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jezsuita patika

Sági Er::sébet eb:
Az egykori kőszegi jezsuita patika korszerz'i, dokun1e11tált isn1ertetése a közebnúltban
nregtörtént, azt a rend 1743 évben létesítette, a várostól kezdett<'JI fogva közjörgalnuíjogot kapott. Az 1773 évi leltár érték a bútor nélkül 3234 frt volt. Az árverésen a vételár
4000Ji·t /elt. A dúsfaragással készült barokk officinai bzítorzal 1910 évben vásárlás útján a budapesti lparn1!ivészeti Jv!úzeurnba került, nzajd 1980 él'ben a kSszegi „régi patikalzázhan" a város a Se111111elH•eis Orl'ostürténeti 1\Iúzeun1111al eg_viittndíküch•e patika111lÍze1unot létesített, rne(v a gyógyszerészet 1111íl(já11ak ben1utatáscit szolgá!ja. Visszakerült az (~/jicinai hzítor::aí az eredeti táraas=tallal, afesl1né11yekkel és ec/ény:::.eí!el egyiitl
nzinl a:::. érték111entés és érték/Jr:::.és s=ép pélclcUa.

A köszcgi jezsuita patika niindcnrc kitc1:jcdö, tudo111ányos igénnyel doku111cntált, korszerű feldolgozása a közelrnúltban 1negtörtént r1, 2]. Annak jelen rövid kivon;:itút
azért tartottuk szükségesnek itt közölni, n1crt a többi jezsuita patika rnellett az összehasonlításban szerepe lehet.
Egyes adatok egybevetése eredeti forrásanyaggal rncgtörtént, 1nclyet az irodaln1i hivatkozús hen1utat.
r\ kollégiun1 l(őszegcn 1680. évben készült cl. A ·rhököly- 111ajd a Rákóczi-féle szabadságharc többször n1egakadúlyozta u fejlődést, a kollégiun1ot több alkalon1n1al
tűzkár érte. 1723-ban állították helyre az épületet és nyitották 1ncg a gin1náziun1ot [3].
r'\ patika nyitúsra a kol!égiun1 rektora l 7-J.3. f'i.!bruár 8ún kér engedélyt a városi tanácstól és azt négy nap niúlva
111cg is kapja f41. Az 1743. februúr 12-i irat értchnéhen a
patika kczdettö! közforgalrnú volt f5l /\ húztörténethöl
kitünik, hogy az elsö rendtag gyógyszerész Sebastianus
Grandíner 1743. 1nújustó! Köszcgen van [61.
Tehút a kőszegi jezsuita patika L!lapítúsa 1743 évben
n1cgtörtént, gyógyszerésze volt. n1üködését n1egkczdhctte.
A rend éves jelentése 1743-b;.in szú1110\ be arról. hogy
a patikút 2000 frt adomúnyból alakítjúk ki, 1744-ben pedig arról. hogy a szép patikát, n1elynck faragványa bécsi
n1üvészette! készült, ncn1es fén1ekkel, valan1int Ettl úr képeivel diszcs - egyik a Boldogsúgos Szüzet, a n1úsik
Szent Kozn1~1t és Dan1júnt úbrázolja - befejezték. f\ patika befejeztét a háztörténct is 1744-bcn Ílja le. r\ szövege
bövebb, n1egncvezi, hogy a bútor dióff1ból és tölgyfából
van, niel:y Vánossi Antal provinciúlis atya 400 rrt-os és
polgári szen1élyek kisebb összegü adon1ányúnak köszönhetö r7!. :'\z officina berendezése - iparn1üvészek vélcn1ényi.; szerint - a köszegi jezsuita patikát európai viszonylatban is az egyik legszebb barokk patikúvá avatja, rnclyct
a külhoni n1üvészettörténészek is szá111on tartanak [81.
l(öszcgcn a jezsuita patika f'cnná\lása alatt n1ég cg:y
polgári kézben levö patika volt [91. A gyúgyszt::rtárakat
rendszeresen vizsgúltúk, az a vúrosi fizikusi vizsgálatban
rncgjelenik (1746., !758„ 1761.. 1763. évi jelentések)

1101.
i\ köszegi jezsuita kolll!giu111ban szolgálatot teljesítö
patikus 11-áterek az alábbiak voltak:

