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előszó

Sokat foglalkoztam a gyulai gyógyszertárak történetével. Nem minden részletében új, 
amit most bemutatok. Magam és mások is publikáltak adatokat, amelyeket kihagyni nem 
lehetett.32

Hét vaskos kéziratomra tévedt tekintetem házam egyik elhagyott szegletében, és átvilágí-
tott rajtam, hogy ezek mind elvesznek, ki lesznek dobva, ha én már nem leszek, és ez az 
idő közeledik.34

Szerettem volna megmenteni szorgalmas életem részét.
Magánkézben lévő gyógyszer kiskereskedelmi egységekről írtam, amelyeket összefüggővé 
szigorítottak a felsőbb rendelkezések, magas szakmai színvonalon álló egészségügyi intéz-
ményekké is formáltak törvénytisztelő, hivatásuknak élő gyógyszerészek.
A gyulai gyógyszertárak történetének a széttagoltságot és az összefüggéseket kell tükröz-
nie, a széttagoltságot és egységet is szerettem volna bemutatni a történelmi események, 
jogszabályok függvényében.
Békés megye székhelye a tárgyalt időszakban Gyula volt. A megyeszékhely jelentős szere-
pet kapott a Békés megyei gyógyszertári hálózat kialakulásával és fejlődésével foglalkozó 
első könyvemben, ezért van az, hogy gyulai adatokat voltam kénytelen átvenni néhány 
helyen a gyulai gyógyszertárak történetének bemutatásakor is.

Gyula, 2014. május 11.

Kissné Dr. Ábrahám Katalin
gyógyszerész
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Az első gyulAi gyógyszertár megnyitásánAk 
előzményei 

Gyula az ország legősibb településeink egyike. Pogány elődeink választása erre, a Körösök 
által bőségesen öntözött, legelőkben gazdag vidékre azért esett, mert pompás lehetőséget 
biztosított a Hadúrnak szánt áldozatok bemutatására is.
Gyula tisztségviselője a nemzeteket összetartó kapocs volt a fejedelem szolgálatában.  
A délkeleti országrész gyulája itt verte le sátrát a mai Gyula területén. E pogány tisztsé-
gek mindaddig fenn maradtak, amíg a kereszténység elleni harcban a gyulák ivadékai,  
s Vatha, a település birtokosa el nem vérzett.2

A pogány magyarok természetimádók voltak, orvos-gyógyszerészeikként a csodatévő atyá- 
kat, a táltosokat tisztelték. A misztikus hit csodákkal teli hagyományait nyelvünk, a nép-
mesék birodalmában őrizte meg leghívebben, de köznapi nyelvünk is őriz pogány kori 
emlékeket. 
A táltosok diagnózisaira utalnak pl. a „nyavajaverés”, „lapos guta megsímította”, „rossz 
szél érte”, „szemmel lett verve” stb.
Szegényes volt a táltosok gyógyszerkészlete a ma elő primitív népekhez hasonlóan.
Füstöléses, áztatásos gyógymódokat alkalmaztak elsősorban, hittek egyes csodatévő növé-
nyek erejében: féreghajtásra ördögbordát (erdei pajzsika) javasoltak, a fecskefüvet „Isten 
adta fűnek” nevezték, bár csodatévő hatása ma már vitatható.3

A táltosok kezétől a keresztény papokhoz került a gyógyítás, akik vallásos gyógymódokat 
javasoltak (vízgyógyászat). A gyógyszereikhez társuló „szent kutakhoz” betegek százai za-
rándokoltak. A papok kolostorokat, ispotályokat rendeztek be, itt folytatták a nem annyi-
ra gyógyszeres, mint inkább misztikus gyógymódokat.
Mivel az ispotályok első betegei a pogány magyarok voltak, a papok, hogy el ne riasszák 
betegeiket, kénytelenek voltak a táltosok módszereit is átvenni.
Az orvosi ténykedés később kiesik a papság kezéből és speciálizálódni kezd.
A gyulai uradalmat 1403-ban Zsigmond király adományozta Maróti János macsói bán-
nak. Az ő idejében kezdődik a vár építése.
Békés vármegye első gyógyító intézményében, a „gyulai ispotályban”, az 1409-ben idete-
lepített szigorú ferences rendű szerzetesek gyógyítottak 1310-1435 között.4 Az ispotály,  
a ferencesek „Boldogságos Szűz” tiszteletére emelt kolostorhoz társult.
Kórház és menedékház volt egyben. Fenntartásához a gyulai uradalom 4 köböl búzával, 
szabad őrlés biztosításával, évi 4 sertéssel járult hozzá, a megye pedig saját téglaverőt, job-
bágytelket biztosított a megélhetéshez.
A protestánsizmus terjedésével kivették a papok kezéből az ispotályt, és világi képviselőre 
bízták. 
A XV. században épült gyulai téglavár eleste után (1566) szűnt meg az ispotály.5

A gyulai uradalom, az 1525-1528-ig vezetett számadáskönyve szerint, az uradalomnak 
háziorvosa és házipatikája volt.14
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Egy 1529. január 1-jei keltezésű okirat szerint a várban tartottak fenn egy szekérpatikát  
a katonaság ellátására, egy János nevű borbély látta el az egészségügyi teendőket, hiányos, 
egyszerű gyógyszerekkel.
A várnagy kéri, küldjenek igénytelenebb cseh–morva gyalogosakat, mert „azok nem kér-
nek altatóul külön bort.”21

A vár eleste után, a török korban, elnéptelenedett a megye, a fürdőket a törökök főleg 
vallási céllal építették.
A törökök kiűzése után a Habsburgok Harruckern János Györgynek adományozták a 
gyulai uradalmat. A történelmi Békés megye a XVIII. századtól szerveződött újjá.
A Magyar Királyi Helytartótanácsot 1723-ban hívták létre, amely működésének idején 
az egészségügyi intézkedések egész sorát hozta, 1738-ban jött létre az Egészségügyi Bizott-
ság.
Az orvosi és gyógyszerész gyakorlat elkülönülése II. Frigyes 1241-es „Novae Constitutiones” 
cikkejével vette kezdetét, de sokáig borbélyok látták el az orvosi teendőket, patika sem 
volt ezen a Békés megyei területen. 
1770-ig az egészségügyi ellátás alacsony szinten állt, nem jutott túl a paraszti bába és bor-
bély színvonalánál.
Békés vármegyében az intézkedések végrehajtását halogatták: a Helytartótanács utasítása-
inak érvényesítése erős megyei ellenállásba ütközött.
1713-ban létesült a gyulai várban vagy annak környékén egy hadsereg tulajdonú katonai 
gyógyszertár. Alapítója dr. Ausfeld Kristóf katonaorvos volt, akit a Haditanács az 1708. 
évi szegedi pestisjárvány idején, mint biztost küldött ki a járvány terjedésének megaka-
dályozására.
Megbízták azzal is, hogy a Délalföld hadifogságú helyein katonai gyógyszertárakat alapít-
son. A gyógyszertárak Aradon, Szegeden és Gyulán létesültek. Az alapító korai halálával 
és a forgalom teljes hiánya miatt a gyulai gyógyszertár 1716 után megszűnt, még mielőtt 
a lakosság ellátását szolgálhatta volna.22

A lakosság 1770 előtt az aradi gyógyszertárra volt utalva, de a rossz közlekedési viszonyok 
és a gyógyszeres kezeléstől való idegenkedés miatt ritkán keresték fel azt.
Az 1738-1739-ig tartó pestisjárvány idején, pl. 200 forint értékű gyógyszert vásárolt a 
vármegye a gyógyszertártól, a költséget a gyulai uradalom vezetője térítette meg.23

Az első megyei sebészt 1728-ban alkalmazta a „vármegye közönsége”.
Ez a „ Kébb” nevű kirurgus 25 forint fizetést kapott évente, de „ügyetlenül viselte magát”, 
így 1733-ban elbocsátották és Riber Jánost választották meg helyette. Riber János 1738-
ban vérhasban meghalt és a Bécsből küldött „ügyes chyrurgus”, Szaics Gáspár foglalta el 
a hivatalát. 1751-ig ő volt a „vármegye hivatalos chyrurgusa”.
A pestisjárvány (1738-39) után a Helytartótanács állandóan napirenden tartotta Békés 
vármegyében a közegészségügy kérdését. A megyegyűlési jegyzőkönyvekben rögzített vála-
szok az egészségügyi viszonyokra és a megyei ellenállásra utalnak.
1749-ben rendes orvos és gyógyszertár nincs a megyében. 
Gyulán 3, Békésen és Csabán 1-1 kirurgus fogalakozik hajnyírással, érvágással és sebgyó-
gyítással.
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1751-ben Berkes Istvánt évi 30 forint fizetéssel, 1753-ban Erneszt Károlyt évi 100 forint 
fizetéssel alkalmazták megyei kirurgusnak. Utóbbinak fizetését később évi 200 forintra 
emelték, majd 1745.ben lakást is építettek számára Gyulán.
A 1752-ben kiadott rendelkezések ellenére még 1763-ban sincs szüksége Békés megyének 
képzett orvosra, aki a szegény adózó népet ingyen gyógyítaná, mert van egy megyei sebész, 
aki „némileg az orvosláshoz is ért.”
1768-ban a Helytartótanács sürgetésére azt válaszolják, hogy a rendes orvosi hivatal felállí-
tása felesleges tehertétel a megyére nézve, a 15 év óta tartott sebész is nyomorog, szolgála-
tait senki sem veszi igénybe a megyei tisztviselőkön és néhány gazdagabb gyulai németen 
kívül.
A legnagyobb csodának kellett közrejátszania ahhoz, hogy ezen a lápvidéken gyógyszertár 
nyissa meg az ajtóit a lakosság előtt, hiszen a lakosság nagy része földhözragadt szegény 
emberekből állt, akik nem sok anyagi áldozatot tudtak gyógyszerekért hozni. A csoda 
egészen 1770-ig váratott magára.32

Az első nyÍlVánOs gyógyszertár AlAPÍtásA,  
ADAtAi 1770-1807-ig és A FÚzió

Az első nyilvános gyógyszertár létesítésének kérdése Mária Terézia intézkedései folytán 
valósulhatott meg. A királyi parancs szerint minden vármegyének legalább egy nyilvános 
gyógyszertárat kellett felmutatni.
Anyagi támogatás nélkül ezt aligha sikerült volna elérni. A felajánlott 40 arany 1770. áp-
rilis 4-től, éveken át rendszeresen Poszhardt János aradi patikusnak „dukált”, mert ő volt 
az az elszánt ember, aki vállalkozott arra, hogy patikát alapítson. 
A gyógyszertár helyéül csak Gyula jöhetett számításba, mivel a megye központja, a kör-
nyék legrangosabb városa volt akkoriban.
1770-ben lát napvilágot a „Normativum generale in re Sanitatis”, amely hadat üzen többek 
között a képesítés nélküli gyógyításnak is.
Az orvosok házi patikáit még sokáig igénybe vette a lakosság, hiszen egyetlen gyógyszertár-
ral az egész megye lakosságát nem lehetett ellátni.
Bleischlag János csabai orvos házi patikája pl. az 1787-ben felvett vizsgálati jegyzőkönyv 
alapján 173-féle anyagot tartalmazott. 
Csaknem 1/5-ét jelentette ez a mennyiség az első nyilvános gyógyszertár készletének, ahol 
865-féle anyagot sorolnak fel a gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyv oldalain ugyanebben 
az esztendőben.6

A képesített gyógyszerészek számának növekedése és a gyógyszertárak szaporodása után az 
orvosi-házi gyógyszertárak egyre kevésbé működhettek már.
1770-ben tehát megnyílt a megye első nyilvános gyógyszertára Gyula városában.
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A gyógyszertár ADAtAi 1770–1807-ig

Alapítási idő: 1770. év
Alapítója: Poshardt János aradi patikus6

Elnevezése: „MEGVÁLTÓ”
Tisztiorvos iratai 1787/15.
A hely neve az Alapítás időpontjában:
„A magyar városon”
„A piatzon”
„A templom mellett” Térképek (BmT)
1840-ben  Templom tér 2525. BmT. 141.
1859-ben   Városház u. 40.  BmT. 38.
1870-ben   Harrckern tér 40. BmT. 184.
1910-ben   Városháza utca 12. BmT. 183.

A gyulai utcák eredetével foglakozó könyv így ír a „ Megváltó” gyógyszertárról 1937-ben:
„A téren a templomon kívül még négy ház áll…, a másik ház a Winkler féle gyógyszertár, mely 
már a XVIII. század végén is patika volt, mint ilyen egyetlen volt nemcsak Gyulán, hanem 
az egész vármegyében is.”10

A gyógyszertár tulAJDOnOsAi 6

1770-1776-ig Poszhardt János aradi patikus, akinek gyógyszerészi oklevele nem volt
1777-1807-ig  Stiller Antal, aki gyógyszerész mesteri oklevelét Budán szerezte (Poszhardt 

János anyagi okok miatt adja el a gyógyszertárat Stiller Antalnak.)

       

A gyógyszertár AlkAlmAzOttAi 6

1799-ben Gerebenics István, inas
1801–1804-ig Asztalos István, inas
1804– Stiller Ferenc, inas
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A gyógyszertár berenDezése, Felszerelése6

A bútorzat festett fenyőfa volt eredetileg, 1807-ig nem módosították.

Helyiségei: Officina („A patika”)
 Laboratórium
 Anyagkamra
 Oldalszoba
 Pince
 Herbárium

OFFicinA 
Világos, üvegezett ajtaja 3 öl hosszú (5,7 m), 2 öl széles (3,8 m).
A helyiség magasra épített „ennél fogva száraz, mint más Gyulán lévő ház”.
A világosságot 2 üvegezett ablak is biztosítja az utcafront felől a száraz helyiségben.

lAbOrAtórium
Magas boltozatos helyiség, amely egyben a konyha is. Nagy ablakától elég világos helyiség, 
magas boltozatos kémény is található itt.
Felszerelése:
– 3 db kemence,
– 2 nagy üst,
– 3 kis üst,
– 2 sárga réz merítő kanál és
– 1 díszes réz vehica,
– továbbá, néhány retorta és fiola.

AnyAgkAmrA
Kicsi, szükségből épített helyiség, de jó beosztású helyiség, ahol egy keményfából készült 
olajprés is látható.

OlDAlszObA
A gyógyszertár mellé épített helyiség, itt őrzik a patikaszerszámok egy részét, pl. a szitákat 
és mozsarakat. A helyiség egyben a tanulók otthonául is szolgál.

