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Közép- és Nyugateurópa számos nagyobb városában a legérdekesebb és legértékesebb kulturtörténeti emlékek közé tartoznak a régi gyógyszertárak. Legtöbbjük
muzeumokban van felállítva. A közelebbi országok közill Pozsonyban (Bratislava),

Vöröskővárában (Cerveni Kamenben), Dubrovnikban, a bécsi Burgban, Innsbruckban,
Velencében, Genovában, Firenzében, Heidelbergben, Münchenben, Zürichben, Rouenban láthatók szép régi patikák. Ezek nagyobbrészt a XVII. századból származnak.
- Hazánkban csak a XVIII. század közepéről maradt fenn négy szép patika interieur:
a kőszegi, az egri, a székesfehérvári és a debreceni. A székesfehérvári és egri
gyógyszertárak ma is müködnek. A ko:cibbi
zés. A
_A FELVÉTELEKET

:xvTII·

idó"kből nem maradt fenn patikaberende-

században hazánkban gazdasági és kulturális fejlődés indult meg. Az

1738-ban felállitott Országos Egészségügyi Bizottság számos hasznos intézkedést
léptetett életbe, hogy a lakosság siralmas egészségügyi állapotán segítsen. Egy 1743-
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ban kiadott rendelet előírta, hogy minden megye köteles legalább egy patikát felállí-
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tani. Az országban ekkor még csak 19 nyilvános gyógyszertár volt (egyes adatok sza-

a szombatbelyi FÉNY. SZÖV. valamint a
kőszegi

Jurisich Muzeum készitette -

rint 31). Sok esetben ezek sem müködtek. Igy érthető, hogy fejlődő városaink szivesen fogadták a patika alapításra vállalkozó gyógyszerészeket. Ma is müködÖ első patikáinkat ebben az idó'ben alapitották. Ezenkivül a szerzetesrendek is tartottak fenn
gyógyszertárakaL A régi kőszegi, székesfehérvári és egri patikákat a jezsuita rend
állitotta fel. A jezsuiták az 1630-as évek után, a császári ház és főnemesség támogatása mellett telepedtek le fontosabb je.,;ntÖségü városainkban, ahol jelentős vallási
és kulturális tevékenységet folytattak. Rendházakat, nagy templomokat, 4 főiskolát,
42 kollégiumct építettek. A barokk kor müvészetét az ujjáépülÖ országban ó'k igyekeztek a legszorgosabban meghonosítani. A kőszegi egyszerű kialakitásu emeletes
rendházban patikát is nyitottak, melynek berendezésemüvésziigé:Ímyel készült. A patika butorzata és berendezése fennmaradt.
A butorzat lendületes, mégis méi,ékt~rtó barokk pompája nemcsak a kor-
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társak csodálatát keltette fel, hanem az utókor elismerését is kivivta. Az 1937-ben
Otto Schmidt Itiadálában megjelent Reallexikon zur deJitschen Kunstgeschichte cimü
miivészettörténeti kiadvány, a kőszegi patikát, mint Európa egyiklegszebb gy6gy-
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A harmadik falhoz támaszkodik a lényegében hasonló
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ványzat. A fiókokat és polcokat középen itt is ajtónyílás szakitja meg. Ennek két oldalán a fején tálcát tartó szerecsen figura áll. Az ajtónyílás feletti térben pálmafalevelek, tobozok között sátoros
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alá helyezett óra látható. Az óra feletti részen a

párkányok vonala megszakad és közrefogja a patika elnevezését szimbolizáló, "Magyar Király"-t ábrázoló olajfestményt. A képet két oldalon a .párkányok szélére he-
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lyezett hatalmas volutatag. keretezi, melyek az enyhén ívelő vonalu főpárkányt is
tartják.
A frontális állványzat előtt áll a gazdagon faragott táraasztaL Hossza 2. 60 x
O. 88 m, magassága: O. 90 m. - Tölgyfából és diófából készült, faragott r.észletekkel.

