M A G Y A R O R S Z Á G B A R O K K PATIKÁI
CZAGÁNY

ISTVÁN

A XVII—XVIII. századi Magyarországon, a török kiűzése után társadalmi szükséglet és Mária Terézia patikaállításra kötelező rendelete hívta életre a gyógyszertárakat. A XVIII. század jellegzetes gyógyszertárai zömében egyházi alapításúak voltak.
Az egészségügyi intézmények építkezéseire vonatkozóan pedig jellemző esetként hivatkozhatunk a győri kórház esetére is. A düreni Mų ar z János Henrik és felesége ugyanis
1753-ban 12 000 forintos alapítványt tett a győri ispotály céljaira 1 . Sőt 1773-ban egész
vagyonukat és házukat is a győri kórháznak hagyományozták.
Nagyszombat (ma Trnava Csehszlovákiában) vezető szerepét a barokk-korban
nemcsak az indokolta, hogy ideiglenesen szállást adott az egyetemnek 1635-ben, hanem az is, hogy itt működött az első olyan patika, amelynek vezetője képesítését
egyetemen szerezte. A nagyszombati jezsuita gyógyszertár 1636-tól működött, vezetőit
1713-ig pontosan ismerjük a hivatalos évkönyvekből és a rendi névtárból. 2 Gyógyszerészei mind laikus testvérek voltak, mert a gyógyítással foglalkozó rendekben az orvos
és gyógyszerész sohasem volt páter — felszentelt pap —, hanem kizárólag fráter. Többek között Pázmány Péter is e nevezetes patikából írta humoros receptjét az öregségről Esterházy Pál nádornak.
Hasonlóan korai eredetű volt a kőszegi jezsuita gyógyszertár, amelyet 1630—1638
körül alapítottak és amelynek vezetőit 1714-ig ismerjük. 3 A vonatkozó levéltári adatok
szerint azonban a jezsuiták csak 1675-ben telepedtek le Kőszegen, patikájukat 1743-ban
1

Korbuly György: Az állami egészségvédelem felé. Magyar művelődéstörténet. 4. köt. Bp.
é. n. 416. Ez az ispotály, a mai Kossuth Lajos utca 13. sz. ház volt Győr első közkórháza.
Mų ar z Henrik dr. azonban 1749-ben alapította az intézményt és ekkor szerezték a reformátusoktól az épületet is. Jenei Ferenc—Koppány Tibor: Győr. Bp. 1964. 27—28.
2
Korbuly i. m. 397. A nagyszombati jezsuita gyógyszertár vezetőinek névsora a következő
volt: 1636—1648-ig Jung Ábrahám, 1653—1658-ig Scheiber Ignác, 1671-ben Furck Heinrich, 1676—1677-ben Feyerstein Boldizsár, 1680-ban Heder András, 1682—1683-ban
Mavrhoffer Máté, 1686—1687-ben Taborszky János, 1689-ben Ramplik János, 1694-ben,
Taborszky János, 1696—1697-ben Baer ĥl Ferenc, 1708-ban Unz Károly, 1712-ben Braun
Fülöp, 1649—1652-ben Gottermair András, 1670-ben Feyerstein Boldizsár, 1675-ben
Wilser János, 1679-ben Sebold Jakab, 1681-ben Eichler János, 1684—1685-ben Falck
János, 1686-ban Heder András, 1690—1691-ben Hollesinszky János, 1695-ben Wirkñer,
1701—1707-ben Tündeki Ferdinánd 1710—171 l-ben Chmel Tóbiás, 1713-ban Wendan
Antal. Baradlay János — Bársony Elemér: A magyarországi gyógyszerészet története. I.
köt. Bp. 1930. 207.
3
Vezetői a következők voltak: 1655—1656-ban Gottermair András, 1684—1685-ben Heder
András, 1686-ban Kőszegi József, 1688-ban Kovács Ignác; ekkor politikai okokból bezárták, majd 1714-ben Wendan Antal és 1715-ben újból megnyílt. Baradlai—Bársony i. m.
I. köt. 212—213.
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kérték és 1744-ben nyitották meg. Ennek gyönyörű barokk és rokokó stílusú berendezését végül az Iparművészeti Múzeum vette meg, és az ma is látható állandó kiállításán. Eredete meglehetősen sokat vitatott kérdés, mert az 1923-ban történt felállításkor
róla írt cikkek 1681-ben készültnek és a múzeumi, leltári cédulák is XVII. századinak
mondták. Voit Pál azonban csak annyit mondott róla, hogy e patika a jezsuiták kőszegi rendházával állott kapcsolatban. 4 Ez viszont csak az 1670-es években épült, tölgyfa bútorzatát kétségtelenül jezsuita rendtagok készítették. 5 Ha azonban a patika 1743—
44. évi megnyitását a székházban és Kunéit Vencel 1741., illetve Steüdtner József
1742—44. évi kőszegi működését figyelembe vesszük, akkor nem tarthatjuk kizártnak,
hogy a XVIII. századból tőlük származik. 6
4

