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SZERZETESRENDI TULAJDONBAN MŰKÖDŐ PATIKA
SZIGETVÁRY FERENC
A JEZSUITÁK MEGJELENÉSE ÉS TEVÉKENYSÉGEKŐSZEGEN
A magyarországi szerzetesrendek XVII-XVIII. századi patikaalapító és fenntartó
tevékenységével gyógyszerészi szakirodalmunk - főként a századforduló táján - már
foglalkozott. (Schwarz, Csippék, Ernyey, Magyary- Kossa.)
Századunk első felében a kőszegi jezsuita pa tikáról megjelent szakmai dolgozatok
mellett,l jelentkeznek a művészettörténészek is. A fennmaradt patikaberendezések felkeltik az iparművészettel foglalkozó muzeológusok figyelmét, akik több cikkben értékelik
a korabeli bútorzatot, edényzetet és sokszor- a szorosan vett szakterületükön kívül eső
-, gyógyszerészi tevékenységet is. 2
A kőszegi szerzetesrendi patikával és a jezsuiták helyi szereplésével, jelentőségével
szaktörténetíróink Orient és Abay-Nemes kivételével nem foglalkoztak, csak az említett
3
iparművészeti érdeklődésű szerzők és a legutóbbi időben Vida.
Érintett forrásaink értékelésére részletesen a munka végén térünk ki.
Legelébb a kőszegi jezsuitákról és az általuk alapított patikáról fellelhető hiteles
adatokat kell megvizsgálnunk.
Az ellenreformáció idején- minden bizonnyal a katolikus papság csökkent számának egyensúlyba hozatalára-a protestáns Kőszegre 1675. fehérvasárnapján (április 21.)
jezsuita atyák érkeznek a katolikus plébánia teendőinek ellátására: P. Lakitz Adám SJ.
mint plébános; P. Wilfer György SJ. és P. Zily Miklós SJ. a plébános segítői (káplánok)ként.4 Jellemző a jezsuiták körültekintésére, hogy a magyar- és németnyelvű Kőszegre,
ahol a környéken horvátok is laknak, egy horvát, egy német és egy magyar nevű - a
korban valószínű, hogy ugyanolyan származású - papot jelölnek, a nyelvi nehézségek
biztos áthidalására. 1675. június 9-én Széchényi György győri püspök és kalocsai érsek
elrendeli, hogy a jezsuiták telepedjenek le Kőszegen. 5
A következő, jezsuitákkal foglalkozó bejegyzés 1676. július 14-ről ered: P. Ordódy
Mihály jezsuitát grófKononich Lipót kamarai elnök küldi Kőszegre, hogy megvásáralja
aSzt. Jakab templom melletti házakat, amelyek helyére kívánnák a kollégiuroot felépíteni. A három ház megvásárlása a telekkel együtt a kért 1400 fl ellenében megtörténik 1300
fl-ért. 6
Székházuk az 1680. évben készül el, iskolájuk már 1677 novemberében megnyitja
kapuit. Hatévi tanítás után a Bécs ostromához felvonuló Thököly hadainak közeledésekor, 1683-ban a jezsuiták Steierországba menekülnek, ahonnét Bécs felmentése után
térnek vissza. Az 1700. évi tűzvész következtében leég a templom, a székház és az iskola;
a tanítás 1703-ig szünetel. A Rákóczi-szabadságharc idején - 1705-1709 között - a
tanítás nem folyamatos; 1714-ig ismét szakaszos a háború ésazújabb tűzvész következtében. 1720-ban újra tűz pusztítja el az iskolát, 1722-től a rend feloszlatásáig zavartalanul
folyik a tanítás, az iskola újjáépítése 1726-ra fejeződik be. 7
453

--------

-------~--------------------------------.-----------~

Fentieket a jezsuiták kőszegi tartózkodásának és működési területük egy részének
illusztrálására soroltuk fel, ez idő alatt egészségügyi, ill. gyógyszerészi vonatkozású
tevékenységükre utaló adatot nem sikerült fellelni.
Vizsgáljuk meg a következőkben a patikaalapítás hátterét: a jezsuiták az ellenreformáció "élcsapatának" tekinthetők, akik - korukat megelőzve - tudományos alapossággal szervezett kereteikkel feladatuk maradéktalan ellátására törekedtek - ellenfeleik
véleménye szerint -még meg nem engedett eszközökkel is. Vezetésük átlátta, hogy a
szokványos lelkipásztori munka és a fiatalság iskolai nevelése önmagában nem elegendő
céljaik eléréséhez- leülönösen a zömében protestáns lakosság körében, akikkel említetteken keresztül semmi, vagy csak csekély kapcsolatuk lehetett. Ezért fordultak buzgalommal országszerte a patikaalapítás eszközéhez, hogy a patileán keresztül a más vallásúakkal is közvetlen kapcsolatba kerülhessenek és befolyásuk alá vonhassák a szélesebb
tömegeket is. Ez a törekvésüle annál érdekesebb, ha tudjuk, hogy a rend regulái között
a gyógyítás és betegápolás egyáltalán nem szerepel. A patileából eredő jövedelem a
befolyásos pártfogókkal rendelkező és gazdag rend számára csak másodrendű lehetett.
Hivatkozásuk a patikák felállítási kérelmében - miszerint elveszett birtokaik hiányzó
jövedelmét akarnák a patika bevételeivel pótolni - elködösítése csak a patikaalapító,
tulajdonképpeni elsődleges szándékuknak.
Gondolatmenetünket bizonyítani látszik az egri, a ciszterciek kezébe átment, volt
jezsuita patika 1778. évi elszámolása, melyben a tiszta jövedelem alacsonyabb, mint az
alkalmazott gyógyszerész évi illetménye, 1780-ban a kiadás épp felemésztette a bevételt. 8
Természetesen a patikáka jezsuitálc kezelésében jövedelmezőbbek voltak, amelynek
okait a működésüket tárgyaló részben fejtjük majd ki.
A PATIKÁRÓL VALLÓ FORRÁSOK
Az előzmények ismertetése után vizsgálat tárgyává kell tennünk a kőszegi jezsuita
patika tényleges keletkezési idejét. A kollégium rektora, Sztankay Pál a kőszegi magisztrátushoz 1743. II. hó 8-án adja be írásban folyamodványát, amelyben engedélyt kér
patika felállításához. 9 (A patika felállításához szükséges jogosítvány kiadása ekkor még
a szabad királyi város jogköre, csak 1748-tól kívánja Mária Terézia királyi jogként
gyakorolni az engedélyezést a Helytartótanácson keresztül, 10 amelyet több szabad királyi
város jogai csorbításaként vesz és engedélyez még a későbbiekben is patikát.)
A patika felállítása iránti kérelmében Sztankay ígéretet tesz a jó és olcsó gyógyszerekre, a bécsi taxa alkalmazására, továbbá a szegényeknek egyszerűbb, hatásos orvosságok ingyen történő kiadására. Kérelme megokolásaként a patika létesítésének célja
szerinte is az, hogy tiszta bevételéből pótolhassák az elveszett birtokaik hiányzó jövedelmét. A magisztrátustól négy nap alatt megkapják az engedélyt, a szegények ingyen
gyógyszereléséért a patika adómentes. 11 A patika erigálásához azonban az engedélyen
felül pénz is kellett, még abban az esetben is, hogy a bútor elkészítését a kollégiumba
helyezett asztalos és fafaragó fráterek végezték. A szükséges anyagiakat a rend (2000 fl),
az ausztriai-magyarországi közös rendfőnök, Vánossi Antal (400 fl) és tehetős kőszegi
polgárok adományai (283 fl) biztosították. 12 A berendezés elkészítésében Huntersinger
J., Kunelt V., Codeili J. és Steidner J. asztalos és faragó testvérek részvételét látjuk a
Historia Domus adatai alapján bizonyítottnak. 13
Egyszerűnek tűnne, ha úgy vélnénk, hogy az 1743. év tavaszán kapott engedély
birtokában kezdték a bútor elkészítését. Azonban az engedélyezéstől a még az évben
történt megnyitásig, három~négy ember még akkor sem lett volna képes elkészíteni az
officína bútort, ha nem napi 8 órát dolgozik csak rajta. Szakértői vélemény szerint is
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ennyi ember számára ez három-négy évi munkát jelent.l4 A majd a későbbiekben
tárgyalandó Küttel Sámuel-féle beadvány szerintl 5 - amelyre a két patika közti konkurencia élesedésével került sor - a "Fekete Szerecseny" patika egész 1737-ig ellátta
gyógyszerrel a kollégiumot is. Miért csak 1737-ig vették igénybe a jezsuiták Küttel
szolgálatait? Egyszerű a válasz: addigra létesítettek maguknak házipatikát, amelyhez
nem kellett senkitől sem engedély, hisz a rendház extraterritoriális jogokkal rendelkezett.
A szükséges berendezés munkálatait már korábban is elkezdhették, az-akár készen is
állhatott az engedély megkapásakor. Továbbá már 1743-ban is működő patikájukra
enged következtetni a Küttel panaszra adott válaszuk mellékleteként készített kimutatás
a szegényeknek kiszolgáltatott ingyen gyógyszerekrőP 6 , mert ebben már szerepel az
1743-as év. Erre csupán a koncesszió birtokában- patika nélkül- még a jezsuitálc sem
lettek volna képesek.
Említett szempontok figyelembevételével a patika megnyitását már 1743-ra kell
tenni. Ezt a feltételezést megerősíti 'egyébként Perényi megállapítása is, miszerint a
jezsuita patikák házipatikaként kezdték működésüket.
A legnyomatékosabb érv azonban a patika 1743-ban történt megnyitásamellett az,
hogy a Historia Domus szerint Grandner Sebestyén az 1743-as évben apothekárius és
infirmárius megjelöléssei már Kőszegen tevékenykedik.
17

