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A pécsi múzeumpatika létrehozásával jelentős kullúrtört~1~eti. ~/
tékkel gazdagodott a város. A helyi szóhasználatban mindmáig Sipőczként emlegetett Szerecsen patika eddig is látványosságszámba
ment. A felújított műemlékpatika most patikamúzeumi részleggel
bővült, ahol a város és a megye gyót,'Yszer6szcLLörténetét mutatjuk
be. Sajnos elmentek azok a tudós patikáriusok, akik itt szorgos kutató- és gyűjtőmunkát végeztek. Szerencsére az utódokban eleven
még a hagyománytisztelet, a múlt megbecsülése. Egy olyan mesterség, hivatás ez, ahol apáról fiúra szállt a hivatástudat, öröklődött
maga a patika. Családi dinasztiák teremtettek jogfolytonosságot, a
Hölbling, a Nendtvich, a Sipőcz, a Salamon, a Jobst, a Nékám és a
Baranyai család volt közülük a legnevesebb.
A múzeum létesítésének előzményeként két dolgot kell megemlítenünk. Az egyik az államosítást követő események. 1953-ban Salamon Béla, akit szigetvári patikájából kiűzetvén Pécsre helyeztek, a
Sipőcz patika ősi berendezési tárgyait bemenekítette a múzeumba,
ezzel megakadályozta azok elkallódását, megsemmisülését. A pati··
kamúzeum magvát a Salamon Béla által„megmentett, a pécsi múzeumban megőrzött emlékanyag képezi. 0 maga történeti kutatásokat is végzett és publikált e témakörben. Ebben társra lelt a
gyógyszerészBaranyaiAurélban, valamint a neves helytörténész Petrovich Ede'ben és Madas Józsefben. A történeti megalapozottság így
elsődlegesen az ő nevükhöz fűződik.
A Szerecsen múzeumpatika és az egykori irgalmasrendi Gránát·
alma patika létesítését a védettségi jogkört gyakorló Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum az 1970-es évek kezdetétől szorgalmazta,
az akkori főigazgató, Antall József és helyettese Vida Mária szakfelügyelő személyében. Megvalósítását a Baranya Megyei Gyógyszertári Központ igazgatójának, Kőhegyi Imrénének köszönhetjük, aki
1990-ben egy napon nyitotta meg a két műemlékpatikát. A Szerecsen ncorokokó és az irgalmasok XVI. Lajos stílusú bútorzatát Répay Gábor gyógyszerész-bútorrestaurátor Vida Mária főigazgatóval
és Szigetvá1y Ferenccel, a kőszegi patikamúzeumok igazgatójával és
rendezőjével konzultálva restaurálta. A Szerecsen múzeumpatika
kiállítással bővült, melyet Romváry Ferenc művészettörténész
Brandtner Ottóné gyógyszerész, a patika jelenlegi vezetőjének közreműködésével szervezett és rendezett.
Mielőtt azonban rátérnénk e két új létesítmény bemutatására, et,ry
kis múltba tekintő tájékozódás helyénvaló itt és most. His~ a kezdetek ködbevesző messzesége majd egy évezredet ölel át. Es a pécsi
patikák históriája egyúttal a város, sőt tágabb értelemben az ország
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A pécsi múzeumpatika létrehozásával jelentős kultúrtört~r~eli, ~/
tékkel gazdagodott a város. A helyi szóhasználatban mindmáig Sipőczként emlegetett Szerecsen patika eddig is látványosságszámba
ment. A felújított műemlékpatika most patikamúzeumi részleggel
bővült, ahol a város és a megye b'Yógyszerészcllörténetét mutatjuk
be. Sajnos elmentek azok a tudós patikáriusok, akik itt szorgos kutató- és gyűjtőmunkát végeztek. Szerencsére az utódokban eleven
még a hagyománytisztelet, a múlt megbecsülése. Egy olyan mesterség, hivatás ez, ahol apáról fiúra szállt a hivatástudat, öröklődött
maga a patika. Családi dinasztiák teremtettek jogfolytonosságot, a
Hölbling, a Nendtvich, a Sipőcz, a Salamon, a Jobst, a Nékám és a
Baranyai család volt közülük a legnevesebb.
A múzeum létesítésének előzményeként két dolgot kell megemlítenünk. Az egyik az államosítást követő események. 1953-ban Salamon Béla, akit szigetvári patikájából kiűzetvén Pécsre helyeztek, a
Sipőcz patika ősi berendezési tárgyait bemenekítette a múzeumba,
ezzel megakadályozta azok elkallódását, megsemmisülését. A patikamúzeum magvát a Salamon Béla által„megmentett, a pécsi múzeumban megőrzött emlékanyag képezi. 0 maga történeti kutatáSO··
kat is végzett és publikált e témakörben. Ebben társra lelt a
gyógyszerészBaranyaiAur~lban, valam~nt a ne:-res helytörténész.P_etrovich Edében és Madas Jozsejben. A torténetr megalapozottság rgy
elsődlegesen az ő nevükhöz fűződik.
A Szerecsen múzeumpatika és az egykori irgalmasrendi Gránát·
alma patika létesítését a védettségi jogkört gyakorló Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum az 1970-es évek kezdetétől szorgalmazta,
az akkori főigazgató, Antall József és helyettese Vida Mária szakfelügyelő szemé!yében. ryiegvalós!tását. a Ba;a~ya M~gy~i Gy~wszer·:
tári Központ 1gazgató3~nak, Kohegyi lmrer:enek kos~onheljuk, aki
1990-ben egy napon nyrtotta meg a két muemlékpatrkát. A Szerecsen neorokokó és az irgalmasok XVI. Lajos stílusú bútorzatát Ré·
pay Gábor gyógyszerész-bútorre~tau~átor Yida Már!a főigaz~atóval
és Szigetvá1y Ferenccel, a kőszegi patlkamuzeumok rga~gatójával. és
rendezőjével konzultálva restaurálta. A Szerecsen muzeumpat1ka
kiállítással bővült, melyet Romváry Ferenc míívészettörténész
Brandtner Ottóné gyógyszerész, a patika jelenlegi vezetőjének közreműködésével szervezett és rendezett.
Mielőtt azonban rátérnénk e két új létesítmény bemutatására, egy
kis múltba tekintő tájékozódás helyénvaló itt és most. His~ a kezdetek ködbevesző messzesége majd egy évezredet ölel át. Es a pécsi
patikák históriája egyúttal a város, sőt tágabb értelemben az ország

