dece111ber

GYÓGYSZERl~SZET

Az egykori

győri

Sági

659

jezsuita patika

t~rzséhet

cl!:

A gy6rije::suita patika korszerü is111erlelése nzegtörtént. Szerintern a: alapitósi idöt az
elsií rendi patikus 1negielenésétd/, a:: 1687. évtől /eltel szá111itani. A:: értékőr::és s::ép
példája a::, /rogy 1970-ben reslaurálták a holtives rnenn_vezel stukkói! és ji·eskáil, a
111egnu1radt két rokokó szekrénykét dis:::ii/.f"elhasznólva újra berendezték a gyógyszer/árat, (lllle(v orvosi-gyágyszerés:::i tárgvi enrlékek he11111tatása u1ellet1 patikakénl isuzét a
FCÍrosi lakosságot szo/gá(ja.

Ciyörben a régi je:;~„uita rcndh<iz patik{üába 1971-ben
inüködö gyógyszertárat telepítettek és egyben a gyúgyit<is
történetének bcrnutatúsúva[ az értékek rnegbeesülésének
iskolapéldájút tcren1tették rneg. Az egykori györi jezsuita
patika korszerü isn1ertetése az utóbbi évtizedekben n1cgtörtént, arra az [ 1-„·61 irotial111i hivatkozús az érdeklödöknck eligazitást nyújt. Jelen közlés eredeti. illetve az utóbbi idöhcn hozzúférhctövé vúlt forrúsok fclhasználúsáva!
kicgészitcni kivánja az eddigi isn1cretekct.
1\ gyliri ji:zsuita kollégiurnban az alábbi jezsuita frútcrek szolgáltak:
! 687-1688 Joannes Raup/ik
! 689
„:fndreas lleder
1690·-- 1691 Joannes Raup/ik
l 692-„ 1693 Joannes Talck
l 694
Joannes Rauplik
1695~· [ (,97 Ada111us F'eichíer
1691\
f''erdinand 77ndcl/i
l 699- [ 700 Adan1us F'eichíer
170 1-1702 Cam/11s U11=
1 703
Jacoh11s S'ehaldt
1704 --1705
J 70ú
nincs adat
17(17-- 17 !)
1716
Pltilip1n1s Braun
1717--1719 nincs adat
! 720-172J :111íonius fVcnda11
! 724-1727 .Jacoh11s l{ustcr
! 72g_. 1730 l(Jbias Clunel
173 ! -1733 F·ranciscus f'rÍdlei11
1734 -17,10 Michuel Schlecht
!111to11i11s ()flo
174 !
1742-174(> Miclwel Schlecht
174 7-- 1761 Wilhelmus Pfá//er
17<)2--1773 Juannes Tunilcr /7, S/.
J\z 1600-as évckr<il húztörténet nen1 1naradt fenn. az
0ves jelentések pedig a patikúról in/{1nnációt nc111 horcloznak.
l lelytürténeti rornísok alapjón: „ . . ezen zúrda azonban ... csak 1667-dik évben készült cl S;.r,échényi Ciyürgy
kak1csai érsek és györi püspök adakozúsa fnlytún, ntit a
kapu feletti fclírús is bizonyít.. igy lassanként 1neggyökL·resedv0n, a tiiré\kiiknck e tújrúl az 1(i83-dik évben történt kiüzl'tése utún gyógyszt:rtúrt nyitottak ezen kolostori