A PATIKA SZEMÉLY! ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI
A patika megnyitásától a rend 1773-ban történt feloszlatásáig eltelt harminc évről
személyi vonatkozású, megnyugtatóan megbízható adatunk kevés van. A Baradiay-Bársony-féle műben Abay-Nemes Gy. tollából származó kőszegi fejezetet 18 -bármennyire
romantikusan hangzik is - a korábban írottak értelmében alaptalannak kell minősíte
nünk.
A Catalogus Personarum et officiorum Prov. Austr. S.J." bejegyzéseiből ismerjük
a kősze~ijezsuita patikusokat: 1743-1745-ig Grandner Sebestyén, 1746-1751-ig Schlecht
Mihály, 1752-1753-ig Dilling Tádé, 1754-ben Weiss Jakab, 17.55-1762-ig Voglwőger
J aka b, 1763-1773-ig Diliing Tádé másodszor. 19 Többet a pat1kában foglalk?ztatott
fráterekről és segítségeikről csak további kutatás eredményezhet. Sokat tudhatnanic meg
róluk, ha előkerülnének a Kőszegen 1750-től folyó patikavizitációk a Helytartótanácsnak megküldött jegyzőkönyvei.
A jezsuita patikusole képzésével kapcsolatosan - bővebb forrásadatok hiányában
- feltételezésekre vagyunk utalva. Tény, hogy a rend szervezetei átszövik az egész ismert
világot, nem okoz tehát gondot, vagy külön kiadást az egyes rendtagok - a korban
szokásos iciképeztetése-a rend már működő patikáiban. Módjuk van Iciképzésük során
- ha egyetem székhelyén lévő rendházban vannak - az egyetemen orvosi kollégiumok
hallgatására. Továbbképzésük lehetősége is adott: eléggé gyakran váltogatják beosztási
helyeiket, így kiterje<,lt tapasztalatcserére nyílik alkalmuk; minden kollégium gazdag
könyvtárral rendelkezik, ahol könnyen hozzáférnek a legkorszerűbb természettudományos irodalomhoz. A rend szigorú regulái következtében művelődésre van szabad idejük,
amelyet a polgári patikuslegények vonzó világi örömök hajszolására fordíthattak A patikus-fráterek jól képzettségét - egyelőre csak - visszakövetkeztethetjük a jezsuiták
patikusi tevékenységével kapcsolatba hozható tényekkel: a jezsuita patikák komoly
konkurenciát jelentettek a polgáfiak számára; több, sokáig keresett házi készítmény
előállítói voltak20 ; a missziókban tevékenykedő patikus fráterek nem átallották a bennszülöttek empíriás szereit kipróbálni és átvenni. A bevált drogok használatát rendház
hálózatukon keresztül- Európával is megismertették. 21
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A patikát vezető apotekárius-infirmárius fráter sem kényszerült sokrétű feladatát
maga végezni, mert- Kőszegerr-tudomásunk van az árverés előtti időszak elszámolásából arról, hogy polgári segéd és kontuzor is volt a patikában alkalmazásban. 22
A patika tárgyi feltételeinek vizsgálatát a jezsuita patika elsődleges helyének pontosításával kell kezdeni. Említettük már, hogy a rendház 1680-ra készül el, a több tűzesetet
átvészelt épület külső képét még eredeti formában őrzi az 1746-ból származó kőszegi
városkép. (l kép) A képen látható, hogy az épület jobb szélén, a második ablak helyén
van a bejárat. Ettől esett- a kapun belépve - bal kézre a patika, a két bal szélső ablak
mögött. Jóllátható a képen az egyik ablak feletti ernyő, amely az éjszakai gyógyszerkiadást szolgálta. (Az épületet a bencések az 1900-as években bővítik, a bejáratot is
áthelyezik a negyedik ablak helyére és az épületet még négy ablaknyi résszel megtoldják
észak felé.)
Az ofticína helyisége statikai és egyéb építészeti megfontolások (tartófalak stb.)
következtében biztos, hogy változatlan ma is. Mérete 7,00 x 6,20 m, az alap hosszabbik
oldalának irányával megegyezően dongaboltozatos, két-két fiókboltozattaL Az északi és
déli fala függőleges. (Ajánlatos volna amennyezeten falkép után kutatni.)
Ebbe a helyiségbe készült a pompás bútorzat, amelynek keletkezési időpontjáról is
többféle vélemény jelent meg már nyomtatásban. A művészettörténészeket befolyásolhatta az egyik táramédegen álló angyalszobor, amelyik kezében 1671. feliratú szalagot
tart. Egyébként ezt az évszámot használja a jogutód patika, a "Magyar Király" alapítási
éveként a kirakaton és az összes adjusztáló nyomtatványán egészen az 1950. évi államosításig, ez az adat szerepel a Gyógyszerész évkönyvekben és (zseb )naptárakban is. Mindezek alapján datálhatja az Iparművészeti Múzeum munkatársa a patikabútort a múzeumi leírókartonokon is XVII-XVIII. századinak. 23 Művészettörténeti meggondolásokra
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2. A patika alaprajzai: A) a rendházban, B) a Jurisics tér ll-ben
2. Die Grundrisse der Apotheke: A im Ordenshaus, B auf dem Iurisichplatz
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és említettekre alapítva véli először XVII. századinak Voit PáP\ majd később már
XVII-XVIII. századinak írja. 2 5 Nékámné említett két munkájában ugyanez a folyamat
jelentkezik, valószínűleg Voit, ill. a második verzió Szövényi hatására, akire hivatkozik
is. Mindezeket megfontolva a Schoen Arnold közlésére26 alapított állítás - hogy a
bútorzatot - éppen annak az akkoriban vélt XVII. századi keletkezése rniatt - nem
készíthették a Kőszegen 1736 és 1744 között működő faragó és asztalos fráterek megdől és épp őbennük kell keresnünk a bútort alkotó művészeket. A logikus összefüggéseket még Czagány sem ismeri fel, aki bár említi az 1743-as patika felállítási kérelmet,
1744-ből mégis újbóli megnyitásról ír. 27
A bútorzat elborítja az összes falfelületet, rnind a négy falsíkon ajtónyílás van.
A bútorzat lábakon álló, felnyitható tetejű ládasorral kezdődik. A felső részén domborodó ládasort alul-felül dúsan faragott ornamentika díszíti. Felettük három sorban nagyobb méretű rézgombos fiókok vannak körben, rajtuk a fiókban tárolt gyógyszerele
neve szalagszerű fehér alapra festve, piros iniciálékkal és fekete betűkkel. A fiókok felett
párkány fut körbe, ami felett két sorban kisebb méretű, hasonlóan faragott és címkézett
fiókok találhatók. Felfelé tekintve a 7, illetve 8 polcos nyitott állványzat következik a
patikaedények számára, amelyet felülről erőteljes, hullámzó ívű párkányzat zár le. Az
egyes falsíkokra támaszkodó állványzatot a sarkokban a találkozásoknál hengeres kiképzésű üvegajtós sarokszekrényele kötik össze. Az állványzat lizénáit faragásokkal
díszítették, amelyek helyenként aranyozottak, az ornamentikák ezüst alapon zölddel
lüszterezettek.
A két hosszabb falon az ajtók fölött dúsan faragott, aranyozott és lüszterezett
sáslevél kötegek fogják közre az ovális keretbe helyezett két képet: Madonna a gyermek
Jézussal, vele szemben Szt. Kozma és Szt. Damján, az orvosok és patikusole patrónusainak képe. A táraasztal mögött, az egykori laboratóriumba vezető ajtó két oldalán
állanak a szerecsen-figurák, fejükön tálcát tartva. Ezeken volt a helye a jezsuita korban
a XVIII. század csodagyógyszereinek, a Mithridatum és a Theriaka díszes ónedényeinek.
· Az ajtó felett óra, gazdag faragással keretezve, még feljebb a patika 1842. évi átkeresztelésének megfelelően az új cégér: A magyar király kép.
A szintén dúsan faragott, állatmancsokat utánzó lábakon álló táraasztal oldalai
domború-homorú síkúak; a rajta álló két táramérleg azonban már XIX. századi. A Kozma és Damján kép alatti ajtónyílás két oldalához egy-egy, barokkosan gazdag párnatagokkal esztergályozott mozsártartó tuskót erősítettek, rajtuk korabeli, szépmívű bronzmozsarakkal.
Az eddigiekben az officína bútor 1777-től máig látható megjelenését tanulmányozhattuk.
A restauráláskor a többször átfestett fiókfeliratokat a restaurátorole eltávolították,
így mód nyílt a legelső, eredeti feliratok megfejtésére és restaurálásukra. A bútorzatnak
a rendházban történt eredeti elhelyezéséhez - amelyet eddig nem ismertünk - helyesebben ennek rekonstruálásához a helyreállított fiókfeliratok adták meg a kulcsot dr.
Grabarits István kollégámnak28 . A patikában ugyanis a könnyebb tájékozódás, illetve
a biztonság érdekében mindig balról kezdődő, szoros ábécé sorrend volt és van. A bútorzaton-a ládasoron és a fiókos részeken egyaránt- függőleges irányú vágások láthatók,
amelyek egybeesnek az ábécé sorrend 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 is. 29 Alátámasztja mindezt a patika
rendházi helyének eltérő méretezése, méginkább a nyugati irányra a rendházban merőle
ges, jelenlegi elhelyezésében evvel megegyező téglalap alaprajz hossztengelye, ezzel együtt
a boltozatok ívei. Az itt közölt képek adnak ízelítőt arról, hogy a rendházi elhelyezésben
a berendezés még impozánsabb lehetett. (2-8. képek)
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3. Az officína keleti fala ma
3. Die Ostwand der Offizin, heute

