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A patikamúzeum megtekinthető: 

hétfő kivételével, naponta 10-18 óráig. 

Le musée est ouvert: tous les jours 
de 10 a 18 heures, lundi fermé. 

Das Museum ist tiiglich 10-18 Uhr geöjfnet, 
Montag i.st geschlossen. 

A borítón: Patikae<lény 
(fatai keménycserép, xvm. század vége) 

1í1el.seile: Arzneimittelgefofl 

(Faye11ce, Tata, Erule de5 18. }tihrhunderts) 
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A Fekete Sas patika 1971-ben szűnt meg élő gyógysze11árként 
működni. 1975-ben, az épület és a berendezés szakszerű restau
rálása után, a több mint kétszáz éves intézmény már múzeum
ként nyitotta meg ismét ajtaját a közönség előtt. 

Székesfehérvárott az első gyógyszerész már 1688-ban, közvet
lenül a törökök alóli felszabadulás első napjaiban megtelepedett. 

A levéltái~ adatok szennt ez az első gyógyszerész -Sartory János -
Pápái·ól került városunkba. A következő évtizedekben elég sűrűn 
változtak a fehérvári patikusok. A fennmaradt iratok tanúsága 
szerint, az egymást váltó tulajdonosok munkája nyomán egyre 
nagyobb értéket képvisel a felszerelés és a gyógyszerkészlet. Így 
1745 decemberében, amikor az utolsó civil gyógyszerész özve
gyének halála után a jezsuiták szerzik meg a patikát, már ezer
kétszáz forint vételárat kellett fizetniök, runi akkor igen tekintélyes 
összeg volt. 

A Fekete Sas története tulajdonképpen ezzel a vétellel kezdő
dött. 1746-ban a fehérvári jezsuiták legfőbb mecénása, Vanossi 
Antal (Vanossi Lőrinc székesfehérvári ha.rmincados fia, s egyéb
ként maga is jezsuita szerzetes, ez időben a trencsényi rendház 
főnöke, később egyike a rend legfőbb vezetőinek) egy magyarul, 
latinul, szlovénül és németül beszélő patikust, Maschner Jakabot 
küldte a városba. Őt 1748-ban Hill Mátyás váltotta fel, aki még a 
jezsuita rend feloszlatása, 1773 után is ellátta a gyógyszerészi és 
betegápolói teendőket. 1774-ben elárverezték a patikát, s akkor 
Valter Ferenc, pozsonyi gyógyszerész vette meg a berendezést. 1811-
től Braun Ferenc és utódai, a századfordulótól kezdve az 1950-es 
államosításig pedig a Lukáts család működtette a patikát. 

A több mint kétszáz esztendő eseményei, tulajdonos- és ízlés
változásai mind nyomot hagytak a bútorzaton és a felszerelésen. 
Az egymást váltó patikusok hagyománytiszteletének köszönhető, 
hogy e hosszú korszak egésze a ránk maradt eredeti tárgyak meg
lepő sokaságával illusztrálható. 
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A jezsuita patika városi engedélyező okirata, 1746 
Die Genehmigungsurkunde des Magistratsjür die Jesuitenapotheke, 1746 
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Patikaszekrény töredéke az 1740-es évekből 
Fragment eines Apotheke11Schrankes aus den 1740er ]ahren 
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A székesfehérvári jezsuiták 1744-ben kezdték építeni, a mai 
Fekete Sas Patikarnúzeummal szemben, impozáns méretű rend
házukat. 1745 végén, amikor Meller János, az utolsó „civil" pati
kus özvegyének hagyatékából megvásárolták a gyógysze1tárt - az 
összes felszereléssel és azzal a privilégiummal együtt, hogy más
nak a jövőben sem ad patikanyitásra jogot a városi magisztrátus 
- rezidenciájuknak még csak az utcai szárnya készült el. Ezéit 
egy évtizeden át ideiglenes helyen, a mai Fő utca 6. gazdasági 

bejáratától jobbra lévő helyiségekben működtették. Kérdés, hogy 
ekkor milyenek lehettek a bútorai? 
Valószínűnek kell taitanunk, hogy a Meller-féle hagyatékban 

