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Gyógyszerészet 15 174"-lH„ 1971. 

A BUDA VÁRI „FEKETE SAS" GYÓGYSZERTÁR 
CZAGÁNY ISTVÁN 

A „l'herapia Hungaricri." 1969 Ú\'i 1 szá1nának ha
sábjain bcszán1oltunk a Buda vári „A1a11y Sas" 
patika múltjáról és műemléki maradványairól [l] 
_1\fost fülytatásképpen ug:y~anennek a területnek a 
„_Fekete Sas" gyóg:yszertárát szeretnénk is1nertetni 
Célunk az, hog);- :\rf~gyarország fővárosában a köz'é1)
kori egészségügyi \·iszonyokn1eg1ajzolása után a ba
rokk kori állapotok főbb vonásait is tisztázzuk [2] 
E n1ásodik gyógysiertárunk az elsőtől helyileg nen1 
n1essze, egy ha,sonló, 1Iária Terézia kori (1940-
1 iSO) lakóházban működött Műemlékvédelmünk 
ered111ényeképpen az é})ület szé]J f1-eskójt nen1régi
ben helvreállították 

A patika XVIII századi helyiségei két gótikus 
l,ckóház összevonásából keletkeztek [3J A XV szá
zadban azonban az é1Jületek 1nég nen1 gyóg:yszertár 
céljait szolgálták, mert a nagyobbik valószínűleg 
H34-ben Váczi Jfiklós ötvös, 145i-ben Henrik íj
gvártó, 1479-bcn Dénes posztókereskedő. Péter 
nveregkészítő és Pwkop késkészítő, 1487-ben pedig 
Olasz Jf árton szabó birtokában volt [4J Ez a palota 
1504-ben a n1agya1 pápajelölt Bahócz Taniái!J l1e1-
cegprímásé lett, aki 1521-ben az esztergomi 
Annuncia.ta-kápolnára hagyta [5]. A 1nohácsi vész 
után 1527-ben már romos állapotban 'l'olt[6] 

A töi ök hódoltság (1541-1586) alatti helyzeté
ről ez idő szerint csak azt tudjuk, hogy a mai Dísz 
té1i „()1 ta dzsán1in (k:özépső in1aház; a volt Szt 
György templom) szomszédságában állt, amelyet 
az oszmán hatalom kói házzá alakított át [ iJ Nyil
\'Ún ezért füghdta, le Ru<la Yá1n feh,zaba.rlítása utá11 

1686-ban a tábori patika (Feld-Apotheca), amelv 
1761-ig a katonai kincstár tulajdonában marad [S] 
Ez azonban legfeljebb csak a mai Dísz téri 15 
számú épületénektöliiszhitjén működhetett, ame
lyet az 1696 é1ri telekköny-v-ezés 1nég két 11ázként 
tart nyilván [9]. Tulajdonosai ekkor Waigl Pillöv 
fakereskedő és Gertrud nevű felesége voltak Tőlük 
vásá1·olta n1eg 1723·-ba.n Schulz J ária.s Lőriric aszta
losmester és neje Mária Judit, akik föltehetően 
egyesítették, újjáépítették a két házat, és egységes 
kornbarokk homlokzattal látták el Az épület 17GO
ban - vétel útján - de la 1}f otte des A ulnois Ferenc 
Károly báró, császá1i n1érnökka1i alcz1·edes és fele
sége Neiter-Hochenberr; _Krisztina tulajdonál)a ke
rült [10] A tábori gyógyszertárnt pedig 1761-ben 
vásárolta n1eg a kincstártól Beer .K ajetán császá1i 
és királyi katonagyógyszerész, de az adásvételt 
Jlf ária Tetézia királynő csak 1763 április 7-én 
hagyta jóvá [11 J Az új tulajdonos azután nyilvá
nos, polgári patikát alakított belőle, amely kezdet
ben_ „Fekete Sas" elnevezéssel szerepelt az 1800-as 
évek elejéig, a1nikor .is „Császári és Királyi 1Jdva1i 
gyógyszertár" lett. Az egész ház tulajdonjogához 
azonban csak 1773-ban jutott hozzá a de la Jliotte 
családtól [12]. 

1781-ben Götz l/e)enc kezébe került a i)atika, 
majd 1841-től Grünbeiger .Ferencé lett. Egyébként 
1843-tól kezdve ő volt az első „udvari gyógysze
rész" Tőle Majláth Rudolf és felesége birtokáb~ 
n1ent át a gyóg:yszertá1 1857-ben, n1ajd 1859-ben 
Bakács /~ándor, 1866-tól kezdve IJedig a Bakács-
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' .1 úbw A Disz tél 15 'zámú épület - tolt „Fekete Sas" gyógy8zeitár - keleti főhomlokzata helyuállitás közben 1 
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2 áb1'll .1z épület ud'l'a1 i, en11:.leti ái kádnyílál)•o.s hon1lok·· 
zata a XVIII sz -ból 