Voit Pál: Egy régi pesti patika. Tanulmányok Budapest Múltjából. VII. köt. Bp. 1939. 43.
A rendház illetve a székház és a gimnázium az 1670-es években épült. Lelkes István:
Kőszeg. Bp. 1960. 52.
5
E megállapításában Schoen Arnold kutatási eredményeire támaszkodott, aki közzétette
a magyarországi jezsuita rendi asztalosok névsorát és abban a XVIII. századból csak két
rendtagot említett, Kunéit (Kinélđ, Künelt) Vencelt és Steüdtner (Steidñer) Józsefet, akiknek 1741., illetve 1742—1744. évi kőszegi működése — szerinte — semmiképpen sem volt
kapcsolatba hozható a bútorzat megalkotásával. Schoen Arnold: A XVIII. századbeli
képző és iparművész jezsuita frátereink. Történetírás, 1937, 3, 277—293. alapján Voit Pál
i. m. 62, 10. Valószínűleg nem tudott azonban arról, hogy az egykori jezsuita patikát 1743ban nyitották meg újból a székházban. Lelkes i. m. 151.
6
Utóbb maga Voit Pál is erre az álláspontra jutott, amikor a tölgyfa bútorzatot már XVII—XVIII. századinak mondta. Ugyanekkor azonban azt is feltételezte, hogy a XVII. századi
részeinek terve talán Pietro Orsolinitől — a bencés kolostor építészétől — való. Voit Pál:
Régi magyar otthonok. Bp. é. n. 196., 199., 316. Ezt bizonyította utóbb Nékám Lajosñé:
A kőszegi patika. Bp. 1965. (Iparművészeti Múzeum) c. művében is. Szerinte azonban a
berendezés az 1744-ben Kőszegen tartózkodott Codelli József, az 1742—1744-ben ott dolgozó Steidñer József és az 1736—1746 között Kőszegen járó Undersinger József asztalos
közös műve lenne. A Codelli Józsefnek történt attribuálása bizonnyal téves, mert ő csak az
1743. évi megnyitás (február 12-én kelt a patika alapítási oklevele!) után került Kőszegre
és 1745-ben már a trencséni asztalosműhelyt vezette. Nékámné számos részadattal egészítette ki a kőszegi patika történetét.
Szerinte 1716 óta működött már Kőszegen Küttl Sámuel „Szerecsen" nevű gyógyszertára, amely 1737-ig szolgálta a várost és a kollégiumot. A jezsuiták 1677—1680 között építették fel a rendházukat. E jezsuita patika berendezése viszont csak 1744-ben készült el,
amikor Fráter Sebastian Grandner patikus nevét említik. 1753-tól Diliiñg Tádé volt a
gyógyszertár utolsó rendi patikusa. Majd 1773. február 23-án a helytartótanács elárvereztette. Ennek lebonyolítását Horváth Ferenc politikai biztos végezte Ehlinger Lajos Vas
megyei orvos vizsgálata után. Ekkor a cseh Svalla Mátyás 4000 forintért megvette. Majd
1777-ben a rendház és az iskola kezelését a kegyesrend vette át. Ekkor Svalla áthelyezte a
gyógyszertárat a „Pontÿos Ház"-ba a Jurisich tér 11. sz. alá, ahol Szent István vértanúról
nevezte el. Svalla 1781-ben meghalt, özvegye Wimpassinger Ernő osztrák gyógyszerészhez ment feleségül, majd 1807-ben Svalla Ferenc — Mátyás mostohafia — vette át a patikát
és 1823. március 22-én eladta Einschenk Jánosnak, aki „Arany Egyszarvú"-ra változtatta
a patika nevét. Einschenk özvegye 1826. május 23-án továbbadta Dobry Vencelnek, aki
után 1829-ben Pados Nepomuk János lett az új tulajdonos. 1839-ben Andrásÿ János,
1841-ben Eiben Nepomuk János, 1842-ben Reithammer Imre birtokába került, aki „Magyar király"-ra változtatta a patika nevét. Reithammer azután még abban az évben eladta Strehle Ferencnek, akinek özvegye — Strehle Zsuzsanna — Csacsinovits István gyógyszerésznek adta tovább. Csacsinovits özvegye Banelli Ferencnek adta el 1904-ben, akitől
ugyanez évben Losonczy Lehel vásárolta meg. Majd 1907-ben Jermendi Gusztáv gyógyszerész szerezte meg, de tovább adta 1909-ben Tersánszky Jenő patikusnak, aki 1910-ben
eladta az Iparművészeti Múzeumnak, amely május 8-án állíttatta fel azt Festen. Gerában
Ferenc műasztalos 4000 koronáért restaurálta, a terveket Csányi Károly készítette hozzá.
Végül Lendvay Lajos vásárolta meg a patika reáljogát és átköltöztette a Várkörre.
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Csupán annyi bizonyos, hogy a rend feloszlatása után, 1773-ban árverés útján a belvárosi gyógyszertártulajdonos birtokába került és a Jurisich tér 11. számú házba költözött, sőt itt is maradt az 1910. évi elszállításáig. 7 Ekkor vásárolta meg az Iparművészeti Múzeum e gyógyszertártulajdonos utódjától. Sajnos 1923. évi budapesti felállítása során nem mindenben az eredeti állapothoz híven helyezték el. 8
Talán mindkettőnél nevezetesebb volt az 1640-ben alapított kassai jezsuita gyógyszertár, amelyet „Ad oculum Dei", vagyis az „Isten szeméhez" címeztek. 9 Eredetileg
ötszáz, kisebb-nagyobb vert ezüstből készült, belül arannyal bevont edénye volt.
1727-ben készült nagyobb vörösréz törőmozsara, amelynek ismeretes a felirata is:
„Apotheca Soc(ietatia) Coll(egii) Jesu Cassoviae. Fecit Carolus Eipelthauer." A.C.M.
jelzésű, legkisebb sárgaréz törőmozsara 1697-ből maradt fenn. Raktárberendezése,
több a jezsuita időkből származó üveg és három értékes törőmozsár még 1930-ban
is épségben megvolt a Rieger B. és Alexander B. gyógyszerészek reáljogú patikáiban.
A gyógyszertár 1744-ben nagymennyiségű gyógyszert előlegezett a Kassán állomásozó Haller-ezrednek, de ezt a város nem fizette meg. 30 Ezért 1748. október 11-én a
gyógyszertárat a közterhek alól felmentették. Ennek ellenére fennmaradt 1766-ból a
rektor ismételten sürgető kérvénye az előlegezett gyógyszer árának kifizetésére vontakozóan. Vezetőit 1713-ig ismerjük a rendi kéziratos névtár alapján.
7