Pince
Száraz, jó hőszigetelésű helyiség, ahol gyógyszereket is tárolnak.

Herbárium
A gyógynövényeket a földön tárolják, tűzkártól nem biztosított helyen. A por ellen zsá-
kok és jól záródó deszkák védik a növényeket.
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A gyógyszertár eDényzete
Egyszerű, főként festéssel jól olvashatóan szignált cserépedényekből áll, melyek jól záród-
nak egy edény kivételével. Ónból készült edény nincs.

A gyógyszertárbAn tAlálHAtó könyVek
– Lonicerum (Gyógynövényket ábrázoló könyv)
– Pharmacopoca Austriaca Provincialis (1780)
– Taxa Medicamentorum Vienensis ( 1777)
– Viener Tax (1779, az 1777-es Taxa rövidített német nyelvű kiadása)

nyilVántArtásOk
– Defect könyv (Hiányok vezetésére a pótlás érdekében)
–  Receptek éves kötetei (A gyógyszertárban beváltott vények előiratainak gyűjteménye, 

vagyis „ az érvényben lévő taxa alapján kiárazott orvosi receptek”.)

számlAkönyV
A gyógyszertár pénzügyi nyilvántartása.

A gyógyszertár gyógyszerkincse 1787-ben 6

– Ásványi anyagok félesége 46 – Eszenciák félesége 22
– Állati eredetű anyagok félesége 31 – Kivonatok félesége 48
– Gyógynövények félesége 320 – Liquorok félesége 20
– Ecetek félesége 12 – Olajok félesége 50
– Vizes párlatok félesége 46 – Porok félesége 69
– Balzsamok félesége 8 – Sók félesége 10
– Cukrok félesége 21 – Teakeverékek félesége 12
– Nyeletek félesége 10 – Szeszek félesége 29
– Elixírek félesége 6 – Szirupok félesége 41
– Tapaszok félesége 22 – Tincturák félesége 20
– Eszenciák félesége 22

Mintegy 865 féle anyag képezte a közepes mennyiségűnek számító készletet 1787-ben a 
gyógyszertár megvizsgálása alkalmával.
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A FÚzió éVe, 1807

A gyógyszerár STILLER Antal 1807-ben bekövetkezett halála után szűnik meg önálló 
formában „Megváltó” néven működni, mert 1807-től a „Megváltó” gyógyszertár elneve-
zés egy fúzió révén felduzzasztott, kibővített gyógyszertárat takar az eredeti  „Megváltó” 
gyógyszertár épületében.
Az 1804-ben felállított „Oroszlány” patika kebelezte be az eddig tárgyalt „Megváltót”,  
az utókor számára szinte észrevétlenül, mindaddig, amíg a gyógyszertárak történetét ku-
tatni nem kezdték.
A fúzió után a „Megváltó” gyógyszertár egyre virágzóbb, egyre nagyobb anyagi és erkölcsi 
sikereket biztosító létesítménnyé vált a gyógyszertár mindenkori tulajdonosai számára.

A másODik nyilVánOs gyógyszertár AlAPÍtásA    
és megszÜntetése, 1804–1807

1804 végén Schuszky Gáspár nagy meglepetést okozó beadványát – melyben azt kéri, 
hogy Gyulán másodikként gyógyszertárat alapítson – először elutasították, majd gróf 
Wenckheim Frigyes és József közbenjárása folytán elfogadták. 6

A gyógyszertárat alapítója „Oroszlány” névvel jelölte meg.11 Nyílván „Oroszlán” volt mai 
értelemben.
Az „Oroszlány” helyét az alapítás idején így jelölték: „A nagy országút mentén áll.”
A „Nagy országút”-ból később Fő utca lett, majd Nagy utca, 1892-ben kapta Kossuth Lajos 
tiszteletére a mai nevét: Kossuth Lajos utca lett.
Az „Oroszlány” előtt terült el a piac 1804-ben. A piacról „kispiac térnek” is nevezték a 
helyet. Itt tartották a hétközi piacokat.10

Amikor az épület az első számozások idején a „2365”-ös számot kapta, a gyógyszertár már 
régen nem üzemelt. (Térképek BmT.141)
1804-től „Stiller Antal haláláig a ‘Megváltó’ és az ‘Oroszlány’ egymás érdekeinek megsér-
tése” nélkül működött. 
A forgalom megosztása mintegy kétharmad–egyharmad volt Stiller Antal javára, mely 
arányt megfelelőnek is tarthatjuk, ha számításba vesszük a „Megváltó” 30 éves előnyét.6

Stiller Antal halála után a „Megváltó” gazdátlanná válik. Örökösök hiányában a megye-
gyűlés árverés útján történő értékesítés mellett dönt.
1807. augusztus 3-ra lett kitűzve az országosan is meghirdetett árverés. A gyógyszertárra 
egyetlen egy vevő sem jelentkezett, mivel „az eladó patikát a másik gyulai patikáriusnak 
kezére játszódták annak számos pártolói, nevezetesen pedig a Földes Uraság”. 
A „Földes Uraság” alatt Schuszky Gáspár pártfogóit kell értenünk, a Wenckheim grófo-
kat, akik az alapítás időpontjában is támogatták a gyógyszerészt.
Az idézet dr. Tormássy Lajos tisztiorvos véleményét tartalmazza, aki az árverésnek ilyen-
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fajta kimenetele miatt felháborodását fejezte ki.6 Vevők hiányában Schuszky Gáspár vette 
meg a „Megváltó” gyógyszertárat.
Az „Oroszlány” patika a vásárlást követően megszűnt. Berendezési tárgyait, felszerelési 
tárgyait Schuszky átköltöztette a „Megváltó” épületébe.
Az új gyógyszertárat „Megváltó” néven üzemeltette továbbra is, hiszen a köztudatban 37 
esztendő alatt megye szerte a „Megváltó”  volt az egyetlen gyógyszertár, amely a legrégebbi-
nek és legrangosabbnak számított. Az „Oroszlány”-t három év alatt nem ismerhette meg 
a közönség.
A patinás névvel azután 43 évig élvezhették tulajdonosai az egyedülvalóság hegemóniáját 
Gyulán.
A „Megváltó” és az „Oroszlány” gyógyszertár legszebb darabjaiból összeválogatott készletet 
a 43 esztendő alatt tovább bővítették, a helyiségeket is kibővítették, számtalan módosítást 
eszközöltek a tulajdonosok.
Méltán tarthatták a megye legszebb gyógyszertárának a „Megváltót”, évtizedeken keresz-
tül.

A „megVáltó”  gyógyszertár  ADAtAinAk  
áttekintése A FÚzió után 1807–1950-ig

A fúzió éve: 1807. év („Megváltó” és „Oroszlány”)
Újjáalapító: SCHUSZKY Gáspár okl. gyógyszerész
Elnevezés: „MEGVÁLTÓ”
Helye: 1807-ben, „A templom mellett”

A korábban ismertetett helyadatok érvényesek, hiszen az épület a már említett okok mi-
att az eredetei „ Megváltó” helyén maradt a fúzió után is.

A gyógyszertár tulAJDOnOsAi 12

1807–1822 között SCHUSZKY Gáspár, okl. gyógyszerész, okl. Pesten
1823–1827 között SCHMIDT József, oklevele nem volt
1828–1844 között GRINDL Károly, Bécsben diplomázott
1845–1862 között PEER János, Pesten diplomázott 1842.
1862–1873 között WINKLER Ferenc, Pesten diplomázott
1874–1877 között  OPPENHAUSER József, „gyulai magánzó”, gyógyszerészi  

oklevele nem volt,  
Kezelő: Winkler Ferenc, Oppenhauser jövendőbeli „veje”.
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1877–1882 között OPPENHAUSER Róza – WINKLER Ferencné 
 Kezelő: WINKLER Ferenc
1882-ben özv.WINKLER Ferencné 
 Kezelő: GUNHARDT Albert12

1883–1917 között özv. WINKLER Ferencné – OPPENHAUSER Róza
 Bérlő és kezelő: WINKLER Lajos
1917–1942 között WINKLER Lajos, okl. gyógyszerész, Pesten dipl.
1927-től  Kezelő: ifj. WINKLER Ferenc, okl. gyógyszerész,  

aki Pesten diplomázott
1942–1950-ig ifj. WINKLER Ferenc, okl. gyógyszerész.

A gyógyszertár AlkAlmAzOttAi13

1816 STILLER Ferenc segéd 1850-ig (6)
1821 PISCHLER Szaniszláv segéd, CSALAI Imre provisor
1822 STILLER  Ferenc provisor, HAMMERSCHMIDT Károly segéd
1823 STILLER Ferenc provisor, GRINDL Károly segéd
1824 SCHMIDT Imre inas
1825  ENYEDI János provisor, SOMOGYI László provisor, 

SCHMIDT Frigyes inas, WANNÁK Rudolf segéd
1826 KOSZTYIK János segéd, HEINRICH Ferenc inas
1827 GRINDL Károly provisor, MÜLLER István segéd
1828 KOSZTYIK Ferenc provisor
1829 HEINRICH Ferenc segéd
1830 SCHERFEL Jonathan provisor, VÁCZI Károly segéd
1831 WALDE János segéd
1832 REINER József segéd
1834–1836 ZWIEK Zsigmond segéd
1834–1837 PFEILSTICKER Ernest provisor
1834– 1837 RÁTZ Dénes inas
1838–1839 FRECHENEK Károly inas
1838–1840 TOMTSIK Lajos provisor
1840–1842 PAIN Károly inas
1841–1843 MAÁR Eduárd provisor
1844 PÜTTER József segéd, VATZOLINI Lajos inas
1845 EBENSPANGER Károly segéd
1846–1847 BAUER Károly inas
1846 FARKAS Zsigmond segéd
1847 TIMÁR József inas
1847–1848 GOTTIER Lipót segéd
1848 STRAUB Antal segéd
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1854  FRENDA Károly segéd, ELSZÁNT János gyakornok,  
1854/1611., T.F.O. iratai

1858–1861 WINKLER Ferenc okleveles gyógyszerész segéd
1861  ZSOLDOS Lajos segéd, HORVÁTH Imre gyakornok   

1861.évi ikt. Szám nlk.
1862 GHOFFER Nándor segéd, 1862.évi
1862–1863 KOVÁCS Kálmán gyakornok, 1865.évi
1863 BERGHOFFER Nándor segéd, 1864.évi
1865 KOVÁCS Kálmán segéd, 1865.évi
1871  SOMKOVICS József segéd, DUTKAI Róbert gyakornok 

Ikt.sz.nélk. 1871.évi gytr.vizsg.jk.
1871–1872 GUNHARDT Lipót gyakornok, Bm.törv.hat.iratai 92/1873.
1872  NEDECZKY Árpád segéd, CSÁSZÁR Károly gyakornok  

gytr.vizsg.jk. 297/875
1874  WINKLER Ferenc felügyelő, GUNHARDT Lipót segéd,  

CSATÓ Gábor gyakornok 
1876  WINKLER Ferenc felügyelő, KANCZA István segéd,  

LAVNI István gyakornok (Alisp.iktató 318/878)
1877  WINKLER Ferenc felügyelő, KANCZA István segéd,  

LAVNI István segéd 
1882  GUNHARDT Albert felügyelő, MOLDOVÁNY Károly segéd  

(Alisp.ikt. Tiszti orv.ir. 882/583)
1898–1900 HOLDY Kálmán segéd 
1890–1917 WINKLER Lajos kezelő, felelős vezető (okl. 1881, Kolozsvár)
1900–1902 STRÁZSAI Antal okl. gyógyszerész (okl. 1892, Bp.) 
1900–1903 BESSENYEI Dezső okl. gyógyszerész (okl. 1892, Bp.)
1902–1907 BRENNER Zoltán okl. gyógyszerész (okl. 1900, Bp.)
1907–1908 TORANJA Imre okl. gyógyszerész. (okl. 1906, Bp.)
1908–1910 GERGELYFY György okl. gyógyszerész (okl. 1907, Bp.)
1911-ben  SZOMOR László gyakornok, (gyak. vizsg. 1889),  

LUKÁCS Dezső okl. gyógyszerész (okl. 1911, Bp.),  
KUSZELNER Károly okl. gyógyszerész (okl. 1910, Bp.)

1912–1913 TRUMBL Kálmán okl. gyógyszerész (okl. 1911, Bp.)
1913–1914 KÉLER Endre csak gyógyszerész (végbizt. 1912, Bp.)
1915–1916 BODOKY Ida  gyakornok (gyak. vizsga 1915)
1920–1926 BODOKY Ida okl. gyógyszerész (okl. 1920, Bp.)
1920–1921 WINKLER Ferenc nem okl. gyógyszerész
1921-ben GERGELY Károly gyakornok (gyak, vizsg. 1921)
1925–1927 WINKLER Ferenc okl. gyógyszerész (okl. 1925, Bp.)
1925–1926 V.SZAKMÁRI Zoltán okl. győgyszerész (okl. 1924, Bp.)
1926–1927 V.SZAKMÁRI Zoltán okl. gyógyszerész (okl. 1924, Bp.)
1927–1942 WINKLER Ferenc fel. vezető (okl. 1925, Bp.)
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A személyi adatokban szereplő megkülönböztetések: inas segéd, gyakornok, gyógyszerész, 
nem okleveles gyógyszerész stb., mind a kötelezően előírt gyógyszertári gyakorlati idő 
egyes állomásait jelentették.
A provisor megjelölés a gyógyszerészi tevékenység kényszerű állomása volt, ugyanis ahhoz, 
hogy valaki önállóan gyógyszertárat alapíthasson, ahhoz provisorként is kellett dolgoznia 
egy meghatározott ideig.6

A gyógyszertár Felszerelése, berenDezése

Egy 1848-ban tartott vizsgálat alkalmával felvett jegyzőkönyv alapján próbálom megköze-
líteni a gyógyszertár felszerelésére és berendezésére vonatkozó adatokat.
A vizsgálat időpontjában dr. TORMÁSSY Lajos tisztiorvos, aki több mint 50 évig viselte 
ezt a tisztséget, a 32 éves PEER Jánost találja a gyógyszertárban:
(MNL BéML Gyula –Tiszti orv. iratai. Gytr.vizsg.jkv. 917-932/1848.)

