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A régi magyarorsz:ígi jezsuita patikák ismertetése a legújabb kutatások alapján
Az cgyk.ori zúgr~íbi jezsuita patika
D1: Sági Er::séhet
Zagreb f-forrátors:úg. A:: els/j rendi 11a1ikus 16-13-han jelenik 111eg a rendhá:::han. ()
11uir clri::/í érhen t\· o!f s:::olgúlt ápolá hcos::túsha11. E: a dú111111ot is11u~ri !1rl'1!ic
Tltrtaglia pn~fess:::or is. Anlikor 11e111 1·0/t rcnd!ug gyá~vs::erés::. akkor 1·ilúgi [JOfikusl alkalnui=tak. .·/::: uralkodcí 1763-han clrc11delte, hogy a kolh;gi11111 s::iillh'sse hc a pofika
tortúvt. _.J gy(igys:::ertúrat 176-1. 1.h'/1c11 f'olgdri ké:::he adták ]0il'3.06Ji·r-t;rl.
Zagrch 1lllr\"Útorsz~ighan \'~111. ~l t~irgyidöhcn ! !(JrYÚtSz!a\·oniirszúg !(ív<írosa. Zúgr{1b n1cgyt: székhelye volt./\
! labsburg uralkodók alatt a l lor\·út-sz!a\'on konnányzósúg
alá tartozott. Jllisplikségét Szent Lósz!ó al~ipitotta.
„\z l (103-han ak1pított jezsuita 1nisszió úllo111ús 1(il2ben k(1llégiun1111ú f'cjlödütt. 13ülcsészeti akadé1niúja 166(1t('1! egycH:n1i rangot nyert [ 1 ].
;\ \·úroshan. 111cly ösi ku!turúlis központ Yolt. az l 300as évek közcpétö! gyakorlatilag f"olyainatosan n1ükiidött
né\· szt:rint is111crt gyógyszerész. i\ budai jogkünyvünkkel
körülbelül egyidöhen · !42)-hcn -·· szahúlyoztúk a tevékenységüket. 111elynek szü\·ege l~nnn1<.1radt 121.
i\ kollégiu111 éves /'eljegyzése szerint <.1z clsi'i patikus
Ji·útcr Bernhard Rl'ch11c1-ger 1643. évtöl [3 ]. Ezt az é\'szú111ot is1neri a zúgrúhi s?.ak1natörténész professzor is. de
kiizlését 11t:111 doku111c11túlja !4 J. Rechperger rnúr t:llizli é\·hen is ott szolgúlt úpolói bcosztúsban.
i-\ n:ndhúz ckkorr<.1 111úr elkészült. C\·cken út asztalosa is
\'olt. i\ vúros nc111 úl!! tiiriik rncgszóll~ís alatt. J\nlikor a jezsuita rend nc111 tudott gyúgyszi..:"rész frútcrt oda helyezni.
1nindt:n bizonnyal \"ilúgi provizort alkal111aztak. Ezt lúttan1
(iyór és !'assa cst:tében is. Bizonyítékul szolgúl a zúgrúhi
rcndh,'iz é\·künyvénck l ú8). é\·i bejegyzése an1ikor ncn1
\·olt (itt rt:ndtag gyl1gyszerész-. 1ncly szerint kCt napig vizitúlta a patik~it egy rncgnc\·t:zett !líor\'tlS. a kt1llégiur11 részl:röl _jelen volt a „n1inistt:r" 111ai szóhasznú!attal a rektPr operatív hcly1..·ttest:. „és a \'ilúgi patikusunk'. [5].
f\ zúgrúhi jezsuita patik<! alapítósi ideje 1(l4). évre tekinthctlí.
;-\ z{1grúbi k\i!légiu111ban SZlllgúlú _jezsuita gyc'igys7erészck név szerint az alübhiak volu.1k:
! ú-Ll-l (i54 Bernhard Rcchpc1gc1:
! ú55 :\Ih·hacl /- 11i(·k.
1 ú56-- I (l(i{) A 11dreos P.f'e!//('1:
J ú(i l-1 (1(13 JoC1ll//es /Vi!.tt:1:
l 6CJ4--1úú7 Andreas P/l·{!ll'1:
1(i(18--l(i73 nincs rend!og g.\'(Ígys:erl;s::
1(J7-1- .-/do11111s S1atcliclz,
! ú7)-. 1ó76 11i11cs rcndtog grúgrs::crl;.1·::
! (177 Ado11111s 5itotclich,
1(178--! (18 I Joancs Schcndl ( 1Cl78- ! (179-ben úpolóként
és f'clsz<llgúlóként jt:gyzlk be a hc'iztörténethL).
l 682 nincs n'11dtc1g gy(íg:\'s::crt;.\..:

! (183-! (184 Richardus 5;e111hlcr
! 685·-l 6~7 nincs rendtag grríg1·s.:erés.:,
! ó88-l ó9 I Joa1111es ,\fartinuchich.
! 692 nincs rendtag gyág1·s.:cr(;s:.
l (1t)3 C'urolu.1· L/11:.
1694 nincs rendtag gy(Í,~\'SZl'/'(;s:.
1695-1697 Joa1111es Pun:ort.
1698-1700 Frunciscus Pár!/.
1701-1702 Ada11urs Fcichtc1:
170)- l 704 nincs rendtag gr(igys.:crJs:.
170)-] 7 ! 1 RllJJC/'/11s Godcriclz.
17 ! 2 /Vc11ccs/aus /-/i'i11::y (1-/un:iggJ.
17!3-1714 Phi/i111111s /Jrou11,
17 l) C'hrisfia11 Jlillc1;
17 ! ó-17 ! 8 11i11cs rendíog gyágrs::crés:.
17 ! ')-J 728 .!oa1111cs A!ungo.
1729 A11toni11s Schlös.w„'1:
1730-173 l Schastianus (iro11dt11c1;
1732-1735 C'hristophorus 1-/orll.
J 736 Antonius /-/0111/as.
1737„-1739 Sehastiunus G'ro11d/11c1;
1740 f-ronciscus 5)i111on,
1741-1744 Lcopold11s Ilul'/l!llg.
1745-„ 1746 C'hristophorus /)cckc1;
1747-1752 .loa11ncs f\Jihh'i:
17)) Sehasfiunus Cira11dt11c1;
17)4 .!ucohus í)1geh\'1.igc1:
1755-· 1758 J/athias 5lagln1uy1:
l 7)(J-l 760 F"ro11cisc11.1· .\.01·. f)uechschac/111c1:
17(11-176?. :ldo11111s Sc!111"i11ghein1e1:
176)-.„ J 764 .-/111011i11s iV/iher [(1. 7„ ~-"1-

.'\z uralkodó ! 763-ban elrendl.'ltc, hogy a jezsuita ko!!Cgiun1 szüntesse ht: a g,yógyszer úrusitúst a kiizönség részCre. A. rektor kérte és n1egkapta az engedély·t arra. hogy
a patikc'it polgúri szen1élynck t:ladja. í-\ \'e\·(i .!osc11h
/Vil/art approbúlt gy(1gyszcrész \'lllt.. aki Lit:chtcnstein
nagyhercegség '['roppau vúros{1ba11 született. Ten1cs\·úron
lgnutiu.1· f-fortu11g polg•íri patikusn<.i[ szabadult fel és nyert
tcsti111oniu111 tirocinalt:t 1750. n1újus 28-ün. :-\ vcvú szcrzödésben vú!lalta az alúbbiakat:
- l 7ó4. n1úrcius 15-ig kilizeti a leltór szerinti értéket.
rncly· \'étclúr 2083,06 !i·t volt. tovúbbú v{dla!ja annak az
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\OOO frt összegnek a 1ncgfizctCsét, n1clyet a rend a városnak egyösszcgben átadott az éves adófizetés cgyszcrsmindenkori n1egváltásaként.
- K.ötclczi n1agát arra, hogy a patikát a Dispcnsatoriurn
előírásai szerint n1űködtcti és az érvényes taxa szerint áraz.
- Az eladó kötelezi magát arra, hogy az átadásra kerülő gyógyszerek jó állapotban lesznek.
A szerződés kelte: 1764. február 21., aláirói a kollégiun1 rektora és gondnoka, a vevő, vala1nint a városi fizikus

[91.
A patika utóéletéhez tartozik, hogy az 1771. évi patika
a gyógyszertárat jónak minősítette, gyógyszerhiányt ncn1 tapasztalt, azonban 3111ikor a tulajdonos cgyctcn1i végzettségét a fizikus szán1on kérte, kiderült, hogy
.!oseph fVi!lart a bánáti ezred scbészcként szolgál, a patikát az öccsére bízta, aki járt ugyan u bécsi Collcgiun1
i\!ledicun1ba (sic), dc nen1 vizsgázott. En1iatt ilníon von
Stiirck és Gerhard va11 SiFieten is foglalkozott az ügg)''CI
[' ! 0, l 11. fV!inthogy nyilván a !ivérek egyike scn1 tudott
egy türcln1i idön belül dip!oinát szerezni, felszólítást kaptak, hogy adják el a gyógyszertúnJL ;\ vcvö Carol Fröschl
1772. januúr l-jén vette út a patikát. Bécsi szü!etéslí volt,
ott is szerzett diplon1át 1759. október 8-án. Elözöleg Erdélyben, a gyulafehérvári túbori patikában volt provizor.
ellenőrzés