húzokban. E gyógyszcrtúr azon szcglct-tcn11cket foglalta
cl, hol jelenleg Borbús ;\ntal vasárus úrnak boltja van,
inely boltnak rncnnyczetén, vala111int a kolostor fölépcsö1.etének oldalain ezen korabeli festéseket lúthatni. Ezen
gyógyszertárt rnikor nyitottúk 111eg, bizonyosan 111cghatározní nen1 lehet, annyí azonban bizonyos, hogy 1689-bcn
111ár állott.. E korból 111ég néhúny extracturnos hödönke
111aradt ICnn .. feliratos túblúkka! vannak ellátva.. 1689.
évszá1n1nal.'' j9].
/\ 111úsik egy ! 691 évi jegyzökönyvböl kien1elés: „iVli,
a gyé.íri káptalan tanúsi~íuk, hogy.. itt Ciyörbcn a jezsuit<ik rcndházúban a közehnúlt idökhen a köz javúra alapított gyógyszcrtúrt. .. " f 10 J.
A vúrosi jogkönyvben az 1634 évi bejegyzés ajczsuitúk patikájúról sen1n1iképpcn scn1 lehet azonos a patika
alapit<isi idejével, szerintcn1 az a javukra szolgáló döntést,
illetve részükröl egy késöbb 111egvalósítandó szúndékot
ICjcz ki. J\ környezet, a berendezkedés készenléti foka is
erre enged következtetni. Patikúnak nevezett gyógyszcrszoba rnindcn kolostorban volt, szükség esetén n1ég a lakosság is kapott onnan gyógyszert - 1nint ahogyan az a
rend éves jelentéseiben szú1nos a\kalon11nal 1negjelenik,
olyan helyen is. ahol sern patika, scn1 patikus nc111 volt-··,
azonban rni patika alatt küzf'orgalrnú gyógyszertúrat értlink és az !Cltétclczi a szakképzett gyógyszerész tevékenységét.
fviinthogy a patika és a patikus cgyn1úst feltétl'lezik, a
helytörténeti adatot figyelernbe véve, úgy vélern. hogy a
patika alapít<isa 1687 évben történt. /\rra tühb n1ús rendház esetéhen is lútlan1 példát, hogy egy 1nár n1cglévi1
gyógyszcrtúr az alapítúsa ut~ini idüszakhan rendi gyógyszerész hiúnya esetén is 1nC1küdött. Erre (iyür esetéhen bizonyítékul szolgúl egy ! 707 dccc1nher 16-ún kell szcrz6dés, inclyet a kol!égiurn rektora kütütt f'ranciscus Josc[Jh11s Seillcr provizorra! l l 11.
Ne111 tudo111, hogy Scil!er ott 1ncddig szolgúlt, 17 ! 5tlil ! 740-ig volt tulajdonosa a budai vúrnegyedben levö
1\rany Sas gyógyszenúrnak. 1\z atyák jó vé\cnu:nnyel lcht:ttek róla, rnert találtan1 1732 évhül adatot arról. hogy a
kolozsvúri kollégiun1 gyógyszert vás<irolt tö!c [ \::?.. 13 J.
Egyt:dülál!ó az cn1!ített szcrziídés, azért kiizreado1n
!(irdítúshan.
.J\z alanti keltezéssel a inai napon az a\úbbi kezdéssel
0s a szokúsos 111ódon történt lczúrással szerzödést kötütt
i..:gyik részrö! Joannes Langer tisztclendö atya. e kollégi-
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un1 rektora és Franciscus Scillcr úr a gyógyszcrtúr provizora.
Elöször: A patika átadatik a fentnevezett gyógyszerész
úrnak, ö azt gondossúggal, ügyességgel, szorga!on1mal,
annak épségben való rncgtartúsával a kol1Cgiun1 javúra és
hasznára igen hüségcscn kell kezelje. f\.1úsrészröl a n1unka ellenértékeként évi biztos fizetést ígérünk 1ncg szú111úra: 100 r~ünai rorintot és tovúbbi juttatúsként 15 forint értékü élcln1ct kap a n1i közösségünkben.
tvtúsodszor: Nevezett provizor úr kötelezi nn1gát arra,

hogy 111unkújút hüségcscn és szorgaln1asan úldozza arra,
hogy n1ind a patika, 111ind n gyógyszerek, vala111int az
egyéb !ahoratúriu1ni eszközük rnindcnkor a legjobban legycnck gondozva.
l larn1aclszor: Búnnc!y zavar elkerülése végett, vngy a
kollégiun1ra nézve bánni akaratlan ke!lcn1ctlcnségtöl tartvún. a 111ú:d1onnan bcszcrzcndö anyagokat és tételeket tudassa a tisztc!cndö kollégiun1i rektor atyával, aki aztjóvúhag,yó alúírúsúval visszaadja és így biztosítékul szolgúl.
hogy a szúrnia ki lesz egyenlítve.
Nc.:gyedszer: 1\ szún1lók út vétele és az eladúsok utún, a
negycdév vége eliitt útadja azokat a tisztclendü rektor
~Hyúnak a kifizetést igazoló bizonylatokkal együtt ~s útadja azt az iisszcgeL aincly a kol!égiuin hasznúlatúra szo[gúl.