Magyar Iparművészet, 1910, 35.; 1911, 37, 251. Vö. Lelkes i. m. 151.
Ekkor helyszűke miatt a bútorzat egy része jelentéktelenül megcsonkult, valamint az eredetiről másolt mennyezet magasságának megrövidítése miatt a boltívek és a bútor volutáinak
összhangja között diszharmonikus átvágások keletkeztek. Voit Pál tanulmányából úgy
tűnik, hogy a jelenlegi kiszolgáló táraasztala, újabb keletű mérlegei, polcainak tégelyei és
palackjai, valamint az 1974-ig ott állott, két XVIII. századi és a budavári „Arany Sas"
gyógyszertárból származott vörösmárvány, ágaskodó oroszlános asztala, meg az 173l-es
évszámot viselő kassai, öntött bronzmozsara eredetileg nem tartoztak hozzá. (Voit uo.)
Ezzel szemben az eredeti felszerelésből öt állványedényt — három portartó fatégelyt és két
folyadéktartó üveget — őriz a helyi múzeum. Lelkes i. m. 144., 170. Ezzel szemben Nékámné szerint a berendezéshez tartozott két darab XVIII. századi kétfüles bronz mozsár
„Rudolph Sternberger Anno 1708" felirattal és két darab serpenyős méreg „Nos remedia
Deųs salutem" valamint „1672" felirattal. Szerinte a patika eredeti edényzetéből százötvenhét darab esztergályozott, henger alakú, kúpos fedelű fatégely maradt fenn. Ónmázas
fajanszedényei közül csak négy-öt darab maradt meg, ezek a goriziai (Olaszország) novei
fajanszgyárból származnak. Egy, a soproni Liszt Ferenc múzeumban levő, 1666-os évszámmal ellátott, fehérmázas habán fajanszhordó is a felszereléshez tartozott. Nékámné
i. m.10., 11., 15. (A novei edények nem tartoztak hozzá!)
Nagyon érdekes egyébként az is, amit a jezsuiták osztrák-magyar évkönyvéből a patikára
vonatkozóan idéz: „Még az irigyek sem tudnak semmi kifogásolni valót találni a kollégium
bécsi módra faragott, elegánsan berendezett patikáján, bár nincs nemes fémből készült
díszítményekkel ékesítve. Szépségét növeli Etl úr által festett két kép is, amit ajándékba
adott. Egyik a legszentebb Szüzet, a másik Szent Kozmát és Dámján ábrázolja. Mintegy
200 forint értékben némi bort és szép görzi patikaedényeket is kapott a rendház más jótevőktől." Figyelemreméltó az is, hogy az 1937-ben az Otto Schmidt kiadásában megjelent
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte című kiadvány a kőszegi patikát Európa egyik
legszebb gyógyszertáraként említi. (A bútorzat visszakerül Kőszegre 1981-ig.)
9
Hrabovszky rektor 1682-ben„Magyarország talán leghíresebb gyógyszertárádnak mondta.
Vezetőinek névsora a következő volt: 1663—1669-ben Funçk Henrich, 1670—1674-ben
Wilser János, 1675—1676-ban Statelich Ádám, 1677—1681 Falck János, 1682-ben Prinz
János, 1687—1697-ben Falck János, 1703—1706-ban Hollesinszky János, 1712—1713-ban
Chmel Tóbiás, a rendi kéziratos névtár szerint. Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 209—210.
10
Országos Levéltár, Canc. lt. conceptus expeditorium 1744. május, No. 81.; június, No. 56,
96; július, No. 82.; augusztus, No. 32, október, No. 62,; 1745. január, No. 28.
8
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Időrendben követte a kassai patikát az 1650-ben alapított szepesváraljai irgalmasrendi gyógyszertár, amelynek vezetőiről ugyan nincsenek adataink, de fennállását
1794-ig, illetőleg újjáépítve 1919-ig követni tudjuk. Az alapítás évszáma a kórházra
és a rendházra vonatkozik, amellyel feltehetően megegyezik a gyógyszertár létesítése
is, Lubomierszky Szaniszló herceg jóvoltából. A magyar irgalmasok csak 1772. óta
vezették a rendházat és tartozékait. Ekkor már nyilvános gyógyszertár is tartozott
hozzá, amely 1794. augusztus 19-én tűzvészben leégett. Gondnoka Voltner Mihály
gyógyszerész volt 1885—1915 között, majd 1919. január l-e után a cseh rendtagok
birtokába került. 11
Alig valamivel később, 1654-ben alapították a győri jezsuita gyógyszertárat, amelynek vezetőit 1703-ig ismerjük a rendi kéziratos névtárból. 12 Egykori helyiségében ma
műemlék-gyógyszertár működik. Stukkódíszeit az 1660-as évekből származtatja a
mértékadó szakirodalom. Mesterüket az olasz—osztrák stukkátoroknak egy, a nyugati Felvidéken dolgozó csoportjával hozza kapcsolatba. 13 Eredetileg rokokó stílusú
berendezése 1930-ban már hiányos volt, állványzatának már csak háromnegyed része
létezett.
Valamivel nehezebb tiszta képet nyernünk a pozsonyi jezsuita gyógyszertár eredetéről. Mint saját költségén a maga hasznára berendezett patikát ajándékozta a jezsuita
kollégiumnak Lippay György hercegprímás 1658-ban. Lehetséges azonban, hogy maga
a gyógyszertár 1613-ból való. 14 Vezetőinek névsorát csak az 1658—1713 közötti időből
ismerjük, 1 5 de azt is tudjuk, hogy a gyógyszertár személyzete 1727. október 7-én és
8-án hivatalos vizsgát tett a város előtt. Ugyanebben az esztendőben készültek állványai a rokokó stílusú bútorremekei, valamennyi jezsuita munka. Volt kilencvenöt
gyógyszertartója — agyag és üvegedények Lippay prímás és a jezsuiták címereivel —,
hat, puha márványból készült, oroszlánok által hordott asztala és egy alabástrom
zúzóedénye.
A gyógyszertár jeligéje a helyisége mennyezetén volt olvasható: ,,quid-quid agis,
prudenter agas et respice finem. 1727". 1930-ban még létező kronosztikonjából az
1756-os évszám volt kiolvasható. A jezsuita kollégium 1735-ben 1000 forintot fizetett
a gyógyszertár jogainak meghagyása érdekében. Ennek következtében mentes is maradt a köz- és polgári terhektől, de évenként hivatalos vizsgálatban volt része. Adómentességét még 1735-ben is védte; 1747 táján pedig Mangetta, érseki udvari orvos
volt a vizitátora. A többi városi gyógyszerész 1746—48-ban megkísérelte a polgárság
elől való elzárását, de eredménytelenül.
Majd 1748 után a volt trencséni gyógyszertár vezetőjének, Hradik Jánosnak irányí11
12

13

14
15

Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 220—221.
Vezetői a következők voltak: 1687—1688-ban Rauplik János, 1689-ben Heder András,
1690—1697-ben Rauplik János, 1695—1697-ben Feichter Ádám, 1701—1702-ben Unz
Károly, 1703-ban Sebold Jakab. Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 213—214. A rendi kéziratos
névtárnak 1713-ban vége szakad, azontúl kinyomtatták 1773-ig „Catalogus Personarum et
ojficiorum Provinciáé Austriae Societas Jesu" címen.
Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp. 1959. I. köt. 49—52. Szerinte
azonban a győri jezsuita stukkók egy része 1690 körül keletkezett.
Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 207—209.
Vezetői a következők voltak: 1658—1659-ben Steid er Ulrich, 1667—1671-ben Misch János pref., 1684-ben Mayrhoflfer Máté, 1685—1687-ben Heder András, 1688—1691-ben
Taborszky János, 1694—1711-ben Mayrhoflfer Máté, 1712-ben Heder András, 1713-ban
Mayrhoflfer András, 1713-ban Erspőmer Ágoston gyógyszerész volt ennek a segédje. (Acta
Jesuiatica, Fasciculus II.)