is volt valami bút01; ami legalább átmenetileg lehetővé tette a 
gyógyszertár használatáL De a jezsuiták már korán gondoskodtak 
megfelelő új bútorzatról is. 1746-ban és 47-ben a fehérvári rend
házban működött Codelli József laikus frátei; aki korábban a 
jezsuiták kőszegi házában működött, s hozzá köthető az ottani 
patika berendezésének elkészítése. Minden bizonnyal az ő mun
kájának kell tartanunk az esztergált, zöld márványos festésű, 
kartusos díszű fatégelyeket, melyeknek legközelebbi rokonait 
Kőszegen találjuk. Amikor 1971-ben bezárt a Fekete Sas gyógy
szertái; a látszólag jellegtelen, zöld olajfestékkel lefestett raktári 
bútorzat szétbontásakor kiderült, hogy ennek egy része is ~")' 
valamikori officina berendezés része lehetett. A gondos restaurá
tori munka nyomán sikerült föltárni azt a töredékes (de így is 
igen szép) szekrénysort, amelyet most a patikamúzeum folyosó
szerű, második helyiségében láthatunk. A többszörös áúestés alól, 
a fatégelyekéhez hasonló, zöldes márványozás került elő. Sajnos, 
az előkerült darabok annyira töredékesek, hogy eredeti elrnnde
zésük, összefüggéseik ma már nem megállapíthatóak. Miután azt 
biztosan tudjuk, hogy a XVIII. században a Fekete Sas ősén, a 
jezsuita gyógysze1táron kívül nem volt másik ilyen intézménye 
városunknak, valószínűnek kell tartanunk, hogy ez a bútor lehe

tett a patika első berendezése a rendház épületében. Ugyanígy 
elképzelhetőnek látszik, hogy ezt az első berendezést szintén a 
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Kőszegről idehelyezett Codelli József tevékenységével hozzuk 
kapcsolatba. 

1749-ben Vanossi Antal Baumgartner Bernátot, a XVIII. szá
zad legnevesebb jezsuita faragómesterél helyezte Székesfehér
várra, aki korábban a trencséni, esztergomi, bécsi és varasdi re
zidenciákon működött. Baumgartner egészen 1760-ig irányította 
a fehérvári rendház faragó- és asztalosmúhelyét. Ez a műhely 
készítette el a templom és a rendház teljes belső berendezését: a 
refektórium (sajnos, még a XVIIl. század végén eltűnt, vagy el
pusztult) bútorait, a fennmaradt, súlyos tölgyfa ajtókat, kapukat, 
a templom padjait, oltárainak díszes faragásai! és a szép arányú 
g)Óntatószékeket. (De Baumgrutner mellett jutott másoknak is a 
feladatokból: a templom gazdag plasztikájú szószékét Bebó Károly 
készítette, a főoltár tabernákulumát egy ismeretlen nevű pesti 
mester. A sekrestye Európa-szerte ritka szépségű rokokó szek
rényeit pedig egy pálos szerzetes, Hyngeller János laikus fráter 
faragta.) Baumgartner műhelyéből keriiltek ki a patika „új" búto
rai is, azaz azok a szekrények. amelyeket a mai officina négy fala 
mentén láthatunk. A jezsuiták ránk maradt feljegyzései sze1int a 
patika bútorai 1758-ban készültek el. Ekkor már két esztendeje 
új helyiségben működött a gyógyszertái: 1756-ban ugyanis fel
épült a rendházépi.ilet udvari szárnya, és abban az új refektóri
um. A patikát ekkor a régibe, egy stukkókkal gazdagon díszített 
utcai swbába költöztették. Ez a helyiség az említett gazdasági 
bejárattól balra helyezkedett el, s hogy a vevők az utcáról könn} eb
ben megközelíthessék, az egyik ablak helyén ajtót nyitottak, és 
tölgyfalépcsővel biztosították a bejárást. 
A jezsuita följegyzésekben szerepló 1758-as évszám a munka 
teljes befejezését jelenti. Nyilvánvaló, hogy e nagyigényű és mé
reteiben sem csekély munka nem hirtelenében, az új helriségbe 
költözéskor készült. Baumgartner műhelye nyilván egyszerre több 
feladaton is dolgozhatott párhuzamosan: alkalmazkodva a pilla

natnyi igényekhez és szükséghez. A nem egyidejű készítésre 
mulatnak az officina-berendezés egyes részei közti, szemmel 
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látható eltérések is. A méretbeli különbségen túl - ami más okok
kal is magyarázható- ilyen feltűnő dolog a hosszabb és rövidebb 
szekrények között az eltérő párkánymegoldás, a lizénák teljesen 
különböző fejezetei, a szabad mezo"k tükrének eltérő díszítése és 
leginkább a két kisebb szekrénynek a hosszantiakénál lényege
sen gazdagabb plasztikája. Az egészet összehasonlítva a templomi 
berendezéssel, a hosszanti szekrénysorok inkább a gyóntat6szé
kekkel vethetők össze, míg a nyílások közé szorított két kisebb a 

padok lényegesen gazdagabb megoldásával. Egyébként épp e 
gazdagság teszi valószínűvé, hogy a két kisebb szekrény készült 
utoljára, amikor a gyógyszertárat egyszerűbb helyéről a stukkó
díszes, egykori refektóriumba költöztették át. 