Lapja téglalap alaku, legömbölyitett sarkokkal. Nyolc állatkarmct utánzó lábon áll.
Lábai felett faragott diszités: álló levélsor van. Az asztallent homo ru, majd erősen
kidomborodó vonalu. Oldalain gyógyszereket tároló fiókok vannak. Homloklapját középen - téglalap alaku mezó'ben - és oldalain zsinórmotivumokból és virágokból álló
faragás díszíti.
A patiica eredetileg Kőszegen, a volt jezsuita rendházban állott. Története a
XVIII. század közepére vezet vissza.

Kőszeg,

(Vas megye) ekkor már évszázadok óta fó1eg borkereskedéssei fog-

lalkozó, élénk forgalmu, határmenti szabad királyi város volt. Az 1 720-as népszám- _
lálás szerint a 4. OOO

fó'ből

álló lakosságnak majdnem a fele a protestáns valláshoz

tartozott. Az ellenreformáció megerősítésére telepitette le Szechenyi György győri
püspök 1675-ben, a városi tanács tiltakozása ellenére, a város központjába, a Szent
Jakab plébániatemplom mellé a jezsuitákat. A püspök 60. OOO forintnyi alapítványt adott a szerzeteseknek, valamint öt falut, hogy rendházukat és kollégiu:mukat felépithessék.. A rendház épitÖje Orsolini Péter lékai épitész volt. Terveit Rómában, ,a jezsuiták központjában hagyták jóvá. Szerződésileg 3. 500 forintot biztositottak számá-
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másfél méter mély fülke van. Jelenleg beép:tett szekrénynek ha.sználják. Itt talán

ra. 1677-ben kezdtek az építkezésekhez és három év mulva már el is készült a rend-

kályha állott, ugyanis a kémény a sarokba van beépitve.

ház.

K5szegen a jezsuita patika megnyitása előtt már léte:z:ett gyógyszertár. a-

Koszeg ekkor még javarésztfaházakból állott, és ezért toobizben óriási tüz-

melyre azonban sok volta panasz, merta városbiró szerint többterhet jelentett, :.nin:.

vész pusztított a városban. Az 1700-1720-as években leégett a b e 1varos,
· a rend1gy

amit adóban behozott. Ez a patika Küttl Sámuel gyógyszertára volt. Egy késóbbi idi5k.-

ház is, amit azonban hamarosan ujra felépitettek. Koszeg városlátképétábrázoló
1746-ból fennmaradt festm-enyen a rendház es
- a templom is jól kivehető. A képen lát'
ható kollégium a ma fennmaradt épülettel megegyezo.
"

giumct is bUségesen szolgálta, a ragályos járványok különböz5 változatai idején is. A rend! patika megnyitása konkurrenciát jelentett Küttl számára. A jezsuiták azonban

A rendház egyszeru, kétemeletes, szilárd épület, sima párkányokkal, egy
kapuval. Ez a minden disz nélküli építkezés jellemzo a többi magyarországi rendház-

erősebbeknek bizonyultak és az idó'közben yelűk megbarátkozott város beleegyezett
az uj gyógyszertár felállitásába.

ra is. A politikai szerepre törő rendet 1773-ban XN. Kelemen pápa feloszlatta. Ek-

A jezsuita patika alapítási oklevele magyar, német, latin nyelven maradt

kor a Kir. Helytartótanács, vagyonuk felbecslése végett, a rendházak berendezését

fenn. 1743. február 12-én a városi tanácsülésen Pater Sztankai Pál rendfőnök beje-

összeiratta. Az ekkor felvettleltár alapján többé-kevésbé rekonstruálni tudjuk az azóta tb"bbször átalakitott épület helyiségeit.

bó1 fennmaradt felterjesztés szerint 1716-óta működött; a várost és 1737-ig a kollé-

lentette a város kül- és beltanácsának, hogy rendje patikit szereme felállitani és eh.

A templomból bejárat vezetett a rendház folyosójára. Innen lehetett a refektóriumba jutni. A földszinten volt a konyha, éléstár és a kapus szobája is.

hez a város hozzájárulását két"te. Megigérte. hogy friss és jó szereket fognak tar:~l
ni és a bécsi áraknál nem adják drigábban. A szegényeket pedig ingyen gyógyit jál~.

