
A BUDAVÁRI „ARANY S A S " P A T I K A 

írta: C 2 A G Á N Y I S T V Á N (Budapest) 

A budavári Tárnok utca 18. sz. műemléképület a Várnegyed sajátos értékű 
művelődéstörténeti emléke. Jelentőségét nem építészeti értéke, hanem helyi, 

kereskedelemtörténeti vonatkozása és festészettörténeti maradványai határozzák 
meg. Falai között működött 100 éven át az a budavári „Városi" gyógyszertár, 
amely a török hódoltság után egy ideig a helység egyetlen egészségügyi intéz
ménye volt. 

Az épület földszinti helyiségeiben viszonylag jó állapotban megmaradtak a 
patika officinájának barokk kori falfestményei. E falképek komplex interieur-
alkotó értéke kínálkozó alkalmat nyújt egy X V I I I . századi muzeális gyógyszer
tárnak a földszinti szobákban történő berendezésére. A budai Várnegyednek 
aránylag kevés idegenforgalmi látványosságát szerencsésen egészítené k i , az 
1966-ban megnyílt Vendéglátóipari Múzeum mellett egy olyan patikamúzeum, 
amely a barokk gyógyszertár eredeti helyiségeiben és festett interieurjében tárolná 
a vonatkozó múzeumi anyagot. Tehát a műemléképület értékét indokolt e hely
történeti szempontból egyedi lehetőségen át újra megvizsgálni. 

Bár a falfestmények absztrakt díszítményeinek művészi értéke — a feltárás 
mai állapotából ítélve — inkább csak provinciálisnak mondható, mégis indokolja 
a lehetséges komplex rekonstrukciót. Ennek érdekében érdemes vizsgálat tár
gyává tenni az 1965-ben helyreállított utcai homlokzat átalakításának szükséges
ségét. Az utcaképbe jól illeszkedő klasszicizáló homlokzatok helyreállítása ugyanis 
akkor készült el, amikor az épület földszintjén még Háztartási Bolt elhelyezése 
volt tervbe véve. Ezért a megépült vakolatarchitektúra nyílásai nem is fejezhetik 
ki a mögöttük fekvő barokk gyógyszertár építészeti tartalmát és nem nyújthat
nak megfelelő, természetes világítást a falképekkel borított X V I I I . századi szép 
interieurnek. 

Az épület esetleges áttervezéséhez könnyebbséget jelent, hogy a szomszédos 
16. sz. ház homlokzatai is jelenleg még tervezés előtt állanak. Tehát a két épület 
architektonikus elemei városképi szempontból ma még összehangolhatok. Ezzel 
kapcsolatban figyelembe lehet venni azt is, hogy a budavári későközépkori 
„mercerie" (üzletsor) ma már csak egyedül ezen a helyen mutatható be. Ehhez 
a török kori és barokk üzletablaknyílások a Tárnok utca 14—16—18. sz* épületek 
földszintjén adva vannak. Bemutatásuk már 1953-ban megkezdődött a Tárnok 
utca 14 sz. ház közismerten jól sikerült műemléki helyreállításával. 



Kétségtelen, hogy a X V I I I . századi üzletnyílásoknak a szomszédos 16. és 18. 
sz. épületek földszintjén hasonló módon történő esetleges megmutatása a Tár
nok utca nyugati utcaképének tetemes megváltozásához vezetne. A „mercerie" 
sornak három vagy négy házon keresztül történő esetleges bemutatása azonban 
különleges településhelyrajzi motívummal gazdagítaná Budavára történelmi vá
rosképét. I ly módon a Tárnok utca 18. sz. épület barokk patikaablakainak vissza
állítása is indokolható volna — még utcaképi szempontból is. Funkcionális 
szempontból pedig biztosíthatná a patikamúzeum eredeti és mai igényeinknek 
megfelelő megmutatását. 

A mondottakból nyilvánvaló, hogy a Tárnok utca 18. sz. műemléképület vég
leges megoldása muzeológiai, gyógyszerésztörténeti, külső- és belsőépítészeti, 
utcaképi és városképi szempontok együttes mérlegelésének a függvénye. Ezért 
jelen tanulmányunk az épületet nemcsak egyedi mivoltában vizsgálja, hanem a 
tudományos dokumentáció követelményein kívül fekvő kérdések megvilágítására 
is vállalkozik. 

I . T Ö R T É N E T I A D A T O K 

A mai Tárnok utca 18. sz. műemléképület középkori tulajdonosai ez idő sze
rint nem ismeretesek. Téves az a feltevés, amely szerint: „ . . . 1475-ben az 
anconai (olasz) Simon pa t ikár ius . . . i t t működhetett." Sőt 1303-ban „Petrus 
phisikus et apothekarius," 1375-ben Synock és Barauch vagy 1437-ben Gothfrid 
lakta volna az épületet. Valótlan az is, hogy „ez a helyiség lehetett már a X I V . 
századtól kezdve a vári patika." Az sem igaz, hogy ebben az épületben „közel 
550 éven át gyógyszertár működött. [1] 

A budai Várra vonatkozó középkori oklevelek rendszerezője — Pataki Vidor — 
Dyettimar (Diettimarh) Henrik házát helyezi a mai Tárnok utca 18. sz. épület 
helyére [2]. De az ő oklevélelhelyezését sem fogadhatjuk el, mert telekkiosztása 
a saját szavai szerint is csak „a tényszerű biztonság hiányában tett hypothesis 
és kombinációs lehetőség, de nem valóság, amely a legjobb esetben is csak a 
valószínűség határát érheti el." Ezenkívül saját maga is ellentmond önnön 
oklevél-elhelyezésének a „Táblázat a középkori városháza környékén fennállott 
házak tulajdonosairól" című helyszínrajzán. Tanulmányának a 299. oldal utáni 
6. képén ugyanis a Tárnok utca 28. helyére teszi Diettimarh Henrik házát. 

Az 1966. évi helyszíni kutatások során kombinációba jött az 1475. szept. 22-i 
oklevélben [3] szereplő Miklós „barbitonsor" fia, „Leonard" személyének az épü
let tulajdonosaként történő azonosítása. Ezt a feltevésünket a helyszínen feltárt 
reálrégészeti leletek nem zárják k i , de az oklevél adatainak kizárólag a Tárnok 
utca 18, sz. házzal való azonosíthatósága nem bizonyítható. A középkori épület 
szomszédaiként megnevezett Nagy Fülöp és Bornemissza Imre házai, ugyanis 
ma még telekhelyrajzi szempontból nem egyeztethetők egyik szomszédos ingat
lannal sem. 



E kombinációval azonban azért is érdemes tovább foglalkozni, mert Pataki 
Vidor a fent említett helyszínrajzán Miklós borbély fia, Lénárd házát a mai 
Tárnok utca 20. sz. épület helyére teszi. Később előkerülő esetleges további 
adatok az ő csekély tévedését könnyen kiigazíthatják, hiszen telekkiosztását 1944 
előtt készítette, amikor a középkori telekhatárokat még nem ismerték. 

Az említett oklevél vonatkozó szövegrészét kivonatosan először 1940-ben tet
ték közzé [4]. Az oklevélszöveg akkori olvasásába, magyarázatába és fordításába 
azonban több hiba csúszott, amelynek korrigálását a Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum megbízásából 1966-ban hajtotta végre Molnár József egyetemi adjunk
tus és Gerics József docens, Kumorovitz Bernát egyetemi tanár lektorálása 
mellett [5], 

Ebből a szövegből nem derül ki , hogy „Amonitanus" (tévesen anconai) Simon, 
Miklós fia Lénárd szomszédja lett volna — miként ezt Ernyei állítja. Ezért az 
ő házának megtalálására vonatkozóan ez idő szerint nem érdemes további kuta
tásokat folytatni, mert az sem bizonyos, hogy (Simon) a mai Tárnok utcában 
lakott. Ezt támasztja alá Salamon Ferenc véleménye is, aki Horler Ferenc téves 
állításával [6] ellentétben nem határozza meg Olasz (Itáliai) — és nem anconai — 
Simon gyógyszertáros házának helyét [7]. A Horler Ferenc által említett további 
négy gyógyszerész lakóhelye jelenleg teljesen ismeretlen. 

Későgótikus lakóházunkról az első írásos adat 1687-ből maradt ránk [8]. 
Épületünk ekkor a 115-ös házszámot viselte [9]. Keleti homlokzathossza hatvan 
láb, déli homlokzathossza harmincnégy láb [10] volt. A jelenlegi 19,80 m és 
11,35 m-es méretek az előbbiektől eltéréseket mutatnak, ami abból ered, hogy 
nem ismerjük pontosan a Hauy által a felmérésnél használt lábméretet. Jellemző, 
hogy az 1687. évi méreteknek a miénktől eltérő, más lábmérettel történt átszá
mítása még kevésbé közelíti meg a homlokzatok jelenlegi hosszúságát [11], 
A mai Anna utca 1. sz. telken 1687-ben még egy épület állott, amely a 99-es 
házszámot viselte. Ez a ház azonban akkor még nem tartozott mai patikamúzeum 
középkori épületéhez. (Déli homlokzathossza ötvenkét láb volt, mely 16,64 m-
nek felel meg — Horler szerint: 16,43 m.) 

1696-ban telekkönyvezték először a házakat [12]. Ekkor is két épületből állott 
még a mai Tárnok utca 18. sz. ház. Ám a patikamúzeum épületéhez hozzá
tartozott a mai 20. sz. ingatlan is. Az eredetileg 115-ös számot viselő ház ekkor 
a 95. sorszámot kapta. A Dama utcától (ma Anna utca) a Rövid utcáig (ma 
Balta köz) terjedt. Fő téri (ma Tárnok utca) homlokzata 16 öl és 4 láb hosszú 
volt, jobb oldala a Dama utcában, a szomszédos 94. számig 5 öl és 3 lábnyira 
futott be, azután 4 öl és 5 lábnyira beszögellett, majd ismét az oldalvonalon 
futott tovább 4 öl és 3 láb hosszúságban a hátsó oldalvonalig. A bal oldala 10 öl 
és 1/2 láb, hátsó oldala 12 öl és 4 láb volt. 

Ez a telekkönyvi leírás azt bizonyítja, hogy 1696-ban a patikamúzeum épületé
hez tartozott a mai udvari északi keresztszárny is, a mai Anna utcai kapualj 
azonban nem. Az eredetileg 99-es számot viselő ház a 94. sorszámot kapta 
ugyanekkor. A Dama utcai (Anna utca) homlokzata, valamint a hátsó (udvari) 
oldala 7 öl és 1/2 láb, jobb oldala 6 öl, bal oldala 5 öl és 4 láb hosszú volt. Hátsó 
oldalának jobb oldalán kis térség állott, amely 6 öl hosszú, 2 öl és 4 láb széles 



volt. E telekkönyvi bizonyítékok szerint a mai udvari nyugati szárny területe 
1696-ban még üres tér lehetett. 

Az 1696-os telekkönyv betekintést nyújt a tulajdonjogi viszonyokba is. A mai 
Tárnok utca 18. számú ház területén állott mindkét épület első telekkönyvezett 
tulajdonosa festőművész volt. A 95. sorszámú sarokház báró Strudel Péter [13] 
festőművészé, a bécsi Képzőművészeti Főiskola első igazgatójáé, a 94. sorszámú 
kisebb ház pedig Wäbel Gyula városi festőé volt [14]. 

A fenti adatokból pontosan tudjuk, hogy a török hódoltság utáni budavári 
gyógyszertár nem ebben az épületben működött. 

Az első újkori patika felállítása céljából 1687-ben Bösinger Ignác gyógyszerész 
megkapta a mai Dísz tér 1—2. sz. helyén állott 1. számú lakóházat, amely akkor 
a 336-os középkori házszámot viselte [15]. Ez a romépület a középkori Pálóczy-
Nagylucsei Dóczy-Beckensloer-Bakócz palota maradványa volt. 1696-ban sor
száma 249, 1786—1794 között 213, 1870—73-ban 204 volt, legutóbb pedig a 
6516-os helyrajzi számot viselte. 1900-ban bontották le [16]. Bösinger azonnal 
hozzálátott a romépület felépítéséhez [17], és 1687 őszén megnyitotta benne 
gyógyszertárát [18], Azonban nemsokára elköltözött innen, mert ezt a házat 
1696-ban már Prunner Farkas puskaműves és felesége tulajdonaként telek-
könyvezték, akik a Kamarától kapták ingyen [19]. 

Bösinger tehát 1687 — 1696 között helyezte át patikáját a mai Dísz tér 6. sz. 
(volt Gombaszögi) házba. Ezt a házat akkoriban Steiger (helyesen „Seiller")-
féle háznak nevezték [20]. Sorszáma annakidején 244 volt, és ez is a Kamara
igazgatóság adománya volt [21]. Az itt berendezett gyógyszertárát és a házát 
adta el 10 000 rajnai forintért [22] 1699. I I . 15-én Werner Bálint tábori patikus
nak és feleségének, Mária Krisztinának [23]. 

