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levélből áll, mcl~'et könyvtáblákból kellett kifejteni. A töredéknek kiilönös érdeket kölcsönÖz
azon körülmény, hogy Köszeget XVII. századbeli nyomdahelyéül tünteti fel, a mi eddig nem
volt tudva. A nyomdász Wechelius Andrá.s Somorján .1'~ben is nyomtatott egy munká.t, az
evangélicusok magyar Agendáját, a hozzá függesztett CanonokkaL" Kőszeg első nyomdájára
tehát Ráth György hivta fel a figyelmet elsőnek. Az országos és a bolyi szakmunkák az ó
nyomá.n kezdtek foglalkozni Wccheliussal és munkáival.
Vas megyei Lcvélt:i.r Kőszegi Fióklevéltára (továbbiakban: VamL. KFL.) lanácsülési jegyzókönyvek (tjk)) 16i'>L november 7, 199. l.
Dr. Visnya Aladár nagy szargalommal cédulázta a kőszegi könyvek hibliográ.fiájá.t. A ,.Kósze.
gen kiadott vagy nyomtatott könyvek 165()--.;1850. .ig, illetve egyéb bibliográfiai ·jegyzetek" cimü gyűjteményét '195'8-.ban, ,bármikor történő felhasználásra, nekem ajándékozta. A ,.Kőszegi
könyvek" áttekintését erre a forrásra és a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár nyomdakatalógusára támaszkod\'a készítettem,
SJripsky idCzett tanulmányában közli Wechdius 1004-ben .mcg)elent kiadványának teljes cím~
lapját. A iatin szöveg magyarul: .,Nagytiszteletű, hírneves és tudós Reimer Autal magiszter
úrhoz. a pozsonyi igazhitű egyház lelkészéhez stb., baráujához, pártfogójához és nagyon !kedves
rokonához intCzett iidvbzló vers, mc!yet a törökök miatt számkivetésben élő feler>égétól ll{thy-a (a szülés istenasszonya) kedvezésével AugSburgban született Pál Timotheus nevú
fiacskáiának világrajötte alkalmából jó kivauságainak és szeretete jeléül sietve összeállitott
Tiehrunk Dániel".
VamL. KFL. Polgárkönyv (165-1-1704), 9. l.
VamL. KFL. tjk. 1663. február 9. 1089-1090. l.
VamL. KFL. tjk. \11665. február 27. 420. l.
VamL. KFL. tjk. 1668. augusztus 2. 633. 1.
A Wesselényi-összeesküvés jó ürüg)•et szolgáltatott Bécsnek a protestantizmus elleni erőteljes
fellépésre országosan és Köszegen is. r1671,..ben a Szent Jakab s két év múlva a Szent Imre
templomot i.; át kellett adniok a katolikusok részére . .,Ú,jabb két esztendő sem telt el .s a ta·
nácsnak hozzá kellett járulnia ahhoz, hogy a ·iezsuiták tel~pedhessenek le,,." Lelkes István:
Kőszeg. Bp. 1960. 22. L - A harcos rend -majdnem mindenütt működtetett nyomdát cilijai érdekében, Azok a feltételezések, hog)· a .jezsuitáknak Kószcgen is volt nyomdájuk, eddig nem
biwnyított.
VamL. KFL. Polgárkönyv 1764-19'1.9. 240. l.
Cbemcl Kálmtin: Kőszeg sz.. kir. város jelene és múltja. Szombathely, 1877. 85. l.
Ulrcicb Tibor: Szombathely nyomdái napjainkig, valamint termékcik 11787-töl 1900-ig. Szombathely, 19tH. 487-639. tétel
T aucber Gusztdt-•: Kőszeg ipa ra es kereskedelme. KöszeR, '1928. A nyomdákról és a sajtóról:
JO--t-1. Japokon ír.
Cber,ref uo.
Km·rics Tibor: Vas mcgye népessége a XIX. században. 1'804-d870. Szombathely, 1970. 30. L
A .. Kőszeg és Vidéke" 1898. március J 12-én a .,1'árcza" rovatában visszatekint .a lap múltjára
> ebben azt irja, hogy Leitnert Ribiczey ösztönözte nyomda- és újságalapításra. Kőszeg első
magyar nvelvű Japjának első felelős szerkesztóje csak két évjg látta el ezt a tisztet: ekkor Hódmezéív3.sárhclyrc költözött, ahol az óvónőképző igazgatója lett. Azt az állítást sem hagyhatjuk
észrevétel nélkül. hogy ifj. Rónai Frigyes :192.1 óta vezette a nyomdát, A helyes idópont: 183'6.
VamL, KFL. tjk. 1·831. július 10. 161!8. sz.
VamL. lpariajstrom, 11-&'G. 24. sz. - A .,Kőszeg és Vidéke'' ·1888. február 19-i hire szerint
Rónai Frigye~ 1833-ban Sopronba költőzött s nyomdáját öccsének, .Peigl ·Gyulának adta el.
"1'-:egycdszizado> jubileum", = "Szabad Kőszeg", d94·5. október 3.
\TamL. KOszegi Rónai Nyomdaválialat, 6'22. Az iratok '1953~ban kerültek a meg)·ei levéltárba.
Vó: Kuntdr Lajos: Szombathelyi nyomdák és nyomdáS2ok. Szombathely, 1009. .295 1.
VamL. T,lnonc\ajmom 1893-194.8. Kőszeg
Krajcvs::k_\ Gizella - Takács MiklóJ: Vas megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Szomb.nhcl~·. J.9ü4. 112 l.
..Kőszeg es VidCke", 1H.S2. július 2.
Pddai H. ]áno.c: Tűzből mentctt papiron ... = blctünk, 1-973. 1. s-z.IIÍ.1--ó0. l.

