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1. B E V E Z E T É S 

1.1.1. gyógyszerésztörténet és szervezéstudomány 

A szervezéstudomány részére a gyógyszerészet 

mai problémáinak megol.dásához, a jövőbeni fejlődés 

lehetőségének a biztositásához egyik legfontosabb 

támpont a mult alapos ismerete. 

Beletartozik ebbe mindaz: hogyan alakult ki 

a gyógyszerészet; melyek voltak fejlődésének az 

egyes állomásai, fordulópontjai; melyek voltak a 

háttérben azok az oko~ amelyek kényszerűen előidéz

ték, kiváltották, vagy szüks.égszerüvé tették azo

kat. 

Végigvizsgálva mindezt, felderithetők az ösz

szefüggések a politikai, társadalmi, gazdasági. kö

rülményekkel azoknak változása ill. fejlődése kö

vetkeztében. A változásokon alapuló lassu fejlődés 

irányát nem könnyü az adott korban érzékelni, de 

fel lehetett ismerni, igy többé-kevésbé eredménye

sen alkalmazkodhattak hozzá. A változást irányitani 

avagy megváltoztatni azonban nem tudták. 

Korunkban a szervezéstudományt épp az teszi 

aktuálissá és gyakorlati hasznát tekintve a kor

látlan lehetőségek forrásává, hogy helyesen alkal

mazott módszereivel meg tudja jelölni a fejlődés 

irányát. Képes előre, időben körvonalazni és meg

szabni a feladatokat, nehogy a fejlődés. hozta 
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kész-helyzetek kényez er i ts enek utólagosan az. alkal

mazkodásra, avagy a már kialakult gyakorlat utóla

gos 11szentesitésére". /Pályánkon ma adottak az eh

hez szükséges feltételek: az egészségügy egysége, 

a központi i.rányitás lehetősége, müködnek a szerve

zéstudományi intézetek stb./ 

Ahhoz, hogy egy foglalkozás a feladatát, a ve

le szemben támasztott társadalmi elvárások követel

ményeit biz.tosi.tani tudja, szükséges az alaposság

gal feltárt mÚlt ismeretanyagának szakszerü elem-

zé se. 

Ezért fontos a korszerU szemléletü gyógyfize

résztörténeti kutatások eredményeinek tervszerü 

felhasználása. 

A gyógyszerésztörténeti kutatások - helyes 

meglátás alapján - a legutóbbi években nagyrészt 

a helytörténeti kutatómunkára támaszkodnak. I.gy 

az ország területén külön-külön folyó munka cél

szerü irányitás, értékelés és összefoglalás segi.t

s.égével alkalmasabb pályánk mU.ltjának és fejlődé

sének tisztázására, mint a századeleji szaktörté

neti munkák. Akkor ugyanis egy-egy, a kutatók elé 

került kérdés - ami felkeltette érdeklődésüket -

jelent meg tanulmány formájában feldolgozva. Nem 

hiányzott ezekből a munkákból az intuició és a 

szubjektivitás, melyeknek mennyisége forditottan 

volt arányos a szerző rátermettségével. A hely-
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történeti kutatáson alapuló, megbizható adatokat 

korsze.rü módszerekkel értékelő munkák eredményei

nek mozaikszerü összerakásával megbizhatóbb képet 

kapunk. Az objektiv vizsgálódás nem nélkülözheti 

az oknyomozó, korszerü történelemszemlélet, a szer

vezéstudomány egzakt módszerei t, a statiszti.kus 

értékelést stb. Ehhez a korszerü szemlélettel 

lllintegy uj rakutatott egyetemes magyar gyógyszerész

történethez szeretnék hozz.ájárul.ni a következőkben 

irásban körvonalazott mozaikkockával. 

1.1.2. A disszertáció célja és jelentősége 

Munkámban célul tüztem ki a vizsgált periódus

ból származó, a Vas megyei. gyógysz erészetre vonat

kozó ujabb források és adatok felkutatását, a már 

ismert források és adatok ujraértékelését. Mind

ezekből vizsgálni, bemutatni és értékelni. szaret

ném a különböző tipusu patikák célját, munkáját, 

körülményeit; a kor gyógyszerészének képzését, 

képzettségét, feladatát, társadalmi-gazdasági. 

helyzetét. Az eredményből a mának és a jövőnek, 

a történet és a szervezéstudomány szakembereinek 

hasznos támpontok állhatnak rendelkezésre. 

A munka jelentőségét abban látom, hogy Vas 

megye sajátságos adottságainak következtében a 

mai Magyarország talán egyetlen megyéje, ahol a 

vizsgált korban a Felvidékhez vagy Erdélyhez köze-



- 7 -

litőleg hasonló fej.lettségi állapotok uralkodtak. 

Viszonylag nagy számban maradtak fenn a gyógysze

részel;re vonatkozó levéltári adatok és tárgyi em

lékek, amelyek magukban hordják a vállalkozás si

kerének lehetőségét. 

1.1.3. A disszertációs munka kitüzött feladatai 

Levéltári adatok, források és a szakirodalom 

felhasználásával a fennmaradt tárgyi emlékekre 

támaszkodva a különböző Ptika tipusokról, ugy mint: 

a./ a földesuri tulajdonu házipatikáról, 

b./ a polgári tulajdonu patikáról, 

c./ a szerzetesrendi tulajdonban müködő 

pa tikáról 

bemutatásra alkalmas modelleket alakitsak ki. A 

munka során figyelembe kell venni a köztörténet, 

a helytörténet, a tudománytörténet, az egészség

ügy.,-.történet, a társadalomtudomány-történet, a 

müvészettörténet meghatározó jellegü eseményeinek 

hatását a korszak politikai, ideológiai, társa

dalmi, gazdasági viszonyaira. 

Feladatul tüztem ki: vizsgélni és megállapi

tani, milyen megfontolásból állitották fel az 

egyes patika-tmpusokat. Mennyiben látták el mükö

désükkel a felállitáskor kitüzött célt, hogy mó

dosult ez az idők folyamán a körülmények változása 
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következtében. Elemezni., milyen volt szakmai és 

gazdasági szempontból az egyes patika-tipusok 

üzemeltetése. 

1.1.4. A disszertációs munka módszere 

A munka történetileg hiteles korabeli adatok 

oknyomozó módszerrel történő értékelésére épül, 

a történettudomány és a szervezéstudomány elvei 

szerint. Az egyes történések, jelenségek egymásra 

való kölcsönhatásának, összefüggéseinek áttekint

hetősége érdekében időtáblázatra vezettem fel az 

egyes adatokat. A táblázaton függőlegesen a köz

történetnek, a müvészettörténetnek a periodizáció

ját és az évszám-sort; vizszintesen, oszlopokban, 

az éveknek megfelelő vízszintes rovatban a forrás

adatokat és a köztörténet, helytörténet, egészség

ügy-történet, tudománytörténet jelentős hatással 

bi.ró eseményeit. 
. 

A szakirodalomban már leközölt, de az uj a-

datok ill. az átértékelés következtében tévesnek 

minősülő korábbi megállapításokat helyreigazitom. 

Szem.lél tetésként képeket, térképeket is mu·

tatok be, amelyeket a könnyebb kezelhetőség és 

áttekinthetőség érdekében a szöveg vonatkozó ré

szeinél sorolok be. 
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1. 2. Köztörténe t -----
1.2.1. ~éneti áttekintés 

Munkám korlátozott terjedelme nem teszi lehető

vé, hogy részletesen foglalkozhatnék a köztörténet 

eseményeivel. Ezek minden történelmi munkában köny-

nyen hozzáférhetők, helyette összehasonlító időtáb-

lézatoket készitettem és körvonalazam a XVII.-XVIII. 

századi magyar állapot ok rövid j e llemzését. 

A XVI. században Európa - korábbe_n eg~rséges -

fej lődése meg törik, három irányban f ol;yta tódik, s.-· 

mely a mai napig érezhető a fejlődés különbözősége kö

vetkeztében. Nehéz pontos ha tárvonalat huzni, de elfo

gadha tó az északi, nyugati és közép-európai; a dél-eu

rópa.i; a közj'Íp-kelet-délkelet-európai hármas tagozÓ··-

dás. Ezt népességszaporulati, miivelődéspolitmkai, 

államberendezési stb. kli.lönbözőségek okozták, tovább

ra csak a közép-kelet-délkelet-európai résznek, benne 

hazánknak viszonyait elemezem: lemare.dásunk 

fő oka a tartós török uralom. Magyarország a közép

korban még szarosan az európai egységbe tartozik, 

azonban a török hódoltsággal egy, a miénknél alacso-

nyebb fejlődési fokon álló, primitivebb állami és 

közi.ga zge tás i rendszert erőszekolna.k ránk, ami nem-

csak megálli t j a, hanern visszaveti. a fej lő dé st. Ehhez 

járul az ország tetemes teriiletének állandó hadszintérré 

válása.., aminek következménye a létbizon:,rtalansá.g, 

ez anyegi helyzet romlása; iparnak, kereskedelem-
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nek - a polgári fejlődés alapjainak - visszafejlő

dése. Politikailag: megszünt a nemze ti királyság, 

a három részre szakadt országnak nincs - nem i.s le

het - nemzetközi salya; a török által meg nem szál:lt 

területek a két idegen hatalom a török és a német 

közott őrlődnek. A török ki.üzése után az ország -

kivérezve, kifosztva, a vallási viszályok következ

tében még csak nem is egységesen - évszázadokkal 

maradt le Európának eközben tovább fejlődő részei

től. 

A Rákóczi szabadságharc bukásával az önálló 

nemzeti állam eszméjét el kellett temetnünk. Hazánk 

a Habsburg birodalom részévé vált. A XVIII. századot 

hivatalos történetirásunk a .legutóbbi i.dőkig mint a 

Habsburgok gyarma tositó poli tikáj ának korát állit j a 

be. Ez igaz is, ha az uralkodóháznak elkülönitve 

csak az ipar- és vámpolitikáját nézzük. Azonban, 

ha figyelembe vesszük azt is, hogy az ország milyen 

alacsony szintről indult a török világ és a kuruc 

háboruk után, a fejlődést gazdasági téren, a lét

biztonság, az iskolázás, az egészségügy stb. javu

lását komoly eredményeknek kell. elkönyvelnünk. Ezt 

igazolják egyébként a helytörténeti kutatások is. 

Európa többi. részéhez képest gazdasági fejlődésünk 

csak lassubb, a társadalmi fejlődést pedig gátolja 

a feudális rendszer. Sajátos viszonyaink következ

tében a müvelődés üteme is lassÚbb nálunk; például 

Angliában a XVIII. század végére 2o %-ra csökken 
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az e:nalfabe t izmus. Nem alakulnak városainkban na-

gyobb számban manufakturák, a vagyonos réteg e he-

lyett a mezőge.zdaságba fekteti pénzét tőkefelhal

mozás célj §ból. 

Fontos momentum a XVII--X:VIII. században az 

ellenreformáció., Azon tul, hogy ez is hatással volt 

mindkét oldalon a szellemi fejlődésre, a jezsuiták 

- speciá.li.san magyarországi - patika aLapitámi. miatt 

kerül a kérdés főleg érdeklődésünk körébe. 

A tudománytörténet óriási fejlődésről adhat 

számot: a természettudományos érdeklődés, a kisér-

letező kedv a g~rakorlati kutatás szempontj ából 

elsődleges fontosságu. Az eredményeket filozófiai 

általános i tással hasznos-i t j é.k, e lő térbe kerül /né

ha tulzottan/ az ész szerepe. Az orvostudományban 

Harvey felfedezése, Boerhave, van Swieten munkás

sága a klinikai gondolkodást és szemléletet hozze, 

amely kihat az orvosképzésre. 

Mindezek együttesen a felvilágosodáshoz ve-

zetnek. 

A "felvilágosodott abszolutizmus" kormányforma, 

amely "eszmei rendet" is kiván létrehozni - megálle

pitha.tjuk -, negativu.mai ellenére a haladást i.s 

szolgálta. [l} 
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1.2.2. Helytörténeti áttekintés 

A gyógyitás - ezen belúl a gyógyszerészet -

történetének Vas megyében /l.:I. térkép/ nagy 

multja van. Ha eltekintünk a római kor emlékeitől 

és csak a honfoglalás utáni időtől, az államalapi

tástól nézzük;( az idevágó adatokat, meg kell emlé

keznünk a karthauziak által az Árpádkorban alapi

tett, Egervölgyön müködő ispotályról, melyhez a 

korban a gyógyszerkészités szervesen hozzátartozik. 

[2} Minden bizonnyal ez az ispotály kerül át a ta

tárdulás után a szomszédos Szemenyére, ahol tudjuk, 

hogy a ferencesek kezelésében 1248-tól áll t fenn, 

146o-ban még emliti a győri püspökség canonica 

visita•tioja. Itt medicus és unguentarius is mü

ködött. [3] Pápóc községben az I. István ál tal 

alapitott bencés rendházban is müködött ápolda, 

1371-ből gyógyfürdőjéről maradt fenn adat. [4] 

Tudunk továbbá a Szemhathelyen letelepedett feren

cesek /136o./ és domonkosrendiek /l63o./ gyógyitó 

és betegápolói tevékenységéről [5 J, ~J, [7], [a J , 
amely a korban a rend regulái ezerint elsősorban 

a rendtagok, másodsorban a beteg vándorok, elaggott 

szegények ellátását szolgálta. Ettől a tevékenység

től elválaszthatatlan a gyógyanyagok gyüjtésével 

és feldolgozásával foglalkozó fráterek munkája, 

amely a gyógyszerészi. mesterség korabeli megnyil

vánulásának fogható fel. Hazánkban a gyógyitástól 
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I. térkép 

Vas megye térképe 1775-ből 
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a gyógyszerkés zit~s ebben a korban kezd külö.ii'álni., 

de ez a folyamat csak később, a XVIII. században 

fejeződik be végérvényesen. 

Arra a kérdésre, hogy az Árpádkori, emlitett 

csekély számu egészségügyi intézmény hogyan látta 

el a roagye akkori lakosságát, a válasz egyértelmü: 

szórványosan. Nem volt szarvezett a kérdés megoldá

sa később sem, hisz csak a Mária Terézia idejében 

/177o./ kiadott "Generale Normatívum in re Sanita

tis" rendelet körvonalazza először - homályosan -

az állam feladataként az egész.ségügyi el.látás meg

szervezését. A közbeeső időben egyértelmüen állít

hatjuk, a gyógysz.errel való ellátás, kevés kivé

teltől eltekintve, az"önsegél;Y" formájára szoritko

zott. Ezt a formát ma népi gyógyászatnak nevezzük, 

amelyet kuruzslók, javasasszonyok, vajákosok, csont

forrasztók, vándor kirurgusok, olajkárok segitettek 

"szaktudás és gyógyszerkincs" vonatkozásában egy

aránt. Ismerve a körülményeket nem is lehetett ez 

másképp, hisz tanult orvosok csak az egyetemek fel·

állitása után végezhettek. A kis számu orvos az 

uralkodók körül, egyes főurak udvartartásában, vagy 

a gazdaságilag fejlett, polgársággal rendelkező, 

privilegizált városokban tevékenykedett. 

Itt kell felvetnem néhány gondolatot a pati

kákról: alapvető követelmény a patika felállitásá

hoz: receptet iró orvos, szakember az üzemeltetés

hez; tőkebefektetés a létesitéshez. Ahhoz, hogy a 
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patika fennmaradhasson, szükséges a terület lakossá

gának az olyan anyagi helyzete, hogy a szükséges 

gyógyszereket meg is tudja vásárolni. Tehát a pati.

ka hiánya, vagy a lakosság kielégitetlen gyógyszer-

igénye messze nem elegendő magában bármiféle 

patika felál1i.tási vállalkozás sikeréhez. 

Vas magyében Kőszeg városa az osztrák zálog

birtokból Magyarországhoz 1647-ben történő vissza

csatolása után, 1648-ban nyeri el a szaba~királyi 
város rangját és részesül az ezzel. járó kiváltsá

gokban [9 J , aminek hatására gyorsütemü fejlődés

nek indul. Ez a fejlődés lernérhető a lakosság szá

mának növekedésével, az ipart, kereskedelmet foly

taték számbeli és anyagi gyarapodásával. A város 

ugyanis a század elején a Bocskay és Bethlen fel

kelések idején ugys.zólván teljesen elpusztult a 

többszöri gazda csere, ostromok, gyujtogatások, 

sarvok következtében. 

A megye területe nagyrészt a Batthányak, Ná

dasdyak, Erdődyek bi.rtoka. A győri püspökség, a 

vasvári. káptalan, a cisztercita apátság és a bene-

dekrendiek is nagyobb földterülettel birnak. Neme

si privilégiummal és önkormányzattal rendelkezik, 

de paraszti életformában él a 17 őrségi szeres te

lepülés lakossága; a magyében még elszórtan talál

ható néhány kurtanemes falu. A lakosság legnagyobb 

hányada .. jobbágy és az uradalmak-

ban foglalkoztatott kézmüves. 
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A megyében ezeken felül néhány jelentéktelen 

oppidum található, azonban önkormányzatu-

kat erősen befolyásolja a földesur. 

1. J. Periodizáció 

1. :3.1. Jl'lagyar történelem 

Vizsgált korszakunk a magyar történetírás fel

osztása alapján a következő periódusokba esik: 

1526 -1711. A három részre szakadt Magyarország 

l. Magyarország három részre szaka

dása /1526 -157J./ 

2. Harcok a rendi magyar állam meg

teremtéséért 

J. A magyar rendiség ellenállása a 

Habsburg és erdélyi centralizációs 

törekvések ellen 

4. Küzdelmek a Habsburg abszolutizmus 

ellen 

5. A török kiüzése Magyarországról 

/168.3 -1699./ 

6o A Rákóczi szabadságharc /17o3-ll/ 

1711 -1849. MagYarország a Habsburg abszolutizmus 

rendszerében - a polgári átalakulásért 

vivott küzdelem 

l. A Habsburg kormányzási rendszer ki

épülése /1711-174o/ 

2. A felvilágosult abszolutizmus 

/l 7 4o-1 795/ 
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3o Magyarország a napoleoni háboruk 

és a Szent-Szövetség idején 

/1795-1815/ [lo} 

1. 3. 2. Gyógyszerésztörténe ti periodizációt m8.r 

többen készitettek /Hafli.ger [11] , Schneider [12] 9 

Perényi [1:3} l, azonban az eg~res korszak ok indi tá

sát ilL lezárását részben önkényesen választott 

tudománytörténeti dátumokhoz kötötték. Mint a perio

dizációknál általában, ezeknél is hiba, hogy a ke

ret nem fedi a tartalmat, ill. a fordulópontnak ki-

választott esemény hatásában csak később - 5o-loo év -

megy át a mindennapi gyakorlatba. Igy van ez pl. 

Pa.racelsus fellépése és tanainak érvényesülése ese--

tében, avagy pl. a Flogiszton elmélet kezdete és bu-

kása sem nevezhető a gyógyszerészetben igazi forduló-

pontnak épp a di.spensatoriumok és gyógyszerkönyvek 

empiriás tapasztalatokon alapuló, a részletes készité-

si módot is megszabó előiratai miatt. Vizsgá.lt korsze·-

kunkra megyar gyógyszerésztörténeti periodiz8ció 

célj-ára leg j o bban a Perényi féle a. l ka lma zha tó. 

b vegyesházi királyok korának gyógyszerésze-

te virá.gzó középkori gyógyszerészetnek is j elöl-

hető, malynek vége egybeesik a mohácsi vész kor-

szakváltó dátumá.val. Az ez utá.n következő perióö_us 

- amely a történelmi periodizáció szerint 1711-ig 

tart -nehéz, háborusággal teli korszak volt, nehe-

zen osztható tovább. J,z 1526-1629 közti korra jel-



1emző a főurak házipa tikáinak lspaitáse .• Az 1629-tő1 

1711-ig terjedő időszak legjelentősebb jelenségei: 

a jezsuita patikaalapitás folyt',matának elindulása; 

a városi pstikák ellenőrzés ének kialaln1lása és sza-·~ 

bályozá,sa; tért hódi t a kemiá,tria; uj egzotikumok; 

"modern" külföldi dispensatoriumok kerülnek be az 

orszá,gba ill. érezte tik hatásuk2t. 

17ll-177o. Az udvari központi irányitás érdekében 

megalakitják a Helytartó Tanácsot. Kifejlődik a 

jezsui.ták patikahálózata. Megjelennek az első he.-

z ai gyógyszerészeti sajtótermékek / Antidotariwn 

Cassoviensis 17:32., Taxa Pharm.l'os. 1745./ 

177o--l848. A felvilágosodás kibontakozáse: Normati.vum 

genera.le in re sanitatis, az egyetemi oktatás köte-

lezővé tétele, a patikeellenőrzések korszerüsitése. 

Jazsuiták feloszletása, a gyógyszertár hálózat fejlő-

désének első hulláma. Törekvés gyógyszerkönyv, taxs 

i.Igyben,. 

séget kell tennünk -- sajé,tos hazsi viszonyaink 

miatt - az európai és a mag;ya.r szempontból érté-

kelendő stilg.sirány változá,sok között • 

. ·~z elfogadott, Eu.rópé.ra vonatkozó beosztás [Mj 
142o-1527 reneszánsz 

l53o-l6oo későreneszánsz veg;;r ma.nierizmus 

.A z:vi. század végétől a XVIII<> sz&.zad közepéig 

l é vs zámhoz nem köthe tő/ a berokk, amel;yből 

"'r~n ·ao·r>sz6ccb""1 17~o k""-r"'l f' ·1;;·l·l·· ·l,i "' <ooJrok"o~ ~ o. c l _ ._
0 

{;_·_J_ . c: o_ u _e J v o_ - ,__ ~ - _.._ _,.,. 9 
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1765·-1792 a Loui.s seize stilus, amelyet kora klasz

szicizmusnak is nevezhetünk, de akkor átnyulik a 

XIX. század elejére. Ezt követi a directoire, 

amely Napoleon egyiptomi hadjáratának hatására 

az empire-be megy át /l8o4-183o/. 

A magyar viszonyokhoz alkalmazkodóan az egyes 

stilusirányzatok fordulópontjai módosulnak. A re

neszánsz kezdetét - Európa egysége következtében -

már nem kell módositanunk, különösen a királyi 

udvar köreiben. A kor befejezése azonban már ké

sőbbre kerül, mondhatjuk megtermékenyiti a népi 

müvességet és ennek elemei felhasználásával kü

lönösen soká hat Erdélyben. A barokk első tipikus 

megjelenés i formá.U 1625 köriilre él.alálha t j uk. Ta

lán elfogadható a jelenség magyarázatára az a tény, 

hogy a zömében protestánasá vált ország soká ide

genkedik a főleg a katolikus egyház által terjesz

tett barokk formanyelvtől. Ezt bizonyitja az is, hogy 

nálunk elsősorban az olasz, de még inkább az osztrák 

barokk jeleni.k meg /gyakran provinciális jegyekkel, 

olcsóbb anyagokkal pótolva a diszitőelemek már

ványát, aranyozott bronzát stb./. A magyarországi 

barokk ki telj es edé se a j ezeui.ták közveti tésével 

jön létre, elsősorban az egyházi, másodsorban a 

rekatolizált főurak létesitményeinél. Végül min-

den korábbi épületre kihat, nem értékeli az előző 
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korok létesitményeit, barokkizálja majd az: összes 

emléket, kiilsejét, berendezését egyaránt. 

A hazai rokokó :L735 körül jelentkezik, kezdete 

a barokk diszitményeit teszi még mozgalmasabbá; 

az európaihoz viszenyitva tovább is tart: 

l.77o-so.;,ig. 

A klasszicizmus hazánkban a barokk kisimult eleme

it ötvözi a költséges diszeit nélkülöző Louis 

seiz-zel. Jellegzetes fonatszerü diszi.tőeleme 

alapján kapja a 11 copf 11 nevet. Nálunk a copf izl.és 

átnyÚlik a XIX. századba, amelyet - még mindig 

tartva egyes barokk vonásokat - követ a franciánál 

lényegesen leegyszerüsitettebb, olcsóbb kivitelü 

empire. 

/Ez a rövid müvészettörténeti. áttekintés kettős 

célt szolgál. a disszertációban, egyrészt segit 

megokolni a miivészettörténeti periodizáci.ós adatok 

bejelölését az i.dőtáblázatokban, másrészt hasznos 

lehet a fennmaradt tárgyi emlékek leiró meghatá-

' ' 'l ' ' t '1 l ' ' 'l l rozasana . .._ es er e.LC.e .GS ene.-• 
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2q T ;l R G Y b L J-;, S 

2.1. Fölelesuri házipatiká.k 

2.1.1. J,_ ma rendelkezésre álló ismeretek szerint 

a vizsgált korszak a lej én Vas megye területén -· 

mai értelemben vett -· nyilvános közforgaLmu 

gyógyszertár nem müködött. Az országban is kevés 

ekkor még a ps.tiks, kizárólag a fejlett gazdasági 

viszonyok között élő privilegizált nagyobb váro-

sokban találunk letelepedett polgári patikust, 

vag;] "városi" pati.kát /Buds 13o:3., :Pozsony 13lo., 

Kassa 1394., Nagyszeben 1494. előtt, Sopron 149o. 

körül/ [15} 9 ahol orvos is müködik. 

Szaktörténészeink előtt kézenfekvőnek látszott, 

hogy főurai.nk, akik gyakran magas hivatslt töltöt-

tek be a bécsi udvsrnál /Batthyányak, I~ádasdyak/, 

ennélfogva ott töltötték idejük nagy részét, 

megszakták és igényelték a kor legfEjl.ettebb e

gészségügyi ellátását. Országrésznyi birtokaikbÓlJ 

eredő jövedelmeik lehetővé tették számukre, hogy 

e birtok központjában, ahol az otthonuk volt és 

családjuk is tsrtózkodott, "házi patikát" tart

ssnak fenn. Hegtalálható ez a törekvés a kor 

kevésbé tehetőseinél is a patikaszerszámos al

máriom vagy a házi patikaláda fonnájában. [16] 
A főuri "udvartartés" keretébe belefért az 

udvari orvos és patikus szegődtetése a patikával 
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egyetemben, amelyek költséges intézmények voltak 

a korban. [1~ , [1~ Annyi bizonyos, hogy ezek a 

főrend családján kivül egész háza-népét is ellát

ták. Kérdés, jelentett-e az "udvari gyógyszertár" 

az összes vár-nép, a várvédők, az uradalom cseléd-

sége, a jobbágyok és a végvárak 

katonái részére is gyógyszerellátást? 

/A tárgyalandó főuri patikák egzakt megnevezése 

problemati.kus, szakirodalmunkban többféle .el:geve

zéssel találkozhatunk. A németben használatos 

"Schlossapotheke" egyszerü forditása nem alkalmas 

a magyarban, a "főuri patika", vagy "házipatika" 

elvben nem fedi teljesen a való helyzetet, hisz 

elképzelhető, hogy olyan nagybirtokos is tartha

tott fenn házipatikát, aki. nem főrend. Ezért a

jánlja Blázy a "földesuri tulajdonu házigyógyszer

tár" elnevezést [19] • Munkám során az értelem

szerüen jellemző elnevezéseket egyaránt használom 

a főuri házipatikák emlitésekor./ 

2.1.2. A főuri patikákról és ezeken keresztül a 

főurak közvetve kifejtett gyógyi.tó tevékenységéről 

nem lenne teljes a kialakuló kép, ha nem emlékez

nék meg a korszak egyik jellegzetes gyógyítási-ke

zelési módszeréről: az orvosságtudakozásról és or

vosságajánlásról, kommendálásról. A kast~.lyokban 
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udvarházakban - házipatika hiányában is - megta-' 

lálható a gyógyszeres almári.umt vagy patikaláda. 

Ennek kezelője, szakértője általában a ház asszo

nya, aki állandó, kötelességszerü elfoglaltság 

hiányában, érdeklődésénél fogva fordul a gyógyi·

tással foglalkozó tudományok felé. Tevékenysége 

gyökereiben hasonlatos a nép közt szükségszerüen 

divó "önsegély"-hez, azzal a különbséggel, hogy 

a főrendi hölgy müveltebb a kor átlag-asszonyánál, 

hozzáj u tha t korának szak·-tudományos irodalmához, 

azt többé-·kevésbé megérti külön előtanulmányok 

nélkül is, ezt összeötvözi a rendelkezésére álló 

empirikus ismeretanyaggal. Időnkint alkalma ny il ik 

szakemberek /orvos és gyógyszerész/ tanácsát kikér

ni és tanul is tőlük. Az igy megszerzett ismeret

anyagát alkalmazza;családtagjainak, rokoni , bará

ti , ismerősi körének levélben is továbbadja ta

nácsként, orvosságot 11kommendá1", esetleg mellé

kel is [2~, [2~< Mi.ndig ellenszolgáltatás nélkül, 

mondhatjuk a segiteni akarástól indittatva. Tevé

kenysége kényszerü, hézagpót:ló, hisz a jól kép-

zett szakember hiányát akarja kitölteni, vagy az 

eredménytelen "szakember" balsikerét szeretné hely

rehozni. A főrendü hölgyek ilyetén gyógyitó-szol-

gálatára, az ebből eredő esetleges kiadásokra a 

fedezet bőven adott volt. 
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Az eddig fejtegetettek vonatkoznak a ezépiro-

dalomban több helyütt feldolgozott 11Murányi Vénusz" 

Széchy Má.riára /16lo-1679/, akivel foglalkoznom ke ll 

kőszegi vona-tkozá.sai miatt is. [22] Az előzőkben 

írottak azonban csupán férjének, Wesselényi. nádor-· 

nak haláláig vonatkoztathaták rá, mely időponttal 

egybeesik vagyonának elkobzása, magának pedig 

Kőszegre történő számkivetésszerLi kényszerü vissza-

vonulása. Nem tudjuk, birtokainak konfisk8.lása 

ut8.n milyen vol t anyagi helyzete és a. Kőszeg en 

végzett gyógyító tevékenységéért fogadott-e el el

lenszolgáltatást. Beteg-anyaga mindenesetre kiszé

lesedett Kőszegen, mert nemcsak a rokoni és baráti 

főuri körökbe n gy ó gyi t, hanem közvetlen környezetében, 

a város polgárai között is. A vele foglalkozó iro

dalom sok romantikus tulzásba esik, pl" Taucher 

Gusztáv "Széchy !,iéria a Murényi Vénusz" c. füzeté-

ben a kőszegi jezsuita officina képét közli Széchy 

Mária patiká.ja alái.rá.ssal. [23] Ezt veszi. át rész

ben Sz övényi I., aki Széchy l/láriá t a j ez sui. ták 

patikai. és hitujitási segi.tségeként említi. [24] 
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2.1.3. Vas megyéből a főuri házipatikákról való 

első adataink megelőzik a eimben szereplő vizsgál

ni kivánt korszakot. 

Monyorókeréken /ma Eberau, Bgld. Ausztxa/ a 

Nádasdyak vizivárában a XVI. század .. közepén mükö

dött Petrus apote.cari.us. Halmai J. szerint /Bencze 

J. közlése alapján/ "itt a mai napig /J-93o-as é

vek!/ látható a korabeli patika-berendezés egy rész

lete, továbbá áll ványedények,. ira tok, számlák." ~5] 
A vár mai gazdájának, Erdődy Pál grófnak szives 

közlése szerint azonban a vár berendezésének nagy 

része 1945-ben elpusztult, a patikából ni.ncs meg 

semmi, a régi okmányok nagy része is eltünt, de a 

Nádasdyak levéltára egyébként sem volt soha Monyo-

rókeréken. 