4. Az officína ~eleti falának rekonstrukciója a rendházban
4. Rekonstruktwn der östlichen Wandfiiiche im Ordenshaus
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6. Az officína déli falának rekonstrukciója a rendházban
6. Rekonstruktion der südlichen Wandfliiche
5. Az officina déli fala ma
5. Die Südwand der Offizin, heute

A patikához tartozó egyik festménynek is sikerült tisztáznunk a kelet~ezés~t. Mint
ismeretes a Madonna- és a Kozma- és Damján- képet Ettl ajándékozta a Jezsmtáknak.
A Kozm~- és Damján- kép előzménye a nagy osztrák barokk festő Paul Troger ifjúkori
itáliai metszete volt. 30 Troger a két szentet lazarétumban ábrázolta, elesett betegek
ápolása közben. (9. kép.) Ettl ebből a két szent alakját kivéve, azokat tükörképben
" .. , ,
. , ,
..
összekomponálva festette meg.
.
A bútor ismertetése után foglalkozzunk a pattka mukodesenek v1zsgalatahoz szukséges szempontokkal: a bútor legalsó övezete 14 db ülésre ~s ,alkalma.~, n;itható fedelű
láda, amelyet előnyösen felhasználhattak a nagyobb menny1segbe~ sz~k~eges, g~.akrab
ban előforduló drogok, expedíciós üvegek, tégelyek, dobozok stb. tarolasara. A kovet~e
ző szinten egymás felett 3 sorban 114 db n~gymér~tű ~ók van, a feliratok ~an~ság~ sz~nnt
egy-egy fiók kétféle drog tárolására szolgalt. A parkany felett 2 sorban kismeretu fiokok
vannak összesen 92 db, egy-egy szer számára szignálva. Mindezek a tárolt anyagok
számán'ak megállapításához hasznos ismeretek, amelyeket kiegészítenek a rend feloszla31
tásakor 1773 novemberében felvett leltár állványedény mennyiségei. (Természetesen
helytele~ lenne a számadatok egyszerű összeadásából áll~p~tani J?e~. a k?rban ~~sznál~
szerek számát, mert ugyanazon drogból lehetett az officmaban lS tobbfele apnt~sfo~u
anyag, ill. a materiális kamrában, pincében stb. kellett az egyes alapanyagokhol meg
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lega~ább egy, a feldolgozatlan tartalékkészlet tárolására szolgáló tartályedénynek is
lenme.)
A bútorzat fiókjai, ládái számát alábbi táblázat tartalmazza a különféle tartályedények leltárba vett darabszámával összesítve:

kisfiók az officína bútoron
nagyfiók az officína bútoron és a tárán, kétszer 132 db
zárt láda az officína bútoron
ónedény szirupok tárolására
óntégely kenőcsök tárolására
óntartály a Theriaca és a Mithridatum számára
üveg, vizek tárolására
kerámia tégely elektuárium, kenőcs, szirup, konzerva
tárolására
üveg tinktúra, eszencia, balzsam, olaj tárolására
fa tégely
üveg összetett vizek és spirituózák tárolására
tégely extraktum tárolására
üveg, kemikáliák és porok tárolására
összes tartály, edény, fiók és láda

db
db
db
db
db
db

92
264
14
118
30
2
120

db

170
160
460
80
130
300
1940

db
db
db
db
db
db
db
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Evvel a számadattal kell összevetni a leltár "Materialia" rovatába felvett 1130-féle
szert, illetve az akkor használt Taxa Pharm. Posoniensisben található 2145-féle gyógyanyagot. A leltár materiáliái természetszerűleg csak a felvétel idejében épp készletben lévő
anyagokat tartalmazzák. Itt kell megjegyeznem, hogy a leltár utolsó tételeként viszonylag nagy értékben - 30 fl - "Herb., flor., rad. et semina" bejegyzés olvasható, amely
valószínű a drogpadlásorr található tartalék készletek egy tételben való felvételéről
árulkodik - a munka egyszerűsítése érdekében. Ez lehet az oka, hogy a kőszegi patika
szimplíciái kisebb számúak, mint az egyéb jezsuita leltárakban szereplők. 32
(Az összevetés egyébként arányosan tükrözi a mai viszonyokat, hiszen az összes
ismert gyógyszert ma sem találjuk meg teljességükben egy átlag gyógyszertárban. A kő
szegi jezsuita patika esetében ez az arány kétségtelenül a jól felszereltséget bizonyítja, ha
tekintetbe vesszük a patika vonzáskörébe tartozó viszonylag kevés számú orvos receptúrájának, ill. a körzet lakosságának megszakott orvossághasználói igényeit.)
A patika működésének vizsgálatát lehetővé tevő másik értékes forrásadat szintén
az árverési leltárban található, ez az eszközök felsorolása. Magyar fordításban:
2 db bronz mozsár
mérleg fémből 4 font súlyban
kis médegek 2 font súlyban
4 db réz, nyeles főzőedény
fémből készült prés 30 font súlyban
4 db kisméretű mozsár fémből 12 font súlyban
2 db szélkemence gyógyszerfőzéshez
l db porfir kőlap
különböző réz eszközök 15 font súlyban
l db kőmozsár
l db rézüst desztilláláshoz
4 db vasból készült nyeles főzőedény
4 db szita porok szitálásához
3 db kávékészítő eszköz
l db beépített kőből rakott kemence üstházzal, kérnénnyel

130 fl

2ft
l fl
2 fl 30 xr
15 fl

6ft
3ft
25 fl
7 fl 30 xr
l fl 30 xr

4ft
l fl
l fl 20 xr
2 fl
10fll2xr

A munka behatárolt kereteit messze meghaladná, ha az eszközöknek a gyógyszerkétevékenységben hasznosított szerepét bővebben tárgyalnánk. 33 A leltár sajnálatos
hiányossága, hogy a törékeny, olcsó, üvegből és cserépből készült eszközökről, edényekről nem tudósít, amelyek nélkül elképzelhetetlen a korabeli patikai és laboratóriumi
műveletek végzése. A leltáron végigkísérhető értékszemléletnek esnek áldozatul a 9.
tételben szereplő- különböző rézeszközök 15 font súlyban- bejegyzésből sajnálatosan
hiányzó értékes ismereteink.
A két nagyobb méretű bronzmozsár művészeti értékét is figyelembe vették a leltározók, amelyet bizonyít a magas összegben meghatározott ár. A súlyosabb mérlegben kell
az officína akkori táramérlegét keresni. (A patikához ma tartozó két táramérleg szekrénye és oszlopa már a XIX. század első harmadából, maga a mérleg a XIX. sz. végéről
származik. A táraasztalon eredetileg- a médegek felfüggesztésére szolgáló- "gitternek"
kellett állania, a felerősítési biztosító csavarhelyek ma is látszanak.)
A két hordozható szélkemence szolgált- a beépített kemencén kívül- a különböző,
hőt igénylő munkafolyamatok végzésére. A porfirkő lapot használhatták a "pulvis
alcoholisatus" finomság elérésére porfirizációhoz, de ugyanúgy alkalmas volt cukor
tartalmú, főzött gyógyszerformák csepegtetéssel, kisimítással végzett kialakítására, felaprítására is. Viszonylag magas értéke nagysága és finom kidolgozása mellett tanúskoszítő
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7. Az officína nyugati fala ma
7. Die Westwand der Offizin, heute
8. Az officína nyugati falának rekonstrukciója a rendházban
8. Rekonstruktion der westlichen Wandfliiche