tört6netének is szerves része, annak egy sajátos nézőpontból láttatott szelete.
Az első polgári gyógyszertár Európában a 13. században Ragusában, a mai Dubrovnikban létesült. Hazánkban ezidőtájt főként a
szerzetesrendek müködtette ispotályok kapcsán említődnek ún. házipatikák, melyek főként a közeli füvészkertekből nyertek gyógyító
szereket. Pécsváradon az 1015-ben Szent István által alapított bencés ispotályos monostorban patika, armarium pigmentorium is volt s
a közelben gyógynövénykert. Pécsett 1J81 és 1532 között müködött
a Szent Bertalanról, majd 1393-tól az Arpád-házi Szent Erzsébetről
elnevezett ispotály, melynek ugyancsak volt házi patikája. Egy 1293as oklevél szerint egy Katha nevü orvos „gyógyszerek" készítésével
és kiadásával is foglalkozott. 1333-tól tevékenykedett Pécsett Petrus
Apotekarius és 1371-73 között itt élt a híres „magister Zerechen",
Nagy Lajos királyunk „udvari patikáriusa". 1489-ben Jakab pécsi
polgár a Szent Bertalan templomnak ajándékozta két patikából és
egy malomból álló birtokát. 1505-ben még egy másik apotéka is müködött a városban.
A török hódoltság idejéből
1. Nendtvich Tamás arcképe,
nincs adatunk patika létezéséről
1850 körül
Baranyában. A 17. századi MaBildnis von Tamás Nendtvich,
gyarországon is mindössze 27
um 18SO
! '
müködött. Házi patikák, patikaládák és felvidéki vándor „olejkárok" gyógyfüvei pótolták a hiányt. Pécsett 1690 körül a
szerzetesrendek - jezsuiták és ferencesek - létesítettek házipatikát. 1697-ben Seitz Nepomuk János alapította az első nyilvános
apotékát Szerecsen néven (ad
Aethiopem, zum Mohren), melyet Kretschmeyer patikáros vezetett. Ez volt a mai Szerecsen
őse. Az 1704-es rácdúlás után
azonban Seitz felszámolta patikáját és hazatelepült szülőváro
sába, Zágrábba. 1712-ben újabb
városi apotéka létesült Pécsett.
Első bérlője az a Gruber Mihály,
aki korábban a pécsváradi ben2

cés monostor patikáriusa volt. Ez 1714-ben Malloth Frigyes tulajdonába került, ő már korábban is szállított gyógyszereket a városi
ispotály számára. 1718-ban patilsáját Laul Jánosnak adta el. 1727től az új tulajdonos Wernischek Agoston, aki egyidejűleg a ferencesek házipatikáját is vezette. 1763-ban ez utóbbi beolvadt a nyilvános
patikába. Ezt 1767-ben az eszéki Hölbling György 12 ezer forintért
vette meg házzal és füvészkerttel együtt. 1788-ban létesült, másodikként Pécsett, a városháza épületében az Arany Sas patíka, melynek 1806-tól Nendtvich Tamás neves kémikus-botanikus volt a vezetője.
Ennek jogutódja a
szomszédos Lóránt palotában
lévő és a közelmúltban modernizált „nagy-patika", amely
most visszakapta régi, Arany
Sas elnevezését. Az 1796-ban
megnyílt irgalmasrendi Gránátalma patika időrendben a harmadik volt Pécsett.
A Szerecsen patikának 1818ban Hölbling Ignác, majd 1848ban Hölbling József lett a tulajdonosa. Sipőcz Ferenc 1851-ben
14 500 forintért vette meg apatikát, majd később a házat is.
1857-től az új tulajdonos Sipőcz
István lett. A Schlauch-féle kétemeletes sarokház földszintjén
a pécsi Hoffman Károly új, neorokokó berendezésével 1897ben nyílt meg a ma ismert
Sipőcz-patika, mely egyébként
itt, ezen a helyen 1764 óta mü- 2. Díszedény a Szerecsen-patikából
ködik.
(1897) - Prunkgefaf3 von der
Korábban a szomszédos (jeMohren-Apotheke (1897)
lenlegi) Jókai utca 2. sz. épület helyén állott a patikus háza. 1899-töl
Frank-Fónagy Sándor vő, majd 1926-tól Jónás Géza unokavö lett a
patika vezetöje. Az államosításra 1950-ben került sor.
1990-ben Pécs és Baranya vármegye gyógyszerészettörténeti kiállításával kiegészülve nyílt meg a múzeum patika. A neorokokó officina patikaként működik, az Apáca utcai oldalon lévő két csatlakozó helyiség új berendezésével a történeti bemutatás céljait szolgálja.
3