SZ! G ETV AR Y FERENC
!(__

![

A Kőszegi Patikamúzeum

A múzeum szervezése és annak

előzményei

A Vasi Szemle 1972. évi lll. számában (40J-406. old.) a

Kőszegi

Gyógyszerészettör-

téneti Gyűjtemény és Időszaki Kiállítás felállitásának körülményeiről részletesen beszámoltam. Ez a gyűjtemény a Kőszegi Patikamúzeum előzménye - de facto e.t de jure
- tehát a múzeum létrejöttét a gyűjternény további sorsának ismertetésével kell !kez·
dcnem.
"A Kőszegi Időszaki Kiállításunk az 1971. évi megnyitástól egészen 1976 júliusáig
Dllt; ez idő alatt látogatott volt, a vendégkönyvi bejegyzések tanú~ága szerint érdeke:;,
illetve hasznos volt Egyre szaporodott a könyvben a látogatók kívánsága: szeretnék
a helyén l:hni az eredeti, a jezsuiták által remekbe készített berendezést - a közel természet-es nagyságti - fotó helyett. Ez az óhaj egybevágott a rnegye vezetőinek kíván~
ságáv.al, akik szintén szerették volna megkapni .a Bud:.apesti Iparművészeti MUzeum·
nak 1910-ben el·adott patikaberendezést. A megoldást végül is a különböző problémákat elhárító lehetőségek véletlen egy.be{_\(;ése adta. Érvényes volt a fentebb említett Vasi Szemlc közleményben ismertetett szerződés, amelyben a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, a Vas megyei Gyógyszertári Központ és Kőszeg Város Tanác..r;a Kö~
szegen patikarnúz-eum felállítására vállalt kötelezettséget; Kőszeg városnak problémát
jelentett a Jurisics tér rekonstrukcióját nehezítő, magánkézben lévő 1 I. sz. épület (a
müemléki felújítás költségcit nem lehetett volna a tulajdonosra áthárítani), illen·e az
épületnek a fclújitás utáni hasznosítása; a Budapesti Iparművészeti Múzeumban fő~
igazgató változá6 történt; az új főigazgató dr. .Miklós Pál a múzeum felújítási és átrendezési koncepciója következtében át kívánta helyezni a kőt.zegi patikabútorzatot a
Nagytétényi Bútormúzeumba. Mindezen tények ismeretében a gyógy;<;ZCrtári központ
illetékesei (dr. Küttcl Dezső főgyógyszcrész és e sarok írója mint a Gyűjtemény ve·
zetője) dr. Antall Józseffel, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Le~
véltár föigazgatójával egyetértésben javasolták a jezsuita patikaberendezés Kőszegre
történő visszaállítását a szerződés értelmében felállírandó patikamúzeumba, felha;;ználva a múzeum céljára a problémát jelentő Jurisics tér 11. sz. épületet - annak re·
konstrukdóia után. - Ennek megfclelően a létesítendő múzeum igényeinek ismereté~
ben készültek cl a VATI . . ban az épület rekonstrukciós tervci (tervező: Sándyné Wolff
Katalin, aki - többek közőrt - ezért a munkájáért kapta 198 r-ben az Ybl·díjar). Az
Jdeiglcnes Kiállítást a rekonstrukciós munkák ke%désc érdekében kellett 1976-ban le·
bOntani.
A múzeumlétesitCs lehetősége így adott lett, azonban a bútorzat visszakcrülésc,
a történeti könyvtár an}'agának gyarapodása (a Scmmclwds Orvostörténeci Múzeum
és Könyvtúrnak, illetve az Ernycy Gyógyszerésztörténeti Könyvtárnak duplum anyagát a Gyű i remény kapta, ille-rve kapja meg; jelenleg 10 ooo könyvtári egységen felül
van múr n könyv- és folyóiratanyng) volumcnébcD crósen túlnőtte az 1968-b.an megkötött sz-erződés kereteit, c\'vel mcssze m.cgha!<:dt.-: D szcrzőclés részvevőinek anyagi

\ehctőségét.