Czagány I.: Magyarország barokk patikái

95

tása alá került, 1812-ben pedig Sessel Károly gyógyszerész tulajdonában volt. Eredeti
épületéből állítólag 1813-ban ki kellett költöznie, mivel oda a bencések hurcolkodtak.
Mégis a régi helyén maradt 1833-ig ez az akkor már „Szalvátor patika". Idővel azonban a Szulkovszky-féle házba költözött, ahol ma is megtalálható. 16 Későbbi tulajdonosai Seĥñiñger, Tsido, Lucich, Klein, Adler Rezső és örökösei voltak. Helyiségei a
római katolikus kegyuraság tulajdonát képezték. Néhány éve restaurálták, Louis
XVI. stílusú berendezésével ma is működik. 1 7
N e m sokkal utóbb, 1672-ben alapította Szelepeséñÿi György hercegprímás a pozsonyi irgalmasrendi gyógyszertárat.
1673-ban nyílt meg, de véglegesen csak 1674-től
működött. A patika 1638. július 23-án Thököly Imre csapatai gyújtogatásának esett
áldozatául, de 1686-ban újból berendezték, majd 1699-ben Rabel Fülöp gyógyszerészperjel egy nagyobb terembe helyezte át ú j berendezésével együtt. Az irgalmasok ú j
rendháza és kórháza 1728 novemberében épült fel, és ebben ú j helyet kapott az ismét
berendezett és felszerelt gyógyszertár is.
A patika vizsgálatáról 1735. január 31-i és február 28-i dátummal maradtak fenn
helytartótanácsi iratok. A vizsgálat megengedéséről 1736. január 6-i dátummal is
ismeretes egy dekrétum. Fontosabb azonban az 1736. február 13-i helytartótanácsi
ajánlat a két beszüntetett polgári gyógyszertár raktárán maradt gyógyszeranyagok
átvételére vonatkozóan. A patikát a jövedelmi adó alól mentesítő legfelsőbb rendelet
1823. február 2-án kelt; a rendelet megerősítése 1855. február 7-éről való. A gyógyszertár 1919. j a n u á r 1-én a cseh rendtagok birtokába került. 18
A trencséni jezsuita gyógyszertárat valószínűleg 1677-ben alapították, első vezetője
prágai cseh származású volt, utódait 1703-ig ismerjük. 1 9 Barokk berendezése volt
— jezsuita munka —, amelynek munkaasztalai között vörösmárvánnyal borítottak is
voltak. Jóval hírnevesebb volt azonban nála a pécsi „Szerecsen patika", amelyet
1692-ben alapítottak. 2 0 Ezenkívül bizonyosan fennállott a kassai „Arany oroszlán"
gyógyszertár is, amellyel már foglalkozott az 1609-i kassai városi szabályzat. 1620-ban
Herczegh Sámson bérelte a várostól, 1716-ban pedig azt írták róla, hogy „jobb volna,
ha eladattatnék, mikint lehetne megkínálván páter Jesovita uraimékat in complanationern debiti."21
Pest-Buda első barokk patikái közül elsősorban a budavári „ Városi" patikát kell
megemlítenünk. Bősinger Ferenc Ignác állítatta fel 1687-ben a mai Dísz tér 1—2. sz.
üres telek területén fekvő hajdani 1. számú lakóházban. Még 1696 előtt átköltöztették
a mai Dísz tér 6. számú, akkoriban „Seiller"-féle házba, ahol a „zum güldenen Ein16

A Szulkovszky palota — hajdan Szilágyi Dezső utca 33. — kétemeletes tömbje 1775 után
épült és talán Fe iner Jakab tervezte. (Tölgyesi Felicia: A pozsonyi barokk építészet. Bp.
1937.) Kapossy puszta hagyományok alapján Hillebrandtnak tulajdonította. (Kapossy
János: Franz Anton Hillebrandt. 1719—1797. [Vázlat.] Bp. 1924. 9.) Annyi mindenesetre
bizonyos, hogy a „Szalvátor patika" csak 1775 után költözhetett ide.
17
Vida Mária: Történelmi és iparművészeti értékű gyógyszertári berendezések magyarországi
topográfiája. Comm. Hist. Ar is Med. 71—72 (1974). 200.
18
Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 218—219.
19
Vezetői a következők voltak: 1677—1678-ban Rauplik János (Prága), 1680-ban Sebold
Jakab, 1681—1682-ben Heder András, 1683—1685-ben Taborszky János, 1686-ban Tolck
János, 1688—1689-ben Hollesinszky János, 1689-ben Pölkl György segédgyógyszerész,
1690-ben Heder András, 1694—1697-ben FindelŲ Ferdinánd, 1702—1703-ban Gludovics
János. Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 213.
20
K. Karlovszky Geyza: Gyógyszerészek évkönyve, zsebnaptár az 1896. évre. Bp. 1896. 240.
21
Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 134—137.
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h o r n " nevet viselte már. Innen került át legkésőbb 1738—40-ben a mai Tárnok utca
16. sz. épületbe „Arany Sas" néven, végül 1752-ben a Tárnok utca 18. sz. házba,
ahol 1811 után ismét a „Városi" gyógyszertár nevet vette fel. 1910 után a mai Tárnok
utca 8. sz. épületbe költözött, ahonnan 1922 után került a Tárnok utca 22—24. sz.
házba, majd államosítva, 1973-ban a Dísz tér 16. sz. épületbe.
Vezetőinek névsorát 1687-től napjainkig megszakítás nélkül ismerjük, 22 egykori
szép barokk berendezéséből azonban ma már csak két vörösmárvány asztala ismeretes, talapzatán ágaskodó oroszlánnal. Ezek az Iparművészeti Múzeumból 1974-ben
kerültek vissza eredeti helyükre. A Tárnok utca 18. alatti, XVIII. századi helyiségeit
1957—1965 között négy ízben műemlékileg feltárták, majd 1973—74-ben konzerválták
értékes barokk boltozatfreskóit. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeumhoz részlegként csatolva 1974. július 2-án múzeum nyílt meg falai között.
Ennek közelében működött 1686-tól kezdve a budavári tábori patika (Feld-Apotheca), amelyből csak 1763 után lett „Fekete Sas" gyógyszertár, 1843-tól kezdve pedig
„Császári és Királyi Udvari gyógyszertár." Eleinte a mai Dísz tér 15. földszintjén
működött, majd 1906-ban Pestre költözött a Baross utca 44. alá, „Szent Szív" patika
néven. Vezetőinek névsorát 1761-től 1929-ig megszakítás nélkül ismerjük, 2 3 felszereléséről és berendezéséről azonban semmit sem tudunk. A Dísz téri épület emeleti helyiségeiben fennmaradt és 1962-ben példásan konzervált falképek feltehetően legalább
jórészben a gyógyszertár tulajdonosaitól származnak, akik egy ideig földszinti patikahelyiségeik felett lakhattak.
A budai Várhegy keleti oldalában, a későbbi F ő utca 27. sz. alatt állót a vízivárosi
„Fekete medvéhez" címzett városi patika, amelyet szintén Bösinger Ferenc Ignác alapított 1688-ban. Ez a gyógyszertár 1740-ig a várbelinek fiókpatikája volt, ezért addig
az „Arany Sas" nevet viselte és csak akkor vette fel a „Fekete medvéhez" nevet.
1846-ban Hollmann József kérésére megkapta a „Városi", később pedig az „Alsó-