1./ A tulajdonos mellett a 27 esztendős GOTTIER Lipót serénykedik, aki Szepes megyé-
ből származott Gyulára. Diplomáját alig egy éve, 1847-ben, nyerte Budapesten .
Ő PEER első segédje. A második segéd valamivel fiatalabb, csak 25 éves. Róla nem is kell 
ennél többet feljegyezni a jegyzőkönyv lapjaira. 
A gyógyszertárról az alábbiak állapíthatóak meg:

2./ „Az épület, melyet a patikának előbbien tulajdonságaitól bérben bír, jó helyen áll 
és alkalmatos, magában foglalja a lakószobákon kívül a tiszta, világos és tágas boltot, a 
mellette lévő, jól elrendezett és czifra materiális kamrát minden szükségekkel jól ellátott 
laboratóriummal együtt, van világos és tiszta kis pincéje, s a padláson herbáriuma.”

3./ „Kisebb s nagyobb fontjai és mértékei hitelesek s tökéletesnek találtattak. Előmu-
tattak a szükséges könyvek is, nevezetesen az Ausztriainak mind a 3-dik, mind a 4-dik 
legújabb kiadásai. Az orvosi szereknek legújabb, csak 5 éves taxája (1843. május 30-i), 
továbbá a protocollum, melybe a kiadott mérgeket, meghatározott rovatok szerint – és 
végre másikat, melybe a hónaponkénti defektusokat írja be.”

A vizsgálati jegyzőkönyv további pontjai alapján arra lehet következtetni, hogy a gyógy-
szerkészlettel, a receptek taxáival, a tulajdonos személyével stb. a tisztiorvos tökéletesen 
elégedett.
A „Megváltó” Gyógyszertár több évtizedes hegemóniájának 1850-ben lett vége. 
A „Szent Háromság” Gyógyszertár alapításának eseménye törte meg a csendet, a nyugal-
mat, s az egyedülvalóság örömeit.
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Osztrák Gyógyszerkönyv, előlap 1770-től 
a „Megváltó” Gyógyszertár működése 
idején

Gyógyszerárszabás, 1765
Számla, árjegyzék, 1848 

„Megváltó” Gyógyszertár
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Gyógyszertároló edények  
(folyadék- és porüveg)
„Megváltó” Gyógyszertár                           

Winkler Ferenc bizonyítványa
„Megváltó” Gyógyszertár
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Winkler Ferenc tagsági könyve 1946., „Megváltó” Gyógyszertár

Gyógyszerkészítő eszközök 
a XIX. sz. elejéből
„Megváltó” Gyógyszertár
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A Winkler patika 1917-ben egy gyulai képeslapon („Megváltó” Gyógyszertár)

A gyulai gyógyszertárak településein belüli elhelyezkedése 1950-ig
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A „ szent HárOmság” gyógyszertár 
létesÍtésének előzményei és A gyógyszertár 
ADAtAinAk áttekintése, 1850–1950

Egy újabb gyógyszertár megnyitása elől 1850-ben már nem lehetett kitérni. A lakosság és 
a tisztiorvos részéről már 1848-ban is egyre sürgetőbben jelentkeztek az igények. 
A nagy forradalmi megmozdulások, a megváltozott politikai helyzet, a nemesi vármegyét 
felváltó új közigazgatási rendszer, amely arra törekedett, hogy minden fontos és jogos 
kérés elintézést nyerjen, végre napirendre tette a másodikként működő gyógyszertár kér-
dését is a gyógyszertár létesítésének jogaiért.6

A beadványok Müller István, Pain Károly és Gottier Lipót tollából származtak, mindhár-
man dolgoztak korábban a „Megváltó” Gyógyszertárban.
A három „esedező” személyére vonatkozóan dr. Tormássy Lajos írásaiból tudhatunk meg 
többet. A „Belügyi Ministérium”-hoz íródtak a tisztiorvos „véleményes” jelentései, a hiva-
tali út első lépcsőin át, és a főorvos nem fukarkodott a véleményekkel. A jelentéseket a 
Minisztérium szorgalmazta.
Néhány idézet dr. Tormássy véleményes jelentéseiből elegendő ahhoz, hogy tisztában 
legyünk az esélyek állásával, nem annyira a minisztériumban, mint inkább itt Gyulán.      
(MNL BéML Gyula,Képv. Test. jk. 879/1849, Tiszt.orv. ir. 1850/1040 , Tiszt.orv. 1-7.sz. 
1850/1068.)
A főorvos első levelei 1850 februárjában íródtak, az utolsó „bombák” pedig 1850. júni-
usában robbantak Pain Károly feje felett, méghozzá olyan intenzitással, hogy Pain 1850. 
szeptember 12. keltezésű utolsó kérelmező indítványait alig néhány nap alatt utasították 
el. 
Íme az idézetek:
„Márc. 9-én beadott jelentésemben első helyre Müller Istvánt, Pain Károlyt pedig, mint min-
den tekintetben a leggyengébbet a harmadikra tettem. Nyiltan megmondván, hogy ő hol 
töltötte mint segéd a kiszabott éveket.”
„Müller Istvánt, kit nem a köz vagy tudatlan, ahhoz nem értő nép, hanem az egész értelme-
sebb nép szívvel és lélekkel akarja pártolni, s kéri a szabadalomnak ő részére kiadatottságát 
kieszközölni méltóztassék.”
„Pain Károly 19 évesen szegődött el gyakorolnak 3 évig. Gyenge felfogású, kellő alap nélkül. 
Három év mulva remény hijján felszabadították.”
„Egyetlenegy valamiféle bizonyitványa van, de az hamis.”
„Mit lehet egy ilyen gyógyszerésztől várni, akinek oklevele ugyan van, de nincs tudománya.”
„A szeszes italokat vedli a Fekete Sas vendéglőben – s onnan mulatságból késő éjjel, s nehéz 
fővel hazabotorkál.”

Müller István magasztalásaiból nem idézek, egyetlen részlet is elegendő volt. Gottier nem 
lehetett igazi rivális, róla nem sok szó esik.
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Ami dr. Tormássyt illeti, a későbbiek során kétségeim támadtak az iránt, hogy Painról tett 
kijelentései a valóságnak minden tekintetben megfelelnek-e. Aki számára ellenszenves 
volt, az keresztet vethetett magára, annyi bizonyos.
Dr. Tormássy „szigorú ember” volt, attól sem riadt vissza, hogy a sétabotját használja és 
nem éppen lovagias célokra. Szigorából kellő ízelítőt kapott az a szerencsétlen gyógysze-
rész is, aki a legnagyobb megdöbbenést váltotta ki Gyulán azzal, hogy 1850. december 20-
án a három „hivatalos esedező” ellenére megkapta az új gyógyszertár létesítésének jogait 
(MNL BéNL Lajstr. 1851/9669, Jog:29298/1856. M. kir Kormány)
Müller István, aki régi gyulai család sarja volt, a döntés után elköltözött Gyuláról.6

LUKÁTS (későbbiekben Lukácsnak írták) Ágoston volt a „kiválasztott” személy – már 
amennyire „kiválasztott” személynek nevezhető azok után, hogy Nagy-Enyeden lévő gyógy-
szertára porrá égett, s a teljes csőd, amelynek szélén állott családjával együtt, még a Mi-
nisztérium szívét is meg kellett, hogy indítsa. (Gytr.vizsg.jk.1169/1851.)
Dr. Tormássy Lajos keserű szájízzel tett eleget kötelességének 1851. május 13-án, amikor 
a gyógyszertár megnyitása előtt megvizsgálta a létesítményt.
 

„Jegyzőkönyv a gyulai 2-ik patikában végbevitt  
vizsgálatról.

1./ A gyógyszertár helye:  Gyula, Nagy Magyar Város, Városház utca (a főorvos elírása, mert 
Megyeház utca volt).

2./ Czímje: „Szt. Háromsághoz.”

3./ Tulajdonos:  Lukáts Ágoston 37 éves, római katolikus. Erdélyben született. Károly fehér-
vári születésű. Diplomáját Pesten 1840-ben szerezte. Több folyamodó közt ő nyerte meg az 
engedelmet Gyula 2-ik gyógyszertárának megnyitására a Magyar kormány ideiglenes elnöké-
től, B. Peringer ő kegyelmes Méltóságától 29298 szám alatt 1850. dec. 20-án.

4./ A felügyelő : ő maga a tulajdonos.

5./ Segédje:  Fabricius Zsigmond 29 éves evangélikus. Bars megyei születésű Szeleszténből, mint 
segéd, több éveket szolgált Déván, Csákváron, Vágujhelyt a legközelebb Békésen, gyakornoki  
3 ¾ éveket Verbán töltötte, mult oskolai évben elvégezte a gyógyszerészi tanfolyamot is.

6./  Gyakornok még nincsen.”

A jegyzőkönyv 7–10. pontjáig az alábbiak olvashatók:
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„A gyógyszertár a város közepén a piatzon a legszebb, legjobb helyen áll.”

„Butorzata igen tsinos, a polcok, fiókok s a kiszolgáló asztal mind kemény diófából, az fiókok 
üveg huzókkal,az edények aranyozott bécsi porcellánból, az üvegek metszettek beleköszörült 
dugokkal, politurozott szelencékkel, s mind ezek szép felirásokkal figurázva, jegyezve. „
„Az orvos szereket mind és egyenként átvizsgálván általán fogva jó minőségünek találtam, ne-
vezetesen a fákat, füveket, virágokat, héjakat, magvakat, gyümölcsöket, gyökereket, valamint 
gumikat és gumimagvakat is valódinak, tisztának és frissnek, az etzeteket, lepárolt vizeket,  
az aqua carm. conim. hijjával, tulajdon kellemes illatuak és tulajdon erejüek, ugy a lepárolt 
olajokat is. Az extraktumok, Eleosacc, sirupok kellő sürüségüek, nem kozmások, nem pené-
szesek, a szállitmányok, alkohol, különféle tincturák, liquorok…jók.”

„Végezetvén különféle ásványi anyagokat föld-lug és fém szerü közép sókat és tisztának, ke-
nőcsöket, flastromokat, jól készítve, tisztán takarva s jól eltárolva étolajban elegendő meny-
nyiségben találtam.”

„Meitner féle araeometer még nincs, de már meg van rendelve.
A diszpenzatóriumban rendelt kémszerei megvannak.”

11./ Különféle mérlegei, s azokhoz való mértéksulyok hitelesek, kiszolgáltató asztala mindazok-
kal, s a többi szükséges készletekkel, mint réz és porcellán mozsarak különfélék, kanalakkal 
kellőleg ellátva.

12./ A gyógyszerészi mühely ugyan szükötske, de különben világos és czifra, kisebb nagyobb 
ütőkkel, serpenyőkkel, edényekkel s minden szükséges készletekkel el van látva.

13./ Gyógyszerészi raktára száraz, tiszta és jól el van látva rendezve.

14./ A pinczéje száraz és szellős tiszta és a benne lévő szereket, ugymint lepárolt vizeket s ola-
jokat, külömb féle spiritusokat, uguentumokat elegendő menyiségeben s felirásokkal jegyzeve 
találtam.

15./ Füpadlás világos, szellős, az idő viszontagsága ellen védve, elegendő időleg ellátva füvek-
kel, virágokkal, gyökerekkel, jól elrendezett, a neveikkel bélyegezett kisebb nagyobb ládákban.

16./ Gyógyszerészi utasítás, Diszpenzatótiuma és taxája megvagyon, a gyógyszerészi gyakorlat 
a méreg eladását illető rendszabályok gyűjteménye N. Enyeden a tűz áldozatja lett egyéb va-
gyonával együtt, amik után érkeznek, azokat külön beirni és megőrizni fogja.

17./ több szakkönyvekkel bír.
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Előmutatta: Ekv. Manual.
 Chemis S. Jarabb.
 Schule Der Chemis v Ströck.
 Hard Meyer Pharmacologia.
 Nendtvich: Műipari vegytan tankönyv.

18./ A híjjányok beírására szerzett könyvetskét előmutatta, orvosszervi szükséges készletet 
beszerzi. Belföldről T Sögeltől és Hoffmann Józseftől és Pfanzerttől Bécsben.

19./ Hitelkönyvet fog készíteni, s a hátra maradt recepteket rendben fogja tartani s azonnal 
meg is taxálni.

20./ Ezen pontra nézve a tulajdonosnak erkölcsi magaviseletét, műveltségét a maga alkalma-
tosságát, mindjárt egyszóval személyzetét illetőleg jelenleg még fennen bizonyitót nem mond-
hassunk, de az eddigiekből itélve bátorkodok felőle minden szépet és jót reménykedni.

Végezetül: Ezen gyógyszertárt kellőleg felszerelve, s minden szükségletekkel ellátva találván, 
annak megnyithatását megengedni kötelességünknek tartozunk. ”

A gyógyszertárat 1851-ben nyitotta meg Lukáts Ágoston. Az épületre az előkészületek, vagy 
az engedélyezés időpontja miatt ez a szép kerek szám került fel:

Fund. 1850.”

A gyógyszertár ADAtAinAk áttekintése  
1850–1950-ig

Alapításának időpontja: 1851. év
Alapítója: Lukáts Ágoston okl. gyógyszerész (okl. 1840, Bp.)
Elnevezés: „SZENT HÁROMSÁG ”
Helyei: Megyeház utca 1840 előtt6

 Megyeház u. 2351. szám 1840-ben
 Vármegyeház u. 135. 1859-ben
 Vármegyeház u. 8., majd 4. 1870-ben, majd 1910-ben

A város első kövezett utcája volt ez, ahol a gyógyszertárat megnyitották.10

(MNL BéNL Tiszti orv.ir.gytr.vizsg.jk. 1169/1851., Térképek: BmT 141., 38., 184., 183.)
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A gyógyszertár tulAJDOnOsAi12

1850–1863 Lukáts Ágoston okl. gyógysz. (Okl. 1840, Bp.)
1863–1882 Örley István okl. gyógysz. (1224/57. sz. engedély)
1883–1887 Örley István örökösei, képviselete: Örley Károly
1887–1889 Örley István örökösei: Gondnok: Nagy Jenő okl. gyógysz.
1889–1912 Nagy Jenő, majd özv. Nagy Jenőné
1912–1918  özv. Nagy Jenőné 2/3 részben (937/1912. sz. eng.) 

Nagy Stefánia 1/3 részben (jogerős bírói ítélet alapján) 
1918. május 7.–1921
 Mezőtúri Gazdasági Takarékpénztár 
 Kezelő: Tersánszky Károly okl. gyógyszerész (okl. 1882, Bp.) 
1921. november 10. –1925. november 25. 
 Rácz Jenő okl. gyógysz. és Király Lajosné.
1925. november 25. – 1931
 Békéscsabai Takarékpénztári Egyesület
1932 Kelemen Zoltánné magánzó, Kezelő: Király Lajos okl. gyógysz.
1932–1934 Kelemen Zoltánné 3/10 részben, Király Lajos 7/10 részben
1934  A reáljogú gyógyszertár tulajdonjogának teljes felaprózódása következik. 