Ekkor kapQ:;olódtak be tevőlegesen a megye vezetöi a rnúzeumalapításba:
összefogásból biztosították a létesítési költséget. A megyén kivül anyagilag támogatta az ügyet a Kulturális Minisztérium, Köszeg Város Tanácsa, az Országos Múemléki Felügyelőség, a Nyugat-Dunántúli Intéző Bizottság és a Gyógyszertári
Központ. A megnövekedett lehetőségek következtében a múzeum felállítására C6omagtcrv született: a létesítendő Patikamúzeum önálló szakmúzeumi egység lesz két részleggel (a Jurisics téri épületben és az új kőszegi gyógyszertár elkészülte után a Rákóczi
u. J. sz. épületben, amely 1667 óta adott otthont a kőszegi polgári tulajdonú patikáaak). A nagyszámú, értékes tárgyi emlékre, írott forrásra, illetve a történeti szakkönyv·ár gazdag anyagára támaszkodva Kőszegen gyógyszereszettörténeti kutatóhely létesül,
1mely hivatva van a megye gyógyszerészettörténetének kutatásán, feldolgozásán túl az
!gyetemes magyar gyógyszerészettörténetet is szolgálni, a szakmatörténet kutatóinak
s rendelkezésére állani.
A Patikamúzeum szervezeti hovatartozása 1978. január 2o-án a dr. Gonda György
negyei elnöknél tartott koordináción dőlt el. A múzeumot a gyógyszertári központ
1em kívánta üzemeltetni még a megye által biztosított költc;égveté~el sem, így a Me:yei Múzeumok Igazgatóságának új egyGégeként kértük és kaptuk meg a müködési en·
:edélyt a Kulturális Minisztériumtól. A 6Zakfelügyeletet a SOMKL látja el mint
•rnzágos szakmúzeum.
Közben a rekonstrukciós munkálatok zavartalanul folytak. Az építőmested mun.ákat az OMF Szombathelyi Epitésvezetősége végezte Petz Gyula vezetésévcl, az épüetgépészeti munkákat a kőszegi Műszaki Kts:z, a klímagép szerelését a budapasri
:sOSZER Vállalat. A felújítás a kitűzött határidő előtt elkészült, a múzeum 1979.
tnuár I-vel munkába Jépő személyzete április 2.-án vehette birtokba az épületet. Ekor kezdödött el az a visszás helyzet, hogy Patikamúzeum már volt, a:;ak épp nem leetett még látogatni. No persze, a zárt ajtók mögött még viszonylag sokáig lelke,s muna folyt; ekkor készült az officina mennyezetén a szekko falkép restaurálása (Felhősi
;tván és Král Éva művészházaspár műve), a kiállításokba tervezett tárgyi anyag kon:rválása, restaurálása, a forgatókönyvek készítése, a botani•kus kert növényeinek be·lepítése, a könyvtári anyag feldolgozása, a klimagép be.szerelbse, stb. Közben folyt
udapesten az officinabútor restaurálása, amelyet rnenet ·közben szakmailag segítettünk
iók- és fatégely feliratok megfejtése, stb.). A bútorzat restaurálását Bencze Sándor
Dombrádi István faszabrász testaurátorok végezték.
A múzeum megnyitására - a terv szerint - 1980-ban a Múzeumi HUnap folya·
án, októberben került sor.1 A müzeum állandó kiállitá:sai teljesen elkészültek a meg··
·itóia, a jez.suira officinabútorból azonban csak a két, az utca felé eső teremrészben
vő bútortag restaurálása készült el; a hiányzó bú torzatot három grafikával pótoltuk.
bútor teljes restaurálása 1981 június:ira készült el, felállítása a helyszínen - a még
ükséges összedolgozással, színezéssel - kb. egy hetet vett igénybe, Június végétől ke-L·
1dőcn a Jurisics téri "Arany Egyszarvú" Patikaház összes látnivalója végleges foríjában áll.
1981. február végén kaptuk meg házunk kenjéhez csatlakozó Kelcz-Adelffy u. 6.
épületet - amely a patika Jurisics téri korszaka alatt is egy komplexum volt a paaházzal - bővítés, kutatószobák, stb. céljára. Feladatának megfelclően az épületen
ebb alakitást. illetve felújírúst végeztünk, így ll)82. tavasztól fogadni tudjuk már a
tatókat.

széles

körű

l. s=::;. ki:p.