Annyi tény, hogy a Nádasdyak idejében a vár 

kulturális centrum volt, 1587-1591 között itt mü

ködött Manlius János olasz mester nyomdája. [26] 

Az ezt megelőző időben Manlius a németujvári 

várban /ma Güssing, Bgld./ /1.: l kép/ müködött 

/1582-től/, itt nyomtatta ki11Stirpium Nomenelator 

Pannonicus ••• " c. könyvét Clusiusnak /Charles de 

Lecluse/, akimint a bécsi botanikuskert igazgató

ja /1573-1587 között/ gyakran megfordult Németuj-

váron Batthyány Boldizsárnál. Sürün leveleznek, 

Batthyány Boldizsár maga is foglalkozik botaniká-

val. §~ 
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l. kép 
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Mint egészségügyi és kul turtörténe ti. érdekessé

get érdemes megemliteni, hogy Manlius nyomtatta ki 

1588-ban Monyorókeréken a - fennmaradt - első ma-

gyar nyelvü, az "önsegély"azolgálatában álló, gyó

gyitással, háziszerek készitésével és alkalmazásá

val, javallataival foglalkozó "Hasznos és fölötte 

szökséges könyv •• 11-ét.Frankovith Gergely soproni 

sebészborbélynak. A könyvet eddigi mélta tói. /Sad

ler J., Demkó K., Baradlay-Bársony, Bencz~ J., 

Flatt K./ jobbára nyelvtörténeti érdekessége kö

vetkeztében értéke lik. Mint "orvosi könyvet" érték

telennek deklarálják szerzőjének kétségtelenül 

hiányzó akadémiai képzettsége miatt. Azonban, ha 

Frankovith könyvét hézagpótló cé~: az ellátatlan 

nép szaliiára , az "önsegély" szolgálatába állitha

tósága szempontjából értékeljük, Úgy értékes for

rása a kor népgyógyászatának és az alkalmazott 

háziszereknek. Alapvetően elhibázott szemlélet 

ugyanis, ha a letünt korok személyeit, eseményeit, 

intézményeit, módszereit stb. mai ·- medernnek és 

tökéletesnek vélt - szemléletünk és tudásunk alap

ján itél.jük meg és nem a kor adottságai.nak össze

függéseiben kiséreljük meg a korról meglévő isme

retanyagunkba illesztve vizsgálni, majd értékelni. 

Annyi bizonyos, hogy Frankovith könyve a ma

ga korában keresletnek örvendett, mert a fennmaradt 

két teljes példánya két különböző kiadásból szár-
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mazik, tehát másodszor is kiadták. [?sJ, 
A Nádasdyak másik birtok-központjából, Sárvár

ról is vannak adataink. Itt müködött Szegedi Fraxi

nus Gáspár, a neves orvos Nádasdy Tamás nádor ud

varában a XVI. század közepén. Tudjuk róla, hogy 

a parkban botanikus kertet is létesi tett. ~~ 

2.1.4. Vas megyéből - de bizonyos, hogy országos 

viszonylatban is - a főuri házipatikákról és a ko

rabeli egészségügyről a legbőségesebb adatokkal a 

Batthyány uradalmak szo:lgálnak. Az Orsz;ágos Levél

tárban őrzött körmendi Batthyány levéltárnak egész

ségügyi vonatkozásu, szakmatörténetileg eddig fel 

nem dolgozott levelei, gazdasági számadásai, lel

tárai s~tb. rengeteg értékes ismeretanyagot őriz

nek. A XVI - XVII. századokból szaktörténetünk 

mindeddig ugyszálván a véletlen folytán előkerült 

néhány felvidéki és erdélyi adat alapján kísérelt 

meg képet adni a korszakról. Teljes keresztmetsze

tet - amelyet a kor országos viszonyaira is alkal-

mazhatnánk-hosszas és fáradságos kutatással a 

Batthyány levéltárból kaphatnánk. Az anyag nagy

sága, a munka időigényessége és a levéltárasi 

szakismeret nem nélkülözhető volta miatt itt azon

ban csak a 11 team work" formáju munka képzelhető eL 

A Batthyány levéltár nemrég elhunyt egyik legjobb 

kutatója, ismerője és feldolgozója Iványi Béla 

professzor a kezébe került egészségügyi vonatko-
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zásu anyaggal - szakismeret hi.ányában - mondhat-· 

juk nem tud mit kezdeni, ill. hibás asszosciációk 

alapján helytelen vagy téves következtetéseket 

von le belőlük. [3o] /IVieg kell jegyezzem, hogy az 

Országos :Levél tár munka társainak közlés e szerint 

az Iványi. professzor által leközölt adetokat for-

rásértékünek kell tekintenünk, mert a levéltár 

anyaga 1945-ben és 1956-ban károkat szenvedett, 

igy ma mé.r nem lelhető fel minden Iványi által 

emlitett levél, leltár és számadás anyag./ 

Nunkám méreteit természetszerüleg messze 

meghaladná a. Batthyá.ny levélttár egészségügyi anyagá-

nak teljes feldolgozása., azonban az eddig feltárt 

fo:crása.nyagból az "udvari gyógyszertárról" ki.ala-

kuló kép teljesnek mondható. 

2.1.5. I\ körmendi Batthyány levéltár misszilis 

leveleiből és leltáraiból megállapi that ó, hogy 

1593 és 1665 között a rohonci, dobra, szalónaki 

és németujvári uradalmakban 11vizégetés" folyt. Ez 

a sz oka tlannak tünő tevékenység, he közele bbről 

vizsgáljuk, nem egyéb, mint gyógyitásra alkalmas 

aromásvizeknek desztilláció utján történő előál-

litása. 1593-ból adatunk va.n Rohoncról/ma:Rechnitz, 

BgH .• / ,hogy ott vizégető asszony Elüködik.l595-ben a ro-· 

h . d l ' ' l. . ' t"' b' t ' . k oncl ura a __ om megvasara J B. a Vlzege o- _aze. .... es UJ '"e-

Beneével látja el,l598-ban uj kéményt épitenek a viz-
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égető-házhoz, 16lo-ben uj üstök vásárlásáról sze

rezhetünk tudomást. 1616-ban uj felszerelést vá

sárolnak 4o fl 6o dénárért, az 1661. évi adat bi-

zonysága ezerint a vizégetés Rohoncon már megszünt. 

Vizsgáljuk meg közelebbről a rohonci vár 

/l. : 2. kép/ 16.34. máj us 15-i leltárá t ~~ , Illi t 

tudunk m.eg belőle a vizégetésről? A leltár n. ol

dalán a 11vizégető ház" felszereléséhez alábbiak 

tartoznak: 

Viz égetni. való ón kanna 

Két fa tekenőcske 

Kutnak való ón cin 

Kuthoz való réz, ón csapok 

Viz égetni való rossz fazék 

item mindegyébb szárazámostul 

én kannákkal együtt 

Igett bor altagh üres 

N 2 

N 2 

N 2o 

N 7 

N 2 

Gyümölcs száraeztani való deszkák N 15 

Véka N 4 

Három rostélyos ablak N J 

Két hosszu parasztsz.ék N 2 

Gyermekeknek való asztal N l 

Fa asztal N 8 

Két rossz szeken N 2 

Egy üres hordó N l 
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2. kép 

A rohonci vár a XIX. sz.-ban 



- 32 -

Egy rossz kepe:lyő 

Egy ajtó pléhestül 

N 1 

N l 

Legelőször is a régi nyelvet kell a megértéshez 

megfejtenünk, szem előtt tartva, hogy a leltárt 

felvevő uradalmi hivatalnok nem ismerhette az ösz

szes korabeli kézmüipari szakkifejezést. 

Igy a "viz égetni való ón fazék" alatt minden 

bizonnyal a desztilláló készülék üstjét, a "kanna" 

szó alatt a csővel ellátot·t hütősisakot kell érte

nünk, a 11kutnak való 6nn csöveket jelent. A "rossz" 

szó régit, az 11 eöregh11 nagyméretüt jelent. A "gyü

mölcs száraeztani való deszkákon" folyt a d:rogszá

ritás. A fa tekenőcskék és vékák a drog szállitásá

hoz kellettek, Lig;yszintén a szárogatás vélját azol

gálták a nagy számban jelenlévő asztalok. A "gyer

me.ke knek való asztal" alacsony asztal t j elen t, va

lószinü erre helyezték el a desztilláló üst mellett 

a felfogó edényeket. Az "Igett bor al.tagh"-/átalag/ 

és a hordó jelenléte nem okvetlen bizonyiték a viz

égető házban folyó pálinkafőzés mellett, ezeket 

használhatták az égetett viz tárolására is. Nem va

lószinü ugyanis, hogy a közismerten kellemetlen 

i]attal együttjáró pálinkafőzest a vár kellős kö

zepén végezték volna. 

:Érdekes, hogy a vizégető ház és a pati.ka ese

tében a leltár kivételt tesz, mert a vár egyéb he·-
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lyiségeiben - mai sMval élve - jóformán csak "ál

lóeszköz" leltározás volt, héhány berendezési tárgy 

van csak feltüntetve az épület·-tartozék ablak-ajtó

kon kivül. A vizégetés jelentőségére mutat, hogy a 

későbbi 1eltárakban, amikor a vizégető ház felsze

relése már nem szerepel a leltárban, helymeghatá

rozásként még kisért az emléke: "a vizégető ház fe

lett való boltban", vagy 11a vizégető ház mellett 

való bástyában11
• \)~ 

A vizégető ház felszerelése nagy kapacitásról 

árulkodik, ha figyelembe ves,szük a számadásokból 

ki.derülő adatot: egész évben üzemben vol t • Joggal 

felmerül a kérdés, hol használták fel a rengeteg 

aromás vizet? Mennyiségénél fogva az jóval több, 

mint amennyit a főur háztartása hasz nálhatott vol

na fel gyógyitó és kozmetikai vélokra együttesen. 

Az egyik dobrai leltárból fennmaradt 48 féle ége

tett viz felsorolása, legtöbbjük a legutóbbi idő·

kig is használatos gyógynövényből készül. [3~ 
Ismeretes továbbá egy német nyelvü indikációs fel

jegyzés is, amelyben 78 féle égetett viz szerepel, 

22 féle indikációval. !}~ 
A Vas. megyei Batthyány uradalmakban 4-5 he··· 

lyen is folyik egyidőben vizégetés, az előállitott 

mennyiség mindenképp a szélesebb tömegek ellátásá

ra enged következtetni. De rögtön felmerülhet a 

következő jogos kérdés: miért történt a vizégetés -
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mondhatni - önálló ipa~szerüen. Sajnos nem talá-

lunk adatot az egyes birtokközpont okbaxn létesitett 

házipatikák felálli.tásának pontos idejéről, de a 

már meglévő patikák esetében e1tünnek a vi.zégetők

re utaló adatok a számadáskönyvekből, továbbá az 

udvari patikárius és az udvari orvos szerződésében 

egyaránt szerepel feladataik között a vizégetés 

is. ~6] Ez a tény is a gyógyszerként való fel

használás mellett bizonyi t. 

A vizégetésről külföldi adataink i.s vannak, 

még korábbi időből, mint a Batthyány levél t árban. 

Az 147o-es évek körülre datálják Gabriel von :Le

benstei.n könyvecskéjét: "Von den gebrannten 

Wassern"-t a vele foglalkozó szerzők. 
-;r 
L_J~ Azt, 

hogy Európa szerte mennyire általános lehetett a 

vizégetés, mutatja az is, hogy ennek a münek töre

dékei Wolfenbüttelben, Gothában, Brünnben, London

ban kerültek elő levéltárakból, de ismerik másola

taikat bécsi, cseh, dél-tiroli receptgyüjtemények

ben, melyeknek keletkezése későbbi. Az előiratok 

terjedése követhető egész a XVIII. századig. l}~ 

A feltett kérdésre a válaszadást azonban a kül-

földi szerzők sem könnyitik meg. A vizégetést szer

vesen az egészségügyhöz tartozónak tekintik, arra 

a kérdésre, hogy kik vége zték, nem térnek. ki. Igaz., 

a korban /XV.sz./ nem tudunk még kötelező erővel 

biró előirat-gyűjtemény használatáról. Maga a 
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Lebenstein-féle könyv nem is diszpenzatórium-szerü, 

hanem az egyes cikkelyei vállásos utalásokkal in

kább az indikációkkal és a felhasználás lehetősé-

geivel foglalkoznak, mint a készités módjával. Ké

sőbbi hasZlil.álatuk /XVI -XVII. sz./ meg kimondottan 

népgyógyászati jellegü, hiszen ekkorra nyugaton 

már általános a diszpenza.tóriumok és farmakopoeák 

használata. Itt jegyzem meg, hogy egy 1475-ből 

származó német patikaleltárban /Lüneburgi Városi 

Patika/ 51 féle aromás viz van. [3;D 
A kérdés megfejtését talán közelitjük, ha 

figyelembe vesszük, hogy a desztillálás reneszánsza 

következtében a vizégetés elterjedése Hyeronimus 

Brunschwick 15oo-ban megj e lent: "Li.ber de art e 

distillandi 11 müvétől számitható. A könyvnyomtatás 

feltalálása óta rohamosan nő az olvasni-tudók 

száma, az ujabb ismeretek robbanásszerüen terjed

nek a korábbi időkhöz viszonyitva. Az eddig csak 

a szakemberek körére korlátozódó egészségügyi _is

meretek terjedhetnek az érdeklődő, müvelt és te

hetős laikus rétegben is. Igy kerülhetett sor a 

gyógyszerrel való ellátás nyomasztó hiánya követ

keztében arra, hogy plo a Batthyányak vi.zégetőt 

alkalmazzanak. összevetve ugyanis a dobrai aromás 

vizeket a Lebenstein-félékkel, néhány kivételtől 

eltekintve azonosak. 
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A vizégetés terjedésének másik oka lehet, 

hogy a XVI. században a reneszánsz eszmeáramlatai

nak következtében /Paracelsus hatása/ a gyógyszer

kincs némileg változik. Az "Antidotarium Nicolai" 

1471. évi ki.adásában, továbbá Valerius Cordus 

Dispensatoriumának első és második ki.adásában 

/1546. és 1592./ egyáltalán nincsenek aromás vizek, 

folyékony gyógyszer is kevés. Ezek az 16oo-as évek 

második felében j elennek meg uj ból a pa tikaszerek 

között. 

A főúri vizégettetés tehát a megazokott pótlására 

is irányulhatott, hisz ebben az időben hiányoznak 

ezek a hivatalos medicinából. 

Egy másik feltevés, ami. az aromás vizek XVII. 

s;zázadi, a patikába való visszatérése mellett szól, 

hogy kb. ekkorra állnak rendelkezésre nagy számban 

az olcsó, az expedicióhoz szükséges üvegek az üveg

huták számának növekedése következtében. Parace.lsus 

152o. körül találja fel a közel tömény sósav elő

állitását, amely szü.kséges a királyvizhez. [4~ 

Az egyre jobban fejlődő nemesfém bányászat igényli 

a királyvizet, alkotórészeinek eltartásához nél

külözhetetlen az olcsó üveg. Ezért létesülnek tö

megesen az üveghuták, elsősorban a. bánytulajdono·

sok kezdeményezésére és kezelésében hazánk terüle

tén is. A Batthyány uradalmaknak a ma is Glashütten-
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nek nevezett kis községben /Burgenland/ - néháíny 

kilométerre a szalónaki vártól - volt üveghutája 

a XVII. században. A magyarországi buták az ausztri

aiakkal egyidőben létesülnek, vagy még valamivel 

előbb, csak a XVIII. században kerül sor mestersé

ges viss:zaszoritásukra a Habsburg iparpolitika kö

vetkeztében. [4:9 
Ha meggondoljuk az előrebocsátottak után, hogy 

a XVI. században nagyon kevés még a patika, emiatt 

measze földre kellett a gyógyszerért menni, kézen

fekvőnek látszik. az aromás vizek 

helybeni előállitása. Az égetett vi.zek tehát át

menetnek foghatók fel a háziezer és gyógyszer fo

galma között. Az uradalmakban folyó szarvezett viz

égetés önálló ipari tevékenységnek tekintendő, amlll'ly 

müvelet nálunk - a Batthyány levéltár tanusága sze

ri.nt - a XVII. század folyamán vonU:l be a gyógyszer&

szi feladatok körébe. 

Gyógyszerhatás szempontjából nézve a kérdést: 

korábban az egyes gyógynövényekből csak főzetek és 

forrázatok formájában, a beteg házánál készült a 

folyékony gyógyszer. Az illóolaj tartalmu drogból 

desztillálva - ellentétben a házilag készitett fő

zetekkel - töké.letesebb készitményt kapunk, mert 

az értékes illóolajok és aromás anyagok nem távoz

nak el és vesznek kárba a főzés során, hanem át·-· 
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mennek és benne maradnak a desztillátu.mba.n, tehát 

tökéletesebb hatást fejthetnek ki. A desztilláció

val előállitott készítmény k'Jlslekra is előnyben 

volt a főzettel szemben, mert víztiszta. vagy gyen

gén opálos •. Másik előnye az eltart he tóság: még a 

Torkos Taxa előírása szarint is /21. old./ 2-·3 év. 

' k' d' IEas er es, memy it ért az e gy é b, nem illó he té a-

nyag tartalmu drogból készült égetett viz. 

A vizégetés gyakorlati has zná.nak megokolását 

fejtegető gondolatokat látszik igazolni sz a tény, 

hogy a korszakban a megye területén található 

Batthyány urada.lmak alábbi központjaiban: Szalónak 

/ma: Schlaining, Bgld./ l6oL, Dobra /ma: Heuhaus, 

Bgld./ 1631. [42J , Németujvár /ma: Güssi.ng, Bgld./ 

l63G. találkozunk még vizégető tevékenységgel a 

rohonci váron kivül. ~-3} 

2ol.6. A Batthyány levéltári adatok közül tekint-

sük át most birtokközpontonként, időrendben a pa-

tikusakkal és patikákkal foc;lalkozókat: 

Németu,jvár: 

A legkorábbi, patikussal foglalkozó fellelhető 

adat 1543-ból val6; arról tudósit, hogy Antonius 

Dryblin /Deyblin/ apatheker leesett a lováról, ál

lapota sulyos. [44} 

l 586.,: Lassanz, a grazi I\1ünzmeie ter /pénznag:;-7 , ko-

rabeli hivatEü/ irja a grófnak I'lémetujvárra, hogy 
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"Gl.'ácban mcstan kevés a pati.káriussegéd". [45] 

1587.: Az előbbi Lassanz írja Batthyánynak: npaul 

Winkler, akit itt megbizható patikusnak ismernek, 

fog Németujvárra menni". [46] Két utóbbi adatunk 

bizonyítja, hogy a várban a gyógysre részre szükség 

van, a gróf külországbó.l /Stajer/ ki.ván szakembert 

hozatni. A patikus mesterség meghonosodott a vár

ban~ ezt bizonyitják a további, patikusokról szó

ló adatok, a pati.ka létezését pedi.g a későbbiek

ben tárgyalandó patika-hltárak. 

1588.: Egy levél "Johann Neander Hof und Leib-· 

apodeger"-t /udvari és házi patikus/ említi. (47] 

Ugyanez évben Johann Neander I.lefeldből ir Német

ujvárra, hogy ott sok orvos van és van alkimista 

munkához anyag, amelyekből küld majd mi.ntát. f481 
l-.. • ...... 

A következő évben 11Apotheger Jörg Maurittz hat 

von einen Vialischen ein Lagell pamöll gekauft 

undt braucht Göld" /"••• vásárolt egy átal.ag fa

olajat /ol.olivar./ egy vándor árustól /olajkár/ 

és pénzre van szüksége·"/. [4~ 

A következőkben az adatok gazdagabbak, már a vár

ban müködő patikára vonatkoznak. Ismerjük az 16.34. 

évi májusi és augusztusi leltárat, az 1646. évit, 

az 1678-79. évit, ezek német nyelvüek, az 1681. 

január l-i magyar nyelvü. Itt jegyzem meg, amire 

majd később visszatérek, hogy az 1684. augusztus 
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ll-i várleltárban már caak "egy törökös apatika /sic/ 

ládá"-ról történik említés, amely minden bizonnyal 

hadizsákmány volt. Későbbről nem találtam adatot 

patikáról a várban. 

Az első rendelkezésünkre álló németujvári patika

leltár /1634./ lll8gy@r nyelvü, eléggé szükszavu, ke

vés szakmai ismeretanyagot nyÚjt. Mai nyelvezettel: 

11a patika-házban a polcokon különféle üvegekben kü

lönféle vizek, ugyazi.ntén liktáriurnak is vannak. 

Körös-körül bádoggal bélelt, kulccsal zárható lá

dák, a polcok a :lá dáknak megfel elően, két létra e

gész iti ki a felszerelést." @~ A butorzatról val

l.ó adat a kor polgári patikáiban is szokásos beren

dezésről tanuskodik: a helyiségben körbenfutó, zár

ható, felében felemelhető fedelü láda-sor, amely 

belül bádoggal bélelt. Ezeket a rekeszeket használ

ják a drogok tárolására. A láda-sor fix tetőrészén 

támaszkodik a korpuszokra osztott nyitott polcozat, 

amelynek alsó része kap később a drogok számának 

növekedésekor fiókokat. A nyi.tott polcokon állnak 

a folyékony gyógyszerek t á rolására szolgáló üve

gek és a sürübb á.llományuaknak kerámia, fa, fém 

tartályok. A leltárt felvevő uradalmi hivatalnok 

szakértelmének hiányában nevezheti a folyadékokat 

vizeknek, a nem folyékonyakat egyszerüen liktá

riumoknak. A létra jelenléte a polcozat magassá

gát bizonyítja, amely a patika normál nagysága 

mellett szól, vagyis nem lehetett kisebb, mint a 
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kor polgári gyógyszertárai. Megállapitásomat a ké

sőbbi leltárak alátámasztják: az 1646. éviben az 

eddigieken felül szerepel egy zöld kályhacsempéből 

épitett kemence, fiókos munkaasztal, rézmozsár, 

pincetokok. Az 1678. és 1681. éviek tudósitanak 

a patika felszereléséről is: 

"Patikában való külömb-külömb file uy keresteni 

edények nro 36. 

Item más file, Pattkában való üveghek is benek. 

Uy keresztenyi feiér mázas gyertyatarto nro 3. 

Item kék uy keresztyéni gyertyatarto nro l. 

Falra való régi réz ~yartyatarto nro 12. 

Uy keresztenyi kék medence nro l. 

Uy keresztenyi feiér mázos hordócska nro 2. 

Item kék hordócska nro 1. 

Uy keresztenyi rostélyos kék iskátula nr o l. 

Uy keresztenyi zöld iskátula nr o 2. 

Uy keresztenyi fe i ér füstölő nr o l. 

Uy keresztenyi fe ié r saitár teli liktáriumnak 

való formákkal 

Az kék boltban vasas patika ládácska 

Uy keresztenyt urinale" fr~ 
Az "uj-keresztény edények" habán edényzetet jelen

tenek, tudjuk, hogy a Batthyányak birtokán több 

helyütt megtelepitették a habánokat •. Több uj-ke

resztény orvosáról is tudunk a Batthyányaknak. 
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2o~.7. Rohoncról, a másik Batthyány birtokközpont

ból van időrendben a következő pati.kaleltárunk: 

1634. május ~5-ről. Mai nyelvezettel: 

égetett viz üvegekben 186 db 

fedeles habán edény loo db 

habán hordó méznek és ecetnek 

zöld munkaasztal 

fehér habán tégely 

állványtégely liktáriumoknak 

habán tál 

habán kosár 

habán gyertyatartó 

régi palack 

kézimérleg 

habán tányér 

ostyasütő vas 

sajtár 

kosár 

kemence, zöld csempés 

kis teknő 

zárható szekrény 

láda, patikaszerekkel 

bádoggal bevont asztal 

8 db 

l db 

26 db 

16 db 

3 db 

3 db 

l db 

l db 

l db 

9 db 

l db 

2 db 

l db 

l db 

l db 

l db 

l db 

l db 

továbbá a szokvány patikabutor: körös-körül a 

fal mellett fedeles ládák, az azokon álló nyi

tott polcozattal. 
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A leltárt a helyiséghez tartozó üvegablak és a 

bádoggal bevont aj tó zárja. !}2] /l.: 3.kép/ 

A kimondottan gyógyszer tárolást szolgáló edény

zet 337 db, de a drogok tárolására használt lá

dák nélkül. Ez a szám már komplett patikára en

ged következtetni, különösen, ha feltételezzük, 

hogy egy-·egy edény különböző ezereket tartalma

zott. Ezt a megállapi.tást alátámasztani látszik 

az a tény, hogy a dobrai patikánakegy 165o. kö

rüli feljegyzésében 48 féle aromás viz, egy másik

ban 78 féle szerepel. /1.: 2.1.4. rész/ 

A későbbi rohonci pati.kaleltárak közel fen

tieket tartalmazzák: az üvegek, tégelyek számában 

van némi ingadozás. Az 16.'35. évi leltár a patiká

ban sorolja fel a vizégető készséget "minden szer

számostul". Az 1631. évi leltár elmondottakon ki

vül munkaeszközökről is tudósit: 

2 réz palack 

5 Patod palack 

3 fa mozsár 

2 ' fazék re z 

l réz sajtár 

l réz kanna 

2 vas kemence 

7 rostálászita 

l fujtató 
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A rohonci vár patikájának leltára 

1.634. május 1.5. 

3. kép 

{; 
; 

..,;,."")<w/,..,t~- '-'It 'fl. 
qj.. 2. 

~ - 1 
"1. 

' 

~. fl,,../ <t:f .~ 

~ ~ ~<J t;.-l<....,.. -:ff- J 
•.. ' 

. ' 
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Nem szerepelt a korábbi. leltárakban a nro 13. pa

lackok, "kikben olay vagi.on11
• ~3] 

Az 1648. évi leltár emliti a 11Mandola olayhoz va·

ló praes"-t is. Köztudott, hogy a legkiterjedtel;lben 
v -..; 

használt olaj e~idő:táj;t a patikában egész a XVIII. 
t'·\ 

század végéig az ol.amygdalarurn volt, még kenőcs 

alapanyagként is ezt használták. 

2.1.8. A szalénaki vár /1.: 4. kép/ patikájáról 

és pati.kusairól fennmaradt feljegyzésekből tudunk 

meg legtöbbet a földesuri patikákról. Az első adat 

még a szalénaki vár patika-nélküliségét bizonyitja 

l6.34-bő.l, amikoris G.D.Leisser uradalmi hivatalnok 

irja Szalónakról Batthyánynak, hogy Sopronba kell 

mennie, mert a patikusra és az orvosokra nagyon 

rá van szorulva. ]}<U Két év mÚlva már patika

leltárunk van Szalónakról, tudjuk azt is, hogy 

Dassau /Dassow/ Dietrich a patikus, aki 1636. és 

l645. között müködött a várban. Tudjuk róla, hogy 

a szomszédos Jormannsdorfban adó és katonai be-

szálláselástól mentesitett háza, ill. kis birtoka 

van / 11hat einen ganzen befreiten Hof ••• ttf • [55] 

Utóda mostohafia, Klein Jakab /Gergely/. A kőszegi 

anyakönyvből a következőket tudjuk meg róla: 

l6o8-ban született a karintiai Silberegg-ben /Kla~ 

genfurttól északra kb. )o km/. Mesterségét Bécsben 
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4. kép 
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tanulta [5~, Kőszegen halt meg 166.3.XI. 2-án. [5TI 
1645. ápril.ls 8-án kelt az okirat, melyben Bat

thyány Ádám udvari gyógyszerészének fogadja fel 

Klein /Klain, Kloan/ Jakabot és hat pontból álló 

szerződést köt vele. 

A barokk kor lelkivilágának megértéséhez és 

a földesur-alkalmazotti viszony ma elképzelhetet

len formáj ának ábrázolásához a szerződés beveze

tését szószerinti forditásban adom: 

"Mi, Gróf Batthyány Ádám, Németujvár, Szalónak, 

Rohonc, Körmend és Dobra bárója; Borostyánkő, 

Rakicsány, Tornisska, Grebing, Olsznitz ura, a 

Római Császár Őfelsége Haditanácsának Tagja; 

Kamarás, Alsó-Magyarország Főkapitánya etc. ezen

nel tanusitjuk, hogy az erényében szilárd és 

/patikus/ mesterségében gazdag, a karintiai Kla

genfurtból származó Klein Jakabot személyünk kö

rüli és udvari apotekáriusunknak kinevezzük és 

felvesszük a következő formában: 

Először: Nekünk, ezeretett feleségünknek és gyer

mekeinknek mindenkor mesterségével hüségesen ren

delkezésünkre álljon: legjobb szorgalmával és jó

kor készitse el a szükséges orvosságokat; hogy 

egy orvos rendelése ezerint ezeket a szükséges 

esetekben használva, avagy Klein által haszonnal 

és eredményesen alkalmazva /élni/ lehessen; és 
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általában mindazt tenni, amit egy, a tisztessé

get kedvelő embernek és hűséges patikáriusnak 

illik." 

A második pontban írottak értelmében Klein

nek a szalónaki várban és a gróf birtokai.n eset

leg egyéb helJ(en létesitett patikáiban is köte

lessége gyógyszert készíteni, vizégetést végezni. 

és desztillálni a szükséges és elegendő mennyi

ségben. Mindezt, a hozzá s.zükséges alapanyagokat 

i.s beleértve, a gróf költségére kell elszámolnia. 

A harmadik pont szerint Kle·in kötelessége a 

szalónaki várban, vagy a gróf birtokain másutt 

a főrendii család szelgálatára állnia - kirendelés

re - ha csak elháríthatatlan akadály, avagy beteg

s.ége nem gátolják. Ez a kirendelés az.onban a szer

ződésben kikötött járandóságán felül, a gróf költ

ségére történik. 

"Mindezekért és negyedszer: Megigérünk Klein 

javadalmazáaára évenkint kézpénzben loo rajnai 

aranyat, ettől elkülönítve, természetben 12 akó 

bort, 1.5 mérő rozsot, 4 mérő buzát, 3 mérő árpát, 

l mérő borsát; 

néki a mi udvari kenyerünkből naponta 2 cipó 

adassék. 

Ezek mellett a szüks.éges szabad lakás a városban, 

anélk!Jl, hogy az teljesen be lenne rendezve, hogy 

alakithassa ő azt az orvosság készítéséhez." 
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Az ötödik pont rendelkezése szerint, ha 

Kleint a gróf, vagy a grófnő -mai szóval élve -

külszolgálatra rendeli, neki - és ha a munka ter

mészete megkivánja a segitséget, ugy famulusának 

is - költségeiket, szállásukat és élelmezés;üket 

meg kell téritenie az uradalomnak. Továbbá igé

retet tesz a gróf Kleinnek, hogy ha mostohaapja; 

Dassow Dietrich el akarna költözni Jormannsdorf

ból, avagy elhalálozna és Klein oda szeretne . köl·

tözni., ugy beköltözhet a házba, sőt egyszerübb 

berendezési. tárgyakkal az tll'adalom még segiteni 

is fogja. 

A hatodik pont "bezárólag" eimmel a követ

kezőket tartalmazza: Az alkalmaztatás ideje a 

szerződésben foglaltak ezerint egy év. Ha a szer

ződő felek nem kivánják meghosszabbitani a szer

ződést, ugy a szokásos negyedéves felmondási i

dővel élhetnek. Ha Klein kedvezőbb elhelyezkedést 

találna, nem lehet visszatartani, járandóságait 

ki kell adni és orvosságokért avagy egyébekért a 

fennálló tartozásokat igazságosen ki kell neki 

fizetni. Ha azonban egyik fél sem kiván élni a 

felmondás lehetőségével, maradása egy ujabb évre 

szól. A szerződésből két azonos példány készült, 

mindkét szerződő fél részére. 