1743-1745 Sehastianus Grandtner*
1746-1751 Michael Schlec/11*
1752-1753 Thaddaeus Di!ling
17 54
.lacohus 1-Vciss
1755-1762 .lacohus Voghvöger
1763-1773 ThaddaeusDilling[11. *12}.
i\ rend t'closzlatúsakor az ott levö patikus frútcr 63
éves volt, 33 évet szolgált a rendben, nyugdíjat kért és kapott havi 12 frt-ot, ö vezette a gyógyszertúrat annak eladásúig r131.
A patika leltár értéke az 1773. noven1bcr 3-i jegyzökönyv szerint 3234,42 frt volt, ez a gyógyszereket és az
.::szközökctje!enti, a bútort ncrn [141. 1775 f'cbruúrban az
úrverésl.!n Svalla Aicítyás vette 1ncg a gyógyszertárat 4000
frt-ért f 151. Ezt követöen kérte a városi tanácstól, hogy a
patika egyik ablaka helyett ajtót nyithasson az utca felé,
r16], majd 1777-ben a rendhúz épülctcbiil ki kellett költöznie 17].
f\z egykori jezsuita patika bútorzatát és eszközeit az
lpanníívészcti t'vlúzeun1 értékn1cntés céljúból 1910-hcn
n1cgvásúrolta az akkori tulajdonostól és azt évtizedekig jó
gazdaként örizte és gondozta. 1980-ban egycdülúllú, úrn
követésre n1éltó cselekedetként J<.üszcg város a Se1nn1el\Vcis Orvostörténeti Múzeu1nn1a\ a rcstaurúlt, úgynevezett
régi patikaházban patikan1úzcun1ot hozott létre. J\z lpar111üvészcti f\!Iúzeurntól visszakapott nc1ncs falból készült,
dúsan friragolt barokk bútorzat az officina fl1lát beburkolja. helyére került az eredeti túraasztal is. :'\z 1842-bcn f'cstett „Magy«.ir kírúly" képe alatti ajtó két oldalára visszakerült a két szerecsen szobor és visszakerült Venccslaus í:.:1tl
a íVIadonnát a gycnnek Jézussal, valan1int a Szent J(ozn1út
és l)an1júnt ábrázoló festn1ényc. :'\ polcokat az eredeti
XVIII. szúzadi fatégelyck és üvegedények díszítik. i\ n1úzcun1 a kcrttöl a padlásig a gJ'Ógyszcrészet 111últjúnak hen1utatásút szolgálja 18, 191.
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És ahol nem volt jezsuita patika„,
Sági Erzsébet c/J:
;\ különbözö szerzetesrendek rendházaiban volt betegszoba bizonyos gyógyszerkészlcttel és <ipoló fráterrel.
Ez azonban nen1 jelenti azt, hogy ott közforgaln1ú gyógyszertár lett volna, n1ég az esetben sen1, ha a tarton1ányfönöknek küldött éves jelentésben azt olvassuk, hogy alkaln1ilag, járvány idején gyógyszert adtak a rászorulóknak.
Erdélyben teljesített szolgálatot 1582-1589 évig Aiaxin1us Afilanesius (De Aiilanesii) jezsuita fráter. Ncn1 tudjuk rnely évben pontosan hol tartózkodott. 1584-ben azt
hja róla a névjegyzék: „„.ápoló, 111ely tisztséget örök
idök óta viselte a ·rársaságban." 1587-ben a gyulafehérvári rezidencián több 111ás beosztása 111el!ett ápoló is. A pestisjúrvúny idején ápolt pestises betegeket és ö 111aga is áldozatul esett a járványnak, azonban nincsen nyon1a annak, hogy ö, vagy niás rendtársa gyógyszerészi beosztásban lett volna, arra sen1, hogy akkor Erdélyben jezsuita

patika lett volna r11.
Egyesek úgy tudják, hogy Znióvára!ján is volt a rendnek gyógyszertára. Ennek bizonyítékát ncn1 lelcn1. ;\ !Cltételczés alapjául az szolgálhat, hogy a környező városi

patikusok sércln1czték az olajkúrok, vándor népi gyógyszer úrusok tevékenységét és azt állították, hogy azok a
túróci jezsuita atyáktól kapták a gyógyszert [21.
A soproni ko!légiun1ban a rend 1754 és 1760 közölt,
hét 6ven út tartott gyógyszerészt. ;\z elsö öt évben, úgy ír-

va, hogy .,hahct curan1 apoth. doni.", tehát gondja van a
ház gyógyszertárára. Olyan esetekben, an1ikor közfr1rgal111ú volt a gyógyszertár, akkor úgy írták a háztörténetben,
hogy „apothccarius". Az utolsó két évben az ott szolgúló
patikus képzettségü fráter ápolói beosztást kapott f3]. A
városban a tárgyidőbcn húro111 111úsik gyógyszertár 111üködött, egy negyediknek a rncgnyitúsához scn1 a város, sen1
a helytartótanács nen1 járult volna hozzá [A]. J\ kollégiun1
szún1adáskönyvéböl kiderül, hogy 1766-tó! 1772 évig a
rendház az Erlingcr-fClc patikából szerezte be: a gyógyszcrszükséglctét f5l.
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