A „régi" és „új" bútor, a Codelli által készített festett puhafa
berendezés és Baumgartner faragott tölgyfa szekrényei bizonyos 
ideig nyilván együtt is használatban voltak még eredeti helyükön 
is, de valószínűleg átmenetileg az újabb helyiségben is. Az egy
szerű logikán túl ezt bizonyítja, hogy a restaurálás során bizonyí
tást nyert: a kétféle bútor polcainak rózsaszínes háttérfestése tel
jesen azonos árnyalatú. 

A bútorzaton kívül a jezsuiták emlékét még számos felszerelési 
tárgy idézi a Fekete Sas Patikamúzeumban. Így elsősorban a már 
emlegetett, cilinderformájú, esztergált fatége lyek, amelyeket az 
egymást váltogató tulajdonosok többször is átfestettek. A bejá
rattal szembeni polcon helyeztünk el egy sorozat tégelyt, melyen 
bemutatjuk a restaurá]ás során feltárt valamennyi festésréteget. 
Ugyancsak a jezsuiták idejéből származik a belső helyiségben 
látható nagy tinktúraprés és az 1752-es évszámmal ellátott, fel
iratos rézmozsár is. Sajnos csak igen kevés példány maradt ránk 
- éppen anyagának törékenysége miatt - az IHS jelű üvegekből. 

1774-ben, a jezsuiták feloszlatása után a rendház és a gimná
zium a pálosok kezébe került, de a patikát - mint írtuk - elár

verezték, és az ismét civil kezelésbe keriilt. Valter Ferenc költöztette 
a bútorokat a mai helyükre, és ó keresztelte Fekete Sasnak, 
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Patikaedény (üveg, XVIII. század közepe) 
Arzneimiuelgefdfi (Clas, Milte des 18. ]ahrhurulerts) 

vagy pontosabban, a XVIII. század gyakorlata szerint németül: 

Apotheke zum Schwarzen Adler-nek. 
Valtei; nagyon szerencsésen, az eredeti helyiséghez hasonló 

alaprajzi elrendezésű boltot találl patikája számára. Így az offici
na bútorait szinte nem is kellett átalakítania. Egyedül talán a 
hosszanti szekrénysmt a hátsó kisebbhez kapcsoló párkány ügyet
len elhelyezésén érezni valami zavart, s a jobb oldali szekrénysor 
sehova sem nyíló, vak ajtónyílása emlékeztet egy korábbi, más 

elrendezésre. 
Az átköltözéssel, illetve a névválasztással egy időben, de még 

mindenképp a XVIII. században készültek a kétfejű fekete sas
díszű keménycserép edények, melyek a tatai manufaktúrából,ke

riiltek ki. 
Az eredeti barokk táraasztal sajnos minden nyom nélkül el

tűnt. A XIX. század első harmadában cseréltethette ki Braun 
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Ferenc, aki a mai empire stílusú, patkóalakú asztalt csináltatta. 
Ugyancsak az ő idejéból származnak a szépszámú fémbetétes 
üvegtégelyek s az, az ugyancsak empire mérlegállvány, amely 
ma raktárban van. Braun alakította ki a bejárat és a jobb oldali 
kirakat finom vörösmárvány keretezését, ő csináltatta az ajtó rend
kívül szép megmunkálású forgópántjait is. 

A XX. század elején a Lukáts család modernizálta ismét a pa
tika felszerelését. Az egykori kapubejáratot is ekkor alakították 

át irodává, illetve laboratóriummá. (Ennek helyén van ma az a 
folyosószerű rész, ahol a korai festett bútor töredékei vannak ki
állítva.) Ekkor készült a bal oldali kirakat keretezése is, amely 
stílusában finoman idézi, de nem másolja a másikét, illetve a 
bejáratét. Jellegzetesen a múlt század elejét idézi a két villanyvi
lágítós, sárgaréz mérleg a patkó alakú táraasztalon. 

Valamivel korábbi az a neobarokk óra, mely Eisenbach Ferenc 
székesfehérvári műhelyéből került a bejárattal szemközti szek
rényre. 