Ezért adómentességet és orvosság:l.ik eladásának engedélyezését kérte. - A jezsuitik

A patikát a hozzátartozó konzerváló szobával, valamint a patikus és segédje

1743-60-ig 414 Forint és 33 Dénár értékben adtak kl ingyen gyógyszert a szegények-

szobáit és hálófilikéit szintén a földszinten, a rendház bejáratától balkézre eső oldalon helyezték el. Az éjjel-nappal a betegek rendelkezésére álló patikit csak a kapu
malletti helyiségben állithatták fel • mert a rendházba vilácriak
.,.. , f'íl.
o eg no'~.
..., nem J·areső

he-

lyiség jóval nagyobb, mint a patika jelenlegi alaprajza. A patika a kaputól balra

eső

hattak be. A kapun bemenve egy·kb. 7. 50 m hosszu kapualjba jutunk. A balra

na~~emben állhatott csak,

melynek alaprajza 7. 09 x 6. 2Q.m. Tehát a

be~e~

eredetilegnagyÖbb-tertueten volt elhelyezve. (Jelenleg a Ruhaipari KTSz. varrodaja
dolgozik benne. )

nek.
A rend 2. OO(l aranyforintot forditott a patika felállítására. :Sveticiann ;rnÖ

tartozása fejében 100 aranyat adott, a rend principális a szintén 100-at és mások l :l4
aranyforintot ajánlottak feL A berendezés elkészítésére 400 aranyat utalt ki a rend
mecénása, a székesfehérvári származásu Vánossi Antal, tartományi rendfőnök. ';inossi egész életében azon fáradozott, hogy a magyarországi rendházakat nyugati romtára müvészien rendezze be.
A jezsuiták évenként és rendházanként feljegyezték a rendi eseményeket és

A közölt alaprajzon l átható, hogy a kapualjból a folyosóra lehet jutni, innen

központjuknak is megküldték. Igy szerzünk tudomást az 1744-ben elkészült kőszegi

egy ajtó vezet a varroda boltives helyiségébe. A hosszabb falakat stukkóval kihuzott

patika .berendezéséró1 is.. Bejegyzéseik igen szükszavuak és a készítŐ mesterekre

két-két csucsives boitiv disziti. A varroda hátsó, 6. 18 m-es falára helyezték a sze-

csak ritkán utalnak. Az Ausztria-Magyarország-i tartományi évkön;-vben a koszegi

recsenfigurákkal és órával díszített legmagasabb állványzatot. A stukkóval diszitett

gyógyszertarra vonatkozó alábbi bejegyzést olvashatjuk: ":Még az irigyek sem tudnak

falak mellett két-két hasonló polcrendszer állott. A teremnek

akapualjj~

közös falán
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se=i kifogásolni valót találni a kollégium bécsi módra faragott, elegánsan berendezett patikáján, bár nincs nemes fémbó1 készült díszítményekkel ékesítve. Szépségét
növeli Etl ur által festett két kép is, amit ajándékba adott. Egyik a legszentebb Szü-

Codeili nem sokáig maradt meg a rend kötelékében, mert már 1747-ben Székesfehérváron kilépett és megnősült. Házassága révén polgárjogot és céhtagságot szerzett.
Koszegen 1744-ben még másik két asztalos fráter is tartózkodott. Az öre-

zet, a másik Szent Kozmát és Damjánt ábrázolja. Mintegy 200 forint értékben némi

gebb Steidner József volt, aki 1742 óta· dolgozott itt. Életérói alig tudunk valamit.

bort és szép görzi patikaedényeket is kapott a rendház más jótevöktó1. "

Schurzban (Ausztria) lépett be a rendbe és Trencsénben noviciuskodott 1722-23- ig.

1744-ben olvashatjuk

először

a rendi feljegyzésekben és a Személyi Kataló-

gusban, (amelyben a ezerzetesek neve mellé a foglalkozás körét is !eljegyezték) Frater Sebastian Grandner patikus nevét, aki a betegápolás

teendőit

is ellátta. Tehát

Feltehetjük a kérdést, vajon kik készitették ezt a ritkaszép berendezést? Tudjuk, hogy a rendnek fogadalmat tett, fizikai munkát

végző

dolgozói is.voltak. A

Személyi Katalógus ebben az idóben több - huzamosabban Koszegen
őrizte

meg.