dik. Problémái jelent a három darab "instrumenta coffeaceá"-nak nevezett eszköz.
Magyarázatukra két alternatíva kínálkozik: általánosságban kávéfőzés célját szalgálták
a korban a hasonló kívitelű edények- hisz közismert, hogy a patikák a háztartásokban
is használatos edényzetet és eszközöket is alkalmazzák, nem lévén még külön gyógyszertári, speciális eszközöket készítő és forgalmazó vállalkozás. - A másik megokolás már
kissé merészebb: a patikában történő kávéfőzésről, ill. árusításról árulkodik. Kőszegen
- és valószínű másutt is - a szokásjog szerint "a patikáriuson kívül másnak ne légyen
szabad Caveval Thee és Rosalissal kereskednyi." 34 Ezt a patikusi kiváltságot csak
később, a kereskedelmi "profiltisztulás" idején, 1777-ben vonja vissza a város: "Tilalmaztatile az Apothekáriusoknak is, hogy az Orvosságokon kívül semminemű Fűszerszá
mokkal, Caveval, Czukorral, Csukaládéval és más ilyenekkel, mellyek Professiojokhoz
nem tartoznak kereskedni ne merészellyenek ... " 35
A fémből készült, nehéz prés elsősorban a préseléssel házilag előállított olajoknak
a készítéséhez volt szükséges. Köztudott, hogy egész a XVIII. sz. végéig az Oleum
Amygdalarum a legkiterjedtebben, még kenőcs alapanyagként is használt olaj. Az "olea
expressá" -kat frissességüle érdekében - a Ta~a Pharm~ceutica Po~oniensis sze.rint ~s havonta kellett készíteni. 36 Ugyanezen a presen termeszetesen kl lehetett saJtollll az
áztatással készült tinktúrák droganyagait is.
Felsoroltak biztosították-a feltételezett üveg- és cserépedények}í;el és -eszközökkel
együtt- a XVIII. század gyógyszerészete összes gyógyszerformájánák elkészítését. Megállapíthatjuk tehát, hogy a korban szükséges, a patikában előállítandó készítményele
elkészítésének feltételei messzemenően biztosítottak voltak a kőszegi jezsuita patikában.

árát. ~i~dez. ér~~nye,s ,a kor polgári patikáira. Ezzel szemben a jezsuitálc - kiterjedt
r~~dhaz;es nus~zw~, ha.lozatu~~n ker~szt~l- közvetlenül, mondhatnám a mai "diplomáCiai ~utarszolgalat.. b1~t?ns~ga~al ,es vammentességével szerezhették be a szükséges
egz~~1kumo~at, fillllmalis koltseg arán. 39 Dél-Amerikai missziós telepeiken- ahonnét

az UJ egzotikumole nagy része származik - szervezetten törekedtek a bennszülöttek
h~tásos gyógyanyagait megismerni, kipróbálni és begyűjteni, hogy Európába szállíthas-

sak azokat.4°
A jezsuita p~ti~ák imp?náló, vonzó külsőségei, orvosszerrel való jó ellátottságuk,
a .f?r~a~om nagysagara utal o adatok az előnyös beszerzési feltételekkel párosulva rentábihssa Is. kellett, hogy tegyék a jezsuitálc patikaalapító vállalkozását.
Am~nt azt ~z előző fejezetben megállapftottuk, a patika felállítása elsődleges célja
ne~ ~ penzszerzes volt~ VIszonylag gazdag es befolyásos pártfogókkal rendelkező rend
s~a~a~a, ha~~m befoly.asuknak a :U.~sv~ll~súak;a v~l.ó .kiterjesztésének lehetősége. A pat:kak tl~zta JOvedelme IS a rend kulonbozo egye b celjmt szolgálhatta; a látogatottságuk
tenye b1ztos, hogy segíthette alapvető céljaik elérését.

A PATIKA GYÓGYSZERELLÁTÓ TEVÉKENYSÉGE
Amint az előző részben megállapítottuk, bizonyított, hogy a korban gyógyításra
alkalmas szereket, az ezek elkészítéséhez szükséges eszközöket, a tárolásukhoz a megfelelőnek tartott tartályedényeket Icielégítő mennyiségben megtalálhatjuk. Mindezek szükségesek a patika zavartalan, szakmai szempontokból megkívánt üzemeltetéséhez. A rendházban az officína elhelyezése a klauzúrán kívül, a kapualjból megközelíthetően van, ez
a tény lehetővé teszi a lakosság zavartalan gyógyszerrel való ellátását. Említetteken felül
a patika pompázatos kiképzése, a benne dolgozó fráterek - feltételezett - színvonalas .
képzettsége bizalmat kellett, hogy ébresszen a lakosság körében. A patileának látogatottnak kellett lennie, ezt bizonyítják közvetlenül, ill. közvetve alábbi tények:
A második fejezetben említett kimutatás szerint évenként elég magas összegben
szolgáltattak ki szegények részére orvosságot.
Meglehetősen magas összegeket hiteleztek a kiadott gyógyszerele ellenértékeként,
hisz a be nem hajtott követelések kifizetését a Helytartótanács még a patika elárverezése
utáni időkben is többször sürgeti3 7 •
Az egri, székesfehérvári jezsuita patikák jövedelméből nagyobb összegeket fordítottak a templomok, rendházak szépítésére. 38
Az említett Küttel Sámuel-féle panaszbeadvány is tartalmaz utalást jövedelmének
a jezusita patika felállítása után bekövetkező csökkenésére.
Mindezen felül vizsgálat tárgyává kell tenni a jezsuitálc kedvező beszerzési forrásainak következtében előálló anyagi előnyét is:
Paracelsus tanításának hatására és a földrajzi felfedezések következtében növekszik
a gyógyszerkincs. Az új anyagoknak legnagyobb részét tengerentúlról, egzotikus vidékekről kell behozni. A tengeri szállítás- a virágzó kalózkodás miatti kockázat következtében - eléggé megdrágítja a gyógynövény nagykereskedelemből beszerezhető drogok
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9. P. Troger: Szt. Kozma és Damján
9. P. Troger: Hl. Kosmas und Damian
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A JEZSUITA PATIKA HATÁSA A POLGÁRI PATIKÁRA
A szerzetesi tulajdonban működő patileáról az eddig fejtegetettek alapján kial,ak~lt
kép egyértelmű: megjelenésében az o~c~n~ t~sz~el~t~~ ébreszt.~ pompás, re~elcbe keszult
berendezésének és felszerelésének muvesz1 ertelm osszhangJavaL Ehhez. Jarul ,a benne
dolgozó laikus frátereknek- a rend célkitűzéseinek bizonyára me~felelm, ak~ro -_megnyerő viselkedése. Ehhez párosul a jólképzettségb~l ~dódó, b~ztons~g, to v~bba a rmnden
igényt kielégíteni tudó gyógys~e~~észlet., A ,hato~ag, fele 1~ egyer~el~u a :~ndta~?k
magabiztossága, hisz a rekatolizac10 szolgalatabar: allo rendrol,a tanaest urakJol tudjak~
hogy pártfogói a legfelsőbb helyeken ülnek, ezert nem tanacsos szembehelyezkedm