A negyedik helyiség, az ún. magisztrális, az egykori laboratóriumi
berendezéssel mintegy kiegészíti az officinát.
A bejárat a múzeumpatikába az épület sarokrészén nyílik. Abelső tér rombusz alaprajzú. A melegbarna bútorzat virágmintás kerámia betétlapjai a Zsolnay gyárban készültek, miként a külső homlokzaton, a bejárat feletti Szerecsen fülkeszobor és a két táraasztal
által közrefogott kerámia ivókút és figurája. Mindkettőt Zsolnay
Gyula mintázta. Az 1897-ben készült bútorzat a pécsi Hoffmann
Károly és a pesti Wilheim Ferenc munkája. A bejárati ajtó fölött ismeretlen pécsi festő: Sipőcz Ferenc portréja látható. A bejárattal
szemközti üveges ajtó felett díszesen faragott keretezésben óra, legfelül pedig festett díszedény THERIAC ANDROMAC felirattal. A
faragott, neorokokó bútorzat beépített állványzatának nyitott polcaira részben az eredeti Sipőcz
féle edényzet került. Ezt kiegészítik a különböző helyekről
származó folyadék- és porüvegek, porcelán- és fatégelyek. A
kiállítás tárgyi és írásos anyaga a
Janus Pannonius Múzeum, a Baranya Megyei Gyógyszertári
Központ és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, a National pénztárgép a Kereskedelmiés Vendéglátóipari Múzeum tulajdona.
3. A Szerecsen-patika eredeti
Belépve a patikamúzeumba,
üvegedénye, 17.sz. vége
balról Nendtvich Thmás 1850 táOriginales Standerg/as von der
ján készült portréja tűnik fel elMohren-Apotheke, Ende 17. Jh.
sőnek (Turay Turéz hites másolata). Szemben vele Salamon Gyula és felesége eredeti olaj portréja,
szintén a múlt század ötvenes éveiből. A közbülső falon Pécs sz. kir.
város 1864-es és Baranya vármegye 1941-es térképén a város és a
megye .f:,')'Ógyszertárait tüntettük fel az alapítás évszámával, az eredeti elnevezésekkel. Egyébként a megyében az 1795-ös, legrégebbi
alapítású mohácsi Szentháromságot az 1805-ös siklósi Szentlélek,
az 1808-as szigetvári Magyar Korona, az 1832-es pécsváradi Szentháromság és az 1838-as bólyi Szentháromság követte időrendben. A
felső mezőben neves gyógyszerészek, mint Sipőcz Ferenc (1830 és
1843), Salamon Gyula (1838), Sipőcz István (1859), Kubovich István (1862), Salamon Jenő (1899), Jobst Kázmér (1914) Miovácz
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Imre (1917), Baranyai Aurél (1925) és Salamon Béla (1927) pergamen diplomái függenek.
Lent alacsony posztamensen, valamint az ablakban márvány-,
szerpentin-, réz-, és vasrnozsarak, tinctura- és herbáriumprés, drogvágó és óriás pilulagép látható.
A bejárattól jobbra lévő vitrinben az állati-, növényi-, ásványi eredetű gyógyszerekre történik tárgyi utalás, valamint gyári készítményekre és gyógyszerkülönlegességekre. Sajátos múlt századi patik~
szer volt például a töb~nyire könyv-formájú ~obozban tár<?lt, k~s
üvegcséket tartalmazó un. homeopatha, vagyis hasonszerv1 házi-gyógyszertár. A herbáriumlapok mellett említendő az ~ 77~-ből
származó bécsi füvészkönyv, J. A Scopoli: Flora Carneo!tca-Ja. A
vitrin tetején gyógyfüves fadobozok láthatók.
Az ablak melletti sarokvitrinben a mérés eszközei. Mérlegek a 1819. századból - kézi-, pénzváltó- és tizedesmérlegek, valamint egy
Aesculap alakos táramérleg; súlyok, különböző font- és latsorozatok, kilós (tizedes) rendszerű súlyok; ón mérőedények, ún. mensurák. A vitrin tetején 18. századi vörösréz csőrös kiöntőedény.
Két lépcső vezet a második helyiségbe. Balra sarokvitri,nben gyógyászati segédeszközök. Fent Weber Tarlós Károly múlt századi olajfestménye: A pécsi közkórház 1714-1862 között. Előtte két iparmüvészeti remek, 18. századi spanyol csőrös-füles betegitató edény. Az
egyik csíkozott, folyatott tejüvegből, a másik üvegrátét díszítéssel
,
. , .
készült (a volt Pekár gyűjte4. A .f!atikamuzeum he/y1sege1
ményből). Az 1687-es nagyeRaume des Apothekenmuseums
nyedi kiadású Pápai Páriz Ferenc: Az orvoslás mesterségéről
c. munkája és egy 1867-es ~écsi
„Balassa-féle gyomor thea' recept. Réz inhaláló készülék, ir,
rigátorok, 18. századi ezüst ér·
vágó csipesz, kankófecskenclő,
klistély, azaz „allövetbeöntő",
reumagyógyító eszköz, golyófogó csipesz, és múlt századi injekciós készlet, az ún. Pravaz·recskendő.

