolút a cisztercita rend

kérte és kapta 111eg 1778-ban. ;\ kollégiurn fönökénck elüziileg tübh kérése volt: a könyvtár legyen a gin1núziun1é
és a pati kút kapjük n1eg, annak vCte!úrúból különítsenek cl
2000 frt-ot, azt ök kapjúk 1neg, hogy az adon1únynzó
szúndéka szerint n ten1plon1 szükségleteire es renntartúsúra rordíthassúk r12]. .fi.. .221 könyvb{l! az egyeten1 könyvtúrosa 17-ct kiválasztott. a többit szétküldték a tanintézeteknek, a kincstár a g:yógyszcrtúr jövcdcln1c hc!vctti kúrpótlúsul évi 180 frt-ot rendelt a ci~ztcrci rendnek kiutalni
f 13].
Artner és a város kölcsönösen ncn1 voltak egyn1ússal
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n1egelégedve. töle a ciszterci rend 111egvette a patikát,
111ajd azt néhány évig provizorokkal 111üködtctte. A jezsuitúk kezén nyereségesen Lizen1elö gyógyszertár nen1 hozta
a rc111élt hoza111ot, ezért azt eladták az egyik alka!rnazott
gyógyszcrészüknck. azóta polgári kézen van [1411\ gyógyszertór rnüködésérc a jezsuita idöbcn ncn1 volt
panasz. SpecialitC1sa volt az „Egri víz", a111i ha ne1n is
gyógyszerként, hancn1 itókaként napjainkban is orszúgszerte is111crt. Ennek leírását a rend utolsó egri patikusa irgaln1asrcndi kollegújúnak atlta át. A fcloszlatúskor a patikúban 50 könyvet vettek leltárba, ebbü! 33 db azonosíthatóan orvosi-gy·ógyszerészi szakkön:yv volt r151.
;\ rnagyar 1nüértékvédclc111 clévülhctct!cn érdc1nc,

hogy a patika bútorzata és egykorú hasznúlati túrgyainak
cg_y része eredeti rendeltetésének n1eg!Clelöen !Cnnrnaradt
és napjainkig hasznúlathan van.
;\bútorzat rokokó stilusban készült, tölgyfáhól, !Cltehetöcn a XVIII. szúzad ncg)-'Vcncs éveinek közepén. 1\z
~illv{1nyzat h~'1n1111 !l1lra tán1aszkodik. rclsö pcreinét ív
alakban kiugró púrkányzat zú1:i~1. alatta korpuszonként
aranyozott csiga\·onalas, leveles, pal111ettús úttört flHagott
diszitCs. le.i.iehb nyitott polcossor, alatta en'.ísen hul!Cunosított profilú f!úksor van, 111elyet felhajtható pad fed./\. túraasztal 1870-hcn készült. Fenn111aradt több 1nint 100, eredetileg n1C1rvúnyozott fcstésü, részben útlCstctt fr1tégcly és
tízen rclüli darabszá111ú, hasáb alakú, fehér ón111ázas
holicsi frljansz palack. n1elyct Telekcs.\y püspök fCstelt cíinere diszit f 16 I.
;\z egri jezsuita patikóról tiirtCnt kortúrsi isn1ertctés
l 17 ). /\z alapítúsi idti pontnsítúsa és a levé!túri anyag ll!ltúrúsa a szerzú n1unkCüa.
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