A két évszázad során az egymást váltó tulajdonosok mind ala
kítottak valamit a patikán. Ki új tárgyakkal egészítette ki a be
rendezést, ki átfestette, ki kiegészítette, így, vagy úgy alakította. 
Az egykori első officina-bútor festett szekrényeit valószínűleg már 
a jezsuiták is átszabták, amikor patikájukat az általuk végleges
nek vélt helyére költöztették. A Baumgartner-féle „új" bútor 
elkészülésekor a „régi" nyilván új funkciót kapott, kikerűlt az 
officinából, s nyilván nem kevés átalakítást elszenvedve ekkor 
kerülhetett a laboratóriumba. Így valószínű, hogy amikor Valter 
mester 1774-ben az egész patikát átköltöztette az utca túlsó ol
dalára, ebben a berendezésben már valóban nem látott mást, mint 
megfelelő nyersanyagot saját laboratóriuma berendezéséhez. 
Talán ekkor, talán korábban - ma már ezt is nehéz lenne meg
mondani - megkezdődött elhasználódott darabjainak kicserélése, 
s a berendezés állandó, szükség szerinti alakítgatása, toldozása. 

Az egyre eklektikusabb együttest csak egységes, minden eredeti 
színt és formát eltakaró festése fogta össze. 
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Az officina (részlet) / Offuin (Detail) 
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Kevesebbet szenvedett az „új" bútor. Az eredetileg nyers töl
gyet ugyan tulajdonosai többször is átfestették, ezeknek az ide
gen rétegeknek az eltávolítása azonban lehetséges volt. A restau
rálás feltárta az egykori aranyozásokat is, így ezzel és a háttér 
már emlegetett rózsaszín színezésével, s a polcokon az eredeti 
színeit visszanyert tégelyekkel a patika egész megjelenése sok
kal üdébbé vált, mint ahogy korábban megismertük. 

A restaurálás során az átfestésen kívül még néhány, az eredeti

től idegen, későbbi beépítés eltávolítására is sor került. Így a 
bejárat melletti kisebbik szekrényből és a jobb oldali hosszanti 
polcozat közepéből egy-egy jellegtelen üveges vitrint kellett ki
venni. A táraasztal mögötti polcba az 1920-as években egy sze
cessziós ízű, de nagyon jó formálású méregszekrényt építettek 
be, Taffner Vidor tervei szerint. Az egységes látvány és az eredeti 
funkció visszanyerése céljából ezt is ki kellett emelni a helyéről. 

A múzeum műemléki berendezése és felszerelési tárgyai a Fejér 
Megyei Gyógyszertári Központ önzetlen ajándékaként kerültek 
bemutatásra. Az épület felújításának és a restaurálás költségeit 
Fejér megye Tunácsa biztosította. A restaurálást a Képzőművé
szeti Kivitelező Vállalat faszobrászai végezték. Az épület felújí
tásának terveit Erdei Ferenc és Örsi Károly, az Országos Műemléki 
folügyelőség munkatársai készítették. Külön köszönet illeti Szabó 
Lórántot, a Fejér Megyei Gyógyszertári Központ munkatársát, aki 
a restaurálást és a kiállítás rendezését hivatali kötelességét messze 
meghaladó lelkesedéssel támogatta. 

13 



1 
, il 
i 

1 ~ 

1 

11 
• 
1 

A táraasztal részlete (XJX. s1.á7.ad első harmada) 
Detail des Ladenlisches (erstes Dittel des 19. Jahrhunderts) 
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A táraasztal ré;.zlete (XIX. szá7.ad első hannada) 
Detail des ladenliJches {erstes Dittel des 19. Jahrhunderts) 
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Mozsár (réz, 1752) 
Mörser (Kupfer, 1752) 
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DIE APOTHEKENMUSEUM ZUM SCHWARZEN ADLER 

Die Apotheke "Zum schwarzen Adler" wurde 1971 geschlossen. 
Nach fachgema.Ber Restaurierung des Gebaudes und der Ein
richtung wurde die mehr als 200 Jahre alte [nstilution 1975 als 
Museum wiedereröffnet. 