A sorban következő két - fali
és sarok - tárlóban a gyógyszerkészítés eszközei találhatók.
5

Oly gazdagság mutatkozik a különböző pilulamozsarak és dörzscsészék formai megjelenésében funkcionális egyszerűségük ellenére is,
továbbá anyagukban - bronz, réz, vas, porcelán, szerpentin, üveg-,
hogy ennek a két és fél évszázados folyamatnak a bemutatása ilyen
mértékben is kívánatosnak mutatkozott. Külön említendő egy
1644-es évszámmal ellátott bronz mozsár, és kordokumentum értéki'.í egy első világháborús „Kriegs Morser" és egy 1914-os évszámú
porcelán mozsár. Három könyvet is kiállítottunk, melyek a Szerecsen patikával együtt öröklődtek tulajdonosról tulajdonosra. A rézkarcokkal gazdagon illusztrált Dispensatorium Medico Pharmacevticum Pragense 1739-ből, a Pharmacopoea Wirtenbe1gica 1741-ből és
a latin-német nyelvű Lexicon Pharmacevtico Chymicvm 1713-ból. A
~aroktárlóban 18-19. századi vörösréz nyeles főzők és serpenyők,
mfundáló edény (vízmelegítő), vízfürdő, gyógyszerfőzet-készítő
kanna, gőzfejlesztő készülék, 19. sz. eleji gőzfazék (ún. Papin fazék),
sterilező doboz és szárítószekrény látható. Említést érdemel az
1768-tól vezetett Szerecsen-manuális, azaz előiratgyüjtemény.
. Az átjáróval szemközti fal~ tárlóban állványedények, porcelán-, fajansz-, kőcserép-, fém- és tejüveg tégelyek, por- és folyadéküvegek
gazdag sora a 17. századtól napjainkig. Az officina-, laboratóriumi
és raktári tárolóedények egy-egy nevesebb patika számára egyedileg
is készülhettek, festve, csiszolva, kartussal, emblémával és címerrel,
olykor figurális festéssel. Jelenetek díszítik a pozsonyi Erzsébet
apácák kórház patikájának 18. század közepéből származó nagyméretű üvegeit (a Pekár gyűjteményből).
A vitrin két oldalán Aesculap, ill. Hygieia fadombormű, a mohácsi II. Lajos Király gyógys1,ertár bejárati ajtajának cégérei (XIX.
század közepe). A vitrin tetején cukorkatartó üvegek sorakoznak.
Az ablak melletti sarokvitrinben a gyógyszerkiadás eszközei. Receptek és árjegyzékek (Magyar Korona, 1864), porosztó ágyuk, pilulagépek és poradagolók, ostyatöltők és ostyazárók, pasztillaszaggató, rec;eptúrai kanalak és a gyógycukorka készítés eszközei;
továbbá gyógyszeres üvegek, tubusok, papír tégelyek (rendszerint
emblémával) és dugópuhítók. Sipőcz-féle szódásüvegek (elsőként
gyártott szikvizet a 70-es évektől Pécsett), kraklés üvegek és Seidlitz-poharak. Egy négynyelvű latin, magyar, német, szlovák, Taxa
Pharmacevtica a 18. századból.
Visszafelé kanyarodva, az ablaktól jobbra