Kézenfekvő,

vezetője lett. A mühely a rend számára szép és díszes berendezéseket készitett.
A harmadik asztalos, a nagyszebeni származásu Undersinger Józs<'f, töltötte a legtöbb

a gyógyszertár 1744-ben már müködött.

fráter nevét

Innen GráCha került, majd 1726-27-ig a bécsi központi rendház asztalosmühelyének

élő

- asztalos

hogy az ö munkájukkal és felügyelettikalatt ké-

szült el az állandóan gyarapodó rendház berendezése. - 1744-ben, éppen a patika fel-

időt _ 1736-46-ig Kőszegen. 1734-36-ig Trencsénben novicitrskodott. Itt

élt ebben az idóben a rend kiváló faragó müvésze: Frater Baumgartner Bernát is, aki az asztalosmühelyt vezette. A

je~suitáknak. Trencsénben volt Nagyszombat után a

legjobbanberendezett rendházuk, melynek kialakításában, díszítésében Baumgarinernek fontos szerep jutott. Mellette dolgozott Undersinger József.
steidner és Undersinger ujonc éveiket az asztalosmühely szempontjából ma-

állitásának évében helyezték KÖszegre a rend egyik legjobb faragó asztalosfráterét,

gas müvészi igényeket is kielégiteni tudó központokban, Bécsben, Grách:m, Tren-

a karinthiai származásu Codelli Józsefet, akire rábízták azasztalosmühely vezetését

csénben töltötték. Mindkettén kiválóan képzett szakemberek voltak.

is. Több tisztsége is volt, mert a kapus, az ételfelszolgáló feladatait is ellátta. Él;"_
térol keveset tudunk. A faragómüvészetéró1 hires Karinthiából származott, Darkinaban született. A század huszas éveiben készültek a

közelfekvő

Grác templomainak fa-

ragott oltárai, amelyeket osztrák és északolasz faragómüvészekkészitettek. Feltételezhetjük, hogy Codelli ismerte ezeket. Novicius éveit 1738-40-ig a bécsi központi
rendházban töltötte. Feltehető, hogy tanult faragó, vagy asztalos volt, mert késóbbi
áthelyezése! során mindig az asztalosmühelyek vezetését bizták rá a rendházakban,
ahol éppen templomok és kollégiumok belso berendezései készültek. KÖszeg után
Trencsénbe helyezték. Ebben az évben a trencséni évkönyv !eljegyezte, hogy az oltárokat ritka szép faragásokkal diszitették, amelyekre az

egyszerű

nép is felfigyelt,

pedig legtöbbször teritó'kkel voltak letakarva. 1745-ben a trencséni rendházban más

Feltételezésünkét, hogy a fenti három asztalos szerzetes közös munkája. lE'hetett a koszegi patika, más adatok is alátámasztják. A berendezésről a lror: ·J'lli feljegyzés is megjegyezte, hogy "bécsi divat" szerint készült. Ha az.onban tovább elemezzük patikánk stílusát, a nagyszombati egyetem könyvtárának berendezéséhez ta.láljuk hasonlónak. A könyvtár ivelÖ vonalu párkányát itt szintén faragott virágos vázák díszítik. A polcok old ..Llán pillérekre helyezett füzérek csüngenek le, valamint
Nagyszombatban is páfránylevelek övezik az ovális képkereteket. Hasonló motivumok
diszitik a

kőszegi

patikát is. Ez a stílusvándorlás messzebbre is nyomon

kővethető.

A nagyszombati jezsuita évkönyv feljegyezte könyvtáráról, hogy "a mindenki által
csodált gráci könyvtár mintájára készítették. " A gráci könyvtár 1720-ban készült. A

kŐszegi asztalos ezerzetesekről tehát feltételezhetjük,

hogy szintén ismerték a szép

asztalos, faragómesterségben jártas fráter, Codellin kivül nem élt. őt bizták meg itt

gráCi könyvtárat, hiszen Codeili erró1 a vidékró1 származott, Steidner 1724-tó'l kezd-

is az asztalosmühely vezetésével. Tehát az oltárak.gazdag faragásait ö készítette.

ve éveket töltött e rendházban. Mégállapíthatjuk tehát, hogy a
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kőszegi patika az olasz

müvészet befolyása alatt kibontakozó osztrák barokk stilus jellegzetes alkotása. At.
ovális képkereteket dis.zitő páfránylevelek, valamlot a párkáiÍyokra helyezett vázák,
jellegzetesen olasz motivumok. A patika és a két könyvtár valószinüleg Rómából

rabot restauráltak beló1ük. Miután a fekete, festéket eltávolitották, előtünt az edények
élénk zöld szine. Oldalukon az aranyozott barokk cirokébe cirádás betükkel jegyezték
fel a gyógyszerek nevét. .

megküldött mintalapok után készültek.