Történt mindez Szalónskon, április 8-án, az 1645. 

évben. ~~ 
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A körmendi Batthyány levéltárban őrzött pél

dányon Klein sajátkezü aláh•ása és gyürüs pecsét

je látható. 

A szerződés felbontására azonban. - minden bi

zonnyal mind a két szerződő fél megelégedése alap

ján - még sokáig nem került sor, ugyanis a követ

kező 12 évből Kleinnek 16 db a grófhoz irott le

vele maradt fenn. ~~ /1.: 5. kép/ Az első le

vél 1.645.IX.27-én, az utolsó 1657.II.26-án kelt, 

valamennyi Szalónakon. 

Munkám terjedelme nem tesz.i. lehetővé az ösz

szes levél teljes szövegének közlését, csak az 

érdeklődési körünkbe vágó kérdésekre adom meg a 

feleleteket a levelek tartalma alapján. Minden 

levél gyógyszerekről ill. gyógykezelési módokról 

tudósit. A patika ellátási köréről - sajnos - nem 

nyujtanak ujabb ismereteket. Három 1evé1 foglal

kozik a grófi család tagjainak /1., 4., 13./, 

kettő az udvartartáshoz tartozó személyeknek ké

szitett gyógyszerekkel /6., B./. Hat levélből a 

gróf török foglyainak kezeléséről szerezhetünk 

tudomást /6.,9.,lo.,ll.,l2.,14./, akiket Klein 

különös gonddal gyógyszerel és ápol, mert tudja, 

hogy a gróf a várható váltságdij miatt szivén vi

seli sorsukat. A levelekből az is kitünik, hogy 

Klein a szerződésben irottak szerint önállóan is 
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5. kép 

Klein Jakab Batthyánynak irott levele 1647.okt.:L3. 
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foglalkozik gyógyítással, gyógyszereléasel /6.,9., 

lo.,11.,12.,14./. Két levél Klein által felálli

tott diagnózisról is árulkodik /11.,12./. Több 

levélben szerepel érvágás, de arról nem ezerzünk 

tudomást, hogy Klein végezte-e el ezt is. Sebész·

borbély müködött az udvarn~l. Két levél is fog

lalkozik a sebésznek küldött ezerekkel /7.,1.3./, 

egyikben Lithargyrium argenti /ezüstglét/, 

Ceruesa Veneta /Velencei ónfehér/, Viride aeri.s 

/Grünepan/, Bolus Armena /veres örmény föld/, 

Gummi Myrrhae rubrae /vörös mirrha/ felsorolását 

olvashatjuk. Sajnos ritkán említ konkrétan szere

ket, felsoroltakon kivül olvashatunk a grófnak 

küldött Savina ex Arbore /Juniperus sabi.nae/ és 

a legutóbbi időkig is keresett Foenum graecuro-ról 

/13./. Egy alkalommal gondosan készitett Perllen 

Wasser-t /Aqua Margaritarumi emliti /15./, hasz

nálati utasítást is ad: hűvös helyen tartandó 

és használat előtt felrázandó. Egy alkalommal sze

repel az Aurum potabile /6./, de ezt a gróf' küldi 

Bécsből, Klein gondos megőrzését igéri. Egy, ma 

' szokatlanul hosszu idő alatt /8 nap/ elkészülő, 

tégelyekbe tett kenőcsről is szerezhetünk tudo

mást /2./. Két a.lkalommal ir Klein a gróf' török 

hátaelevának készitett orvosságról /5.,7./; négy 

alkalommal sürgeti alázatosan a beszerzett gyógy-
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ezeranyagok árának megtéri'tését /3.,7.,13.,16,/. 

Ir a pestis-golyóról /Amuletum/, amelynek tokját 

aranyműves készitette /3./. Klein szolgálata alatt 

volt pestisjárvány a környéken, két levelében is 

jelenti, hogy Szalónakon sem, meg a várban sem 

betegedett meg senki /2.,3./. 

Saját magának két betegségéről ir: az egyik 11mér-

' ges láz", néhány nap alatt elmult /2./, a másik 

alkalommal azonban "már 16 hete fekszem"/?./, 

hogy mi a baja, nem irja. 

Szó van a levelekben gyógyszer beszerzésről is a 

patika részére /16./, a miscellanea iratok közt 

található számlákhoz hasonlóan ez is bécsi nagy

kereskedőt emlit. De szereztek be gyógyszereket 

Grácból., Bécsujhelyről, Pozsonyból is. ~o] 

2.1.9. Megállapitások 

Az ismertetett adatok ezerint a Vas megyei 

Batthyány birtokokon öt helyen tar,tottak fenn 

udvari patikát. A közölt leltárak szerint ezek 

nagyságrendje megegyezett a Vöröskő várában 

/Cerveni Kamen, Szlovákia/ ma is látható főuri 

patikáéval /1.: 6. kép/, illetőleg a kor polgári 

patikáival /1.: Polgári patikák fejezet/. Ez a 

tény ellentmondani látszi.k a földesuri házipati

káknak a bevezetőben összefoglalt korábbi meg

okolásával, ugyanis a főuri udvartartás magában 
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6. kép 
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nem igényelt ennyi patikát. Bár forrásadataink

ból nem világ.lik ki egyértelmüen a számos patika 

fenntartásának egyéb célja, feltételezem, hogy 

stratégiai okuk lehetett. Vizsgáljuk meg közelebb

rő:I. ezt a megokolást: az összes emlí tett patika 

a Rába vonalától észak-nyugatra elterülő részén 

van a megyének, az akkori Királyi Magyarország 

területén. A török hódoltsághoz tartozó rész 

időnkint a Rába vonaláig tarjedt. /l.: II. tér

képvázlat/ A végvár,ill. végház rendszer a Rába 

vonalra támaszkodik, ill. beljebb a közlekedési 

utak mentén helyezkedik el a birtokok biztositá

sa céljából. A viszonylag nagyszámu patikával 

tehát ezeknek ill. a bennük lévő katonaságnak 

ellátását is célozhatták. A másik kézenfekvő 

feltevés - a patikák a birtokokon tartott ál

latállomány kezelését is szelgálhatták - meg-

dől, hisz több adat van rá, hogy még a gróf 

parádés lovait is pásztor gyógyítja vásáron és 

kocsmárosnál vásárolt kemikáliákkal. [6~ 
Csak a legféltettebb, "státusz-szimbólum"-szerü 

török lovait kezelték a grófnak Klein patika-

szereivel. 

Hipotézisern bizonyitására említem meg, hogy 

a török világ elmul táva.l esik egybe a főuri házi

patikák megszünése. Itt térek vissza a németujvári 
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("· ~ - / 

mai országhatár 

orsz{ghe.t~-~r-

megyehat8.r 
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1684. aug. ll-i várleltárra, ahol már csak"egy 

törökös apatika·-ládá"-ról történik emlités. 

Ekkortól nincs patikaleltár a dobrai, rohonci, 

szalónaki, pinkafői, körmendi várakban sem. Ha 

a pati.kák cs.ak a főuri udvartartás céljai t szal

gálták volna, nem mondtak volna le róluk egy

időben a török veszély elmulásával még akkor 

sem, ha a konszolidál ó viszonyok köve tkeztéba n 

országszerte alapitják a polgári patikákat a vá

rosokban @2] : hisz. a konszolidáció a nagybir

tok gazdasági biztonságát is jelentette egyben. 

Joggal merülhet fel a kérdés, ha már a 

Batthyány birtokokon ilyen nagy számban voltak 

találhatók a pati.kák, miért nem j elentettek 

gyógyszerrel való ellátást az uradalmak cseléd-

sége és a jobbágyok számára? 

Talán közel járunk a kérdés megválaszolásáhozp 

ha figyelembe vesszük, hogy ezidőben a Királyi 

Magyarország területén fekvő nagybirtokokon a 

munkaerő feleslegben áll rendelkezésre /erre 

az időre esnek a főrendek horvátországi birto

kairól egész falvaknak az áttelepitései a tö

rök elől, mert egyrészt a török számára nem 

nyujtanak megélhetést az elnéptelenedett és igy 

meg nem müvelt birtokok, másrészt a főurak ezzel 

biztositották védett birtokaik zavartalan terme

lését./.Ezért nem közvetlen érdeke a főurnak a 
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megbetegedett jobbágy mi.előbbi meggyÓg-Ji.tása -

drágán - és mielőbbi visszaállitása a termelésbe-J 

Hacss.k nem -- bizonyos fokig lelki kénysz.er ha tá-

sára -, mert az erkölcstan ezerint a munkaadó 

köteles s szolgálstábs.n lévők testi-lelki igé-

nyeivel törődni. Csak később, a ZIX. században, a 

kapitalizmus kialakulásakor kerül előtérbe s szoci-

ális és egészségügyi. körűlmények j svi.tására i.rán;y ul ó 

jogos követelés, de akkor már s. munkavállalók ré

széről. [6.31 
f t '1 ,, pusz aKon és majorokban élő jobbágyság 

elmaradottsága következtében nem is igényelte a 

"korszeri.P1 egészségüg~?i ellátást, nem is bizott 

meg beme. Jobbs.n bizott a "konzervati.v" módszerek

ben és a soraikból kikerülő kuruzslékbsn, javas-

s.sszosnyokbsn, csontforras ztókbsn. 

Klein Jakab szerződéséből és leveleiből nem 

ezerzünk tudomást sz uradalmi népek gyógyszerrel 

l ' ll't'' ''l va o e, e-asaro., azonban ha Praitenstainer Gáe-

riel ujkeresztény orvos 1649" évi szerződését 

nézzük, abban érdekes fogalmazással találkozunk 

az udvari. népek c;~'Ógyitásáról: a főuri csalá.d 

tagjain kivül "fő és vice ursmi.éknak, étekfogók-

nak, muz sikusoknak, mes teremberein!c..ne k, inas<::ünk-

nak és szobalá.nyainkna k, kik minekünk s zolgálnak 

és pénz-fizetésük nincsen, továbbá rabjainknak" 

járandóságuk ez orvosi kezelés" De 11 szolgálóink 

' , 'l"' "'· 1 1 .l 1- •t_.._., .. k f'" t' .; ; es SZ0.1.ga oneln.~:c, KlKne,!:(_ mJ. -o..~...un _l_ ze es J ar es 
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azok, akik nem udvarunkban laknak, hanem kinn há-· 

zaknál, ha megparancsoljuk Praitenstainer doktornak, 

hogy l őket/ meggy ó gy i tsa és orvossággal hozzá lásson, 

az ő fáradságáért és orvosságáért tartozunk mi, avagy 

a mi szolgá.ink ő néki megfizetni." [64] 

Valószinünek tünik, ha az udvari. patika hozzáférhe

tőségét az orvos szerződésében irottak szerint képze-· 

lem el. Klein szerződéséből és levelezéséből eg;]-

értelmü, hogy ő a gróf alkalmazottja, a patika a 

benne lévő szerekkel, felszerelésekkel a. gróf tulaj-

doná.t képezik. A gyógyszeranyagok beszerzése, elké

szitése Klein feladata, amelyek költségeit az urada-

lom köteles neki megtériteni. /Ez uj vonás, mert a szak-

irodalomham ismertetett erdél;yi főuri patiká_k eseté-

ben azért magas a patikus fizetése, mert neki kell 

ebből biztos i t ania a gyógyszereket. ~5] 
Feltételezésemet látszik bizonyitani a követ-

kező adat, amelyre a legutóbbi időben akadtam a kő-

szegi levéltárban: "Auszügl frauen Ilíatzerin vit t iben 

in Güns betreffend, 3 Rhf. 52 kr"" A számlát Klein 

Jakab szalónaki udvari patikus állítja ki az özv. 

Ma tzernénak 1647. j un. 2o és auz;.l4. között kis zol-

gá.lta tot t hatféle orvosságért, amelyek közül kettőt 

többször ismételte [66] 

~. !Jatzernénak történt gyógyszerkiadás kétféle 

következtetést enged meg: a patika - pénzért - bár-

kinek hozzáférhető volt; avagy !\lia tzerné férj e korá b-· 

b -~ l 'l · ... , "ll '-t · · to'-t an e gro1. sz o ga ..... a "tao an a o t.. , ez J o go el ~.t a fel 

őt a patika igáhybevételére. Utóbbi lehetőség a va-
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Iószinübb, amelyet további kutatás bi.zony i tha t, volt-e 

az l64o-es évek kör"til 1\'Iatzer nevü alkalmazottja a 

Batthyányaknak, 

A földesuri tulajdonu házipatikákról -vizsgált 

Vas megyei modelljeink alapján -

vetkező megállapi.tás: elsősorban 

elfogadható a kö-
csak , 

nem a földesur es 

családja igényeinek fedezésére állitották fel azokat, 

célj uk ki ter j ed t ebb volt ennél. Nagy a valószi.nüsé-

ge, hogy a végvárak és vágházak katonaságéit is e.1 .. -

1átták belőlük - els.ősorban a birtokok és az ország 

hathatósabb védelme érdekében, 
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2.2.1. Lda.tok a kőszegi Heroius oatiká-ról 

Hazánk területén polgári tulajdonban lévő 

gyógyszertár v i. az anylag kor ei megjelenésével ta-

lálkozunk Kőszegen: az első adat 1645. október 

3-·án kelt: Herpius János Kristóf .c,potheker há-

/ • Hd' zassagl szerzo esee [67] í A családnév Her p, E er b, 

Herp;y, Horp;y, Horb;j!, Herbius formé.ban is sz erepel 

a különböző forrásokban./ A valószinüleg Szász--

országból származó Herpius nőül veszi a kőszegi 

Philip Barbaráto Szerződésében rendelkezik - többek 

közt - esetleges elh2lélozás8 esetére, amikor is 

özveg;ye mindacldig fol;ytathe:tje. férje ruesterségét 

/J.:.rs pharm./, mig férje nevét nera teszi le, veg~liS 

nem köt ujabb házasságot. /Ld. 7. kép/ Következő 

adatunk 1647. fa br. 18-ról ered, "Herpius T_.. 
u an os 

F.:xistóf Apotheker"-t emlHi. ~8] Kőszegi polgárré 

1652. máj. 7--én veszik feL [69J Halálakor,l66o-ban, 

jul. 13--án ezt jeg~·zik fel: "i::dle Eanz Herpius 

Christeph Burg -· polgár/ ll-t1d Apotheker, 

auss er Ra ths und Ziegelherr". fr o] Tünde z ekből az 

első és az utóbbi s.dat a legértékesebb, 1.iJ.ert mind-

kettő polgá.ri tulsjdonbsn lévő patika fennéllásé.t 

bizODJ7 i t j a: 2 háza.ssági szerz6dés z3.radéka mindeJJ 

ke'ts,;o-et k-i za',., ~ n~ t l· k-'·1~lr '-'e-roi 'lS tul ~J· d on.";b~n -·· ·'-'O ~>--<.~ .. .._9 C 1-C' , .• :::...l G.~'- .!--'- -l-L-· .-C. . C:."- c_ 

kell.ett lennie - esetleg 6 alapitotta - 2 feleség 
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7 c kép 
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nyitje. 2 "Ziegelherr" hivatal is, L ;:VII. században 

"''' b d 1 • 'l . ' t ' 1 '" 'l d,., b ' h..oszeg sza a telre. Jll varas eg_a.co. ere o eve-

tele Inindjárt a bor jövedelme után következett, 

t ' '' ' L~' " l t ' ' t' l ' t" • , ' ' enac szamo~Gevo vo e a varas eg aege ol ~attak 

el e. környék me zővárosai t, községeit Csepregtől Szom-

bathelyig és a mai Burgenll:md tetemes területéL 

A "Ziegelherr'' megnevezés téglainspektort jelent, 

ami a korben a városi mag is ztrátus ál tal kj_.j elöl t 

szakértő és tehetős személy hivc:tala: c:z ő köteles--

ség e a téglaégetők elszá.moláss it ve zet ő hivatalnokok 

f' l •• l t ' d' • k l, " ' C' ' t t _e ugye. e e, szama asel e . ..Lenorzeseo. .t;zer a a-· 

m~cstól pénzbeni és természetbeni illetményben 
d 'J 

részesültek, személyükben anyagilag is felelősek 

l " l ' f l 'l" ' l t' ' í' d t l ' t vo. ua s::. A e e. ossegre von.._18. ose.g ..:e .eze e -cen 

komolya.bb vagyonnal kellett, hogy rendelkezzenek, 

Felügyeleti munkájukhoz szükséges volt, hogy 2. 

kor száme.dási módszereiben is járatose.k legyenek. 

Alkalmazott gyó,syszer·ész vs.gy patikabérlő 

nem rendelkezbetett volna a kauciához szükséges 

ve.gyoni fedezettelo Herpius ezenkivül nemes ember 

volt és mint polgár, tagja volt a 24 főből álló 

kU.ls:.:.:: tanácsnak8 

Fia, Herpius 1/Láté Iv:iklós /li.1áty&s néven is 

. --t '), 'l "l ' ), b. emlitlk. _c t nem kec szeme yro, vm1 szo, azc l-

zonyitja, hog;y a héber I\'Iattitjahu a lEáté ' es a 
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Mátyás név alapja, ebből alakult a lati.n Matthias 

és. Matthaeus. A 1.'YII. században még nem ki.Uönülnek 

el a németben és a magyarban annyira, mint ma./ 

ugyancsak mint "Apotheker" szerepel az anyakönyv-· 

ben • [7~ Polgárrá 1676. dec. 4-én veszi.k fel. [7~ 

A Küttel-család levéltárában van 1665. II.2-án 

keltezett házvásárlási szerződése. [7~ /Ld. 8. kép/ 

Herpy Mátyás és felesége megvásáralja a kőszegi 

magyarhóstád-ban /Unger Mark, a várfalaktól délre 

eső külváros/ Mets.éry István lakatos és Vlolfgang 

Hi]ebrand fürdős házai között álló házat Bannay 

János polgártól 55o ta.LLérért és a 4 dukát foglaló

ért. /Ez a 6/23. gyógyszertár máig is. használt 

épülete, a mai Rákóczi u. J. számu ház,/ Polgári 

jóléte mellett tesz bizonyságot, hogy 1666-·ban és 

1667-ben szőlőket vesz. [78 Gyágyi tással is fog

lalkozik, ezért kap Pamrner Jánostól 1688. IV. 9-én 

rétet. \7~ 
Pati.kusi tevékenységát bizonyi.tja, hogy több 

elhalt személy gyógyszer-hi t elező j eként kerU l t be 

neve 1665. decemberében és 1666. március,3_ban a 

Városi Tanács jegyzőkönyvébe, [7TI 
Herpius IVIáté három házassága közül az els6-

ből születik 1665. nov. 2-án Dániel nevü fia. ~~ 

Polgárrá történő felvétele 1696. jul. lo-én volt, 

a szokásos 5 fl. és egy tüzoltó bőrveder lelizetése 

után. \79J "Patikárius"-·nak nevezi a_ városi tanács-
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ülés jegyzőkönyve @~ O is tagj a a város i 24 

főből álló külső tanácsnak, mi.nt elődei [s.~, 

Herpius Dániel veszi. el feleségül 1694. Ilo 2 .. án 

a Pforzheimből bevándorolt "Johann Gallus IWttel, 

Edler von Zyobrowsky 11 özvegyét ÍB~ , a kőszegi 

Pamrner /Pornmer/ család leányát, Anna Borbálát [s~, 

aki viszi magával a második házasságába fiát, 

Küttel Sámuelt. I_B~ 
Herpius Dániel fiatalon hal meg, kb. 42 éves 

korában, mert 17o7. á.pr. 28-án má.r néhaiként em

li. ti a városi tanécsülési j egy z ő könyv. [s~ 

Ekkor, az utólsó patikus-Herpius halálával 

zárul le a kőszegi. polgári patika történetének 

első fejezete" Mielótt a patika további történe

téről fellelhető adatokat ismertetném, meg kell 

emlékeznünk egy má.sik kőszegi pati.kának a nyomai-

ról i.s. A magisztrátus jegyzőkönyvében 1651. aug. 

4-ről olvasható, hogy"a szaJónaki uradalom orvosát, 

Stalweg medicinae Doctort kell városi orvosnak 

megfogadni, ami.nt ezt má.r a julius 9-i tanácsülés 

is elhatározta"" [s~ A német jegyzői állás akkori

ban történt megszüntetése ellenére, még német 

nyelven vezetett másik tanácsi jegyzőkönyvben ol

vashatjuk, hogy "Gregher Apothekáriusnak pedig 

boltot kell a!L'li. a vá.rosházán, azt a hely is é ge t, 

amelyet előbb .ámbrus Bálint birt, hogy ott állit

hassa fel apothekáj át". .ls~ l A Gregher nevü 
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patikárius alatt minden biZonnyal a "Földesuri tu

lajdonu házi.pati.kák" fejezetben /2.1.8./ szereolő 

Klein Jakab Gergelyt kell keresnünk, annál is. in

kább, hisz az előbb em.litett Stalweg doktort is 

Szalónakról, a Batthyány gróftól szerette volna 

a magisztrátus megnyerni magának. Ha a feltétele

zés helyes, ugy biz.tosan álli.thatom, hogy Gregher 

apotekáriusból nem lett ekkor még kőszegi patikus, 

ugyanis 1657-ig - közölt levelei alapján - biztos, 

hogy a gróf szolgálatában maradt. Ezután - 1663·-ban 

bekövetkezett haláláig -· lehetett kőszegi patikus 

is, hiszen a hivatkozott anyakönyvi bejegyzés 

szerint Kőszegen halt meg, A másik bizonyiték 

arra, hogy 1651-ben a 11vá.rosi patika" al ep itása 

nem sikerült, hogy nem találtam róla adatot a vá

rosi j et:;"Y zőkönyvben egész 1712·-ig. /Ez a tény 

mindenesetre arra enged következtetni, hogy a 

mag!isztrátus a patikaalapításhoz nyujtott segit·

séggel "városi" pa tikát óhajtott felállittatni. 

liiagyarázható ez a történeti tényekkel: Kőszeget 

a többi, l;usztriának adott zálogbirtokkal együtt 

1647-·ben csatolják vissza I!iagy&rországhoz. Ekkor-

tól has znéil.j ák a tanácsülési j egy z6k:jnyvek hi va·-· 

talos nyel ve ként a magyart. ":; XVII. század elej i 

sok viszontagság után l62o. és 163o. közé tehető 

a fellendülés korának kezdete Kőszegen, e.mi a 

nrendszerváltozássaln eg~~o.tt indithatott el eg;] 
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fej lőd.ésre ilL a megs zokottól eltérőre irányuló 

törekvést. Nagyon valószinU., hogy az i.tt emlitett 

"városi patikána k" az utódával vagy a folyt a tásá.

val fogunk találkozni a később tárgyalandák fo

lyamán, a müködő második kőszegi patikáról t<üált 

adatok értékelésekor. 
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2.2.2. ~~ke te Szerecseny~Jati ka Küttel kézben 

Herpius Dániel halálakor mostohafia, 

Küttel Sámu.el még csak 16 éves. Való-

szi.nü, hogy el sem kezdte még patiká.ri-

usi tanulmányait, a patika átvételére 

tehát semmiképpen sem alkalmas. Tekintettel 

arra, hogy any j a i.s meghal l 71o körül l a 

szülők vagyonát 1711-ben osztják fel az örö

kösök között [?s} l, elképzelhető, hogy a 

soproni "Fehér Angyal" patikába beálló érva, 

jövedelemmel és készpénzzel sem rendelkező 

Küttel Sámuelt az örökségből ráeső patika-

rész. fejében veszi fel Janisch Gottlieb ta-

nulónak. Akkor ugyanis a patikárius tanuló 

fizetett az oktatásért, ellátásért tanító-

mesterének. Igy kerülhetett a kőszegi Her-

pius patika a soproni Janisch Gottlieb ke-

'Dl 1 t' · zere- e eDe seges az 1.s, hogy az 17o9. 

szept. 24-i kuruc ostromot követő tüzvész 

során ég ki a ház és a pati.ka és ez a mükö-

dés szüneteltetésé nek oka. Alátéimasztja ezt 

a fel tevésemet a patika fennmaradt butorze-

tának eltérő volta: a munkaasztal a XVII. 



század közepéJ.151, a fali korpusz ok a X:VTII. 

század elej éről származnak. A későbbiekben 

erre még visszatérek. 

Küttel Sámuel l71o. elején kerülhetett 

Sopronba, mart az 1713. ápr. 7-én kelt szaba

dí tvány:Evele 3 évi szalgálatot emli t. @~ 
Az bizonyos, hogy a patika 1712-ben már Je-

nisché, mart 171.2. szept. 26-án kelt Pamrner 

János városbiró levele unokaöccséhez, a Sop-

ronban gyakornokoskodó Küttel Sámuelhez, akinek 

tanácsot ad a patika és a családi ház megszer

zésére, ill. Jenischsel való egyezségre: ''Nem 

tanácsolom Uramöcsémnek a 2oo fl. kölcsönvé·-

telét a 8 %-os kamat mellett, mert ez nagy ter-

het jelent. /A pénzt Küttel Sámuel Jenisohnek 

a házra előlegként szánta volna, ez derül ki a 

későbbiekből./ l:':rtesüléseim s.zerint Janisch 

5o fl,-·ért hajlandó a ház /más részére történő/ 

eladásától elállani. Ezt meg lehet akadályoz

ni /ugyanis a városnak ill. a szomszédoknak 

előNételi joguk volt/, azonban vigyázzon, ne·-

hogy Jenisohnek kárt okozzon és ha principáli-

sának a kőszegi patika eladási szándékáról ér

tesülne, hal2.déktalanul értesi t sen." j}l~ 
Janisch Gottliebről viszonylag keveset si-

került rnegtudni: Tübingenből vándorol be Sop-
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ronba, apja sebészborbéLy volt. l7o9. nov. 26·-án 

tartja lakodalmát Stockinger Arllla Erzsébettel, 

Schobitsch Pál soproni polgár és patikus özvegyé·-

vel. Házassága révén lesz a "Fehér Angyal" tulaj

donosa. ·:r ehet ős, gazdag ember, me rt a "Zsidó Ok-

mánytár" adatai szerint többször kölcsönöz nagyobb 

összegeket. 83~ Jenisch kőszegi szereplésének 

s.em anykönyvi, sem polgárkönyvi, sem városi jegy-· 

zőkönyvi UJOmát nem leltem fel. Kizárólag a kő

szegi "Fekete Szerecseny" patika /az okmányokban 

akkor jelentkezik elbször a patika elnevezése, 

amely a XIX. században "Szerecseny"-re rövidü.l./ 

1716-ból származó átadási szerződésből tudjuk, 

hogy a patika ekkor még az övé és Küttel Sámuel 

tőle veszi át. A szerződés eredeti példánya a 

Kúttel családi iratok közt ma is megvan. [l~ 
A patika átadási szerződése jogi szempontból 

is érdekes okmány, mert nem~ egyszerü adás-vételi, 

hanem inkább bérleti szerződés. Nagy a valószinü-

sége, hogy valamily en adó vagy illeték el keru lé-
" 

sének érdekében szóbariL kötött, titkos megegyezés 

az alapja. Ug0ranis a "Kapital" sz.óval kifejezett 

vételár összegének nagyságára nincs sehol semmi 

utalás a szövegben, de az évenkint fizetendő 

loo fl. részletfizetésre utal. A szerződésből 

az sem der'J.l ki, hány éven át kell Küttel Sámuel

nek a részleteket fi.zetnie .. Jenisch csak az évi 
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részlettel való lemaradás esetére köt ki kamatot, 

különben az évi. leo fl. kamatmentes. Az évi rész

letfizetés független a patika ti.szta hasznától, a 

részleten felül képződő nyereség Küttel Sámuelt 

illeti .• A szerződés mái s.ik három aláírója nem 

tanu, hanem kezes! Az okmány biztos, hogy Jenisch 

kezében volt mindaddig, amig a bi.rtok.ba adott pa

ti.kát tulajdonjogilag is átadta, de sajnos erre 

vonatkozó feljegyzés nimes a szerződésben. További 

részletek követelhetőségének meggátlására hasit

hatta át késsel átlósan az okmányt és adta át ve

vőjének az igy érvényét vesz.tett kötelezvényt. 

/Ld. 9. kép/ Lehet közrejátszott a szekatlan 

adásvételben az a tény is, hogy Kuttel Sámuel ve

szi nőül Jenisch mcstoha leányát, Sevitsch Sophia 

Klárát. ~ij 
Amint azt már megállapitottam, Jenisch gyógy-

szerészi müködésének nincs nyoma Kőszegen. De 

egyáltalán nem is valószinü, hogy soproni. pati

kája mellett személyes.en tevékenykedett volna a 

kőszegiben is. Kérdés tehát, ki müködtette a 

"Fekete Szerecseny" patikát 17o7. és 1716. között, 

amikor a kuruc vmlág és az azt követő pesti.sjár

vány miatt nagy szükség lett volna a patikára 

Kőszegen? Tudjuk, hogy l7o2. óta a városnak fizi

kusa van, Wallner János Ferenc doktor személyé-
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A "Fekete Szerecseny" patika átadási 

szerződése 1716. 
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ben. [:~ Bizonyos tehát, hogy a megye akkori 

egyetlen pa.tikáját mindenképp megkísérli üzemel-

te tni. Hog~' mennyire sikerült ez időszakonki.nt, 

nem tudjuk. A tanács foglalkozik a patika kérdé

sével. 1711. aug. 13-án ez olvasható a városi 

jegyzőkönyvben: "Proponáltatott az is, mivel a• 

N. város destituáltatott Apotecabul /megfosztatott 

a patikától/ a• szükségh képpen kölletik erről 

provideálni, minthogy ezért valami Apotecarius 

Es?,tergamból insinuálta /aj éÍ.nlot ta/ magát, ezért, 

ha tetszenék a' N, Tanácsnak, talán jó volna erül 

gondoskodni., mindazonáltal, minthogy nagy állapot 

az Apotekáriusok dolga, a• holl és honnéd multórum 

Salus et ruina pondet /sokaknak üdve és romlása 

függ/ ezen dolgoth poenitus consideralni /alapo

san megfontolni/ kölleti k". [3~ 
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2.2.3. A oolgári patika személvi feltételeinek 

vizsgálsta 

A XVIIIo százsd polgéri g;yóg3:szerészetének 

körülményeit jól tükrozik a kőszegi s.datok és 

tárgyi emlékek. Sokat segitenek ebben e Vá.rosi 

Levéltár adatain tul a Küttel cselád birtoki.ban 

megmaradt okmányok, könyvek pa tiksedény ek. 