lévő

Az egykor volt laboratóriumban a könyvszekrény polcain régi
könyvek, míg a falon 18-19. századi sárga- és vörösréz, nyeles tapaszfőző kanalak és fa pisztilusok. Itt egyébként mfüárgymásolatokat, szakmai kiadványokat és képes levelezőlapokat is árusítanak.
Az Istenes Szent János alapította Irgalmas rend (1540) kórház-·
patikáját 1796-ban létesítette Pécsett. Az első rendházat 1696-ban
alapították Pozsonyban. Kórházaik működtek Szepesváralján,
Egerben, Pápán, Temesvárott, Kismartonban, Nagyváradon, Szakolcán, Vácott, Pécsett a kapucinusok templomát (épült 1727-35
között) kapták meg. Letelepedésük elősegítője K:rautschack János
György pécsi tímármester volt, adománya révén. A kórház bővíté
sét a később Bécsbe települt pécsi Szentmiklóssy János bőrgyáros
1859-ben kelt végrendelete tette lehetővé, aki itt ifjú vándorlegény
korában gondos ápolásban részesült. A rend reáljogú (azaz örökölhető) patikájában a gyógyszert az ablakon keresztül árusították. Az
officina bejárata a rendház folyosójáról nyílt. Utcára nyíló ajtó
csak 1930-ban készült.
Az Irgalmas rend patikája jelenlegi helyén 1950-ig működött.
Diófa borítású bútorzata a 18. sz. végén készült XVI. Lajos stílusban, melynek különlegessége az állványzatokat függőlegesen tagoló
pilaszterek fejezetét díszítő stilizált gránátalma, nyitott gyü-·
mölcsével. A színvonalas enteriőr csehsüveg boltozatának íveiben
1989-ben gyógynövény-ábrázolások kerültek elő: az irgalmasok gránátalma szimbóluma, a csattanó maszlag a gyógyszerészetet jelképező kígyós kehellyel, a gyűszűvirág és a mákvirág gubójával.
A falképrestaurálást végző Fekete Judit és BleicherAndrás a hom
lokzati részen megsemmisült freskók helyére - grazi analógiára
ökörfarkkórót és orvosi zsályát festett. A gránátalma a görögök termékenység jelképe, a középkorban Mária erényeit és irgalmát
szimbolizálta s így vált aztán az Irgalmas rend emblémájává. A berendezés 40 évi hányattatás után került vissza eredeti helyére s ha
kissé hiányos is, az ország egyik legértékesebb műemlékpatikája.

fali tárlóban a

gyógyszervizsgálat eszközeit találhatjuk. Mikroszkópot és analitikai
6

metszetkönyvet, analitikai mérleget, drogismereti rajzfüzetet 1912ből, fajsúlymérőket és Wulfe palackokat, valamint zöld és fehér színű görebeket, desztilláló lombikokat. A tárló tetején 17-18. századi
savas üveg és nagy üveglombik áll. A kirakati posztamensen tubustöltő, pilulagép és tincturaprések sorakoznak.

Romvá1y Ferenc
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5. A Szerecsen-patika officinája
Die Offizin der Mohren-Apotheke
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6. A Gránátalma-patika officinája
Die Offizin der Granatapfe/-Apotheke
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ORSZÁGOS PATIKA MÚZEUMI HÁLÓZAT
1968 Sopron, Angyal Patikamúzeum
1971 Győr, Széchenyi Múzeumpatika
1974 Budapest, Arany Sas Patikamúzeum
1975 Székesfehérvár, Fekete Sas Patikamúzeum
1980 Kőszeg, Arany Egyszarvú Patikamúzeum
1985 Kecskemét, Orvos-Gyógyszerészettörténeti Múzeum
1987 Eger, Telekessy István Patikamúzeum
1988 Kőszeg, Fekete Szerecseny Patikamúzeum
1990 Pécs, Szerecsen Múzeumpatika és Patikamúzeum

IRODALOM
Salamon Béla: A Szerecsen gyógyszertár története - Acta Pharmaceutica
Hungarica 39. Bp. 1969
Nékám Lajosné: Régi magyar patikák, Bp. 1971
Baranyai Aurél: Baranya megye gyógyszerészeti emlékeiből. Baranyai
Helytörténetírás, 1972. Pécs, 1973
Vida Mária: A történelmi és iparmdvészeti értékd gyógyszertári berendezések magyarországi topográfiája. Orvostörténeti Közlemények 71-72. Bp.
1974
Baranyai Aurél: Két öreg gyógyszertár Pécsett 1696-1926. Baranyai Helytörténetírás, 1974-75. Pécs, 1976
,
Madas József: Az elséí pécsi nyilvános gyógyszertár helye. JKME XXII.
Pécs, 1977
Petrovich Ede: Pécs középkori kórháza (kézirat) Pécs, én.
Vida Mária: Apotlleken Museen in Ungarn, Bp. 1984
M. Pongrácz Mária: A pécsi irgalml.lsrendi Gránátalma gyógyszertárról
(kézirat) SOM Adattár, én.