Lehetséges, hogy Werner már ekkor átköltöztette a patikát a mai Tárnok 
utca 16. szám alatti épületbe, de az is lehet, hogy az üzlet továbbra is a Dísz 
tér 6. sz. házban maradt. Ha az utóbbi eset történt, akkor ebben az épületben 
került a patika az asszony második férjének, Seyler Ferenc József gyógyszerész
nek a kezébe, akitől az „Arany Egyszarvúhoz" címet kapta és akinek neve alatt 
telekkönyvezték 1715-ben. 

Nem tudjuk, hogy a patika nevét ki adta, és hogy a tárgyalt időpontban pon
tosan hol állott. Ezt az ellentmondó források alapján ma még határozottan el
dönteni aligha lehet. Nem vitás, hogy a telekkönyvben „Zum Goldenen Ein
horn" néven került bejegyzésre. Hogy ez a patika itt (Dísz tér 6.) létét jelenti, 
arra Bánrévy-Kováts levéltári (14. sz. jegyz.) művének és Bánrévy (?) kéziratos 
művének „A Várban" című fejezete 16. old. a bizonyíték. A névre vonatkozólag 
azonban Bánrévy (?) utóbbi művében azt állítja, hogy a „Zum Goldenen Ein
horn" elnevezés Bösingertől származik. 

Baradlay-Bársony (18. jegyz. Í. m. 377. old.) viszont azt állítja, hogy Werner 
helyezte át a patikát a Dama utca és Fő tér sarkán állott 93. sz. házba (ma 
Tárnok u. 16.). Eszerint 1699 óta a Tárnok utca 16. számú épületben kellett 
volna működnie a gyógyszertárnak. Ennek viszont ellene mond a telekkönyv 
Dísz tér 6. számra vonatkozó „Zum Goldenen Einhorn" bejegyzése. Ez az 
ellentmondás jelenleg feloldhatatlan. 



A további adatok sem segítik a kérdés egyértelmű megoldását. Baradlay-
Bársony is elismeri, hogy: „A (Dísz tér 6. sz.) ház és patika harmadik tulajdo
nosának, Seyler Ferencnek elhalálozása után leányára, illetve ennek végrendelete 
értelmében férjére, Persa Istvánra szállott, aki ezt Seitl György cipésznek adta 
el." Seyler Ferenc halála 1740-ben következhetett be. Seyler Johanna, majd 
férje, Persa István csak 1759. V. 7-én van bejegyezve a telekkönyvbe, Seitl 
János György és neje, Teréz pedig csak 1771. V. 29-én, mint akik 2000 forintért 
megvették — nyilvánvalóan az 1099-ben 3000 forintot érő házat szőlő és gyógy
szertár nélkül [24]. 

Seyler Ferenc József gyógyszerésztől 1740-ben Hinger János kezébe került 
a patika, aki „Arany Sashoz" néven, valószínűleg a mai Tárnok u. 16. sz. 
épületben üzemeltette azt. Ha helytálló Baradlai-Bársony áthelyezésre vonatkozó 
idézett állítása, akkor Hinger csak mint üzlethelyiség-bérlő tarthatta fenn a 
gyógyszertárat a Tárnok u. 16-ban Seyler halála után. Hinger lakóhelye ez idő 
szerint ismeretlen. A Dísz tér 6. számú épület ugyanis ez időben Seyler Johanna 
tulajdona. A Tárnok utca 16. sz. ház birtokosai pedig 1702-ben Laux János 
Péter üveges és neje, Magdolna (kamarai adomány). Családjuk 1764-ben eladja 
a házat Adlitzer Mátyás kereskedőnek, őtőle Grosszholz Ignác szabómester 
veszi meg 1824-ben [25], Hinger tehát nem volt háztulajdonos a Várban ezen a 
környéken. 

Visszatérve a patikára, 1745-ben Rättig György József lett a gyógyszertár 
tulajdonosa, aki azonban csak 1752-ben szerepel a telekkönyvben a szomszédos: 
Tárnok u. 18. sz. ház birtokosaként [26]. Ez idő előtt tehát aligha költöztethette 
ide a patikát a mai Anna utca déli oldaláról. Épületünk ugyanis 1735—1752 
között kereskedőház volt. Ekkor készülhetett kapukerete, kapualji boltozata, 
amelyben tűzoltás esetére szolgáló vederrúdtartó vaskarikák maradtak fenn. 
Ezeket látta 1877 előtt még Arányi Lósteiner Lajos is. Az első barokk homlokzat
képzés azonban valószínűleg már 1712—1735 között készült el. Erre mutat 
például az, hogy a Tárnok utcai homlokzat barokk szoborfülkéjének elfalazása 
„ O B " jelű téglaanyaggal készült [27]. 

Arányi Lósteiner Lajos [28] foglalkozik a patika kérdésével is, de annak elle
nére, hogy a művében lefektetett minden helyszíni megfigyelése elfogadható 
— mint hiteles szemtanúnak —, a Zsigmond kori patikára vonatkozó állítása 
elfogadhatatlan, mert a bizonyító erőt jelentő forrásmegjelölést mellőzi. Jelenleg 
a gyógyszertár ittléte még a X V I I I . sz. első felében sem bizonyítható, mert 
nehezen hihető, hogy egy kereskedő, a raktározásra kiválóan alkalmas földszinti 
helyiségeit gyógyszertárnak engedte volna át akkor, amikor egyidejűleg raktáro
zott árujának tűzvédelméről gondoskodott. 

A mai Tárnok utca 18. sz. ház csak 1712-ben egyesült a területén állott két 
korabarokk épületből, és 1735—1752 között Huber Frigyes kereskedő kezében 
maradt, aki az Anna utca 3. sz. házat is megszerezte hozzá. Valószínű, hogy 
ebben az időben kapcsolta össze belső kapualj épületünk udvari nyugati szárnyát 
a mai Űri utca 15. (Anna u. 3.) sz. házzal. E kapualj jelenleg pincelejáróul 
szolgál. 

Eredetileg a mai Anna utca 1. sz. épületet Wäbel Gyula (Julius Babel, Weibel) 



festő és neje, Katalin kapta meg 1702. V. 13-án, kamarai adományként, ingyen. 
A háznak mindössze két (valószínűleg földszinti) boltozata és pincéje állott. Sor
száma az idők folyamán többször változott [29]. Wabeléktől 1712. V I I I . 17-én 
Stockher Lőrinc „stadtlicher medicus" és felesége, Crollolanracta Katalin Be
nigna vásárolta meg az ingatlant 294 forintért [30]. 

Stockher megvásárolta a szomszédos, mai Tárnok u . 18. sz. házat is [31] 
— ennek az épületnek jórészt állottak a (valószínűleg földszinti) falai, boltozata 
és pincéje —, amely körülbelül 1701-ben kerülhetett báró Strudel Péter festő
művész, a bécsi képzőművészeti főiskola első igazgatójának kezébe. Strudel 
— egy 1701. évi beadványának tanúsága szerint — Buda 1686, évi ostrománál 
kitüntette magát, és ezért Budán telket kapott, amelyet 1701-ben elcserélt más 
magyar tulajdonért. I t t valószínűleg épületünkre céloz az életrajz [32]. Más 
forrás szerint azonban nem ő, hanem fivére, Strudel Döme — szintén festő — te
lepedett le 1688-ban Budán, ahol mint mérnök, valószínű szolgálatban állott [33], 

A két épületet 1712 után Stockher feltehetően újjáépíttette. Erre mutat az a 
tény, hogy a 294 forintért vásárolt két házat 1735-ben már 2000 forintért adta 
tovább Huber Frigyes kereskedőnek és Erzsébet nevű feleségének [34]. Huber 
Frigyestől 1752-ben Rättig József tulajdonába ment át a ház, akitől 1754. I I . 
21-én Schwartz Miklós patikus és neje, Anna Margit vásárolta meg 4100 forint
ért. Schwartz valószínűleg átalakíttatta az épületet még 1769 előtt, az ő idejében 
azonban még egy másik üzlet is állott a keleti traktus északi végén. 

A vételár összegéből kitűnik, hogy 1735—1754 között az épület értéke meg
kétszereződött. Talán azért, mert ez idő alatt költözött ide a patika és annak 
értéke esetleg beleszámított a vételárba. 1752-től kezdve ugyanis az épület és a 
gyógyszertár — mindössze húsz évig — együtt cserélt gazdát. 1772-ben azután 
a kettő ismét különvált egymástól [35]. Ma még nem lehet eldönteni, hogy az 
említett átalakítást vajon Schwartz Miklós végeztette-e, vagy talán a korábbi 
tulajdonos, Rättig József nevéhez fűződik-e. Csupán az bizonyos, hogy iyóg 
előtt megtörtént, és 1769—1794 között ezt egy másik átalakítás követte [36]. 

Schwartz halála után Anna Margit asszony második férje, Schnurch Antal 
patikus örökölte az épületet Teréz nevű nővérével együtt. Schnurch 1772 óta 
volt a patika tulajdonosa. I t t válik el először a gyógyszertár és az épület tulajdon
joga ebben a házban. Tudniillik az épület telekkönyvezésére csak 1811. V. 11-én 
került sor, amikor is Stermenszky András járt el az örökösök ügyében. Ekkor 
(1811) ugyanis Unger István gyógyszerész és felesége, Schnurch Teréz árverési 
vétel útján jutott birtokába a háznak 29 200 forintért. Unger viszont már 1805 
óta volt a patika tulajdonosa [37]. 

Házunk építészeti stíluskérdéseire rátérve meg kell állapítanunk, hogy a copf
stílusú ajtókeretet okvetlenül 1794 után helyezték el a homlokfalban. Egy 1794-
ből származó patikaszámla fejlécének tanúsága szerint ugyanis a homlokzaton 
korábban rác boltajtó állott. A copfstílusú ajtókeretet talán a Schnurch-család 
készíttette 1800 körül. A budai Várban azonban az ez idő szerint ismeretes leg
későbbi copfstílusú architektúra 1815-ből: a Dísz tér 13. sz. épület homlok
zata. Ezt ismeretlen építőmester készítette farádi Vörösné, sz. Hiemer Katalin 
számára [38] copf ajtókeretünk ennél később aligha kerülhetett mai helyére. 



A század közepén — 1850-ben is — Unger István és Schnurch Teréz neve 
szerepel birtokosként a telekkönyvben, tehát az épület 1820 körüli homlokzat
átalakítását okvetlenül az Unger-család készíttette. Sztankay szerint 1844-től 
Unger Ferenc kezébe került a patika. Ezt Baradlay-Bársony is elismeri, amikor 
Unger István neve után Unger Ferenc nevét is felsorolja ugyanazzal az évszám
megjelöléssel. Ez arra mutat, hogy az épület és a benne levő gyógyszertár tulaj
donjoga 1844-ben is különvált egymástól. A század második felében is külön
böznek a gyógyszertár tulajdonosai a ház tulajdonosaitól. 

1861-től már Seich Károlyé volt a patika, az épületet azonban még 1870-ben 
is Unger Terézia birtokaként tünteti fel a telekkönyv [39]. 1871—72-ben Unger 
Adél, Rozina és Eugén volt a ház tulajdonosa és csak 1875-ben került Scheich 
Károly, valamint neje, Brunner Anna kezébe. Ok még ugyanebben az évben 
nagyobb belső átalakításokat végeztettek az épületen, amelynek tervezési mun
kálatait Peringer Mátyással készíttették el [40] 1873-ban. A következő tulajdonos
változásra csak 1912-ben került sor, mikor is Zóbel Lajosné vásárolta meg az 
ingatlant, a patika azonban már 1884-től kezdve Radulescu Györgyé lett. 

Az új gyógyszertár tulajdonosa viszont csak 1910 után költöztethette át üzletét 
a mai Tárnok utca 8. számú épületbe, amelyet ez évben építtetett i f j . Radulescu 
Györgyné [41]. Megerősíti ezt a datálást Voit Pálnak az a megállapítása, hogy a 
gyógyszertár két vörös márványoroszlán talpazatú asztala is 1910-ben került az 
Iparművészeti Múzeumba a kőszegi patika berendezésével együtt [42]. 

A Tárnok utca 18. számú ház 1916—1924-ben özv. br. Trautenberg Frigyesné 
birtokában volt [43]. 1950 előtti utolsó tulajdonosa 1940 óta Krausz Károly 
ékszerkereskedő lehetett. A patika viszont 1922-ben özv. Radulescu Györgyné, 
sz. Nedelki Helén és három gyermeke — mint örökösök — birtokába került, 
akik átköltöztették a Tárnok u. 22—24. sz. épületbe. Tőlük 1927-ben Éllő 
István és felesége, Lipos Mária vásárolta meg, akiktől 1929-ben Rácz Ernő 
bérelte és kezelője Kiszely Ferenc volt. 1930-tól a Balassagyarmati Takarék- és 
Hitelintézet birtokába ment át a patika, majd 1950-ben államosították.* Jelenlegi 
gyógyszertárvezetője dr. Körmendy Istvánné. 