Der erste Apotheker, Johannes Sa11ory, hatte sich 1688, bereits 

in den ersten Tagen nach der Befreiung von der türkischen 
Herrschaft, in Székesfehérvár (StuhlweiBenburg) niedergelassen. 
Den archi vari schen Aufzeichnungen nach war er aus Pápa hierher 
gekommen. ln den dann folgenden Jahrzehnten wechselten die 
Apolheker ziemlich haufig. Doch - wie aus den Aufzeichnungen 
hervorgeht - stiegen der Wert der Ausstattung und des Arznei
mittelvorrates infolge der sorgsamen Arbeit der einzelnen lnhaber· 
standig, so daB im Dezember 1745, als die Jesuiten nach dem 
Tode der Witwe des letzten bürgerlichen Apothekers die Apotheke 
envarben, bereits 1.200 Forint bezahlen mu13ten, was zur da
maligen Zeit e ine rechl ansehnliche Summe wai: 

Die Geschichte der Apotheke "Zum schwarzen Adler" begann 
eigentlich mit diesem Ankauf. Der gröBte Mi:izen der Székesfehér
várer Jesuiten, Anton Vanossi (Sohn des Székesfehérvárer Zöllners 
Lorenz Vanossi, ebenfalls Jesuit und zu dieser Zeit Abt des 
Ordenshauses in 'frencsén [frencin, Tr·entschin], spiiler einer der 
höchsten Ordensleiter), entsandte 1746 den ungarisch, lateinisch, 
slowenisch und deutsch sp1·echenden Apotheker Jakob Maschner 
nach Székesfehérvár. 1748 nahm Matthias Hill dessen Platz ein, 
der auch nach der Auflösung des Jesuitenordens im Jahre 1773 
die Tatigkeit des Apotheken;; und Krankenpflegers ausübte. 1774 
wurde die Apotheke versteige11. Franz Valte1; Apotheker aus Po
zsony (Bratislava, PreBburg) kaufte die Einrichtung. Seit 1811 
führten Franz Braun und <lessen Nachfolger und seit der Jahr

hundertwende bis zu ihrer Verstaatlichung im Jahre 1950 die 
Familie Lukáts die Apotheke. 
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Tinktúraprés (XVIII. század közepe) 
Tinkturenpresse (Mitte des 18. ]ahrhunderts) 

Die Ereignisse der vergangenen 200 Jahre, die wechselnden 
Ei"enlümer und deren Geschmack hinterlieBen mannigfache 

" Spuren an der Einrichtung und Ausstattung. Dem Traditionalismus 
der einzelnen Besitzer aber ist es zu verdanken, daB die gesamte 
Zeitspanne durch eine überraschende Vielfalt von Original

gegenstanden illustriert werden kann. 
Die Jesuiten von Székesfehérvár begannen 1744 mit dem Bau 

ihres imposanten Ordenshauses, gegenüber dem heutigen 
Apothekenmuseum. Als sie Ende 1745 die Apotheke samt Ein
richtung und dem Privileg des Magistrats über das Alleinrecht 
einer Apotheke in Székesfehérvár aus dem NachlaB der Witwe 
des bürgerlichen Apothekers Johannes Meller kauften, war erst 
der StraBenflügel ihrer Residenz fertig. Deshalb befand sich 
die Apotheke ein Jahrzehnl lang in den Raumen rechts vom 

Wirtschaftseingang in der heutigen Fő-StraBe Nr. 6. 
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Wie mochte die Einrichtung damals ausgesehen haben? 
Wahrscheinlich befanden sich im Meller-Nachla13 auch einige 
Möbel, die werugstens den vorübergehenden Betrieb ermöglichten . 
Die Jesuiten sorgten jedoch schnell für eine entsprechende neue 
Eimichtung. Denn bereits in der Zeit zwischen 1746 und 1747 
war der Laienbruder Joseph Codelli irn Ordenshaus zu Székesfe
hérvár tatig. Er hatte früher im Jesuitenhaus zu Kőszeg (Güns) 
gearbeitet und die Einrichtung der dortigen Apotheke angefertigt. 
Sicherlich stammen die gedrechselten, grün-marmoriert bemalten 
Tiegel mit Kartuschenverziemng, deren Analogien in Kőszeg zu 
finden sind, von seiner Hande Arbeit. Als die Apotheke 1971 
geschlossen wurde und die im Lager gestapehen, scheinbar 
keinem Typ angehörenden, mit grüner Ölfarbe bemalten Möbel 
auseinander genommen wurden, stellte sich heraus, daB einige 
davon einst Teil der Einrichtung einer früheren Offizin gewesen 
sein konnten. Durch sorgfaltige Restaurierungsarbeilen gelang 
es, jene fragmentarische, jedoch sehr schöne Schrankwand 
aufzudecken, die derzeit im hinteren Raum des Apotheken
museums zu sehen isl. Unter dem mehnachen Anstrich kam eine 
den hölzernen Tiegeln ahnliche grünliche Marmo1ierung zum 
Vorschein. Leider waren diese Stücke in einem dermtig schlechten 
Zustand, da13 ihr ursprünglicher Zusammenhang und ihre genaue 
Anordnung nichl mehr festgestellt werden konnte. Da bekannt 
ist, da13 im 18. Jahrhundert keine andere Apotheke als die der 
Jesuiten in Székesfehérvár existierte, kann rnan annehmen, daB 
diese Möbel die ersle Apothekeneinrichtung im Ordenshaus 
darstellten. Vermuilich können diese erslen Möbel auch mit der 
Tiitigkeit des aus Kőszeg nach Székesfehérvár versetzten .loseph 
Codelli in Zusammenhang gebracht werden. 

