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Az egykori pozsonyi jezsuita patika 

Sági Erzsébel d1: 

A pozsonyi jezsuita patikát a kollégiurn 1658-ban kapta az ország akkori prhnásától. 
A: officina berendezése, niely a rnai bratislavai Salvátor patikában látható - 1727-ben 
készült. A patíka n1i11den tekintetben 111éltó volt az ország akkori fővárosához. A rend 
feloszlatásakor a könyvanyag nagyságrenddel meghaladta a többi patikáét. A gyógy
szerek és eszközök értéke 8. 763 ji·t volt. Az J 775 évi árverésen 12.070 frt-ért polgári 
kézbe kerii/T és néhát~V áthe~vezést köve!ően inai napig használatban van. 

Brarislava Szlovákia fövárosa. a tirgyidőben szabad ki
rályi város. az orszég kormányzásának székhelye vol! 1535-
töl 1783-ig. 1563 és 1830 közön királyainkat itt koronázrák. 
18-tS-ig az országgyűléseket is itt tartonák: n1egyeszékhely. 

A pozsonyi jezsuita patika korszerű. doku1nentálr fel
dolgozása a közelmúltban megtörtént .. A. szerzö igen rész
letes tz.nuln1ányában bemutatja az épületet, a berendezést, 
az edé!1yzetet és isn1erteti a patika utóéletét 1950-ig [1]. 
!'v1ivel köz!e1nénye a magyar nyeivü szakirodalomban 
nen1 isn1ert. ezért szükségesnek tarto111 a többi jezsuita 
gyógyszerr2r között ezt is elhelyezni. 

Pozsonyban Pazmany Péter telepitette le a jezsuitákat 
1622-ben. 1627-ben megnyitják az iskolát. az addigi reziden
cia 163 !-ben kollégiummá fejlődik. 1713-ban felépült az új 
Sa!varor kol!égiun1. melybe a hat osztályúvá kibövíten gin1ná
zil!ff~ átköltözik. A. régi kollégiun1 az új kollégium fü~avénye
ként rezidenciává fejlődik vissza. Ebben marad a patika [1]. 

Lippay György esztergon1i érsek és Magyarország prí
mása a pozsonyi jezsuita patikát ~aj át céljára 1655 évben 
alapitona. majd azt 1658. május 31-én kelt adományleve
lével a kollégiumnak adományozta [3]. 

Az ott szolgálatot teljesítő jezsuita patikusok az aláb
bick voltak: 

1655-1661 Udalricus S1eidler (+ 1660-ban Georgius 
Weigl) 

l 662-l 683 közöt! ner.1 !alá!unk ott rendi patikust, 
2z0Dban a háztörténet !676. és 1677. évben említi akol
légium patikáját és hogy onnan gyógyszert adtak ki. Fe!
tehetöen úgy. ni!nt más rendházban is. v!iági patikust 
szerződtettek [4]. 

1684 !.!alhias Mayrhojfer 
1685-1687 Andreas Heder 
1688-1692 Joannes Taborski 
1693-1711 Malhias Mayrhojfer 
1712 Andreas Heder 
1713-1716 Mathias Mayrho/jér (·i·J713-ban A11g11s-

1:1s Erspazuner) 
1717 Joannes i\Iango 
! 71 8 Jacobus Se.rer 
l 719 Antonius f.Vendau 
1720-1723 flenricus Alz!lar:: ( + 1722-23 Josephu.~· 

Keil/) 
1724-1751 Aiathias Fre;:dfch ( + 1724-26 C'hristopho

l'l!S Hártl. 1743. l'lzaddaeus Dilling, 1744. 
C'hristophorus Decke1; 1748. Alartinus 
IVisgrill.) 

1752-1770 Joannes Bapt. Hradec!: 
1771-1772 Aiartinus 1-Visgrill (+1772. Carolus 

Pade1:) 
i 773 C'aro/us Pader [4]. 

A város polgári patikusai a XVIII. században több íz
ben kérvényezték. hogy a szerzetesrendek gyógyszertárai 
ne láthassák el a közönséget. A király 1727-ben a jezsui
ta patika közforga!mú jogát megerősítette. egyben eiren
de!te, hogy vesse a!á magát a rendszeres vizitációr.ak, 
1735-ben azt. hogy fizessen a városnak évi 60 frt adót, 
vagy annak n1egváltásaképpen egy összegben l OOO frt-ot, 
1748-ban pedig a királynő ismételren privilég!umot adott 
a jezsuita rend pozsonyi patikájának [5]. 