A Tárnok utca 18. számú ház keleti traktusának északi, két szélső ablak-
tengelynyi része Buda 1944—45. évi ostroma alatt leomlott. Ezt követően 1949-
ben ideiglenesen helyreállították és az 1950-es évek elején földszinti üzlethelyi
ségébe „Háztartási Bolt" költözött [44]. Később 1957—65-ben a ház négy ízben 
műemléki kutatáson esett át, majd 1965-ben homlokzattatarozás útján véglegesen 
helyreállították. 1966-ban az egészségügyi és művelődésügyi miniszter döntése 
alapján a Háztartási Bolt volt helységeit, gyógyszerészettörténeti múzeumi egy
ségként a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumhoz csatolták. Az ezt követő 
ásatások a korábbi feltárások eredményeit az alábbi megvilágításba helyezték. 

* Éllő Is tván közlése szerint egészen 1950-ig id . Éllő Is tván tulajdonában volt 
a gyógyszertár. A Hitel intézet javára csak formális fedezeti átirás történt, amit 
a kölcsön visszafizetése u tán , 1934/35-ben töröltek, és újra az Éllő-család kizá
rólagos tulajdonát képezte . (Szerk.) 



I L K U T A T Á S I EREDMÉNYEK 

A patikamúzeum épületének délkeleti sarokpillérében, a keleti homloksíkon 
geometrikus szerkesztés bekarcolt rajzát mutató kődob látott napvilágot 1960-
ban. A két gótikus, szúrókörzővel készült karcrajzról, középkori tervezéstechnikai 
rendszerekhez történt behasonlítás segítségével sikerült megállapítanunk, hogy 
azok a prága—boroszlói építőpáholy anyakulcsának magszerkesztései. A páholy
anyakulcs arányszerkesztési rajza 1935 óta ismeretes a magyar szakirodalom
ból [45]. Ezek után csupán az volt a kérdés, hogy a két Budán járt, beigazoltan 
prágai eredetű mestercsoport közül melyik készíthette a szóban forgó szerkesztés
karcokat. 

Mivel az 1396—1412 között Budán működött mestereket torzfej-alkotásaikból 
túlnyomóan szobrászoknak ismerjük, ezért valószínű, hogy építészeti magszer
kesztéseink karcait a második mestercsoport készítette. Ez 1417—1433 között 
dolgozott Budán [46]. Egy azonos vakolatkarc-szerkesztési rajz került elő a 
Fortuna utca 10. sz. épület emeleti homlokfalának belső síkján is, egy cseh-
sziléziai ablaktípus fülkepillérén [47] mint megbízható analógia. 

Ezek alapján nyilvánvaló, hogy épületünkön a kődob lett datálásunk kiindulási 
alapja. Sajnos az 1957—1965-ig tartó kutatás éppen azt mulasztotta el tisztázni, 
hogy a kődob jelenleg eredeti, vagy másodlagos helyén áll-e. Ha „rontott kő
darab", és eredeti helyén áll, az esetben a délkeleti sarokpillér is 1417 és 1433 
között épült. Ha másodlagos helyén áll, akkor a sarokpillér 1433 után keletkezett. 
Mindezt ma már nem lehet tisztázni, mert a pillért az újjáépítés során 1965-ben 
bevakolták. Ezek után megállapíthattuk, hogy épületünk legkorábbi falai a X V . 
század első felében keletkeztek. A X I V . században nem állott ház épületünk 
helyén [48]. 

A XV. század első felében épült kereskedőház középkaputengelyes, egy-
traktusos építmény volt, kapualja mindkét oldalán szimmetrikusan elhelyezett 
egy-egy földszinti helyiséggel. E megállapításunk azonban nem egészen egy
értelmű, mert az épület délnyugati sarokarmírozását 1965-ben befalazták. Ab
szolút időrendi datálásával pedig adósunk maradt az 1957—65 között lefolyt 
kutatás. Az udvari traktus déli, szélső helyiségének nyugati falában levő nyílás 
kőzáradékívében van ugyanis két nagyméretű: (36x9x18 cm) Zsigmond kori 
„óriástégla", és az északi kávafalában is fekszik két ugyanilyen darab. 

Ez a téglaanyag a budavári, középkori palota „déli gótikus nagyterem" alatti 
pincéjének keleti falában levő, befelé buktatott szellőzőablak kiváltóívében for
dult elő eredeti helyén. I t t 1418—1424 között került befalazásra [49]. A Tárnok 
utca 18. sz. említett és jelenlegi kapualjba nyíló, befalazott nyílása kőzáradék
ívében azonban a Zsigmond kori „óriástégla" másodlagos helyén van, mivel 
puhakő dobok között áll. A puhakő kiváltóív pedig valószínűleg X V I . sz-i 
eredetű. 

Hasonló puhakő kiváltóív került elő a Tárnok u. 5. sz. épület utcai traktusá
nak délről számított második, „törökszobájában" (jelenleg Hol l Imre régész 
lakása) a keleti falban, X V I . századi keresztboltozat alatt. Tehát annál korábbi 
eredetűnek látszott [50]. Ennek alapján a Tárnok u. 18. sz. említett jelenlegi, 
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kapualjba nyíló, befalazott kőzáradékíves nyílása és a mellette délre álló, 1965-
ben befalazott délnyugati sarokarmírozás is vagy a XV. század második felére, 
vagy a X V I . század első felére datálható. E déli szélső helyiség alatt levő pincét 
1966. évi megfigyeléseink során reneszánsz korinak találtuk. (Ugyanilyen keres
kedőház volt az Úri utca 13. sz. épület utcai traktusa is, amely emeleti „hurka-
tagos" ablakkeret-kövének profilja alapján ítélve 1412—1433 között épült. [51] 

Épületünk déli homlokzatának földszintjén nagyméretű [52] kó'záradék-
íves árkádnyílás állott. Kapualjától északra fekvő helyiségének keleti homlok
zatán szegmentíves záradékú, kőkeretes kis üzletablaka és — utóbb felül
világító ablaknak használt — szegmentíves záradékú ajtója nyílott. Ennek az épület
ablaknak a déli kávakeret csonkját 1957-ben tárták fel. Dr. Gerő Győző muzeoló
gus is középkori eredetűnek találta, felmérés híján azonban félköríves záradékú-
nak gondolta [53]. Végül 1965-ben felmérés nélkül bevakolták az ablakocskát. 
Hasonló szegmentíves záradékú ablak kőkeretének csonkja került elő a volt 
Tárnok utca 13. számú ház utcai homlokzatának földszintjén is az északnyugati 
sarokarmírozás mellett. I t t 1500 körüli üzletablaknak minősítette dr. Csemegi 
József [54]. 

Épületünk nem volt alápincézve, és valószínűleg teljesen szabadon álló, 
minden oldaláról körüljárható volt. A fekvése tehát kielégítette a Pataki Vidor 
által, a Miklós fia Lénárd házáról szóló oklevélnek (Dl. 17.675) épülettel történő 
azonosítása elé szabott feltételeket. Ez a ház ugyanis, szerinte is: „Magában álló 
vagy legalább is körüljárható ház lehetett, mert mind a négy égtáj felé meg
határozza az oklevél a szomszédokat" [55]. 

Bizonyos, hogy a Tárnok utca 18. számú ház Zsigmond korában nem függött 
össze a 20. sz. épülettel. Ez utóbbi keleti homlokzatán, a déli szélen feltárt kapu 
(?) kőíve ugyanis a XV. század végén vagy a X V I . század elején készülhetett [53]. 
A Zsigmond-kori kereskedőházunkat első ízben a XV. század második felében 
építették át. Ezt az átépítést legtisztábban a jelenlegi észak-déli irányú közép
főfalról lehet leolvasni. A reneszánsz kori falazat vöröses kőanyaga, a jelenlegi 
cementpadló szintje alatt mindegyik kutatógödörben elvált a közép-főfal Zsig
mond-kori alapozásától. A vöröses kőanyag reneszánsz kori alkalmazása a Tár
nok utca 13. sz. épületben nyert bizonyítást. I t t az utcai traktus északi, szélső 
földszinti helyiségében, a keleti reneszánsz ajtókeret és az északi vakfülkék fala
zata épült ilyen kőanyagból [57]. 

A középfőfal déli felében egy vakfülke (tévesen „2 sz. kemence" nyílása) 
maradt fenn, amelynek hátfalában jól látszik az a zöldesszürke színű andezit
tufa kőanyag, amelyet a X V . század második felében használtak Budán. Ugyan
ilyen andezit-tufa (riolit-tufa) kőfalban állott az Országház utca 18. sz. épület 
emeleti zárterkélyétől északra levő kettős ablaka [58]. Horler Ferenc ezt a vak
fülkét kizárólag azért származtatta a X V I I I . sz. első feléből, mert a fülkenyílás 
nagymérefű (30x15x6 cm) téglaanyagból épült. A korábban mondottakból k i 
tűnt, hogy nagyméretű téglát már Zsigmond korában is használtak, tehát annak 
alkalmazása nem kizárólag újkori sajátság. Horler tévedett abban is, hogy a vak
fülkét kemence-tüzelőnyílásnak nézte. 

Több mint két évtizedes budavári gyakorlatunkban a feltárt régészeti leletet 
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csak az esetben szoktuk kemencének tekintetni, ha az a következő négy ismérv
vel rendelkezik, vagy ezek közül legalább három alapkövetelményt kielégít: 

a) Homlokoldalán lángnyelő toroktérrel és abban kőkeretes tüzelőnyílással 
rendelkezik, amelyen horony szolgált a nyílást záró vasajtó befogadására. E „ke
menceszáj" felnyitható. 

b) A tüzelőnyílás mögött felmenő falak maradványai mutatják a tűztér alap
kiterjedését vagy magasságát. Ez az „égető té r" téglakonstrukciójú. 

c) A tűztér padlóburkolata úgy kapcsolódik a tüzelőnyíláshoz, hogy azon keresz
tül az állandó tüzelés közvetlenül biztosítva volt. A padlóburkolat tégla anyagú. 

d) A tűztér füstelvezetése kürtővel van biztosítva, ami a kandallórendszerű 
fűtés nyílása felett emelkedik. Szintén téglából készül. 

Ezen ismérvek alapján minősültek kemencének a Budavári Palota oroszlános 
nagyudvarában 1951—52-ben kiásott, Mátyás-kori majolikaégető kemencék ma
radványai is [59]. Ezeknek lángnyelő toroktere („kemenceszáj"), bennük a hor
nyos, trahit tüzelőnyílás kőkerete, a tűzterek körítő falazatainak maradványai és 
ezek tégla padlóburkolata kiásásra került. Csak a füstelvezető kürtő hiányzott a 
feltárások leleteiből, ami azonban az ásatások természetéből szükségképpen 
következett. 

A budavári, volt pasa-palota fürdőépületének tüzelőfolyosójában 1966-ban 
kiásott, kormos tüzelőnyílás is kőkeretes volt lángnyelő toroktérrel. A volt do
monkos kolostor hypocaustumának tűztere előtt lángnyelő toroktér helyett tüzelő
folyosó, a tüzelőnyílás kőkerete helyett egy tégla vastag, futó sor falba épített 
nyílás került feltárásra. A füstelvezető kürtőt it t fűtőnyílásos kő padlóburkolat 
helyettesítette. Éppen ezért ezek az utóbbiak nem tekinthetők gyógyszertári 
kemencék analógiájaként, belőlük semmiféle következtetést nem lehet levonni 
épületünk nyílásaira vonatkozóan. Ugyanúgy nem tekinthető a Tárnok utca 18. 
sz. lámpafülkéinek és egyetlen tüzelőnyílásának analógiájaként az Úri utca 70. sz. 
északi traktusában 1967. április 18-án feltárt kemencenyílás sem. Ez ugyanis 
valószínűleg török hódoltság-kori pékkemence maradványa lehetett. A Marsigli 
által leírt huszonkét budai sütőház (sütöde) egyikéhez tartozhatott (Dr. Veress 
Endre: Marsigli jelentései és térképei Budavár 1684— 1686-i ostromairól. Buda
pest Régiségei. I X . köt. 115. old.) ugyanúgy, mint pl. a Miklós-toronyban feltárt 
kemence. I t t megbízható feljegyzések bizonyítják, hogy a volt Szent Miklós
templom „a török után hadi sütőházul szolgált". (A M.T.A.R.B. emléktáblája, 
1868.) 

Az Úr i utca 70. sz. kemencenyílásának volt lángnyelő toroktere, a Tárnok 
utca 18. sz. lámpafülkéinek nincsen. Márpedig a lámpafülkék és kemencenyílások 
több helyen azonos tüzelőnyílásait és füst visszavezető nyílásait — a homlokfal 
mögötti részeiken kívül — főként a lángnyelő torok különbözteti meg egymástól. 
Ahol nincs lángnyelő toroktér — mint a Tárnok utca 18. sz. lámpafülkéinél —, 
ott nem lehet kemencéről beszélni. 

A kemencerendszerű, kőkeretes tüzelőnyílások (pl. Eger, a volt püspöki palota 
emeletén, a jelenlegi Dobó István múzeum történeti kiállításának helyiségeiben) 
szemöldökkövének belső síkján falazott rézsű szokott emelkedni, amely a füstöt a 
kürtőbe vezeti. A Tárnok utca 18. sz. lámpafülkéinél ez is hiányzik. 



