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A régi magyarországi jezsuita patikák ismertetése a legújabb kutatások alapján
Az egykori szakolcai jezsuita patika
Sági Erzsébet d1:
Skalica, S:lovákia. J 7./0-ben a kol/égiu111 111egves:i egy gyógys:erés: ö:vegyétől a patikát
650 fi·t-ért és átves:i annak prori:orát. ..1: 17./ / él'i jelentés a rendhá: gyógys:errárát „festéssel és faragással ékesnek" írja. ugyanakkor ott tartózkodik a: a jezsuita asztalos fráte1;
akinek ke:en1unkáját a kőszegi és a s:ékesfehérvári barokk patikabútor is dicséri. A g:VÓg)'·
szertár ke:dettól közforgalnuí volt. A: /775 évi árveréskor a becsérték 2000/rt volt. és a::r
3()00 frt-ért veti e nreg két fD'Óg,vs:erés::::_

Skalica szlovákiai város, a régi morva határnál. Közelebb esik Bmohoz és Olomouchoz. mint a hajdani megyeszékhelyhez.
Szakolca 1372-ben Nagy Lajostól nyerte szabad királyi városi rangját, amit fekvésének köszönhet: Nyitra vármegye legjelentösebb városa volt [ I ].
A jezsuita rendház 1646-164 7 között misszió állomas
volt. a templom építését, mely a város dísze lett, 1699ben fejezték be. A misszió állomás rezidenciává fejlödött.
az iskola 1666-1672 között nyilt meg. 1701-töl kollégiun1. a hatosztályú gin1náziun1on kívül itt volt az egyik jezsuita tanárképzö is [2].
Az elsö említés a szakolcai jezsuita patikáról 1740
május 5-i keltezésüi an1ikor a város hozzájárul ahhoz,
hogy a kollégium ott gyógyszertárat létesitsen [3].
Az 1740 május 21-i egyezség szerint az elhalt
Chrisíophorus Ae!s:er patikáját a szakolcai jezsuita kol!égiun1 megvásárolja az özvegytöl 650 frt-ért. rnely öszszeg átvételét Afaria Catharina Aels::erin 1740. szepten1ber 9-én kelt nyugtával elismeri [4].
Az 1741. évi jelentés azt irja a szakolcai patikáról.
hogy az ez évben befejezettnek, tökéletesnek mondható.
n1ajd isn1ételten visszatér rá: „Kollégiumunk patika.ja.
melyet nem kis költséggel létesítettünk elegáns, festéssel
és faragással ékes"' [5].
Minthogy Joseph Code!li 1741-ben asztalosként a
rendházban teljesitett szolgálatot, feltehetően nevéhez
kapcsolható a patíkabútor készítése. mint utóbb a köszegi
és a székesfehérvári [6].
1741 évben találjuk a rendházban az első patikus frátert Franciscus Sin1on személyében (7]. A rend szokásának n1egfelelően ő már előző év november hónapban új
szolgálati helyén kellett legyen. Feltehetően átvették az
özvegy provizorát, akinek a nevét ismerjük: Fran:: Joseph
Gally volt [8].
A szakolcai jezsuita patika J 740 évtől a rend kezén
működhetett.

Az alábbi jezsuita gyógyszerészek működtek Szakolcán:
1741-1745 Franciscus Sinzon,
1746
Ferdinandus Schif/kom.
1747
Martinus IVisgrill,
1748
Joannes 1Vinzrne1;
1749-1753 Aiartinus IVisgrill,
1754-1770 Anlonius Daniel,
1771-1773 Franciscus Topo/ans:ky [6, 7].

A gyógyszertár egyértelműen közforgalmú volt, azt
vizitálta a városi fizikus. 1758, -D3. és -D6 évekröl maradt fenn jelentés (9. és 1O]. Nyitra vármegyében 1764ben 8 patika volt, Szakolcán 1758-ban és 1763-ban 1 patika ottlétét jelentette a város.
A szakolcai jezsuita gyógyszertárban 1740 évtöl, az
első rendi patikus megjelenésétől 1773-ig, a rend feloszlatásáig folyamatosan volt jezsuita gyógyszerész (11].
/\. rend feloszlatásakor a provizor Franciscus
Topolanszf...J' volt. 35 éves. 7 éve volt a rendben, egészséges, a n1orvaorszcigi Nicolsburgban született. Szerette
volna a patikát megvenni, 1nelyhez egy beosztott gyógyszerészre és egy Jaboránsra van szüksége [12]. A felszámoló bizottság az elszámolás alkalmával a patikánál
1532,44 frt aktívumot talált. A gyógyszertárat árverés útján értékesítették. A licit 2000 frt összegröl indult. A négy
résztvevő mindvégig óvatosan. kis összegekkel emelte a
tétet. Topolans:Ay 2490 frt-nál látszólag kiszállt a versengésből. A gyertya ellobbanásakor az utolsó ajánlat Novák
részéről 2865 frt volt. Ezt követöen Topo!ans:ky 3000 frtos ajánlatot tett, azonban a bizottság - az előíráshoz tart\'a magát. - ezt nem vehette figyelembe. Végül az utolsó
ajánlattevő Josephus 1Yovák nagyszombati patikus
C'arolus Bernasconi pozsonyi alkaln1azott gyógyszerészszel közösen vette meg a patikát 3000 frt-ért (13, 14].
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