ZUSAMMENFASSUNG
Das Semmelweis-Heilkunstgeschichtliche Museum, welches das Schutzrecht über die Apotheken mit Denkmalcharakter ausübt, hat auf die Ausgestaltung der sog. Mohrenapotheke und der ehcmals zum Orden der
Barmherzigcn Brüder gehörenden Granatapfel-Apotheke zu Apotllekenmuseen durch seinen damaligen Oberdirektor József Antall sowie durcll
dessen Vertreterin, den Frau Fachinspektor Mária Vida vom Anfang der
1970er Jahre an gedr~ngt. Wir können die Verwirklicllung dem Frau Direktor des Apotllekenzentrurns vorn Kornitat Baranya, I. Kéíllegyi verdanken,
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7. Gyógyszerkönyvek és mozsarak
Arzneíbücher und Bronzemörser
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die im Jahre 1990 die beiden
Denkmalapotheken an demselben Tag eröffnet hat. Mit dem
Frau Oberdirektor-Fachinspektor Mária Vida und dem Direktor und Organisator der
Apothekenmuseen in Kősz~g,
Ferenc Szigetváry konsult1erend, hat der Apotheker-Möbelrestaurator Gábor Répay
die Einrichtung im Neorokokostil der Mohrenapotheke u~d
das Mobiliar im Stil von Ludw1g
XYI der Apotheke der Ba_rmherzigen Brüder restaunert.
Man hat die Mohrenapotheke
mit einer Ausstellung erweitert,
die vom Kunsthistoriker Ferenc
Romváry, dem Abteilungsleiter
des Zsolnay-Museums und
vom Frau Pharmaziehistoriker
O. Brandtner, der gegenwi!rtigen Leiterin der Apotheke
veranstaltet wurde. Die Offizin
von
Kunstdenkmalcharakter
funktioniert
tatstlchlich als
Apotheke, wtlhrend der ihr
angeschlossene
Raum . zur
historischen Ausstellung d1ent,
in einer musealen Anordnung.
Die Einrichtung eines vlerten
Raumes, des ehemaligen Laboratoriums sozusagen ergtlnzt
die Offizi~, ihre ursprüngliche
8. A pozsonyi Erzsébet-apácák
pharmazeu tische Funktion bekórházpatikájának üvegedénye,
tonend.
18. sz. 2. fele
Man tritt durch ein in die
Standerg/as der Apotheke
Eckkante des Gebtludes eingedes PreBburger Elisabeth-Spitals,
bautes Portai in die Apotheke
2. Ha/fte des 18. Jhs.
ein. Der Raum hat eine ~it
tiefbraunem NuBbaumfurmer
bedeckte Einrichtuncr mit Sc/1mffeuer-Keramikeinlagen_, die in. der ZsolnqyFabrik hergestellt w8rden sind. Die auf der Fassade, m. de'.· über der Emgangstür befindlichen Nische stehende Mohrenfigur sow1e d1e S~atuette des
durch die zwei Schaukastenpulte in die Mitte genommen~n Thnk?nmnens
aus Keramik sind Werke von Gyula Zsolnay. Űber dem Emgang s1eht man
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das Porlriit von Ferenc Szj;őcz, von einern unbekannten Pécser Mater geschaffen.
Das geschnitzte Neorokoko-Einrichtung bildet ein zusammenhangendes
System. Beide Tliren und die beiden Schaufenster sowie der Eingang wurden mit dem Möbel der Offizin zusammengebaut. Aufden offenen Regalen
ist zum Teil das originale Stiindergeschirr zu finden. Um dem Mangel abzuhelfen, hat man Pulver- und Lösungsgliiser, Porzellan- und Holztiegel von
verschiedenen Orten zur Ergtlnzung der zeitgenössischen Einrichtung herangeholt. Die zeitgetreue NATIONAL-Kasssenmaschine steht auf einem
den Schaukastenpulten tlhnlichen Kassenpult.
Betritt man das Apothekenmuseum, fülit dem Besucher linksher als erstes
das um 1850 geschaffene Portrtlt von Tamás Nendtvich (eine beglaubigte
Kopie von Teréz Thrai) auf. Demgegenüber htlngt das Originalportrm von
Gyula Salamon und seiner Frau, gleichfalls aus den 50er Jahren des letzten
Jahrhunderts. Auf der dazwischenliegenden Wand befindet sich die Landkarte der königlichen Freistadt Pécs aus dem Jahre 1864 und die des Komitats Baranya aus dem Jahre 1941. Auf diesen Landkarten wurden die Apotheken der Stadt und des Komitats mit der Jahreszahl ihrer Gründung und
mit ihren originalen Benennungen registriert.
Im oberen Feld htlngen die Pergamentdiplome namhafter Pécser 9. A pécsi Zsolnay-gyárban készült
Apotheker. Darunter stehen auf eiporce/ántégely
nem niedrigen Postament und im
Porzellantiegel, hergestellt in der
Fenster Mörser aus Marmor, SerZsolnay-Fabrik, Pécs
pentin, Messing und Eisen, Tinkturund Herbarienpresse, ein Drogenhacker und eine riesige Pillenmaschine.
ln der Vitrine rechts neben dem
Eingang weisen die Objekte auf
tierische, pflanzliche und mineralische Heilmittel hin, es sind hier weiterhin in Fabriken hergeste!lte Medikamente und Arzneila1riositiiten zu
sehen. Ein eigenartiges pharmazeutisches Produkt aus dem vorigen
Jahrhundert ist zB. die homöopathische Heimapotheke. Neben den
Herbariumsbl1!ttern ist noch das
Wiener Pflanzenbuch, J.A. Scopolis
Flora Carneolica aus dem Jahre
1772 zu erw1!lmen. Oben auf der
Vitrine stehen Holzbüchsen für
Heilpflanzen.
In der Eckvitrine neben dem
Fenster sieht man Waagen aus dem
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18-19. Jahrhundert; Gewichtsmal.lsatze, verschiedenc Pfund- und Lotsatze
und auch (dezimale) Kilogcwichtsmal.le; Me/3gernl.lc aus Zinn usw. Auf der
Vitrine steht ein Schnabelkrug aus Kupfer aus dem 18. Jahrhundert.
Zwei Stufen führen in den zweiten Raum. Links in der Eckvitrine sind