Anton Vanossi berief 1749 Bernhard Baumgmtnei; den be
rühmtesten Schnitzermeister der Jesuiten, der früher in den 
Jesuitenresidenzen von Trencsén, Esztergom (Gran), Wien und 
Varasd (Varazdin, Varaschdin) tatig war, nach Székesfehérvár. 
Baumgartner leitete die Schnilz- und Tischlerwerkstatt des 
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Székesfehérvárer Ordenshauses bis 1760. Diese Werkstall hal 
fast die gesamte Einrichtung der Kirche und des Ordenshauses 
angefertigt, die (seit Ende des 18. Jahrhunderts verschollenen 
oder vernichteten) Möbel des Refektoriums, des weiteren die bis 
heute existierenden schweren Türen und Portale aus Eichenholz, 
die Banke der Kirche, dje priichtigen Schnitzereien der Altare 
und die schön proportionie11en Beichtstühle. AuBer Baumgartner 
waren auch andere Meister am Werk: Die reich plastisch verrierte 
Kanzel fertigte Karl Bebó, das Tabemakel des Hauptaltars stammt 
von einem unbekannten Meister aus Pest. Die selten schönen 
Rokokoschriinke der Sakristei sind rue Arbeit eines Pauliner
mönches, des Laienbruders Johannes Hyngeller. Die Werkstatt 

1 ~ Baumgartners lieferte auch die neuen Möbel für die Apotheke, 
das heifü die Schranke, die heutc an den vier Wiinden der Offizin 

1 j stehen. Aus den Aufzeichnungen der Jesuiten geht hervoi; daB 
l ' die Möbel der Apotheke 1758 fe11iggestellt worden waren. Damals 

befand sich die Apotheke bereits seit 2 Jahren in <len neuen 
Raumlichkeiten. lm Jahre 1756 niimlich wurde der Hofflügel des 
Ordenshauses fertig und darin das neue Refektorium eingerichtet. 
Die Apotheke wurde in einem reich mit Stuck verzierten Raum 
des alten Flügels eingetichtet. Dieser befand sich links von dem 

Pa1ikaszekrény-fiók az 1740-es évekből 
Fragment eines Apothekenschrarzkes aus den 1740er ]ahren 
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Pa1 ikaedény (ía, XVIII. s?.ázad közepe) 

Arzneimittelgefofi (flol.z, Mitte des 18. ]ahrhunderts) 
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bereits erwiihnten Wirtschaftseingang. Damit die Kaufer von der 
StraBe her leichter ín die Apotheke gelangen konnten, wurde 
anstelle des einen Fensters eine Tür eingelassen, zu der e ine 

Treppe aus Eichenholz hinaufführte. 
Die aus den Aufzeichnungen der Jesuiten bekannte Jahreszahl 

1758 kennzeichnet die Beendigung aller Arbeiten. Natürlich 
konnten diese anspruchsvollen und in ihren AusmaBen nicht 
geringen Arbeiten nicht alle auf einmal bis zum Zeitpunkt des 
Einzugs in die neuen Raumlichkeiten beendet worden sein. 

Stukkódísz a patika korábbi helyiségéből 

Einslige stuckverzierte Riiumlichkeit der Aphoteke 
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Oie Baumgartner-Werkstall befaBte sich sicher auch mit anderen 
_.\uftragen und paBte sich den augenblicklichen Ansprüchen und 
Anf orden mgen an. Die auffalligen Abweichungen zwischen <len 
einzeh1en Stücken der Offizineinrichtung zeugen davon. Über die 
Abweichungen in <len MaBen hinaus - die sicher auch andere 
Gründe haben können - zeigen sich an den langeren und kürzeren 
Sclu:iinken auffallende Unterschiede, wie zum Beispiel voll
kommen voneinander abweichende Rander und Kanten, unter

schiedliche Lisenen und Verzierungen, die an den beiden 
kürzeren Schranken weitaus plastischer gestaltet sind. Vergleicht 
man diese Stücke mit der Kircheneinrichtung, so fallt die 
Áhnlichkeit der liingeren Schrankwand mit den Beichtstühlen 
auf, wiihrend die beiden kJeineren Schranke eher den Banken 
mit der bedeutend reicheren Ornamentik iihnlich sind. Gerade 
dieser Reichtum liiBt vermuten, daB die beiden kleineren 
Schranke zuletzt angefe1tigt worden waren, als die Apotheke aus 
den einfacheren Raumen bereils ín das stuckverzierte Refek
torium umgezogen war. 