Ónmázas fajanszedények is tartoztak a

A patikában lévő két olajfestménnyel is érdemes bővebben foglalkozni. Festője - Etl - neve eddig ismeretlen volt a magyarországi képzőmüvészetben. A sötét

tónusu ovális képek átmérÖj.e 74 x 92 cm. Sötétvörös bolusszal.alapozott ritka szövésü vászonra vannak festVe. Az egyik Máriát ábrázolja gyermekével. Mária félrehajt:..
ja fejét, mig kisfia édesanyja fátylával játszadozik. A képbe oldalról szárnyas angyalfej hajlik be. Ez a beállítás, a szomo::u, édeskés madonnaarc, Raffael távoli utánzó! közé sorolja festőnket. A másik festmény Szt. Ko=át és Damjánt ábrázolja,
A testvérpárt az orvos-gyógyszerészek

védőszentjükként

tisztelték. Kezükben attrl-

butumaikat tartj:ik. Kozma a gyógyszeres tégelyt, Damján gömbalaku üvegedényből
folyadékot tölt egy edénybe. Az

előttük lévő

asztalon fehér tekercs, lekopott betük

nyomaival. Talán a recept, amelynek alapján a gyógyszer készült. A szentek arcára,
kezére kevés fény esik. Ez a festmény is sötét tónusu. i\Undkét festmény provinciális

patikához.

Ezek talpas vá-

zaformájuak, testükön fent és lent kidomborodó taggal. Ezen van a leveles, virágos
diszités, mig a középsö gyürü alaktt részen minusculákkal, HI. maiusculákkal a
gyógyszer felirás olvasható. Az évkönyv feljegyzése szerin.t a patikában Goriziából
(Olaszország) hozott edények állottak. E városban az l 72o-as években ujjáépitett nagy
jezsuita rendház állott. A közelben

lévő

Novén hires fajanszgyár müködött. Feltéte-

lezzük, hogy a goriziai rendház közvetítésével jutott a

kőszegi

patika a szép olasz

fajansz édényekhez. Sajnos ezekbó'l ma már alig 4-5 darab maradt fenn. Az edényeken semmi meaterjegy, vagy gyári jelölés nincsen. Az olasz kerámia irodalom ilyen
edényeket a novei fajanszgyár XVIII. századi készítményeiként határozza meg•. - Az
Iparmüvészeti Muzeum gyüjteményében is vannak ilyert edények. Ezeknek a talpára
az edény volt tulajdonosa, Molnár Alfréd gyógyszerész !eljegyezte, hogy valamikor a

jellegü, közepes képességü, eddig. szakirodalmunkban"nem szereplÖ festő alkotása. A

goriziai patikában állottak. Igy ezek az edények voltaképp a novei fajaoszgyár készít-

képek nem szignáltak. A festő neve csak

ményei.

letéről

9.

jezsuiták feljegyzéséliepo maradt fenn. É-

a levéltárakban eddig még nem találtunk semmi további adatot. Az "ur" meg-

A képen bemutatott fehérmázas bordóalaku edény, eredetileg szintén a jeelő-

szólitás világi emberre utal, tehát rendi festő szerzetes ebben az esetben nem jöhet

zsuiták patikájában állott. A hordó

szóba. A patikához tartozó hármadik olajfestmény, a frontális oldalon álló polcrend-

diszitik. Gyógybort, vagy szirupos folyadékot tartottak benne. T"óbb hasonló fajansz-

és hátlapját egytöró'l fakadt szines virágok

szer volutákkal díszített térs zakaszában. van elhelyezve. A kép stílusa után itélve a

edény maradt fenn, különbözÖ gyüjteményekben.- Ezeket ujkeresztény-habáncfaze~

XVIII. század végén készült. A gyógyszertár egyik késó'bbi tulajdonosa, Reithammer

sok készitették. A habának megtéritése a jezsuiták feladata volt. !J63-ban szü.ntette .