1. ábra. A Budapest I . ker. Tá rnok u . 18 sz. pat ikamúzeum épületének X V I I I . szá
zadi, keleti homlokzata. Egykorú metszet a patika 1794. évi számlájáról 

A Tárnok utca 18. sz. említett nyílása (tévesen „2 . sz. kemence") nem megy 
keresztül a falon, rajza a nyugati falsíkon nem látható, tehát a zöldesszürke színű 
andezit-tufa kőanyag nem későbbi nyílásbefalazás következtében került a vak
fülke hátfalába. Nem másodlagosan felhasznált falazókő, ezért a X V . sz. második 
felére utaló, datáló értéke kormegállapítási szempontból a jelenlegi egyetlen 
támpontunk. A vakfülke nyíláskeretén látható korom és égésnyomok világító
eszköztől (mécses) is származhatnak, tehát nem okvetlenül tüzelésre használták 
a nyíláskeretet. Fenntartására való tekintettel nem bonthattuk meg, és a nagy
méretű téglaanyagot megvizsgálni nem tudtuk, ezért azt sem tudjuk, hogy melyik 
századból származik. 

A fal nyugati síkján két konzol [00] csonkja maradt fenn, ami azt bizonyítja, 
hogy az épületet ekkor bővítették két traktusossá, és a nyugati traktus szobáit 
eredetileg famennyezet fedte. Hasonló, nem X I V . századi, hanem késői fameny-
nyezetes terem maradt fenn a Hess András tér 4 sz. épület földszintjén az északi 
határfal mentén [01], A Tárnok utca 18. sz. ház bővítésének eredményeképpen 
épült meg az udvari délnyugati helyiség alatt levő reneszánsz kori pince, amely
nek félelipszis és nem félkör keresztmetszetű dongaboltozata világosan bizo
nyítja, hogy nem a XV. század első feléből származik. 



2. ábra. A Tárnok u. 18. sz. patikamúzeum épületének keleti homlokzata, az 1960. 
évi műemléki feltárások befejezése után 

Ebben az építési szakaszban falazták be a keleti traktus déli árkádnyílását, és 
alighanem ehelyett nyitottak két új árkádnyílást a keleti homlokzaton. A déli 
árkádnyílás kő kiváltóívével szemben ezek a keleti árkádok tégla kiváltóíwel 
épültek. Sajnos ma már le vannak vakolva, és pontos datálásukat elmulasztotta a 
korábbi kutatás. Kormegállapításukra vonatkozóan csupán az a támpontunk 
van, hogy mindkettő a keleti traktus X V I . századi dongaboltozatának válla felett 
emelkedik. Tehát a boltozat megépítése előtt keletkezett akkor, amikor még a 
keleti traktust is valamilyen magasabban fekvő, korábbi födém boríthatta. A déli 
árkádnyílás első befalazása dr. Gerő Győző szerint a X V I . században történt [62]. 
Ha ez valóban így volt, akkor a befalazással egyidőben nyitott keleti árkádoknak 
1526 előtt, a boltozatnak pedig 1541 előtt kellett keletkezniük. 

A feltehetően Mátyás-kori átalakítás tehát minden vonatkozásban bővítette a 
korábbi épületet. Valószínűleg az építmény rendeltetése is megváltozott. Erre 
mutat az Anna utcai negyedköríves homorú gyámra emelt, vízszintes záradékú 
ajtócska. Ez okvetlenül kereskedelmi célokat szolgált [03], mivel közlekedésre 
nem alkalmas. Hasonló, nem járható ajtócska van az Anna utca 4. sz. épület 
homlokzatának földszintjén is, egy raktár befelé buktatott üzleti szellőzőablaka 
mellett. I t t a helyiség Űri utcára nyílott, üzleti kiadóablaka megmaradt, ami azt 



a következtetést vonta maga után, hogy a bolt raktárának feltöltése talán az 
ajtócskán keresztül, zsákolás formájában történhetett. A Tárnok utca 18. sz. 
ajtócska is ilyen célt szolgálhatott. 

A kereskedőház második átalakítása a X V I . század első felében, de okvetlenül 
1541 előtt történt. Ekkor épültek a ma is fennálló összes dongaboltozatok. 
Ugyanekkor került rá a boltozatokra az első réteg mennyezetfestés is: a szürke 
alapon sárga csillagokat ábrázoló „alchimista" díszítmény. Ha ez a motívum 
valóban alchimista festésből származik, akkor okvetlenül 1541 előttről való, 
mert „az alchemia a X V I . században véget ért és helyét az orvosi vegytan: 
az iatrochemia váltotta fel. Ez a korszak a svájci Paracelsusnak (1493—1541) 
fellépésével kezdődik [64]". Emellett szól az a tény is, hogy ez a csillagos festés 
a Tárnok utcai traktus középfőfalának középső ajtójában olyan nyílásszűkítő 
elfalazáson maradt meg első rétegként, amely bizonnyal 1500—1541 között 
épült. 

A festés azonban lehet asztrológiai jellegű is, mert ez a reneszánsz korban divat. 
Tudjuk, hogy Mátyás király budavári palotájában a könyvtárterem mennyezetét 
a festett égitestek ábrái díszítették [65], Horler és Andriska bizonyosan téved, 
amikor ezt az „alchimista jellegű" festést a X V I I . századból származtatja. 
Ebben az időben ugyanis nem működött gyógyszertár a Tárnok utca 18. sz. 
épületben [66]. Bizonyosan téves Horlernek az az állítása is, hogy a Tárnok utcai 
homlokzat középső, szegmentíves nyílásán levő „alchimista" és a felette levő 
szoborfülke csillagos festése azonos, ugyanis az utóbbi barokk kori [67], Ké
sőbb [68] maga is ezt vallotta, tehát saját korábbi álláspontját megváltoztatta. 

A X V I . sz. elejei átalakításnál az utcai homlokzat is szürke vakolást és rajta 
fehér színű kváderfestést kapott. Hasonló színű reneszánsz, homlokzati, szürke 
sgrafitto maradt meg az Országház utca 22, sz. ház zárt erkélyének fenékboltoza
tán [69]. Dr. Gerő Győző szerint az Anna utca 1. sz. homlokzatfestése is sgrafitto 
technikával készült [70]. Az 1965-ben levakolt Anna utcai vakolatmaradványok 
is megőrizték a mai napig ezt a szürke vakolású fehér kváderfestést. Legkésőbb 
ekkor keletkezett a nyugati homlokzat két ajtója is, amelynek keretkő-maradvá-
nyait 1957-ben tárták fel. Az északabbra fekvőnek nyílásában törökkori szűkítés 
mutatkozott, ami az eredeti ajtót mindenesetre 1541 előttre datálta. 

Okvetlenül még a török hódoltság előtt vették használatba az udvari traktus 
középső helyisége alatt, talán korábbi időben kialakított ciszternát [71]. Fel
tehetően ekkor épült a keleti traktus középfőfalának egyetlen földszinti nyílása is 
(tévesen „ 3 . sz. kemence"), amely talán áruátadó ablak lehetett. A nyílás kere
tezése a X V . század második felére datált, vöröses kőfalba utólag bevágva, 
keskeny méretű (24 x 12x4), kézzel vetett középkori téglaanyagból épült. 1964-
ben teljesen befalazott állapotban látott napvilágot. Kobontásakor pontosan meg 
nem jelölt helyről „ C l " , „ F C " , „ S L " , „HA" , „ K G T G y " és kalapácsos Dräsche 
jelű téglaanyag került elő [72] — hihetőleg túlnyomóan a nyílástérből. Mivel 
azonban a középkori téglából falazott bélésfal ma már sérült — több tégla 
hiányzik belőle — azért nem lehet egyértelműen datálni a nyíláskeretezést. Ezért 
építésére vonatkozólag két variáció lehetséges. 

x. Ha a hiányzó béléstéglák között volt „ C l " jelű, akkor ez datálja a közép-
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kori téglaanyag másodlagos felhasználásának idejét. Ez esetben a nyíláskeretezés 
a X V I I I . században épült, feltehetően 1714—1761 között [73]. 

2. Ha a hiányzó béléstéglák között nem volt barokk téglaanyag, akkor a nyílás 
keretezése esetleg 1541 előtt készülhetett. 

Ezt a kérdést azonban ma már nem lehet eldönteni a korábbi kutatások téves 
eredményeinek és hiányos feljegyzéseinek kiértékelhetetlensége miatt. Bizonyos 
azonban, hogy a nyílás nem volt kemence tüzelőnyílása. Záradékán nyoma sincs 
a koromnak, csak a téglaegységei kerültek kissé égetten a habarcsba, másodlagos 
helyre. Rajta keresztül soha nem fűtöttek. Nyugati homloksíkja előtt az ásatás 
során semmiféle kemencealapfal nem került elő. Felette semmiféle füstelvezető 
kürtő kormos szélrajza, sem tartókonzoljának csonkja nem látszott. 

Csupán a boltozatban, a nyíláskeret előtt látható kormos, barokk téglaanyagból 
falazott kéménylyuk, és az előtte levő, alaprajzilag íves boltozatfiók (horony) 
mutat arra, hogy itt esetleg henger alakú empire kályha állhatott a X V I I I . sz.-
ban. Ezt azonban nyugat felől a saját ajtóián át, és nem a középkori téglából 
falazott nyíláskereten keresztül fűtötték. Kemence vagy kályha tűzterét és a 
benne levő tüzelőt ugyanis nem lehet 70 cm vastag falon keresztül kezelni. 

A nyílás bélésfala mindenütt folytonos, nyoma sincs rajta falelválásnak (fal
varratnak). Tehát a középfőfalat nem vastagították meg, nem építették át. Ez 
azt jelenti, hogy az 1. és 2. sz. vakfülke mögött sem pusztulhatott el a feltételezett 
és a fal teljes vastagságában átfutó, esetleges tüzelőnyílás. Az említett lámpa
fülkék tehát nem átalakítás eredményei, hanem eredeti konstrukciók. 

Az udvari traktus déli helységének nyugati falában valószínűleg ekkor — a 
X V I . század elején — nyitották a mai kapualjba nyíló, kő záradékíves ajtót is. 

Az épület harmadik átalakítása a török hódoltság ideje alatt játszódott le. 
Ekkor épült eredetileg az udvari traktus északi szélső helyiségének kelet-nyugat 
irányú válaszfala. Benne ajtófülke alapozása, előtte sziklára állított két lépcső
fok került feltárásra. Mindez azt bizonyítja, hogy a mai patikamúzeum észak
nyugati szélső fél szobája helyén a török korban szabadba nyíló sikátorrész feküdt. 
Az utcai traktus középfőfalának déli végében egy török lámpafülke maradt fenn 
ebből a korból (tévesen „ 1 . sz. kemence" nyílása), amelynek tetején két fordított, 
ékalakban elhelyezett tégla látható. 

E két téglából formált záradék jellegzetesen törökkori sajátság. Ez látható a 
Várnegyedben fennmaradt összes lámpafülkéken; a Hess András tér 4. sz. épület 
északi kapualjának északi falában, a keleti irányból számított harmadik ülőfülke 
hátfalában. Az Úri utca 40. lépcsőházának az udvarra néző ablaka fülkéjében 
(északi oldal), az Úri utca 41. északi, boltozatbordás tűzfalában három fülke 
felett. A volt Tárnok utca 13. sz. épület jelenleg is meglevő utcai traktusának 
déli falában. A váci Siketnéma Intézet (volt püspöki palota) utcai homlokzatán, 
a főkapu mellett. A Tárnok utca 5. sz. utcai traktusának déli szélső két helyisége 
közötti válaszfalban fennmaradt szamárhátíves ablakon [74]. 

A Tárnok utca 18. sz. ház török lámpafülkéjének téglakerete téglaporos ha
barccsal készült. A téglaporos habarcs használata szintén jellegzetesen törökkori 
sajátság. Ezzel a téglaporos habarccsal épült a Tárnok utca 5. sz. szamárhátíves 
ablaka is. A habarcsanyag mellett kisebb jelentőségű az, hogy a Tárnok utca 



3; ábra. A Tárnok u. 18 sz. patikamúzeum épületének helyreállított keleti homlok
zata. 1966. évi állapot 

18. sz. török lámpafülke áthidalásának egyik tégláján „ L . . . " téglabélyeg látható. 
Ezt a téglabélyeget ez idő szerint senki sem ismeri. Bizonyos azonban, hogy 
nem barokk bélyeg, mert a X V I I I . sz.-i téglajelzések kétbetűsek és rendszerint 
személynevek rövidítései. Pl. : „ M T " = Mária Terézia, „ G H " = Gabriel Horányi, 
„ C l " = Cristophoros Ialics, „ F C " = Fornax Civitatis stb. Ez idő szerint egybetűs 
barokk téglabélyeget nem ismerünk. 