A múzeum ismertetése
A Patikaru()'l""mnak otthont adó épület későkőzépk~ri föl~szint"':. polgárház ~olt,
amelyet
-ben épittetett át patikaházzá a volt jezsUita patika elso polga_n, tulaJdo1777
nosa, Svalla Matyás. A korábbi kapuszín boltozatát megemelt~e:. hogy befeqen a ~·l
b u' torza t ebből lett ugyanis az officina. 2 Ekkor keszult a szekko falkep,
..
m magas
,
b' .. k
!llmelynek: alkotóját még ne-m hsmerjük, azonban stílusjegyei a 1apJan. egy, .a e~J,. IS ·oHhoz tartozó mester munkája lehet. Ekkor hosszabbították meg a ter f~le ~~ ~pulc~c~,
építették rá az utcafrontra az emeletet ut~nzó kuli~s~a!alat, :h~~ .a gyo~ynove?yszan~
tó lCgterét növeljék, illetve zsalus ablakaival a szan~d~oz szukse~e.s. t::gm?zgast sza.
bályozzák. Ugyanaldkor vették hozzá az épülethez a haz Jobb olddalt ~Ika;orat ~ ~bmar
bcfárati folyosót - kéziraktár céljára. Továbbá ekkor épült az ~ .vart szarny ~c;ge e. a
utolsó szob.a - laboratóriumnak Az épület az 1977/78. eVJ .rekoniStrukc!O ..soran
a XVIII. századi állapotnak, a patikaházzá történt átépítési formanak meg.felelo al~
kot kapta egy, a Jurisics teret 1895-ben ábrázoló fénykép, Illetve a falkuta.tas .. e:.edmenyei alapján. Ennek megfelelöen került a homlokzatra az ablaksor alatti tukorbe a
felirat: Apolléka az Arany Egyszarvúhoz (r. kép).
.
.
.
, ,
A régi patikabejárat kőkeretes ajtaját ma szekurtt üveg fed1, .ugya~Is az ertekes
bútorzat védelme érdekében a helyiségc-t klimatizálták. Részben ezert, reszben sze~e
' • okb 'l (J' egyváltás ruhatár) kellett a régi patikabejáratot üzemen kívül hdyezm.
ZOSI
o
'
. b k' . 'k I
h l . .
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A látagatót
először az emeleti gyógynövényszári to a ·tsen. . tt a .. e ?''seg egy~.'
részét interieurszcrűen rendeztük be a gyógynövény feldolgoza:sh?~. s~uk6:g:s ~szk~··u. l·
szárító másik .részében egy száritó állványzat rekonstrukcwp cs kolonfele ta·
7o=e ' a
k
l
. hl' .
roló edénvek láthatók. Két. XVIII. századi gyógynövénye et tarta maza ta o es mB·
gyarázó s~öveg egésziti ki a kiállítást. A szri.rítóp;~dláson érezhető illat a szárított drog-

mar

2. s:,:. kip.

ból árad, amelyeket m:ir a gyóg~·növény-bcmuratú kertben termesztettlink (2. kCp).
A m:isodik látnivaló az épület udvara. Itt a rendelkezésre álló csekély területen
négy barokk vonalvezctésű itgyásban több mint száz, a XVIII. században használatos
gyógynövényt telepítettünk. Legtöbből csak egy-két tő fér el, azonban kora tavasztól
késő őszig elgyönyörködhet bennük a látogató. A gyógynövények legtöbbje ma is hruználatos, ha már nem is gyógy-, hanem fűszernövényként. Említésre érdemes, hogy a
kert végéből, a diófa alól mindeddig" ismeretlen é~ szép nilátits adódik a templomtor~
nyokra, a tetőkrc, meg a múzeumépület udvari homlokzatára. f:rdekességc a háznak a
fal síkja alá épített kút, amelyből az udvarról és a pincéből i;.; lehet víze.t meríteni. A
kút feletti falmélyedésben helyeztük el a Tordán talált római relief másolatit, amely
Aescul.apo, Hygci.át és a rekonvaleszceneia szimbólikus mcgsztmélyc..dtőjét: Telcsphorust ábrázolja (Dr. Pelle Pál gyógyszerész alkotása) (3. kép.).
Visszatérve az épületbe a kis-ebbik kiá!lítótcrombe jutunk, :1hol a múlt század
\'ég-ének utca! patikakCpét idézik az obligát AeJculap és Hygcia domborművek, a
körmendi patika 1895~ből származó ajtóüvegei és az ügyeleti c.sengő. A terem többi
falát tabJók fedik, amelyeken a megye legr-égibb parikáit bizonyító okmányokat; a
megye 1775-ös térképén jelzett patika~1lapítási évszámokat tanulmányozhatjuk. A két
tabló közt a falmélyedésben áll Ac.sculap szobra, felette a Patikamúzeum mottója,
:MarkusO\'szky idézete:
"A múltnak tudása világot vet a jeleore
és sejteti velünk a jövőt,
mcrt Yabrnint .:J múlt meghozza a jelent,
épp ú.gy kebelében hordja a jelen a jövőt."
A további rablók a jezsuiták kőszegj patikájáról, ennek jogutódj.áról, az "Arany Egyszarvú'", ke$őbb ,,lvL1gyar Kin:il/' patibiról és a ház tötrténetCről mutatnak be doku
mentum:Jk.at.