l

l

velük.
, , , b'l
·k ·
tk
A misztikus elemek eltűnnek a XVIII. sz. folyamán a gyogyltas o , patl m vona ozásban helyükre egy megfigyelésen alapuló lélektani f~lism:ré,s e~edm~nye lép: az ?rvosságért jövők bizalmát nagymértékben segí!i m~gnyerm ~ muves~1 ,o~cu~~berendezes. (Ez
a gyakorlat egyébként nyomon követheto e_gesze_n ~z alla_m;osltast~, ,fole~. B~dap~sten,
ahol az ofticína pompás kiképzése a több1 patikat helytseg rovasara tortent, epp a
fokozott konkurencia kivédése érdekében.)
, .. .
.
,
Megállapítottak alapján, ha összevetJük a ~eJ?ek~e keszu~t J,~~smta officmabere~~~
zést a lényegesen szegényebb képet mutato polgan p~~1ka off!ct~aJa~al, ~e~ s~orul k~lon
bizonyításra, kinek az oldalán volt az előny. Ehhez Jarul meg Je~s~lta ~eszerol, a patl~us
fráterek képzésének könnyen megoldható volta, szemben a_ polgan pab~usokeval, a~lk
nek tetemes anyagi áldozattal járt a külföldi tanulmányútJ a, ne!ll beszelve az utazasok
e korban még fennálló veszélyeinek és fárad~á_gá~ak ~ockáza~a1:ól.
, .
. ,
Említettük a jezsuiták gyógyszerbeszerzes1 elonye~~- anyag1 teren __a polgan patlkakkal szemben, akiknek bizony a napi árat kellett fizetmuk a nemzetkoz1 nagykereskedelemből beszerzett egzotikus gyógyanyagokért.
.,
,
, .
,
, ,
A polgári patikusnak a patika jövedelme a saJat maga es_ csaladJa me~elheteset
kellett, hogy biztosítsa, ugyanakkor a jezsuiták patikaalapító céljában csak masodlagos
a jövedelmezőség kérdése.
' .
.
..
'
. n
' •
Kőszegi esetünkben ezenfelül a polganyatlkus, ,K~ttel Samu~l hithu ~vangehkus,
aki aktív szerepet visz a város életében egyr~ Jobba~ _h~tterbe szorulo protesta~~ csopor!ban. Valószínű tehát, hogy az "új kurzus" tamogatmt lS nehezebb volt ennek ~o,v~tke~te
ben megtartania pacientúrájában. A polgári patika hátr~nyo~ hely:~e!be kerul~s~t ?tz?nyítják a Küttelek anyagi helyzet~t ,t~kröz?, a_d_at~k: a haz-, ret-, szolo-, stb. vasarlasmk
mind a jezsuiták patikájának felalht,as~ elo!tl tdore ~~nek. ,
Vázoltak ismeretében nem csodalm val o, hogy Kuttel ~amu~ll761_-benyanas~bead
vánnyal fordul a jezsuita rend generálisához, amelyben a Jezsu~ta pat:ka tlsztessegtelen
versenye ellen emel szót, továbbá családjának megélhetését lát~a ~esze~yeztetettnek. 41
A jezsuita patikák működése általában sokk,al !ö?,b pro~_lem~":al Jart Poz,s~nyb~n,
Kassán, Nagyszombatban42 , mint Kőszegen._Val~szmul~g a tobbenntett polgan patlka
következtében, akik egységesen léptek fel a Jezs~tta I?a!tka ellen., .
. ,
,
Fejtegetettek alapján egyértelmű, hogy a Jezsm!ak a, polgan patlkakr,a kemeny
versenyt kényszerítettek, amelyet azok nem is egyenlo feltetele~kel vol~a~ kenytelet;e~
vállalni. Szerencséjükre 1773-ban a rendet feloszlatjá~, de ~z._ad~tg elt~lt tdoben ~zemely1
és tárgyi feltételeiket fejleszteni kén~szerül~ek meg_e~hetesu~, erd~~eb~n. _Hata~ll:~ban
tehát a jezsuiták patikaalapítási tevekenysege pozütvnak ltelheto, hisz Jelenle!uk_k~l
kikényszerítették a polgári pat~k~k ,fejlőd~sét,é~. fel~árkóz~sát a XVIII. sz. 70-es e~eltol
a kormányzat által is fejlesztem ktvant egeszsegugy1 normakhoz. (Generale normatlvum
in re sanitatis 1770.)
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A POLGÁRI KÉZBE KERÜLT JEZSUITA
A jezsuita rend 1773-ban bekövetkezett feloszlatása után a kőszegi patikájuk tovább
működött kamarai kezelésben, az utolsó rendi patikus, Diliing Tádé vezetése alatt. 43
Valószínű, hogy az irodalomban eddig a Svallától származónak tartott
Szt. István
vértanú" elnevezése a patileának a kamarai kezelés idejéből, Diliing Tádétól származik.
1774-ben értesíti az alispán a kőszegi magisztrátust, hogy a jezsuitálc
el fogják árverezni. 44
A patileát 1775 februárjában árverezik el. A csehországi, prittlachi születésű Svcüla
Mátyás, Bécsben tanult patikus veszi meg a patikát, amelynek "Arany
nevet
ad. 45 Svalla a patileát 1777-ig működteti még a rendházban, az év végén
át a
mai J urisich tér ll. sz. épületbe. (10-11. kép)
Az átköltöztetéskor, a rendházi és a Jurisics téri helyiségek eltérő alakja
mérete
miatt vált szükségessé a patikabútoron az átalakítás. Ekkor nyeri el a bútorzat a mai
elrendezését, avval a különbséggel, hogy eredetileg az óra és a királykép
is
voltak állványedényekkeL Csak később, az 1842. évi tulajdonos változáskor keresztelik
át a patikát "Magyar Király''-ra (valószínű, a nemzeti reformtörekvések
ekkor kerül a kvalitásában gyengébb királykép és az óra, az őt körülvevő, llauuauua
emlékeztető aranyozott és lüszterezett faragványokkal a szerecsenfigurás hútr>r·,·i>•nl,,t
ajtó feletti terébe (12. kép.).
Tekintettel arra, hogy az állványedényzet nagy része még XVIII. századi, szükséges
róluk is röviden megemlékeznünk Közülük a zöld fatégelyek a legjelentősebbek. Ezek

10. A Jurisics tér részlete a patikaházzaL 1895
10. Teil des Jurisichplatzes mit dem Apothekengebaude, 1895
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12. Az officína 1891-ben
12. Die Offizin im Jahre 1891
ll. A patikaház ma
ll. bas Apothekengebiiude heute

a jezsuitálc termékei. Nagyon érdekesek a XVIII. század elejei gyógyszernevek: csuka
állkapocs-csont, rákszem, rókatüdő stb. A fatégelyek feliratai a bennük levő gyógyszerekkel együtt elavultak az idők folyamán, ezért átfestették őket. Az empire kor ízlésének
megfelelőerr ekkor a zöld színt is feketére kenték át (13. kép).
A nagyméretű és kisebb folyadék és porüvegek szintén még a XVIII. századból
valók, felirataik azonban- egységesen, egy kéztől- a XIX. század közepéről valók, ezt
a korábban még nem használt gyógyszernevek bizonyítják. A pajzsok korona díszítése
a "Magyar Király" patikanévre utal.
A tér felőli két korpuszorr elhelyezett kenőcs-tégelyele 1842-43-ban készült altwienporcelánok, a más fedelű, kissé alacsonyabbak későbbi cseh porcelánok- bár feliratozásuk azonos. Külön említést érdemel a néhány, kisméretű fedeles extraktumos tégely, ezek
a somorjai manufaktúrában készült majolilea edények a XIX. század közepéről.
Kétféle opálüvegből is maradt néhány darab. Ezek közül a kónikus alakúak, szürkéskékes színűek XVIII. századiak, színüket az űvegmasszához adagolt csonthamu adta.
Az akkor még drága porcelán utánzására készítették őket. A fehérebb színű, talpas, urna
alakú opáledények már XIX. századiak, színezésükre cinkoxidot használtak. Címkézésűle azonos és egykorú a többi üvegféleségével (14. kép).
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13. Fatégelyek
13. Holzbüchsen aus dem 18. Jh.

l

l

14. A pa-tika állványedényei
14. Die Standgefasse der Apotheke aus dem 18. und 19. Jh.

Az
a jezsuita rend feloszlatásakor készített leltár az előbbi patikaedényeken felül említ még 152 ón gyógyszertartó edényt is, amelyekből, sajnos, nem maradt
egy sem.
Az officína leírása nem volna teljes, ha nem emlékeznénk meg külön a mennyezet
szekkó falképérőL Ez a patikaház létesítésekor, 1777-ben készült, a bútor behelyezése
előtt. A mester a bútor tömegét vörösbarna színnel a falra festette, a falképet ehhez
Személyéről még nincs biztos tudomásunk. A kép ornamentikája már
!UaL:s:sL~uu.t~ elemeket tartalmaz, stílusjegyei alapján egy, a bécsi iskolához tartozó mester
(15.