— Vezetői a következők voltak: 1687—1699-ben Bösinger Ferenc Ignác, 1696—1715-ben
Werner Bálint, 1715—1740-ben Seyler Ferenc, 1740—1745-ben Ĥinger János; 1745-ben
Göttersdorfer Gottfried bérbe vette a budai patikusnak, Rettig György Józsefnek az „Arany
sashoz" nevű „városi" patikáját és 1747-ig bírta azt, amikor a bérletet felmondván, a pesti
patikát vette birtokába; Rettig viszont továbbra is tulajdonos maradt 1752-ig, 1752—1772ben Schwarz János Adolf Miklós, illetve halála után özvegye Terézia, 1772—1805-ben
Schnirch Antal, 1805—1844-ben Unger István, 1844—1861-ben Unger Ferenc, 1861—
1884-ben Scheich Károly, 1884—1927-ben Rađų esçų György, majd 1922-től özv. Radulescuné és gyermekei, 1927—1950-ben Ellő István, 1929-től bérlője Rácz Ernő, kezelője
Kiszelÿ Ferenc, 1950-től Körmendÿ Istvánné volt. Czagány István: A budavári „Arany Sas"
patika. Comm. Hist. Artis Med. 44 (1968), 53—82. Czagány István: Patikamúzeum a budavári volt „Arany Sas" gyógyszertárban. Műemlékvédelem 1967, 3, 173—179. Czagány
István: A budavári „Arany Sas" gyógyszertár. Gyógyszerészet, 1968. 2, 56—61. Ua.
német, francia, angol és orosz nyelven. Therapia Ĥuñgar¿ça, 1969, 17, 50—54, 49—53,
45—49. 150—154. Czagány István: A budavári „Arany Sas" gyógyszertár. Egy régi
polgár ház története. Természet Világa, 1973, 3, 115—117. Baradlai—Bársony i. m. I. köt.
392.
23
Vezetői a következők voltak: 1868—1761-ban csak tábori patika, 1761—1781-ben Beer
József Kajetán, 1781—1841-ben Götz Ferenc, 1841—1857-ben Grünberger Ferenc, 1857—
—1859-ben Maj átĥ Rudolf, 1859—1866-ban Bakács Sándor, 1866—1868-ban ennek kiskorú gyermekei, és a Bakács örökösök, mint társbirtokosok, 1868—1872-ben Pichler Győző,
1872—1912-ben Telkessy Iván, 1912-től a Telkessy örökösök. Czagány István: A budavári
„Fekete Sas" gyógyszertár. Gyógyszerészet, 1971, 5, 174—176. Táplányi Endre: A budavári
„Fekete Sas" gyógyszertár. Hozzászólás Czagány István hasonló című dolgozatához.
Gyógyszerészet, 1971. 271. Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 379.
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városi" címet. Vezetőit 1688-tól 1929-ig ismerjük, 24 tárgyi maradványai azonban ez
idő szerint ismeretlenek.
A pesti oldalon 1688-tól kezdve működött a „Szentháromsághoz" nevű patika.
Alapítója azonban, Herold Henriçk János Sziegfried bizonyítékok nélkül 1686-tól
számította gyógyszertára fennállását. Először 1689-ben emlékezett meg róla az első
pesti házösszeírási, illetve telekkönyv. 1705. szeptember 22-én Eyserich Samu vaskereskedő vette meg, 25 majd eladta Osterwald Zakariás Keresztéiÿ patikusnak. Osterwald özvegye révén 1733-ban Merzinger János gyógyszerész birtokában maradt
1744-ig. Még 1929-ben is fennállott a régi Városház tér és Kígyó utca — azelőtt F ő tér
és Hatvani utca — sarkán a Váci utca 34-ben, amely ház eredetileg a 73. számmal volt
megjelölve.
Vezetőit az 1688—1804 közötti időből ismerjük. 2 6 Azt is tudjuk a patikáról, hogy
mindig az említett telken állott, de ott eredetileg két ház emelkedett és ennek megosztására csak 1733-ban került sor. A gyógyszertár már 1705 után az egyik házból a másikba vándorolt, de soha nem hagyta el a Városház teret, sőt végül visszakerült a 73. sz.
telekre — amelyen Herold a patikát alapította.
Ugyancsak Pesten 1701-ben nyílt meg az „Osterwald-patika''' a Kehi-féle házban.
Osterwald Zakariás alapította a „Szentháromsághoz" címzett gyógyszertár mellett. 27
Herold Henriçk 1705. október 2-án egyesítette a két patikát és ettől kezdve egészen
1784-ig a „Kígyóhoz" címzett gyógyszertár megnyitásáig ez az egy patika állott fenn
Pesten.
Időrendben követte az eddig felsorolt tizenöt gyógyszertárat az egri jezsuita patika
1710. évi alapítása. Ez Telekessy István püspök 2000 forintnyi alapítványából szüle-