Úgyszintén bizonyos, hogy ez a nyílás sem volt lepárolókemence tüzelő
nyílása, mert nem megy keresztül a falon, csupán 32 cm mély vakfülke. Fordí
tott ék alakú záradékáthidalása nem teherbíró szerkezet, nem helyettesítheti a 
min. 24 cm vastag kiváltóívet. A fal teljes szélességében átmenő esetleges nyílás 
tehermentesítésére szerkezettanilag alkalmatlan. Mindezek az építkezések 1541— 
1086 között készültek. 

Budavára 1686. évi ostroma után történt meg a negyedik átalakítás. Ekkor 
hozzákapcsolták a török sikátorrész területét is az épülethez. A török válaszfalra 
archivoltos nyílású boltozati aláfalazást építettek, ezáltal az udvari traktus észak
nyugati, szélső szobája két részre vált; mindkét szobafél egy-egy nyugatra nyíló 
udvari ablakot kapott. Az északnyugati, szélső ablak nyílásába később ajtót 
építettek, végül ezt is elfalazták. A fennmaradt északi fülkesarok és kiváltóív 
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indítása azonban bizonyítja, hogy eredetileg i t t is olyan kora barokk ablak lehe
tett, mint amilyen a déli szobafél nyugati falában látható. 

Á keleti traktus utcai homlokzatának középső nyílását teljes egészében ablak
nak használták, és kőkerettel látták el. E középső nyílás széles fesztávú, kora 
barokk ablakának és kőkeretének bizonyítékát az 1900. évi feltárások eredményei 
szolgáltatták [75]. Ugyanilyen ablak volt eredetileg a copfstílusú ajtókeret helyén 
is. Valószínűleg ekkor kapta a dongaboltozat a rózsaszín alaptónusú, indás díszí
tésű festését is. 

A festés — főként a figurális képei — formaábrázolási szempontból nézve az 
1750 körüli évtizedekből származtatható. Mojzer Miklós 1966. június 10-én kelt 
szakértői véleménye (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum adattárában) szerint 
a két, részben feltárt kép közül az egyik feltehetően „Jézus és a vérfolyásos 
asszony"-t, a másik talán „Cimon és Perot" (?) ábrázolja. Kutatás közben 
azonban felmerült az a kombináció is, hogy a képek talán báró Strudel Pétertől, 
a bécsi Képzőművészeti Főiskola igazgató festőművészétől származhatnak. Sőt 
az sincs kizárva, hogy az erősebb színezésű és balkáni szláv ízű színskálával 
készült indadíszítés talán az egyszerűbb Wäbel Gyula városi festő keze munkája. 
Ehhez esetleg csak a figurális képeket festette hozzá Strudel Péter, mivel a 
X V I I I . sz. elején mindketten a ház lakói voltak. 

Ha e feltevésünk beigazolódna — ami csak a későbbi falkép letisztítások és 
kutatások révén volna lehetséges —, akkor a festés datálását az 1702—1712 
közötti évtizedre kellene tenni. Jelenleg a falképek eredetének és keltezésének 
tisztázása teljesen lehetetlen. 

A X V I I . sz. végén már bizonyosan épületünkhöz tartozott az udvari, északi 
keresztszárny is. Az alatta fekvő pince kétségtelenül középkori, de csak való
színűsíthetően tartozott a gótikus, keleti kereskedőházhoz. Emellett mindössze 
az szól, hogy a pince feletti földszinti helyiség (jelenleg Pauló Lajos lakó elő
szobája) valószínűleg középkori dongaboltozatos tere csatlakozik a Tárnok utcai 
traktushoz. Ellene szól az a törökkori, udvari sikátorrész, amely elkülönítette az 
északi keresztszárnyat az utcai szárny udvari traktusától. Azonban épületalaprajz
morfológiai szempontból ez az épületkontúrba benyúló sikátorrész még nem 
zárja ki a két szárny középkori összetartozását. Hasonló megoldást mutatott a 
Tárnok utca 5. sz. keleti, dunai középkori épületének alaprajza is, ahol János 
kötélverő özvegyének „külön kis udvarháza" hasonló, udvari sikátorral különült 
el a „négy bolthelyiség" (műhely) tömbjétől [76], 

Ennek alapján nem túlzás, ha a Tárnok utca 18. sz. udvari, északi kereszt
szárnyát már a X V . században a keleti szárnyhoz tartozónak véljük. Ennek 
pincéje az utcai délnyugati helyiség alatti reneszánsz kori pincével és a ciszterná
val együtt szolgáltatja az 1475. szeptember 22-i oklevéllel (Orsz. Levéltár 
D l . 17.675) történő épületazonosítás reálrégészeti alapját. Az oklevél szövege 
szerint ugyanis Miklós fia, Lénárd házának „pincéi, . . .kú t ja (és ennek) bolt
hajtásai" voltak, — nyilván földszinti — szobáin és kamráin kívül, amelyek 
épületünkben mind adva vannak. Az északi traktus alatti pincéből azonban az 
udvarra felvezető lépcső nem a mainak helyén feküdt, hanem az északi sarokból 
déli irányba húzódott. Kibúvónyílásának az udvarszinten felnyitható ajtója az 



1873. évi tervek földszinti alaprajzán jól látható. Fennálltát bizonyítja az alatta 
fekvő pincerész boltozatában ma is meglevő, később befalazott boltozatfiók. 
A lépcső érkezésének helyét az udvari árkádívek középső nyílásában látható, 
alacsonyabban fekvő csehboltozat mutatja, amely a pincegádor felső záradéka. 

Ebben az építési periódusban okvetlenül készült utcai homlokzatképzés is a 
Tárnok utcai, emeleti festett szoborfülke tanúsága szerint. Talán ekkor készül
hetett az Anna utcai rác boltajtó is — esetleg korábbi barokk nyílás átalakításá
ból. Ebből még egy példány állott a Tárnok utcai homlokzat déli szélén. Leg
alábbis ezt bizonyítja az 1794-ből fennmaradt patikaszámla fejlécén látható 
homlokzatrajz, valamint a korábbi, 1769. évi homlokzati metszet. 

Bizonyos, hogy ezek a munkálatok legalább két vagy három időszakban foly
tak le. Az első — kisebb méretű — átalakítást 1712—1735 között Stockher Lőrinc 
végeztette, a második — nagyobb méretű — építkezés 1735—1752 között Huber 
Frigyes nevéhez fűződött. Részletekbe menő szétválasztásuk a mindenütt levakolt 
épületben ma már lehetetlen. Még az olyan fontos motívumok, mint az udvari 
árkádsor, pontos datálását sem lehet elvégezni, mivel az ehhez szükséges fal
csatlakozások nem láthatók. Azt sem lehet megállapítani, hogy a harmadik át
alakítás mikor történt, csak az bizonyos, hogy 1769 előtt. Ekkor a Tárnok utcai 
homlokzat északi szélén még egy üzlet volt, külön bejárati ajtóval, felette az elő
tető végigfutott és befordult az Anna utcai oldalra is. A sarkon állott a gyógy
szertár „Arany Sas" emblémája. 

Az ötödik átalakítás a X V I I I . sz. második felére esett és okvetlenül a gyógy
szertár kialakítása érdekében történt. Ezt bizonyítja az utcai homlokzat délkeleti 
szélén álló, copfstílusú kőkeretes ajtó. Gerő Győző és Horler Ferenc egyaránt 
helyesen állapítja meg, hogy ezt az ajtókeretet i t t történt elhelyezésekor lefarag
ták, tehát másodlagos elhelyezésben áll a jelenlegi helyén [77], 

A gyógyszertár kialakításának bizonyítéka még az udvari traktus déli, szélső 
sarkában látható tüzelőnyílás (tévesen „4. sz. kemence"). Ez a vasajtós, feltehe
tően kályhanyílás a fal túlsó oldalán álló tűztér táplálására szolgált. Mellette 
keletre egy füstcsatorna elhúzása látható a középső helyiség keleti falában, erősen 
feketén kormozott állapotban. 18 x 18 cm-es kicsiny kéménybekötő nyílása szin
tén megmaradt a boltozatban. Ez azt bizonyítja, hogy nem állhatott előtte lepá-
rolókemence, csak kályha, amely az officinát fűtötte a fal túlsó, keleti oldalán. 
A középfőfal nyugati oldalán látható, téglalap alakú, vakolt, falsíkba mélyített 
fülke, alighanem falazott faliszekrény háta lehetett (keresztes gyógyszerek szá
mára? méregszekrény?), mivel kormos égésnyom nincsen alatta. 

A tüzelőnyílás tűzterében öntött vascső látható, ami a benne állott apparátus 
legújabb kori használatára mutat. A felette, a boltozaton látható barnás korom 
anyaga eltér a füstcsatorna fekete koromanyagától, kémiai vizsgálat híján azon
ban ezt a kettősséget nem tudjuk megmagyarázni. Csak az bizonyos, hogy a 
feketén kormozott füstcsatorna nem a barnás kormú tüzelőnyíláshoz tartozott. 

Andriska József tehát tévedett, amikor a füstcsatorna elhúzásában „a teljes 
barokk kori kemencesor... tűzterét" vélte felfedezni [78]. A tűztér alatt lefoly
tatott ásatások kemence alapfalat nem tártak fel. 

Kutatás közben felmerült az a feltevés, hogy itt a középső helyiségben — amely 



a barokk patika laboratóriuma lehetett — alapozás nélküli, kis „olaszos" lepároló 
állhatott. A X V . században használt henger alakú, vaskályhákra emlékeztető 
lepárolókemencécskéket valóban nem alapozták. Ezeket azonban nem is épület
falon keresztül fűtötték [79], hanem a saját hengerpalástjukon nyitott ajtón át. 
Nem voltak falhoz kötve, füstelvezetésük kürtő, vagy kémény nélkül a szoba 
levegőjébe pöfékelt. Ha ilyenek állottak volna a Tárnok utca 18. sz. épületben, 
úgy ezek a feltárt fali fülkékkel és nyílásokkal semmiféle kapcsolatba sem hoz
hatók, mivel többnyire hordozható berendezési tárgyak voltak. Csak a X V — X V I . 
században használták őket, tehát a 4. sz., X V I I I . századi tüzelőnyílással nem 
kapcsolhatók össze még gondolatban sem. 

Ám a reneszánsz és barokk kori, részben pofafalak közé, részben nyitottra 
falazott lepárolókemencék tüzelése is „kandallórendszerű" volt. Tehát ezeket 
sem épületfalon keresztül fűtötték [80]. Amennyiben a falhoz építve állottak, 
az esetben is a falsíkkal átellenes, homlokoldalukon volt a tüzelőnyílásuk. Ezért 
az ilyen típusú kemencék sem hozhatók kapcsolatba a 4. sz. tüzelőnyílással. 
Ismert tény viszont, hogy a X V I I I . század barokk stílusú kályháit a mögöttük 
levő fal túlsó (hátsó) oldaláról fűtötték. 

Tehát a mondottak alapján nem csupán a kemencék alapozásának, kürtőjének 
és a tűztér burkolatának teljes hiánya vezetett bennünket a 4. sz. tüzelőnyílás 
esetében itt állhatott kályha feltételezéséhez. 

A patikaátalakítás bizonyítékaihoz tartozik még az udvari traktus északi szélső 
falában a túlsó, szomszédos helyiségbe (Pauló Lajos lakó előszobája) nyíló füles 
copfstílusú kő ajtókeret. Ez azt bizonyítja, hogy a X V I I I , sz. végén a mai épület 
északi szélső helyiségei okvetlenül a patikához tartoztak. A keleti traktusban levő 
boltozati hevederen a rózsaszín alaptónusú festés is átfordult a mai lakáselfalazá
son túl levő, északi szobába. Ez szintén megfigyelésünk mellett tanúskodik. 
Az északi szoba boltozata 1945-ben leomlott, és azt síkfödémmel pótolták. Ezért 
az értékes festés csupán a nyugati és északi oldalfalon maradhatott meg 

Ebben az időben kaptak a helyiségek téglapadló-burkolatot. Ennek eredeti 
helyén fekvő maradványai csak az udvari traktus északi, szélső helyiségében 
kerültek kiásásra. A sziklafelszínre larakódott, X V I I I . századi leletes rétegen 
feküdtek az udvari sikátorba nyíló, török kori ajtó lépcsőfokai előtt. 28 x 14 x 5 
cm-es téglaegységekből állottak, alaprajzilag 45 fokosán, átlós irányban, kötésben 
lerakva. Az északi határfal előtti maradványok felett második téglasor maradvá
nyai is napvilágot láttak. Ez azt bizonyítja, hogy a barokk téglapadlót a X I X . 
században megújították. A X V I I I . századi téglaburkolat helye a keleti traktus 
északnyugati sarkában is előkerült. 

Ekkor épült a középfőfalban a fakeretes kiadóablak, amely a laboratórium és 
az officina közötti gyógyszerátadásra szolgált. Ezek az átalakítások nagyjából 
1795—1815 és 1844—1873 között, két építési fázisban készültek. Az elsőnek 
megrendelői Schnurch Antal és Unger István voltak, akik a copf- és a neo
klasszikus stílus idején építkeztek. A második fázis Unger Ferenc nevéhez 
fűződik. 

