
30 GYÓGYSZERÉSZET 1998. január 

· Gyó1:yszcrén~t ..12. 30. 1998. 

Az. egykori ungvári jezsuita patika 

Sági Erzsébet d1: 

Uihorod Ukrajna. Az első rendi patikus 1745 Őszi nzegjelenéséhe: köthető a patika ala

pítása. A gyógyszertár kezdettől fogva közforgaltnú volt. A rend 177 3 évi_felos:latása
kor a becsértéke 800 frt volt. 

Ungvár Ung megye megyeszékhelye volt, most Ukraj

na UZhorod városa. 
Az ungvári jezsuita rendház története Homonnán kez

dődik. Honzonnai Drugeth G,vörgy, Ung és Zen1plén vár

megye főispánja hívta be a jezsuitákat. 1613-ban lakhelyet 

és jószágot adon1ányozott nekik, ök kollégiun1ot alapítot

tak és megkezdték a tanítást. 1619-ben Bethlen Gábor ka

tonái elöl Lengyelországba n1enekültek és csak tíz évvel 

később tértek vissza. Biztonsági okból pártfogójuk fia, Jé.
nos később a rendházat Ungvárra helyezte át. 1644-ben I. 
Rákóczi György csapatai elől is1nét eltávoztak, nlajd Thö

köly Imre serege 1679-ben és 1685-ben ostromolta a vá

rat. emiatt megint menekültek. Az iskola 1700-ban újra 

nlűködött, de a P~ákóczi-szabadságharc miatt 1711-ig nem 

volt folyamatos sem az oktatás. sem a jelenlét, holott az 

iskola nagyon népszerű volt: három megyéböl küldték oda 

a szülők a fiaikat tanulni. A rend feloszlatásakor 1773-ban 

hatosztályú volt a gimnázium [ l. 2]. 
Homonnán 1640-1642 években ápolóként. majd 1643-

ban patikusként tartózkodott Petrus de Portes fráteJ: 
azonban ez nem feltétlenül jelenti azt hogy ott közforgal

mú gyógyszertár lert volna [:; ] . 
. A.z ungvári kollégium naplója 1745 november 5-én és 

! 9-én név szerint en1líti Christophorus !-!art! jezsuita pa

tikust és azt is, hogy gyógyszert készít [4]. 
A jezsuita patika fennállása idején sen1 a városban. sen1 

a n1egyében nem volt 1násik gyógyszertár. tehát annak 

kezdettől fogva közforgahnúnak kellett lennie, an1it az is 

n1egerösit. hogy hatóságilag ellenörizték [5]. 
Lehetséges, hogy a gyógyszertár berendezése már a pa

tikus nlegjelenése elött elkészült. Ezt látszik igazolni az a 

tény. hogy az ungvári kollégiumban tartózkodott asztalos 

n1ühelyfőnökként 1742 évben Codelli Jó:::sef f!kinek a kő

szegi. a szakolcai és a székesfehérvári patikabútor készí

tése is tulajdonítható [6]. Ennek eldöntése a n1üvészettör
ténészekre vár. 

A patika világi alkalmazottai voltak: egy gyógyszertár

vezető, egy beosztott gyógyszerész és egy laboráns .. A.z ö 
együttes bérük evi 400 frt volt [7]. 

Az ungvári jezsuita patika rendi gyógyszerészei: 
- 1745 őszétől 1761-ig Christophorus Horti. Róla több 

ízben feljegyezték a háztörténetben. hogy szán1os alka

lon1mal távoli helységekbe is beteghez hívták, 111ivel ö a 

rendbe lépése előtt sebész is volt. Mellette dolgoztak 

1750-ben Mathias Stadler. 1751-52-ben Carolus Smichei, 
1754-ben Adan1us Sclnt'inghailnber, l 757-60-ban 
Ferdinandus !bandt és 1761-ben Josephus H'inkler mint 

beosztortak. 
- 1762-1767 között Ferdinandus !bandi. 
- 1768-ban llímceslaus Dukat, 
- 1769-1770 között Franciscus 7i:111dle1; 
- 1771-ben Mauhaeus Rauzi, 
- 1772-1773 között Joannes Nep. Friesl [8, 9]. 

.A. rend 1773 évi feloszlatásakor a bizonság úgy döntött. 

hogy a gyógyszertár eladásáig az ott lévő jezsuita fráter 

maradjon. Kapott 100 frt-ot polgári öltözetre és 48 frt-ot 

három hónapra, mint a többi szerzetes [10]. 

A gyógyszertár becsérteke 800 frt volt. azt az 1775 jú

nius 18-án megtartott nyilvános árverésen az eddigi provi

zor .Joannes Nep. Friesl vette meg 1 OOO frt-ért [ 11 ]. A lel

tárba vett 35 könyvet az egyeten1 könyvtárának kellett el

küldeni [11 ]. Az új tulajdonos györi születésű volt. még a 

rendbe lépése előtt 1764 évben a kon1áron1i Xfelchior 

Khie/né! nyerte el a testimoniun1 tirocinalet. a pesti egye

temen ! 786-ban vizsgázott [ 12] . 
. A. gyógyszertárra n1üködési ideje alatt panasz nen1 vo\r. 
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E. Ság. i : The lat e pharntalJ' of Jesuirs at [ingl·ár 

Uzhorod. Ukrainc. Tbc foundation of thcphamuicy can be asso
ciatcd with thc appcarancc of thc first Jcsuit pharn1acist in thc 
au1un1n of 17-.!5. This \\'as a cornmunily pham1acy fron1 1hc 
bcginning. Thc ordcr \Vas dissolvcd ín 1773 - nt ihat tirnt: thc 
t.:::'ti1natcd va\uc of thc phannacy \YaS 8()() frt. 
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