24

25
26
27

7

Vezetői a következők voltak: Bösinger Ferenc Ignác, Werner Bálint, Seyler Ferenc, Ĥinger
János. Mint a várbeli patika fiókja a 27. sz. jegyz.-ben megjelölt időpontokkal. Majd
Preitenacher János, Posch Ferenc, Schmidt János Antal, 1846-ban Hollmann József,
ennek halála után özvegye Mária, Schwarzmayer János, Kapuvárÿ László, Moldoványi
Sándor, 1929-ben Jenes Vilmos örökösei, bérlője Veress Árpád. Baradlai—Bársony i. m.
I. köt. 375—377.
Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 387—388.
Uo. I. köt. 374—377. 385, 392—393.
A telek tulajdonjogi viszonyai meglehetősen zavarosak. Baradlai ugyanis először (i. m.
I. köt. 377.) azt állítja, hogy „a Herold-féle" Szentháromsághoz „nevű patika adás-vétel
útján Osterwald birtokába jutott: ekkor a két gyógyszertár egyesült és az egyiknek joga
megszűnt." Majd azt mondja (uo. I. köt. 389.), hogy „Herold egyesítette (az Osterwald
patikát) a «Szentháromsághoz» nevű patikájával 1705. október 2.-án". Azt is mondja, hogy
az Osterwald patika 1701-ben „a Városház-téren, a Kehi-féle házban (1929-ben Tömöry-féle
Vas udvar) nyílt meg". Viszont „Osterwald üzletét a 73. sz. házban folytatta (Eyserich Samu
háza a szomszédos 71. számúval együtt) ugyanis az utóbbiban lakott és itt tartotta vas kereskedéséi is" és Osterwald csak „1713-ban vette meg a Városház tér 185. sz. házat, a Kehi-féle
(1929-ben Tömöry-féle 3. sz. ház, az ún. Vasudvar) házat és patikáját ide helyezte át."
Sőt szerinte (uo. I. köt. 392—393.) „a «Szentháromsághoz» nevű patika háza eredetileg 73.
számmal volt jelölve. . . és visszakerült a 73. számú telekre, amely az 587—589. hrsz-ú telek."
Ezzel szemben: „I7G5. szept 22.-én a kismartoni eisen hali Eyserich Samu vaskereskedő
(a „Szentháromsághoz" nevű) patikát és házat vette meg és okt. 2.-án ház nélkül adta el
Osterwald Zakariás Keresztéiÿ patikusnak." Egyértelműnek csupán az látszik, hogy a Kehlféle ház 1695-ig Kñipper János Bálint császári hadnagy tulajdona volt, 1695-ben Russwurm Illés nádori sóárusé lett, akinek özvegyétől viszont 1699-ben Kehi János sóárus
vette meg. Ennek a háznak a helyén áll ma a Korb Flóris és Giergl Kálmán által 1899—1901
között éoített északi Klotild-palota; a gyógyszertár jogutódjának pedig a benne működő
505-ös patika tekinthető.
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tett meg. Csak 1714-ben nyitották meg a jezsuiták, akik 1720-ig működtek itt. 28
A patika tiszta évi jövedelméből például 1761-ben templomi ruhákat szereztek be.
Még 1930-ban is fennállott „Magyar király" gyógyszertár néven. Igen jelentősek a
régebben habán, ú j a b b a n holicsinak tartott fajansz, címeres edényei, amelyeket
1746—1762 között készíttetett Telekessy alapítványából a választékos ízlésű Simon
Ferenc patikus 29
Az egri irgalmasrendi gyógyszertár 1728-ban nyílt meg a gróf Erdődÿ G á b o r püspök
által 1726-ban alapított kórház és rendház mellett. Többször, 1813-ban, 1850-ben és
1878-ban árvíz sújtotta. Érdekessége volt, hogy még 1818-ban is ablakán át szolgáltatta ki a gyógyszereket és utcai portálja csak 1869-ben nyílt meg Akantisz Timotheus
idején. Vezetőit csak az 1800—1926 közötti időből ismerjük, 20 bútorai és teljes berendezése klasszicista stílusú, ma a Knézich Károly utca l-ben találhatók.
Az 1724-ben alakult Nepomuki Szent János jótékonysági egyesület a III. Károly
király által 1737-ben létesített rendházban egyidejűleg megalapította a temesvári irgalmasrendi gyógyszertárat. E patika nyilvánossági jogát 1765-ben megszüntették, utcai
ajtaja pedig csak 1823-ban nyílt meg. A helytartótanács azután 1828-ban véglegesen
megadta a nyilvánossági jogát, 1830-ban és 1834-ben a hatóságok újból meg is erősítették. A magyar honvédség 1849. évi ágyúzása következtében a berendezés tönkrement. Ú j r a megnyílt 1853-ban, 1875-ben a belügyminiszter is elismerte reáljogát.
Majd 1928-ban ú j helyet kapott a rendház Deák Ferenc utcai frontján. Gondnokait
az 1737—1930 közötti időkből csak megszakításokkal ismerjük. 3 1
A kőszegi jezsuita gyógyszertárhoz művészi gazdagságban hasonló székesfehérvári
„Fekete Sas" jezsuita gyógyszertáréit 1746-ban alapították. A jezsuiták 1746—1757
között készítették értékes, szép fafaragásait. Már 1756-ban nagyon dicsérte egy fel28

Vezetői a következők voltak: 1714—1716-ban Greiner Domonkos, 1717—-1720-ban Vaisz
Antal jezsuita gyógyszerészek. (Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 210, 219.) Más adatok
szerint II. Rákóczi Ferenc jóbarátja és hűséges híve — aki az ónodi országgyűlés előkészítésében is jelentős szerepet játszott—-Telekessy István 1713-ban alapította a jezsuita patikát. Simon Ferenc patikusa Bécsben, Kassán, Leobenben, Zágrábban és Szakolcán létesített gyógyszertárakat. Egerben tizenhat évig élt. (Gerő László: Eger. Bp. 1954. 41.) A
patika jelenleg a Széchényi utca 14. sz. úgynevezett Borbély-házban van, amelyet Fe iner
Jakab épített 1763-ban (uo. 57.).
29
E patikaedényekből néhány darabot őriz a budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
is. Holicsi eredetüket Sümegĥÿ Vera bizonyította a jegyeik alapján, a Művészettörténeti
Értesítő 1953. évfolyamában.
30
Vezetőinek névsora a következő: 1800—1804-ben Menczyl Eduard, 1804—1807-ben
Joannes a Cruce, 1807—1813-ban Tamerle Bernát és Fekete Emil, 1813—1828-ban Spanczel Natalis, 1866—1881-ben Akantisz Timotheus, 1881—1885-ben Lengyel József, 1885—
1889-ben Klinovszky Albert, 1889—1892-ben Kovacsek Erñesztiñ, 1892—1893-ban Csincsara Béda, 1893—1894-ben Mura Fülöp, 1894— 1896-ban Görey Gyárfás, 1896—1898-ban
Mézes Rupert, 1898—1904-ben Klinovszky Albert, 1904—1913-ban Zöldesi Balázs, 1913—
1918-ban Berecz Fidél, 1918—1925-ben Maj án Kajetán, 1925—1926-ban Piszker Valér,
1926-ban Nyerges György. Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 219—229.; Gerő i. m. 58.
81
Vezetőinek névsora a következő volt: 1737 táján Temmel Paulinus, 1834 után Kunze
Flórián, 1840-ben Proditzky Jordán, 1841-ben Suso-Löcher de Lindesheim, 1843-ban
Elsñer Timotheus, 1844-ben Waczaldó Bucherius, 1854-ben Łázik Ödön, 1859-ben Fekete
Emil, 1862-ben Füzy Szaniszló, 1863-ban Vass Elizeus, 1875-ben Ulvira Ambrus, 1876ban Péter Gratųs, 1879-ben Argay Linus, 1881-ben Kőñig Levin, 1884-ben Ulvira Ambrus,
1885-ben Ziska Kalazant, 1887-ben Stepanek Fábián, 1888-ban Kovacsik Ernő, 1889-ben
Stepanek Fábián, 1910—1930-ban Klinovszky László. Baradlai—Bársony i. m. I. köt.
221—222.
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jegyzés a művészi patikát. Elmondta továbbá, hogy faragványaiban domborművek
örökítik meg Loyolai Ignác barlangi magányát és F. Leveri jezsuita halálát. A napló
már 1767-ben azt írta róla, hogy „amit a vésés és a faragás létrehozhat, azt bőven
láthatjuk a patikában és a sekrestyében is." A gyógyszertár vezetőit az 1746—1758
közötti időből hiánymentesen ismerjük. 3 2
Philipp szerint e patika 1688-tól kezdve fennállott már a Kis Virág utca (ma Vasvári
Pál utca) sarkán. Ennek tulajdonjogát szerezték meg 1743-ban a jezsuiták és a ma is
fennálló gyógyszertár 1745-től kezdve már a rendházban látta el orvossággal a belváros lakóit. Földszinti stukkódíszes szobában helyezték el eredetileg az 1758-ban,
a jezsuiták asztalos műhelyében elkészült bútorzatát, a mai Március 15. utca 6. szám
alatt. Ma patikamúzeumként működik. A gyógyszertár helyiségében középen elhelyezett szekrényes asztal későbbi eredetű, rajta az empire korszak jellegzetes oszlopai és
díszítő elemei láthatók. 3 3
Kétségtelen, hogy az eddig felsorolt tizenkilenc gyógyszertár 1746-ban, a hivatalos
összeírás idején már mind fennállott. Ezeken kívül azonban még tizenhárom szerepelt
a jegyzékben, az összeírás összesen harminckét patikáról beszélt. Az 1896. évi gyógyszertárijegyzékből 3 4 azonban úgy tudjuk, hogy tizenhárom helyett huszonnyolc patikának kellett léteznie 1746-ban. Ehhez a számhoz járult a legalább kilenc-tíz erdélyi
patika, amely a jegyzékben nem szerepelhetett. Mindezekből úgy látszik, hogy Mária
Terézia uralkodásának elején legalább ötvenhat gyógyszertár működött a Kárpátmedence területén.
Legalább érintenünk kell a barokk-kor második felének patikáit is, amelyek számban és jelentőségben felülmúlták a XVIII. század első felének gyógyszertárait. A hátralevő alig fél évszázad ugyanis a barokk-kor egÿészségügyi szervezetének nagyarányú
kiszélesedéséhez vezetett. Ennek kísérőjelensége volt egyes helyeken a patikamonopólium kialakulása, a tanult gyógyszerészek számának jelentős növekedése és a gyógyszerészszabályzatok megszületése. Közülük az első talán a nagyszombati patikusok
1748. évi szabályzata 35 vagy az 1749. február 17-i, a kötelező vizsgatételről szóló
nagyszombati gyógyszerészstatútum lehetett.
Az időrendben soron következő patitkák között jelentős szerepet töltött be a pápai
irgalmasrendigyógyszertár,
amelyet 1757-ben alapított a rendházzal együtt Esterházy
Ferenc gróf és Esterházy Károly gróf egri püspök. A patika vezetőit csak az 1857—
1930 közötti időből ismerjük megszakítás nélkül, 36 és azt is tudjuk, hogy az irgalmasrendi gyakorlathoz híven a „ G r á n á t a l m a " nevet viselte. Hasonlóan jelentős volt a
32