15. Az oflicína szekkó mennyezetképe
15. Das Secco-Deckengemii1de der Offizin
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a) A "városi patika" eredete a középkor végi fejlődéssei esik egybe, úgymint: a
betegápolással, kórház- és patikafenntartással foglalkozó lovag- és szerzetesrendek kezdenek felbomlani, ugyanakkor a megerősödő városok kénytelenek az ispotályokat,
patikákat átvenni. A patikák esetenkint magánkézbe is kerülnek, de a legtöbb városi
patika ekkor ezért létesül. Az idők folyamán nem zavartalan az üzemük, általában nem
váltják be jövedelmezőségükben a város elképzeléseit, ezért a XVIII. század folyamán
polgári tulajdonban működnek tovább. A "városi" cím a XIX. századra már csak a
jogutód megkülönböztetésére szolgál. 49
b) A polgári alapítású patikák kimondottan családi jellegűek. A család a megélhetését a patikától várja, a patikus mesterség apáról fiúra száll a patikával együtt.
c) Az orvosi kézipatikából alakuló nyilvános patika elsősorban hiánypótló célzatú
és csak másodsorban anyagi hasznot is jelentő vállalkozásnak minősíthető. Feltevésünk
szerint olyan helyeken kerül sor rá, ahol az orvosság iránti igény és annak a megvásárlásához szükséges anyagi erő már adva van, de patika vagy nincs még vagy kevés. Ezt
bizonyítja egyébként a ruszti példa. A nem szakképzett patikussal működtetett orvosi
kézipatikából alakult patikák meg is szűnnek a XVIII. század végére, részint anakronisztikus voltuk, részint az egészségügy fejlődése következtében a patikákkal szembeni
elvárások növekedése miatt.
d) A földesúri tulajdonú házipatikák általában megszűnnek a XVIII. századra.
A keszthelyi uradalmi gyógyszertár "földesúri tulajdonú házipatikából" indul. A XIX.
század második felére részint a gazdasági élet fejlett volta miatt, mint az uradalomnak
időszerűtlent, részint a város patika nélkühsége miatt adja el Festetics a patikát polgári
kézbe.
e) A polgárivá váló patikáknak elég gyakori előzményei a katonai patikák voltak.
Ezek egy része tábori és szekérpatika volt, amelyek még a török kiűzése körüli időkben
a harcoló seregekkel jöttek az országba. A háborúság befejezése után, főleg télidőre,
városokba települtek. A katonai patikák másik formája a XVIII. században szervezett
helyőrségi patika a nagyobb helyőrségek székhelyén. Mindkét fajta katonai patika
vezetői ekkor még szerződött polgári alkalmazottak, főleg Natorp konzorciumánáL
A katonai patikák- a tiltó rendelkezések ellenére - ellátták a hozzájuk forduló polgári
lakosságat is, amiből a polgári patikákkal sok helyütt viszályok támadtak.
ANatorp-féle katonai gyógyszerellátó szervezet 1783-ban felmondta szerződését a
kincstárnak. 1794-ben rendelik el a helyőrségi patikák újjászervezését- most már katonai
szervezet keretein belül -, mert 1783-tól a feloszlott Natorp szervezet patikáit polgári
patikusoknak adták el. A teljesen katonaivá váló szervezet így kap 1795-ben gyógyszerkönyvet: Österr. Militiirpharmacopoea I., amelyet a következő században egész sorozat
követ. 5°
f) A szerzetesrendek által a "II. hullámban", a XVII-XVIII. században alapított
patikák közül csak az Irgalmas rendiek patikái állták ki az idők viharát. Oka ennek a
rend célkitűzésében keresendő: a rászorulókat ingyen gyógyekezelni. Ezért tűrte meg a
kormányzat patikáikat -még a II. József által hozott reformok ellenére is -, mert a
nincsteleneknek a gondot okozó, megoldatlan egészségügyi ellátásába segítettek be.
A másik patikaalapító rend, a jezsuita, elvesztette patikáit a rend Mária Terézia által
történt feloszlatásakor, 1773-ban. Addig azonban konkurenciára kényszerítették a polgári gyógyszerészetet, amelynek fejlődésében ez a tény nem hanyagolható el. A jezsuita
patikáka rend feloszlatását követően- előbb vagy utóbb- polgári kézbe kerülve szintén
polgári patikaként érték meg a XVIII-XIX. század fordulóját
A vizsgált korszakban kifejezetten a XVIII. századnak van döntő jelentősége a
patikák fejlődése szempontjábóL Sok tényező együttes hatásának gyümölcse ez:
A század első felében erősödik városainkban a polgáriasodás, megteremtődnek a