Kelemen Zoltánné a 3/10 részéből elad 1/4–1/4 arányban Laufer Sán-
dor és Laufer Sándornénak egy részt. Kelemenné tulajdonának 50% -át 
jelenti ez.

1934. május első hónapokban
 Király Lajos 7/10 részben
 Kelemen Zoltánné 1,5/10 részben,
 Laufer Sándor, Laufer Sándorné 1,5/10 részben
1934. május 26. Király Lajos vásárolt Kelemen Zoltánné maradék részéből 15/100-at. 
1934. május 29.  Király Lajos a Kelemen Zoltánnétól vett részből elad Soltész Istvánnak 

egy bizonyos részt és a saját részéből is.  
1934. végén A Kelemen Zoltánné tulajdonán kívül eső rész huszadokra osztható.
 10/20 rész: Laufer Sándor tulajdona 
 4/20 rész: Laufer Sándorné tulajdona
 3/20 rész: Király Lajos tulajdona
 3/20 rész: Soltész István tulajdona
1934. végén  Soltész István újabb részt vásárolt Kelemen Zoltánnétól,  

a Kelemen Zoltánné tulajdonának 10/100-ad részét.
1935. elején századokban kifejezve az alábbi a tulajdonarány:
 50/100 rész: Laufer és neje
 15/100 rész: Király Lajos
 10/100 rész: özv. Kelemen Zoltánné
 25/100 rész: Soltész István
 A gyógyszertár kezelője dr. Lukács Jenő okl. gyógyszerész



26

A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig

1936  Soltész István megvásárolja özv. Kelemen Zoltánnétól a 10/100-ad részt.
 A vásárlást a BM.250968/1936 .XII. sz. alatt hagyja jóvá.
1936 Soltész István 35/100-ad rész
 Király Lajos 15/100-ad rész
  Laufer és neje 50/100-ad rész, Lauferék megválnak a rájuk eső résztől 

1936-ban.
1936 végén 50/100 rész:  Dávid István és neje
 35/100 rész:  Soltész István 
 15/100 rész: Király Lajos tulajdona.
 Felelős vezető ekkor Soltész István
1937 Felelős vezető: Dávid István
1937  Bírói árverésen elkobozták az eladósodott Király Lajostól a15/100-ad 

részt és Dávid István és neje részére odaítélik.
1937. év végén 65/100 rész: Dávid István és neje és
 35/100 rész: Soltész István tulajdona.
  A gyógyszertár felelős vezetője és gondnoka 1941. november 1. – 

1949. július 20-ig Soltész István, okl. gyógyszerész.
  (Soltész István 1937. október 1. – 1941. augusztus 20-ig a „Szent Margit” 

Gyógyszertárban dolgozott, Gyulától távol.)33

A tulajdonosok felsorolásának végeztével egy matematikai feladványra is pontot tehetek, 
az adatokat pontosan kimásoltam a hitelesség kedvéért.
Mikorra a gyógyszertárat majdnem teljesen felvásárolta Soltész István, államosították.
Soha el nem múló fájdalmat okozott ez Soltésznak. Gyakran emlegette évtizedek múltán 
is: „három szent is védte, mégis elvették”.33

A Fraller és Soltész család a XIX. század közepétől fokozatosan asszimilálódó részét ké-
pezte a német polgárságnak. Fraller István hadseregszállító volt már 1848-49-ben, de 
honvédségi szállító volt később is.
Soltész Béla 1909-ben vette át apósától a sütödéjét. Az 1930-as évekre 14 alkalmazott 
dolgozott, igen korszerű gépekkel. Elegendő tőkét biztosított Soltész István édesapja a 
„Szent Háromság” felvásárlásához.32

A gyógyszertár AlkAlmAzOttAi13

1850–1852 Fabricius Zsigmond segéd
1861–1862 Müller Károly segéd
1862–1863 Müller Károly felügyelő
1861–1865 Hermann Mihály segéd
1866 Decsi Dezső segéd
  (Gytr.vizsg.jk.ir. 1169/1851, ikt. sz. nélk. 1862., 1863/1865. gytr,vizsg.jk. 

1866)
1871–1872 Dermés Pál segéd
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1874–1875 Jánosi János segéd
1875 Szláber Géza gyakornok
1875–1876 Császár Károly segéd
1877  Csató Gábor segéd  

(Gytr.vizsg.jk.ir.1871.297/1875.,297/1875., gytr.vizsg.jk.1876.alisp.318/878.)
1882 Szakmann Sándor segéd
1888 Kreba Gyula gyakornok
1898–1900 Örley Gyula okl. gyógysz. segéd
1901 Örley Gyula okl. gyógysz. segéd
1902 Király Gáspár okl. gyógysz. segéd
1902 Barabás Dénes okl. gyógysz. segéd 
1903–1904 Örley Gyula okl. gyógysz. segéd
1904–1908 Török Miklós okl. gyógysz. segéd
1908–1909 Vincze Dénes okl. gyógysz. segéd
1909 ifj.Geszterédy Ferenc gyakornok
1909–1910 Balogh Lajos okl. gyógysz. segéd
1910 Medema József gyakornok
1910–1912 Kövér Ödön okl. gyógyszerész
1912 Geszterédi Ferenc okl. gyógyszerész 
1912–1912 Kéler Endre gyakornok
1913 Weszelowszky Erzsébet okl. gyógyszerész
1913–1914 Bartoffy Jenő okl. gyógyszerész
1914–1915 Kiss Ilona okl. gyógyszerész
1916–1922 Kiss Ilona okl. gyógyszerész
1922 Gergely Károly gyakornok 
1926 Kertész Dezső gyakornok
1926–1928 Nagy Kálmán okl. gyógyszerész
1933–1934 Soltész István okl. gyógyszerész
1934–1935 Soltész István okl. gyógyszerész
1935 dr. Lukács Jenő okl. gyógyszerész, felelős vezető
1935 Szabó Mihály felelős vezető
1935 Rohoska Judit okl. gyógyszerész
1925–1937 Soltész István okl. gyógyszerész, felelős vezető
1937–1941 Dávid István okl. gyógyszerész, felelős vezető
1941–1949 Soltész István okl. gyógyszerész, felelős vezető

A gyógyszertár felszerelésére és berendezésére az 1851-ben felvett vizsgálati jegyzőkönyv 
némi támpontot ad, Soltész István beszámolójával teljesebb képet kapunk.
A gyógyszertár officinája rendkívül kicsi volt, a bejárati rész egyszerű. Az állványedénye-
ken jellegzetes „méhkas” díszítés koszorúzta körül a feliratot a gyógyszertár működésének 
kezdetén vásárolt edényeken, a később vásárolt a porcelán- és üvegedényeken már csak 
aranyozott kör övezte a feliratot, vagy teljesen elmaradt a felirat határolása.
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Az alapító a csőd következtében nagyobb anyagi áldozatokra nem volt képes, a későbbi 
tulajdonosok fokozatosan bővítették a készletet és gazdagították. Fél-drágakőből készült 
edényke is volt a készletben. A folyadéküvegek egy része mély tintaszínű, kobalt üvegből 
készült. 
A bejárati ajtó keskeny volt, mellette ugyancsak keskeny kirakati résszel. Az udvar nem 
egy gondozott kert benyomását keltette, inkább őserdőre emlékeztetett.
A gyógyszertár egyik résztulajdonosának, Soltész Istvánnak a beszámolójából idézek né-
hány mondatot, mert igen érdekesnek találom:
„A patika berendezése nagyon szép, korabeli Bieder-mayer bútorzata volt, cseresznyefából 
készült intarziás berakással.”
„Egy időben a múzeum is kérte. Különösen a recepturai része volt szép gyökér intarziával 
díszítve, a bejárati rész felé néző oldala tükrös és üvegezett volt.”
„A patika, a Vármegyeházával és a Harisnyakötőgyárral volt szomszédos. A kertje tele régi 
szép fenyőkkel, jegenye-, nyárfákkal és thuja fákkal, jázmin bokrokkal.”
„Az 1940-es években jó közepes forgalmi patikának számított.”
„A II. világháború alatt egy akna megrongálta a gyógyszertári épület elejét, és a tetőrészt, a 
berendezés teljesen ép maradt.”
„A bombázások után méteres falakat találtak a fundamentum alatt és befalazott járato-
kat.”
„Itt vezetett el egy alagút a régi iskola és az Ó-vár közötti szakaszon.”
„Az iskolai részen pedig egy török fürdő romjaira bukkantak. A gyógyszertár megalapítása 
előtt az épületben csendőrlaktanya működött.”

A gyógyszertár Helyiségei

Officina, laboratórium, raktár, iroda és inspekciós szoba. Az udvarban különálló üveg-
raktár és egy desztilláló helyiség található.
Abban az időben, amikor Örley István örököseinek a tulajdonát képezte a patika;
 az egyik Örley- lány rendkívül rossz természetével, a személyzet agyondolgoztatásával úgy 
kivívta maga iránt a gyűlöletet, hogy az egyik laboráns éjjel baltával agyonütötte őt.
A Winkler és a Nagy Jenő patikának volt egy régi, öröklött szokása. Húsvét első esté-
jén, nagyszombaton görögtüzet gyújtottak a gyógyszertárak előtt. A „Megváltó” vöröset 
lithiumból és sellacból, a „Szt.Háromság” zöldet strontiumból. 
Amikor a körmenet a szentségekkel elvonult a gyógyszertárak előtt, csodálatos színpompa 
volt a fogadtatás.
A gyógyszertárnak dupla padlást építettek, az alsó részen herbárium volt, a felső rész pe-
dig üvegek tárolására szolgált. 
A gyógyszertár régi tulajdonosai szódavíz-gyártó engedéllyel is rendelkeztek.
A szódavíztermelő üzem az udvarban működött egy különálló helyiségben. A szódavíz 
elszállítására lovakat és kocsit is tartottak.



A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig

29

A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig

A gyógyszertári eszközök között
– kúp-gép,
– desztilláló készülék,
– sterilizáló készülék,
– tinctura prés, stb szerepeltek.

A „Megváltó” és a „Szt.Háromság” 38 évig működött együtt a gyógyszerellátásban Gyu-
lán.
A két gyógyszertár alig 500 méternyire állt egymástól Az első esztendőkben jól megfértek 
egymás mellett a tulajdonosok. Az 1851-ben történt „borzasztó visszaéléseknek s pazar-
lásnak”, melyet egy magát seborvosnak kiadó személy, Nagy Ferenc követett el a megyei 
rabok számára felírt gyógyszerekkel, egyaránt nem örült egyikük sem. 
Hogy kárt ne valljanak, a tisztiorvos felszólítására megszüntették a gyógyszerkiadást Nagy 
Ferenc vényei ellenében a kincstári,vagy közalap terhére. (MNL BéNL Alisp. ikt. Tiszti orv.
ir. 53/122/1851)
Nagy Ferenc a kiszabott határidők után sem tudta előmutatni a diplomáját. 1855-ben 
Lukács Ágoston még úgy emlegeti Peer Jánost az egyik hivatalos levelében, mint barátot, 
akire „szerénysége és hozzávaló jósága” jellemző. 
A kórház, honvédség, közalkalmazottak és a rabok ellátása felváltva a legnagyobb békes-
ségben történik a két gyógyszertár között.
A csatabárdot 1854-ben a kórházi főorvos panaszán felindulva, dr. Tormássy Lajos ássa ki 
a földből és Lukács Ágoston az, aki a már korábban említett okok miatt „keresztet vethet” 
magára. (MNL BéNL Tiszti orv. ir. 1303/1852., 1393/1859., 1456/1854., 1456/1854.)
A bonyodalmak aprólékosabb részletezése helyett dr. Tormássy jelentését részletezem, 
melyből világosan kiderül minden, ami az üggyel kapcsolatos.
„Alulirott többször tapasztaván helybeli gyógyszerész Lukáts Ágostonnal részint az ársza-
bály, részint a rendelvények elkészítése és kiszolgáltatást illető kihágást és vétséget (megjegy-
zem, 1854-ig erre semmiféle jel nem mutat a tiszti orvos iratai között), nevezetesen a 
közelébb mult napokban egy veszett kutya marás alkalmával égető kő helyett (lapis causticus) 
százszázalékkal adatott segédje által ollyat, melly már régibb lévén, magában széjjel olvadt, 
s azáltal vegytanilag szénsavas hamaggyá átalkaluván, égető (causticum) tzélra többé nem 
használható, az árát azoban amannak tette fel, mint a kezemnél lévő eredeti rendelvény 
mutatja, pedig taxa szerint nagy a különbség, amannak latja 20, emezé pedig 2 1/2 p. forint 
lévén.
Mai napon pedig beküldődvén hozzám egy üveg a kórházból, amelyben rágó híganynak 
mészvizbeni olvadékja szikfű virág tincturával keveredve volna, mely barnás szinével elárul-
ván, hogy nem jól van készitve. 
Tüstént a régi (Peer-féle) patikába mentem s ugyanazon rendelvénnyel 1/4-ét jelenlétemben 
elkészítettvén, összehasonlítás végett Lukáts gyógyszerészhez küldöttem – el nem mondha-
tatlanul meg akarván őtet hibájáról (mint már egyszer a minapjában egyszer ugyanezen 
olvadékkal szemére is vetettem) győzni, magam is odamentem, s őtet a legnagyobb méregben 
találtam.
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Borzasztóan kifakadt ellenem, s engemet forma szerént megtámadott, mondván, hogy nekem 
már félábam a koporsóban van, én őtet üldözöm, a neveletlen gyermekivel együtt megölöm, 
hogy én őtet botozom, hogy ő ezt a dolgot abba hagyja, ő egyenesen Ő felségéhez királyunkhoz 
fog menni, hogy ő velem, mint minden patikárius az orvosokkal egyenrangban van. (A főor-
vosa pálcájával a fenekére ütött a patikusnak.)
(E – szerént tehát ő nekem nem alárendeltem.) Több efféle szavat badar s fájdalmasan sértő 
kifakadását tovább nem hallgatván, azzal távoztam tőlle, hogy egyenesen nagyságodnak (ez 
alatt a Békés-Csanád megyék főnökét kell értenünk) fogom ezen dolgot bejelenteni, mire 
ő nagy dühösen – „ő is megy, mert ahol én leszek, ott akar ő is lenni.” Hiába mondtam, 
hogy szükségtelen, mert hiszen majd ki fog hallgatani, semmit sem ért, még hamarabb felért 
nálamnál a terembe, honnan lejövén, a kórházi szolgától elvette mind az általa, mind a Peer 
patikájábn készített olvadékot, s mint tudom, Nagyságodnak tisztelettel letette. 
Ezek így lévén, hivatalos tisztelettel kérem nagyságodat, hogy e tárgyban a szükséges vizs-
gálatot megrendelni, s annak eredménye szerént igazságot szogáltatni, minden esetre pedig 
Lukáts gyógyszerészt rendre utasítani, vele a – subordinatiót – éreztetőképpen elismertetni, 
nekem pedig midőn hivatalos kötelességemben minden kedvezés vagy gyülöltségtől mentesen, 
szigoruan, de lekiismeretesen eljárjék, méllyen szivembe hatott megbántásomért elégtételt sze-
rezni méltóztassék.”