Imre,. nevezte el patLl<áját a Magyar Király-ról és helyezte el az ezt szimbÖlizáló

meg házközösségeiket Mária Terézia királynő.

festményt az óra feletti részre, lefedve az ott lévő felesleges polcokat. A festmény

mot viselö hordó

vörös palástban álló királyt ábrázol, fején a magyar koronával. Kezében jogart és
országalmát tart. - A kép meaterjelzés nélküli, gyenge kvalitásu munka.
A patika eredetiberendezéséhez tartozó edényzetbó1157 db esztergályozott,
hengeralaku, kupos fedelü fatégely maradt fenn. Ma fekete szlnüre ·festettek. Pár da-

••••••iiiiiiM...•IIIill. .

Az 1666-os évszá-

habári. iparos készítménye.

Valóban szép és mutatós lehetett akoszegi patika, mértéktartó barokk pompájával, hatalmas lendületes vonalu faragott butorzatával, zöld fatégelyeivel és szines virágos fajansz edényeivel. Készitlíi sikeresen használták fel a kissé sulyos északolasz fafaragás, és a könnyed, bécsi osztrák barokk jellegzetes diszitŐ elemeit.
A berendezés egyuttal a nyugatmagyarországi butormüvészet kiemelkedő alkotása is.
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Szombathely,

Kőszeg,

megerősödését

Sopron akkor

fejlődött

-----

~-·--

·----

kiváló asztalos központtá. A butoripar

elosegitette, hogy a környél,( dió-, tölgy-, bükk-, fenyoerdóben gaz-

.oog. A szombathelyi püspökség és más intézmények, a

főnemesség

és a vagyonosodó

megiévo két patika tulajdonosát, és a jezsuita patika magas vételárát sohasem hoz-

lakosság állandó megrendeléseket biztosítottak. Az asztaloslegények vándorlásaik

hatná be. Ezért kérte, hogy az ujahb jelentkezőt utasítsák el. - A patika egy ideig

közben a

közelfekvő

Bécset és Grazot gyakran utbaejtették és nagy mesterségbeli tu-

dást szereztek. Igy a Nyugat-Magyarországon fennmaradtbutorok a középeurópai butoriparnak is jelentos emlékei. A koszegi patika, a XVill. század közepi butormüvészet kiváló terméke.

még a rendházban müködött. Svalla kisebb átalakítást végeztetett a helybeli kőmüves
sel, mert a patikárrak a kapualjjal közös falán ajtót vágatott.

1777-~en a rendház és iskolakezeléséta kegyesrendi szerzetesck ~ették át.

A patika nem sokáig maradt a rend kezelésében, mert mint már emlitettük,

Ekkor helyezte át Svalla gyógyszertárát az un. ''Pcntyos ház"-ba, a jelenlegi Jurisich tér 11. szám alá.

a rendet 1773-ban feloszlatták. A patika utolsó rendi gyógyszerésze Dilling Tádé volt,

A Magyar Ipanniivészet 1911-es évfolyamában, apatikáról megjelentismer-

aki 1753-tól másodízben került Koszegre és a rend feloszlatásáig vezette a patikát. A

tetés arról számol be, hogy Svallának a ház földszintjét meg kellett magasitani, mert

jezsuiták ingóságait a Kir. Helytartótanács elárvereztette. Ehlinger Lajos vasm.egyei

a 4. 4 m-es patikaállványzat nem volt másképp elhelyezhető benne. Ez az átalakitás a

orvos megvizsgálta az átadott

~atikát,

ahol 3. 234 forint és 24 dénár értékben jó és

A földszintre egy övszerü magasitást kellett ráépiteni.

friss gyógyszereket talált. Jelentése szerint a patika évi jövedelme 2. 273 rhénusi fo-

Ennek az egyszerü épületnek (7. 40 m x 5. 80

rint volt, ebbó1 800 forintot adtak ki füvekre és 654 forintot a gyógyszerész segédje

lyiségében állitottákfel a patikát. Az ~~~~sa bejárat a ház utcai frontjáról nyílott.