A személyi feltételek vizsgálatát a korabeli 

~épzéssel kell kezdeni. Ernlitettem a 2.2.2. 

részben Kiittel Sámuel segédlevelét, anelyet a 

soproni. ".Fehér Ang;yal" patika tulajdonosa, 

Jenisch Gottlieb állit ki három évi. gyakernoki 

szolgálat után, 1713, ápr. 7-én. [s91 Küttel 

Sámuel ekkor 22 éves, ennek birt okában incleü el 

kül:földi vánderutra, Németora zá.gba. l71A-ben ke l 

If\irnbergben Jakob Kirstentől kapott bizonyi t-

ványa, innét Regensburgba meg;y, 2 hol Urban Lind

vurmnál dolgozik 1715. áprilisáig. ~6] A har-

madi.k vándorlevelet Johann Philipp Ottmann 

állitja. ki részére Stuttgartban, hat hóna.pi 

eegédeskedés után 1715. okt. 22-én. ~·T} 

/ ., ' ,.L;Q,.. lo kép/ 

Fenti adatok a g~róg~lszerészeknek s.z iperosoké-

hoz hasonló képzését bizonyitjá.k, alá.támasztják ?e

rényi megállapitÉse it. [9s] / ... !::.. gyógye.zerés zképzés 

c éhes ve"gy céh-szerU negj elölés e azért is hibá.s, 
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mert hazánkban patikus céhek nem vo~tak, már 

cs.ak amiatt sem lehettek, mert az e&es patikával 

rendelkező városokban sem vol.t a pati.kák szá.ma 

néhánynál több. Csak Nagyszombatból ismerünk 

patikus céh alapitá.si törekvést, ahol a polgári 

patikusok igy kivántak védekezni a jezsuiták 

patikájával szemben. I}l~ l 
A külföldi vándorévek alatt módja volt a patikus-· 

legénynek az egyetemeken botsnikából, lcémiából, 

rnstérs medikából előadásokat hallgatni - ami 

egyébként a német gyógyszerészképzésben által á-

nos gyakor la t volt a gyógyszerészek kötelező 

egyetemi oktatásának bevezetése előtt. [lo~ 
A vándorévekből hozzák magukkal a külföldet járt 

fiatalok a munkahelyeiken használt diszpenzató

riwnokat, farmakopöákat és egyes bevált előirato

kat. Ezt a patikák szakkönyv-leltáraiból és manu

álisaiból. ténykén~ állapi that j uk meg. Ílo~ Ez a 

magyarázata annak, miért használtak hazánkban 

különböző előirat-gyüjteményeket az osztrák 

Pharmacopoea Austriace Provincialis 1774. évi 

kiadásának nálunk i.s szorgalmazott kötelező hasz

nálata előtt. b-o~ 
A gclógyszerészképzés XVIII. századi fejlő-

dését továbbra i.s nyomon kisérhet jük a I\ü t t el 

okmányok alapján. Küttel Sámuel fia, János ?.dám 

a családi rt]'·ekete Szerecsenyn patikában l(őszegen 
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tölti 4 éves tanulóidej ét, felszeba di tó levele 

1757. ápr. 7·-én kel t. [2.o~ Ezutá.n otthon segé-

deskedik 1758. szeptemberéig, innét megy Sopron·

ba Gol.dner János Vilmos patikájába, segédlevelét 

Goldner 1759. október l-én állitja ki. [!o~ 
Kütte.l János ezután indul külföldre, Ulmban se

gédeskedik Roth patikájában 1759. októberétől. 

1761. jan. 3o-án Küttel Sár1u.el a Tanácstól igazo-

lást kér anyagi helyzetéről, mert fia az crlangeni 

egyetemen orvosi. előadásokat akar hallgatni .• ~o?] 
/Az igazolásra mária Terézia rendelete alapján 

volt szükség, aki külföldi egyetemek látogat,§. sá-

hoz biztositottnak kivánta látni az anyagi fede

zetet./ Az a tény, hogy Küttel János Adiim Br.langen

ben orvosi előadásokat hallgat, de nem promovál

ják medicinae doctorrá, bi.zonyitják most már ok

mányilag is az apja,Kuttel Sámuel vándorévei 

alatt feltételezett hallgatását az orvosi kollé-

giumolmak, amelyeke t a patikai gyógyszerészképzés 

kiegészitésekápp látogattak. 

Hazatérve Küttel János Adám már beleesik az 

1759-ben hozott rendelet hatályába, miszerint 

' rt ' .. 'l l ' t' 'l · f · · kuo gyogysze ar ona- o veze ese1ez a megyel lZl~ ~ 

és egy köztiszteletben álló gyógyszerész előtt 

kell vizegáznia a patikus segédnek. !}o~ 
Az approbációs vizsgát Küttel János "\dám 1765. 

febr. 21·-én teszi le Dr.Ehrlinger Lajos Vas megye 
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fizikusa és Gutten György szomba thelyi gyógyszer-

tártulajdonos előtt. I:Lo7\ A vizs.ga ténye bizo-· L: ~j 

nyiték arra, hogy az 1759-es helytartótanácsi 

rendeletet megtartották a gyakorlatban; komolyan 

vették, mert a bizonyítványt a kőszegi tanács 

jegyzője 1765. jun. 14-én záradékkal látta el. 

A vizsga letétele és Küttel János JÍdám hazatéré

sének va1ósz.inü időpontja közt eltelt hosszabb 

idő tartam magyaráz a ta az lehet, hog;y az egészsé-

gében megrendült KUttel Sá.muel át kivánta. fiának 

adni a patika vezetését. Llo~ Küttel János i~dám 

tehát 1765, februárjától "teljes jogu" gyógyszerész, 

apja halálától /1765. x.s./ nemcsak vezetője, ha-· 

nem tulajdonosa is a patikának. Érthető ezek 

után, hogy a Nagyszombati Egyetemen a gyógysze-

részképzés bevezetését követően, 1774-ben el.ren

delt gyógyszerészi vizsga kötelezettséget /appro-

bációja után lo évvel!/, nem szivesen veszi, sőt 

vonakodik levizsgázni, amit 

tanács többszöri sürgetése. 

bi.zonyit a helytartó-· 
r :l , 
~o~ .Erdekes, hogy a 

helytartótanács 1784. nov. 26-i leiratában mente·

siti lUHtel János Adámot a vizsga letétele alól, 

ennek ellenére ő 1786. ápr. 2-án Pesten levizagá

zik az Egyetemen, amelyről szabályos oklevelet 

állitanak ki. fJ-l;j Küttel János Ádám fia, Küttel - -
II. István - a rendelkezésre álló adatok alapján -

már "simán"vegez a Pesti Egyetemen 18o2-ben. Q-1~ 
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J?ati.kusaink képzettségéről cse.k közvetve lehet 

képünk, a több éves inasidő, a szintén évekig 

t ~t' ~ l ''lt"'l 'i ' d ' k t a~"o, "' .<:u ~O a_ van oreve< e is megában fog-· 

laló eegédeskedés arra engednek következtetni., 

hogy a korben szü.kséges, kifejez ett en Inanuális 

gyakorlatot jól elssjátithatjék, ez idő alatt 

saját tB:psszta1etot is gyüjtenek, a több munka-

helyen való megfordulás csak szélesitette a látó-

körüket, összehasonlitásokra adott alkalmat, 

A pe tikéri us i tevékenység tudományos képzet ts é-

set igénylő müve1eteit és fol;yamatG.it e sze.k·-

kön~'vek erapiriára elapozott, a készités módjá.ra 

is kitérő részletes előiratei jól körvonalaztá.k, a

melyektől az eltérés eredménye - az esetek zömében -

sze.mmel litható selejt volt. 

Segitséget n;yujt a képzettség megítélés éhez 

a patika szakkön~'vekkel való ellátottsága. L 

kőszegi 11Szerecsenyn pe ti.ké.ból ~~TTIIo százsdi 

szakkönyv leltár nem maradt fenn, azonben e 

megmaradt könyvek jegyzéke n:y uj t méc;is némi t ám-· 

pontot: 

Tabernaemontanus Je.cobLlS Theodorus: New· voll-

kormnenlicb RX ::.ute!'buch, 1664" I-II.- kötet 

Bosch, H;yeronimus: Von der YJ'cül.ter Underscheid 
íév nélkUlí 

Eorgag:...ni J oh ann Be_ p t is ta.: l-·idverse,ria ana tomia 

altera /év nélkül/ 

Dispensstor iD-Lll _A~uguste.nuJn • • ./első oldelei hi
&nvoznak/ 
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Lewis, W.: Neues englisches allgeme ines Dis-

pens.atorium ader Apothekerbuch Breslau, 1786. 

Dis.pensatoriwrr Pharmaceuticum Austriacum 

Vienense 1729. 

Pharmacopoea Austriaco·-Provincialis 177 4. 

Pharmacopoea Austriacacastrensis 1795. 

Ragen, Karl Gottfried: Lehrbuch der Apotheker

kunst Königaberg - Leipzig 1778. I.Ausgabe 

~l:J. 
Meg kell jegyeznem azonban, hog;y a felsorolás 

csupán a XVIII. században, vagy az az előtt 

megjelent könyvekre szaritkazik és nem tudhat

juk, hány könyv veszett el az idők folyamán. 

Ebből a megfontolásból vetettem el a kinálkozó 

összehasonlitást a debreceni Kazzay-féle patika 

könyvtárával l_~xiT és a székesfehérvári j e zs ui ta, 

később "Fekete Sas" patika árverési leltárában 

/177 4./ szereplő szaklcönyvekkel [2.1~ • Ugyanis 

mindkét leltár a felvételkori állományt tartal-

mazza, ami a kőszegi "Szerecseny" patika eset é-

ben nem áll rendelkezésre. /A kőszegi jezsuita 

patika árverési leltárában a könyveket csak em-

litik, felsorolva nincsenek./ 

A gyógys ze rés zi tevéken:ység értékel.ésénél 

meg kell éllapitanunk, hogy a pálya agili.s, egész 

embert kivánt a XVIII. században. Ezt elsősor-

ban a házilag előállitott készitmények nagy 



szamaval, az alapanyagok, drogok begyüjtésének 

gondjával támasztom alá., amelyhez járul még a 

patika napközbeni állandó nyitvatartása és az 

éjszakai készenlét. Tvlutatnak adatok arra is, hogy 

a tulajdonképpeni gy ó gy szerés zi. felada ton, a 

gyógyszerkészitésen tul foglalkozhattak a pati

ku.sok még gy ó gy i.tással is. [~1~ Kőszegerr a ivla

gisztrátu.s megtiltja az ilyen irányu tevékenysé

get a patikusoknak és kirurgusoknak [il~ , nem 

tudjuk volt-e erre gyakorlati. alap, avagy csak 

a Helytartótanács hasonló tartalmu rendeletét 

/1736./ adják-e tovább, mert a gyógyító tevékeny-

ség tiltásával együtt szargalmazzék a Bécsi taxa 

használatát i.s. ~l~ 
A polgári patikusok számára a patika fenn

tartása kétségtelenü.l elsősorban a megélhetés 

biztosítását szolgálta. ÍJzleti könyvek nem ma

radtak fenn a XVIII, századból a kőszegi. pati-

kusok után, anyagi helyzetüket csak közvetve te-

hetjük vizsgálat tárgyává. A törekvő, a józan 

polgári életvitel mallett takarékosan élő pati-

kusokról vallanak a Herpiusok ház, rét, szőlő 

vásárlásai, de a Küttelek is gyarapodtak anya-

giakban; Küttel Sámuel is vesz mostohatestvé-

rétől házat /1716./, 1725-ben megveszi örök-

részét is, 17Jo-ban rétet, 1741-ben szőlőt 

vásároL r118f Ilia ncár nehéz volna eldönteni, eze
L: ..... 
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ket az ingatlenokat kizárólagosan 2 patikt:. jö-

vedelméből takaritatta-e meg, vagy a különböző 
összegek -

tették-e lehetővé a vásá.rlásolcat. [119] 
littételesen bizonyitják a patikusok pozitiv 

anyagi helyzetét s k'J.lönböző, rés z ben az eddi-

giekben már emlitett tisztségek is. Ebben a kor-

bsn a tisztségviselés, a kiHönféle magisztrátusi 

megbizatás a társadalmi megbecsülés jeleként fog-

ha tó fel. L társadalmi megbecsülés pedig a. pol-

gári korban- egészen bizonyos, hogy - első-
sorban nemcsak a pozitiv emberi tulajdonságok, 

rátermettség stb. következménye, ha.nem a va-

gyonnak is szól. Ezért lehetett Herpius János 

I
T- • t '.0 t ' l • kt " T t 'd • 2_ /L .D-'' .ul.S 01 eg a1nspe or, o es u o a1 a , .LOS 

külső tanács tagjai; Küttel Sámuelt ezért 

jelölték karnarási tisztségre, majd per

ceptornak. ~-2~ A gazdasági ügyek vitelének 

fontoaságára enged következtetni a már többször 

hivatkozott KUttel csB . .lá.di krónika iso A be-

jegyzések ill. a régi időkből éJrzött iratok el

sősorban mind anyagi je11egüek: házastárs halála--

kor felvett vagyohleltár, örökösödési iratok, örök-

séggel kapcsolatos periratok, vásárlási szerzéí-

dések stb. A mai mentalitásnsk egyenesen vissza--

tetszél, ahogy pl. egy-egy apa hc:lálakor felsorol-

• T'- ' •• h T l "l t t 
0 

JS<c sza.mszeruen, _any gyerme( szu. e e-;:; 
e_ házas-
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ság vagy há.zasságokból, de a korban magas gyer-

mekhalandóság következ t ében csak a felnőtt kort 

elért és az örökségnél számbajövő gyermekeket 

sorolják fel név szarinto/Avagy épp a magas 

gyermekhalandóság miatt vették ezt természetes-

nek és a reali.tással való számelás, nem a gyer

meket "fog;i'Óeszköznek" tekintő szemlélet ennek 

az alapj a? l l\'Iindenese t re a XVIII. század polgá

rának pénz--centrikus szemléle té t, esetenkint a 

kapitalizmus előszelét lehet kiérezni a rokoni, 

baráti érdekkapcsolatok, az egymást s.egités szel-

leméből: pL Pamrner városbiró nagybácsi. Küttel 

Sámuel unokaöccs viszonya [l.2:iJ , avagy a párt

fogó kapcsolat további kialakulását is várhatta 

Herpius Dániel, amikor elveszi. a nála jó husz 

évvel idősebb özvegyét Gallus Küttelnek, aki 

Pammer városbiró testvére" A részletek ismere-

tének hiányá.ban is egyértelmü, hogy ez nem sze

relmi házasság volt. [12~ • 
!<íindezek talán segitenek jobban megérteni 

a :XVIII. század polgárának, patikusának helyze-

tét,Rörekvéseit, lehetőségeit; ugyanakkor köze-

lebb hozzcí.k az embert is. 
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2.3.4. A polgári patika tárgyi feltételei 

A "Fekete Szer·ecseny" patika épülete a 

kőszegi várfalakon kivül, a magyar hóstádban 

állott. Kivülről nem kiHönbözött a korban szo-

kásos kereskedőházaktól. A sorbeépitésü, föld-

szintes, L alaku épület rövidebb szárnyának 

szélén volt a kapu, melletiB a patikus szobája, 

amelyből át lehetett az officinába jutni. Az 
a· 

officiniYház hosszabbik udvari szárnyának utca-

frontján helyezkedett el, befele nyulóan tégla-

lap alaprajzu. A bejár·ati ajtót spa.lettaszerüen 

nyiló bádogozott ajtószárnyek védték, mellette 

egy eblekból képzett kirakat, Az of'ficinából a 

bejárati ajtóval szemben hívő falon nyi . .lt e la

boratóriwn előterének ajtaja. Ez az előtér volt 

az épület csomópontja is egyben; egy ajtaja 

nyilt a kapuszinbe, me.llette egy az officina 

szomszédságában fekvő törőkamrába, vele szemben 

az aquariwnba, e mallett az udvari szárny helyi-

ségeibe vezető ajtó, Az udvari szárny szolgál-

hatott lakásul, a szárny végéhez csatlakoztak a 

gazdas&gi épületrészek, istálló stb" Ezen a 

részen nyilt az udvarról a. háztartási és a. boros 

pince bejárata, továbbá a házba beépített, de 

az udvarról megközelíthető illemhel:y. Kutja is 

volt a teleknek, közvetl.enül a két épületszárny 

tal.álkozásánál. Az épület meredek tet6szerkezete 

l 
l 
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tette lehetővé annak szintbeni megosztását, ki-

alakítva igy a felső részen a drogok száritásá-

ra és tárolásá.ra szükséges teret. l A drog padlás 

eredeti volta az épület rekonstrukciós program

tervének készítése előtti bejárás során vált 

nyilvánvalóvá, ugyanis a vörösfenyő tetőszerke
zet sokkal régebbi \!2~ , mint az emelet 1813. 

évi ráépitése./ íi2~ Az épület ma is müködő 
patikárrak ad otthont. /Ld. ll.kép/ 

[:" patikaház ismertetése után a fennmaradt 

butorzst és felszerelési tárgyak alapján kisé-

relern meg a helyiségek egykori belsŐ rekonstruk-· 

cióját. 

Az officina -· Szerenesés véletlenek - avagy a tulajdonos dinasz-· 

tia takarékcssága - folytán fennmaradt az offici.na 

eredeti berendezése. Ez festett vörösfenyőből ké-

szült és a XIX. századi uj officina butor elké-

szülte után - többszörösen átfestve -· a materi-

ális kamra butoraként szol.gált tovább. Az 196o-as 

évek végén fedeztem fel, hogy e. kis, két oldalán 

fiÓkos munkaasztal fiókjain a lepattogzó festék--

rétegel' alatt festett felirat van. Igy került 

munkába a butordarab és fiókonkint végeztem el a 

feliratok feltárását. /Ld. 12.1:ép/ Ekkor vált 

ny il vánvalóvá, hogy a munkaasztal a "Feket e 

Szerecseny" patika ré;;;;i táraasztala. Ez adta az 
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A "Fekete Szerecseny" pati.ka Kőszeg 1746·-ban festett képén 

A "Szerecseny"patika-ház 1898·-·ban 
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ötletet, hogy megvizsgáljam a fiákos áll.ványzatot 

is: ezeknek a fiókoknak is - a festékréte".ek o 

alatt - fellelhetők voltak az átfestett feliratai, 

azonban más kivitelüek, mint a tárán •• 4 feliratok 

megjelenésének eltérő voltára plauzibilis magyará

zat, hogy a XVII-XVIII. sz.ázadok fordulója után 

és a kuruc ostromok következtében többször leég 

a város. A tüz a patikában is először a falak mel-

lé állitott butorakat károsította, a tárát akár 

ki is menthették. /A butort megtekintő Batári 

Ferenc, az Iparmüvészeti Jiluzeum bo.torosztály ának 

vezetője is kétféleképp datálta: a tárát a XVII. 

s.zázad közepéről, a korpuszokat a ::VIII. század 

elejéről valóknek ítélve./ 

il. tára és a butorzat egységesen szürkéskék 

szinre volt festve, a k'.ilönbözőség csak a felira·

tok formáján és a betütipuson látható. A fiókok 

homloklapját óarany szinü, profilas léc keretezL 

A tárafiókok szignálása a felső részen vógigfutó, 

két végén ívben hajló, két ágra szakadó fehér 

szalag, a ráfestett finom vonalu barokkos 

antiqua fekete betükkel történt, piros iniciálék-

kal. A röviditett szavak esetében a szokásos 

kettőspontszerLi irás j el - ferde vonalakból osz-

szekötve -, a rövideb-b feliratszöveg után térki.

töltő ivek láthatók. Ez árulja el kUlönben a festő 
nemzetiségét is, biztos, hogy magyar volt. Ugyanis 

a rövid Cortic.Ci.tri felirat után ját~kosan egy 
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kis, dézsában álló citromnövény sziluettjét fes

tette, jól kivehetők az ágaken a citromok, utána, 

mert volt még hely, egy ló szil.uet t j e következik. 

Ka német anyanyelvü, lóra legfeljebb az almánál 

assziciál. /Ld. lJ. kép/ Sok a felira tokban a 

betü összevonás: AE, TI, AH .• A fiókok huzója 

- egy vagy kettő - egységesen sarkára ;Hlitott 

négyágu levél, közepén a deszkán átfurt rögzitő 

pánttal fogott karika, kovácsolt vasból feketére 

égetve. A korpuszok fiókjainak szélesség -· magas·

ság aránya más,mint a tárafiókoké. A tára még 

egyértelmüen reneszánsz jegyeket visel, mig a 

fiókos állványzat ·· arányai alapján barokk. 

A legszembetünőbb k:iilönbség azonban a szignálás

ban van. A fiókok laposak és szélesek. Ennek kö

vetkeztében belül kétfele osztottak, igy a hom

lomlapjukon két felirat található, mindkettő 

köralaku, aranyos barna levéllwszoruba foglal t 

fehér alapon, más betlitipussal festve. Sajnos a 

fiókfeliratok még nincsenek mind feltárva, azon

ban a kormeghatározás pontositásc'iban nem is nyujt

hatnának segítséget, mert l64o-·172o között nincs 

számottévő változás a gyógyszerkincsben ill. az 

elnevezésekben. 

Az officina nyitott polcain álló edényekból 

maradt fenn néhány hasábüvég, urna alaku üveg, 

kerámia- és fatégely, továbbá ovális faháncs 

dobozok. 
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A tára "Cortic. Ci tri" feliratu fiókja 
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Jl.z emlí tett folyadékos hasábüvegek kLil.önfél.e 

nagyságuak, több kb. l2oo nil-es. van, de vannak 

kb. 5oo, 3oo, loo és 5o ml-·esek is. Az üvegek 

szintelenek vagy kissé zöldesek, elég tiszta az 

anyagLlk, azonban légbuborékosak. Hyakuk beragasz

tott, kösz.örületlen. Az üvegek fenekén érezhető 

a pipa letörés, amelyet nem c sis zol tak le. Az 

üvegeket beköszörült üvegdugóval látták el, a 

nagyobb üvegek dugóinak fogórésze gömb alaku, a 

kisebb üvegeké lapján álló kocka. Az üvegek ké·-

szitésmódja: fuvott, fenyőfatuskók között formált, 

néhány üvegen jól kivehető a fa erezete, Előadot-

tak alapján egyérte1müen magyar hutában készül·-

hettek a X"\TIII. században. rilinekutána az üveg-

raLivesség "néma müvészet", nincs mesterj el, gyár-· 

tó mühely megjelölés, származási helyüket csak 

találgatni lehetne. Sajnos sz üvegeken szigná-

lásnak már n;? o ma sincsen. Ennek oka ket t ős: 

eredetileg festett kartusuk volt /ezt bizon;yitja 

a porok tárolására használt és megmaradt néhány 

urna alaku, 1ekötős s zá.j u U v eg, amelyeken még 

olvasható a felirat/, a si.ma üvegfelületen az 

olajfesték nem tapad jól, ütésre pattogzik, 

mosásnál - különösen mosószerrel -· a viz a festék 

alá hatol és attól váli le. lilásrészt a máig fenn·-

maradt üvegeket a későbbi korokban tovább hasz-

nálták raktári üvegként, a korábbi lepattogzott 

~, 
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szignálás zavaró volt, ezért azt eltávolítot ták, 

már csak bi-ztonsági okokból is. 

A szilárd állományu szerek tartására szol

gáló kisebb, urna alaku, lekötözött száju üvegek-

ből is maradt néhány. Ezeken olvasható még jól 

a felirat, piros iniciálé és fekete antiqua be

tük, ennek alapján e szignálás keletkezési idejét 

pontosan meg tudjuk állapítani: melyik diszpen

zstórium vagy farmakopöa használta először ebben 

a formában a gyógyszemevet. Készitésük ideje - a 

primitivebb, elszi.nezettebb üveg-an;y-ag tanusága 

szerint - a >~VII. század végére tehető, amelyet 

alátámaszt - esetenkint - a felirat is. /Ld. 14. 

kép/ 

A kerámia tégelyek szintén több méretben 

maradtak meg, alakjuk egyöntetüen cilindri.kus, 

felül kihajló peremmel a pergamennel történő le-

kötés zsinegjének tartására. Anyaguk világos, 

iszapolt agyag, ki.vül - be:liH fehér ónmázzal 

bevonva. Kartusuk kétféle: dusabb és egyszerübb, 

kobalttal festett keretdíszítés a hosszukás, a 

felirat részére üresen hagyott téglalap oldalai 

mellett. lllaga az ónmáz, de méginkább a kobalt 

diszitmény ornamentikája habán eredetet sejtet, 

ami nem kizárt a közeli Batthyány és Nádasdy 

birtokokon megtelepített habán közösségak je-
~ ..." 

lenléte alapján. l_:2:j 
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Néhány edényen még jól olvasható az utólagosan, 

fekete festékkel történt szi.gnálás. A tégelyeket 

h 'lh t-'- 'k ' VTT aszna. a ua meg a .. ö . .J.....:\., század elején is, ezt 

bizonyitják az ak:kori gyógyszernevek / I. és Il. 

Pharmacopoea Austriace Provi.ncialis/, ill. a 

betüti.pus. Készitésük ideje azonban biztos, hogy 

XVIII. századi, his.z köztudott, hogy a habán kö

zösségeket Mária Terézia idejében erőszakosan 

feloszlatták. /Ld. l5.kép/ 

A legérdekesebbek a ''Szerecseny'' patika 

fatégelyei. Ezek is több nagyságban maradtak fenn. 

Jelenlegi. legfelső rétegü festésük zöldessárga, 

a festékanyag szemcsés, ami házi készitést enged 

meg feltételezni. A kartus kerete sötétzöld, 

barokkos csigavonalakból komponáJt diszes pajzs. 

A felirat piros iniciálékkal és fekete antiqua 

betükkel készült. A fatégelyek a patika alapitá-

sától kezdve szolgálhattak, ezt bizonyitja a 

:lCVII-XVIII. század elejei alakjuk: kissé ki-· 

szélesedő párnatag-talpból indul a szabálJos, 

hengeres test, a fedő szélessége megegyezik a 

talpéval, mintegy a talp forditottja, felső ré-

sze lapos. Rági eredettiket bizonyitja az egym4s-

ra festett hét réteg, köze.l mindeh rétegnek más-

más a kart usa, ill .. a fe li ra tok be VJtipuss_, ne~l 

' -'-'}-'- ' t• t'·"] l . k" is besze.lve a gar-a.nLa .Dan nas _es oK <:Cezemu~n "_e.-

j&ról. P. tégely ek első szinezése bol"dÓ volt, 
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!S. kép 

• 

Habán jellegű edény a XVIII. sz·-ból 
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hig szinezékkel jóformán cs2.k megszinez-ve a_ fáte 

L következő réteg világosabb piros olajfesték, 

ezt követi egy korallpiros szin, erre fehéret 

festettek, L fehéret sötétzöld, ezt egy olajzöld 

alapon fekete és piros erezetü, márvány utánzatu 

festés takarja. Az alsóbb rétegek kartus-keretei 

és betütipusai sokkal jobb festőktől származtak, 

mint a jeleruegi utólsó réteg. Sajnos az edények 

tulajdonosa csak egynek a feltérésához járult 

hozzá, igy a kutatás :folytán kic.lakult kép nem 

teljes. Azonban tervbe vettem az összes fa té2;ely 

infravörös fotogréfiával történő megkutatását. 

/Ld. 16. kép/ 

Van néhány ovális alaku, leemelhető fedelü, 

lucfenyő lemezből ragasztéssal és háncsfüzéesel 

összeállitott doboz is. Ezek különböző nagyságuak, 

feliratuk nincs. Általában gyantákat tartalmaz

nak, minden bizonnyal szignált fiókokban tárolták 

Őket. A bermük lévő ezermaradványok meghatiirozá·-

sa még nem történt meg. 

Leírtak alapján elképzelhető, milyen impo-

nálóan egyszerü, mégis izléssel összeválaga tett 

Ezine~-ckel pompS.zó lehetett e.z officinA: s fő 

tömegében kékes-szUrke szinü fi ó kos }::orpus zek az 

' . .. 'l l' l • 1 f' h' oaran~1 szlnu szeze. y .. ece::;:Ke..L, _e.(__er alapon pircs 

inici.álés_ fekete feli.ratokkal, fekete fiókhuzók-

kal. a fehérre meszelt boltives helyisé3ben. 



- 98 -

16. ' ke p 
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A polcokon az ónfehér habán edények a kék diszi

téssel, az üvegek a fehér és arany alapu., barnás 

koszoru.ba fot:;lalt piros inieiélés fekete feli.ra

tokka.l és a szinpompás fatégelyekkel. /'.Z egyes 

szi.ntelen üvegben lévő szines orvosszer csak 

fokozhatta a hatást. 

A laboratóriu.m meglehetősen kis alapterüle

tu helyiség, eredeti berendezéséből ma is lát

ható e beépitett kemence kcirtője a mennyezeten, 

a sarokban, vasa j tóval elzárva. Vál to za tlan for-· 

mában köti össze a két oldalfalat a hatalmas be

épitett gerenda, amelyen kampók vannak az üstök 

felekasztásához. A gerendához erősitve vastag 

palló fu.t végig keresztben a helyiségen, élében 

bevágások, ezekbe illesztették a hosszunyelü 

ónozott réz tapaszfőző kanalakat. A gerenda másik 

oldalé.n polc van felel"Ősi tv e, amelyen a szükséges 

edények, eszközök állottak, A laboratóriumi munka

asztalt az idők folyamán átalakitották, szekrény·

réazén ma tolóajtók vannak. 

!::..J;ontuzórium /törőkamra/ berendezéséből 

megvan az eredeti tuskón álló két darab bronz

mozsár törőve1, a barokkos, i.velt lábu, erős 

tölg~rfa asztal a vastag vörösmárvány lappal. 

l~agyméretü kőmozsár és rosták, sziták egészitik 

ki s felszerelést. /Ld, 17.kép/ 
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Az aguariilln-ból,a pince nedves volta miatt, -

állvány i.ll. egyéb bettorza t nem maradt: csak egy, 

a boltozatról vaskampókkal függesztett polc, a

melyre valószinüleg a rágesáló kártevők elől 

helyezték fel a nem üvegben tartott pincei anya

gokat. 

A drog padlás felszereléséből csak eg"j' puha

fa, mogyoróvessző abronesos hordó maradt meg, 

néhány bádog drogtároló dobozzal és egy drogvágó

vaL A növényi részek szári tására hmz nált paleo-

zat faanyagát - micttán a XIX, század második fe-

létől a drogokat már a nagykereskedelemből sze-· 

rezték be -·, mint feleslegest, másra használhat

ták fel. 

lVICll1kaeszközök 

Az egyes helyiségek lei.rásakor emli te t tem 

néhány mctnkaeszközt, most ·- felsorolás szerLien -

rögzitaném a többi, a "Fekete Szerecseny" patika 

:X:VI:II. századi eredetil felszerelési tárgyát is. 

Az egyik legfontosabb patika:j_ müvelet a 

mérés. Néhány, különböző nagyságu kézimárlege 

maradt meg a patikának, köztük nagyobb mératü 

ist amelyet felfliggesztve táram6rlezként hasz-· 

nél tak •. il. sulyok közül néhány csonkagula alaku, 

font rendszerü és a mai grammcs sulyok elődjei, 

különféle alaku, kisebb egységek /skrupulus és 

obulus/ él ték t ul a grenun sulyrendszerre való 

áttérést. ll 2~ 
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Az apritás, poritás eszközeiből a már emlí-

tett mozsárpáron felül egy kő-, egy kis vörös-

márvány és szerpentinkő mozsarak vannak meg, 

több réz és vas pi.lulamozsárral egyetemben. Ide 

tartoznak még a különböző nagyságu sziták, a bőr

rel bevont sziták a közéjük fogott szitával a mai 

doboz-sziták elődei. 

Főzési célokat szelgáltak a vörösrézből ké

szült, belül ónozott üstök, hosszunyelü tapasz-

főző kanal.ak. Ugyancsak főztek az égetett agyag-

bó.l készült népi kerámiákban is, hasonló anyag-

ból készült a zománcos szürőtál., 

b. XVIII. században nagy sz erepük vol t a la·-· 

boratóriwnban az ol.vasztótégelyeknek, amelyekben 

az olvasztás, calcinálás, ömlesztés, Üvegesités 

történt. Ebből i.s. maradt néhány. A hő segitségé

vel végzett munkafolyamatok legjelentősebbje a 

desztillálás. Több kisebb nagyobb retorta, elő

tét csövek szelgálták ezt a célt, de van két kb. 