Eddig a levél, mely kezdetét jelentette az évekig tartó pereskedésnek és az évtizedes el-
lenségeskedésnek a kórház és a két gyógyszertár között, nem beszélve a főorvos érzelmi 
kitöréseiről.

Dr. Tormássy az ügy kapcsán elégtételt sohasem nyert, utódja, dr. Kovács István nem 
foglakozott a kérdéssel.
Később a hatóság főtisztségviselői pedig még dr. Tormássy működése idején ráuntak az 
„olvadék” históriára.
Addig lelevelezett-levelezett erről a főorvos, míg teljesen „elfelejtette” mi is történt az 
olvadékkal és a subordinátiókérdésnél nem jutott már tovább.
Ettől az időtől kezdve minden Lukácsal kapcsolatos jelentés, irat, taxa stb., ami csak a 
főorvos útján juthatott tovább a felsőbb szervekhez, az 1854-es „háború” jegyeit viselte. 
Pedig dr. Tormássy mentes volt minden „gyülöltségtöl” és „ kedvezéstől” – olvashatjuk.
Íme: 

gyógyszerVizsgálAti JegyzőkönyV 1854. Okt. 30.

„Gyógyszerész mühelye szükötske ugyan, nem is igen tiszta, de világos.”
„Gyógyszerészi raktára szintén szükötske, de egyébként tiszta, dugva tele tömve.”
„Ezen gyógyszertár előbbien jó közhirében mostanában tsökkenni kezd, mire a kiszolgáltatást 
illetőleg a tulajdonosnak átalam tapasztalt részint fösvénységböl, részint kellő tudományos 
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müveltségének hiányából származó hütlensége / mint ezt azonnal fel is jelentem/, valamint 
az ő rendkivüli indultsága, melly miatt elkövetett hibáját elismerni nem akarta, s a törvényes 
alárendeltség /subordinátio/ határán tul ragadtatott – fájdalom önnön kárára – elegendö 
okot szolgáltatva.”
A jegzyőkönyvet dr. Tormássy és Bayer József tanácsosok írták alá. (MNL BéNL Tiszti orv.
ir.1854/1611.)

Lukács Ágoston a jegyzőkönyv tartalmának eltitkolása miatt feljelentette a főorvost – és 
joggal. A BM. 11157 sz. rendelet értelmében dr. Tormássy ezért kellő „feddésben” is 
részesült feletteseitől.  A jegyzőkönyv tartalmát a főorvosnak ismertetnie kellett volna a 
gyógyszerésszel. (MNL BéNL Tiszti orv. ir. 1854/1518., 1854/92.)

„Lukács Ágoston számlái a kórház, a rabok, hajduk és szegények részére kiszolgáltatott gyógy-
szerekről 1854. dec.24.”
„Követelésből lehazudván, helyette 54 ¾ forint utalványozandó.
Aláírás: Dr. Tormássy.”

1855-ben a kórház beszünteti vásárlásait a „Szt. Háromság” gyógyszertártól. Dr. Tormássy 
elégedett. (MNL BéNL Tiszti orv.ir. 1855/1555.)

1855-1857-ig Lukács és Peer János „esedezésivel” és „ellenesedezéseivel” van tele az alis-
páni hivatal irattára. Az okot a „Szent Háromság” Gyógyszertár mellőzése szolgáltatja egy-
részről, másrészről pedig a „Megváltó” – „soronlévőségé”-nek állandó időszerűvé válása, 
a kórház ellátásában. 

Idézetek Lukács Ágoston leveleiből: 
„Mint, hogy ezen évi kiszolgáltatásoknál azon gyakorlat ellen intézkedést valék tapasztalni, 
hogy a gyógyszerek én töllem nem azon módon és rendben határoztattak kiszolgáltatni, mint 
azok a közelebbi mult évben helybeli másik gyógyszertárból kiszolgáltattak.”(...)” ez által én 
jövedelmemnek egy részit elvesztettem, melyre pedig mint terhes családból környezetemnek, 
szerfeletti szükségem van.”
„Elkövetkező évre töllem se tagadhasson meg a megye és kórház részire teendő kiszolgáltatá-
sokból.” (MNL BéNL Tiszti orv. ir. 8392/856)

Peer pedig leveleiben arról ír, hogy ő mit sem tehet arról, hogy a Lukácsnak kijelölt idő-
pontban is őt kereste fel a kórház, amikor pedig ő következik, akkor elvárja, hogy nála 
vásároljanak újra. (MNL BéNL Tiszti orv. ir. 8477/856)

Lukács Ágoston sebeire 1857-ben gyógyulást hoz dr. Tormássy nyugállományba vonulása 
és a „Megváltó” gyógyszertárat ért elemi csapás. Peer gyógyszertárát elkapja a Gyulán tom-
boló tűzvész. A körfal és a tetőszerkezet leég. (MNL BéNL Alisp. ikt. 2312/1857.)
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Peer kérvényét elfogadják, így a „Gyulán létező 40. szám alatti ház újonnan fedél alá való 
vételezése és a körfal 2 lábnyival való felemelése” megkezdődhet. 
A „Megváltó” területileg is bővül ugyanakkor, mert „Peer János és neje Höcl Eleonó-
ra megvásárolhatja a Jevutczó Tógyer 1444. számú háza után járó 1/4 telket és a saját 
40.szám alatti zsellér házához irathatja, mivel a zselléri telkek száma nem szaporodik, 
miután a vevő addig volt zsellér háza földessé, az eladóé pedig földetlenné válik.”
(MNL BéNL Alisp. ikt. 2718/5958)

A felújított gyógyszertár siralmas városképre tekint. Az 1855-56-os árvíz és az 1857-es tűz-
vész martalékaira. A város nyomorúságát fokozza a szabadságharc leverése után idetelepí-
tett lovas-katonaság is, hiszen a katonaság szállás és egyéb költsége magasabb összeget tesz 
ki, mint amennyit a „nemes kincstár ezek fedezetére biztosít.” (Tanácsülési jk. 1857/1860)
A városháza épülete is súlyosan megrongálódott, 1860. február 16-án a város képviselő-
testülete Nuszbek József építészt bízza meg az újjáépítési munkálatok elvégzésével.
A város életében a legnagyobb változást az jelenti, hogy „Gyula, mint középváros önmagát 
szervezte, első hatósági intézkedőkkel bíró önálló Tanácsot alakít.
Az „abszolút kormányt”, „tanácskormány” váltja fel.” „megszervezik a város „Rendezett 
Tanácsát.” Igen emlékezetes lehetett az a közgyűlés, ahol a rendezett tanácsú várossá való 
alakulás kérdését megszavazták.
A győzelmet 517 szavazat vívta ki 321 ellenében, s erről maga az elnök győződött meg az 
asztal tetejére állva.24

Gyula 1859-től lép be a hanyatló városok sorába, a Szolnok-Arad állomásait összekötő 
Tiszavidéki-Vasútvonal Békéscsabán épít állomást, mert a gyulaiakat zavarná az állomás 
zaja.
Békéscsaba fejlődésnek indul a kapitalizmus előretörésével.
Gyula 1871-ben jut állomáshoz, amikorra lemarad a fejlődésben.
1860-ra a régi típusú vármegyei tisztikar elveszti létjogosultságát. Rossz lépés volt a vasút-
építés akadályoztatása.34

A gyógyszertárak életében is jelentősek a változások. Peer János 1861-ben eladja a „Meg-
váltó”-t Winkler Ferencnek, húszezer pengő forintért. 
A „kitűnő szegletnek számító saját cserepes házat” is áruba bocsájtja. 
Az adás-vétel időpontja 1861. október 20–26.
Winkler Ferenc ekkor 38 éves, segédként dolgozott eddig a gyógyszertárban. 
A tulajdonos-változás után a 25 éves Zsoldos Lajos okleveles gyógyszerész lesz a segéd.
Horváth Imrét már Winkler Ferenc alkalmazza november 1-jén gyakornokként, előrelát-
hatólag 4 évre. 
A gyakornok még ebben az évben otthagyja a gyógyszertárat.
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1861-ben a megyében 4854 lélekre és 1,7 mérföldnyi területre jut. 34

– 19 orvostudor
– 5 sebész mester
– 13 polgári sebész
– 11 állatorvos 
– 9 gyógyszerész
– 18 okleveles szülésznő
– 178 paraszt, illetve falusi bába

A „Szent Háromság”-hoz címzett gyógyszertár eladására 1863-ban kerül sor. Már 1862-
ben is felügyelőre van szükség a gyógyszertárban, Lukács Ágoston egészségi állapota mi-
att.34 A gyógyszertár reáljogosítványa szabadon áruba bocsájtható. Besorolását 1860-ban 
nyerte az „Ő Császári és Királyi Apostoli Fenségének 675. számú engedélye alapján”. 
A vevő Örley István okleveles gyógyszerész, aki 1829-ben nyerte oklevelét Pesten. A tisz-
tiorvos megállapításai alapján, „szorgalmas, pontos, feddhetetlen jellemű ember” kezébe 
került a gyógyszertár. A gyógyszertár jogosítványának kérdését 1861-től a gyógyszertár vizs-
gálati jegyzőkönyvekben mindenkor fel kell tüntetni.
(MNL BéNL Tiszti orv. ir. gytr. vizsg. jk. 1863, Tiszti orv. ir. 66533/1863)

A gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyveket lapozva egy új adat kerül napvilágra: az, hogy 
1864-től szaklapokat is járatnak a tulajdonosok.34

A szaklapok megnevezésére nem tér ki a főorvos dr. Kovács István, ebben az időben több-
féle szaklapunk is létezett már. 
– Orvosi Tár. (1841-től)
– „Magyar Orvosok és természetvizsgálók Vándorgyülései” -ről sorozat. (1851-től)
– Gyógyszerészi Hetilap (1862-től)
– Orvosi Hetilap  (1857-től)
– Vegyészet és Gyógyszerészet (1863-tól)

A gyógyszertárak új tulajdonosai anyagi nehézségekkel küzdenek. A jelenség országszerte 
általános. Már 1861-re is sokat veszít értékéből a pénz, a gyógyszertári jövedelem a több-
nyire külföldről származó gyógyszerek megvásárlására nem mindig elegendő. 
Az elértéktelenedett pénzzel a hazai piacokon is nehéz boldogulni. A Királyi Helytartóta-
nács, engedve a Gyógyszerészek Országos Érdekképviseletének, 1861. május 1-jétől hoz-
zájárul ahhoz, hogy „minden egyes orvosi vények összes százalékából 20% -nyi árpótlékot” 
számoljanak fel a gyógyszerészek.
1863-ra némileg javul a pénz értéke, így a 20% árpótlékot 1863. június 1-jétől átmene-
tileg eltörlik. Erre az időre tehető Örley István nagy beruházása is a „Szent Háromság„ 
Gyógyszertárban, akkor vásárolja a gőzlepárlót és a sajtolót is.
(MNL BéNL Alisp. ikt. 1861/1651., Kir. Helyt. Bm-hez 1863/33768)
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1867-ben a gyógyszerészek számára igen sok kellemetlenséget jelentő rendelet lát napvilá-
got. Megszigorítják a közalapok terhére rendelhető gyógyszerek kiadására és elszámolására 
vonatkozó addigi rendelkezéseket. A benyújtott számlák felülbírálásának és kifizetésének 
ideje elhúzódik, a gyógyszerészek kérvények özönét küldik a felsőbb hatóságok felé, hogy 
az őket megillető pénzt végre megkaphassák.
(MNL BéNL Tiszti orv. ir. gytr. v. jk. 1864., Tiszti orv. ir. 4211. sz. r. 1868.)

Winkler Ferenc pl. az 1867-ben benyújtott számláinak kiegyenlítéséért az egész 1868-as 
évben levelezést folytat a hatóságokkal. 
Már abban is kiegyezve végül, hogy a követeléseiben szereplő „537 pengő forint 39 
krajczárnak ” legalább a 2/3 részét előlegezzék meg számára.
A várt előleg helyett azonban egy felelősségre vonó levél érkezik az államtitkár aláírásával 
a tisztiorvoshoz.
(MNL BéNL Tiszti orv. ir. 385/1662., Tiszti orv. ir. 577/1868.)

Winkler számláin két ízben szerepel a „Zittmann- főzet” rendelése, egy ízben pedig a 
„szárcsa - gyökér” elszámolása, holott az új rendelet közalap terhére ezek rendelését meg-
tiltotta. ( A „Zittmann-főzet” is tartalmazott „szárcsa-gyökeret”.)
Winkler számláit dr. Dubányinak, a kórházi főorvosnak az államtitkárhoz írott levele 
után kénytelenek végre kiegyenlíteni. A levél fényt derít a félreértésekre.
(MNL BéNL Később PHHg I. felvette, Tiszti orv. ir. 1353/1868)

Részletek a levélből:
„a gyulai kórház nem közkórház, kiadásai nem terhelik a közalapot.”
„A megyei, vagy helyesebben magánorvos által alapított kórházban a betegek létszámát leg-
többnyire idült buja kóros egyének teszik, kiknek gyökeres gyógyítása, valamint ezelőtt, ugy ez-
után is egyedül Zittmann –főzet és szárcsa-gyökér /Sarsaparillea radix/ adagolásában véltem 
feltalálni, minél fogva mint addig, míg arra nézve, hogy illy esetekben mit szabad és mit nem 
szabad rendelni, kellő utasítást nem kapok, a nevezett szereknek alkalmasságát - emberség 
iránti tekintetből – annál is inkább igénybe fogom venni, miután a kórházunkban rendelt 
gyógyszerek kifizetése nem a közalapot terheli.”