:J. s:.:. kép.

A nagyobbik kiállító tcremben a tárgyakat vitrinben helyeztük cl. Az. első három
üvegszekrény a gyógyszerkészítés munkaeszközeit mutatja be: aprítás, porítás kenőcs~
6 tinkttirakészítés, olvasztás, pilula~ és kupkészítés, továbbá a tabletta sajtol~s eszközei vannak fejlődésük sorrendjében elrendezve.
A negyedik vitrinben súly- és térfogatmérő eszközök láthatók: régi patikaméd egek, orvosi és kereskedelmi fontsúlyok; menzurák ónból, porcelánból és üvegbőL A
gyógyLSzerek vizsgálatához szükséges kémiai kCszülékek népesitik be a következő vit·
rint, furcsa alakú üvcgeszközök, vegyszerek vannak a gvógynövények
azonosítását szol0
gáló mikroszkóp mellett.
'
A két ablak közötti falon az európahírű gyógyszcranalitikus, \X'inkler Lajos pm·
fesszor gyógyszerészi diplomáját helyeztük el, alatta asztalvitrinben néhány, a koráb·
ban Magyarországon is hivatalos osztrák, illetve az I872-től érvényes Első Magyar
·
Gyógyszerkönyv van.
A következő három vitrin főképp a XVIII. sL.ázadi gyógyszerkincsből mutat be
- helyszűke miatt - néhány válogatást, ásványi, növénvi és állati eredetük szerint a;oportosítva. A harmadik szekrényben már helyet kaP a XIX. században meajelenő
gyógys~er~'ár~ó ipar ,néhány, terméke, régi gyógyLSzeralapanyagok és különös f~rmájú
:1mpullák Jelzik a gyogyszereszetbcn bekövetkezett változást.
':'as ~egye régi patikáiból gyűjtöttük össze a következő vitrinek anyagát, amely
.1" patikae.denyek fo;ma alal~ulását mutatja be történeti hűséggel a XVII. század végé~
:ol 1910-1g: a ma IS hasznalt patikaedény külleménck kikristályosodásáicr. A:z, elsőben
:olyadék, a másodikban szilárd anyagokat tároló üvegek; extraktumoko kenöcsök elrar_tására alkalmas kerámia edények a habán majolikától az altwien-p~rcelánokon át
:..:geszen a Zsolnay-gyár .edényéig. Asványi credetii anyagokat 6; növényi porokat t;;l:oltak a bemutatott fategelyekbcn a régi patikák polcain, jó! nyomonkövethető vá]-

[J. s::;. kCp.