4o cm- es üvegből házilag kés zi tet t csöves hütő, 

rnelynek tökéletesebb formájét Karl Friedrich I•.Iohr 

írja le, de amely mégis Liebig hütő néven van ma 

is haszná.latban. 

Az üvegből készül t eszközök köziU megvan egy, 

ld l ' t . lt ' k t 'l' .. ' '""'}'' az o a .an Llbuso ae an a o uveg, es a r .. u. .on-

féle nagyságu, egy-két, há.rom tubusos W ul ff pa

lackok. Van ugyszintén néhá.ny lopószer'J. pipetta. 



Az apróbb, emiatt könnyebben e.lkallódó, avagy 

elhasználódó eszközök közül megmaradt néh?,ny fém

/vas, ón, vörösréz/, fa-és csontka1ml; spatulák 

vasból, fából 9 szaruból. Az egyes gyógyszerfor

mák eszközeitől: kupöntő asztalka, pilula bevonó 

gömb, cerátum öntőforma ónból, cukorvágák bizo·

nyi.tják a korabeli patikai n:mnka sokoldaluságát, 
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2. 2. 5. b. kőszegi .J2.0lgári .12a ti ka müköciése 

A kőszegi polgá.ri patika müködésének vizsgá-

latához legelőször i.s fi.gyel.embe ke ll venni a pa-

tika által ellátott terület nagyságát. IVIegálla-

pitottam, hogy a patikáról fellelhető legkorábbi 

forrás időpontjában nincs a megye területén több, 

mai értelemben vett nyilvános közforgalmu patika. 

A legközelebbi pa tikákat ekkor So pro nb an, Po-

zsonyban, Bécsujhelyen, Bécsben, Grá.cban, Zágráb-

ban találhatjuk. Ennek alapján a patika ellátá

si köre több megyényi területet ölelt fel -

amelynek természetesen határt szabott a távol-

ság, a gyógyszerre szoruló tömegek anyagi hely-

zete ill. a gyóg~'szert tén~'legesen igénylők 

viszonylag ki száma; levonandó ebből még a fő-

uri udvartartások lélekszáma, akiket elléttak 

a földesuri házipatikák. Egybevetve mindezt, a 

patika forgalma ill. az ebből eredő jövedelem 

elegendőnek mutatkozik egy család ellátésához, 

sőt még anyagi gyarapodásához is. L Herpiusole 

patilcájának vásárlói közt országos nevekkel ta
- l 

lálkozunk Ll2~J , ez is bizonyi.tja a nagy terü·-

leti vonzást. f. "Fekete Szerecseny" patika 

elég soká tartja monopol helyzetét, mert 

1712-ből van adat, amely a. Sz ige t vé.rosrészben 

müködő városi pa tikára enged következtetni. Q-2~ 
Erről a pati.káról mindeddi.g csupán rnég egy for·-

rásadat vall, miszerint: "A Szigethben /i/ 
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Apothecarius Rikker helyett él.enomináltatott és 

tétetott Szalay István". /12~[ Rövidesen megje

lenik Kőszegen a harmadik patika [l3~J}.3~ , 

erről bővebben a 2.2,6, részben irok, 

Komoly konkurrenciát Kü t tel Sámuelnek azonban 

a jezsui.ták patikájának megnyitása je.lentett 

1.744-ben. Igy szlikül tovább a patika ellátási 

körzete, mig 1753-ban megnyilik a megyesz.ékhely, 

Sz omba t hely első pa ti.káj a, amel3'et a XVIII. sz á-· 

zadban még négy patika követ a megyében. 'j!J2j 

A következőkben vizsgálat tárgyává kell 

tenni, honnét szerezte be a kor polgári gyógy-

szerésze a szükséges alapanyagokat, szereket? 

li kor gyógyszerkincse növényi, állati és ásványi 

anyagokból áll, amelyeket alapanyagként /s.zimpli.·

ciák/ és összetett szerek /kompoziták/ formájá-

ban alkalmaznak. lViindhárom eredetü anyag eseté

ben kézenfekvő a további felosztás: helyben 

gyüj the tő /beszerez he tő/ anyagokkal és külföldi, 

sokszor egzotikus vidékekről származókkal kell 

számolnunk. A helyben találhatóke.t a patika dol

gozói gyUjtik be, avagy vásárolják fel, a kül-

. · k t ' l '- · .. , .. ''' a · · l· t · k nonJ..a '--a a mar a.\:.!i.Or lS mu.[_roao ng;yms.t;erJ..a lS a __ 

tól /a drogisté.k elődeit hivták igy/ szerzik 

be. [13~ Ilyen nagykereskedők müködtek: Bécsben, 

Bécsujhelyen, Grácban, Pozsonybsn. /Sajnos a 

velük való kapcsolatról nem találtam eddig nyomot./ 
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Azonban még egy, a korra j ell emző érdekes be-· 

szerzési forrásnak akadtam nyornárq Kőszegen. 

A városban régóta mUködik egy török eredetU 

árukat forgalmazó kereskedelmi lerakat polgári 

kézben, amelyet a Kamara többször kifogásol. [!.J~ 
Ennek ell. en ére Bécebe is sz álli. tana k. liiinde n b i-

zamwal ·szerepel az árucikkei. köz t 2 török köz-

vetitéssei érkező sok keleti füszer és drog is, 

amelyek a medicinában a középkori arab hatás 

következtében még keresett ezerek. Helyben való 

beszerzéslik biztosan egyszerübb és olcsóbb, mint 

ezeknek - szintén török közvetitéssel -· Velencén 

és Bécsen keresztül történő behoz.atala. 

A beszerzést -· épp a hamisitások elkerülése ér·-

elekében - a növényi és állati drogok esetében 

egészben vásárolva vol t célszerli végezni. Ebből 

következik, hogy az apritás, paritás és a további 

szükséges feldolgozás mind apatikára hárult. 

Ezek elvégzése után következtek még az alapanya-

gakból az egyes e;yógyszerformák és a kompozitálc 

e lk és zitésének munkái .• illinde z 8 különféle an;ya-

gok romlandó volta, illetve 8 növények esetében 

a kU_lönböző növényi részeknek az év ez~~ bi.zonyos 

szakában, de csak évente 8gyszer lehets~ges be-

•••t' k'' tl ''b b' d'lkc1'' gyuJ ese ove rezt8 en lzonyos _se.z a,_ 0-.;.&Sl 

megfontolásokat is igényelt. Ezek miatt kellett 

fokozott gonddal 11 lnegt erve zni H a beszerzéseket --· 
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a nundenkori an~· agi hel"' zs t t el összhangb8tl -·, 

mert a patikától joggal várták el, hogy minden 

l'endkivüli. esenény /járván;yok/ i.dej én is kaphas-

son orvcsEágat a betérő beteg vagy egg6dó hozzá-

L t '' uar .ozoJa. 

lViindezeket a szempont oka t összevetve, csak 

a több száz féle gyóg-yszernek beszerzési és el-

készit és i gondj a eléggé lefoglalta a kor pa ti.ku.-

sát~ Ehhez j~ru.lt még az állandó nyitvatartása 

a patikelnak napközben, .még a.k.ko:r is~ ha kéziela-

dási cikk~rt, avagy recepttel lényegesen keve-

sebben jelent ke ztek,mint napjainkban. 1'okozta 

a pati.ku.s leterheltség~t ··· kU.lönösen, ha épp 
,<'·,l 

nem volt segédje vagy tanu.lója - az állandó éj-

szakai készenlét. liegdolgozott tehát a kor pa-· 

tikusa a polgári életben elért megbecsUlésért, 

o.vagy az anyagi előbbre jutásért. 

Tevékenységének pontos végzését nem bizták 

azonb8tl kizárólag szakértelmére és lelkiismere·-· 

tére. 175o-ből van - kőszegi viszonylatban - az 

első patikavizsgÉ~lat.nak irásos nyoma, ]}..3~J 
. l l' ' amlKOr '>.Omaromy 

' L 'l " b sr u e_mu, .. OfSJ' a 

orvos vé::;zi a. vizitáció t. Egy--

patikavizsgálatra a Helytartó-. 

tanács 1746. évi utasitása alapján került sor, 

kár, hogy a kőszegi Városi jegyzőkönyv csak a 

vizsgálat megtörténtét és a jegyzőkönyvnek a 

•lt t't' ' 1'-"-'"1-''' .. 'l' He y ar o anacsnaJ:c va o .t.eJ.Ku. dese:; reglsz-cra.-Ja, 



mert az Országos Le:!rél.tárban hiába kerestem a 

jegyzőkönyv eredeti példányát. 

A következő pati.kavizsgálatról 1752--ből van adat, 

jóllehet a Helytartótanács 1746. évi utasitésa 

az évenkénti vizsgálatot irja elő, olyan követ-

kezetességgel, hogy hatósági orvos hiényában 

még az ott állomásozó helyőrség katonaorvosa i.s 

elvégezheti a patika vizitációt. 

Az 176o-as évben Komáromy fi.zikus halála 

következtében nincs patikavizsgálat, Ezt a tényt 

a Helytartótaná.cs már 1761. V. 29-én hiányolja L136j, 

amire a város igéri a vizsgálat megejtetését /VII. 

lo-én/ (iJI!, Közben tárgyalhattak a megyei fizi-· 

kus ordinárius Dr.Ehrlingerrel és VII.28-án ujabb 

igéretet tesznek a vizsgálatra. Ll3~ A vizitáci.ó 

végülis IX.2-án megtörtént. ~3~ A patikavizs

gálatok a későbbiekben következetesen követik 

egymást, majd' minden évről van nyoma a város 

jegyzőkönyveiben a vizsgálat megtörténtének és 

a jegyzőkönyv felküldésének a Helytartótanácshoz. 

Itt jegyzem meg, hogy bővül a Helytartótanács 

érdeklődése az egészségügy iránt, mert 1763-tól 

néhány évenkint jelentéseket küld a város az or-

vosokró1, kirurgusokról, patikáriusokról, bábák-

ról, azok fizetéséről. Ennek jegyében készülnek 

a méregjelentések, az Arsen jelentés stb. 



- lo9 -

l!Iaguk a patikavizsgálati jegyzőkönyvek 

sajnos ezekről sem állanak rendelkezésre sem a 

kőszegi, sem az Országos Levéltárban. Csak az 

l79o. dec. Jo-án megejtett vizitáció jegyzőkönyvét 

si.kerül t az Országos Levéltárban fellelnem. (!-4~ 

Ez a jegyzőkönyv már messzemenően eleget tesz 

a Helytartótanács l784.II.ll-én kelt óhajának: 

térjen ki a főorvos a jegyzőkönyvben a patika-

szerek elegendő vol tára is. lviaga a j egy z ő köny 

kézirással a régi nagyméretü ivpapiron négy ol-

dalt tesz ki. Rengeteg értékes adatot tartalmaz 

a patilm helyéről, a tulajdonos okleveléről, a 

pa ti ka birtokbaj u tásá.nak módj airól, az alkalma

zo t takról, a szakkönyvekrőL Tudósit sor j ában 

az egyes helyiségekről, az azokban tartott sze-

r-ekről, eszközökről, az edények feliratáróL Az 

egyes gyógyszer-ek és gyógysze rforraák fe lsorolá-

sánál már jelzi az: elv§gzett azonositó és. tisz-

taság vizsgálatokat ts, megállapítja, hogy a 

szer-ek megfelelőek a követelményeknek. Egyedül 

a már félretett kinakéregről állapitja meg 

Vimmer András városi fizikus, hogy öreg, nem 

eléggé keserü, i.llatát i.s elvesztette. l\Iinősége 

ezért nem kivánatos, mielőbb jóval kell helyet-

tesiteni. 1\ vizsgálat alapos lehetett, a főorvos 

egyben végezte a mai szakfelügyelői és g~rógy·-

s.zergazdálkodási el1enőrzést. Ha a többi vizi--

táció jegyzőkönyvével együtt nézzük az emlitettet, 
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a rutin sz.övegen tul mégis elmélyedt, alapos 

és szakértő vizsgálatot tapasztalhatunk, hisz 

csak a felsorol t sz erek és kész i t mények le irás a 

is tetemes i.dőt vesz igénybe, h&t még a végig-

nézésUk és a he1yszinen meg ej tet t -· bár primi-

tiv - vizsgálatok elvégzése. 

Felsoroltak alapj&n nyi.lvánvaló, hogy a 

Huszti Zakariás &ltal javasolt és elfogadott 

elvek szerint folytak a patikavizitációk. f4~ 
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2.2.6. Az orvosi kézioatikából alakult polgári ~at;hká-ról 

is meg kell emlékeznünk, nünt a pa tikaaléipi tás 

rendbagyó, azonban nem gyakori. formájáról. 

Amint azt a 2.2.5. részben említettem, Kőszeg 

város fizikusa 1 Komáromy Péter medicinae doctol" 

tartott fenn - saját betegei kezeléséhez telje

sen legálisan - házipatikát. A tanács a házi-

patiká.t akkor kezdi kifogásolni, amikor az or-

vos sógora, Schneider Pál fürdős-borbély i.s be-

lép a patikába és "üzé mesterségi.t, azonban nem 
--1% contibuná.l pro Public:o Bono /nem adózi.k a köz 

j a vára/ semnüt is." A tanács megbiz za Los y Lás z-

ló és Unger IVIihály formundereket, hogy 11 ••• em-

litett Doctor Uramat és Soghorát in praemissis 

adnJOneállyák és i.nhibeállyák ab Erectione 

pharmacopeae /jó előre figyelmeztessék és aka

dá.lyc~ zá.k meg a patika felálli tását/" é-4~ • 

Többszöri tiltás ellenére azonban a patika to-

vább müködhetett, me rt 17 41--ben 8 tanács i.rj a 

az Esztergomból Kőszegre gravitáló Hösner 

Károly patikusnak: 11 • ., ?J Ínaghá.nak költséget ne 

csinál;yon, mivel azon kévül vagyon h6rom 

J:,potheca, s ha több el"igálta tnék, egyike az 

más i ka t rontaná 11
.. Az ern.li t et t ha:rmadik pa t i.-· 

ka csak 8 Komáromy féle lehetett e már ismer-

tetett "Fekete Szerecseny" és a Szigetben lévő 

Szalay féle patikák mellett., Va1ószinUleg 
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közben belátta a tanács, hogy a Komáromy égisze 

alatt müködő patileának van valami jogi alapja; 

orvosukat nem fizeti.k tul, akinek egyébként te-

vékenységével elégedettek és a rászorulókat 

ingyen kez eli. Halálakor érdemeit a jegyző-· 

könyvben örö ki tik meg o ~4~, 

A Komáromy féle patika a század harmincas 

éveitől a konszolidáció következtében, a piacok 

fellendülése, a város kereskedő, kézmüves és 

fuvaros polgárságának anyagi lehetőségei javulá-

sával még müködőképes lehetett, azonbar.r. az 

1744-ben megnyilt jezsuita patikával már nem 

bi.rhatta a versenyt. Ekkor már anakronisztikus 

is kissé az orvosi kézipatikából lett patika, 

meg vis szavonha ta t lan ul el.mtü t az az idő, hogy 

félkézzel a gyógyító orvosi tevékenység .mellett 

még bizonyos hivatali munkát is végző személy, 

a városi fizikus és képzetlen üzlettársa ütő-

képesen láthassa el a közben teljesen önálló-

sult, a. fejtegetettek alapján egész embert ki

váná, patikáriusi feladatokat is. Ráadásul a 

hatóság is csak hallgatólagosan tUrte meg a 

Komá.romy féle ps tiká t~ 

Komáromy doktor patikaalapitása nem volt 

elszigetelt jelenség, A sopronmegyei Ruszton 

az 1786. évi vizsgálat hasonló patikáról tu.·-

dósito 1787-ben a Helytartótanács határozottan 

megtiltja, ennek ellenére még 1791·-ben is mü·

lr··• .. LtT Íll!L;;:1 •• OQO v • ).: , :::J 
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2.2.7. 1\'legá.llanitáRok 

A gyóg~·szerügyi szervezés tudomány fogalmai t, 

módszereit s.lkaL11azva a rv:II-:X:V:III. sz. polgári 

gyógyszerészetének vizsgálatánál az eredmény ele

mezhető modellnek bizonyul t [145] 1 amelyen-a gao

dag forrásanyag következtében ·- lépésről lépésre 

követhető a magyarországi polgári gyógyszerés:<E t 

megj ele né sén ek és megerősödésének folyama ta. 

Kőszeg helytörténetének a gyógyszerészet·-

re vonatkozó adatai bizonyitják a polgári pa-

tilm felá.llitá.sához és eredményes fennmaradá-

sához az 1.2.2. részben megfogalmazott feltételek 

/letelepedett, receptet iró orvos; az alapitáshoz 

szUkséges tőkével rendelkező patikus; az orvossá-

got igénylő és azt megfizetni is tudó lakosság/ 

szükségességét, meglétét, ezeken keresztül feltétele

im helyes voltát. A közölt forrásadatokkal bebi.zo

nyitottam, hogy -·,sz.emben a korábbi elképzelések-

kel ill. a Gyógyszerészi ivkönyvek és /Zs eb/Naptárak 

adataival - a Kőszegi "Fekete Szerecseny" patika 

164-5-ben már müködött. /Emlitettekben a közölt 

alapitási év 169o.; 1\fékS.mné idézett müveiben 1716./ 

A KUttel "Családi levéltár" okmányai és adatai 

megerősitik a korabeli gyógyszerészképzésről 

ismerteket, bizony it ják az idevágó rendelkezé-

sek megtartásá.t a gyakorlatban. Fényt derite-

nek a gyógyszerész helyére korának polgári 
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társadalmában, lehetőséget adnak ennek okainak, 

összefüggéseinek vizsgála tára. 

A fennmaradt tárgyi emlékek segitségével 

elvégeztem a pa tikaház berendezésének és fel

szerelés ének rekons tru.kciój át. Körvonalaztam 

a patilea ellátási körzatét, szaknisi tevékeny

ségét a patikavizitáció jegyzőkönyvének igény

bevé te1éve1, továbbá beszerzési forrásai t. 

Bemutatok - nyugatmagyarországi párhuzam-

mal orvosi kézipa tiká.ból alakult polgári pa-

tiká t i.s, amely azonban nem maradhat fer1n 

tartósan, mert a fejlődés következtében ana

ln'onisztikussá válik. 

Emlitem csak a valószinüségét, hogy 

Kőszeg szebad királyi város magisztrátus8 fog

lalkozott s polgári patika másik megjelenési 

formájával: városi patika létesitésének gondo

latával. 
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Szerzetesrendi Patika 

2 •. 3.19 A ,jezsuiták megjelenése és tevékenysége K6szec;en 

A mag~~arors záei sa:; rzetesrendek XVII-XVIII. 

századi. patikae.lapitó és fenntartó tevéken31sé·-

gével gyógyszerészi szakirodalmunk - főként 

e századforduló táján - már foglalkozott. 

/Schwarz, Csippék, Ernye;y, Liagyary-Kossa/ 

Századunk első felében e kőszegi jezsuite 

patikáról megjelent szakmai dolgozatok mallett 

[146], jelentkeznek a müvészettörténészek i.s. 

1\ fennme.rad t pa t ilmberende zé sek felkel t ik az 

iparmUvészettel foglalkozó muzeolózusok figyel-

mét, akik több cikkben értékelik a korabeli 

butorzetot, edényzetet és sokszor - 2 azorosan 

vett szakterületükön ld.vi:l eső -

tevékenysézet is. ~47] 

r;r.:vów~Jszerészi 0v .:.:>u - -

. k" . t ' . ,.. . k' l ' J', oszegl szerze esrenal paul ava. es e. 

j ezsuiták hel;yi szeraplés ével, jelentőségé·-

vel szaktörténetiiiiÍink Orient és Abay-·l1Ter,oes ki-

vételével nem foglalkoztak, csak az emlitett 

iparmUvészeti érdeklődésü szerzők és B leg

utóbbi időben Vida, [JAB] 
Írintett forrásaim értékelésé:::e részle-

.... 1 ' ' t' kk' vesen 2 munKa vegen ere ___ l o 

- l 'hl k" . . . t 'k '1 .we:;e~e.~ J e ... oszegl J ez su~ ·éc.''T'O. ss ez általuk 

1 . ' t t ,.. . k' 'l ~ "ll "l. ' '' ' . "'- 1 _, a 2p1~o· paul_aro_ l9- e_neto nlLe~es aua-

toka_ t ke ll ~negvizs gc-l ln unk. 
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_t.z ellenreformáció idej én - mil1den b i-

zonnyal 2 ks.tolikus papság csökkent szánának 

eg;yensulyba hozatalá.ra. - a protestáns Kőszeg-

re 1675. fehérvasárnapján /áprili.s 21/ je-

zsuita atyák érkeznek e. katolikus plébánie 

teendőinek ellátására: P.Lakitz Ádám SJ. 

mint r;lébános; F.;lilfer György SJ, és P.Zily 

Iüklós SJ. a plébános se 6 i tői/káplánok/·-ként. 

j2A~' Jellemző a j ezeui.ták körül tekintésére, 

hogy a magyar-· és németnyelvU Kőszegre, ahol 

a környéken horvátok is laknak, egy horvát, 

' t ' " e gs neme · es egy magyar ne vu, a korban való-

szinü, hogy ugyenolyan szárma.zásu pe pot j e-

lölnek, a nyelvi nehézségek biztos ó.thi.da-

lására. 1675. junius 9-én Széchényi György 

győri plispök és kalocsai érsek elrendeli, 

hogy a jezsuiták telepedjenek le Kőszegen. jl.5~ 
A következő, j ez sui té.kkal foglalkozó be-

jegyzés 1776. juli.us 14·-ről ered: P.Ordódy 

lühály jezsui.tát gróf Kollanich Lipót kamarai 

elnök kLt ld i Kőszegre, hogy megvásárolj a a 

Szt.Jakab templom melletti hé.zakat, amelyek 

helyére ki várLr:ták 2 kollégimnot fel ép i t eni. 

L három ház megvásárlása a telekkel együtt 

a kért l.4oo fl ellenében megtörténik l.Joo 

fl.- ért. \15~ 
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Székházuk az l 68o. évben készül el, is ko lá·-

juk már 1677. novemberében megnyitja kapuit. 

Het évi tanítás után a Bécs ostromához fel-

vonuló ·J:hököly hadainak közeledésekor, 1683-

ban a jazsuiták Steierországba menekülnek, 

ahonnét Bécs felmentése után térnek vissza'9 

Az 17oo. évi tüzvész következtében leég a 

templom, a székhé.z és az iskola; a tanit és 

17o3-ig szünetel. A Rákóczi szabadságharc 

idején - 17o5-17o9 között - a tanítás nem 

folyamatos; 1714-ig ismét szakaszos a háboru 

és az ujabb tüzvész következtében. 172o-ban 

ujra tüz pusztitja el az iskolát, 1722-től 

a. rend felosz la tásáig zavartalanul fol~'ik a 

t anitás, az is ko le. uj j áépitése 1726-ra fej e

ződik be. [152] 

Fentieket a jezs:illták kőszegi tartóz-· 

k d • • k • ··1 ··a· · t ··1 t·· k • • k o as Etna'" es mu ro ss l e ru e v. ~.. eg3r res zene. 

illusztrálására soroltam fel, ez idő alatt 

egészségügyi ill. gyógyszer és zi vona tkozásu 

tevékenységükre utaló ade,tot nem sikerült 

fellelnem. /Nem valószinü, hogy a jazsuiták 

Di.áriumából, malyben a Kőszegre vonatkozó 

adatokat is, a ko1légimn keletkezésétől fog-

va 1749-ig részletesen, kézirással vezették 

és a "Historia. Domus Ginsiensis seu Keuszegg 
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.Societatis Jesufl-ból a patika e.lapi tásáig 

ujabb, egészségügyi tevékenységiiket igazoló 

adathoz jutnánk. Több szerző [15~ hivatkozik 

két fenti. forrásra, azonban sajnos egyik mü 

sem volt felderithető a leggondosabb után-

járással sem, mert az 1945. utáni időtől 

fogva vagy ismer et len ml;Jen lappanganak, vagy 

me gs emmi.sül t ek. l 

Vizsgáljuk meg a következőkben a patika-

alapl.tás hátterét: a jezsuiták az ellenrefor-

máció "élcsapatának" tekinthetők, aki.k - ko-

rukat megelőzve - tudományos. alapossággal 

szerllezett kereteikkel feladatuk maradékte.lan 

ellátására töreked tek ··- ellenfeleik véleménye 

szerint még meg nem engedett eszközökkel is. 

Vezetésük átlátta, hogy a szakványes lelki

pásztori munka és a fiatalság iskolai nevelé·-

se örunagéban nem elegendő célj aik eléréséhez 

- különösen a zömében protesténs lakosség 

körében, akikkel emlitetteken keresztül semnli, 

vagy csak csekély kapcsolatuk lehetett. Ezért 

fordultak buzgalom.mal országszerte a patika-· 

ala pi tás eszközéhez, hogy a. patikEin keresz-· 

tül a más vallásuakkal is közvetlen kapcso-

latba kerülhessenek és befolyásuk 2lá von-

hassák a szélesebb tömegeket is. Ez a törek-
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vésük anná.l érclekesebb, ha tu.dj uk, hogy a 

rend regulái között a gyógyítás és betegápo-

lás egyáltalán nem szerepel. A patikákból ere-

dő jövedelem a befolyásos pártfogókk&l rendel-

ke ző és gazdag rend számára. csak másodrendü 

lehetett. Hivatkozásuk a patikák felá.l.litási 

kérelmében - miszerint elveszett birtokaik 

hiányzó jövedelmét aka.rnák a patika bevéte-

leivel pótolni - elködösitése csak a patika

elapitó, tulajdonképpeni elsődleges szándé--

kulmsk. 

Gondolatmenetemet bizonyitani látszik az egri, 

a ciszterciek kezébe átment, volt jwuita pa-· 

tika 1778. évi elszámol<áss, melyben a tiszta 

jövedelem alacsonyabb, mi.nt az s.lkalmazott 

gyógyszerész évi illetménye, 178o-ban a ki-

adás épp felemésztette a bevételt. ~5~ 

•rermészetesen a pa tikák a j ezsLti.ták kezelésé-

ben jövedelmezőbbek voltak, amelynek okait 

a müködésüket tárgyaló részben /2.3.4./ fo-

gom kifejteni. 
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2.3.2. A patikáról valló források 

Az előzmények ismertetése után vizsgálat 

tárgyáv2 kell tenniink a kőszegi jezsuita pa

tika tényleges keletkezési idejét. A kollé-

giwn rektora, Sztanka;y Pál a kőszegi. magisztrá·-

tushoz 174J.II.8-án adja be irásban folyamodvá;"" 

nyát, amelyben engedélyt kér patika felálli

té.sához. )_:.5~ l A pa ti ka felállitásához szük

séges j o gos i tvár"y kiadása ekkor még a szabad 

királyi város jogköre, csak 1748-tól kivánja 

iVIária Terézia királyi jogként gyakorolni az 

engedélyezést a Helytartótanácson keresztül, 

\15ij amelyet több szabad királyi város jogai 

csorbitásaként vesz és engedélyez még a ké-

s.őbbiekben is patikát./ 

A patika felállité.sc: iré(nti kérelmében 

Sztc:nkay igéretet tesz a jó és olcsó gyógy-

szerekre, a bécsi taxa alkalmazására, to

vábbá a szegényeknek egysz.erübb, hatásos or-

vosságak ingyen történő kiadására. Kérelme 

megokolásaként a patika létesitésének célja 

szerinte is az, hogy tiszta bevételéből pÓ·-

tolhassák az elvesztett birtokaik hitnyzó jö

vedelmét • .A magisztrilitustól négy nap alatt 

megkapják az engedélyt, a szegények ing;yen 

gyógyszere.lés.éért a patika adómentes. ~5fl 
ll .t."1 • "l' ,. b ''l _/-i pa ~.rlK8. or~ga asa.noz azon an az enge ae. y en 
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felül pénz i.s kellett, még abban az esetben is, 

hogy a butor elkészítését a kollégiumba helye

zett asztalos és fafaragó fráterek végezték. 

A szükséges anyagiakat a rend /2.ooo fl/; az 

assztriai-magyarországi közös rendfőnök, Vé-

nossi Antal /4oo fl/ és tehetős kőszegi pol

gárok adományai /283 fl/ biztositotték. 05~ 
A berendezés el.készi.tésébe n Runtersinger J., 
Kunelt v., Codelli J. és Steidner J. asztalos 

és faragé testvérek részvételét látják emli

tett szerzők bizonyíthatónak. [15~ 
Egyszerünek tünne, hogy az 1743. év tavesz1í.n 

kapott engedély birtokában kezdték a butor 

elkészi tésé t. Azonban az engedélyezés től, 

a Nékánmé á:ltal 1744. évre tett megnyitásig, 

három-négy ember még akkor sem lett volna 

képes egy év alatt elkészíteni az officina 

butort, ha nem napi 8 órát do.Lgozik csak raj-

ta. Szakértői vélemény szerint is ennyi. ember 

sz.é.má.ra ez há.rom-négy évi munkát j elen t. rl6~ 
A majd a későbbiekben tárgyalandó Küttel 

Sámuel féle beadvány szerint ]}.62} l- amely

re a két patika közti konkurrencia élesedé

sével került sor -/ a "Fekete Szerecseny" pa-

tilm egész 1737-ig ellátta gyógyszerrel a 

koll.égimnot is. l;!iért csak 1737--ig vették 

igénybe a jezs.uiták Küttel szolgálatait? 
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Egyszerü a válasz: e.ddigra létesitettek házi-

pstikát maguknak, amelyhez nem kellett senki

től sem engedély, hisz extraterritoriális 

jogokkal rendelkezett a rendházo j~ szükséges 

berendezés munkálatait már korábban is elkezd-· 

hették, az akár készen is állhatott az enge·

dél.y megkapásakor. Továbbá már 17 43-ban is 

müködő patiká.jukra enged következtetni a 

Kütte.l panaszra adott válaszuk mellékleteként 

készitett kimuta tás a szegényeknek kiszolgál·

tatott ingyen gyógyszerekről fl:.6~ , mert eb

ben már szerepel az 1743-as év. Erre csupán 

a koncesszió birtokában patika nélkül még a 

jezsu.iták sem lettek volna képesek" 

Emlitett sz.empontok figyelembe vételével 

a patika megnyitását már 1743-ra kell tenni. 

Ezt a feltételezést megerősiti egyébként Pe-

rényi megállapitása is, miszerint a jezsuita 

patikák álta.lá.ban házipatikaként kezdték mli

ködésüket. ]!6~ 
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2.3.3. J, patika személyi és tá."..gyi feltételei 

Ic ps.tika megnyi tás á tól a rend 1773-bsn 

történt feloszlatásáig eltelt harminc évről 

- emlitett bi.ztos források hiéinJ72ban - sze-

mélyi vonatkozásu, megnyugtatóan megbizható 

ada tom nincs. F, Baradlay--Bé.rson;y féle müben 

Abay---Nemes Gy. tolléból szárma.zó kőszegi 

fejezetGt [164] -- bármennyire romantikusan 

hangzik is - a 2.3.1. részben írottak értelmébGn 

aleptalannak kell minősitenem. 

Nékámné névszerint két apotekárius--infirmá-· 

rius frátert emlit Kőszegről: Grandner 

Sebestyént 1744-ből és Dilling Tédét, aki 

1753-tól már másodtzben volt itt a ''Catalogus 

Personalmn et Offici.um ••• 11 adataira hivat-

kozve. Pontosat a patikában foglalkoztatott 

fráterekről éa segitségeikről csak további 

kutatás eredményezhet, amelynek iránya ket-

tős: az emlitett Catalogus Personalwn, avagy 

a Kősze gen l 75o-től folyó pa tikavizitáci.ók 

a Helytartótané.csnak megküldött jegyzőkönyve-

iből, ha előkeriUnéne k. 