Wahrscheinlich wurden die alte und die neue Einrichtung, die 
von Codelli angefertigten bemalten Möbel aus Weichholz und 
die von Baumgartner geschnitzten Schriinke aus Eichenholz, eine 
Zeitlang in dem urspriinglichen Raum und dann vielle icht 
vorübergehend auch in der neuen Raumlichkeil gemeinsam 
benutzt. Das war nicht nur logisch, sondem darauf deutet auch 
die bei der Restaurierung zum Vorschein gekommene Hinter
grundbemalung der Regale beider Möbeltypen, die die gleiche 
rosafarbene Tönung aufweist. 

AuBer dem Mobiliar erinnern noch zahkeiche Gegenstiinde der 
Ausstattung an die Jesuiten. So in erster Linie die bereits er
wiihnten gedrechselten, zylinderförmigen Tiegel, die von den 
verschiedenen Apothekeninhahem mehnnals übermalt worclen 
waren. Auf dem Regal gegenüber dem Eingang ist eine Reihe 

dieser Tiegel aufgestellt, an <lenen die bei der Restaurierung zum 
Vorschein gekommenen verschiedenen Bemalungsschichten gut 
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A Fekete Sas Patikamúzeum ma 
Die Apothekenmuseurn zum Schwarzen Adler heute 

zu sehen sind. Aus der Zeit der Jesuiten stammen auch die groBe 
Tinktw·enpresse und der Kupfermörser mit der Jahreszahl 1752, 
die im hinteren Raum ausgestellt sind. Leider s ind - ihrer Zer
brechlichkeit wegen - nur wenige Flaschen mit dem Monogramm 
THS erhalten geblieben. 

Nach der Auflösung des Jesuitenordens erhielten 1774 die 
P.auliner das Ordenshaus und das Gymnasiurn, die Apotheke 
jedoch wurde versteigert und gelangle wieder inden Besitz einer 

Zivilperson. Der Apotheker Fi·anz Valter zog mit den Möbeln in 
eine andere Raumlichkeit urn, und zwar dorthin, wo sie auch 
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Az officina (részlet) 
Offizin (Detail) 

heule ausgestelll sind, und gab ihr den Namen "Apolheke zum 
Schwan:en Adler", der damaligen Gewohnheit nach in deutscher 
Sprache. 

Valter haue Glück, denn er fand für seine Apotheke einen Raum, 
<lessen GrundriB jenem des friiheren Raumes glich. So mu.Bten 
die Einrichtung der Offizin kaum veriindert werden. Allein die 
ungeschickte Anpassung der Kanten und Rander der Llings
schrankwand an clie hintere kürzere Schrankwand sowie die nicht 

zu öffnenden Blendtüren der rechten Schrankwand erinnern an 
eine einstige andere Anordnung. 
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Zu der Zeil als der Umzug bzw. die Namensgebung e1folgte, 
jedoch beslimmt noch im 18. Jahrhundert, wurden die Steingut
gefaBe mit dem doppelköpfigen Adler in der Manufaktur zu Tata 
hergestellt. 

Der ursprüngliche barocker Ladentisch ist leider spurlos 
verschwunden. Ve1mutlich wurde dieser im ersten Drittel des 19. 
Jahrhunderts von Franz Braun gegen den hufeisenfönnigen Tisch 
im Empirestil ausgetauscht. Aus derselben Zeit stammen auch 
die zahJreichen Glastiegel mit Metalleinlage und der ebenfalls 
im Empirestil gefertigte Waagestander im Lagerraum. Braun lieB 
auch den feinen Rahmen aus rotem Mannor am Eingang und am 
Schaufensler rechts der Tür sowie die ausnehmend schön gear
beiteten Türbander anfertigen. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lieB die Farnilie Lukáts die 
Ausstattung der Apotheke wieder modernisieren. Zu dieser Zeit 
wurde auch der einstige Toreingang zu einem Büroraum bzw. zu 
einern Laboratmium umgestaltet. (ln diesem gangrutigen Teil sind 
derzeit die Fragmente der bemalten Möbel ausgestellt.) Zur 
gleichen Zeit wurde der Rahmen des Schaufenslers auf der linken 
Seite angcfertigt, der sich stilma.Big subtil dem Schaufenster rechts 
des Einganges anpaBL, ohne jedoch dieses zu kopieren. Charak
teristisch für den Beginn des vergangenen Jahrhunderts sind die 
beiden Messingwaagen mit elektrischer Beleuchtung, die auf dem 
hufeisenförmigen Ladcntisch stehen. 