Hei/behe/fe ausgestellt. Oben ist ein Ölg~malde aus dem vergangenen J ahrhundert mit der Darstellung des Pécser Offentlicben Krankenhauses aus der
Zeit von 1714 bis 1862 zu sehen, ein Wcrk von Károly Weber Thrlós. Davor
stehen zwei Meisterstücke des Kunstgewerbes: zwei spanische Krnnkentrinkgefiif3e mit Schnabel und Griff aus d.~m 18. Jahrhundert. Hier w~rden die
Nagyenyeder Ausgabe des Buches Uber die Meisterschaft der Het!zmg von
Ferenc Pápai Páriz aus dem Jahre 1687 und ein Pécser "Balassa-Magentbee
Rezept" aus dem Jabre 1867 ausgestellt. Es sind hier weiterhin ein lnhalationsapparat aus Kupfer, lrrigatoren, silberne Aderla/3pinzetten aus dem 18.
Jahrhundert, eine Tripperspritze, ein Klistier, ein Rheumaheilbehelf, e~ne
Kugelzange, ein lnjektionsatz aus dem vergangenen Jahrhundert und eme
sog. Pravaz-Kanüle zu seben.
.
.
ln den folgenden beiden Wand- und Eckschaukasten smd M1ttel der Arzneiherstellung zu finden. Es war trotz ihrer funktionellen Einfachheit eine
derartige Vielfalt in der förmlichen Erscbeinung der verschiedenen Pillenmörser und Reibschalen,
1 O. Az Irgalmasok gránátalmaweiterhin in ihren Mateemblémája az officina falán
rialien: Bronze, Kupfer,
Granatapfel-Emblem
Eisen, Prozellan, Serpendes Barmherzígerordens
tin und Gla~ z~ entdekan der Wand der Offízin
ken, daB Wlí 1hre ~us,
stellung als unbedmgt
notwendig gefunden haben. Es ist besonders ein
(mit der Jahreszahl 1644
versehenes) Bronzemörser erwahnenswert. Ein
Kriegsmörser aus Porzellan aus dem ersten
Weltkrieg mit der Jahreszahl 1914-1916 kann
auch als ein Epochendokument betrachtet werden. Man konnte auch
drei Bilcher austellen, die
mit der Mohrenapotheke
zusammen von Inhaber
zu Inhaber wanderten.
lm
Eckschaukasten
sind Pfannen und Kochtöpfe mit Griffen aus
Kupfer aus dem 18-19.
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Jahrhundert sowie. eine lnfusionsbüchse, ein Wasserbad, eine Heilabsucls··
k~nne, eme Da~11pfanlage, ~in Dampft.opf (sog. Papin-Topf) vom Anfang des
19. J abrbunder ts, eme Ster 1hsallonsbuchse und em 1rokkenschrank zu seben.
lm gege110berstebenden Wandscbaukasten befinden sich PorzellanFaye.nce-: Ste1r:gut-, Metall- und Milcbglastiegel, Pulver- und Lösungsglase~
m re1cbe1 V1elfalt von 17. Jahrhundert an b1s zu unseren Tagen. Die Offizins
Laboratonums- ~nd LasergefüBe konnten für je eine namhaftere Apotheke'.
bemalt und pohert.' mit Kartuscben, Emblemen und Wappen versehen
manchr,nal sogar mit figuralen Bemalung, auch individuell bergestellt wer~
den. Mit solchen Szenendarstellungen sind zB. die zwei groBen, um die Mitte
des 1~. Jabrhunc;Jerts entstandenen Standerglaser der Apotheke des Pref3burger Elzsabeth-Spllals verz1ert.
A~~ beiden Seiten der Vitrine sind die Holzreliefs von Aesculap, bzw.
Hyg1e1a zu seben. Auf der Vitrine stehen Bonbonglaser.
ln der Eckvitrine neben.d~m Fenster haben die Zeuge der Medikamentenausgabe, ~ezepte und Pr~1shsten, Zerstauberkanonen, Pillenmaschinen und
Pu.lverdos1erer" O~later:g1e/3er- und Kapselapparate.' Pastillenreif3er, Rezeptm enlöffel sow1e d1e M1ttel zur Herstellung von He1lbonbons: Arzneiglaser
Tuben und P.apiertiegel (meis~ens mit Emblemen) und Korkenweicher Plat~
gefunden. H1er stehen auch d1e Soqaf/aschen von Sipőcz (er produzierte Sodawass~r .als erster m der St~dt ~e1t den 7oer Jahren) sowie Krakeleeglaser
und Se.1dhtz-Becher. Auch dre _vrersprachrge (lateinisch, ungarisch, deutsch,
sl~wak1sche) Ta.xa !_1harmaceut1ca aus dem 18. Jahrhundert ist hier zu seben.
Sre ~atte. d.amals d1e Aufgabe, die Preise auf dem Gebiet der Monarchie zu
veremhe1thchen und zu bestimmen.
. Rilc!Gvarts komm~nd finden wir im Wandschaukasten recbts vom Fenster
d1e JyI1ttel der. Med1kamenten11nter~·uch11i:ig: Mikroskope, ein analytisches
Schmttbuch, eme Analyt1kwaage, em Z~1chenheft der Drogenkunde, eine
W1c~t~nwaage und Wulfe-Flaschen sow1e grüne und weiBe Glasretorten,
Dest1lherkolben. Auf dem Schaukasten stehen eine Saureflasche und ein
groBer Glaskolben aus dem 17-18. Jahrhundert.
A~.f dem Schauf~nsterpostame~t stehen Tinkturpressen und ein Tubenful.I.er. lm ehemahgen Laboratonum stehen alt e Bücher auf den Regalen
des Bucherscbran_kes; ar~ der Wand bangen Lutierspachtel mit Griff aus
Mess111g und Kupter sow1e hölzerne Pistille aus dem 17-18. Jahrhundert.
D~r vom ?ottgefüllig~n Hl.Johann (1540) begründete Orden der Barmberz1sen Bruder hat seme Krankenhausapotheke in Pécs im Jahre 1796
etabhert. Der <?rden hat hier die (zwischen .1727 und 1735 errichtete) Kirche des Kapuzmer?rdens erhalte~. D1e Ans1edlung der Barmherzigen Brüder wurde durch d1e Gabe des Pecser Gerbermeisters János György K.rautschack befördert. J?ic Erweiterung des Krankenhauses wurde durch das
v?m Jahre 1859 dallerte Testament des Pécser, spater aber nach Wien ums1edelt~n _Lederfabnkanten János Sze!1tmiklóssy ermöglicht, der hier, als er
noch em .1unger Wandergeselle war, emer sorgtaltigen Pllege teilhaftig wur-