A TANULMÁNY EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Munkámban a különböző tulajdonviszonyban működő XVI-XVIII. századi patikák felállításának, céljának, működésének elemző vizsgálatát tűztem ki célul. Az ehhez
szükséges adatokat, tárgyakat stb. elsősorban Vas megye múltjából, másodsorban a belés külföldi gyógyszerésztörténeti, köz- és helytörténeti stb. irodalomból vettem.
A munka forráskutatásra épült, ennek következtében egyik eredménye forrásközlés.
Jelentős a "vízégetés" fogalomköréhez tartozó forrásfeltárás; a főúri házipatikákra
vonatkozó ismereteink- vas megyei- forrásanyaga; továbbá a XVII-XVIII. századi
polgári patikáról valló levéltári és a Küttel családi okmányok adatai; valamint újabb
forrásadatok a jezsuitákról.
A feltárt forrásanyaghoz járulnak még a Vas megyei Gyógyszerésztörténeti Gyűjte
mény 1968-ban történt felállítása óta begyűjtésre került tárgyi emlékek is, amelyek a
gyógyszerésztörténetben hasonlóan forrásértékkel bírnak.
Az említett forrásanyag gazdagsága tette lehetővé, hogy a földesúri tulajdonú
patikák felállításának elsődleges céljaként a főrend családjának kizárólagos ellátását
megkérdőjelezhessük, a patikák felállítása céljaként a végház-végvár rendszer ellátását
jelöljük meg. Érintettük a kor hiányzó gyógyanyagellátásának pótlására űzött főrendi
gyakorlatot: az orvosságtudakozást, orvosságkommendálást; továbbá az aromás vizeknek több helyen is folyó előállítását, amely a XVII. században vonulbe-Vas megyében
forrásaink szerint a patikai feladatok közé, mikorra biztosítottak a szükséges feltételek
(olcsó üveg).
A földesúri patikák viszonyairól vallanak az ismertetett adatok: az alkalmazott
patikus képzett; feladata, kötelességei, javadalmazása egyértelmű. A tárgyi feltételeket
jól tükrözik az ismertetett leltárak, rekonstruálható a berendezése, felszerelése és a
munkaeszközök. A patika működése is nyomon követhető ellátási körzetével együtt,
vannak adataink a gyógyszerek beszerzéséről, ill. egyértelmű, hogy a patika fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek az uradalrnat terhelik.
A patikus- szerződése tanúságaszerint-fizetett alkalmazott, egyes természetbeni
juttatásokkaL (Klein jövedelme a korban a tisztes polgári jövedelemmel vetekszik,
ráadásul kockázat nélkül. Így lehetséges, hogy a későbbi időkben nagyobb összegű
hiteleket folyósít, még Kőszeg városának is ad kölcsön. 46
A Vas megyei főúri házipatikák nem voltak párhuzamok híjával. Említettük a
Vöröskő várában működött Pálffy-féle házi patikát, amelynek a XVII. századra megszüntették már a működését. Tudunk a szomszédos Sopron megyei Kismartonban is
földesúri tulajdonban az 1620-as évektől működő házipatikáról, amelyet az Esterházyak
a XVIII. században már sok nehézség közepette üzemeltetnek, míg 1760-ban átadják az
Irgalmas rendnek. 47 Viszonylag a legtovább működött uradalmi kezelésben- 1864-iga keszthelyi Festetics patika, amely egyúttal a várost is ellátta. 4 8 Említett összehasonlító
adataink is megerősítik azt a megállapítást, hogy a főrendi házipatikák aktualitása lejárt
a török világ elmúlása után.
A "polgári tulajdonviszonyú" -nak nevezett pa tikának több kialakulási formája
létezik:
a) "városi" patika
b) polgári alapítású patika
c) orvosi kézipatikAból fejlődött patika
d) földesúri házipatikából alakult patika
e) katonai patikából alakult patika
f) szerzetesi tulajdonú patikából alakult polgári patika.
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polgári patika alapításához a szükséges feltételek. A város magisztrátusa éberen őrködik
polgárainak érdekei felett (pl. : Kőszegennem tanácsolják Rösnernek a letelepedés t, mert
van már két patika, a harmadik ezeket csak rontaná). De ugyanakkor a patikusok
esetleges kapzsiságából eredő hátrányoktól meg kívánják óvni a város polgárságát, ezért
szorgalmazzák a patikavizitációkaL
Az uralkodó központosító törekvéseinek szolgálatában, a felvilágosodás egészségügyi vonatkozásában igyekeznek emelni és egységesíteni az egészségügyi ellátás színvonalát. Ennek a következménye a Generale normatívum, a kötelezővé tett egyeterni
képzés, illetve vizsga letétele az egyetemen; kötelező érvényű gyógyszerkönyv és taxa
bevezetése. A hatósági patikavizsgálatok is fejlődnek, 1784-től már a Huszty és Lumnitzer által javasolt szempontok szerint történnek a szakszerű és szigorú vizitációk.
A gazdasági, egészségügyi és művelődési viszonyokjavulása hozza magával a század
végére a patikaalapítások szaporodását.
Említettek kivétel nélkül közrejátszanak abban, hogy a XVIII. század végén indul
el a több száz éve lényegében alig változó gyógyszerkincs megtisztítása a középkori
obszolét szerektől, amely folyamatot a napóleoni' háborúk blokádja teszi teljessé a XIX.
század első éveiben.
A mai, tudományos alapokon művelt és rnindenki számára egyformán elérhető
korszerű gyógyszerészet eredményeit döntően a XVIII. században kezdődő fejlődés
indította el. Munkámban fejtegetettek-úgy érzem- elegendő bizonyítékat szolgáltattak
ahhoz, hogy a patikatípusok kialakulását modellként a Vas megyei adatokból eredményesen lehet vizsgálni.
TÁRGYUNKKAL KORÁBBAN FOGLALKOZÓ IRODALMOM
HELYESBÍTÉSE
A korábbi szákirodalrni megállapítások, adatok helyesbítését a tárgyalás folyamán
- szükségszerűen az értelem érdekében- részben már elvégeztem a hiteles, újab b forrásadatok alapján, az adatok újraértékelése avagy szakmai megfontolások következtében.
A főúri házipatikákkal foglalkozó részben Halmai J. Bencze J.-nek információjára
alapított közlése valótlan, ez és egyéb téves közlései óvatosságra intenek a Bencze egyéb
adataival, megállapításaival szemben. A Bencze-féle történetírásban előfordul másutt is:
ami megragadja fantáziáját, azt hajlamos tényként továbbadni.
Iványi professzor hervadhatatlan érdemeket szerzett a Körmendi Batthyány Levéltár feldolgozásával és a rengeteg egészségügyi vonatkozású forrásadat közléséveL Szakmai szempontból azonban az aromás vizek neveinek, később a kor gyógyszerneveinek
megfejtése, illetve elemzése során, de még inkább a korabeli indikációk kritikájánál vét
- természetszerűleg és hibájaként fel nem róhatóan SzakszerűtlenségekeL
A polgári patika fejezetben tárgyaltakkal szemben Landgraf J .-nak a Gyógyszerészi
Szemle 1943. nov. 20-i számában közölt: "Szemelvények Kőszeg szab. királyi város
gyógyszerésztörténeti emlékeiből" c. cikkében több helyütt- hiányos levéltári kutatás
következtében - téves adatok, illetve következtetések szerepelnek.
Ugyancsak téves Szövényi megállapítása, miszerint Küttel J án os Ádám az erlangeni
egyetemen orvosi tanulmányokat folytatott, azonban mégsem lett orvos. A kifejtett
meggondolások alapján ez a kor patikusképzésének célszerű kiegészítése volt.
Szövényi is többször esik a gyógyszerészet közelebbi belső ismeretének hiányában
szemléleti tévedésekbe a korabeli patikai tevékenység értékelése során.
A szerzetesi tulajdonú patika fejezetében bőven kitértem a Baradlay-Bársony:
A magyarországi gyószerészet története c. művében Abay-Nemesnek a kőszegi jezsuita
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patikáról kerekített írásművére. A másik szakmai cikk Orienttől ered, fiatalkori, a
zsurnalisztika elkapkodottságának bélyegét magán viselő írás. A patika nevét is- hibásan - "Arany kürt" -nek írja, romantikus az a feltételezése is, hogy a bútorzatot a
jezsuiták a kertjükben előforduló rnindenféle gyümölcsfából faragták stb.
Kétségtelenüllegnagyobb jelentősége Nékám L.-né írásainak van. Említett szerző
műveivel a gyógyszerészet története iránti érdeklődést-laikus körökbenis- elképzelhetetlen mértékben növelte, melyet bizonyít a "Régi Magyar Patikák" számtalan, többnyelvű kiadása. Mindezekért - joggal - nagy elismerés illeti. Azonban közel ekkora a
felelőssége is, épp könyve népszerűsége következtében: sajnos, sok a téves adata, következtetése; gyógyszerészi szakismeretek hiányában tévesen nyúl gyógyszernevek értelmezéséhez, indikációk kritikájához. "A kőszegi patika" c. művében közel azonos tévedések
vannak: kritikátlanul átveszi Bencze J. közléséta "novei, a goriziai rendháztól kapott
olaszónmázas fajanszedények" kérdésében. Ez a négy darab Bencze J. tulajdonát képező
edény sohasem volt Kőszegen, ugyanis azokat apám, Szigetváry Zoltán gyógyszerész
hozta 1917-ben Olaszországból. Tőle vette meg Bencze az 50-es években- feltételezem,
hogy eredetüket ismerte.
A jelenleg a Soproni Patikamúzeumban látható habán hordócska sem lehetett a
jezsuiták patikájában, korábbi ennél, nem is szerepel a leltárban egy sem. Az 1678. évi
németújvári Batthyány patikaleltárban viszont vannak (2 db), valószínűbb tehát, hogy
innét került a kőszegi múzeumba, Sopronba jutásának körülményei már ismertek.
A kőszegi patika "árverését intéző királyi politikai biztos" Vas vármegye viceispánja
is volt egyben, de ő nem az árverést intézte 1773. februárban - ez egyébként 1775.
februárban volt- hanem az 1773. novemberében felvett leltárt hitelesítette a Kamara és
a püspökség által kiküldött biztosokkal együtt.
Hibás a Magyar Iparművészet 1911-es évfolyama idevágó cikke, ugyanis Svalla nem
a földszintet magasította meg, hanem a kapuszín boltozatát (ide került az officína) és a
fedélszék alatti falat- ezért látszik az épület emeletesnek az utca felől-, hogy a drogszárító padlásnak nagyobb helye legyen. Az officína mennyezetének boltozatélei nem voltak
stukkóval szegettek, mert a rekonstrukciókor 1978-ban szekkó falkép került elő, amelyet
csak a Svalla-féle magasítás után festhettek rá.
Svalla "Arany Egyszarvú" nevet adott a patikának, a közölt "Első Szt. István
vértanú" cím esetleg a kamarai kezelés idején lehetett 1773. november és 1775. február
között. Az "Arany Egyszarvú" nevet 1842-ben már az államositásig használt "Magyar
Király" elnevezés követte.
A jezsuita bútor készítésének idejét- a hivatkozott cikkekkel ellentétben- az 1736.
és 1743. közti időben tartom reálisnak említett megfontolások alapján.
1
1
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APOTHEKEN IM VERSCHIEDENEN BESITZ IM KOMITAT VAS IM 16. UND
18. JAHRRUNDERT
3. TEIL
APOTHEKE IM ORDENSBESITZ
F. SZIGETVÁRY