J áb1a 
nF ekete 

Tóbiá,~, Rafael a1 kang'yallal 
Sas" gyógyszertá1 épületéböl 

idökböl 

Falkép a. ·i.,olt 
az 1760 körüZ.1: 

f úb1a .\ cpo·1nuki Szent Jánost áb1dzollÍ falkép a rolt 
,; lt'ekcte Sa8" gyógy"~zmtár épületéből az 1760 kö1'üli 

időkből 

J, áb1a T"iiágl-;ol..·01 1:dzúba11. 1.;,_·r}.~·üba1o~l.. 0111anuTlfáli.9 

falfe sté>; a volt „ Fekete Sa..s" gyógysze1 tá1 épühtébOl 
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füökösök tulajdonába jutott; ezután 1868-tól 
Pichle1 Győző, 1872-től viszont Telkessy Iván lett a 
birtokosa. Ő végül is 1906·-ban Pestre költöztette át 
a Dísz téri épületb_Ql az akkor már ,,Sze11t Szív'' cl
nmezésű patikát, amelyet 1912-től a Telkessy
örökösök tartottak kezükben a Bawss utca 44 
száni- alatt 

Közben Pan József építész 1865-ben kétemeletes 
Bástya sétányi és déli szárnyat toldott a barokk 
épülethez Tőry Gusztáv szá1nára, aki akkoriba11 az 
épületegyüttes tulajdonosa volt. A hajdani barokk 
Buda vári gyógyszertár helyiségeiben pedig 1944 
előtt fűszer- és csernegeüzlet n1űködött, n1ajd az 
1950-es é\•ektől kezdve postahivatal A Vár 1944-
45. évi ost101na alatt súlyosan 111egsérült az egész 
ház, a1nelynek következtében Bástya sétá11yi szár-
n3 át újonnan kellett felépíteni Főhomlokzatának 
hel5reállítása 1958-ban töitént meg, majd 1962 
után a ]jiűen1léki Osztál'y szá1nára készült az átala
kítása [13] 

Az épület legfőbb é1 tékét az emelet mindmáig 
fennmaradt, különlegesen sokrétű, XVIII-XIX. 
századi freskói jelentik Ezek az északi irányból 
szán1ított első szobában csupán barna színbe11 ké
szült copfatílusú, füzéres supraportok A második 
szobában XIX. század végi, zöldes színű falmezők 
iózsás friz keretezéssel A ha1n1adik: szobában 
plasztikus hatású, festett rokokó keretben négy 
stációké1} - a töviskoronázás, a vesszőzés, a ke-
1 esztrefeszítés és a siratás - , valan1int két biblikus 
táj található A negyedik szobában a falmezők kö' 
zepén, festett vázákban zöld, kéli:, sá1ga, piros ·vi
rágú csokrnk, az ötödik szobában pedig arkangya
lok és Nepon1uki Szent János alakjai ·vannak. 

Itt az északi fal keleti részén látható képen 
Rafael arkangyal az ifjú Tóbiást kíséri Az utóbbi 
kezében a hal, amelynek epéjével gyógyította meg 
vak apja szemét - a bibliai legenda szerint. A fal 
nyugati részén Rafael arkangyal látható utasként 
ábrázolva, zarándokbottal, tökhéjhól készült vizes
edénnyel, tarisznyával és hallal. A déli fal közepén 
Nepomuki Szent János kereszttel, karingben biré
tummal - mögötte a prágai Károly-híd képe talál
ható Ettől keletre az „angyali üdvözlet" jelenete 
Gábriel arkangyallal, nyugatra pedig Mihály ark
angyal alakja a római katonák fegyverzetében: si
sakkal, pajzzsal, tüzes karddal, sárkányon állva 
A figurális képrészek és a háttér zöld grisaille-ben 
készültek 

~4- festmén:yek eredete a inai napig sincs teljesen 
tisztázva .. Az egyik felfogás szerint azokat de la 
~liotte báró készíttette 1760 táján [14] Másik felte
vés szerint Beer Kajetán gyógyszerész festette. Két
ségtelen, hogy a „seccók" abba.11 az időben kelet"
keztek, an1ikor a „}""ekete Sas" gyógyszertár n1á1 az 
épületbe11 1nűködött Az is tény, hogy az eg·yes 

figmák szimbolikus jelentősége - mint pi Tóbiás, 
aki apját gyógyította - kapcsolatot mutat a g0 ó; 
gyítással és a gyóg}szeitánal. Telekkönyvi ad<C·· 
tai11k szerint viszont Beer Kajetáii csak 1773-ba:rí 
szerezte meg magának az egész épületet. Eb bői 
azonban nem következik, hogy 1761 óta nem Jak: 
hatott i11ár de la _M otte házában 1nü1t bé1lő, a saját 
patikája felett Az ilyen és hasonló kérdések eldön
téséig ina nlég csak annyi bizonyos, 11ogy a falképe·· 
ket -- még ha nem is ő festette - beköltözése után 
javíttatta Okvetlenül az első polgá1i g:yógyszerúz 
rendelte meg a cop:fu_tíJgs_ti, füzéies suprapoitokat, 
és patikus utódaitól származnak a XIX. századi 
díszítő festések is. E képzőművészeti emlékek tehát 
·- a korábban isn1e1tetett „A1any Sas" gvóg\ -
szertár anyagával eg~·ütt ·-- a n1agas színvonalú, 
Ruda vári, barokk kori patilrnkultúra közrntet t 
bizonyítékai · 
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