Vezetőinek névsora a következő volt: 1746—1748-ban Vajold Ferenc, 1749-ben Tara
József, 1750—1751-ben Boros György, 1752-ben Ibelhakker József, 1753—1758-ban Hill
Mátyás. Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 211—212.
33
Fitz Jenő: Székesfehérvár. Bp. 1957. 34., 51., 52. Csányi Károly: Székesfehérvár iparművészeti emlékei. Magyar Művészet, 1930, 7, 494—498.
34
Karlovszky i. m. 211—253.
35
Czechner Antal Ferdinánd, Puff Tamás és Pinka József neve szerepel azon a beadványon,
amelyben a „Nagyszombati gyógyszerészek szabályza j á n a k megerősítését kérik Mária
Terézia királynőtől. Mindhárman a városi tanács tagjai lehettek. Baradlai—Bársony i. m.
I. köt. 252. Halmai János szerint ez az első ismert adat, amely gyógyszerészi közösségre
vonatkozik hazánkban. Halmai János: A gyógyszerészet története. Bp. 1964. 46. (kézirat).
36
Vezetőinek névsora a következő: 1857—1862-ben Maisch Tóbiás, 1862—1870-ben Kó láñÿi Szeverin, 1870—1884-ben Kammerlor Vilmos, 1884—1889-ben Kovácsik Ernő,
1889—1890-ben Csincsara Béda, 1890—1893-ban Mézes Rupert, 1893—1899-ben Krach
Rudolf, 1899—1902-ben Kőñig Levin, 1902—1903-ban Maricsek Irén, 1903—1905-ben
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kismartoni irgalmasrendi gyógyszertár is. Esterházy Antal herceg alapította 1760-ban
a rendházzal és a kórházzal együtt. Ennek provizorait csak az 1894—1917 közötti
évekből ismerjük, 37 1922 óta az osztrák rendtagok birtokába került, de 1856 előtti
adatai is Bécsben találhatók. Ez is a „Gránátalma" nevet viselte.
Ugyancsak 1760-ban alapította poroszlói Gyöngyössy György kanonok a nagyváradi irgalmasrendi gyógyszertárat,
amely szintén a „Gránátalma" nevet kapta.
Ez a patika — a rendházzal együtt — 1796-ban Paál Gáspár nagyváradi kanonok
áldozatkészségéből bővült. 3 8 Valamivel később, 1769-ben alapította Batthyány József
bíboros hercegprímás az ugyancsak „Gránátalmá"-ról elnevezett szakolcai irgalmasrendi gyógyszertárat és rendházat. A patika már korábbi idő óta fennállott a jezsuiták
birtokában, mert tőlük szerezte meg a prímás az irgalmasok részére. Mindössze három
gondnokát ismerjük az 1900 és 1917 közötti időből. 39 A többi gondnok történeti adata
csak a bécsi és pozsonyi rendházakban volt megtalálható. 1919. január 1-én a cseh
rendtagok birtokába került.
Még 1766-ban alapította gróf Migazzi Kristóf bécsi érsek és váci helyettes püspök
a váci irgalmasrendi gyógyszertárat,
amely szintén a „Gránátalma" nevet viselte.
Az egyik alapító, Kreutzer Abdon irgalmasrendi főorvos 1808-ban megvette akkori
tulajdonosától, Müller Fülöp temesvári gyógyszerésztől és a rendház épületébe helyezte
át. Gyógyszertári utcai ajtaját csak 1873-ban készítették. Gondnokait folyamatos
sorrendben ismerjük az 1811—1929 közötti időből. 40
Utoljára hagytuk a z időrendben immár nem is egészen a barokk-korhoz tartozó
pécsi irgalmasrendi gyógyszertárat.
1796-ban alapította Krautsack János György
tímár és molnármester, szintén „ G r á n á t a l m a " néven. Mecénásai is már a barokk-kor
főpapjai helyett polgárok voltak. Krautsack alapítványát Szentmiklóssy János polgár
növelte 1859-ben. Jellemző továbbá, hogy a patika számadásait is magyarul vezették
1864-től kezdődően. 1865-ben és 1871-ben Füzy Szaniszló renováltatta és újra fel-