tozó alakjukon a korok stílusirányzata.
Az utolsó vitrin a gyógyszerek kiszolgáltatásához használt kellékeket: üvegeket,
tégelyeket, tubusokat, papír-, ostya-, zselatinkapszulákat, dobozokat tartalmazza, néhány a csomagoláshoz nélkülözhetetlen e_-;;zközzcl.
A2 asztalvitrinben a megyc régi patikáinak pea;étjét gyűjtöttük egybe viaszlenyomataikkal, továbbá a későbbi korok fém- és gumibélyegzöit. Felettük színpompás,
régi patikai szignatúrákat helyeztünk el t'lblón; érdekessége a nem is olyan régen még
gyógyszerként használt tokaji bor- és konyakcímkék. A kiállítások ki-vitelezését a Központi Múzeumi Igazgatóság szakemberei készítették; belsőépítészeti terv: Úiajághy
Rezső, kiállításrendezés: Hámory László és munkatársai (4. kép).
A nagyobbik kiállitó terem után a múzcum fénypontja, az officina következik. A
be16pő első benyomása templomi, amelyet csak a polcokon katonás rendben sorakozó
állványedények törnek meg. Ezt nem csodálhatju~, mert a bútorzat készítői jobbára
b<1rokk templomi berendezéseken gyakorolták ügyességüket A díszítmények, faragások mása feildhctő a kor barokk templomaiban, még a szcntck 6Zobrai helyett is faragtak figurális diszt: a kér szerccsenfigurát.
A bútorzat elborítja az összes falfelülete:t, mind a négy falsíkon ajtónyílás van. A
bútorzat lábakon álló, felnyitható tetejű ládasorral kezdődik. Ebben tárolták a nagyobb mcnnyiségben szük.sége,, anyagokat, de ugyanakkor ezen üldögélhettek az or~
vosságra várakozók. A felső részén domborodó ládasort alul-felül dúsan faragott or··
namentika diszíti. Felettük három sorban nagyobb mérctü rézgombos fiókok vannak
körben, raítuk a fiókban tárolt gyógyszerek neve szalagszcrű fehér alapra festve, piros
iniciálékkal 6 fekete betűkkel. A fiókok felett párkán)· fut körbe, ami felett két sor-
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b~n kisebb .mé~etü, hasonlóan faragott é.s eimkézett kis fiókok találhatók Felfelé te·

kmtvc a het, !ll~tve nyolc polcos nyitott állványzat következik a patikaedényekkol
amelyet ~z _eró~elJes, hullámzó ívű párkányzat zár le felülről. Az egyes falsíkokra ci~
maszkodo allvanyzatot a sarkokban a találkozásoknál hengeres kiképzésü üvega't'
kötik össze. Az ·állványzat lizénáit faragásokkal díszítették, arnell
helyenkent aranyozottak, az ornamentikák ezüst alapon zölddel lüszterezettek
y

saroksz~krények

~~

ké.~ hosszab~, fala.~

lüs~terezett

• A_
az ajtók fölött dúsan faragott, aranyozott á;
saslev e! kotegek fogJak kozre az ovális keretbe helyezett két képet: Madonna a gyer·
mek J~zussal, ;ele szemb~n .. Kozma és Damján, az orvosok és patikusok patrónusai~ak
A taraa_szta~ mogott, az egykori laboratóriumba vezető ajtó két oldalán ál_ana a szerecs~nfigurák, fejü~ön tál~t tartva. Ezeken volt a helye a jezsuita korban
a. XVIII. s~a;:ad "cs~dagyogyszeremek", a Mithddatum éG Tibetiaka diszes ónedé~YO!~e:- Az aJ;<', felett ora, ~zdag fafaragással keretezve, még feljebb a patika r8 4 z.
evt at' eret~ztelesenek megfeleloen az új cégér: a magyar királykép.
d ~ ~zintén dús?n. faragott,. állatmancsokat utánzó lábakon álló táraMztal oldalai
om oru:homor~, B~; a :aJta álló két táramérleg azonban már XIX. századi. A
Koz.rn';cl,es Dampn: kep alatt! ajt,ónyíl~ két oldalához egy-egy, barokkosan gazdag pár·
natago al e.-;ztergalyozott mozsartarto tuskót erősítettek, rajtuk korabeli szépmívű
'
b ronzmozsarakkal (j. kép).
. , Az illványzaton körben elhelyezett állványedényzetről is szükséges röviden meg·
emláeznunk. A. nagy- és kisméretű folyadéküvegek ét; a porüvegek még XVIII. szá·
zad~. Jele?legJ fehr~tozásuk az~nban két;őbbi. A fehér kenőcstégelyek egy része
t84z e~ al:w.~~~-porcelan, a valamivel kisebb, más föddűek kb>öbbi cseh porcelánok
c~ak ctmkez.e.-;uk azonos. J>: zöld színű fatégelycket eredeti .megjelen6i formájuk sze-·'
nnt resta~ralta~k, ~gyan~s ezeket a XIX. században teljcsen átfestették. Említést · meg az
közül a sajnos csak néhány peldányban
op~luveg, ~melyek s~urkeskekes színükkcl is bizonyítják XVIII. századi eredetüket
Ekkor az .uvegmasszához a>onthamut kevertek, így próbálták utánozni az akkor mé .
nagyon draga
A másik fajta opálüvegünk már XIX. századi, amelyet
csak a. forma b.tz.?ny.tt - ~ma ~lak,úak -, hanem az üveganyaghoz adagolt cinkoxid ad~
ta f~erebb szt?uk IS, Mmdkct: fele opálüvegen ma a XIX. század közepei szignáláw
~ok, t Iletve ~·ogyt:zernevek . ~Jálhatók. A néhány darab meglévő fedeles, kisméretű
...xtraktu.mos .tegely a somo_qat manufaktúra terméke a XIX. század közepéről. Kár
ho~ a )czsut~ re~d feloszlatásakor az 1773-han felvett leltárban szerepló qo db ón~
edenybol edd1g meg egynek sem akadtunk nyomára.•
l A helyiség mennye~ctén lát~atj~k a már említett szekkó falképet. Az ornamens
e .efme~et a b~etiter a butorzat parkányzatáv.al Ö.StSzhangban komponálta a mennyezet
k t estese a utor elhelyezése utá.n következett.
'
~-A~ falkép ~ ~ú~o~a~hoz képest - még a nem szakavatott szem számára is érzékelhetDen - muveszt ertékben néhány fokkal elmarad azonban nélküle sokkal szegényesebb lenne az officina hitela;, korhű miliője.
'