Ezek ismeretében felmerült a kérdés, mit rendelhetett az orvos 1868-ban annak, akinek 
gyógyszerezése a közalapot terhelte és ráadásul még „bujakóros” is volt, – a szemfedélen 
kívül (vérbaj).
A szigorú számlaellenőrzésekből egy előnyünk azért származott. Ennek köszönhető, hogy 
forgalmi adatok összehasonlítására nyílik mód, először a történeti feldolgozás során. (NL 
BéNL Tiszti orv. ir. 1869. ikt. sz. nélk.)
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„1867. éVi számlák összege.” 

gyulA „megVáltó” gyógyszertár (Winkler Ferenc)
Kórháznak 364 pf. 80 Kr.
Megyei raboknak 88 pf. 20 Kr.
Megyei hajduknak 70 pf 90 Kr.
Városi cselédlegények 3  pf. 43 Kr.

Összesen: 527 pf. 33 Kr.   

gyulA „szent HárOmság”-HOz (örley istVán)
Számla végösszege: 581 pf. 0.2 Kr.

A két gyulai gyógyszertár forgalma között nagy eltérés ezekben az években nem mutatható 
ki, ez azt jelenti, hogy ugyanazokat a közalap terhére írt igényeket és a kórházat, felváltva 
látták el, ez az aránytalan helyzet, amit annak idején Lukács Ágoston mellőzése teremtett, 
már nem alakulhatott ki. (MNL BéNL Ikt. könyv 126/1869.- 10 731., Tiszti orv. Ir. 1869. év 
Ikt. könyv 3889/1869.)

A drágaság és a pénz elértéktelensége 1869-re ismét problémákhoz vezet.
1869. március 15. – 1870. március 15-ig ismét engedélyezik a 20% árpótlék felszámolását 
a vények összegéhez.
„Hogy a krajczár %-ának tört részei által szükségtelenül ne bonyolíttassék, a fölszámításra 
nézve” táblázatot bocsájtanak ki „ zsinórmértékül”.
Az árpótlékot „a nyilvános alapot illető” számláknál „nem minden egyes vényre” kel-
lett felszámolni, hanem a számla végösszegénél, a végösszegnek megfelelő 20%-ot. (MNL 
BéNL Ikt. Könyv 5420/1869.)

Igen szigorú rendeletek születnek a „kuruzslás és a jogtalan gyógyítás ellen”, és a „tit-
kos gyógyszerek árusításának” tárgyában is. (MNL BéNL Ikt. könyv 89370. sz. /1866., 
283/1869.)

Egy Olcsváry Ede nevű orvos esete elrettentő példaként lebeg mindenki előtt, aki Deb-
recenben titkos összetételű labdacsokat mert áruba bocsájtani, és ezért 24 pengő-forint 
bírság megfizetésre ítélték, valamint a labdacsokat is elkobozták tőle.
Ettől az időtől kezdődően igen sok kérelem olvasható az levéltári Iktató könyvek lapjain, 
forgalom behozatali engedélyek tárgyában.
Amikor az árpótlék felszámításának engedélyezett határideje a végéhez közeledik, újabb 
módosítást és engedélyezést kell eszközölni „az első Magyar Gyógyszerkönyv és az erre ala-
pítandó új Árszabvány” költségeinek fedezésére. (MNL BéNL Ikt.könyv BM 6119/1871.)
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A Gyógyszerkönyv 1871. március 15-re tervezett kibocsájtására ma már értehetetlen 
személyi okok miatt csak 1872-ben kerülhetett sor. 1872. március 15-én lépett életbe 
a Gyógyszerkönyv. Kibocsájtásának jelentősége vitathatatlan. Közel száz évvel ezelőtt is 
felismerték már a gyógyszerkönyv jelentőségét, ennek ellenére saját gyógyszerkönyvünk 
1872-ig nem létezett. 
Az osztrák tartományi gyógyszerkönyvek szelleméhez voltunk kénytelenek igazodni. 1785-
ben Huszty Zakariás Theofil így fogalmazza meg a Gyógyszerkönyv jelentőségét:
„Kell a jó gyógyszerkönyv, mert tőle függ a patika, sikere, a beteg jóléte”. – Szavaiban örökér-
vényű tartalom fogalmazódik meg.34

Az első Magyar Gyógyszerkönyvet megelőző gyógyszerkönyvekre most nem térek ki.  
A gyógyszerkönyvekhez társuló taxák honi viszonyaihoz igazított ártételei körül is szám-
talan vita keletkezett. Éppen időszerű volt már az önálló, saját gyógyszerkönyvünkhöz 
igazodó taxát is megteremteni.
A Magyar Gyógyszerkönyv megteremtésére már korábban is voltak törekvések, de ezek a 
törekvések zátonyra futottak.
Az 1808-ban Budán megjelent taxa címe: „taxa medicamentorum in Pharmacopoea 
pro regno Hungariae et adnexis partibus emendata contentorum” pl. arra utal, hogy 
meg is íródott akkoriban az első gyógyszerkönyvünk, de ennek a könyvnek a kéziratai 
sem kerültek elő mind a mai napig, nem hogy megjelent volna.16

Az első Magyar Gyógyszerkönyv megjelenésének évében a „Megváltó” Gyógyszertárban 
átalakításokat eszközölnek. A tisztiorvos az átalakítások miatt 1872. december 18-án tud-
ja csak megtartani a kötelező vizsgálatot a gyógyszertárban.
Az officinától teljesen elkülönített gyógyszerészi műhelyet alakítottak ki Winkler patiká-
jában. A raktár elkülönítése is megtörténik oly olyannyira, hogy külön épületrészbe kerül 
át a gyógyszertár raktára a „gyógyszertár szomszédságába”. (MNL BéNL Tiszti orv. Ir. 1872. 
gytr. vizsg. jk.)
A forgalom emelkedést mutat, a „bécsi Rabe és Róder czég” ontja a gyógyszereket a „Meg-
váltó”-ba, a gyógyszertár „mint a megyebeli gyógyszertárak legrégebbike a legjobb keret és 
keresetnek örvend.”
A megye 14 db gyógyszerkönyvet kap és 39 db ismertetőt a „gyógyszerrendelési szabályok-
ról”. A gyulai patikák is megkapják a rájuk eső részt.
A városban kolerajárvány kap lábra a következő esztendőben. 1873. április 26. – szep-
tember 15-ig 774 kolerában megbetegedett emberből 461 hal meg. (MNL BéNL Tiszti 
orv. ir. 1874.)
A gyógyszerkönyv megjelenése után forradalmi átalakulások következnek be a gyógysze-
részet területén. Az 1874-es VIII. törvénycikk előírja, 1876. január 1-jétől a métermérték 
rendszerre való áttérést. 
A gyógyszerkönyvhöz kapcsolódó új árszabványt át kell dolgozni a „grammsúly-rendszer” 
szerinti ártételekre. Az átdolgozott „ Árszabvány”-okat Jármai Gusztávnál lehetett meg-
rendelni, ő volt a Magyarországi Gyógyszerész Egylet akkori elnöke.
A megyei gyógyszertárak száma 1874-re 17-re emelkedik. (MNL BéNLAlisp. Ikt. 3758/1872.,  
5336/1875., 5339/1875.)
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A „Megváltó” Gyógyszertárat Oppenhauser József megvásárolja vejétől. Winkler Ferenc 
ettől az idődtől kezdődően, mint kezelő vesz részt a gyógyszertár szakmai irányításában.
A „Szent Háromság” Gyógyszertárban eseménytelenül telnek az évek, említésre méltó 
nem történik azon kívül, hogy a tisztiorvos a jegyzőkönyvében, amelyet gyógyszertár vizs-
gálata alkalmával felvesz, elkereszteli a gyógyszertárat „Szent Lélek”-re.
(MNL BéNL Alisp. ikt. 297/1875., Tiszti orv. ir. 1874. gytr. vizsg. jk.)

Gyógyszerészeink az új gyógyszerkönyv, taxa és „grammsúly-rendszer” tanulmányozásával 
foglalatoskodnak.
A metrikus rendszer bevezetéséig a „flogiston elmélet” hatása érezhető a súlymérés te-
rületén. A fémsúlyok állandó oxidációjával számoltak, a súlyegységek abszolút súlyának 
állandó változásával.
A legrégibb súlyegység a „talentom”. Ez 60 minára oszlott (654,9 g). A „mina” a római 
font, azaz, a litra.17

1655-ig a teljesen egyenlőtlen márkasúly rendszert alkalmazták, amely 1524-ben terjedt 
el. A rendszer hátrányainak kiküszöbölésére 1655-ben III. Ferdinánd bevezeti a budai 
márkát, mely 233,35 grammnak felel meg. 
A budai márkát 1715-ben eltörlik és „pozsonyi mérték” néven bevezetik a bécsi mértéket. 
Ez a súlyegység – 560,06 grammos – a bécsi kereskedelmi fontnak felel meg, amely 32 
latra osztható. A gyógyszerfont ennek a kereskedelmi fontnak 3/4 része, 420,01 gramm, 
amely nem 32 latra osztható, hanem 24-re (3:4 arány).

1876 előtt a használatos súlyegységek:
1 litra (font) – 12 unás – 414,72 gramm
1 unás – 8 drachma – 34,36 gramm
1 drachma – 3 scrupulus – 4,32 gramm
1 scrupulus – 20 szemer – 1,44 gramm
1 szemer  – 0,072 gramm 

A metrikus rendszerre való áttérés nagy könnyítést jelentett a mérés területén. (MNL 
BéNL Alisp.ikt.BM 24843/1877.)
A „Megváltó” gyógyszertár tulajdonjoga Oppenhauser József halála után, Winkler 
Ferencnére száll. A „ Szt. Háromság” gyógyszertárban a 73 éves Örley István felügyelő nél-
kül, szellemi és fizikai erejének teljében dolgozik még. (MNL BéNL Alip. ikt. 318/878.)
A „China” készítmények árát 1881-ben a behozatali árak miatt újra leszállítják. (MNL 
BéNL Alisp. ikt. BM 59335/1881.)
A gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyvek tartalmát1882-től újabb ponttal bővítették. Arra 
is ki kell térni, hogy „vajjon a gyógyszertárakban árultatnak-e titkos szerek és megvan-e 
erre a kellő engedély”. (MNL BéNL Alisp. ikt. 44703/1880.)
Örley István és Winkler Ferenc szinte egy időben bekövetkezett halála miatt a gyógyszer-
tárakban személyi változások következnek be 1882 után. A „Megváltó”-ban felügyelőként 
alkalmazzák Gunhardt Albert okleveles gyógyszerészt. Winkler Ferenc fia, apja halála 
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előtt egy évvel nyerte csak oklevelét Pesten. A „Megváltó” és a „Szent Háromság” Gyógy-
szertár jövedelme a következő években az alábbiak szerint alakul.
A bevétele és kiadások egyenlegéből származó jövedelem számadatait mindenhol feltün-
tettem, de a két patikának azonosak a forrásai. így csak egyszer részleteztem.

„megVáltó” gyógyszertár 
1883. éVre

 Bevételek Kiadások Jövedelem

Készpénz: 4882 forint
Évi számlák: 1200 forint 
Bm. kórház: 850 forint
Honvédség: 125  forint
Városi szegények: 63  forint

Összesen: 7120 forint 6057,02 forint 1062 forint 98 krajcár

A Kiadás az alábbiakból adódik:

Lakbér    600 forint
Gondnok fizetése    480 forint
Okleveles segéd fizetése    360 forint
Gyógyszertári szolga bére   180  forint
A gyógyszertári személyzet élelme   800 forint
Kochmeister szerekre  2300 forint
Nyersanyagokra    759  forint 
Üveg árukra    339 forint  85 krajcár
Wolf és Társa cégnek       87 forint  62 krajcár
Szállítási költségek – vasút      53 forint   45 krajcár 
Gyógytári müeszközökre      36 forint 
Beruv Schlesinger cégnek Bécsbe       61 forint  10 krajcár 

1884. éVre

Bevétel: 5870 forint
Kiadás: 4555 forint
Jövedelem: 1315 forint
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1885. éVre

Bevétel: 6561 forint
Kiadás: 5183 forint  49 krajcár
Jövedelem: 1377 forint 51 krajcár

Winkler Lajos, a gyógyszertár új gondnoka a három évi 3755 forint 85 krajcárt nem 
értékeli túlságosan sokra.

„szent HárOmság” gyógyszertár 
1883. éVre

Bevétel: 5378 forint 50 krajcár
Kiadás: 4527 forint 
Jövedelem: 851 forint 50 krajcár

1884. éVre

Bevétel: 6050 forint 53 krajcár
Kiadás: 4748 forint 70 krajcár
Jövedelem: 1301 forint  83 krajcár 

1885. éVre

Bevétel: 4668 forint 15 krajcár
Kiadás: 3570 forint 90 krajcár
Jövedelem: 1097 forint 25 krajcár
 

A három év összjövedelme 3250 forint 08 krajcár. Valamivel alacsonyabb a másik gyógy-
szertár jövedelménél.

A gyógyszertárak jövedelem adatainak kigyűjtésére azért került sor, mert 1886-tól egyre 
több folyamodvány érkezik a városi elöljárósághoz egy újabb gyógyszertár megnyitásának 
engedélyezése iránt, és a folyamodványok ellen a meglévő gyógyszertárak tulajdonosai 
heves tiltakozásukat fejezik ki, csekély jövedelmükre való hivatkozással.



40

A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig

A „Szent Háromság” Gyógyszertár helye a Gyula, Megyeház utcában (képeslap) 

Mérlegek
„Szent Háromság” Gyógyszertár   
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Gyógyszertároló
edények,
féldrágakő mozsár 
„Szent Háromság” 
Gyógyszertár
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Üzletfront részlet, az utca 
közepén a „Szent Háromság” 
Gyógyszertár

Soltész István a „Szent Háromság” 
utolsó résztulajdonosa

Féhn Olga és ismerősei, betegek 
a „Szent Háromság” Gyógyszertár előtt, 1950

Udvarrészlet
„Szent Háromság” Gyógyszertár   
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Soltész István fényképe és visszaemlékezése
„Szent Háromság” Gyógyszertár                   
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Számla a „Szent Háromság” Gyógyszertárból
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Az „ArAnykereszt” gyógyszertár 
AlAPÍtásánAk előzményei és A gyógyszertár 
ADAtAi, 1887–1950

A gyógyszertár alapítására vonatkozó folyamodványok 1876-ban kezdtek beszivárogni az 
alispán asztalára. A folyamodványok mellett Diószegi Pál okleveles gyógyszerész sürgető 
leveli ostromolták a hivatalt.
Az Örley örökösök ugyanis eladásra kínálták a „Szent Háromság”-ot, és Diószegi szerette 
volna megvásárolni tőlük.
Az adásvételi szerződés megkötésének feltételei között szerepelt az újabb gyógyszertár fel-
állításának kérdése is.
Diószegi csak abban az esetben akarta megvásárolni a gyógyszertárat, ha nem áll fenn a 
veszélye egy újabb gyógyszertár létesítésének.
(MNL BéNL Alisp. ikt. 4848. sz. levél-11104/VIII.1886.)