Halász Antal, 1910—1913-ban Maj án Kajetán, 1913—1914-ben Szuromi Jeromos,
1914—1916-ban Kapás Ákos, 1916—1920-ban Hiebsch Dezső, 1920—1930-ban Kacsur
Bertalan. Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 222.
37
Vezetőinek névsora a következő: 1894-ben Lasztovics Valér, 1900-ban Ziska József,
1908-ban Szuló László, 1917-ben Kei ner K. Tivadar. Baradlai—Bársony i. m. I. köt.
222—223.
38
Uo. I. köt. 223.
39
A gyógyszertárat Simon Ferenc patikus létesítette (lásd a 28. jegyzetet). Gondnokai közül
a következőket ismerjük.: 1900-ban Argay Zsigmond, 1908-ban Kőñig Levin, 1917-ben
Fajcsek József Egyed. Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 223—224.
40
Gondnokainak névsora a következő: 1811—1812-ben Peche Arnold. 1812—1814-ben
Krob Syrus, 1814—1816-ban Csesztreghv Aurélián, 1816—1817-ben Bárányi Berthold,
1817—1819-ben Spañce Natalis, 1819—1821-ben Sotornik Opát, 1821—1822 John Ábel,
1823—1826-ban Hanlik Lázár, 1832—1834-ben John Ábel, 1834—1835-ben Gyurcesky
Ányos, 1835—1845-ben Koch Sebestyén. 1845—1847-ben Szi keÿ Bennó, 1847—1854-ben
Schramek Hermengild, 1854—1857-ben Ürgĥe Imre, 1857—1859 Szi keÿ Bennó, 1859—
1865-ben Kiss Claurus, 1865—1871-ben Guttwill Gedeon, 1871—1878-ban Péter Gratus,
1878—1881-ben Uvira Ambrus, 1881—1883-ban Lasztovicza Valér, 1883—1884-ben Kovácsik Erñeszt, 1884—1889-ben Vicĥa Atĥanáz, 1889—1895-ben König Levin, 1895-1896ban Makraÿ Flórián, 1896—1897-ben Zsiska Kalazant, 1897—1903-ban Csincsara Béda,
1903—1904-ben Zöldesi Balázs, 1904—1905-ben Szilĥányi János, 1905—1913-ban Mura
Fülöp, 1913—1918-ban Maj án Kajetán, 1918—1920-ban Kreitner Tivadar, 1920-ban
Mura Fül3p, 1920—1921-ben Fajcsek Egyed, 1921—1926-ban Maricsek Irén, 1926-1929ben Toponáry Ede. Baradlai—Bársony i. m. I. köt. 224.
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szereltette, utcai ajtaját azonban csak 1929-ben nyitották meg. Gondnokait csupán
az 1855—1930 közötti időből ismerjük. 4 1
Mintegy százkét patika keletkezett az 1746—1790 közötti időben, ami a század első
felétől fennálló legalább ötvenhat gyógyszertárral együtt a legóvatosabb becslés szerint is megközelítette a százhatvanat. Ennyi patika keletkezésének körülményeit és
alakulástörténetét kellene tehát tisztázni, ami hatalmas feladatot jelent és messze meghaladja jelen, futólagos bepillantásunk megszabott kereteit. 42

Zusammen

f a s s ung

Nach der Herausjagung der Türken aus Ungarn wurden die Apotheken im 17—18. Jahrhundert einerseits von einem gesellschaftlichen Bedürfnis, andererseits von Maria Theresias
Verordnung, die die Errichtung von Apotheken pflichtmäßig vorgeschrieben hatte, ins Leben
gerufen.
Unter den Apotheken — die überwiegend von der Kirche gegründet waren — kam den
Jesuitenapotheken in Nagyszombat (Tirnau), die als erste einen Leiter mit akademischer
Ausbildung hatte, dann in Kőszeg (Güns), deren im Barock- und Rokokostil ausgeführte
Einrichtung auch heute noch in der ständigen Ausstellung des Museums für Kunstgewerbe
in Budapest sichtbar ist, und in Kassa (Kaschau) „Ad oculum Dei" d. h. „Zum Gottes Augen"
betitelt eine besonders bedeutsame Rolle zu. Im 17. Jahrhundert wurden auch die Apotheken
der Barmherzigen Brüder in Szepesváralja (Zipser Schloß bei Kirchdrauf) und Pozsony (Preßburg), die der Jesuiten in Győr (Raab), Pozsony (Preßburg) und Trencsén (Trentschin), sowie
die sog. Mohrenapotheke (Szerecsen patika) in Pécs (Fünfkirchen) und die „Zum goldenen
Löwen" (Arany Oroszlán) betitelte in Kassa (Kaschau) errichtet.
Unter den Barockapotheken von Pest-Buda müssen die Stadtapotheke und die Feldapotheke in der Budaer Burg, die „Zum schwarzen Bären" betite le Stadtapotheke in der Budaer
Wasserstadt und die Dreifaltigkeitsapotheke in Pest erwähnt werden, welche letztere später
mit der daneben eröffneten Ostwald-Apotheke vereinigt wurde.
In der Zeitordnung folgten danach die Apotheke der Jesuiten und die der Barmherzigen
Brüder in Eger (Erlau), die der Barmherzigen Brüder in Temesvár und die „Zum schwarzen
Adler" betitelte der Jesuiten in Székesfehérvár (Stuhlweißenburg).
Wie es aus den offiziellen Registrierungen hervorgeht, waren am Anfang der Regierung
Maria Theresias mindestens 56 Apotheken auf dem Gebiete des Karpatenbeckens im Betrieb.
Die Apotheken in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts übertrafen an Anzahl und Bedeutung diejenigen der vorigen Epoche, was der großmäßigen Erweiterung der Gesundheitsorganisation zuzuschreiben ist. Eine bedeutsame Rolle kam den Apotheken der Barmherzigen
Brüder in Pápa, Kismarton (Eisenstadt), Nagyvárad (Großwardein), Szakolca (Skalitz) und
Vác (Waitzen) zu.
I. CZAGÁNY, Engineer
H—-1014 Budapest, Országház u. 16, Hungary
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Gondnokainak névsora a következő: 1855—1861-ben Łázik Ödön, 1861—1863-ban
Maisch Tóbiás, 1864—1875-ben Füzy Szaniszló, 1875—1883-ban Piláthy Móric, 1883——1888-ban Görey Gyárfás, 1888—1891-ben Zsiska Kalazant, 1891—1893-ban Kepes
Alfréd, 1893—1895-ben Makraÿ Flórián, 1895-ben Zelényi Lőrinc, 1896—1897-ben Mézes
Rupert, 1897—1900-ban Fehér Szilárd, 1900—1905-ben Krach Rudolf, 1905—1913 közt
Béreçz Fidél, 1913—1921-ben Maricsek Irén, 1921—1930 közt Fajcsek Egyed. Baradlai—
Bársony i. m. I. köt. 223.
A történelmi és iparművészeti értékű patikák teljes magyarországi összeállítását és ismert
adatait 1. Vida Mária i. m. 199—241.