és a szolga fizetésére. Igy a patika évi tiszta jövedelme 819 forint volt. A mult évek

A patika első elnevezése ebbó1 az idóbó1 származik. Svalla Mátyás patikáját Szent

stukkóval megmintázott boltives he-

kintlévosége 1. 103 forintot tett ki, mig az utolsó évé 500 forintot. l 773-ban Koszeg

István vértanuról, a betegek védőszentjéről nevezte el. A késóbbi tulajdonosok több-

szabad királyi város okiratot adott ki, hogy a patikának nem volt adótartozása.

ször változtatták a patika elnevezését.

A patika árvérését Horváth Ferenc királyi politikai biztos intézte. Az árve-

Svalla Mátyás 1781-ben halt meg. Felesége ujra férjhez ment még ez évben

rés 1773. február 23-án zajlott. le és a gyógyszertárat 4. OOO forintért a Pritach-i

Wimpassinger Ernő Pzuk-i (Ausztria) származásu gyógyszerészhez, hogy a patika

(Csehország) származásu Svalla Mátyás, bécsi egyetemet végzett gyógyszerész vá-

jogfolytonosságát megtarthassa. A gyógyszertárat 1807-ben Svalla Mátyástól, Ferenc

sárolta meg. 1775. junius 9-én a városi bejegyzések szerint Svalla már felesküdött

nevü mostohafia vette át, aki nevelőapjának évi 800 forint kamatot biztosított. A pa-

polgára volt Koszegnek és a 8 forint adót a város pénztárába befizette. Svalla bizo-

tikának most is voltak 4. OOO forintot ~.Jtevo, nehezen behajtható kintlévoségei. Ezt az

nyítványait 1775 október 2-án a Helytartótanács bemutatásra felkérette, amit Koszeg

összeget Wimpassinger Isten dicsőségére és a szegény emberek megsegítésére ha-

város tanácsa meg is igért. - 1775. október 7-én Svalla Mátyás kérvénnyel fordult a

gyományozta. 1807. november 13-án, Svalla Ferenc, "idevalósi születésü patikus"

városi tanácshoz, mert megélhetését konkurrencia veszélyeztette. Hamerle Márton
szintén patilmt ~rt nyitni a városban. Svalla kérvényében azt irta, hogy egy harmadik patika engedélyezése - mert mint emlitettült a városban már müködött Küttl
,Ádám "Szerecsen" elnevezésü gyógyszertára - a legnagyobb nyomorba döntené· a

elnyerte a polgárjogot és a 4 forint adót befizette a városi pénztárba. Svalla Ferenc
patikája már nem jövedelmezett jól. A városban két patika müködött és a közeli
Szombathelyen, Sárváron, Rohancon szintén uj gyógyszertárak nyiltak. Ezért 1823.
március 22-én eladta patikáját 15. OOO forintért Einschenk Jánosnak. Az uj tulajdonos
a patika nevét megváltoztatta. "Arany Egyszarvu" lett az uj gyógyszertár cégére.
Einschenk korai halála ujabb változást hozott. Özvegye 1826. május 23-án továbbadta
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16. OOO forintért a város Nr. 52 telkén álló házat és patikát a hozzátartozó eszközök-

sánszky Jenő patikusnak. Tersánszky 191G-ben a régi berendezést 18. OOO koronáért

kel, edényekkel és az addig ki nem fizetett receptek behajtási jogával Dobry Vencel-

adta el az Ipal'müvészeti Muzeum.."lak, a hozzátartozó különböző korból származó e-

nek és feleségének. A patikának azonban 1829-ben ismét uj tulajdonosa volt, Pados

dényekkel, mérlegekkel, mozsarakka1 együtt. Ezeket az eszközöket a patika volt tu-

Nepomuk János személyében, aki 22. OOO forintért vásáralta meg a házat·a telekkel

14ljdonosai más gyógyszertárakból vásárolták meg és gyarapították velük a szép be-

együtt. Pados N. János apja, Pados György a bécsi "Szerecsenhez" c:Ímzett patika

rendezést.

tulajdonosa volt. Talán apja halála késztette Padost arra, hogy a tehermentes kősze