Dr. Schopper Gyula okleveles gyógyszerész és Szentiványi Sándor gyógyszerész folyamod-
ványait is az 1883-ban hozott rendelkezésekre való hivatkozással utasítják el. A szabályzat 
értelmében ugyanis újabb gyógyszertár felállításáról csak ott lehet szó, ahol a létesítendő 
új, a már meglévő forgalmát nem veszélyezteti. (MNL BéNL Alisp. Ikt. 51640/VII.a.)

Bodoky Mihály folyamodványa 1887. szeptember 27-én érkezik le a Minisztériumból 
„Békés megye közönségéhez”, Lukács György államtitkár aláírásával. 
A képviselőtestület, s a gyulai gyógyszertár tulajdonosok heves tiltakozásaik ellenére, 
1887. december 19-én a vármegye rendkívüli közgyűlésének résztvevőivel együtt kényte-
lenek belenyugodni a Belügyi Minisztérium 62750. számú rendeletébe, melynek értelmé-
ben Bodoky Mihály a gyógyszertár alapítására jogot formálhat.
A jogosítvány felett az állam rendelkezik, eladást szintén állami felügyelet mellett bonyo-
lítják le, személyes üzleti jogosítványú újabb tulajdonba, csak pályázat útján kerülhet. 
A személyes üzleti jogosítványt a tulajdonos özvegye élvezheti, özvegyi jogon, a tulajdonos 
elhalálozása estén.
(MNL BéNL Képv.test.jk.8980/1887., Alisp. ikt. 1886/75., Képv.test.jk.5716.gy.8980/1887.)

Az „Aranykereszt” Gyógyszertár létestésének előkészületei ellenére is találnak vevőt  
az Örley-örökösök 1887-ben, Nagy Jenő személyében a „Szent Háromság”-ra.
Az államtitkár, a gyógyszertár létesítése ellen tiltakozók számára azzal indokolja a Minisz-
térium döntését, hogy az új gyógyszertár létesítése nem veszélyezteti a meglévők jövedel-
mét, mert a gyógyszertárak jövedelme jelentős összeget tesz ki, ami abból is látszik, hogy 
a „Megváltó” évi 130 forint, a „Szent Háromság” pedig évi 80 forint jövedelemadót tud 
fizetni. 
Ami pedig a várost illeti, már három orvos is van Gyulán, akik a város három különböző 
részein laknak, s akikhez, a városban három különböző helyen felállított „gyógyszertárnak” 
is „illendő” tartoznia. (MNL BéNL Alip. jk. Névmutató 1888., Alisp. ikt. 1675/463./1888.)
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Az új gyógyszertár helyéül a Németvárost jelölik ki, de hosszas fellebbezések, viták után vé- 
gül a Kápolnatér 195. számú épületet vásárolja meg Bodoky (majd Kossuth L. tér 170.).
A gyógyszertár megnyitására 1888. november 5-én kerül sor, dr. Kovács István a gyógy-
szertárat megvizsgálja, és a megnyitásra teljesen megfelelően és késznek találja.
(MNL BéNL Alisp. jk. 4769/1888., Alisp. ikt. 3828/1888. Névmutató., Alisp. ikt. 3828/888., 
Alisp. ikt.Névmutató 1888/6201.)

A gyógyszertár ADAtAinAk áttekintése  
1888–1950-ig

Alapításának időpontja : 1888.
(MNL BéNL Alisp. ikt.3828/888.)

Alapítója: bodoky mihály okleveles gyógyszerész, aki diplomáját 1885-ben Budapesten 
szerezte.12

Elnevezése: „Vereskereszt”, illetve „Veres Kereszt” 1898-ig – az elsőfokú hatóság engedé-
lyezése alapján.

A gyógyszertár tulAJDOnOsAi12

1888–1907 Bodoky Mihály okl.gyógyszerész
1907–1910 özv. Bodoky Mihályné özvegyi jogon
1905–1907 A gondnok, Wieland Dénes okl. gyógyszerész 
1907–1909 Erdélyi Géza okl. gyógysz. gyógyszt.kezelő
1911–1936  Wieland Dénes okl. gyógyszerész, diplomáját 1880-ban nyerte Budapes-

ten.(átruházás Wielandra 175/82/1910.VII.c.BM.)
1936–1950 özv. Wieland Dénesné
 Kezelő: Féhn Olga, okl.gyógyszerész, a 234403/1936. XIII.BM. alapján. 
 (Alisp. jk.4573/1911.)

A gyógyszertár AlkAlmAzOttAi13

1897–1905 Wieland Dénes okl. gyógysz. segéd
1903 Király Gáspár  okl. gyógyszerész
1904–1905 Király Gáspár okl gyógyszerész
1905–1907 Wieland Dénes már okl. gyógyszerészként
1907–1909 Erdélyi Géza okl. gyógysz. gondnok
1909–1910 Szentpéteri Ödön okl. gyógyszerész
1910–1911 Quittner Lajos gyakornok
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1910–1912 Ambrus Lajos okl. gyógyszerész
1911–1912 Seres Endre gyakornok
1912–1913 Székely Jenő gyakornok
1912 Niedermayer Ferenc gyakornok
1912–1913 Nagy Sándor okl. gyógyszerész
1913–1914 Niedermayer Ferenc okl. gyógyszerész
1914 Réder István, Székely Jenő gyakornok
1914–1916 Tremfes Amália gyakornok
 Tremfes Rózsa gyakornok
1917 Oláh Gizella  gyakornok
1917–1919 Bertóthy Magda gyakornok
1919–1920 Nizsalovszky István gyakornok
 V. Szakmári Zoltán gyakornok
1922 V. Szakmári Zoltán nem okl. gyógyszerész
1922–1924 Hajóssy-Wielnad Valéria gyakornok
1925 Seres Zoltán gyakornok 
1925 Hajóssy -Wieland Valéria nem okl. gyógyszerész
1925–1927 Misley Endre nem okl. gyógyszerész
1925–1926 Karbach Gizella okl. gyógyszerész
1926 Féhn Olga gyakornok
1926–1928 Hajóssy -Wieland Valéria okl. gyógyszerész
1926 Fejes Endre okl. gyógyszerész
1927 Peringer József okl. gyógyszerész, Zankovich Pál okl. gyógyszerész
1927–1929 Huber Ferenc  okl. gyógyszerész
1928–1931 Féhn Olga okl. gyógyszerész
1928–1930 Hajóssy-Wieland Valéria okl. gyógyszerész
1929 Elek Kemény Zoltán okl. gyógyszerész
1923–1930 Huber Ferenc okl. gyógyszerész
1930–1933 Soltész István okl. gyógyszerész
1930–1931 Kefei János nem okl. segéd
1931 Fodor Sándor okl. gyógyszerész
1931– Féhn Olga okl. gyógyszerész, felelős vezető
1933 Csúsz Károlyné Hajóssy-Wieland Valéria okl. gyógyszerész
1935–1936 Tóth Ilona okl. gyógyszerész
1936–1950 Féhn Olga kezelő
1946–1950 Dömény Éva laboráns 

A képviselőtestület a harmadik gyógyszertár felállításának egyik indokaként hozta fel a 
gyulai kórház Közkórházzá való alakítását. A gyulai kórház átszervezését már elkezdik 
1880 körül, és a következő század első éveire az ország legnagyobb közkórházává fejlesz-
tik. A kórház nagyban hozzájárult ezután a helyi mezőgazdaság, ipar és kereskedelem 
fejlődéséhez.24
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Bodoky tehát megnyitotta a „Veres Kereszt”-hez címzett gyógyszertárát 1888. november 
5-én. A gyógyszertár eredeti elnevezése a  levéltári adatokból is kiderül, de a gyógyszertár 
első bélyegzőjén is jól látható (lásd Dokumentáció).
Maga az épület egyes részleteiben erősen emlékeztet a mellette álló, XVIII. század végén, 
klasszicista stílusban épült üzletházhoz. Az épület helyén valamikor sóraktár lehetett. 
Máramarosból a Tiszán át szállították valamikor nagyon régen a sót, majd a Körösökön 
vitték tovább, majd sóraktárakban szállították, itt helyezték el a sót néhány Körös-menti 
településnél. 
A sóraktárakból vette a kereskedelem a sót, a só eladásából kapott összeget és a sóeladás 
üzletkötéseit a „Sóhivatal” kezelte. A só eladásából származó összegből fizette a város az 
alacsonyabb fizetésű közalkalmazottait, így a csőszt vagy kerülőt stb. 
Mivel a só ára jelentéktelen összeget tett ki, a közalkalmazottak bére is (amely ebből szár-
mazott ) csekélynek bizonyult.11

Bodoky (Henter) Mihály földmérő vezetésével folytak az első árvízvedelmi munkálatok 
1812–1838-ig, a Kőrösök mentén, Békés megyében. Bodoky (Henter) Mihály 1834-ben 
igazolta a család nemesi származását. Mihály halála után 1838-tól fia, Károly mérnök 
folytatta apja tevékenységét. Mint a folyószabályozás vezetője, nagy hatást gyakorolt Gyula 
fejlődésére. Nemrégen állították fel egész alakos bronz szobrát Gyulán. Az ő hozzátar-
tozója volt Bodoky Mihály, aki feleségül vette Winkler Ferenc gyógyszerész Ilona nevű 
lányát, miután annak első férje, Gunhardt Albert gyógyszerész meghalt. A „Megváltó” és 
az „Aranykereszt” Gyógyszertárakat ezért „rokoni szálak” fűzték egymáshoz, semmiféle el-
lenségeskedés nem volt a városközpontban egymás közelében lévő gyógyszertárak között. 
1950 után a kórházhoz közelebb lévő „Aranykeresztet” hagyták meg.32

A gyógyszertárat Bodoky Mihály „személyüzleti” jogon kapta és állíthatta fel, a gyógysze-
rész volt a gyógyszertár tulajdonosa, szemben a reál-üzleti jogú gyógyszertárral, ahol nem 
gyógyszerész is lehetett a tulajdonos.
Az 1888-ban felállított gyógyszertár homlokzati részén eleinte a „Veres Kereszt” Gyógy-
szertár nevét lehetett olvasni, és az utcafront felőli baloldali ajtót használták bejáratként.
A bejárati ajtóval szemben hosszú „táraasztal” helyezkedett el. Két oldalán mérlegek,  
a táraasztalt körben tükrös ajtókkal felszerelt szekrények vették körül. A szekrényes pol-
cos részek alján fiókos szekrények álltak.
A szekrényes részek nyitott polcokkal váltakoztak. A szekrényes polcos részek alján fiókos 
szekrények álltak. Itt tartották a drogok egy részét.
A tára-asztal külső részében tartották a csekély számú specialitást. 
A receptúrát a tára-asztalon bonyolították le. 
Az officina mellett raktár fogalt helyett, a laboratórium az alapanyagok tárolására szol-
gált, nagy nyitott polcokkal felszerelve. A laboratórium egyik oldalán a folyosóhoz kapcso-
lódott, mellette ügyeletes szoba is volt.
Az irodahelyiség – mely később ügyeletes szobául szolgált – kizárólag Bodoky irodája és 
fogadószobája volt.
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Hátul állt a desztilláló készülék és egy nagy katlan, a falon hatalmas rézüstök sorakoztak 
a laboráláshoz. Bodoky eleinte nem tartott laboránst a jelentéktelen forgalom miatt, így 
ő maga is el tudta látni a munkát. 
A berendezéshez tartozott egy kiégetett porcelán gyertyaszűrő rendszer is, amely még 
1921-ben is megvolt. 

A pestisjárvány idején használták valahol, amikor még a recepteket is „megfüstölték”, 
mielőtt kézbe vehették volna.
A szűrőgyertya a folyosó végén állt a savas szekrény mellett.25

1888-ban Bodoky Mihály már szabályszerű laboratóriumi naplót vezetett a gyógyszertár-
ban lévő készletekből, amelyet előállított nagyobb ételben (Lásd Dokumentációt).
A gyógyszertárban ebben az időben is, mint a későbbi évek során, sokáig felváltva látták 
el a gyulai kórházat gyógyszerekkel. 
Egyik hónapban az egyik gyógyszertár, míg a másik hónapban a másik gyógyszertár felada-
ta lett a gyógyszerek átadása a kórház részére.
Bodoky külföldről is igyekszik gyógyszereket beszerezni. „Dragírozott sósavas labdacsok 
érkeztek Berlinből a budapesti vámhivatalhoz” Bodoky címére, és a gyógyszerész kérvényt 
nyújtott be, hogy ezeket engedélyezze a vámhivatal átvételre.
(NML BéML Gyula, Alisp.jk.13442/890., 11108/1888.)