A j ez sui ta :;:a_ tikusok képzésével kapcso-

latosan forrásadatok hiányában hasonlóképp 

fel tételezésekre Va &J w1k utal va. Tény, hogy 

a rend szarvazetei átszövik az egész ismert 

világot, nem okoz tehát gondot, vagy külön 
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ki.aciást 2z egyes rendtagok - a korban szoká-

sos kiképeztetése - a rend már müködő pati-

káiban, BÓd van bármely eg;;?etem székhelyén e.z 

• k l- ' • l h 1 1 L ' ' orvos l o lsglwno \: .L!.a .J...ga t.: as ara is, ha netán 

a patikus-fráter már nem kiképzetterr lép be 

a rendbe. Továbbképzésük lehetősége is adott: 
' 

eléggé gyakran váltagatják beosztá.si helyei-

ket, igy kiterjedt tapasztalatcserére nyilik 

lehetőségük; minden kollégium gazdag könyv-

tárral rendelkezik, ahol könnyen hozzáférnek 

a legkorszerlibb természettudományos iroda-· 

lomhoz • .A rend szigoru regulái következtébm 

müvelődésre is van szabadidejük, amelyet a 

polgári patikuslegények vonzó világi örömök 

hajszolá:sára fordithattak. A patikus-fráte

rek jólképzettségát - egye lőre csak - visz-

szakövetkeztethetem a jezsuiták patikusi te

vékenységével kapcsolatba hozható tényekkel: 

a jezsuita patikéJe komoly konkurrenciát je-

lentettek a polgáriak számára; több, sokáig 

keresett házi készítmény előállitói vol

tak J!-6~ ; a missziós patikus fráterek nem 

átallották a bennszülöttek empiriás szareit 

ki.próbálni és átvenni .• 1. bevált drogok hasz-

nálatát - rendház hálózatukon keresztül 

Európával is megismert ették. [16~, 

l l 

l 
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A patikát vezető apotekárius-infirmárius 

fráter sem kényszerült sokrétü feladatát maga 

végezni, mert - Kőszegen - tudomásunk van az 

árverés előtti időszak elszámolásából arról, 

hogy polgári segéd és kontuzor is volt ott 

alkalmazá.sban. J}.6B • 

A pati.ka tárgyi feltételeinek vizsgáls.-

tát a j ez sui ta pati.ka elsődleges helyének 

pontosításával kell kezdeni. A 2.3.1. rész-

ben említettem, hogy a rendház l68o-ra készül 

el, a több tüzesetet á.tvészelt épület 

külső képét még eredetill formában őrzi. az 

1746-ból származó kőszegi városkép /ld. 18. 

sz. kép/. A képen is jól látható, hogy az é

pület jobb szélén az emeleti második ablak 

függőleges tengelyében van a bejárat. Ettől 

esett - a kapun belépve - balkézre a patika. 

Az épületet a bencések az 19oo-as években bő

vítik, a bejáratot is áthelyezik a negyedik 

ablak helyére és az épületet még négy ablak

nyi résszel megtoldják és.zc;_k felé. Ettől a 

bejárattól van balra a l'TékáBné álte.l emlitett 

jelenlegi varroda 9x6,2o m-es terme, amelyet 

ő az officina helyének vél és szerinte a be-

rendezés a készítésekor nagyobb alapterületen 

azéthuzattan állott. r~6iTI Ez az elképzelés 

azonban téves, ugyanis igy épp az ablakokat 
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A jezsuita rendház Kőszeg 1746-ban festett képén 
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fed.te volna el a magas párkányzatu butor, meg

gátolva a természetes világitás és szellőztetés 

lehetőségét is.A patika eredeti elhelyezése 

tehá. t a j elenlegi kap ua lj ban, il.letve az ettől 

jobbra eső lakásban volt, ahol a pad.ozat még 

ma is alacsonyabb, az ablakokhoz lépcsőkön 

lehet fe lj ut nL Az azóta megbontott helyiség 

7 m hosszu volt /ez megegyezik abutorzst mai 

hosszával is/, szélessége pedig akkora, hogy 

az 5 m széles butorzat mellett még marad az 

ab.lsk felőli oldalon egy, kéziraktár céljára 

is alkalmas l,2o m széles folyosó, ahonnét az 

ablakokat is kezelni lehet. Enélkü.l formai 

játék lett volna csak a falnak vezető ajtó-

nyi.lás a butorz.at kereszttengelyében, mert 

css.k a vele szemben lévő ajtó vezetett volna 

ténylegesen a földszinti folyosóra. Nem való-

szinü, hogy a butor tervezésekor funkció 

nélkü.li ajtót csináltattak volna. Továbbá a 

butorzaton sem volt semmi nyoma, hogy vala-

ha is nem a mai. tömör formában állott volna. ]}6·~ 

Felsoroltak - ugy érzem - elegendő érvet szol

gál ts t nak az offi.cins helyretételéhe z. 1:1inden-

esetre ajánlatos volna az emlitett lakás meny-

ny eze té n kutatá.st végEZ ni a boltozat on falkép 

után, a kapllbejáratot ugyanis uj boltozattal 

l '' ' 'l b ' 't' . t t t' ' a~tak e_ a ences a epl e es soran. 
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L butorzat keletkezésének időpontjáról is 

többféle vélemény j elen t meg már ny om te. tásbano 

A müvészettörténészeket befolyá_solhatta az egyik 

táramérlegen álló angyalszobor, amelyik kezében 

1671. feliratu szalaget tart. Egyébként ezt az 

évszémot has zná.lj a a jogutód pa t i ka, a nl'EagJrar 

Király" alapitási éveként a kirakaton és az 

összes adjusztáló nyomtatványá.n egészen az 195o. 

' . '1 'l • ~' • d t l r< ' ev1 a._._ .... e.mosl uas1.g, ez az a a szerepe a iJ:yogJr-

szerész évkönyvekben és /zseb/naptárakban is. 

Iviindezek alapján datálha.tja a.z Ipsrmüvész e ti 

I,Tuzeum munkatársa a patikabutort a muzeumi. le

irókertonokon is XVII-:':"\TIII. száza.dinak. [11o] 

Müvészettörténeti meggondolásokra és emlitettek--

re alapi tva vél i először ~~VII. századinsk Vo it 

:Pál [17~ ' majd később má.r xvrr-xv:nr. szá.

zadinak irje [112]. N'ékámné emlitett két mun

kájában ugyemez 2. folyamat jelentkezi.k1 való

szinüleg Voit, ill. 2 mé.sodik verzió Szövényi 

ha tására, e kire hi vs_ tkozik is. jHndezeket me g

fontolva Schoen uonold közlésére [173] alapitott 

állitás - hog;y e butorzatot /éppen ennek az ak-

koriban vélt korá_bbi /XVII.sz./ keletkezése mis.tt/ 

nem készíthet ték a Kőszegen 17 36 és 17 4A közott 

'"l .• d/,/" ..Q• l' ,1' 

l'1U (O o J.. ara go es asztalos frátGrek - megdől es 

épp őbennUJ: kell keresnünk s. butort alkotó 

nri5..vészeket o L logikus összefL~gcéSeke t més 

Czagá_n;y sem ismeri fel., e. ki bir emli ti. 
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az 1743-as patika felállitási kérelmet, 1744-·ből 

mégis ujbóli megnyitásról i:so \17~. 

I~agának az officina-tutornak /ld.: l9.sz. 

kép/ müvészettörténeti méltatását me.llőzöm, em-

litett müvek sz akszerüen értékelik. Inkább a 

patika müködésének vizsgálatához szükséges szem·-

pontokkal foglalkozom. Az officina butor legalsó 

övezete 18 db üléere is alkalmas, nyi t ható fe·-

del ü láda, amelyet előn~rösen felhas zná.lhat tak 

e nagyobb menn~riségben szükséges., gyakrebben 

előforduló drogok, expedíciós üvegek stb. tá

rolására. A következő szinten egymás felett 
' 

3 sorban 114 db negyméretü fiók ven, a feliratok 

• tanusága szarint egy f'iók egy-egy féle drog tá-

ro1ásáre s zolgált. i< párkány fe lett még 2 sorbe,n 

kisméretü fiókok vannak, össz.esen 92 db, szi.n-

t én egy-egy sze r számára sz igná. l va. Iciindezek a 

tárolt anyagok számának megállapításához hasz-· 

nos ismeretek, amelyeket ki.egészitenek a rend 

feloszlatásakor, 1!73. novemberében felvett 

leltár állványedényeL j""i7~, Természetesen hely·

telen l.erille e számadatok egyszerU összeadásából 

állapi t ani meg e korben h as znált sz erek számát, 

mert ugyanazon drogból lehetett ez officinában 

is többféle s.pritásfoku anyag, ill. a materiális 

ke:nrában, pincében stb. kellett az egyes alap-

- b 'l ' l l 'b' an;yagok o I:186 _ega_a o egy, B. feldolgozatlan 
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tartalékkészlet tárolására szolgáló tartály

edénynek is lenni.e. 

A butorzat fiókjai., ládái számát alábbi 

táblázat tartalmazza a kLilönféle tartályedén;yek 

lel t árba vett dara,bszámá:val összesi tv e: 

kisfiók a z officina but or on 

nagyfiók It n 

zárt láda " n 

ónedény szirupok tárolására 

óntégely kenőcsök tárolására 

ónta1"tály a ter j ék és 'llitbridá tum 
számára 

üveg, vizek tárolására 

kerámia tégely elektuárima, kenőcs, 
s.zirup; konzerv a tárolására 

üveg, ti.nktura, eszencia, balzsam, 
olaj tárolására 

fa tégely 

üveg, összetett vizek és spirituezák 
tárolására 

tégely extraktw~ tárolására 

üveg kemikáliák és porok tárolására 

92 db 

114 db 

18 db 

118 db 

J o db 

2 db 

l 2o db 

l 7o db 

l 6o db 

46o db 

8o db 

lJ o db 

Joo db 

Összes tartály, edény, fiók és 
láda. 1794 db 

/ld. 2o. sz. kép/ 

Evvel a számadattal kell összevetni a lel tár 

"I!Iaterialia" rovatába fel vett ll.3o féle sze rt, 

ilL az akkor használt Taxa Pha.rm.Posoniensis-

ben ta1álbató'2145 féle gyógyanyagot. A lGltár 
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2o. kép 

.. 
A jezsuita officina fatégelye 
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materiáliái természetszerüleg csak a felvétel 

idejében épp készletben lévő anyagokat tartal-· 

mazzák. /Itt kell megjegyeznem, hogy a leltár 

utolsó tételeként viszonylag nagy értékben 

-3o fl- "Herb., flor., rad. et semina" be-

jegyzés olvasható, amely valószinU. a drogkamrá-

ban található tartalék készletek egy tételben 

való felvételéről árulkodik - a munka egyszerü-

si.tése érdekében. Ez lehet az oka, hogy a kőszegi 

patika szi.mpliciái kisebb számuak, mint az egyéb 

j ezsui.ta leltárakban, taxákba.n sz el'B p lők. ~7§} o / 

Az összevetés egyébként arányosan tükrözi a 

mB. i viszon~rokat, hiszen az ismert gyógyszereket 

ma sem találjuk mag teljességttkben egy átlag 

gyógyszert árban. A kőszegi j ez sui ta pa ti. ka ese-

tében ez az arány kétségtelenlH a. jól felsze·-

reltséget bizonyi t ja, ha tekintetbe vesszük a 

patika vonzáskörébe tartozó viszonylag kevés 

számu orvos recepturájának ill. a körzet la-

1 ' ' l l ~· ' l 'l' . ' •t _-cossagans. { megszo :eo ~.,-c orvossag_'laszna o lgen~;el • 

' '-'k •• 1 ••:1"" l • '1 ... '~1' o/.r J~ pavl a mUL{Oaesene:e vlzsg& a0ó.v .eneto-

vé tev6 m~sik ért~kes forrásadet szintén az 

árverési leltárban található, ez az eszközök 

felsorolása. lflag;y-ar fordit&sban: 

2 db bronz mozsár l3o fl. 

mérleg fémből 4 font Sll.lyban 2 fl 

kis márlegek 2 font sulyban l fl 
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4 db réz, nyeles főzőedény 2 fl 30YJ' 

fémből készült prés 3o font 
sv_lyban 15 fl 

4 db kisméretű mozsá.r fémből 
12 font sulyban 6 fl 

2 db szélkemence 0'\TÓ 0·;yczerfőnP-::<hc '7 " fl o~ 6 u . ~-u y~ .J 

l db porfír kőlap 25 fl 

különböző réz eszköz ök 
15 font sul.J'ban 7 fl 3o YJ' 

l db kőmozsár 1 fl 3o :z.:r 

l db rézüst desz.tilláláshoz 4 fi 

4 db vasból kés zU l t nyeles 
főzőedény l fl 

4 db szita porok szit2lút~é_hoz l fl 2o :CIT 

.J db kávékészítő eszköz 2 fl 

l db beépített kőből rakott 
kemence üstházZELl kérnénnyel ., 

_cO fl 12 xr 

lviunkám beha tárol t keretei t messze megha. l adná, 

ha az eszközöknek a gJ7(5gyszerkészitó tevékeny-

ségben hasznositott szarepét bővebben tárgyal-

nám. l . ' ' 
1l.E.n~'{ossaga, 

hogy a töréken3', olcsó, üvegből és cserépből 

l ,. .. 'l .L 
_"C es z-u ...... [.. eszközökről, edényekről nem tudósit, 

amelyek nélld.il eU:épzelhetetlen a korabeli pa-

tikai és laboratóriun1i rJ.üveletek végzése. L 

leltáron végig kisérhető érték-Ezemléletnek 

esnek áldozat ul a 9 f; tételben szereplő - kU-

lönböző réz eszközök 15 font sulyban - bejegy-

zésből sajnálatoss.n hiányzó értékes ismerete-

ink~ 
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értékét is figyelenibe vették a_ le.ltá.rozók, ame-· 

.lyet bizonyit a magas összegben meghaté.rQzott á.r. 

L sulyosabb mérlegben kell az officina táramérle·-

gét keresni, mert a patikához ma tartozó két tá.ra·-

' l ' mer eg mar a sz. e.lső harmadából származik6 

il táraasztalon eredeti.leg - a mérlegek felfüg-

gesztésére szolgá.ló - "gi.t'cernek" kellett álla-

nia, a fel.erősitést biztosító csavarhel~1ek ma :i.s 

látszenek o 

A két hordozható szélkemence szelgált-a be

épített kemencén kivül -· e kUlönböző, hőt igény--

lő munkafolyematok végzésére. A porfirkő lapot 

használhat ták a ":tmlvis alcoholisa tus" finomság 

elérésére porfirizációhoz, de ugyanugy alkalrr.as 

vo.Lt cukor tartalmu, főzött gyógyszerformá.k 

cs.epegtetés.s el, ldsimi.tá.ssal végzet t kialakít á-

sára, felaprítására is. Viszonylag magas értéke 

nagysága és finom kidolgozása mellett tanuskodi.k. 

Problémá.t jelent a három darab "instrumenta 

coffeacea"-nak nevezett eszköz. lc1agyarázatukra 

két alternative kínálkozik: á.ltalánosságban ká-

véfőzés célját szalgálták a korba.n s hasonló ki-

vitelü edéc:cyek hisz közismert, hogy a patikák 

a háztartésokban is használatos edényzetet és 

eszközöket i.s alkalmazzák, nem lévén még kül.ön 

gyógyszertári, s.peciális eszközöket készítő és 

f lm ' 'll l ' .. ' . k k l ' ' orga mazo va a kozas .• .t::.. m.as~- mega o as. ma.r 
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kissé merészebb: a patikában történő kávéfőzés

ről ill. árusitásról árulkodik. Kőszegen - és 

valószinü másutt is - a szokásjog szerint 

" a' patikáriuson kivül másnak ne légyen szabad 

Caveval, :rhee és Ros o lissal kereskednyi "• J?-78], 

Ezt a patikusi kiváltságot csak később a keres-

kedelmi. "profiltisztulás" idején, 1777-ben vonja 

vissza a város: 11Tilalmaztatik az Apothekáriu-

soknak is, hogy az Orvossá.gokon kivül senlllli 

némü Füszerszámokkal, Caveval, Czukorral, Csu-

koládával és más ilyesekkel, mellyek Professio-

jokhoz nem tartoznak kereskedni ne merészellye

nek ••• " [17~. 
A fémből készült, nehéz prés e.lsősorban 

a préseléssel házile.g előálli.tott olaj oknak a 

készitéséhez volt szlikséges. Köztudott, hogy 

egész a 1.'-viii. sz. végéig az Oleum Amygdalarum 

a legkiterjedtebben, még kenőcs alapanyagként is 

használ t olaj. l~ z "o lea expressa "-kat frissesé-

gük érdekében - a Tay,_a Pharmaceutica Posoniensis 

szerint is - havonta kellett kés zi t eni. 12-s~] 
Ugyanezen a présen természetesen ki lehetett 

sa j tolni az ázta tással kés ziilt t inkturák drog-

anyagait iso 

Felsoroltak biztositották - a feltétele-

zett üveg és cserép edényekkel és eszközökkel 

eg~(J_tt - a J:VIII. száza.d g~'ógyszerészete összes. 

- -"' --- 1 'k' ·~-'t'" 'll •t gyogyszer.LOT!f.télJ&naK eJ.._ eSZlLtese .. Liege. ap1 -
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hat om t ehá.t, hogy a korban s zUkséges • a pa

tikában előállitandó készitmények elkészi té.:.. 

sének feltételei biztositottak voltak. 
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2o3o4o A patika gyógyszerellátó tevékenysége 

Amint a 2.3.3. részben megállapitottam, 

bizonyitott, hogy a korban gyógyitásra alkal

mas szereket, E'cZ ezek elkészítéséhez szüksé

ges eszközöket, a tárolásukhoz a megfele.lőnek 

tartott tart<Üyedényeket ld.elégitő mennyiség·-

ben megtalállia tj uk. I~indezek szükségesek a 

patika zavartalan, szalanai szempontokból meg

kivánt üzemeltetéséhez • .A rendhá.zban az offi.cina 

elhelyezése a klauzurán kivül, a kapualjból 

megközelithetően van, ez a tény lehetővé teszi 

a lakosség zavartalan gyógyszerrel való ellá-

tá.sát. Enilitetteken felül a patika pompá.zatos 

kiképzése, a benne dolgozó fráterek - feltéte-

lezett - szinvonalas képzettsége bizalmat kel-

lett, hogy ébresszen a lakosság körében. A pa·-

tikának látogatottnak kellett lennie, ezt bi-· 

zonyitják közvetlenül ilL közvetve alá.bbi 

tények: 

A 2.3.2. részben emlitett kimutatás sze-

rint évenként elég magas összegben szolgál-· 

tattak ki szegények részére orvosságot. 

Lieglehetősen magas összegeket hiteleztek 

a kiadott gyógyszerele ellenértékeként, hisz a 

be nem hajtott követelések kifizetését a Hely-

tartótanács még a patika elárverezése utáni. 

időkben is többször sürgeti. J2:s~, 
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Az egri, székesfehérvári jezsuita patikák 

jövedelméből nagyobb összegeket forditottak a 

templomok, rendházak szépitésére. 1!-8~. 

Az emlitett Küttel Sámuel féle panasz-be-

advány is tartalmaz utalást jövedelmének a je-

zstü.ta patika felállitása után bekövetkező csök-

kenésére. 

lviindezen felül vizsg&lat tárgyává kell ten-

ni a jezsuitálc kedvező beszerzési forrásainak 

következtében előálló anyagi előnyét is: 

Pe,racelsus tanitásának hatására és a föld-

rajzi felfedezések következtében növekszik a 

g;yógyszerkincs. ~Legnagyobb l"észét a.z uj anya·-

gaknak tengerentulról, egzotikus vidékekről 

kell ,behozni. A tengeri szállit&s - a virágzó 

kalózkodá.s miatti kocká.zat következtében - eléggé 

megdrágítja a gyógynövérr;y nagykereskedelemből 

beszerezhető drogok árát. lündez érvényes a 

kor polgári pa tikiira. Ezzel szemben a j ezsu.:i.ták 

- kiterjedt rendh2z és miss.ziós hálózatukon ke-

resztlll - közvetlenül, mondhatnám a mai "cliplo-

mé.ciai futárszolgé.la t" biztonságával és vámmentes-

ségével szerezhették be a szD..kséges egzotikumo-

kat, minimális költség árán. ]!s~ Délamerikai 

missziós telepeiken - aho1mét az uj egzotikumok 

nagy Tésze származik - szervezetten törekedtek 

s bennszülöttek hatásos gyógyanyagait megismerni, 
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kipróbálni és begyüj teni, hog~' Európá.ba szál

lithassák azokaL [ls 4] 

; .. jezsuita patikák imponáló, vonzó kiilsősé-

gei., , -1 ,. • _. l ' .. .L l.. .L ". orvosszerre~ va~o JO e LaG00~saga, a for-

galom negyságára. uteló adatok az előnyös besz-er-· 

zési. feltételekkel párosulva rentábilissá is 

kellett, hogy tegyék a jezsuiták pati~a alapitó 

lunint azt a 2.3.1. részben megúllapitotiTa.m, 2. 

patika felállitás elsődle~es célja nem a pénz-

szerzés volt a viszonvla
0
0' g:azdag: és befoivésos .; ..._, ._, ..., 

pá.rtfogókkal rendelkező rend számá.ra, hanem be-

folyásuknak a másvallásuakra való kiterje,sztésének 

lehetősége •. ~, patikék tiszta jövedelme is a rend 

különböző egyéb céljait szolgálhatta, a látoga-

tottságuk ténye biztos, hogy segi.tette alapvető 

céljaik elérését. 
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• ... Cl / 

"" jezstJ.ita patika hatasa polgari patikára 

A ezerzetesi tulaj donban mLiködő pa tikáról az 

eddig fej tagetettek alapján kialakult kép egy ér--

telmü: megjelenésében az officina tiszteletet 

ébreszt a pompás, remekbe készült berendezésének 

és felszerelés ének müvés zi ért ék'J_ összhangj ával, 

Eh!:Bz j árul a benne dolgozó laikus fr1i.tereknek 

- a rend célkitüzéseinek bizonyára megfelelni 

akaró - megnyerő viselkedése. Ehhez párosul a 

jólképzettségből adódó biztonsá.g, tová.bbá a mi.n

den igényt kielégíteni tudó gyógyszerkészlet. 

A hatóság felé is egyértelmü a rendtagok maga-

biztossága, hisz a rekatolizáció szolgálatában 

álló rendről a tanácsi urak jól tLJ.dják, hogy 

pártfogói a legfelsőbb helyeken ülnek, ezért 

nem tanácsos szembehelyezkedni velük. 

A misztikus elemek eltünnek a XVIII. sz. 

folyamán a g;y ó gy itá.sból, pa ti kai vonatkozásban 

helyükre egy megfigyelésen e.lapuló lélektani 

felismerés eredménye lép: az orvosságért jövők 

bizs.lmá t nagymértékben se g i t megn~renü a mlivés zi 

officina berendezés. /Ez a gyak or lat eg~' ébként 

nyomon követhető egészen az államositásig, fő-

leg Budapesten, ahol az officina pompás kiképzé-

se a többi patikai hely~ség rovására történt, 

épp e fokozott konkurrencia kivédése érdekében./ 
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Megállapi tottak alapj án, ha összevetjük a 

remekbe készült jezsuita officina berendezést a 

lén;yegesen szegényesebb képet mutat ó polgári 

patika officinájával, nem s.zorul külön bizonyi-

tás ra, kinek az oldalán volt az előny. Ehhez j á-

rul még jezsuita részről a patikus fráterek kép-

zésének könnyen megoldható volta, szemben a pol-

gári patikusokéval, akil<..nek tetemes anysgi ál-

dozattsl járt a külföl.di tsnulmányutja, nem be-

azélve az utazások e korban még fennálló veszé-

lyeineli: és. fáradságának kockázatairóL 

Em1i.tettem a j ezsl!.iták gy ó gy ezerbeszerzési elő-

nyeit anyagi téren a polgári patikékkal Dzem-

ben, akiknek bizony a napi érs t kelle t t fi. ze t-

niük e ne.nzetközi nagykereskedelei'lből be szerze tt 

egzotikus g;yóg;yen;sragokért o 

L polgári patikusn&k a patika jövedelme a saját 

' "l 'd • 'lL .l./ /'t maga es csa .. a J a me,[:;s ne u ese kellett, ho,;:y 

biztosítsa, ugyanakkor a jazsuiták patilmalapi-

tó céljában csak másodlagos a jövedelmezőség 

kérdése .. 

Kőszsgi esetünkbE:n ezen felül a polgéri 

ps.tikus, ~~Littel ~ámuel hithü evangélikuó; &.ki. 

aktiv szerepet visz a v~ros életáben egyre 

jobban héttérbe szoruló protesténs csoportban • 

. ,,rslo"sz;n-;.; +-el•·;+- Y>o"'t gz ~tnJ..:; 1.,-ll~'"'7.usH +Pn,o·-,·~-'to"it. v, · _,_..:.v. v ~v.. v' .LJ. bJ v.. v, .L>..--'-~ v~,.._~ ·Qv- -'"' 



- 143 -

is nehezebb volt ennek következtében megte..rta-

J:.. polgári pa tikE hátrán~' OS 

hel~]zetbe kerU.lését bizonyítják. a Küttelek s~nya-

• j 'l 0 't ~"k,. N ' t k ' ' 't ,·l'' gl .c1e.!...;yze·ce L:u crozo aaa o : a úe.z, rs , szo. ó 

~b "' , '"i .. • k o , • • ' , l s L. • va.sar . .LaS&.l~ mlnc. a J e zs Ul 'Ga 'L patikijának 

felállitása előtti időre esnekij / 

Vázoltak i.smere t ében nem csodálni való, 

hogy Küttel Sámuel 1761-ben panasz-beadvánnyal 

fordul a j ezstü ta rend generálisához, mnelyben 

a jezsuita patika tiszteseégtelen versenye el-

len emel sz ó t, továbbá családj áne.k megélhetését 

látja veszélyeztetettnek. fis~ 
ic jezsuita pati.kák müködése éltalában soklml 

több prob.lémával járt Pozson~·ban, Kassán, 

N·agyszombatban J!s~ , mint Kőszegen. Valószi

niileg a több érin te 'ct polgári patika köve tkez;'cé-

ben, akik egységesen léptek fel a. jezsui.ta pa-

tilm ellen. 

Fejtegetettekelapján egyértelmü, hogy a 

jezsuitcik a polgári patikcí.krs. l::em8n;I versenyt 

kcin:yszeritettek, amelyet azok n.em is wrvenlő Ó•.l .. 

felt8telekkel voltak k8nJitelenek vállalni. 

SzerencsójLikre rnJ-ban B rendet feloszlatj{k, 

de az e.ddig eltelt időben kényszerültek fej-

l ' . 'l . ' .esztenl szeme. Yl es tárgyi feltételeiket rieg-

élhetéstik Srdekébeno Hatásukban tehá. t s. j ezsui-

ták pa.tika8.lapitási tevékenysége pozitivnak 
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i t élhe tő, hisz j elenlétükkel kikényszeri te t ték 

l , . .L"k'l "".1'":'1-' '.L a po _garl p8Gl_a~ ~eJ-oaeseL és felz~rk6z~sát 

B. 1='VIIIo sz., 7o-es Sveitől e~ kormán;yzet álte1 is 

fejleszteni kivánt 

tény, hogy s. polgári pa ti.kák kiállották a kon-

kurrencis·-harcot és fennmaradtak, sokban segitett 

abbs.n, hogJr 2z 195otl" évi államosité.sig ez a pati-

katipus lett általános. 
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k jezsuita rend 1773-ban bekövetkezett fel-

lt ' ~' 1'". osz_a ass UL2n a soszegl tovább !nt.:i.kö-

dött kemara.i J::ezelésben, az LJ.tolsó rendi pati-

kus, Dillinzy ~ád~ vezetése alett, ~ -o ~87] Való-

szinü, hogy az irodalomban eddig e Svellától 

szárme.zónek tartott HEl.ső Szt .. István vértanun 

elnevezése a patikána k a kame.ra.i kezelés i.d.e-

jéből, Diliing i'á.détól széxmezik. 

177 ~--ben értesi ti az alispán a kőszegi me-

gisztrátust, hog~r s jezsuiták ingó vagyonát el 

li pe.tike. árverés 1775 .. febru6rjában megy végbe. 

h csehorszá.gi, prittlachi születésü Svalla MB.-

tyé.s, Bécsben tanult patikus veszi meg a patikát, 

emelynek "Lrany Sgyszervu" nevet ad, ~89] Svalla 

e, patikét 1777-ig müködte ti. még a rendházban. 

1778. folye,mán költözteti B.t e mai Jurisich tér 

ll. sz, épületbe a kőszegi Patikemuzewn első 

részlegének helyére. /ld. 21. és 22.ijz. kép/ 

Az eképp polgárivá váló patika további sorsa 

nem tartozik a jezsui.ta tulajdonban müködő 

patikáról irott fejezetbe, továbbá a róla nagy-

szá.r1ban rendelkezésre álló adatok feldolgozúse_ 

szétfeszitené ezen munka korlátozott kereteit. 

Történetét ezért külön dolgozatb8.n adom majd 

1 •• 
_-r. oz-re~ 
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2 • .3. 7. I\legállapitások 

Hiteles adatok segitségével eg:yértelmüen 

sikerült a j ezsiJ.iták kőszegi megjelenésének i.dő-

pontját rögzíteni, ez egyben megcáfolja az Abay-

Ifemes által irottakat, illetve a jezsuita o:f:fi-

cina berendezés keletkezésének időpontjáról a 
?

korábbi ismertetett adatokat. Meghaté,rozl\.rn a 

j ez sui ta officina tényleges helyét a l"endház-

ban. Megkíséreltem a jezsuiták patikaalapi.tó, 

eltitkolt eredeti szándékának megfogalmazását, 

annak megokolásávaL Valószinüsitem a jezsuita 

apotekárius fráterek képzésének, a patika üze-

meltetésének feltételeit értékelni - szembe-

állítva a polgári patikusole lehetőségeivel. 

Lrintem a polgári patikusok ellentéteit a je-

zsuitákkal, a jezsuitálc patikéinak szerGpét a 

polgári patileálc megerősödésében döntőnek ítélem 

meg az előnytelenül, de sikeresen vivott kon·-

kurrencia-harc vonatkozásában. 

Végül megemlitem a patika polgári kézbe kerülé-

sénele körülményeit és a Svalla által eddig 

"Első Szt.István vértanu" elnevezésünek tar-

bizonyi tá.sát. 
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3. A DISSZERTÁCIÓS I'.IUN1L4. JSREDl\·:Élf~tEI 

3.L il disszertációs munke,-"rnegállaoitásai 

I;Iunkámban a k'Jlönböző tulaj donviszonyban mU-

ko .. do" "'rT "•r-·r- ' d' t., 'lr f l 'l'l't' ' k J;.. v ..... -Av .L 1.. szaze. ~ pa l.::co __ .. e a_ .. ~ as ana _, 

céljánakJ mUködés ének elemző vizsgálatát tUztem 

ki célul. Az ehhez szükséges adatokat, tárgya·-

kat stb. elsősorban Vas megye multjából, másod-

sorban a bel- és külfö.ldi. gyógyszerésztörténeti., 

köz- és hel~·történe ti stb. irodalomból vet t em. 

iVlunkám forráskutatásra épült, ennek követ·-

keztében egyik eredménye forré.sközlés. Jelentős 

a "vizégetés" fogalomköréhez tartozó forrásfel-

tárás; a főuri házipatikákra vonatkozó ismere-

t eink - vas megyei -· forrésanyaga; továbbá a 

~~VII-~~VIII. századi polgári pa tikáról vall ó le-

véltári és a KUttel családi okmányok adatai. 

