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l OOO frt összegnek a megfizetését, 1nc!yet a rend a városnak egyösszegben átadott az éves adófizetés cgyszersniindcnkori n1egvá!tásaként.
- Kötelezi n1agát arra, hogy a patikát a Dispcnsatorium
clöirásai szerint 1nüködtcti és az érvényes taxa szerint áraz.
- Az eladó kötelezi 111agát arra, hogy az átadásra kcrüJö gyógyszerek jó állapotban lesznek.
A szerződés kelte: 1764. fcbruar 21., aláírói a kollégiun1 rektora és gondnoka, a vevő, va!an1int a városi fizikus

f9].
A patika utóéletéhez tartozik, hogy az 1771. évi patika
cilcnörzés a gyógyszertárat jónak minősítette, gyógyszcrhiányt nc1n tapasztalt, azonban an1ikor a tulajdonos egyctcn1i végzettségét a fizikus szá1non kérte, kiderült, hogy
Joseph IVi//arl a hánúti ezred scbészeként szolgál, a patikút az iiccsérc bizta. aki júrt ugJ'an a bécsi Collegiun1
l'vlcdicun1ha (sic). dc ncn1 vizsgúzott. E1niatt Anton l'OJ/
Störck és Gerhard von SH ieten is foglalkozott az üggyel
r l 0, 111. rvlinthogy nyilván a !ivérck egyike sctn tudott
1

egy türeln1i idön belül diplon1át szerezni, felszólítást kaptak, hogy adjúk cl a gyógyszertárat. A vcvö Caro/ Fröschl
1772. januór ! -jén vette Jt a. pati kút. Bécsi szülctésü volt,
ott is szerzett diplon1út 1759. október 8-án. E!özölcg Erdélyben, a gyulafehérvári túbori patikában volt provizor.

A tovúbbiakban a fizikusi vizitáció n1indent rendben talált
a zágrábi volt jezsuita patikában [12].
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Az egykori pozsegai jezsuita patika
D1: Sági f'.,r::séhct
Poicga. florvátors::ág. A:: C1·e.1·jelc11té.\· 1741-ben en1liti a:: 1U patikát. 1744-hen ad1i111c11tességet kap. A re11df(dos::latásúigf(i~ro111atoscu1 s:::olgált ollje:::suita gycígys::erés:::.
A::/ 773 dl'i le/tcíro::áskor 111cgállapíto!I hccsCrtCk a kói·etke::á 1·0/t: gr(igys.:cr: 2223.88
jj·1. u1i11döss::ese11 a:: es::kö::/ikkel, edény:::ettel, bútorral egyiitr: 3074,35jJ·t. A nyilvános
ár1'crése11 a revó' a:: utof.1·r) jc.:suita patikus lelt.
PoZcga város. Horvátországban van, rnegyeszékhcly.
1687 évig török n1cgszál!ús alatt volt és utána közigazgatási szcn1pontból a katonai határörvidékhcz tartozott. 1699bcn jezsuita niissziós úl lo111ús létesült, n1ely 1701-bcn rczidcnciúvú, 173 l évben kollégiun1111ú ícjlödött. 1762-töl 111agusabb tanu!rnúnyokat is végezhettek benne r11.
;\z éves jelentés 1741-ben az anyagi rúfordítúsok fClsoro!:.ísakor crnlíti: „„.az L!j patikában ... " f21; a kövctkczö ~vbcn ugyanott a kollégiun1 patikusát c111liti f3l.
;\ patikúban az alábbi jezsuita patikusok 1nüködtck:
1741-1743 Sebastianus Grand111e1;
- 1744-1760 Michacl Sage1:
- l 761-1763 C'arolus Snlic/zei.
- 1764-1765 .!oannes Baptista P/eydl,
- ! 766-1773 Pau/11s Thalle1; 1773. évben 111cl\ettc
szolgált lgnatius Paulin ['4].
A. pozscgai jezsuita patikát 1744. január 3-i királyi

