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,'\z egykori szék.csfchérvári .iczsuita patika 

Sági Er:::sébet lh: 

A:: egykori s::.éke.\/'i:hér1·árijc::.s11i1a palika /uJrs::.erlí. doku111entúltj'i:ldfJ/go::.ása a kli::.el-
11uf!than 111egtörté111. ,-1:: 1688-han alapÍtolt polgári gyúgys::.cr!árat o je::.suita rend 17 45 
é1•hcn i·e!fe nzeg, a 1·úrossal 1746. ja1111úrhan k61ö11e n1eg a s::cr::.údést. A gyógys::.erlár
ba 111c(1· 101·úhhra is ktl::j(J1gol11uí volt a:: é1·hc11 lu.!(re::.efl patik11sji·ú1erf. A re11djCl
os::.latúsakor u lel!úr s::.erinti ér1ék a 800.fi·i-ra hecsiill hútor::.al(al egyiill 4940ji·11·011. 
JJIC~\'CI zU flrlc!idonosa úrverésen 8160 jl·f-L;rl vef/ 111eg. A je::.suitúk cíltol kés::.ítcfl /iarokk 
<!flic:inai hú tor Js !c'ihh egykorú cdényji.1nn111uradt. E:::ek 1975. é1·tí'i{ po1ika111ú:ct11nké111 
keriilnek 111egár::.ésre 1.;.„. hcn1utalúsra. 

1 (1Xt)-ban nyilik 111eg a n1issziú úlln111ús a török ura!uin 
alól !'elszabadult vúrnsban. 1727-ben ki.:zdíidik az iskolai 
oktatús, ! 7J7-lll:n hat osztúlyúvú bövül a gi1nnúzíu111. 1\ 

ri.:ndhúz új épülete 1745-hcn készül l'L [ l ]. 
.'\ széki.:s!~hérvúri patika ktirszi.:rü, dokurni.:ntúlt ICl

dolguz<.'1s<.1 a ktizi.:linú!than 111i.:gti\rtént. (2 a .. 2 h„ és J. ). 
1\ húztörténi.:t l 745 évben hl'szú1nol arról. hogy „:\z 

iiz\·i.:gy patikusné hal{t!a utún 1ncgvi.:ttük a patik<.it ! 200 
\'rt-ért." 14, 5 I. 

i\z c!sö jezsuita gyógyszerész a ri.:ndh{izban .!001111es 

:\1aschnt.:r volt. ö a húztörténi.:t szerint 1746-ban és 174 7-
bcn szolgált patikusként és {ipolóként SzCkcsli:hCrvúrolt . 
.1\ rú1nai (:<.nalogus pcrsonaruin szi.:rint 174Ci-ban Sopron
h<.n1 vnlt úpo!li, a kalocsai ni.:111 nyújt i.:z évre inrorn1úciút. 
1-'cínossi :l111ul. a késöbbi tarto111únyfiinök Í!~ja ! 7~t6. ICb
ruúr 2J-ún a IChérv~íri ri.:ndhúz föniikének. hogy tuclornú
sa van róla, rniszerint a provinciúlis Alosc/111c:r Jakabot 
(sic) egy tübh nyelven beszélö gyc'Jgyszi.:részt készül hoz
zú küldi.:ni [ú!. Valt'iszínüsíthi.:tö, hogy· n1ivi.:I a rend clört.: 
nen1 lúthatúan gyúgyszcrt{1rat tudotl vúsúnilni, egy úpulúi 
bi.:osztúsban lév(i patikusút -- szokúsútól eltérlien -„ é\· 
kl\zhen helyezett <.'it. Nincs rú adat. dc !Cltétc!ezhctil. hogy 
a!kal1naz1úk az cliíz(í n1lajdo1H1s provizorút. 

i\Z i.:lözüleg ni.:hézségi.:kkel küzdií polgúri patika hasz
núlhatú anyagainak és cszkOzeith.~k útvétc!e és a ri.:ndhúz
ba költüztetése. valainint a készleti.:k feltöltést.: ICltehi.:tö
i.:n r{ivid idön hi.:li.i! inegtürtént. rnive! a vúrosban a túrgy
ídöbi.:n és 111ég fél évszúzadig - i.:z volt az egyetlen 
gyógyszt.:rt{ir. /\ vúrossa! kötött szcrziidésbi)[ kitünik. 
hogy az kiizforga!1nú gyógyszertúrként rnüködött. abban 
!(1iyan1atosan \'olt rendtag patikus. 111ükücléséri.: panasz 
ni.:111 volt. 