A feltárt forrásanyaghoz járulnak még a 

Vas megyei Gyóg~rszerésztörténeti GyUjtemény 

1968-ban történt felállitása óta begytijtésre ke-

rült tárgyi emlékek is, amelyek a gyógyszerész-

történe tb en hasonlóan forrásértékkel bírnak. 

Lz emlitett forrésanyag ga.zda.gsága tette 

lehe tő vé, hog~· a földesuyi tulaj d on u pat ikák 

feléllitásának elsődleges céljaként e főrend 

l 'd'' kk' ''l 11''-''t ''d''' csa ..... a Jane_ _lz ar o .ag os e a vasa meg~<:er OJ e-· 

lezhessem, e patikék felállitáse. céljeként a 

véghéz - végvér r·endszer ellété.sát jelöljem 

-" . t t .L • • • / / / ll' rrreg" .t.:rln e 082 a kor n1an;yzo g;yog;yanyag e &-
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tásának pótlására Uzött főrendi gyakorlatot: 

az orvosságtudakozás t, orvosságkomn1endá.lást; 

továbbá. az aromás vizeknek több hel;yen is folyó 

·1 ~~ 'll' t ' ~t 1 ··nr·T- ~ rl'- 1 · e .. oa l asa , ame y a •• ~~. szaza~~an vonu . be 

·- Vas megyében forrásaink ezerint - a pa ti kai 

felada tok közé, mikorrs biztos it ott ek e sz ük-

séges feltételek /olcsó üveg/. 

A földesuri patikák viszonyairól ve.llanak 

az ismertetett adatok: az alkalmazott patikus 

képzett, felada. ta, kötelességei, j avadalmezá.sa. 

egyértelmü. A térgyi fel tételeket jól tükrözik 

az isll).ertetett leltárak, rekonstruá.lható a pa-· 

tika berendEZ é se, fels z erelés e és a. munkaesz-

közök. L pa.tika müködése is n3'0mon követhető 

al lá tás i körzetével együt t, ve.nnak adataink a 

gyógyszerak beszerzéséről, ill. eg3'értelmü, hogy 

a pa tike. fenntartásáve.l és üzemeltetésével kap-

cselatos költségek az ura.dalma.t terhelik. 

}', patikus - szerződése tanusága szarint - fize-

tett alkalmezott, egyes természetbeni juttatá--

sokkal. /YJ.ein j öv ed elme a korban a tli:sztes 

polgári jövedelemmel vetekszik, ráadásul kocká-

zst nélldilo Igy lehetséges, hog3' 8_ későbbi idők-

ben nagyobb összegli hiteleket folyósit~ még 

Kőszeg városának is ed kölcsön • [19~ / 
L Vas megyei főuri házipatikák nem voltak 

p~rhuzamok hijjável. Enlitettem E Vörösk6 várában 
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müködött Pálffy-féle házi patikát, Slllelynek a 

XVN. századra megazüntették már a mLiködését. 

Tudunk a szomszédos Sopron megyei Kismartonbm 

is földesuri tulajdonban az l62o-as évektől 

müködő házi.patikáról, amelyet az Es..terházyak 

a XVIII. században már sok nehézség közepette 

üzemeltetnek, mig 176o-bs_n átadják az Irgalmas 

rendnek. \19~, Vis.zonylag a legtovább müködött 

uradalmi. kezelésben - 1864-ig - a keszthelyi 

Festeti.ch patika, amely egyuttal a várost is 

ellátta. @-9:D. Emlitett összehasonli.tó adataim 

is megerősítik azt a megállapítást, hogy a fő

rendi házipatikák aktualitása lejárt a török 

világ ellllul.ása után. 

Jl, "polgári tulaj donvis zonyu "-nak nevezett 

patikénak több kialakul_ási fermája létezik: 

a/ "városi" patika 

b/ polgári alapitásu patika 

c/ orvosi kézipatikából fejlődött patika 

d/ földesu:ci házipatikából alakult patika 

e/ katonai patikából alakult patika 

f/ ezerzetesi t ul aj donu pat ikéból alakult 

polgári patika 

a/ _b_ "váll?osi pa ti ka" eredete a. köz ép kor végi 

fejlődéasel esik egybe, ugy mint: a betegápo-
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kozó lovag- és szerzetesrendek kezdenek felbom-

la.ni., ugyanakkor a megerősödő városok kén~' t ele-

nek az ispotályokat, patikákat átvenni. ú pati-

kák esetenkint magánkézbe is kerüll1ek, de a leg-

több városi patika ekkor ezért létesül. Az idők 

folyamc:Í.n nem zavartalan az üzemük, általában nem 

váltják be jövedelme zőségükbm e város elké1)ze-

léseit, ezért s. J~VIII. s.zázad folyamán polgári 

tulajdonban müködnek továhb, A 11vá.rosi" ci.:n ,,, 

2IX. századra már csak a jogutód megkülönbözte

tés ére szolgál. (19:rr, 

b/ A polgári alapi tás u pa tik&k kimondottan csal&-· 

d i j ell eg'ú.eko A család a megélhetését a pa tiká-

tól várje, a patikus. meaterség apáról fiura szeill 

a patikával egsütt" 

c/ Az Ol'VOSi kézipatikából alakuló nyilvános 

patika elsősorban hiánypótló célzat u és csak má-

socl.sorban anyagi hasznot is j ele nt ő vállalkozás-

nak minősi.thatő. Feltevésem szarint olyan helye-

ken kerül sor rá, ahol az orvosság iránti igény 

és annak a megvásárlásához szükséges anyagi 

erő már adva van, de patika vagy nincs még, vsgy 

kevés .. Ezt bizony itja. egyébként a_ ruszti példa. 

1-"._ nem szakképzett patikussal müködtetett orvosi 

kézipa tikából ala.kult pa tikák me g is szünnek a 

~:VIIIo század részint anakronisz tikl!.S 
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vol tuk, rés zi.nt az egészségügy fej lődése követ-· 

keztében a pati.kákkcl szembmi elvárások növeke-

dése miat to 

d/ .f_ föl.desuri tulajdonu házipstikák álts.lÉ.ban 

megsz-Lj_nnek a };:-I,TIIL századra. li keszthelyi ura

dalmi gyógyszertár "földesuri tul8.jdonu házi

patikából" induL A xn:. század második felére 

részint a gazdasági élet fejlett volta mistt, 

mint az uradalomnak időszerütlent; részint a 

város patika nélkülisága miatt adja el Festetich 

a pstikát polgári kézbe. 

e í A po lg ár ivá váló patikáknak elég gJ'akori 

előzményei a katonai pati.kák voltak.Ezek eg;y 

része tábori és szekérpatika volt, amelyek még 

a török kiüzése körül.i időkben a harcoló sere

gekkel jöttek az országba. A háboruság befeje

zése után, főleg télidőre, a városba települ

tek. A katonai patikák másik formája a XVIII. 

században ezervezett helyőrségi patika a na

gyobb helyőrségek székhelyén. lviindkét faj ta 

katonai. patika vere tői ekkor még szerződött 

polgári alkalmazottak, főleg Natol!p konzorcituná-· 

nál. i> katonai pa tikák ·- a tiltó rendel ke zé sek 

ellenére is - ellátták a hozzáj uk forduló pol

gá.ri lek osságat is, amiből a polgári pat ikák

kal s ok.h.elyü t t visz á ly ok támadt ek. A Natorp

féle katonai gyógyszerellátó ezervezet 1783-ban 
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felmondta sm.rződését a kincstárnak. 1794·-ben 

rendelik el a helyőrségi patikák ujjászervezé

sét - most már katonai szarvezet keretein belül, 

mert 1783·-tól a feloszlott Natorp ezervezet 

pa tikáit polgári patikus oknak ad ták el. A tel

jesen katinaivá váló szarvezet igy kap 1795-ben 

gyógyszerkönyvet: österr.rllil.itdrpharmacopoea L, 

amelyet a következő században egész sorozat kö

vet. ~.9 ,g, Sajnos a vázolt, korábbi. katonai 

patikahálózatnak sarami nyomát nem találtam fel 

Vas megyéből, igy ezzel a tulajdonformával nem 

tudtam behatóbban foglalkozni, sem belőle vi.zs

gálatra alkalmas modellt bemutatni. 

f/ A szerzetesrendek által a "Il. hullámban", 

a XVII-XVIII. században alapitott patiká.lc kö

zül csak az Irgalmas rendiek patikái állták ki 

az idők viharát. Oka ennek a rend célkitüzésé-

ben keresendő: a rászorulókat ingyen gyógyke

zelni. Ezért türte meg a kormányzat patikái

kat, mart a ni.ncsteleneknek a gondot okozó, meg

oldatlan elhításába segitettek be. 

A másik patikaalapító rend, a jezsuiták, elvesz-

tették pa tikáika t rendjüknek I.'iária Terézia ál-

tal történt feloszlatásakor, 1773-ban. Ad cUg 

azonban konku:rrenciára kénysze ri tették a polgári 
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g;yógyszerészetet, amelynek fejlődés ében ez a 

tény nem hanya.golható elo .l':.. jezsuita pstiké_k 

8 rend feloszlatásé.t követően - előbb vag:.r 

utóbb - polgári kézbe kerLUve szintén polgári 

p 2 tikaként érték meg s :Z:VIII-XD=. szé,za d for-

d l '.,.,_ 
l1 OJS.Lo 

A vizsgált korszakban ki.fejezetten a 

XVIIIG szEizadnak van döntő jelentősége a pati-

kák fejlődésa szempont jából. Sok tényező együt-

tes hatásának g~/Ümölcse ez: 

A század első felében erősödik várose.ink-

ban a polgáriasodás, megteremtődnek a pcigári 

patika ala pi tásához a s zükséges feltételek • 

. I~- város magisztrátusa éberen őrködik polgárai-

nak érdekei felett /pL: Kőszegen nem tanácsol-

ják Rösnernek 8 letelepedést, mert van már két 

patika, a harmadik ezeket csak rontaná/. De 

ug~'anakkor a patikusok esetleges kapzsiságából 

eredő hátrány októl meg kivánják óvni a város 

l ' ' 't po garsags. , ezért szorge.lmazzák a patikavizi-

i~z uralkodó központositó törekvéseinek 

szolgá..lstában, a felvilágosodás egészségüg~ri. 

vone tkozásában igyekeznek emelni és egységes i--· 

teni az ellátás szinvonalát. Ennek a következ-

ménye a Genera.le no r me ti vwn_, a kötele z ő vé t ett 
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egyetemi kápz~s i_ll. vizsga letátel.e az egyete-

men; kötelező érvén3rü g~rógyszerkönyv és taxa 

bevezetése. J';_ hatósé.gi pa.tikavizsgáls:tok is 

fejlődnek, 1784-től már a Huszty által javasolt 

szempontok szerint tCh·ténnek e szekszerU és szi-

guru vizitációk. 

A gazdasági, egészség'J.g3'i és müvelődési 

viszony ok javulás e. hozza. r:.1e.gável a_ század vé-

gére a patikaalspitások szaporodását. 

Emlitettek kivétel nélkül közrejátszanak 

abban, hogy a XVIII. század végén indul el a 

több szá.z éve lényegében alig változó gyógs-· 

szarkincs megtiszti.tása a középkori obszolét 

szerektől, amely folyamatot a napóleoni. háboruk 

blokádja teszi teljessé a XIXo szá.zad első 

éveiben. 

L mai, tudományos alapokon müvelt és min-

d k . ' ' f ' l' l t" d ' . t en l sza.mara egy ornan e. er_1e o ere menyel.-

a korsze rü gyógyszer ész etnek döntően a XVIII. 

szé.zad fejlődésa inditotta el. Jilunké.mban fejte-

getettek -· ugy érzem - elegendő bizonyitékat 

szolgáltattak a.bhoz, hogy a patikatipusok ki-

alakulésélt modellként a Vas m.eg;yei. 2:datokból 

eredmén~}esen lehet vizsgálni.~ 

A meg;yében a XI}~.sz. elejéliLg 7 pe.tikát él-

litottak fel; ebből a két elsővel, vagyis 



hz ~rodalmi adatok helyeabitése 

A helytelen irodalmi megállapi.tások, 

adatok helyesbítését részben s t2rg;ya.lás fo-

lye.mán - szUkségeszerUen az értelem érdekében 

már helyesbitettem a hiteles, ujabb forrásadatok 

a.lspjén" s.z adstok ujraértékelése avagy sza.km8.i 

o "- 'l ' k k'. "- k "- ,, megron vo. as o _ov e u ... ez ueoen. 

L főuri házipa.tikákkall foglalkozó részben 

Pélmai J. Bencze J.-nek információjúra elapitott 

közlése a Bencze féle a.datokkal, megállapité-

sokksl ~ • , ,.!.. •' • ' szemoenl ovavossagra ln~, jó példé.jE a 

Bencze féle történetir~sn2k: ami megragadja 

:fanté.ziéjá t, e. z t he, j l am os ténykén-t továbbadni<(! 

szerzett a. Körmendi Bs.tth~?án~y levélt2.:r feldol.-

' ' 'l ' t ' ' .. . tl gozasc.ve .. es a rense ~eg egeszsegv.gyl vona. _-co-

zésu forrésadat közl8sévelo ~Szakm2.i szempontból 

e::_zonben ez eromés viz nevek, később a kor 

S~iÓg:)!EiZ8l"'neveinek mesfejtése ill. elemzése 80-· 

r~n o'e me~Yl.'1k~ 1)0 .. c __ , l -"·ü lLc.l e kors.beli indikációk kriti-

,_,.,'l 
rL2J c.na 't t ' t ... , ' ' '" '• l' A· ve - crn1ssze szer·u .. 1.eg es .Lll.Oé~Ja \:ene 

fel nem róhc tóan ·- szs.kszerUtlensésel:::et. 

Landgraf J.-nak 2. Gyógyszerészi Szemle 1943. 

' k• _,.., • " " / .J...•• ' r ' • szeg sze.o"'_lr::...L~7l v:;.:cos g:yog:yszeresztJor--cene-cl 
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levéltsri kutatás következtében - téves edet-

tel ill. következtetésekkel szerepelnek. 

r k t' ,, .. , . ''l .L, 
ugye:ncsap~ ev es 0zoveny1 mege...L apJ.. t.. asa, 

miszeri.nt f{J.tte1 János .. ';dám az erla_ngeni eg;]e-

temen orvosi tanulmányoket folytatott, azonban 

mégsem lett orvos. A fejtegetett meggondolésok 

alapján ez a kor patikusainak az iparosokéhoz 

hasonló képzésének célszerü kiegészítése volt. 

Szövényi is többször esik a gyógyszerészet 

közelebbi bels6 ismeretének hiányában szemléleti 

tévedésekbe a korabeli. patikai tevékenység érté-

kelése során. 

A ezerzetesi tulajdonu patika fejezetében 

b6ven kitértem a Beradlay-Bársony-ban Abay-Eemes-, 

nek s k6szegi jezsuita patikáról kerekitett irás-

müvére. A másik sza!Gnai cikk Orientt6l ered, 

fia talkor i, a zs urnalisz ti ke elkapkodottsát;á-

.nak bélyegét magán visel6 irás. L pati.ka nevét 

is ,_ hibásan - "1\rany I\ürt"-nek irje, romanti-· 

kus 2.z a feltételezése iB, ho,;y 2 butorzatot 

a je zs ui ták 2 kertjükben el6forduló mindenféle 

gyümölcsfából fe ragták stb. 

Kétségtelen·LD .. le,::;ne;;;;yobb jelentősége 

I\Tékám L.-né irásainak ven., Bmlitett müveivel 

a. gyógssrzerészet története iránti érdeklődést 

- laikus körökben is - elképzelhetetlen mér-

tékben növeltes me ly et bizon~? i t a HRégi IEagya:b 



Patikák" számtalan, többnyelvCi ki.edása. 

I;·iindezekért - joggal neg~l elismerés illeti. 

-'-~~zonban közel ekkora a felelőssége is, épp könyve 

, •• ". l~·· l l t .... , . )... ,;' nepszerusege l"_ove~;Kez eoen: sa.Jnos 9 sok 2. ueves 

adata, következtet~se; gyógyszerészi szakismere-

tek hiányá.ban tévesen nyuJ_ gyóg~?szernevek értel-

' 'b mezese .. ez, indikációk kritik2já_hozo "i:, k6szegi 

patika" c. müvébe.n közel azonos tévedések vsnnek: 

'••' • "t fA" • b l D ,_-• l' 't n1oe.s a J e zs m a o- :c lClna .. e ;]e; weneze l"_ oz. ese 

kritikátlanul átveszi a ''nevei, a goriziai rend-

h2ztó1 kapott olasz ónxné.zas fajenszedényekii kér-· 

désében" i:.:z a né.s:Y dars.b Bencze J. tulsjdoná·-· 

ban lévó edény sohasem volt IC6szegen, mert a-

zokat Szigetváry Zoltán gyógyszerész hozta 

1917-ben Olaszországból. T6le vette meg Bencze 

az 5o-Gs években, eredetüket j 61 ismertG. 

L.. j elenleg a Soproni fe tikamuzeurnbe_n le~ t-· 

hAtÓ habán hordócske sem lehetett a jezsuitik 

nem szerepel egy sem a lelt.3.rbs.n. 

1 
. ~ ,_ l~ 'b l l ' . . .. )811 VlSZ ODt.r V2.nl18..L C. o_ 1 so V2 .. 02ZlDl1.1)D 

0opronbe 

.:o. kőszegi :patika 11 S.rvcrés2t intéző kirél;yi 

politik2.i biztos 11 Ve~s vS.rmegye viceispi.n~e. i.s 

volt P7~1~cn ~e~ .·nem az {rverést int6zte 17.~~~~ 
'"'ev V v--~ v.. ...; -
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februárben - ez eg;yébként 177 5 o februárb2n vol t -

hane~:n az 1773,. .novemberében felvett lelté.rt hi-· 

telesitette e. kemE,r8. és 2. pEspökség S_ltal ki-

k~ld~tt biztosokkal egytitto 

l . ~ ... .r • 1 1 ,. • 1 / ... ... ll 
y2~12 1uevago ClKXenek 1aezese: ~va .e neB 2 

- .. -" . '- ~ . ' t t . . . IO_Lc~SZl.lTGGu El2.g2_Sl00 .2_ Heg, nenern e K8.pUSZlll 

boltezetit /ide kerlilt az officina/ és 2 fed~l-

szék alatti falat - ez~rt látszik 2z cipü.let eme-

J.eteEH'lek az ntce. felől -·, hogy 2 drogszé.ri.tó pad-

lásnsk na.c;~yobb helye 1CGJt'en9 .üZ officine. mennye-

zet6nek boltozatilel nem voltak stukkóval sze-

gettek, mert szekkó felkép kertilt el6, amelyet 

csak a Svalla f~le 

Sva.lla. 11L.rs.ny Egyszarvun nevet adott 2 pa-

tik&J;.ak, 2 közölt HJ3;lső 2ztoist'\táiJ. vértsnu 11 eim 

esetleg a ke.marcli kezelés idej én lehe te t t l 773" 

nov en b er ffi.s 177 5,. fe bru8_r kö ZÖtt,. .1.\Z nL.ren~r 

1~ jezsuita butor k6szit6s~nek idej~t - 2 

hivetkozott cikkekkel ellent~tben - az 1.737. 

17~-:. kJzti id0ben tsrtoJl reilien2k emlitett 

megfontolésok sle:pján. 
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J.i'orrás és irodalmi a.datok összefoglaló kimutft..isa 

-------·-- --~--·----r~---,.----

Jl,da tok B evez et ő Tárgyalás --
Befejező Összesen 

rész 2.1. 2.2. 2.3. r8sz 
/ r e s z 

--·- -- -----
forrás ·- 48 67 17 l 133 

irodalmi 15 2o 18 "7 ·' 4 94 

-- - -
egyéb - - 5 2 - 7 

- -· - -- - --
összesen 15 68 9o 56 5 2.34 

- -·~-·~-~ 
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l l '·nt~"1 ~ · -<> J.:;.._ Q,.L t) Q~ 
A ?~17l"l6~oROQ~~o ,ro~6n~l,r ~~z~c&~.~~~,.,P~Ql. -- ..... ._,,\-'-'-o''-' .Ci>-.. ll... .o-~.-.c;.,",_ C'-' J!:.Lv'--C.l.,L.L,_.,.I_,'--'-

és a. n''' ó o'' sze rész P t Eé zi re. t, l q 7~. O<.! 0'.1 '"" -" -

Semmelweis Orvostörténeti LiuzewtJ Könyvt1í.r 

2./ J?erényi P .. : L. magyar gyóg~rszerésztörté.net véza 

:Kézirat, 1972. 3.o. Kőszegi Patikamuzeum 
.Ada t t ára 

3./ Péterff~7: Sacra concilis Fejér kodex IV •. 25c3{>3~-.o. 

4o/ Bencze J o: Vas F1eg~7e kórháze.i.na.k ?o o éves története., 

Cor:!.muni.ca t iones ex :Eibliotheca l-lis tori2e 

' es 

}:::edicae :dtingerise /további.ekban: Co.mm./l955o 56c ov 

5./ 8choenwiesner 9 St.: Antiquitetes et hist., Sc:.be.riensis 

Pest, 1791. 256.o. 

6.,/ PoTEkeLes I .. : Sabaria_ francisce.na I-I\/ o 19-27., o .. 

7 e/ Sze.le;y J. ~ L szombe. the l;~ri datnonkos rend történet e 
1938. 158-166. o. 

S .. / Chernel Y.: ' l ' 1t . Je-ene es mu. J8 
-,- ""t""'T 8zombathe1;,', 1877-78. TI. 79o o., ..L- .J...l. 

lo.,/ ~~=oln2.r ...:.: .. t:-2;erk.: J.:a_gyero:rszcf_~-~ története ~ .. ~:::p. 1964. 
159-Ao7. o. 

ll. .. í i·L,~fli.;er~ J·~.;~~: Ph2rmezeutiscbe Lltertwnskunde, 

Basel 1931. 51. o. 

16.1 

' . 
' Q .. 

Jeschichte der phsrmazeutischen Ghemie 

/einJ1eim 1972. 

n.o~-:1])1'l" Cl'1 ;r: ·.:..T " !· rn'''iv~S,.7 P~- tu·-·T't(,,-lr->+e 
...,., ~- -~ - ' ...... Q ... .J. o ~ ... ~ --~'--'· ....., ' .1'-1 ..... v u - ...... ...., v ~ 

167., 278., 3o6. o. 
1974- .. 

Orient G;y.: Az erdélyi és b~ntti 

tört~nete ?~lozsvár l926o 91-98 .. Oc 

17~/ Orient G~'.: im.: 16./ 97., o. 

18. l 
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1° l B' le'zv ·J.., l ' . ,; 
t _.. • ..., .. • ... 

i' ... gyogys ze részet megJ e.Lenese és f"ej lOdess 

Zala megy~ben 1711-1849-ig Doktori ~rt~l973. 
28-Jo. Oe . 

2o./ ~rakéts ):.~: Orvosségtudakozás Buclapesti ~iirlsp, 
19o8" 234"sz .. 

21 .. i IvánJ'Í B.: im,..: 18./ 21-24o o. 

22o/ I6": tört *'életrajzok, 
2'J.í Te.ucber C}c: Széchy }.cáris_ H_L l.lurán;yi Vénuszn 

Szombe the1y, 1933 •. 39.o. 

Vas 

T':"UZ"'Uimok e'~t-.--~l~4-í~~e r= r: 1-"o''-~- '-'v ,_ -- ..!... •..;:,._, VvJ- _....-Oo-.ö .. · u., 4l9.o. 
~Szombat hely, 1975. 

1885~ 

mer:;yei 

25./ 1-!a1mei J.: BurgenL.ndische EeimatbL.tter, 1969.l•T0 IV. 

26ft/ Iványi B4: _i._datok a Körmendi Levéltárból 2 pestis 

~~VI-·~·~VIIe századi történetéhez Com.mo~:~uppl. 

No.3. 1965... l5"o ... 
28 .. / Borsa. G.: li'rankovith Gergel;:/ Comm_"J.sz ... 
29(>/ Bencze J.: Srinnerung an Gá.spár Szegedi Körös 

Conlln. 1~.sz. 1959. 168.o. 

lJJ.o. 

3 o 1 Iva'<r'i 10 
• im.: 18.;' és 27./ forr:;_ssdst közlő munk:iinak &/ • ·-,) J..J•G -

gy6gyszer~szeti vonatkozásu megállapitás2i 

Jlu/ Iványi. B.,: Íl":lo: l8o/ 12.-0o 

32./ Orszégos Levéltér Körmendi J3E,tth;yánJ7 Levéltér 

/továbbiakben: CL.KBL./ ? 1.322 No.76. 1o-1l. o. 

Rohonc, 1634.V.15. 

OL.KBL. P 1.322 Fo.lo. 381. o. :Oobre, 

.34. l 
u: j ___,___,. 

Iv8.nyi 

Ivánvi -. 
36./ Iványi 

D " L>• • 

B" : 

B .. : 

i.mo: 

im.: 

~m.: 

18./ 

18./ 

18./ 

19-2o.o. 

26-29.o. 

l5o, 2l.o. 

~7,..,./ Eis.,G ... ; Klemmt,E.G; L'loorat,S.L .. J ... ; Sudhof,.:·-~ .. ; 

Vermeer,HoJ .. : G2briel von Lebenstein in 1\eue 

deutsche Biographie Bd.6. 1964. 

38./ 3is,G.; Vermeer,H.Jo: Gabriel von 1Gbenstein 

Büchlein 11 Von elen gebrenn.ten iaE:sern 11 

(;tul·+-.--;-.--. y>J- 1 q,c,r:..: 
).._j ·'-' v:::::,c. .... L' .-..__,v_.,;o 

39o/ J_,_rends,D.; Eickel,3 .. ; :Jchneider, '/": D2e !arenls.Ger 

einer mittelalterlict.:.en .Lpotheke 
-::-r~ "D"~ h"' P l. ~ 10 r o _; o,_..._ ;.,...'-'Lll'.:::; c,, _.;0 • 
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4o./ Schr5der,G.: Die pherm.chemische Produkte 

deutscher Apatheken im Zeitalter der 

Chemiatrie Bremen, 1957. 

4lu/ Takáts _Q o 
~ .. "'T.'' lN.,r .L'' t' t• t l' l l\~l1V8 ..... 0Q8S t. OT ene l 8.11U n12.DJ7 OJ.\: 2 

XYI-XVII.sz.-ból Bp.196:E. 52.o. 

42./ Ldetok e vizégetésről a dobrai vár leltáreiben: 

OL.ICBL. P 1322 No.7. ll.o. 16~.7.1.25. 

CL.KBL. P 1.322 No.8. 294.o. 1648.1.25. 

CL.KBL. P 1322 No.9. 342.o. 1649.1.25. 

OL.KBL. P 1322 NIY.1o • .38l.o. 165o.I.25. 

O./Iványi B.: im.: 18./ 7-S.o. 

44./ OL.IC2:L. lo/;>241" of> a. Ich mit meinem Ros.s schwerlieb 

ge.fel1en bi.n ••• 

45./ OL.lCl3:Lo 2_8 .. 419 •••• anjezo \"Jenig i,_pothekergesel.len 

in Grsz {l .... o 

46./ OL.KBLo lüscellanee 1587 •••• Paul ,ii.nkler, der für 

ei.nen fei.nen Apatheker berühmtv1orden, geht 

nach Güssing 

47./ m.KBL. 33.591 

o • o 

48./ CL. KBL. 33.592 

49./ OL.KBL. 3oo682 

5o./ Iványi B.: im.: 27./ 41. o. 
"7 l ~') C. " ,·LoÜ. 

52o/ OL.,Y"J31o J? 1322 No.-76. 8.,0., 

53./ Ivéin~1i B.: 27./ L:-4~ o .. 

54./ OL.KBL. 29.o88 

55./ OL.F'"RL, 19.o42, 19.o4J, l9.o~·J 

56./ H~}slavy ,K .. : SchlossapothekGn • ,.. .. auf clel_J1 Gobiet 

des heLJ.tigen Burgenle.ndes .... 

bs te:;.."'reicbische Apatheker Zei t ung 
It ,, , . v' ·•.c·j r,5- l 7" , OVé-2.00lEL ... 02.n: L...~:t:6 c... • 0101 ).,. 

:J 7 .. / l~ószeg V úro si Levél tár, 0ágheg~:i, GJ7Üj t és 

l +- ,...., , • k' --:r-r;·- r. 
~ov200la_oan: h~~.0~ 

<';8 l -.- ' . 'C • 18 l ?l _; · • ..L Vecny l 1..; e : lll1$c : e. ~ "'O .. 

59./ Klein Jskab levelei: 

1. levél : ."'.··- KBL. 26 s~.r:: 1645. I~~. 27. U .)....leo . -'~ 

~ lev 31 ; OL. KEL .. 26 856 l C:: A<'; -,- 17 "'• • -'-' ' ....... ·.~· -' . , levSl . CL .. ICEL .. 26 8<';7 1645. ~-:r. 17. ~ • . • ~. 

[ • levél : o~ .. E3:L .. 26 . 358 l6L~-7 .. X .. l) .. 
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5. levél OL.ICBL. 2.6o859 1648. II.l.l. 
6. levél OL.E:SL. 26.86o 1648. IV.l8. 
7. levél OL. FJ3L. 26.861 1649. II. l. 
8. levél OL.ICS:L. 26.862 165o.III.26. 
9o levél Cl.FJ3L.lo9.154 1651. 

lo. levél OL.EJ3Lolo9.155 1651. 
ll. levél OL.KBL.:.lö9~_I56 1652. 
12. levél OL.FillL. 26.863 1652. 
lJ. levél OL.lillL. 26.864 1654. 
l 4. levél OLoKBLo 26.866 1655. 
l-5o levél OLoKBLo 26.865 1657. 
16. levél OL.IillL. 26.867 1657. 

6o./ Ivá.nyi B.: im.: 18./ 18.o. 

61 .. / Iványi B.: im.: 27./ 52-55. o .. 
62./ B1ázy ;:. : im.: 19./ .3l.o. 

63./ B1áz:y ,l.: im.: 19./ 94. o. 

64./ Ivá.nyi B.: im.: 18./ 24. o. 

65./ Orient Gy.: im.: 16./ 98.o. 

I. J l. 

IX~l9. 

IV o 22. 
Xo 28o 

II • .ll .. 

v. 4. 

II. 24. 

II. 26. 

66./ KVL J.cta l:iiscel1anea 

67./ KVL •. Acta Iüsce1lanea 
1647-1649. 24.cs.; 

1644-1646. 23.cs.; 
6s.; rrv~.s. 

1647 .j un. 2o. 

1645.okt.J. 

69./ Kőszeg Város Polgá.rkönyve /további.akban: KP./ I.köt. 
/1651-től/ J.p. 

7o./ KVL.S. 

71./ Bariska István levéltár igazgató /Kőszeg/ szives közléss 
72./ KVL.S. 

73./ K2. I.köt. J6.p. 

74./ Klitte.l "cselá.d.i levéltár" /továbbiakban: Kü.L./ 
75./ KV .• L. 