15

de. Die Medikamente wurden aus der Apotheke durch ein Fenster verkauft. Der Offizin hatte den Eingang von dem Korridor des Ordenhauses.
Eine auf die Stral3e hinausgehende Ttir wurde nur im Jahre 1930 gemacht.
Die Apotheke des Ordens der Barmherzigen Brüder funktionierte auf ihrer
gegenwi!rtigen Stelle bis 1950. Ihre mit Nul3baumfurnieren bedeckte Mőb
lierung wurde am Ende des 18. Jahrhunderts im Stil von Ludwig XVI. hergestellt, deren Besonderheit aus den Granati!pfeln mit offenen Früchten besteht, womit die Kapitelle der die Stellagen senkrecht gliedernden Pilaster
verziert sind. ln den Bögen der Kappengewölbe des Interieurs von hohem
Niveau sind Heilpflanzendarstellungen im Jahre 1989 zum Vorschein gekommen.
Bei den Griechen war der Granatapfel das Symbol der Fruchtbarkeit, im
Mittelalter hat er aber die Tugenden und das Erbarmen Marii! symbolisiert
und so ist er zum Emblem des Ordens der Barmherzigen Brüder geworden.
Die Einrichtung ist nach 40 Jahre Wechselfüllen zu ihrer ursprünglichen Stelle zurückgelangt und ist trotz ihrer Mangeln einer der wertvollsten Denkmalapotheken des Landes.
Ferenc Romvá1y

A SZERECSEN PATIKA
ALAPRAJZA

0 f 1iei11 a
ro
()

:;)

D
D
LU

Q)
tJ)

p

tik

m lJ

um

Q)

(.!)

ro
()

•<U

0..

<{

'Ilíjak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára
408. szám
Kiadja a TKM Egyesület,
a Baranya megyei Gyógyszertári
Központ megbízásából
1991-ben, 10 OOO péld~nyba11
Felelős szerkesztő és kiadó: Eri István
A belívet tervezte: Nagy László
Fényképek: Füzi István, Szelényi Károly

16

Fordítás: M. Luca Zsuzsa
Rajz: Sümeghy Gyöngyvér
Szedés: KMI Nyomda, Budapest
Fedél: Kartográfiai Vállalat, Budapest
Belív: Pannon Nyomda, Veszprém
Felelős vezető: Fekete István igazgató
ISBN: 963 555 752 3
ISSN: 0139-245X

a ti k a
m ú

eu m

Bútor
Vitrin