A XVIII. század elejéről származik a két kétfiiles, kidomborodó gyürütagok-

gi patikát 1839-ben eladja 18. OOO forintért Andrásy Jánosnak. - A következő két tu-

kal. diszitetl; bronz mozsár. Az egyiken Rudolph Sternbe· _er neve és Anno 1708 év-

lajdonos, 1841-ben Eiben Nepomuk János, aki 13. OOO forintért vette meg a telket a

szám olvasható. - A táraasztalra helyezett 2 db se• penyős mérleg s:zintén a

gyógyszertárral együtt, de már a következő évben továbbadta 12. OOO forintért Reit-

szápr]ban készült. Magyar aszta!Os-szobrisz mu~.d.ja. Anyaga: diófa, jávorfa. Négy-

hammerimrének és nejének Dvorzsák Annának. Reithammer jólképzett gyógyszerész

zetes talapzatában három fi6k. A közepéröl oP.~op eme1kedik ki, amelyen angyal áll.

és üzletember lehetett, aki patikájával törődött is. A berendezést ízlésének megfele-

Egyik mérleg felirata: Nos remedia Deus ulutem. A másikon lévő angyalka 1672-es

lőerr tovább csinositotta. A patika elnevezését "Magyar Király"-ra változtatta és fel-

mondatszalagot tart•.

tehetó1eg Ö helyezte el a Szent István királyt ábrázoló olajfestményt a patika hátsó

Egy borkötéses, recepteket tartalmazó könyv

polcaira. Uj edényeketis szerzett be gyógyszertára számára. Ezek bécsi, cseh por-

S:zintén a k&zegi patikát disziti

xvm. században,

l 823-as ·év számot

xvm.

visel. -

az a két szép vörösmárványból késztilt asztal is, a-

celánedények és cseh gyárakbólrendelt tejüvegek voltak. Ovális cimkéjük aranyozott,

melyek a

koronával és drapériával diszitett. Reithammer 1857-ben patikatartási jogát üzleti

ton, ágaskodó, fejét hátrafordit6, álló oroszlán mozsáiban gyógyszert tör, fején .hul-

minőségü reáljog megszerzésével bÖVitette. Ezért Schlamatinger polgármester olyan

lámos

igazolást adott számára, hogy a patika 1788 óta megszakitás nélkül müködött és a fel-

kö~u

a budavári Városi patikában állottak. Négyzetes talapza-

asztallapot tart.

A kőszegi patika. reáljogát I.endvlq Lajos gyögyszedsz vásároita meg és az

sorolt előző tulajdonosok adó-kötelezettségüknek eleget tettek. Ebből a jegyzékból is-

ujonnan berendezett gyógyszertirat a belvárosból a Várkörre költöztette .át. A patika

merjük a kőszegi patika sürün váltakozó gyógyszerészeit. Még ugyanebben az évben

· xvm. sz4zadi berendezését !910 május 8-án az Iparmiivészeti Muzeum állitotta ösz-

Reithammer is eladta a patikát, 16. OOO forintért. Az uj tulajdonos, Strehle Ferenc

sze· és restaurálta Geriban Ferenc müasztalos 4. OOO koronáért. A terveket Csányi

azonban hamarosan meghalt és özvegye Strehle Zsuzsanna, bérlÖjének, Csacsinovita

Károly készitette. A felli11it'skor azonban a berendezést helyhiánymiatt kissé meg-

István gyógyszerésznek adta tovább a házat és az egész berendezést, a hozzá vásá-

kellett csoukitanl. Az 1944/45.;.ös háborus károkután a muzeum a gy6gyszertárat uj-

rolt szódavizet előállító készülékkel egyiitt l 7. 800 forint ért. A gyógyszertárat ekkor

ra restauriltatta.

a Kőszegi Takarékpénztárnál 6. OOO forintnyiadósság terhelte. Csacsinovits halála után özvegye eleinte szintén bérbeadta patikáját, majd 1904-ben eladta Banelli Ferencnek 31. OOO forinté~, akitől még ugyanebben az évben Losonczy Lehefvásárolta meg.
Ezután mégkétszer cseréltgazdát ahányatott sorsu patika. 1907-benJermendi Gusztáv gyógyszerész szerezte meg 36. OOO forintért, de. 1909-ben ö is továbbadta Ter-
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Etl festménye: Sz en t Kozma és Damján

Esztergált fatégelyek a patika eredeti
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