76~/ IC;s.zcg Vé.ros Jegyzőkön3?Vei /továbbiakban: YCV .. jk./ 

17.köt".36o.p. 
77r,/ I~.jk. 

78./ KVL"iS .. 

1665. 
1666. 

l3.köt. 

l4.köt. 

79c/ EJ?. I.kö-G. 72.po 

l6L1 ·p - '·- . 

8o./ KV.jk. 17o2-17o8. 22.köto 392.p. 
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Blc/ Y:V .. jk~ l7o2·~--17o3" 22~köt .. 54.6 .. p .. 

82,/ KVL.::i, _, -.··· -.-es h."t.::.~..w .. 

3(./ szUletik/ 

85./ rcv.jk. l7o2-l7o8. 22.köt. 74!f.D. 

86./ EV.jk. 1651. évi mag;yar nyelvU kötet l46.p. 

87./ KV.jk. 1651. évi német nysJ_vi: kötet 17 .~J. 

BBe/ Kü.L. /me.gyar fordításban: HTörvén~_les leirása és 

felosztása a Herpyus Dániel patikus felesége: 

Anne. Borbála halála után fennmarad t vagyonnak a 

két örökös: Küttl Sámuel és Herpy Eátyás között 

1711-ből/ 

89c/ KU.~L. /ICüttl Sémnel tirociné.li.s bi.zon~í itvé.n~12 

denisch Gottliebtő1, Sopron 171.3 .. IVo7./ 
9o~/ KU .. L .. /l'anltTler J-~ kőszegi városbiró levele Yhttl 

:CáEmelnek Sopronba 1712. • 26-ár:J 

91o-/ H2zy Jenő n~y .. lcvéltá.r iga.zgstó /Sopron/ szi,.tes közlés·e 

92 o/ Kl5 .• }~" /pa ti ka é.ta.dá.si okm&ny ~ 1716 .. l 
93 e l Kü.o Le- /Küttl. IS2.nuel hé.zsssé.gi. szerz.6dése ;:;ovi t sch 

;3opbie Eleirável 1716. .23./ 

94./ EV.jk. 

lW.ttel 

2l.köt. 

23. köt. 

és Chernel 

35o-352.p. l7ll.VIII.l3. 

9./ BL o. 

Yrónika /továbbiakba.n: Ei:lo&K./ Küttel Ir:tv{:_n 

áltel 1Glo-ben kezdett cssli.dtörténeti nepló és 

15zleti könyv 

97./ 15io1. J.sz. irat 
. ' ' ]' ' l~'ogyszeres z cepzes c. I?ag;yr-::z omb2ti 

men Co~n~ 57-59. 1971. lo5~o. 

99o/ Domonkos C .. : L gyÓgJiité.s céheE szervezetei ~·.-ie.g~rar-· 

.., .. , .. 
j_ J... 

Oro'76C':"on F6zi~r>"='+- J07C.. ··:··iozt ~r:;-. l-~- 1 ,'7,r-d~m W.:.IC'-Q -~ .l'-'-' ___ c..v, .. _" Vl1 , • .J_ .. ;_ .) . .'<1•--'-"•"-''-'V.l• 

Ldottárs-. Sopron 

Lehranstalten Deutschland~'1 }~dicamentum 17, 
/19'76/ 93ff. 

lol./s./ ".-:;debreceni Kazze.~r ps.tika könyvleltárs: Ee.jdu ~Bihsr 

mez:'ei Levéltár:TV.A .. lol3/I"/b Invente.rium 2pothecse 

Liberae Reg. Civitatis Debreczen de Anno 1771. 

b/ J~ székesfehérvári jezsuite patike kön:yvlelté.re_ 
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c/ Soproni menuál.is 175o ... körül~ SCEKL n_;rany Sa.s 11 

peti.kamuzeu..:u, Budapest 

lo2b/ Ern~re;;l J.: Blenchns l'Iedicaminwn eoe- Bp.l9o5 ... 22.o. 

~dám felszabadit6 levele 

No~ 4 v. 9 SZo irat/ 
l 4 ' ' .. - ;·-··t~ l -. ' • • "l -.L.O 1 o/ 1:::.-l .. .i..J. .t': . .U v 8 . JallOS .~S.a.a_m seged_ eve..Le 

lo5./ 

lo6./ 

Eo. 5 Vo 8 sz .. irBt/ 
·~· "k l~' 17'1 38 k""~ 1.'.... v il' J .. o r o o-· ..... ·J .. - o ... o \J o 1761. 491-A92.p. 

Linzbauer X .. F.: Codex sanitari.o medeEUl'lgo l--7.köto 

:Buda, 1852-1861. 

l ~~ l 1{''' y o • LU. ·'-'• /KUtte1 Jcinos Ádárll ep pro ba tios bizony i.tványe 

No .. 6 vb 7 SZo iret/ 

l ,.., l ] ..... .". l' l 'd. ,_ • . l . t ""'" ~' l (• . , oo" -·,._.u.t)!.- .t'< cse_a .l .r\..ronlKa szerln- J:\.Uu""Ce_. ,_;,a.mueJ. 

~lete utolsó n~gy ~vében beteg volt./ 

lo9./ KV.jk. 1775.okt.2. és l784.jun.28. 

llo./ egyetemi diplomája 

Illo/ KüeL. /Küttel István II. egyetemi diplom2.ja 

rest, l8o2./ 

112./ ,, KUttel cseléí(ii gyüjtemén~'ben 19~-5. Lltá.n megmaradt 

>~I=~. sz~ előtti s.zakkön;]vek felsorolása 

113./ Ld.: loL/ jeg~'zetben a debreceni pati.ka kön~,v

leltárát 

114./ Ld.: loL/ jegyzetbens sz~kesfehérvári jezsuita 

patikaleltárat 

115./ Ld,: 76./-ban idézettet 

116./ K'J.jk. 1736-1738. 28.köt. 1736.III.6. 16.!). 
l / l ??C 17~ 28 . '1736 TTI" , l~ . 17. Kv.jk. , _,o- )8. .kot. . . ·-·- .o. ..p. 

118,/ Kü.K. ~s KV.jk. l73o.V.29. 

l 7'' 9 l7t2 ·- . .J -. r ... 

27.köt. 79.p. ~s 

29.cs, l74l.III.l6. 
37 4--375. p. 

119./ Kü.Y. /Yüttel 82.mue1 örökségei.: 1711., 1721., 1731., 

17!:3., 1758./ 

12o./ I~.jk. 1745-1748. 3l.köt. l745.I.2. 3-4.p. 

KV .. jkc> 1749. 32oköt. l7L1,-9 .. I .. l4. 25 ... p .. 
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122./ Ld.: 81.-83./ alatti jegyzeteket 

tervezőmérnök, V"":.Tl Bp o megé.lla pi táse 

124./ KLloKc. 

l25c/ Katona I.: j~"' habán kerámia :',Ie_g~'erországon Bp.1976o 
ll. ,19. o. 
. l- , • , l ' 

. ü. me.g~?ar ~-eraml.& es porce-an Bp.l978 • 

.32.,' 45o Q,. 

továbbá a 2.1.6. és 2.1.7. részben irattek 

126./ Emlitett kisebb sulyegységeinket e SOI!:KL elódje 
1964-ben begyUjtötte 

127./ KVL.Act.MiscQ 1665.XI.lo./Herpy l·'iá_t~,rás 1-.':iklós számláj2/ 

128./ K.i?. I.köt, 1712. :C:II.4. llo.p. 

129./ KV.jk. 173l.V.ll. 132.p. 

'1 < l -·,/o. 

131./ 

KV.jk. 1729.VII.5. 38.p, 

KV.jk. 174l.=:II.19. 496.p. 

132./ Szombethely, 1753. "Szentlélek" 

Hohonc, 1763. HAngyalu 

I'inkefő, 1786. "Udvözi.tő" 

Sárvé.r, l792u HI,,legváltó 11 

i3ZO!'.i1bathely, 1793" Histen Szeme 11 

/szerző kutatásei alapjá.n/ 

133./ }iovotny, O.: Die Entwicklu.11g des pherm. Grosshandels 

ÖAZ. 7.8.76. 

• • • 

13~-./ Bariske I.: Iüizdelem ez e.usztriei z<:í.logon lévő KőE:zeg 

135./ 
136./ 
137./ 
138./ 

lJ 9o/ 

KV.jk. 

KV. j k. 

},_V~jko 

LV .jk .. 

KV. j k. 

város8 és az ursdalom között 2 :;~vr.e.z. 

derekéin 

Vas megye multjáb6l, Levéltári ávkönyv, 

Szombe.thely, 1976. 78., 92. o. 

175o.X.l3. 317 oP• 
176o-176l. 38. köt. 1761. v. 29. 

l 76o-l 761. 38. köt. 1761. VII.lo. 

l76o-176l. 38.köt. 1761. -vrr. 28. 

176o-1761. 38. köt. 176l.IZ .. 2. 
ll}o .. / CL.3TT.Dep .. Litterario ::Eolitic .. L~an., lTo.l2~'-/875, 1773~ 

141./ Duka-Zólyomi D.: Kritischc Kommentar von Z9T~v.Euszty 
l 97 2o 
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143~/ E:V-O)jk~ 1739-1742. 29 .. köt(' l7~-2~ITI~6t> 55o~p~ 

KV.jkti l76o-l76l~ .3B.köto 176l.IV917 .. 586-:8/.pfl' 
144./ H~?SlEv;y ,Ee.: .Burgenl:J.n.dische .. ~l)Othekcn '"~. 0L.Zo 7 o 8o 76. 

ry ., • .,, 
t..:e . ..Lal ..:.:.u: Jyóg:yszerügyi szervezés 

:iyóg;yszerü_gyi szerve zés Egyeter~:i jC:gJ'zet 
Bp., 1972o 

BareO~ay--2árson;-I: 1~ :-·IC.óJCrorE:rz,{s;i G~-'Óg~.rszerészet 
története I .. köt. Bp. 193o. 

Lbc~J7 -l~·emes :J.;yo-től 90o fejezet 212 .. 0 .. 

1~-7 ./ ~:·:eg;yer Iperm·L5.vészet 19lol> 35o o" 

VII. k(jt.:. 

Voit I' .. : nési msg'?ST otthonole KC:EN~r., Bp.l943o 
196o' 19CJ.' 229. O. 

-1·J?!._·4m._ 'T -ne'., : !co·sze~l· ~p-Ll"lr~ Bn lQ(~ ·-~-·-- . .!Je- .. .r,__ ..1 b _Jo.L _,.._o -.L'"'• _". __ ,c 

Hékánl l.o-né: Eégi rneg;yer pa ti .. l{{k .Bp. 197lo 

Czagány I.: Liag;yer ország barokk pe. ti.kái 
Comm.3CJ.ppl. 9-1o. Bp. 1977. 9l.o. 

14-8'"/ Vids l\1 .. : L Budav&ri n.io.ren;y 02sn pe.ti.ka BNy~ ,.Bp ... l97LL, 
' es 

1.".Cörté.ne lm i 
t ' . . ' ' k ' . t ' sz er e.rl IJereno.ezese maG;;}e.rorsz&gi. opogrs:-

fiijs Comm. 71-72. 1974. 

15o./ YV.jk. 16H-1681. 16.köt. l h 7 r:: ·.-;--.- o 
,_. 1 .--'o V ..L.<> ./• 78.p. 

15L/ Y0!.jk. 1674-1681. 16.köt. 119-12o.p. 

152./ i···he:1""'i"'"lQl i?. " im • O / v_ ... v_ --'- - ..:. .. o • -··'-o ~ 7 • 

~ 78 .. -:;_y c l"' :r~.' Ó c;;y sz er 2 o z t ~J. J Ol:l{L.yi =.'il' b LJ. l o. t 
irte3it6je, 1932~ V .. l5. 
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l ~o / 
- .... ·J o l Eék2m :L.-né: 
16o.,í 3encze S .. és Dombrádi I", a jezsuits bu_torzs.tot je-

lenleg resta.uráló faszabrész restaurútorok szives 

közlése 
l C, l .. " "] l7C "7C1 -g '··~ l '7,..1 --·····- . .. 7 ,r ~,o _C.Lo 1 .hvo:-J 'Co- ....... ,oO-··..L O .,_ jt.KOLo -lb ._Vj_.L.j_.J.d .. Lj.';)-(l..j.u.p. 

176o-l761. l 761. VII .. 21<) 72o. p .. 

Pstikemuzewn_ I .. dc:.tté.ra 
--~ ~ "1 -,--. " .t:.ara.o_j_B_J'·-·narsons: imo: 

lm.: 

H6./ 
l 46o/ 

l66Q/ Sicklhorn,R.: 1-.Clssionsepotheker ·.foV.G.dtuttgart, 
1973. 27., )o., 8~. o. 

167 .. / l773~~:~::.2oo Dr.:S.hrli.nger Ls_joc jelentése c. jezsui.t&k 
-- ' '1 "'" •• .. . Aero:x: me.so au,LOSzegl l?e tika_muzeLUn 

J:,. da t t ár 

168._/ Hékám :Lo-né: im.: l47.í 
l69./ L l6o~/jegyzetbcn emlitett restaurátorok szives közléss 

17o./ 6ooo-6ool.sz. lr=ltárksrtonok s.z Ipc:rmüvésze ti 
IiTuzetunban, _;\datt2r, Bp~ 

i.mQ : 147./ pes t i pa. ti ka_ 43 .. o. 17L/ Voit 

172./ Voit im.: 147./ Régi magyar otthonok 
196., 199., 229., 316.o. 

173./ fichoen L.: L. ::~VIII~ századbe li. képz6- és ipermüvés z 
jezsuitc: frátereink T8rténetirás 1973.3. 

174Q/ Cz22;&ny Io: i.m.: 147 ol 
175./ 

176./ 

OL.Iil:T. D ep .Li t terari o l'o1it ic .lia n. 177 3. Ho.124-845 

Gr P:l)~rl· t 0 ~_l. ,o ,._ .,_,···n·-rT-.L "Z 1· r-,..,a 'J'""P~r.., ".,70_" ,.,.c: ze-rkinc o 
_ '--"' - .<.:>. .J. .. Y ..L . ..L 6 0 •- · ~: 1 --Q .. )' c..L OV .:;.<J '-" . • '"- ' '-

Vi.zsgálB.ta 
Doktori értekezés, 1979. 57.o. 

177./ :sővabbet leL erről:""' gyógyszertári 1aboratóril!.m a

lekulása, gyóg~rszerészi munke_eszközöknc. dolgozet{t 

szerzJnek, 1973" ~.o;~ICL .. Ep .. 

17 8 ' ·:· .. ' . T • 2~ / 
, 

1 ."j UZOV2ll2l _.... .. : lm.: -'i·• 

179./ EV.jk. 1777.III.7. 26.p. 

l 8o o/ 1l'orkos tT. J.: T·axa J?harrae.ceu..ti.ce ?osoniensis 
Pozsony 1745 .. 36 .. p4' 

2ll.o~ 



182./ 

183./ 
~~rn~IeJr 

:Crn;yey 
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T ; im. : <J o 

J o . im. : . 
154-./ 2loO'Oo 

15~./ 2o7-·2o8,o. 

184~/ Gicklhorn,Re: im.: 166~/ 84.o. 

l85.í KV.jk. 176o-176l. 

186./ 

187./ 

lB8e./ l 77 4. XII, 6 • 

JB.köt. 176l.VIII.l8. 
746-748. p. 

l77J .. Zio24~ 
99 .. p .. 

189./ EVL. Acta miscell.anee 1775.I:L2. 

l9o.l KVL. Acta misce11anee 1662.1:II.l. 

191./ Rvs1avy,K,: Dic Zisenst:cLdter Apatheken 
·~.~- le l ~g ()l-'.._LJ. O.,. Oo( o 

102 l nl~z-, : • •n . -1° l . ""'" o .G . .__.;. 0 ~:.o o -1-ú o ~ _,; c 54., o • 

193 .. / I)erényi J?~: im.: 2./ 

194./ Schvve.rz,Io: _t:..us Beitr.:.~ge zur Geschi.chte des ung.o 

Lpothekenwesens 

I'harm.Post 1894. 



l". sz. l;6n" 
J.- V .i::' .. 

2o SZ .o kép: 

3.sz. kép: 

4o SZ o kép: 

5. sz. kép: 

6.sz. kép: 
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k e 

Vasvármegye u.n\\< nro:rta .?~urea "-s 
L' ,_, -.L77r -''l terKepe J-!)v 

.i-'._ németujvári vár 

11. rohonci. vár a XIX"sz ... -ban 

h O F '"j"'" l _i-:.. ro one l v e. r pa -c l fE~ JanaK lelt&ra 
"~ szalónaki vár 
Klein Jakab J3atthyé,n~ynak i:cott 
levele 1647. 
Patika a vöröskői vé.rban 

oldal 

13. 
26. 

.31. 
1634. 44. 

46. 

II .. térképváz la t: Föl.desuri házipe.t i lG-ik Vas megyében 
a :;;:vi-1.vii. sz.-ban 

7.sz. kép: 

8cSZo kép: 

9oGZo kép: 

lo.sz. kép: 

ll .• sz. képek: 

l2.sz. ' ' Ke p: 

l 3 c• z ....... o • kép: 

14. sz. kép: 

l5~szo kép: 
16.sz. káp: 

17 .sz. kéo • " . 
lS. sz. kép: 

l9.sz . ., kép: 

2o.sz(t kép: 

Herpius JEinos Kristóf házassági sz er
ződése 1645" 
Herpius l~-1áté I'':.:i.klós. házvéisár.láf3i szer-· 
ződése 1665. 
J;, ttFekete Szerecsenyn DB. tika átadá.si 
szerződése 1716. " -

Elittel Sámuel stuttgarti vcindorle
vele 1715. 
A "Fekete Szerecseny" patika 
Kőszeg 1746-be.n fostett k8pén 
A ",'::lzerecseny" patika-ház 1898. 
i1. XVII. sz. közepéról származó 
táraasztal 
A tára "Cortic.Citri" feliratu fiókja 
,illvcinyedények a Xvii.sz. végéről 
Habán jillegü edény a XVIII.sz.--ból 

XVII e s.z" -i fa tégel;yek 

I'/Lozsá.rpár a XVII o sz" végéről 

li jezs.ui.ta rendház Kőszeg 1746-ban 
fes.tett képén 

A kőszegi, volt jezsui.ta officina 
butora 1891-ben 
Ji jezsuita officina eredeti fatégelye, 
átfestve a XIJ:o sz.-·ban 

62. 

6" .)• 

73. 

76. 

87. 

88. 

91. 
94. 
96., 

98. 

loo. 

126. 

l3o. 

132. 



2l.sz. 

kép: 
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A volt jezsuita patika másodlagos 
helylíl:én 

A Kőszegi Patikamuzrum első részlegének 
épülete ma 

oldal 

146o 

147. 

l 
i 



KUttel 
'll:l62o. 

L Küttel l ' - l ' ' . t ·'b l' . ess aa eszarmazas~ e_ ~. 

Je.nos Gál · b 'l Pornrner Lnna Bor 2 a 
_ _,_'-'' lo:c6:..:9:..:3:_·:__ ___ --~-------~"'--J? +l 71 o. körül 

jl663. 

Sámuel aDoth. Sovich Sophie. Clara 
*lb9o. ~ ~~- +1721. 

-~ -r;opl?~ 
. i t 

\--.,,_G~Iörgj' Sámuel Susanna Cathe_rina 
' ' ·,, 

", ' -----
IL o0-"1.721. 

········-.-· --· ····· .. L- ........ ,. 

Plöchl Rosina 
7f __ ?--- +1758o 

János i'.dám apoth. István I. e.poth. ldá.ris Sophia Estera 
d738.. +11312. /Reitlingen/ 

\ 
Ludvig Theresia 

---------------* ~? -· + ~ 
&1766. r-----'=l , . .c.::_::_o __ T · ·---· --- .... r·- ·· --··------~--- ... , 

Jé:inos JoZepha. 'l1heresi.B Ka terina. Is tyr~ n II, enoth. 
*1782. +1826. 

\ 

Ludvig Katé<rina 
d 79 q. +1854. 

f .. df_l_8_~1-5 • ..:c._ .. =. "__ l 
·r·---· 

Karolina Károl;y !iM~: ~~{i~~ .... ~ ...... !h.. Ferdinánd Vilhelmina 

( 

iLelan ie 

\'fsgner nosina 
""? ·18"1 ~T', ./·o 

r-------~'-:-T • .. cpl85o • 
Istv6n IVoeDoth~ \ 
---i 82f +-fu 6o .. 
"'- · -' • u~ ·""'· Sc~mid Hosina 

• 1

/ . •. ?x,-, o h 2 _'K~- + ? 
.LL. -~ -U_; o 

ICc.rolins. Emilie Ernestina .2-.ugusta 

Schneller Liel.2nie 
*~ +19ole 

cp18so:--
, - -.-----~ ·-r . --,,--~----, ·----~ 

IstvS.nv. Ferdinánd Dezső :-z;Yó:::.~ysz. L>~me Viktor Ella 
'Ez; 83b .Í958. 

~=ov 2 cs 
---------- :?El892~ 

1912. 
~N Dezso r;vocrvsz. 
ú917. 

}:~e.rgi t 

Pirossal aláhuzattak e ii~F'e ke te C· wzerecsenyn patika 
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ésszefoglalás 

Célkitüzés: 

iifiunkámbsn célul tüztem ki. a XVI-XVIIIo9zázadból 

' ' v szarmszo, s as megyei gyógyszerészetre vonatkozó forrá-

sok és irodalmi ada tok felkutstásá t, a mf.r közölt forré

sok és adatok ujraértékelését. Lii!i%"zekből vizsgtlni., be-

mutatni és értékelni. kívánom a kLilönböző tipusu pa ti.kák 

'l . 't ce_J a . , 'l . 
szeme.~:yl és tárgyi. feltételeit, gyógyszerellátó 

tevékenységét; e kor g~yóg::?szerészének szakmai körülmé-

n;;rei t és társadalmi-·gazdasé.gi helyze té t~ 

f,Iunkamódszer: 

i, munks. történetileg hiteles korabeli adstok ok-

nyomozó módszerrel történő értékelésére épül, s. törté-

ne t tudomány és s. sze rvezéEtudomány elvei és módszerei 

szerint. Lz egyes jelenségek, történések egymásra való 

kölcsönhs.tásának, összefUggéseinek áttekintése érdeké-

ben párhuzamosan vizsgálom s köztijrténet, hely történet, 

tudománytörtj:Ínet, egészségügytörténet jelentős hs tás u 

eseményei t. 

)-,_ munka j elentősé,Y;~l. 

' k · l t "s ' 't bb~ l ''-.t\ .. mun ~a Je .en o ege o. 811 .avom 1 hogy Vas meg~,7e 

sajátos adottságai következtében a mai I·Iegyarországnak 

talán eg;yetlen meg~1éje, ahol 8. vizsgált korban e. l~el-

. d ' 1 , .. , d,, ' 1 .. l' t" l l ' f . ' . t ' . Vl eKnez vagy .tr e..!..yttez .!.-coze l oen lason_o _·eJ..t.et ·seg~ 

állapo tok vol tak, ennek következtében sok e gyÓgJ7Szeré-

szetről - szerencsésen - fennmaradt levéltári forrás-· 

ade.t és hor-

" 'k ,,.l -l ' 'J ' l l ' '" ' ' QOZZB ... VB..1... e.l_,;.:ozasom Sl.:Erene-c ..... enecóseget. 
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.f ... nunke. eredmén37éből a má.nak és 2 jövőnek, s_ z;yÓgJ'sze-

résztörténet és a szervezéstudomén3r szakembereinek 

hasznos ismeretek állhatnak rendelkezésére e tová.bbi 

v i. z sgál atokre alkalmas ;c-10dell ekbőJ!:. 

L munka eredmén\.rei: -- -
1./ L földesuri házipatikák fejezetében a Vas megyei 

Be.tthyány birtokokon folyó "vizége tésről" tudósit szá_-

mos forrásadet, amelynek segitségével nyomon követhetjük 

ezt e tevéken;ységet egészen a há.zipe.tikák f'elál.liti.sé.ig, 

amikortól mé.r 2. patiku~s feladatS.vá válik e.z aromés vizek 

készítése. 

Ji. Ké.da.sd;y birtokolcon kettő, s_ Batth~yán~;i birtokokon 

··~t'' ''j''d''"'l d-'-,_ 'b 'll o u pa l Ka niLl :eo esero. ven e.r a. o cs 2 y.,_ e_ meg;ye en .c. ..:-:.. e. -

tá.rak a_la.pjé.n ezek nagysága megeg3rezik a Vöröskő várában 

fe.r.u1m2radt földesuri, ill.- a kor polgári pe.tik2ival. 

3zek e ténvek ellentmonds.ns.k 8_ korá_bbi. szektörténészi - -f.) -

álláspontnak; miszerint a f6urak házipstikái a f6rend 

' l .•d. es CS8,_e_ JS, házanépe igényeit volt2.k hivatv2 kielégi-

teni. Erre 2 célra nen lett volna ennyi patikára szük-

ség. h patikák mind a törökt61 veszélyeztetett, a Rába 

vonalától délre eső területen kivül b.e1:Iezkedtek el, 

ez 2 t~n-\T támesztotte slé s. feltételezést: alap.) i tásuk-...., --u 

ne.k stratégiai oka is lehetett, ezekb6l lé.thatták el a 

birtokokat véd6 végház - végvár rendszer katonsságát. 

fe1tétele~3Sst lá.tszik bizon;yit2ni. ez 2. tény is, hogy 

a törökvilág megszüntéve1 esik egybe c.. l:.,_é_zip2.tik{k i~~eg-

sz·i..-tnése .. 
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elott 2 pati.kus helyzete - e. földesur fizetett s.lkalmG-

zottja., a p3_ti.ka fenntartása, a ber~zerzések az urade.1-

mat terhelik -·, sze~nben 2 korábben isr:1e1"tetett /Ol"ient/ 

erdélyi edatokkal~~ 

·. k"l k' kL i"" paLl:CUS epzeu u 9 feledatkör6t ez alkalmazási 

pénzbeni és természet-· 

beni jave.dalrne.zásával egy·L"ltt., 

Kevésb6 eg;yértelmü e házipatika ellátási körének 

cselédség, ketonaság, a török foglyok sz2.mára rendel-

kezésre á.ll, azonban a majorsigak cselédsége és a 

. bb ' 1 ' l l ' ll 't ' ' 'l . ' t J o a.gyoK orvossagga_ vs. o e a. ESe.ro nlncs 2QB 4 

2~/ A k6szegi polgári patik~ról a legkorábbi edat 

16sL5-ből van. Hc'irom generé.ción kere E, z ti.:' l e; Herpiusoké, 

1716. óta volt J:J.ittel kézben. L Kőszegi Levéltár és 

vel e kőszegi n]'ekete Szerecsenyn pe.ti1.ce e. polgií.ri 

patika kialakulcisinak, fejl6d~s6nek ele~ezhet6 modcll-

t . k ··~r··' ' ' ' pa l_ a nn.L.,.oo.eseneK, ellát~si körzet~nek kárdései. 

Különösen értékes a =~VIII. sz&zedi petikus képzésénel:: 

f "l "' "' '... ' ' t ', ' '~ ' t . ll _eJ-Odese 0 ao.~:cumen a.LO OKme_nysoroza , l • 2 pe.tiké--

ból fenruna.radt butorzst, ed.én;yzet, eszközök a petike-

há.zzal eg;yetemben. Iündezek lehetevé teEzik a patika 

teljes rekonstrukci6jit~ 
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Kőszegi s.datok alapján n;yomon követhetjUk 2,z or-· 

vosi kézipatikából kie.lakult nyilvá.nos patika sorsát, 

továbbá tudomást szerezhetünk a magisztrétus 11v2rosi 

T',..... t i k""' n:.:~ l r- - • + " J_··~,.. ~{'""T "' <::::!. - • Y':-~ l ~Je. ____ o---· c~Pl'.JO uO ..... eL,e,_el_Q .• 

3./ J, szerzetesrendi petike fejezetben sikerült hite-

l .o , ' cl t 1 ' l t. t ' . . . t 'l le" ' es ~orr.asa .a o.c:re. lSZ eznl a JeZBUl s.K .• oszegl meg-

j elenéaének és a patika. felálli téf.sának időpontj a H, a 

patik8 elsődleg-es hel;yét a rendházba_n - szemben a ko-

rábbi irode.lmi ada tokkel Q triegfogalmaz tam a j e zs ui.ták el-

titkolt eredeti patikealspitási célját. 

Jl'oglalkozom a remekbe készült officina butor kelet-

kezésének ve.lószinüsithető időpontjával, a készitő je-

zsuite fráterek, 

'"l , l me. yeve ... 

'-]"'' .,..., ..... .o"t az apo~.>e (8.rluB-lDil.rma~lUS J.ra er sze-

A pa tike kirgyi feltételei: edényzet, g;yógyszeranyqg ok, 

eszközök ismertek a patika árverési leltárábóL Ezeknek 

ésé.forrásadatoknak e segitségével meghatá.roztam a j)atika 

, 'll, t, t , k ' 't t 'b l ' l ' . t. k' gyogyszere. a o eve enysege· , ova )a B. po __ garl pa l .a-· 

ra gyakorolt he. tását. Na.gy szerepe t játszott a konkur-

rencié-~b2n e_ j ezsu.iták vár:unen te 2 egzotikum utánpótlésa 

szemben s polgári patikusokkaL 

I"' jezsuita pa tikák v8.zolt e1őn~yös helyzete, diszes 

kivi.tele, gezde"g felszGrel.teSge is kényszeritette 2_ kor 

l ' • t'k ·~ D 'l"'' po garl pa l usa1~ a ~eJ ouesre 9 

ügy fejleE.ztő törekvéscin felül. 

-.-,' "l 'egu_ érintem 2 jezsuita patika polgári kézbe kerülé-

sének köriJ..lményeit és Svalla é.lteli a.z 11 .-:~:re.nJt Eg37-
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l;Iv~-'lkám soré.n e.z u.j forré:sadatok se3itségével 

több korábbi, a tárgg"Yal foglalkozó közlernény e.da-

tait cáfalom .rneg, ill" helJrezem más megvilé.gitásbo ... 
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H á l a s k ö s z ~ n e t e m e t f e j e z e m k i 

D Ro Z ~ L h I K ~ R O L Y 

az orvostudományok kandidátusa, egyetemi docens, 

sorPE :c)J'\76temi Gvóo·vsz eY·t:lr i.cG.zon'ató urns.k, - o.J -- v Ou - '-'- .__, 

hogy munkáme.t szives volt figyelemmel kil>é:Bni, 

't'k t ' . "l~- t. ' . ' •t . er e._ es anacS2lva. ve.m.oga 111 ss lré',nyl anl., 

:ózeretnék ez uton is külön kös zönetet monde.ni 

Dr.,Anta.ll József mb.főige.zgBtó urnek 
/3emnelweis Orvos történet i nuzeum. Budapes t/ 
Drc.Bariska István levéltá_r igazge tó 
IV ' . - 'l t' 7" l arosl .Leve""'". ar .~.~oszeg 

DroKi.ss Méria h.,levéltéirigszge_tónak 
/Eleg~Tei. Lev-éltár 3zomba thel~l/ 

ur nek 

Dr.Klittel Dezső k8.ndid6.tus, egyetemi docens~ 
főgyÓg;ls ze rész urnak 

/Vas m. ~.renács Gyógyszertári Xözpontje. ~·3zombe. thel3r/ 

szives, önzetlen seóitségükért ill .. e forré.sok 

rende lkezés:~ernre bocséj tás§ért. 

l 