/\z ott szolgúlú ri.:ndtag gy1'igyszerészek az alúbhiak 
voltak: 

174(i„. j J-J. 7 .loa1111cs i\Iasch11er 
1748-1773 Mathias fh·/117], 

Ritka kincs a szi.:rziídésröl fcnnn1aradt l(1galinazvúny. 
111ely a 1nük(idés rcndjét is 1ncgszabja. to\·úbbo.i hi.:n1utatja 
a jezsuita patikúnak a vúroshnz való k~q1csolatút. i.:zért 
!tirdítúshan kiizread(1111. 

.Jvli. X. '{. Széki.:sl\.:hérvúr szabad kirúlyi \'Úros \·{irus~ 

birója és tanúcstisai. tudtúra adjuk n1indc11kinek akiket i!-

lct. hogy 1niu1ún a Jézus T{irsasúg tisztcletri.: rnéltú rendje, 
lsti.:n ri.:ndi.:!éséböl arra indíttatott. hogy ezen v{iros nép
ének vigaszúra ne111csak rczidcnci<.ít, hancn1 jeles tc111plo
rnot építeni részben i.:lkezdtck. részben az rnúr jó körül-
111é11yi.:k küzütt épül. ivlivcl a va!lúsos en1bi.:ri.:k sz{unúnak 
nüvekcdésében ri.:111L·nykedhetünk. ezért 111:'ts kollégiu-
111okhoz és rezidi.:nciúkhoz igazodva. patika léti.:sítCsét a 
\·ciros akadúlyozni nen1 akar\'Ún. részint azért. ini.:rt a \'Ú

rosban li.:v(i ji.:li.:n!i.:gi patika, n1elyet vilúgiak birtokoltak, 
szi.:rfi:!ctt rosszul ki.:zclt volt. illetvi.: 111ívcl ~\ !Cnt crnliti.:tt 
tiszteletre 111éltó ri.:zidcncia egyéb 1ni.:glClelö ki.:gy.::s ado-
1n{111yok hiúnyúhan van. azért. hogy a vúros húnnilyi.:11 he
lyi adon1únyozástó! 1ncntcsítve li.:gycn. a tiszti.:!etre 111é!tó 
ri.:zidi.:ncia új gyúgyszertúrúnak !i:lúl !ítúsúban. nüiködteté
sCbcn ajö\·öben is n1indi.:nkor, n1indcn polgúri adó nélkül, 
<.1z al<íbbi pontokban f'oglaltak bi.:tartúsúnak veti alú 111ag;.'!t: 

Ellisziir: Egycti.:1n!i.:gesen 1nindcnkini.:k. szi.:rnélyi kü
liinbségtétc! nélkül. 1ni.:gfelelö úron adatik a gyógyszi.:r. 

i'vlúsodszor: ;\ gyúgyszeri.:k {irazúsa. illi.:tvi.: cladúsa 
inostantúl a bécsi úrszahvúny szerint tlirténik. 

1 !annadszor: i'vlindcn idöhe11. kivúltképpen pestis ide
,iL;n - lsti.:n arra érdcn1esitctt n1inket. hogy nzt hún11nszor 
t:ivnl tartotta tö!ünk - stise !egyen :;jr\'él. óvatos e!iirelú
tússa! a közönség n1indig 1ni.:g!Clcllícn el !egyen lútva. 
ineglClclö úron a szükséges gyógyszi.:!TL'l. 

Ni.:gyedszi.:r: ;\ IClsübb rendelkezések Cnel1néhen és 
ahúny a\kalonnnal i.:lrcndi.:lik. a vizitúciónak al:ivt.:ti 111a~ 

gút. ! la történetesen a szóban rorgú pati kút vilúgi prnvizor 
kczi.:!né. akkor a röinéltósúgú K.irúlyi ! lclytartúlanúcs ~il
ta! i.:lrendi.:lL a r{\juk szabott és 111{1sokra is érvényes inó
don kötelesek azt \'l~Zetni. /\ vilúgi beosztott gyógyszcré
szi.:k annyiszur, <lhúnyszor \'Últozús történik. kötelesek a 
vúrnsi tanúcs e!ött a szokúsos esküt letenni. 

()tüdször: /\ vúrns részér{il llL'lllcsak a gyógysz.crck 
szabad eladúsa engi.:dtetik 111eg. hancn1 a vúros jclenlevó 
képviselöi hiztositjúk a tiszteletre rnéltt'i reziclenciút <irról. 
hogy sen1 a vúros hcli.:i.:gyezésével. tnég ke\·l~sbé segitsé
~éYi.:l. 111úsik patika ni.:111 alapítható. 

l latodszor: ! la n1égis vala1ni!yen clki.:rülhi.:ti.:tlen ok
!1ól. (<unit 11e111 n:n1élünk) rnúsik patika !l:!ú!lítúsa \'Ülnék 
szükségi.:ssé, a1ni 1niatt a tiszti.:h:tri.: 111éltó rezidencia apa
tikújúnak fenntartúsút rncgtagadnú, az esetben a vúrus kü
tc!i.:zi inagút arra. hogy a szóban /úrgó tiszteli.:tri.: 1néltó ri.:-
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zidcncia patikáját n1inden készletével, gyógyszereivel 
111egváltani és {1tvcnni vagy 111egvú!tatni és átvetctni gon
doskodik, n1cglCleló úron. 