A jezsuita patika működésére sem a közönség részéről, 
sen1 a városi orvosok, sebészek részéről panasz nem vclt. 

Az officina 1717-ben új berendezést kapott Az 1658 
évi alapítási idő megjelenik az egyik polcsor tetején levő 
fából faragott, aranyozott oromdísszel körülölelt tábián 
[6]. A mai bratislavai Salvátor patika officinájában látha
tó diófából készült bútorzat eredeti. azt 1775 évben 735 
frt-ra értékelték. a har márvány oroszlán által tartott tára
asztal becsértéke ugyanakkor 173 frt. 30 krajcár volt. 
Ezek restaurált állapotban napjainkban is betöltik rendel
tetésüket [7]. A gyógyszertár díszítésére. fényűző eszkö
zök beszerzésére a kollégium időnként költött, ez több al
kalon1mal megjelenik a rendi e\öjárónak küldött éves je
ientésekben [8]. 

Ezekről a rend feloszlatásakor lista készült. több ezüst 
eszközt. a célnak megfelelően 1neg1nunkáil márványt, 
gyógyító szentek képeit és szobrait találjuk benne [9]. 

A rend patikája egy 1755 évben készült jelentés sze
rint az előző húsz évben 3.186 frt értékű gyógyszert adott 
a városi lazaretnek [ 1 O]. 

A jezsuita rend feloszlatása után annak ji:.vait kijelölt 
bizottság leltározta .. A.. pozsonyi rendházban a pincét és 3. 

padlást is beleszámolva, 13 helyen volt a gyógysze!1ámak 
anyaga .. A. gyógyszer alapanyag tömege meghaladta a töb
bi rendházban találtakét. Az úgynevezett ritkaságokat 
(1númia stb.) nem árazták, azokat az orvosegyetemnek 
kellett átadni. Kitüntetett Ílb')'elmet érdemel a könyvállo
n1ány. P.. patikában 1773 évben 577 db könyv vo!t, ezek 
tnegoszlása: l 9 gyógyszerészi, 7 ké1niai, 17 botanikai, 
444 orvosi és 88 egyéb mű. E mellett volt a pozsonyi je
zsuita rezidenciának 1.490, a kollégiumnak 3.097 köny
ve. előbbiből 90. utóbbiból 100 volt orvosi tárgyú (11]. 
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.A„z 1775. 2.ugusztus 31-re meghirdetett árverés előtt a 
gyógyszertár az 2lábbi értéket kéoviselte: 

gyógyszerek: ó.397 frt. 
eszközök: 2.366 fn. 

összesen: 8. 763 frt [ 12]. 

A liciten. mely 10.147 frt-ról indult, öt érdekelt vett 
részt. A patikát 12.070 frt-ét vette meg két polgári gyógy
szerész: :Veuber Kele111en és Sessel Káro(r. A vételárnak 
csak egy részét tudták akkor kifizetni. a maradékra egy 
évi haladékot kaptak 5% kamat mellett. továbbá közölték 
velük. hogy a patikát t:gy éven b::lül máshová keil köllöz
tet"iük. mert iskola részére kell a hely. 

·" pozsonyi jezsuíta patika értéke is tükrözi azt. hogy 
niéltó volt az ország akkori fővárosához. Néha.ny áthelye
zést követően. ertékeit niegörizve. jelenleg is tnüködő 
gyógyszertár Bratislavában. 
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Budapest, Lónyl~i· u. !-/.. - 1093 

Minden bizonnyal emlékszik még a legutóbbi számban 
megjelent Bii!Skii hirdetésre. 

A lényege ez volt: 20 ásványi anyagot és nyomelemet 
tartalmazó, egyedülálló összetételével segít csökkenteni 

a túlsavasodást, s a szervezet létfontosságú sav-bázis 
egyensúlyának helyreállítását 

Importálja: Beaco Bt. 
Telefon: 200-8859 Fax: 200-6228 

Forgalmazzák a gyógyszernagykereskedők. 

Álljon ellen kornak, kórnak! 
A Baska ebben nyújt segítséget mindazoknak, akik érdekeltek 
egészséglik, jó szellemi és fizikai kondíciójuk megőrzésében. 

További tájékoztatásért forduljon bizalommal a 
Beaco Bt-hez. Telefon: 200-8859 

Forgalmazzák a gyógyszernagykereskedők. 