:epe.

de~:l

allvan.~ed~ny.ek

~orcel.ánt.

fennmar:~t

nem:

A patika eredeti elhelyezése
A
· · tartoZI"k a gyógyszerészettör~
.' márk korábban
,
, írottak szerint a múze um f el a d ata1· k oze
te net ~tab tas~ es feldolgozása is. Részint ezért, részint a szakirodalomban eddig m"'g~
Je 1ent to b teves adar" hely.reigazírása e'rdeke'ben ugy
·
·
· és most kell megbc·
...
erzem,
1tt
szé l nünk a kőszegi jezsuita patika to··r·t"nete'bo"J
....
a leve'ltán· adatokból bizonyítottnak
veh ető tényeket, helyére réve az eseményeket.

A jezsuiták az ellenreformációs feladataiknak megfelelöen a katolikus papság
csökkent számának kompenzáláiSá<ra érkeznek Kősze.gre 1675 fehérvasárnapján, mégpedig hárman, a plébánia teendőinek ellátására. A rend kollégiumának telkét 1676ban vásároliák meg, székházuk I68o~ra készül el. Iskolájuk már korábban, r6n now
vernberében nyitja meg kapuit.5 Mindezt csak azért tartom szükségesnek megjegyezni,
mert a patika megnyitását korábbi szerzők I67x-re tették, az egyik táramérleg kis angyatfigurájának kezében lévő l'>zalag 1671-es évl'>záma alapján. A jezsuita-utód patika
is, egészen az 1950. évi államosításig ezt az évszámot használta a~lapítási időpontjaként
az összes nyomtatványán. Ma pontosan tudjuk - szintén levéltári adatból -, hogy
a jezsuita rektor, Sztankay Pál, 1743· február 8-án kért engedélyt a városi magisztráw
tustól pat·ika nyitásra. 6 Az engedélyt megkapják, a patika még az évben meg is nyi~
lik a rendház épületében. A bútorzatnak addigra el kellett készülnie, ha -nem is teljes·en.
A jezsuiták kőszegi rendi névsorából ismerjük a bútorzat készítésével "alaposan gyanúsítható" asztalos és faragó f.ráterek nevét: Huntersinger J. 1735 óta, Küneldt V.
1741·ben, Steidner J. 1742-44 között, Codeili J. 1744-ben működtek a kőszegi rend·
házban.' Így lehetséges, hogy a legügyE~<ebbnek tartott Codeili a már müködő patiká·
hoz készítette el a művészi díszítőfaragványokat.
A restauráláskor a többször átfestett fiókfeliratokat a restaurátorok eltávolították, így mód nyílt a legelső, eredeti feliratok megfejtésére és eredeti formájukban történő restaurálásukra. A bútorzatnak a rendházban történt eredeti elhelyezéséhez amelyet eddig nem ismertünk -, helyesebben ennek rekonstruálásához .a helyreállított
8
fiókfeliratok adták meg a kulcsot dr. Grabarits István kollégámnak. A patikában
ugyanis a könnyebb tájékozódás, illet!ve a biztonság érdekében mindíg balról kezdődő,
szaros ábécésorrend volt és van. A búton~aton - a ládasoron és a fiákos .részeken egyaránt - függőleges irányú vágások láthatók, amelyek egybeesnek az abéc~orrend önkényes változásával. Ez adta az alapötletet: a bútorzat a korábbi helyén nem a mostani felállításban volt, aminek tényét bizonyította a restaurálás során felfedezett több
egyéb momentum isY Alátám.asztja mindezt a patika rendházi helyének dtérő méretczése, még inkább a nyugati irányra a rendházban merőleges, jelen1legi elhelyezésében
evvel megegyező téglalap alaprajz hossmcngelye, evvel együtt a boltozatok ívei. Az itt
közölt képek adnak izelitőt arról, hogy a rendházi elhelyezésben a berendezés még impozánsabb .lehetett. (Minder.ről részletesen a "Műcmlékv·édelem" c. folyóiratban szá~
molunk be rövidesen.)
Amint a bútorzat készítésében feltételezhető fráterek kőszegi tartózkodásának