Ezért a íCntiekre nézve jelen biztosítékul szolgúló ok-
111ányt kiadhatónak és a város hitele.s pecsé~jévc! 111egerö
sitendönck tartjuk és kézjegyünkkcl cllútjuk. 

l(clt a fent nevezett vúros tanácsházúnak épületében 
1746. januúr 11-én. 

l(iadatott ú!talarn Vúsárlze(vi /~á! a nevezett vC!íos fö
jegyzöje últa!, pecsét.''. 

/\ rendházban a kczdetektöl 1760 évig ro!yarnatosan 
volt asztalos fráter f8l, a jelenlegi patikan1úzcun1 oflicinú
jában látható alul fióksoros, fent polcos barokk stílusú 
tölgyfr1 bútorz:Jtot !Jau111goríner Ber11ú1 fráter készithctte 
az 17:10-cs években. ;\ t{iraasztal nen1 egy·korú. 1\z elsö 
patikahútor készitlíjc C'ode!li ,l<i::scj· frútt.:r volt, aki 
174ú·· 1747-bcn élt a rcndhí.Ízban, ez a n1árvúnyozon !Cs
tésl'i puh:.:if~t bútor a raktúrhclyiségbe került. Fenninaradt a 
hozzú hasonló n1intúzatú fr1tégclyböl 160 db és néhúny 
[ 1 IS jelü szögletes üvcgtégely, az egykorú tinktúra prés és 
egy ! 752 évszún1ot visc!ö rézn1ozsúr [9]. 

:\rend /C!oszl:.:itúsakor a lc!túr szerinti érték az alúbbi 
\'OI t: 

gyógyszer: 3 7ó 7 IJ·t 
eszküziik: 
bútor: 

373 frt 
800 frt 

()sszesen: ..i940 frt 

.'\ rendi pn1vizor 2ú éve volt Székcsrchérvúron. apa
tika eladásáig tovább vezette a patikát. Négy licitúló kö
zül IVúltcr 1;·cre11c nyerte cl azt 1774. évben 8160 fi·t-ért. 

Ennél drúgúbban csak a kolozsvúri és a pozsonyi pati
ka kelt cl.;\ vevlJ az úrvcrl's utún tudta 1neg, hogy a rcnd
hút. botanikus kertje ncrn képezte cladús túrgyút, késöbh a 
rendhúzat a púlos rend kapta 1neg és a patikút ki kellett 
kiiltüztetnic. :\ vevll a vételúrat töhh éven út tudta csak 
törleszteni. !(érte. hogy a városban ne legyen nuisodik pa
tík:.i. Ezt a privilégiu111ot 23 éven út élvezte. /\ patika 
! 7i)t\-ig volt ctz ii\'é ! 10 j. IVi1g11t'I' l 77ú-ban szerzett a 
nagyszon1hati egyctcn1cn diplornút [111. 

.'\ székes!Chérvúri jezsuita gyógyszcrtúr ! 97:1 t'lta pati
kan1úzcun1. 

Szükségesnek tarton1 n1egcrnlitcni azt. hogy bekerült a 
szakirodalon1ba [ 1 ~ l cgy ncn1cs hölgy'nek a székcst'chér-

vári városi 1núzeun1ban lcvö kézirutosúból néhány olyan 
közlés, 111ely nen1 helytálló, - noha a tollát jó szándék \'C

zcttc - ál!ítúsai ne1n 111cglapozottak, például: „f(l'll 1\lá
tyás pap volt," ezt n1ár Grabarils is n1egcC1fo!ta [ 13 ], azu
tán: „lskolúk és tcn1p!on1ok alapitásúhozjúrult hozzú ... a 
patika jövede[111éhől 20-2:1 gyt.:rn1ckct ingyen nevelt és 
taníttatott. .. n1aga júrt betegekhez . . fr1luról-frll ura járt," 
stb. Aki a Jézus ·rúrsaság rcgulújút isrneri, ilyet cl nern hi
het. Szerzetes nen1 rendelkezhetett egyetlen krajcúrral 
sen1, a rendházat csak kísérövcl hagyhatta cl.;\ köz!Csbcn 
egyetlen valós elem az, hogy ingyen adott a szcg,énycknek 
gyógyszert, erre Öt rendi elöljárója IC!hataln1azta, t.:Z álta
lában benne volt a rendházaknak a vürosokkal kötött szcr
zödCséhcn, ezt a kiadást dokun1entúlták. szC1nH1t1 tartottúk 
és idönként a városi tanúcsnak bcn1utattúk. 
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