A hatodik átalakítás már a X I X . században játszódott le, és elsősorban az 
udvari homlokzaton, a pincelejárati lépcső áthelyezését eredményezte. Az északi 



pincéből déli irányban vezető feljárást ekkor a déli pincéből észak felé haladó, 
jelenlegi feljáró váltotta fel. Mindez valószínűleg a mai kapualjba telepített 
gyógyszertári iroda létrehozásával kapcsolatban történt. Erre mutat a jelenlegi 
pincelépcső alsó érkezése feletti, boltozati hevederben fennmaradt kürtőnyílás, 
amely a földszintre vezet. Ezt az emeletre vezető lépcsőkar fokaival építették el. 
Tehát csak akkor lehetett használatban, amikor az emeletre vivő feljárás még nem 
ezen a helyen történt. Csakis a gyógyszertárhoz tartozó helyiségbe nyílhatott, 
mert a patika alatti pincéhez tartozott. Viszont Seich Károly 1873. évi átalakítási 
tervein már fel van tüntetve az emeletre vezető lépcső, tehát a kürtőnyílás 
okvetlenül ennél korábban épült. 

Ugyanekkor szűkíthették le a déli helyiség kapualjba nyíló, kő záradékíves 
reneszánsz kori ajtóját is. Ezzel kapcsolatban csak azt képzelhetjük el, hogy a 
X I X . század első felében a gyógyszertári iroda a mai emeleti lépcsőfeljáró föld
szinti pihenőjének területét is elfoglalhatta. Innen használhatták a fentebb leírt 
pincekürtőnyílást. 

Ekkor bonthatták le az 1945-ben rekonstruált kapukeretet, és helyébe az 
1957-ig használatban volt kis ajtót építették. Ez az építési periódus 1861 — 1875 
között, valószínűleg szintén két részletben zajlott le. Mindkettő okvetlenül 
Seich Károly tevékenységének eredménye volt. 

A hetedik átalakítás még a X X . század első felének végén történt, és a volt 
officina helyiségnek válaszfallal való megosztásához, valamint az északi határfal 
mentén húzódó szobáknak külön lakáskénti leválasztásához vezetett. Ekkor ké
szült újonnan a Tárnok utcai homlokzat északi részén látható két ablak. 

A nyolcadik átalakítás a tulajdonképpeni helyreállítás volt, amely 1965-ben 
fejeződött be. Ennek tervezőjeként Budai Aurél van feltüntetve pl . az 1964. 
július 23-i jkv.-ben, amely az épület végleges homlokzatképzésének megoldásá
ról készült. Kitűnik belőle, hogy a feltárt leletek bemutatásának kérdésében a 
H K I műemléki osztálya (Horler Ferenc) nem értett egyet a tervezővel, és a jelen
tős maradványok fokozottabb mérvű bemutatását kivánta — véleményünk 
szerint helyesen. 

A helyreállítás az udvari traktus középső terében, válaszfalak segítségével 
W. C. és mosdóhelyiséget hozott létre a „Háztartási Bolt" céljainak megfelelően. 
Legfőbb érdeme a volt gyógyszertári iroda szobájába kényszeríted: lakás meg
szüntetése, a kapualj kiszabadítása és a kapu rekonstrukciója volt. A négyszeri 
kutatások révén feltárt leletek architektonikus rendben való, esztétikus bemuta
tását ez az építkezés azonban nem tudta elég szerencsésen megoldani. 

Mindenekelőtt kellő indok nélkül levakolta az Anna utcai homlokzat nagy 
felületén fennmaradt, szürke alapon fehér kvádercsíkozású reneszánsz vakolatát. 
Ha figyelembe vesszük, hogy más épületeken (Űri utca 13., 17., Hess András tér 3. 
Táncsics utcai homlokzata) sokkal kisebb, reneszánsz vakolatfoltok „amoeba-
szerű" bemutatását is engedélyezte a műemléki hatóság, akkor az Anna utca 1. 
sz. házon, a komplex homlokzatképzésre is elegendő felületű, eredeti vakolat 
eltüntetése nem helyeselhető. Megszüntette a részben befejezetlenül hagyott 
építkezés az udvari traktus déli, szélső helyiségének egyetlen Anna utcai ablakát, 
ami által ez teljesen sötét, használhatatlan maradt. Nem oldotta meg a középső 
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helyiség vasajtős folyosójának és az északi szélső helyiség ablaktalan szobafelének 
a természetes világítását sem. Nem teremtett funkcionális (közlekedőnyílás) kap
csolatot az utcai és az udvari traktus között. 
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43. Bánrévy-Kováts 14. sz. jegyz.-ben i . m. alapján. 
44. A gyógyszertár tulajdonosváltozásaira vonatkozó adatok dr. Sztankay Istvánnak 

a 15. sz. jegyz.-ben i . m . 152. old.-ról valók. Az adatok dr. Éllő István (Or
szágos Gyógyszerészeti In t éze t : Bp., X I V . , Uzsoki utca 36/a) ezideig bizonyí-



tékokkal kellőképpen alá nem támasztott véleménye alapján állítólag tévesek. 
A „Háztar tás i Bol t" két helyiségből állott. Dél i boltozatos szobája Sebő Antal 
cipész 1944 előtti üzletének helyét foglalta el, másik szobája ettől északra feküdt. 
Benne 1944 előtt özv. Kóbor Károlyné és leányának „házi mosodája" működöt t . 
Majd 1945 után ennek helyét Pellech K á l m á n „Fűszer és csemege" üzlete fog
lalta el. Az ettől északra állott „ O . M . T. K . tejüzlet" helyére már 1945 u tán 
lakás kerül t . 

45. Horváth Henrik : Budai kőfaragók és kőfaragó jelek. Bp., 1935. Budapest Sz. 
Főv. Várostört . monográfiái. 6 . -29 . old. Anyakulcsok 2. ábra. 
Az arányszerkesztési kulcsok érvényének helyeséségre vonatkozóan lásd : 
dr. Csemegi József: A középkori építészet szerkesztési módszerei . A Magyar 
Művészet tör ténet i Munkaközösség Évkönyve Lyka Károly 85. születésnapjára. 
1953. Bp . , 1954. 31. old. , 55. old. 1 — 4. ábrák . 
A páholy-anyakulcsok szerkesztésének sikeres budavári alkalmazására vonatkozó
lag lásd Czagány I s tván : A középkori körtetagos profiltípus emlékei a budai 
Vár területén. Budapest Régiségei. X X I . kötet . Bp., 1964. 275. old. 11. kép . 

46. Gerevich László : A budai szobrászat és a prágai Par ler-műhely. A Magyar 
Művészet tör ténet i Munkaközösség Évkönyve. 1953. 57 — 72. old. 
Dr . Csemegi József: A budavári főtemplom középkori építéstörténete. Bp., 1955. 
102 — 103. old. 

47. Czagány István : A középkori grafikus stílus emlékei a budai Várnegyed terüle
tén. Budapest Régiségei. X I X . köt. Bp., 1959. 35. old. 
Czagány István : A budavár i Ür i utca 31. sz. gótikus palota tudományos vizs
gálata és rekonstrukciós helyreállítása. Uo . 384. old. 14. kép . 
Gerevich László: Gót ikus házak Budán. Budapest Régiségei. X V . köt. Bp. , 
1950. 201. old. 37. kép . 1 — 2. sz. 192. old . 

48. Vesd össze: Horler és Andriskának az 1. sz. jegyzetben i . m.-vel. 
49. Gerevich László: A budai várpalota tör ténete 1541-ig. 

Horler—Pogány : Budapest műemlékei I . Bp. , 1955. 267., 272. old. 
•50. Czagány István: A Budapest I . Tárnok u . 5. sz. műemléképületen végzett 

épületrégészeti kutatások tudományos dokumentációja. Budapest, 1955. É. M . 
Középület tervező Vállalat tudományos tervtára . Szövegrész 9. old. és 41. sz. 
fénykép. 

51. Czagány István : Egy budavár i gótikus te lektömb építés-, kuta tás- és helyre
állítástörténete. Az Ür i utca 13., Tárnok utca 14. és 16. sz. épületek tudomá
nyos dokumentációja. Budapest, 1954. Középülettervező Vállalat tudományos 
tervtára és kézirat a Vármúzeumnál . 

•52. Szélessége 2,90, magassága 2,55 m. 
53. T u d o m á n y o s dokumentáció I . rész. 5. old. 18. kép. 
54. Csemegi József—Czagány István : A Budapest I . Tárnok utca 7 — 9 — 11. és 13. sz. 

épületeken végzett előzetes műemléki kutatások tudományos dokumentációja. 
Budapest, 1952. É. M . Középülettervező Vállalat tudományos tervtára. Szöveg
rész: 9. o ld . 30. fénykép. 

55. Pataki Vidomak az 1. sz. jegyzetben i . m. 250. o. 
56. Tudományos dokumentáció I . rész 6. o. 
•57. Ezeknek a nyílásoknak az 1500 körüli időkre való datálását lásd Csemegi—Czagány 

54. sz. jegyzetben i . m. i . h . 
•58. Az ablak X V . sz. második felére való datálását lásd.: Czagány I. : a középkori 

grafikus stílus emlékei a budai Várnegyed terüle tén . Budapest Régiségei. X I X . 
kötet. Bp. , 1959. 41—44. old. Czagány István: Műemlékhelyreállítási elveink 



alakulása a budai, várnegyedi építkezésekben. Magyar műemlékvédelem. I I I . 
köt. Bp. , 1967. 4 5 - 4 9 . o ld . : 36., 37., 38. kép . 

59. Ugyanilyen andezit-tufa kőanyag volt az Ü r i utca 31. sz. épület I . emeleti, v íz 
szintes záradékú ablakainak falazatában is. Az ablakok datálására vonatkozólag 
lásd Czagány I. : A budavár i Üri utca 31 . számú gótikus palota . . . Budapest 
Régiségei. X I X . köt. 1959. 380—385.1. Ugyanilyen andezit-tufa kőanyag feküdt 
a várnegyedi X V . sz. második feléből származó útburkolatokban. Ezeknek da tá 
lására vonatkozólag lásd Bertalan Vilmosné—H. Gyürki Katalin : Középkori 
ú t rendszer kutatása a budai Várnegyed terüle tén . Budapest Régiségei. X X I . sz. 
kötet. Bp. , 1964. 354—349. old. 13. kép . Ugyanilyen andezit-tufa anyag feküdt 
a budavár i , volt pasa-palota ásatási területének kelet-nyugati irányú útburkola
tában is, amely a X I V . századi épület ajtó küszöbkövét takarta el, tehát okvet
lenül a X V . században keletkezett. Lásd Czagány I. : A budapesti I . Sz ínház 
utca 3—9. sz. alatti volt Hadtestparancsnokság, azelőtt karmelita kolostor és a 
Várszínház tudományos dokumentációja. Bp. , 1967. K Ö Z T I Tudományos 
tervtár . Voit Pál—Holl Imre : Hunyadi Mátyás budavári majolikagyártó m ű 
helye. Budapest Régiségei. X V I I . köt. Bp. , 1956. 73 — 139. old. A kemencék: 
73—82. old. A kemenceépítésre vonatkozó megállapításait a legmegbízhatóbb 
korabeli leírásból veszi. Cipriano Piccolpasso : L i tre L i b r i dell'Arte del Vasaio 
nei quai si tratta non solo la Prattica ma brevemente tu t t i gl i Secreti. 1557— 
1559. London. 1934. Ennek leírását csaknem egyedüli forrásként használja 
minden technológiai kézikönyv ma is. L á s d a Enciclopedia Italiana. Roma. 1940. 
X X I . A majolikaégető kemencék kétségtelenül különböztek a desztilláló kemen
céktől. Ennek ellenőrzésére vonatkozóan lásd: „Liber de arte destillandi" c. 
1500-ban megjelent műve t . Címlapja és rajta reneszánsz desztilláló kemence 
egykorú rajza látható dr. Fülöp Zsigmond : A bölcsek köve. A vegytan tör téne te . 
Bp. é. n . 61. old. képén . Kétségtelen azonban, hogy a majolika- és po rce l án 
égetést gyógyszerész találta fel. Innen ered e két szakterület kemencéinek erős 
rokonsága. 

60. A konzolok mérete 2 3 x 2 8 x 3 0 cm volt . Semmi esetre sem lehettek kandal ló
vagy kemencekürtő tartóelemei, mert körülöt tük a fal mindenü t t egyenletesen 
kormos volt. Tehá t az égés nem mutatta kür tőbe összegyűjtött füstölés szélrajzát. 
Alighanem az épület török-kori, teljes leégését bizonyítja, mert a X V I — X V I I . 
sz.-i boltozatokon is mindenüt t látható. 

61. Datálására vonatkozólag lásd Czagány I. : A budapesti I . ker. X I . Ince pápa t é r 
4. sz. épületen végzett műemléki kutatások eredményei . Művészet történet i 
Ér tes í tő . 1954. évf. 2. sz. Bp., 1954. 292. old . 