idejéből láttuk, a berendezést az engedély megszerzésének időpontjáig nagyjából már
el is készíthették. A többi magyarországi jezsuita patika is házipatikaként kezdte mű
ködését.iO Ismerjük továbbá Köszeg másik patiicijának tulajdonosától, Küttel Sámuw
elÚ51 származó panaszirat:ból, hogy ő látt!a el korábban orvossággal a rendházat is, egét>zen 173B-ig. 11 Nos, ekkorra már elkészülhetett a házipatika, amelynek a c.rinosítását
az 1743-44-es évekre fejezték be. A kőszegi jezsuita háztörténet 1744-ben tudósít a
patika teljes elkészültérő}.t2
A patikához tartozó egyik festménynek is sikerült tisztáznunk a keletkezését. Mint
ismeretes, a Madonna- és a Ko~maw és Damján- képet Ettl ajándékozta a jeuuitáknak.
A Kozmaw .Cs Damján-kép előzménye a nagy osztrá,k barokk festő, Paul Trager ifjúkori itáliai metszete voit.t3 Trager a két szentet laZa:rétumban ábrázolta, elesett betegek ápolása közben. Ettl ebből a ké-t szcnt alakját kivéve, azokat tükörképben összekomponálva .fc.srettc meg, de annyira hűen az eredetihez, •hogy az ember csodálkozik
csak a legutolsó kis ruharedő megegyezé.;f:n. Es ha meggondolíuk, akkor nen1 is állott
még rendelkezésre a fotótechnika!
Megállapításaink elsősorban a művészet~ b; szakmatörténet számára fontosak, a
mllzeumlátogatót kevésbé érdeklik. Egy azonban biztos. A bútorzat .KésL.Íté1i mcsterít
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alkottak (A "művészi" jelzőt készakarva nem használtam, elkoptatták az utóbbi idő·
ben.) Nagy dolog, hogy ma, másodiagos helyén, az eredeti miliőben gyönyörködhetnek a látogatók a magyar bútorművesség ezen európahírü, elismert alkotát>áhan.
Legvégül néhány szóval szeretném a Patikamúzeum müködés~ első évének mérlegét -felállítani. A megnyitás óta hetvenezernél többen látogatták a múzeurnot. A vendégkönyv tanúsága szerint Köszeg új, méltó látnivalóval bővülti a látogatók hálásak
a 11égi idők tanúinak megőrzéséért, bemutatásáért. Külön kiemelik a teremörök kedvességét, a súvesen átadott ismeretek hasznos voltát, sót utánozandó kezdeményezésnek ítélik a látogatilkkal való intenzív foglalkozást. Törekvésünk, hogy a múzeumról
helyben kapható ismertető és képeslapok válMztéka katalógussal, diapozitívokkal és
múzeumi másolatokkal is bövüljön, hogy a látogató maradandó emléket is vihessen
haza magával.
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312 p. 1'6 t. - '.57-56. p. A sárvári
selyemfonógyár
munkásainak
rossz
munkakörülményeiról és 192·2. évi
sztrájkharcáról; ~1·1-212. p a szarnhathelyi Magyar Pamutiparban és_ a
kőszegi szővőgyárban 1937-ben kitört
sztráikokról.
671
R 61
l 't 7J l. SZENTMIHAL YI Imre: Körmend
települése és népi építkezése a XVII.
szazad derekán. 1-2. köt., Körmend
- Szombathcly, 1980. 2 db.
(Körmendi füzetek U. S.)
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Sz 67/1-2
l" 7 1.2. Szombathely város VI. ötéves terve.
l 931 -1985. Szombathely, t 981. 23,
l p.
Hf. W42
14 7.1 :1. Televíziós gyermekműsorok és gyer-

mekfilmek kőszegi szemléjc. Kőszeg.
198l. máj. 118~23. A kőszegi Jurisics
var Müvelődési Központban. Bp. Zalaegerszeg, I:H-81. \'t-4 p. illusztr.
Hb. 1R5n
Jtí 714. Vas megyc. (TérkCp.) Bp. '1980.
Hh.2R cm.
Hf. 'i7.'Hl
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