Etwas aher ist die neobarocke Uhr auf dem Schrank gegenüber 
dem Eingang, die aus der Székesfehérvárer Werkstatt von Franz 
Eisenbarth stammt. 

lm Laufe von zwei Jahrhunderten haben d ie verschiedenen 
fnhaber immer etwas verandert. Einer erganzte die Einrichtung, 
ein anderer liel3 sie neu bemalen, dieser fügte etwas hinzu, jener 
gestaltete ehvas um. Die bemalten Schriinke des ersten Offizin
mobiliars wurden vemmtlich bereits von dcn Jesuiten umgestaltet, 

als sie die Apotheke in dem von ihnen als endgültig betrachteten 
Raum einrichteten. Als die neuen Möbel von Baumga11ner fertig 
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waren, erhielten die alten Möbel sicherlich eine neue Funktion 
und wurden wahrscheinlich - nach etlichen Ánderungen - im 
Laboratorium aufgestellt. Als Franz Valter die gesamte Apotheke 
im Jahre 1774 in das Gebaude auf der anderen StraBenseite 
vedegte, betrachtete er die Einrichtung in dieser Form vermuLlich 

nur noch als entsprechendes Rohmaterial zur Einrichtung des 
Labors. Vielleicht begann man zu dieser Zeil oder aber bereits 
früher - es wö.re schwierig, dies heute feststellen zu wollen - die 
abgenutzlen Möbel gegen neue auszutauschen und die Ein
richtung den Anforderungen entsprechcnd umzugestalten, zu 
erganzen. Das sich mehr und mebr eklektisch gestaltende 
Ensemble wurde nur noch von der einheitlichen, jedwede ur
sprüngliche Farbe und Fo1m verdeckenden Bemalung zusammen
gehal ten. 

Das neue Mobiliar hatte weniger zu leiden. Das ursprüngliche 
rohe Eichenholz wurde zwar mehrmals bemalt, diese Schichten 
jedoch konnten entfeml werden. Bei der Restaurierung kamen 
auch die früheren Vergoldungen zum Vorschein, die zusammen 
mit der bereits erwahnten rosafarbenen Hintergrundbemalung und 
den auf den Regalen in ihren 01iginalfarben prangenden Tiegeln 
der Apotheke ein f1ischeres Antlitz verliehen. 

Bei der Restaurierung wurden auBer der Übermalung auch 
spöter hinzugefügte Möbelteile, die vom Ursprünglichen ahweichen, 
entfernt, wie zum Beispiel die jedweden Charakter entbehrende 
Vitrine des kleineren Schrankes neben dem Eingang und die 
Vitrine in der Mitte des Regals an der rechten Llingsseite. ln das 
Regal hinter dem Tisch war in den zwanziger Jahren ein schön
geformter sezessionsartiger Gi ftschrank nach Planen von Vidor 
Tuffner eingebaut \\Orden. Um das einheitlicbe Ául3ere und die 

ursprüngliche Funktion wiederherzustellen muBte dieser Schrank 
enlfernt werden. 
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?.itikaedény (üveg fém betéttel, XIX. század első fele) 
ArzneimiltelgefajJ 

(Glas mit i11etallei11lage, erste Hiilfie des 19. Jahrhunderts) 
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Patikamérleg, 1900 kö1ül 
Apothekemcaage, um 1900 

Die als Kunstdenkmiiler geltenden Möbel und Ausstattungs
gegenstiinde des Museums sind Geschenke des Apotheken
zentrums des Komitats Fejér. Die Kosten für die Erneuerung <les 
Gebiiudes und für die Restaurierung der Einrichtung trug der 
Rat des Komitats Fejét: Die Restaurierungsarbeiten wurden von 
den Holzschnitzem des Restaurationsuntemehmens für bildende 
Künste vorgenommen, die Pliine zur Emeuerung <les Gebaudes 
stammen von Ferenc Erdei und Károly Örsi, Mitarbeiter des 
Ungarischen Baudenkmalamtes. Besonderer Dank gebühtt Lóránt 
Szabó, Mitarbeiter des Apothekenzentrnms des Komitats Fejét; 

der die Restaurierung und die Organisie1ung der Ausstellung mit 

groBer Begeisternng unterstützte. 
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