A továbbiakban a fizikusi vizitáció 1nindcnt rendben talált
a zágrábi volt jezsuita patikában [12].
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Az egykori pozscgai jezsuita patika
D1: Sági

!~r::sébet

Po:=ego. 1-Jorvátors::ág. A:: é1·es jelentés J741-hen cnilíti a::. új patikáí. 1744-hcn adrí111e111essége1 kap. A re11dfClos::.lo1ásáigjhlyanuaosa11 s::o/gált olt jezsuita gvágys.:crés.::..
A: J 773 évi le/táro:áskor 111egá!lopilo!/ hccsérlék a köreí/.:c::á \'olt: g\'()gys.::.cr: 2223.88
jl·t, 1ni11döss::.esen a::. es::.kii::likkel, edény::.etíel, hú/orral együtt: 3074,35jj·t. A nyilvános
á1Terése11 a ver6 a= utolsd je.:suita palikus lelt.
Po2.ega vúrns, Horvútországban van. inegyeszékhcly.
l ()87 évig török n1egszá!lús alatt volt és utána közigazgatási szen1pontból a katonai határörvidékhez tartozott. 1699ben jezsuita n1issziós úllon1ás létesült, n1el.Y 170 l-ben rezidenciC1vC1, 173 ! évben kollégiun1111á fejl6dött. 1762-töl 1nagasabb tanulrnúnyokat is végezhettek benne íl ].
;\z éves jelentés 1741-ben az anyagi ráfordítások felsoro!C1s.ikor crnlíti: ,, .. az új patikában ... '' [21; a következi\ évben ugyanott a kollégiun1 patikusát crnlíti [31.
;\ patikúbtin az alábbi jezsuita patikusok 111üködtek:
- 174 !-1743 Sehastia1111s Gra11d111e1;
- 1744-1760 Míchael Sage1:
·- l 761-1763 C'arolus Snlichci,
! 764-176) .!oannes Baptisla P/cyd/,
- l 766--1773 F)a11/us 711alle1: 1773. évben n1ellette
szolgált lgnutius Paulin [41.
1\ pozsegai jezsuita patikát 174-L január 3-i kirúlyi

szlavóniai udvari bizottsúgi határozattal n1cntcsitik a vC1rosnak fizetendö közterhek alól [5'].
1\ pozsegai jezsuita rendhúzban az l 773-ban történt
feloszlatásig f'olya111atosan szolgált rendtag gyógyszerész
['6]. ;.\rend feloszlatásakor a bizottság úgy elöntött, hogy
JJau/11s Tha/le1: aki 36 éves, n1arad a rendházban és vezeti a patikát annak cladúsúig. ivlunkatúrsa !g11ati11s Pa11/i11
6 7 éves, kortól n1egtört, foglalkozása szerint sebész, kéri,
hogy a rendházban niaradhasson [71.
;\gyógyszertár értéke az 1773. évi lcltározús alkaln1úval az alúhbi volt: egyszcrü gyógyszerek: ! 060,32 frt,
üsszetett gyógyszerek: 1163,)6 frt, n1indösszesen az eszközökkel, edényzettel, bútorzattal együtt: 3074,35 frt.
A patikánnk 102),28 frt kintlevösége volt. r\z úrvcrést
n1cghirclették, a vcvö az clözö vezctö Pa11l11s Tho//er lett.
Öt 1786-ban IC!szólí~ják, hogy tegye le az cgyctcrnl!n a
vizsgát, ~unit Bécsben realizált. 1\z 1790. évi fizikus a vi-
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zitálús alka!n1úval öt is, a patikát is rendben \cvönck jelenti fS, 91.
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FELHÍVÁS
Tisztelt Kolléganök és Kollégák!
A személyi jövedelemadó bevallásának hatarideje közeledtével ismételten felhívjuk szíves figyelmüket a
„Gyógyszerészet az Egészségért" alapítványra. Mint ismeretes, ebben az évben a személyi jövedelem l %-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 cél-

jaira.
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 okiatót támogatott az eredményei isme11etésében hazai és nemzetközi tudományos 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: l 05 l Budapest, Zrinyi u. 3.
Az alapítvány adószáma: 18048195- !-4 l
Fontos, hogy az említett l % 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 kiállitani. 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.
Köszönettel:
Dr. Lipták József
a Aiagyar Gyógvszerészei Társaság
főtitkára

a „ G_vógyszerészet az Egészségért"
alapftvá1~v kuratórizana
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