62. Tudományos dokumentáció I . rész 7. o ld . 
63. Datálására vonatkozólag lásd Czagány Istvánmk 47. sz. jegyzetben idézet t 

munkája 40. old. 
64. Dr. Halmai János—dr. Némedy Imre: A gyógyszerészet története. Budapest, 

1954. 20. old. 
65. L á s d Wratislaw Vencelnek 1591. évi útleírásában. „ D e s Freyherrn von Wratis-

law merkwürdige Gesandschaftreise von Wien nach Konstantinopel." Leipzig . 
1787. 

66. L á s d az I . Tör téne t i adatok c. fejezetben. 
Móré Miklós és Mojzer Miklós 1967. május 17-én kelt jegyzőkönyve (Semmelweis 
Orvostör t . M ú z . Adat tár 55—66/2.) is a X V I I . század végéről származtatja 
a szürke alapozású festést. Kormegállapításukhoz azt a téves kiindulást veszik 
alapul, hogy a festés habarcsrétegei „fiókolt barokk dongaboltozat"-on nyu-



gosznak. D r . Gerő Győzővel egyetértésben bizonyítottam, hogy a dongabol
tozat 1541 előtt épült . 
Nincs jelentősége azon megállapításuknak, hogy: „a szürke alapozású festés 
és a későbbi indadíszítéses festés között csupán egy vékony mészréteg ta lá lható" . 
Ez ugyanis csak azt jelenti, hogy a reneszánsz és barokk festés között hiányzik 
a török réteg. A török réteg azonban a Várnegyed területén mindenü t t hiányzik, 
mert a budai Várban török falfestést eddig még sehol sem találtak. 
Ezzel szemben igen jelentős az a megfigyelés, amely szerint a középfőfal közepe 
táján, vállvonal alatt a szürke alapszínű falfestés csak az ajtó 1500—1541 közöt t 
készült kávafalán maradt meg. Az ebben levő török nyílásszűkítő falazatra már 
nem terjedt át. Ez a tény a szürke festés datálásának „ t e rminus ante quem"- j é t 
szolgáltatja. 

67. Tudományos dokumentáció I I I . Rész 1. old. 
68. Tudományos dokumentáció I V . Rész 7. old. 
69. Datálásra nézve lásd: Gerevich László: Gótikus házak Budán . Budapest Régi

ségei. X V . köt. Bp., 1950. 189. old. 32. kép. 3. sz. és 194., 208. old. hibás 
utcanév megjelöléssel. 

70. Tudományos dokumentáció I . Rész 8. és 9. o ld . 
71. A ciszterna alaprajzban ívesen hajló északi köpenyfala, amely a padlószintig emel

kedik — a X V I . század első feléből származik. A szemközti — déli — heveder
ívén nyugszik az a fal, amely az 1541 előtti, földszinti dongaboltozatot hordja. 

72. Tudományos dokumentáció I V . rész, felmérési lapok 7. sz. 
73. Kormegállapításra vonatkozólag lásd Czagány I. : A Budavári Palota. Budapest, 

1966. Műszaki Könyvkiadó 118 — 119. old. Dr. Csemegi József : H o l állott egy
kor az óbudai királyi vá r? Bp. , K lny . M M É E . kiadványa „Értekezések, be
számolók a műszaki és gazdaságtudományok köréből" c. füzet 1943. évi V. szá
mából a 8. old. 5. jegyz. 

74. Lásd Czagány Istvánnak a 60. sz. jegyz.-ben i . m. 288. old. 20. kép . Gerevich 
Lászlónak a 68. sz. jegyz. i . m . 183. old. 29, kép. 2. Csemegi József : A siket
némák váci országos tanintézetének épülete. Művészet tör ténet i Értesí tő. 1955. 
évf. 1. sz. 134—149. old. Czagány Istvánnak az 50. sz. jegyz-ben i . tudományos 
dokumentációjában: szövegrész 9. és 22. old. 14. jegyz., valamint a 42. fénykép. 

75. Tudományos dokumentáció I I . Rész 1. old. 
76. Czagány 7.-nak az 50. sz. jegyzetben idézett tudományos dokumentációjában. 

Szövegrész 1. és 17. old., 3. sz. alaprajz ( T K - 1 ) . 
77. Tudományos dokumentáció I . rész 1. old. I V . rész 5. old. 
78. I . sz. jegyzetben idézett munka idézett helye. 
79. Buch der Cirurgia Handwirkung der wund artz ney von Hieronymo Braun-

schveig. Augsburg. 1497. 118/a old. „ E n d e des Kreuterbuchs." Frankfurt a. M . 
1542. I — V . old. Eredeti példányok az Országos Orvostörténeti Könyvtárban. 
Bp. Török utca 12. sz. Fülöp Zsigmond: A bölcsek köve. A vegytan története. 
Bp. é. n. Béta i rod. r. t . kiad. Athenaeum. 54., 61. (1500-ból), 66., 91. , 93., 94. 
(1586-ból), 95., 99. ( X V I I . sz.) old. Baradlay János és Bársony Elemérnek a 
18. sz. jegyz.-ben i . m . L köt. 88—89. old. (Baseli egyetem gyógyszertári labo
ratór iuma alkimista berendezéssel — rekonstrukció.) Heinz Stafski: Aus alten 
Apotheken. Prestel V lg . M ü n c h e n . Druck der Universi tä ts-Buchdruckerei . 
D r . C. Wolf. Solm. M ü n c h e n , 1956. 37. old. Kemence 1505-ből. E. Merck: 
Pharmazeutischer Reiseführer Rom. é. n . 19. old. utáni kép . (Apotheken
laboratorium i m Museo Storico Nazionale dell 'Arte Sanitaria) T . K . Derry— 
Trever I . Wil l iams: A short history of technology from the earliest times to a. d. 



1900. Oxford University press. 1961. New York and Oxford. 269. old. Fig. 130. 
(Crystallizing nitre, Germany, 1580.) Nyárády—Szilágyi—Várhelyi: A világ 
műszaki múzeumai. Bp., 1961. 18. old. (Alkimista laboratórium a bécsi műszaki 
múzeum vegyészeti osztályán — rekonstrukció) Illustrierte Apotheker Kalender: 
1932. év 20. hét: 1515-ből, 1939. év. 2. hét: a X V I . sz. első feléből, 1961. év 
18. hét: kemence 1500-ból, 1965. év 19. hét: kemence 1586-ból. Pharmacentical 
miscellany 10. old. Az Orvostudományi Egyetem Gyógynövény- és Drog
ismereti Intézetének knyvt.-ban. 

80. Fülöp Zsigmondnak a 79. sz. jegyz.-ben i . m. 160. old. (Priestley laboratóriuma) 
Kempler Kurt: A gyógyszerek története. Bp. 1964. Gondolat kiad. 32. old. u.a. 
15. kép. (Angol gyógyszertári laboratórium 1747-ből.) Ezenkívül igen sok ha
sonló analóg példa található a 79. sz. jegyz.-ben i . művekben. 
Mindezek felett azonban perdöntő bizonyságul szolgál Glauber János könyve. 
Johannis Rudolphi Glaűberi : Opera chymica. (Bucher und Schrifften) Frankfurt 
am Mayn. 1658. 206. old. 228. old. és 244. old. utáni, eredeti rézmetszetek, 
barokk lepároló apparátusokról. Az eredeti könyv vonatkozó tartalmát kitűnően 
ismertette Dr. Loczka Alajos: Az alchimia története c. könyvében. Bp., 1925. 
Magy. Középisk. tanárok nemz. szöv. kiad., K. M . E. Ny. 205—209. old. 
A 206. oldalon egyértelműen összefoglalja a barokk kemencék kritériumait: 
„Az olvasztókemence lényeges alkotórészei az oldalfalak (latéra), a tűz szítására 
szolgáló belső üreg (kamera) és a nyílás (os)." Ezek a követelmények mindenben 
megegyeznek az 59. sz. jegyz.-ben Cipriano Piccolpasso műve és a Budavári 
Palota „oroszlános nagyudvar"-ában 1951 —52-ben kiásott XV. sz.-i kemencék 
alapján megállapított ismérvekkei. 

Zusammenfassung 

Das Denkmalgebäude Tárnok Gasse Nr. 18 in der Burg von Buda (Ofen) 
ist ein kulturhistorisches Monument des Burgviertels von speziellem Wert. I n 
diesem Gebäude war hundertsechzig Jahre hindurch jene vorerst „Zum goldenen 
Adler", dann als „Städtische" betitelte Apotheke in der Budaer Burg, welche die 
einzige gesundheitliche Einrichtung der Ortschaft im Barockzeitalter war. 
In einer Räumlichkeit des Erdgeschosses mit Fenstern auf die Gasse sind die 
Wandgemälder der Offizin der einstmaligen Apotheke noch heute zu sehen. 
Sie bilden das schönste Interieur dieser bürgerlichen Stadt. Ihre stimmungs
vollen Thorgang und Hof sind einfache, gemütliche Denkmäler des Wohnhaus
baues der Maria Theresianischer Epoche. 

Der Ursprung des Hauses reicht bis in die erste Hälfte des X V . Jahrhunderts 
zurück, obschon wir seine Eigentümer aus dieser Zeit anhand von dokumentier
ten Angaben nicht kennen. I m südöstlichen Eckpfeiler ist die mit Stechzirkel 
eingekratzte Zeichnung einer gotischen, geometrischen Konstruktion übrig
geblieben. Diese mittelalterliche entwurfstechnische Radierung ist eine Konstruk
tion des Proportionsmutterschlüssels der Prag-Breslauer Bauhütte. Sie war wahr
scheinlich vom einen Steinmetz böhmischer Ausbildung verfertigt, der in den 
Jahren 1417—1433 in Buda arbeitete. Das spätgotische Händlerhaus, welches 
in seinem Zeitalter nur mit einem Trakt, mit dem Thor in der Zentralachse 
erbaut wurde, hatte an beiden Seiten des Thorganges je einen Handlungsraum 



im Erdgeschoss. An der östlichen Vorderseite des vom Thorgang gegen Norden 
liegenden Raumes öffnete sich ein kleines, steinumrahmtes Ladenfenster und 
eine von segmenthafter Scheitellinie überbrückte Tür, die nachher als Oberlicht
fenster benützt wurde. Das Gebäude wurde nicht unterkellert, es war wahr
scheinlich gänzlich freistehend, und man konnte es von allen Seiten her um
gehen. An der südlichen Vorderseite stand ein steinerner Arkadenbogen. 

Das aus dem Zeitalter des Luxemburger Königs Sigismund stammende Ge
bäude wurde erstmalig am Ende der Regierungszeit Königs Mathias Corvinus' 
umbaut, als man zu seiner westlichen Vorderseite einen Hoftrakt zubaute. Das 
Erdgeschoss dieses inneren Traktes war ursprünglich mit Holzdecke versehen, 
anhand der Schäfte der freigelegten Tragkonsolen der Decke bewiesen. Damals 
wurde unter der südwestlichen Hofräumlichkeit der Renaissance-Keller fertig
gestellt, und möglicherweise auch jene kleine Tür , welche auf konkaven Trag
stützen ruhend, mit waagrechten Sturz versehen auf die Anna Gasse hinausging, 
und vermutlich Handelszwecken diente. Dieses postgotische Türchen wurde 
nach der Zumauerung des Sigismundschen Arkadenbogens erbaut. Statt des 
steinernen Arkadenbogens öffnete man aber an der östlichen Vorderseite zwei 
Ziegelarkadenbogen. Man erweiterte also das Gebäude, dessen Bestimmung 
vermutlich abgeändert worden war, in jeder Hinsicht. 

Der zweite Umbau des zweitraktigen Hauses erfolgte in der ersten Hälfte 
des X V I . Jahrhunderts, und zwar in zwei Teilen, vor dem J. 1520 und vor 1541. 
Damals wurden die auch jetzt noch bestehenden, sämtlichen Tonnengewölben 
im Erdgeschoss erbaut. In dieser Zeit wurde auf sie auch die erste Schicht von 
Deckenmalerei aufgebracht: gelbe Sterne am grauen Grunde, eine Dekoration 
alchimistischen, oder astrologischen Charakters. Diese im Spätrenaissance mo
dische Malerei hatte vielleicht eine ähnliche Funktion, wie jene Bildnisse der 
Himmelskörper, die im Palais der Könige Mathias und Wladislaus in der Bu-
daer Burg die Decke der Bibliothek und der Sternwarte zierten. Gleichzeitig 
bekam auch die südliche Vorderseite des Gebäudes einen grauen Sgrafitto-
Verputz und darauf eine weisse Quadermalerei. Die unter dem Hoftrakt im 
J. 1960 aufgedeckte Zisterne wurde spätestens in dieser Zeit in Betrieb genom
men, und die zwei Türen der westlichen Vorderseite mit steinernem Rahmen 
konnten wohl auch damals entstanden. Zu diesen Bauten schliess sich die 
Ausbildung einer Tür in der Westwand der südlichen Räumlichkeit des Hoft
raktes an, welche mit steinernem Scheitelbogen versehen war, und vielleicht 
auch mit einer Öffnung zum Übergeben der Waren am nördlichen Rande der 
Mittelhauptwand. 