il

Ein neuer Apothekentyp meldet sich in Kőszeg, die im Jahre 1743 gegründete
Apotheke der Jesuiten. Sie bekamen die Genehmigung zur Eröffnung der Apotheke
steuerfrei, mussten aber dafür die Armen kostenlos mit Medikamenten versorgen. Von
den Jesuiten wissen wir, dass sie die Kiimpfer der Gegemeformation waren. Heilkunde
und die Versorgung mit Medikamenten gehörten nicht zu den Aufgaben ihres Ordens.
Trotzdem entstanden im ganzen Land nacheinander ihre Apotheken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Orden den W ert der feblenden Apotheken erkann te. In die Apotheke
kamen viele, und so konnten die Jesuiten ihren Einfluss auf die protestantische Bevölkerung wirken lassen.
Die herrliebe Apothekeneimichtung verfertigten zwischen 1735 und 1744 die Kősze
ger Jesuiten, Tischler- und Schnitzerbrüder: J. Huntersinger, V. Kuneldt, J. Steidner und
J. Codelli.
Die Apotheke war in der Jesuitenzeit im Ordenshaus. Die Anordnung der Eimichtung wich von der heutigen ab. Dies gelang festzustellen bei der Restaurierung, als man
das ursprüngliche Alphabet der Ladenaufschriften entdeckte, weiters bezeugt es die an
den Möbeln sichtbaren Beschneidungen. Sie war auch wegen der unterschiedlichen
Gestalt der beiden Riiumlichkeiten notwendig.
Die O:ffizin-Eimichtung deckt vollkommen die zur Verfügung stehende Maueroberfliiche mit - heute - vier Türöffnungen in der Achse der zwei Halbierungslinien des
Grundrisses.
Die Eimichtung steht auf Füssen, sie ist geschmückt mit sich in senkrechter Linie
ausbuchtenden Schnitzereien und beginnt vom Boden mit einer Reihe von Kasten, die
einen Deckel zum Öffnen haben. Die Kistemeibe diente als Sitzgelegenheit für die auf
die Medikemente W artenden.
Darauf ist ein gebauchtes Lademegal, das drei übereinand befindliche Lademeiben
beinhaltet. Das Stirnhlatt der Laden hat einen geschnitzten Rahmen, darinnen auf einern
imitierten Band die Arzneiaufschriften. Aufjeder Lade ein kupfernen Zugknopf. Das
Lademegal beschliesst ein Gesims.
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Darüber geht rundherum eine Doppelreihe von kleineren Laden. Über diesen
kleinerr Laderr offene Regale mit 7. bzw. 8 Brettern.
Die Becleckung der Einrichtung bildet ein barockes, stark gegliedertes Gesimswerk
mit geschwungenen Bögen.
In den vier Ecken der Einrichtung, wo die Korpusse zusammentreffen, ist je ein
walzenförmiger G las-Eckkasten.
Die Seiten der Korpusse saumen senkrechte Lisenen, auf welchen reich geschnitzte
Voluten und feine Blattkranzornamente sind.
Der Arbeitstisch ist in der Gestalt eines Sarkophags mit Tierpranken imitierenden
Füssen. Die Felder zwischen den Laderr der T ara und die Seiten wurden mit Schnitzereien geschmückt.
Die auf der Tara stehenden beiden Tarawaagen stammen aus dem ersten Drittel des
19. Jahrhunderts.
Die Einrichtung ist im wesentlichen aus Eichenholz, nur Schnitzereien, Gestelle,
Furnierungen aus Nussholz; vergoldetes Schnitzwerk aus Lindenholz.
Die Bilder erhielten die Jesuiterr von einern Maler namens Ettl. Es handeit sichum
zwei Bilder, ein Madonnenbild und einern Kosmas- und Damian-Bild, die beiden Patrone der Arzte und Apatheker darstellend.
Die Herkunft des zweiten Bildes ist schorr geklart: Ettl nahm die beiden Gestalten
von einern Stich aus der Jugendzeit des grossen österreichischen Barockmalers Paul
Troger, der die beiden Heiligen in einern Lazaret bei der Behandiung von Kranken
darstellt. Ettl bringt die Szene mit Ausnahme der beiden Gestalten im Spiegelbild und
erfüllt den durch das Oval des Rahmens gegebeneu Platz gut.
Der Platz in der Stellage über die Uhr, der zur Zeit der Jesuiterr offerr war, wird seit
der Umbenennung der Apotheke im Jahre 1842 von einern Bild eines ungarischen Königs
ausgefüllt. Der darnalige Kaufer der Apotheke anderteden Apothekennamen von "Goldenes Einhorn" in "Ungarischer König". Das Bild wurde als Schild hingehangt.
Zur Einrichtung gehörten auch immer die beiden Saulchen mit den schöneu Bronzemörsern.
Von den auf den Gestellen siehtbarerr Apothekengefassen sind die grünen Holzbüchsen am bedeutendsten.
Sehr interessant sind die Arzneinamen des 18. Jahrhunderts: Hecht-Kinnladeknochen, Krebsauge, Fuchsleberusw.- im Laufe der Zeiten veralteten die Holzbüchsen mit
ihrem Inhalt und so wurden sie üüermalt. Nach dem Geschmack der Empire-Zeit wurde
aus grün schwarz. Einige Stücke beliessen wir in der schwarzen Übermalung.
Die grösseren und kleineren Gefasse für Flüssigkeiten und die Pulverglaser sind
ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert- die Aufschriften jedoch sind einheitlich von einer
Hand aus der Mitte des 19. Jahrhundert stammend; das beweisen die vorher noch nicht
bekaunt gewesenen Aufschriften für die Inhalte der Gefasse. Der Schmuck der Schildkronen auf den Gefassen weist auf den Apothekennamen "Ungarischer König" hin.
Die in zwei Korpussen darüber stehenden Salbengefasse sind Altwien-Porzellan aus
den Jahren 1842-43, wahrend die etwas kleineren Gefasse mit anderen Deckeln spateres
böhmisches Porzellan sind, obwohl die Aufschriften wieder gleichartig sind.
Eine besondere Erwahnung verdieneu einige kleinere Deckelgefasse in den obersten
Reihen - es sind in der Manufaktur zu Somorja gefertigte Majolika-Gefasse aus der
Mitte des 19. Jh.
In den Stellagen mit den beiden Mohren, hinter der Tara, stehen zwei Arterr von
Opalglasern: die konischen, graublauen Gefasse sind aus dem 18. Jh.; ihre Farbung
stammt von Knochenasche, die zur Glasmasse gegeben wurde. Sie wurden als Ersatz für
das damals noch teure Porzellan verwendet - Die weisslicheren, mit Füssen verseherren
478

urnenförmigen Opalgefl:isse sind schorr aus dem 19. Jh. Diese erhielten ihre Farbe durch
Verwendung von Zinkoxyd. Die Beschriftung ist wieder ideutisch und aus der gleichen
Zeit, wie die übrigen Glasgefasse.
Das 1773, nach der Auflösung des Jesuiterrordeus verfertigte Inventar erwahnt
ausser den vorgenannten Apothekengefassen noch 152 Apothekengefiissen aus Zinn, von
welchen leider kein einziges Stück erhalten geblieben ist. Und so gehört auch keineder
beiden Zinnkannen, die auf den Platten, die die beiden Mohren tra gen, siehtbar sind, zur
ursprünglichen Ausrüstung. Auf diesen Platzen standerr die beiden Wunder-Mittel des
Zeitalters, Mithridatum und Theriak in schmuckvollen Zinngefassen.
Die Offizin-Einrichtung und das gesamte Zubehör sind Eigentum des Iparmüvészeti
Múzeum (Kunstgewerbemuseum) in Budapest, die Objekte sind im Kőszeger Apothekenmuseum als Depot.
Die Beschreibung der Offizin ware nicht vollstandig ohne Erwahnung des SeccoDeckengemaldes, welches 1777 bei der Adaptierung des Hauses vor dem Eiustellen der
Möbel verfertigt wurde. Von dem Meister ist nichts bekannt; die Ornamentik enthalt
seho n klassizistische Züge und dürfte auf Grund von Stileigenheiten die Arbeit eines zur
Wiener Schule gehörigen Meisters sein.
Dem bürgerlichen Apatheker und seiner Familie bedeutete das Einkommen aus der
Apotheke das Leben. Von den Jesuiterr wissen wir aber, dass die Apotheke für sie nur
eine ideologische Waffe war. Der bürgerliche Apatheker musste für die aus Übersee
gebrachten Arzneien teuer bezahlen, wogegen die Jesuiterr alles ohne Zoli durch ihre über
die ganze Welt verbreitete Organisation erhielten.
Den Jesuiterr war er ausserdern möglich, ihre Ordensbrüder als Apatheker auszubilden, sogar an auslaudischen Universita ten, a ber die bürgerlichen Apatheker mussten die
teure und gefahrvolle auslandische Wanderschaft und dererr Last und Risiko auf sich
nehmen.
Im Konkurrenzkampf gab es einen bedeutenden Unterschied zwischen der Offizin
der bürgerlichen Apotheke und der der Jesuiten. Bis zur Verstaatlichung kanuman das
Bestreben der Ordensbrüder verfolgen, das Vertrauerr der Kranken mit der herrlich
eingerichteten Offizin zu gewinnen. Vergleicht man sie mit den angestrichenen Möbeln
aus Weichenholz der bürgerlichen Apotheke in Kőszeg, so kanuman den Yorteil der
Jesuiterr klar erkennen. Diese Darstellungen zeigen den ungleichen Kampf. Der bürgerliche Apatheker wurde gezwungen, mit Arbeit, durch seine Ausbildung und Fleiss einen
Ausgleich zu schaffen. Zu ihrem Lob muss man sagen, dass sie jahrzehntelang diese
schwere Konkurrenz ausgleichen konnten. Tratzdern erkennerr wir auch die Bedeutung
der Jesuiten, denn sie haben nebenbei die bürgerliche Apotheke gekraftigt.
ZUSAMMENFASSUNG
Nach dem vorher erwahnten steht also fest, dass die Entwicklung und das Wirken
der Apatheken in Komitat Vas als Modell zur Erforschung dieser Zeit dieneu kanu. Es
ist erkennbar, dass das Niveau unserer Apatheken das gleiche wie in allen europaischen
Landern war, denn unsere Apatheker haben in ihren Wanderjahren die madernsten
Methoden erlernt. Nur so konnten sie den Kampf mit den Ordens-Apotheken gut
bestehen. Inzwischen kraftigten sie sich auch materiell, und aus ihren nebenbei betriebenen Arntem seherr wir, dass siesich die Wertschatzung der Gesellschaft erobert hatten.
Die feudalen Schlossapotheken und die Ordens-Apotheken sind, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt hatten, überflüssig geworden, und die bürgerliche Apatheken nahrneu ihren
Platz ein.
Am Ende verhessert der Verfasser, der neuesten Forschungerr nach, die in der
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Fachliteratur früher falsch geschriebene Tatsachen.