()1ildször: iVlindcnképpcn örizkedjék attól, hogy a!kaln1ih1g ételt vagy italt kín(1ljon a házbclieknek a saját szobújúlnin, vagy· a patikúban, továhbú attól, hogy () n1aga, a
gyakornokai hasonlót. vagy levelet a kollégiun1belicknek
kivigyenek, vagy ellögadjanak.
1latodszor: ! Ja részériH cllire l<:ítható az, hogy vúltozlat. azt hürorn hónappal év vége elött _jelenteni kiiteh.:s.
1707. december 1ú.
Joannes Zangcr. S. J.
a jcz.suit~l kol!égiun1 rektora."'
i\z clsö patikavizsgú!atró! ! 73() évbö! ta\~1ltarn adatot,
Ciy('1rbcn ekkor két gyógyszertúr volt, a 111úsik a katonai
! 1~11. !74ú-b~1n a .iezsuitúké 1nc]]('tt egy polgúri gyógyszcrtúr \'Olt [ 15 j. az azt követÖ évtizedekben is a VÓrOS két
patika otllétét jelentett('. 17<) 7-ben létesítették a v(1roshan
a harrnadik gyógyszcrtúrat r1(Í ]. ,<\jezsuita patika küzforgaln1ú volt és a rend re!nszlatúsúig rnükiidött. a vúrosnak
é\·í 30 rn adói fizetett f 171.
.1\ íL·losz!atúskor [('ltúroz1úk a gy("1gyszertúrat, annak
értékét 4()()() frt-ra becsülték arncnnyibcn hclyben 1narad,
ha elhontjúk és clköltöztctik, 500 frt-tal kevesebbet ér.
Szcrintcn1 ez volt a bútor becsértéke. 1773. januúr és oktr'lhcr kliziill a patika havonta 50-töl 2~0 frt-ig te1:jedö öszszcgct adott út a kol!égiun111ak. tíz hónap alatt 800 frt-ot.
Ezen idü alatt kiadós nen1 volt, kivéve a szen1élyi költségeket. Fz tcnnészctes, n1ert a gyógyszer beszerzés rnindig
(i~;szcl liirtl·nt. és szú111la 111ég ncn1 lelt kilizctvL. ;\ szerné!yi cil !on1úny az alúbhi \'Olt: vezetö, beosztott g)'tigyszcrésl'.. lahorúns, gyakornok . .:\z lltt Jevli provizor Joanncs

1998. <lccc1nbcr

·run1ler tiroli születésü, 4:2 éves, 17 éve van a rendben,
szeretné bérbe venni a gyógyszertúrat, 13 éve van ott, kéri, hogy a felhahnozott adósság bchajtúsútúl eltekintsenek. J\ döntés az volt, hogy a patika cladúsra kerül, ha
nen1 volna rú vevö, neki egy évre bérbe adjúk, dc tartozik
olyan úl!apotban útadni, a1nílyenbcn üt vette ! 181J\ patikút árverésen Joannes Tunzler vette 111eg és cl
kellett kültöztctnic. ;\ rendházat a Szent Benedek rend
kapta rneg. J\jczsuita patika helyén 1860-túl 1970-ig vaskereskedés volt r 19J.
A jelenlegi gyógyszertúr otlicinájának boltíves n1enynyczetén restaurált állapotban láthatók a XV!l. szúzadi
stukkók és freskók, n1elyek szakszcrü isrncrtctésc n1cgtürténL Az eredeti X\'ll 1. századi bútorzatbúl két rokokó
szekrényke rnaradt n1eg. n1cly az eredeti hclyén 1nüködö
pati~út díszíti [211. 21 [.
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