Der dritte Umbau spielte sich zwischen 1541 und 1686 ab, als die Scheide
wand in der nördlichen Randräumlichkeit des Hoftraktes in Richtung Ost-West 
entstand mit den zwei ausgegrabenen Stufen, welche in einen schmalen türki
schen Gehweg führten. Aus dieser Epoche überblieb auch die im Südende der 
Mittelhauptwand sichtbare türkische Nischenlampe. Nach der Befreiung der 
Burg Buda im J. 1687 bekam unser Gebäude die Hausnummer 115, seine 
Wände, Gewölbungen und sein Keller bestanden noch grösstenteils. 

Die erste Apotheke in der Burg Buda wurde jedoch im Herbst 1687, oder im 



1688 nicht i m unseren Gebäude, sondern im jenen Haus Nr. 1. eröffnet, das 
am Platz des jetzigen leeren Grundstückes am Disz-Platz Nr . 1—2 stand. Der 
Apotheker Franz Ignaz Bösinger erhielt unentgeltlich dieses Ruinengebäude 
— Resten des mittelalterlichen Pálóczy-Nagy lu ccsei Dóczy-Beckensloer-Bakóczi-
schen Palais' — von der Kammer, und er baute es wieder auf. Er übersiedelte 
aber noch vor 1696 von hierher, und richtete seine „Zum goldenen Einhorn" 
betitelte Apotheke im heutigen Gebäude Disz-Platz Nr. 6. ein. Das Haus und die 
Apotheke, die er von der Kammerdirektion erhalten hat, verkaufte er im 1699 
um 10 000 Rheingulden an Valentin Werner, einen Feldapotheker. Es ist möglich, 
dass Werner die Apotheke bereits damals in das heutige Haus in der Tárnok 
Gasse Nr . 16 übersiedelte, aber es ist auch jene Möglichkeit nicht von Hand 
zu weisen, dass das Geschäft auch weiterhin im Hause Disz-Platz Nr. 6. verblieb. 

Falls letzteres geschah, geriet die Apotheke in diesem Gebäude in die Hände 
des zweiten Ehegatten von Frau Werner, nämlich des Apothekers Franz Joseph 
Seylers, unter dessen Namen das heutige, gewesene Gombaszögi-Haus im J. 
1715 ins Grundbuch eingetragen wurde. Von ihm kam die Apotheke in den 
Besitz des Johannes Hinger im J. 1740, der sie „Zum goldenen Adler" betitelte 
und wahrscheinlich im heutigen Gebäude Tárnok Gasse Nr. 16. in Betrieb 
setzte. I m 1745 wurde dann Georg Joseph Rättig der Eigentümer der Apotheke, 
welcher jedoch im Grundbuch erst im J. 1752 als Besitzer des Nachbarhauses 
Tárnok Gasse Nr. 18. auftaucht. Binnen dieser Zeit war es ihm also kaum 
möglich seine Apotheke von der Südseite der heutigen Anna Gasse hierher zu 
übersiedeln. 

Das Haus Tárnok Gasse Nr. 18. war nämlich im J. 1701 das Eigentum des 
Malers Baron Peter Strudel, des ersten Direktors der Wiener Hochschule für 
Bildende Künste, samt dem Gebäude Nr . 20. Von ihm kaufte es im 1712 der 
Stadtarzt Laurenz Stockher ab, der sich auch das Nachbarhaus — heute Anna 
Gasse Nr. 1. — hinzuwarb und vermutlich beide wiederaufbauen liess. Letzteres 
bekam unentgeltlich der Maler, Julius Wäbel von der Kammer im J. 1702. 
Der vierte Umbau der mittelalterlichen Handelshäuser knüpft sich wahrschein
lich dem Namen von Stockher zu. Im Laufe dieses Umbaues wurde die Hoffront 
mit den zwei frühbarocken Fenstern errichtet. Es ist durchaus möglich, dass er, 
oder sein Nachfolger das barocke Wandgemälde mit rosa Grundfarben in der 
Offizin der späteren Apotheke gemalt hatte. Das eine figurale Bild dieser 
Freske stellt vermutlich „Jesus und die blutflüssige Frau" dar, das andere 
vielleicht „Zimon und Pero" (?). Er war es wahrscheinlich, der auch die ba
rocke Statuennische mit Sternenbemalung an der Gassenfront verfertigt hatte. 
Damals knüpfte man zum unseren Gebäude das Gebiet des türkischen schmalen 
Gehweges an. Man baute an die ostwest-gerichtete türkische Scheidewand 
eine gewölbte Untermauerung mit Archivolten-Öffnung, wodurch das jetzige 
nordwestliche Randzimmer des Hoftraktes in zwei Teilen zerfiel. In dieser Zeit 
gehörte zum unseren Gebäude auch der nördliche Querflügel am Hofe, die 
Stiege jedoch, welche vom Keller des letzteren zum Hofe heraufführte, lieg 
nicht am selben Platz, wie die heutige, sondern zog vom nördlichen Winkel in 
südliche Richtung. 
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I m J. 1735 verkaufte er dieses am Umfang verdoppeltes Eckhaus an den 
Kaufmann Friedrich Huber, der sich auch das Gebäude an der Anna Gasse 
Nr. 3. zugeworben hatte, und hielt bis 1752 den auf drei Gassen hinausgehenden 
Gebäudekomplex in seinem Besitz. I n dieser Zeit wurde der westliche Hoftrakt 
des Hauses Tárnok Gasse Nr. 18. erbaut, darin der innere, gen das Haus Anna 
Gasse Nr. 3. hinausgehende Thorgang, welcher heutzutage zum Kellerunter
gang dient. Falls die grossen, mit Segmentbögen versehenen Geschäftsfenster 
nicht vor dem J. 1735 entstünden, dann in diesem Zeitpunkt, und zwar ver
mutlich unter den Aussenbögen der noch vor dem J. 1526 erbauten Arkadenöff
nungen. Vielleicht wurde damals auch die aus Richtung Süd gezählte zweite 
Blindnische der Mittelhauptwand errichtet, in deren Hinterwand Riolit-Bims-
steinmaterial aus dem X V . Jahrhundert sichtbar ist. 

Der erste Apotheker-Besitzer des Gebäudes, Joseph Rättig bewohnte das 
Haus insgesamt nur zwei Jahren, weil er es im 1754 an den Apotheker Nikolaus 
Schwartz um 4100 Gulden verkaufte. Schwartz liess das Gebäude wahrschein
lich noch vor 1769 umbauen, aber in seiner Zeit bestand auch noch ein anderes 
Geschäft am Nordende des östlichen Traktes. Das Thor desselben würde jedoch 
noch im X V I I I . Jahrhundert abgerissen, da er an der Schnittskizze der Vorder
seite des Hauses aus dem J. 1794 nicht mehr zu sehen ist. Spätestens vor 1769 
wurden die zwei, auf die Gasse hinausgehende, sog. „raizische Geschäftstüren", 
von welchen die südliche auch heutzutage an der Vorderseite in der Anna 
Gasse zu sehen ist, errichtet. I m Ladengebiet wurden die Fenster im Erdgeschoss 
durch ein Pultvordach geschützt. An der südöstlichen Ecke verzierte die 
Geschossvorderseite das Emblem der Apotheke, „der goldene Adler". Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass man die Öffnung zur Ubergabe der Waren am Nor
dende der Mittelhauptwand zu dieser Zeit umgebaut hatte, und vielleicht ent
stand die mit Eisentüre versehene Heizöffnung in der Nordecke der südlichen 
Randräumlichkeit des Hoftraktes, welche wohl zum Ofen des Laboratoriums 
zuhörte, auch in jener Zeit. 

Nach dem Tode der Familie Schwartz ererbte das Haus Anton Schnurch, 
der zweite Ehegatte von Frau Schwartz. Der Namen des neuen Besitzers wurde 
aber erst im J. 1811 ins Grundbuch eingetragen, als das Gebäude um 29 200 
Gulden auf Grund von Lizitationskauf in Besitz des Stefan Ungers kam. Die 
Apotheke war bereits seit 1722 das Eigentum von Anton Schnurch, von dem 
sie dann im 1805 in die Hände Stefan Ungers geriet. Die steinerne Türfassung, 
die am Südrand der jetzigen Hauptvorderseite steht und im Zopfstil gehalten 
ist, liess um 1800 wahrscheinlich noch Anton Schnurch verfertigen, und so 
war sie hundertzehn Jahre hindurch der Eingang der „Städtischen" Apotheke. 

Aus dieser Zeit stammt wohl das holzumrahmene Fenster der Mittelhaupwand 
für die Ausgabe der Arzneimittel. Es konnte dem Zweck der Warenübergabe 
Zwischen der Offizin und dem Laboratorium dienen. Ebenfalls zur diesen Zeit 
entstand die steinerne Ösentürfassung im Zopfstil, welche in der nördlichen 
Randwand des Hoftraktes zur jenseitigen Nachbarräumlichkeit hinausging. Dies 
bezeugt, das auch die heutige nördliche Reihe von Randräumlichkeiten des 
Gebäudes Ende des X V I I I . Jahrhunderts zur Apotheke gehörte. Damals be-
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kamen die Zimmer der Apotheke einen neuen Ziegelfussboden, und allem A n 
schein nach wurde damals auch die Hofarkadenreihe mit dem umlaufenden 
Aussengang erbaut. 

Da auch noch im 1850 Stefan Unger und Terese Schnurch die Eigentümer 
des Hauses waren, gilt als sicher, dass die Umstaltung der Fassade um das J. 
1820 unbedingt von der Familie Unger veranlasst war. Der heutige, vom süd
lichen Keller in nördlicher Richtung laufende Kelleraufgang wurde vielleicht 
ebenfalls zu dieser Zeit anstatt der*früheren, gegensätzlich gerichteten Keller
stiege erbaut. Die Apotheke war nämlich schon seit 1844 im Besitz des Franz 
Unger und gelang erst im 1861 in die Hände des Karl Scheich. Das Gebäude 
kaufte er aber nur im 1875 von den Unger-Erben ab. Da Hess er darin einen 
grösseren inneren Umbau durchführen, dessen Projekt-Arbeiten er im J. 1873 
durch Mathias Peringer verfertigen Hess. I m Laufe des Umbaues wurde im 
heutigen Thorgang eine Apothekenkanzlei errichtet. Bei dieser Gelegenheit 
wurde die mit steinernem Bogenscheitel vesrehene und sich in den Thorgang 
öffnende T ü r der südlichen Räumlichkeit des Hoftraktes eingeengt. Damals 
wurde wohl die im J. 1965 hergestellte barocke Pfortenfassung abgerissen und 
wurde an deren Platz die bis zum J. 1957 benützte kleine Tü r erbaut. Das Haus 
erwarb sich vom Scheich nur im J. 1912 Frau Zobel, die Apotheke gehörte aber 
schon seit 1884 dem Georg Radulescu. 

Der neuer Apothekenbesitzer konnte aber sein Geschäft erst nach 1910 in 
das Gebäude Tárnok Gasse 8. übersiedeln lassen, das im selben Jahre Frau 
Radulescu jun. erbauen liess. Bei dieser Gelegenheit geraten die zwei Tische 
mit Rotmarmorplatten und Löwenunterlage aus der Apotheke des Maria There
sianischen Zeitalters ins Kunstgewerbemuseum, wo sie zusammen mit der 
Einrichtung der Apotheke aus Kőszeg (Steinamanger) in einer ständigen Aus
stellung auch heute noch zu sehen sind. Die weitere Möbelstücke sind ohne 
Spur verschwunden. Die Apotheke war bereits im J. 1922 im Besitz von Frau 
Witwe Radulescu und deren Kinder — als Erben, die sie an ihre jetzige Stelle, 
ins Haus Tárnok Gasse Nr. 22—24 übersiedelten. Von ihnen kaufte sie István 
Éllő im J. 1927 ab, wurde sodann im J. 1950 verstaatlicht. 

Das Gebäude Tárnok Gasse 18. war zwischen 1916 und 1924 Eigentum von 
Frau Witwe Trautenberg, alsdann von 1940 des Juwelenkaufmanns Károly 
Krausz. Anlässlich der Belagerung der Burg Buda im 1944—45 stürzten zwei 
nördlichen Randteile des östlichen Traktes ein. Darum wurde es im 1949 pro
visorisch restauriert und in die Geschäftsräume der vormaligen Apotheke zog 
anfangs der 50-er Jahren das Unternehmen „Háztartási Bolt" ( = Haushaltarti
kel) ein. Später wurde es im J. 1965 von der Denkmalschutzabteilung der Haus
verwaltungsdirektion des I . Städtebezirks durch Fassadenreparatur der Bestim
mung des Unternehmens „Háztartási Bolt" entsprechend wiederhergestellt. 

Die in den Jahren 1957—1967 mehrmals unternommenen denkmälischen Un
tersuchungen haben die komplizierten Fragen der Ausbildung und des Daseins 
der Apotheke des X V I I I . Jahrhunderts geklärt. 
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