szlavóniai udvari bizotts{igi határozattal 111cntcsítik a vúrosnak fizetendö közterhek aló! !"51.
;\. pozscgai jezsuita rcndhúzban JZ l 773-ban történt
fCloszlatásig folyarnatosan szolgált rendtag gyóg_yszerész
f61. ;\rend f'closzlatásakor a bizottság úgy döntött, hogy
Poulus Tha//e1; aki 36 éves, 111arad a rendházban és vezeti a patikát Jnnak elaclúsáig. r·vlunkatúrsa ig11ati11s Paulin
ó 7 éves, kortól n1cgtört, foglalkozúsa szerint sebész, kéri,
hogy a rendházban n1aradhasson [71.
A gyógyszcrtúr értéke az 1773. évi leltúrozús alkaln1úval az alábbi volt: egyszcrü gyógyszerek: 1060,32 frt.
összetett gyógyszerek: 1163,56 írt, n1indösszesen az eszközükkel, edényzettel, bútorzattal együtt: 3074,35 frt.
/\ patikúnak 1025,28 frt kintlevösége volt. ,\z árverést
rncghirdették, a vcvö az clözö vczctö F'au/us Thaller lett.
Öt ! 786-ban felszólitjúk,
hot:v tegve le az envctcn1cn
a
.
'=•
vizsgát, an1it Bécsben realizált. l\.Z 1790. évi fizikus a vi~~

~-

GYÓGYSZERÉSZET

1998. február

zitálás alka!n1úval öt is, a patikút is rendben lcvönck je-

lenti [S, 91.
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FELHÍVÁS
Tisztelt

Kolléganők

és Kollégák!

A személyi jövedelemadó bevallásának határideje közeledtével ismételten felhívjuk szíves figyelmüket a
„Gyógyszerészet az Egészségért" alapitványra. Mint ismeretes, ebben az évben a személyi jövedelem 1%-át
egyházi célokra, a további 1%-ot pedig megfelelő alapítványoknak ajánlhatják fel az állampolgárok.
Elsősorban köszönetét fejezi ki a kuratórium és az MGYT elnöksége az elmúlt évben 130 OOO Ft-ot kitevő
támogatásnak, amelyet gyógyszerészeink személyi jövedelemadójának 1%-os átutalásából használhatott fel céljaira.
Az alapítvány az MGYT célkitűzéseit szem előtt tartva évente 8 doktorképzésben (Ph. D.) résztvevő gyógyszerésznek nyújt havonta rendszeres támogatást (ösztöndíj kiegészítést, továbbá évente 5-10 egyetemi gyógyszerész oktatót támogatott az eredményei ismenetésében hazai és nemzetközi tudon1ányos konferenciákon.
Ezt a támogatást csak a gyógyszerész kollégák további támogatásával tudjuk folyamatosan biztosítani fiatal
kollégáink javára.
Kérjük ebben az évben is, és még többen támogassák az MGYT által kezdeményezett
„Gyógyszerészet az Egészségért" alapítványt.
Az alapítvány címe: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Az alapítvány adószáma: 18048195-1-41
Fontos, hogy az említett 1% részét képezi az APEH számára befizetett személyi jövedelemadónak, azonban
a befizető rendelkezése alapján az APEH ezt továbbítani köteles a kedvezményezettnek. A rendelkezéshez az
APEH által kiküldött fonnanyomtatványt, a „Rendelkező nyilatkozat"-ot kell kiállítani. A kitöltött rendelkező
nyilatkozatot az önadózók az adóbevallási csomagban helyezhetik el, vagy akik munkáltatójukon keresztül
adóznak, azok legkésőbb március 25-ig munkáltatójuk adóügyeket intéző egységéhez juttassák el.
Köszönenel:
Dr. lip1ák József
a /'vfag;,ar Gyógyszerészei Társaság
főlitkára

a „ Gyógyszerészet az Egészségért"
alapítvány kuratóriunza