A gyógyszertárában kezdetben gyertyával világítottak, a villanyvilágítást később vezették 
be az 1910-es években.
A receptúrához eleinte saját készítésű papír kapszulákat használtak, ekkor kapszulázó gép 
még nem volt. A házilag készített kapszulákra rászórták a port és azután hajtogatták össze 
kapszula formára.
Amikor már gépi készítésű kapszulákat kezdtek alkalmazni, arról az időről szóló vissza 
emlékezésekből megtudtam, hogy „ez a patika mindig adott arra, hogy tisztán készüljön a 
gyógyszer, még Bodoky idejében úgy volt, hogy készítettek mentholos szájvizet, ezzel öblítette 
ki a száját a gyógyszerész, hogy tiszta lehelettel fújjon a kapszulába, ha szét akarta azt nyitni, 
betöltés előtt.” 26

Nem tudom, az 1899. június 3-án kiadott 47673/VI. bsz. Körrendelet mit változtatott a 
gyógyszertárban a kapszulába fúvás módszerén? 
A rendelet kimondta: „Különös tekintettel azon körülményre, hogy a poroknak szájjal való 
befúvás által nyitása az egészségre ártalmakat rejt magában, s ez ily eljárás közegészségügyi 
tekintetből mellőzendő, ezennel elrendelem, hogy a gyógyszerészek, stb. a gyógyszereknek jö-
vőben való kiszolgáltatásánál ez eddigi szokást, mely szerint a tokokat szájból befúvás által 
nyitották ki, mellőzni kötelesek.”27

Az első gyógyszerészkönyv életbe lépésekor szűnt meg az V. Osztrák Gyógyszerkönyv ér-
vényessége.
Magyarországon több mint két évvel túlélte a gyógyszerkönyv önmagát, mert 1869-től 
Ausztriában már a VI. Osztrák Gyógyszerkönyv lépett érvénybe. 
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Az 1855-ös „Pharm. Austriaca” könyvben, mely Bodoky Mihály tulajdonában volt, olyan 
bejegyzéseket tettek, amelyek arra utalnak, hogy Bodoky használta is a könyvet.
Bodoky 1887-ig is tevékenykedett, mint gyógyszerész, de erre vonatkozóan, hogy hol, 
nincsenek adataim.
Bodoky megszerezte a gyógyszerkönyv egy példányát, amelyet fűzve kapott és félvászon 
kötésben kívánta elkészíttetni a könyvkötővel. A gyógyszertár tulajdonában 1950-ben 
olvasható Bodoky utasítása a könyvkötésre vonatkozóan. Bodoky könyvtára nagyjából az 
alábbi könyveket tartalmazta az első években:
– Rácz Károly: Gyógyszerészeti Reál Enciklopédia, 1887
– Gustav Hell: Pharmaceutisch – technisches Manuale, 1886
– Dr. Traxler László: Manuale Pharmaceutikum, 1892
Az utóbbi útmutatást ad a nem hivatalos gyógyszerkészítmények és egyéb gyógyszerek elő-
állítására. A könyvben, hátul üres lapok is vannak, ide lehetett bejegyezni a recepteket, 
amelyeket egy-egy orvosi vagy más előiratból rokonszenvesnek találtak és máskor is el 
szándékozták készíteni.34

1888-ig Bodoky az első gyógyszerkönyvet is használta a harmadik gyulai gyógyszertár fel-
állításának idejében, azonban életbe lépett a II. Gyógyszerkönyv.
„Minden EÜ-i tisztviselő, hatósági, községi köz – és magán gyakorlóorvos köteles az 1888. év 
október hó első napjától az 1888.évben az Athéneaum Részvénytársaság Könyvnyomdája 
betűivel nyomtatott Magyar Gyógyszerkönyvnek II. kiadásában foglalt szabályokat megtar-
tani.” – olvasható a gyógyszerkönyvben.
Bodoky könyvei között található még:
– dr.Lengyel Béla: Chemia tankönyve, 1889
– Dr. Hermann Hägel: Handbuch der Pharmaceutischen Praxis, 189134

A gyógyszertár forgalmát kezdetben napi 5-10 magánvény jelentette, néhány kézi eladás, 
hiszen szépítőszereket, bajuszpedrőt, pirosítót, kölnit,és cukorkát is lehetett kapni.
A forgalomhoz jött még néhány szegénységi bizonyítvány alapján, a város két hatósági 
orvosa által az ún. „szegénységi receptre” felírt gyógyszerek térítése is. 
A gyógyszertárak havonként, felváltva adták ki az ilyen receptekre a gyógyszert, kifejezet-
ten egyszerű kiszerelésben, hiszen a recepten az orvos feltüntette, hogy: „Exp. Simplex!”
Létezett „elegántissimus expediálás” is magánvényre, ahol az orvos megkövetelt az ilyen 
bélelt és szép külsejű dobozban való expediálást.
Átnéztem a gyulai levéltárban a városi főorvos gyógyszervizsgálati jegyzőkönyveit, azok 
között a gyógyszertárak között, amelyeket külön kiemelt a főorvos, valamilyen hiányosság 
miatt; 1910-ig nem szerepelt a Bodoky gyógyszertára a hiányosságokra rámutató jegyző-
könyvekben! A másik két gyógyszertárról sem készült ilyen jellegű feljegyzés.
(MNL BéNL Gyula, Alisp. jk. 7069/80181,12024/1888.)
1888-ban az alispáni jegyzőkönyvek szerepeltetnek egy új gyógyszerárszabványt.
1903-ban felállították a IV. gyulai gyógyszertárat. A meglévő gyulai gyógyszertárak bevéte-
lét nagymértékben lecsökkenti az új gyógyszertár felállítása. A gyulai gyógyszertárak bevé-
telei egyébként sem jelentősek.
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„A József Királyi Herceg Szanatórium a szükségletét nagyrészt nem Gyulán, hanem drogéri-
ákból szerzi be” – hangzik el a képviselők gyűlésén. A gyógyszertárak rossz anyagi helyzeté-
re utalnak még a képviseleti jegyzőkönyvek.
„A gyulai gyógyszerészek a Közkórház és a Szanatórium szükségletét a megállapított minimális 
áron alul 30 % -kal szállítván a tiszta jövedelmet ezen körülmény is nagyban csökkenti.”
(MNL BéNL, Gyula, Képv. test. jk.80/5148/1909.)

A XIX. század végén jelennek meg a „szegény receptek”.
A „szegény recepteket” beküldték a gyógyszertárak a tiszti főorvoshoz, aki felülbírálta a re-
cepteket, majd a recepten lévő gyógyszer összegét innen, csekken utalták át a gyógyszertár 
tulajdonosának.
A levéltári alispáni jegyzőkönyveket átnézve, gyakran találtam bejegyzéseket, amelyek arra 
utalnak, hogy a „Szegényalap részére Wenckheim gróf ” vagy más, bizonyos összegeket 
adományozott.
A Szegénységi bizonyítványt a tanácsnál állították ki, ilyen bizonyítvány alapján írt a ha-
tósági orvos fel, ún. „szegény recepteket”.
1872-ben az első Ipartörvény megjelenése után Magyarországon a Betegsegélyező Egyle-
tek túlnyomórészt beleolvadtak az ipari testületi, betegsegélyező pénztárakba. 
A magyar törvényhozás a társadalombiztosítás kérdéseivel először az 1886. évi XVIII. 
törvényében (II. Ipartörvény), foglakozott.

1889-ben Tisza Kálmán Kormánya megindította a vasárnapi munkaszünettel, a betegse-
gélyezéssel, balesetvédelemmel és ipari felügyelettel foglakozó törvényjavaslatok munká-
latait.
Az orvosi gyógykezelés, a gyógyszer és gyógyvíz 20 héten át járt, a betegség és a baleset 
esetére szóló biztosításoknak az egész országra kiterjedő hatáskörű szerve lett az „Országos 
Munkás Betegsegélyező és Balesetelhárító Pénztár”.
Az 1907. évi törvény a betegségi és balesetbiztosítás állami felügyeletét az „Állami Mun-
kásbiztosító Hivatalra” bízta.
Az üzemi balesetet szenvedett dolgozó 10 hétig a balesetbiztosítás terhére részesült ingye-
nes orvosi gyógykezelésben, gyógyszerekben, segédeszközökben.
Az 1891-as törvény a mezőgazdasági munkások kérdését nem tárgyalta. 
Az 1900. évi XVI. Tc. hozta létre később a „Gazdasági Munkás és Cselédsegély Pénztá-
rat”.
„Minden munkaadó köteles minden egyes szolgálatban álló gazdasági (külső) cseléd után a 
pénztárba évenként előre 120 fillért befizetni.”
A munkaadói hozzájárulást nem volt szabad a cseléd bérébe betudni. 1907-ben jelent 
meg a „Gazdasági Cseléd-törvény”.29

A helyi Veres Kereszt Egyletnek nem igen imponált a gyógyszertár elnevezése.11

Miután Gyulán is, mint más vidéki városokban is szokás volt, erősen dominált a 
patriarchalis „uram, bátyám-öcsémuram”-viszony, melynek alapja az úri középosztályhoz 
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való tarozás vagy odavaló törekvés volt. Bodoky jó viszonyban állt a helyi Vörös Kereszt 
Egylettel is. 
Vagyoni helyzeténél fogva, eleve az úri középosztályhoz tartozott. Irodáját, mely egyben 
kaszinóként is működött, gyakran látogatták a város módosabb tisztviselői, és akik még 
ezeken felül meglátogatták irodájában őt, a városi értelmiség rangosabb tagjaiként jeles-
kedtek.
Elkártyázgattak, eladomázgattak a gyógyszertárban egy kis házi készítésű likőr mellett. 
Egy ilyen baráti látogatás alakalmával kérte meg a Vörös Kereszt Egylet titkára Bodokyt, 
hogy változtassa meg gyógyszertára nevét, mert könnyen összetéveszthető az Egylet elne-
vezésével.
A Vörös Kereszt amúgy is inkább egy rangos, nemzetközileg is elismert szerv, védjegyzett 
elnevezése. A gyógyszerész sürgősen más elnevezés után nézett, így azután már 1901-ben 
„Aranykereszt” Gyógyszertár néven található Bodoky gyógyszertára.
1905-ben Bodoky Mihály már súlyos beteg, tüdőbetegség kínozza.25

Segítségül hívja Wieland Dénes okleveles gyógyszerész, gyulai lakost, de Wielandnak egy-
előre más tervei vannak, saját gyógyszertárat akar felállítani. 
A levéltári adatok között sikerült rátalálnom Wieland Dénes terveire, erre azért térek ki, 
mert az elkövetkezendő évek hosszú során át éppen Wieland Dénes tevékenysége fogja az 
„Aranykereszt” Gyógyszertár működését döntően befolyásolni.
1906. április 30-án kapja kézhez a miniszteri tanácsos a gyulai lakos, Wieland Dénes 
okleveles gyógyszerész folyamodványát, melyben kéri, engedélyezzék, hogy Békéscsabán, 
a VI. gyógyszertárat felállíthassa.
1906. július 30-án Wieland Dénes megkapja az engedélyt, felállíthatja a VI. békéscsabai 
gyógyszertárat a Nagy utca 145., illetve, 12. számú háza között. 
(MNL BéML Gyula, Alisp.jkv.11035/1906.)

1907. március 14-én az alispán hivatalosan arről számol be, hogy a Wieland Dénes okle-
veles gyógyszerész részére engedélyezett, „II. Rákóczy Ferenchez” címzett személyes üzleti 
jogosítványú gyógyszertárat hivatalosan megnyitották.
Bodoky Mihály családja tárgyalásokat folytat Wieland Dénessel, miszerint hajlandók a 
családfő halála esetén eladni Wielandnak az „Aranykereszt” Gyógyszertárat.
Wielandnak tetszik az ötlet. Ha engedélyezték volna korábban is a gyógyszertár felállítá-
sát, nem Békéscsabán, hanem Gyulán állította volna fel.
Wieland átruházza sürgősen békéscsabai gyógyszertárát. 1907. augusztus 17-én küldik 
meg a Bm. leiratát az alispánnak, miszerint:
„az 1876.évi XIV. tc.130. paragrafus alapján ezennel megengedem, hogy a II. Rákóczy Ferenc-
hez címzett békéscsabai gyógyszertár személyes üzleti joga Wieland Dénesről Radó (Rosenfeld) 
Miklós okleveles gyógyszerészre átruháztassék.”
(Levéltár, Gyula Alisp.jkv. 89421/1907.)

Wieland ugyanebben az évben átveszi az Aranykereszt Gyógyszertár vezetését, mert 
Bodoky már nem tud dolgozni.
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A tulajdonos halála után, fia, Bodoky Kálmán kérvényt ad be a „Tisztelt Belügyminisz-
terhez”.
„Bodoky Kálmán gyulai lakos kérelme az Aranykereszt Gyógyszertár tulajdonjogának 
Wieland Dénesre való átruházása iránt.”
(Levéltár, Gyula Alisp.jkv.4573/1911., 21060/1910.)

Bodoky Kálmán átruházási kérelmét elfogadják, 1911-ben kapja meg Wieland Dénes az 
engedélyt.
Már Wieland működése idejében nők is léphettek gyógyszerészi pályára. 1909-ben jelent 
meg ugyanis egy rendelet, mely szabályozta a nőknek a gyógyszerészi pályára való léphe-
tését.
1909-ben lépett életbe a III. Gyógyszerészkönyv is, így Wieland már 1911-től az új gyógy-
szerkönyv szellemében dolgozott.

A gyógyszervegyészet hatalmas fejlődésnek indult. 1911-ben történt egy igen nagy jelentő-
ségű bejelentés is: a „Salvarsan” nevű gyógyszer forgalomba hozatalának bejelentése. 
A „Salvarsan” felfedezése után az eddigi gyógyíthatatlan betegségek egész sora vált kezel-
hetővé, így pl. a szifilisz is.
Ezután a sulfamidok egész sorát kezdték előállítani, megteremtve ezzel az antibiotikum-
terápia alapjait.
A város közegészségügyi helyzete is rohamos javulást mutatott.
A gyógyszertár bejárati részénél a két bejárati ajtó között lehetett látni a nagy nyolcszögbe 
foglalt arany keresztet, alatta az aranyozott betűkkel készített „Aranykereszt Gyógyszertár” 
feliratot.
A gyógyszertár felett volt Wieland lakása. A sok szobás, akkoriban még összefüggő lakást 
Bodokyék a gyógyszertárral együtt eladták, és özv. Bodoky Mihályné átköltözött férje ha-
lála után az udvari lakásba.
Wieland miután megvásárolta a gyógyszertárat, átalakításokat eszközölt.
Ő csináltatta a mai szemmel is szépnek mondható fekete-fehér és piros-fehér mozaik koc-
kát az addigi téglakövezet helyett. Bevezetette a gyógyszertárban a villanyt is.25

Arról, hogyan nézett ki a gyógyszertár officinája, képek tanúskodnak.
A gyógyszertár állvány-edényeinek egy részét Bodoky vette, de később Wieland már hoza-
tott hozzájuk Bécsből valódi porcelánból készült tégelyeket.
Az officina, bár szép volt, mai szemmel nézve inkább vegyeskereskedésre emlékezetett a 
XX. század közepére.
Fent a szekrények tetején a kézápoló és gyógyszerreklámok között „Flit” rovarirtó dobo-
zait láthatjuk.
A tára-asztal elején, ahol specialitásokat tároltak Wieland idejében is, LUX-reklám olvas-
ható (a „Lux” német mosószer-különlegesség).
A társmérlegek előtt „gyógykonyakos” üvegek sorakoznak. A konyakos üvegek mellett 
fémtetejű üvegek láthatóak. 
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Ezekben az üvegekben 1950-ben Pulvis Caroli, Secharosum, illetev Natrium Bicarboni- 
cum volt egészen addig, amíg az üvegeket ki nem selejtezték.
Ezekben az üvegekben a Réthy-patika (Sas) által gyártott Gilisztarózsát (habcsók) tartották 
korábban, mely Santonint tartalmazott, továbbá a gilisztacukrot (Chinae Condita), vala-
mit a Bobcsokoládét (Paszta liquitiae c. sale).25

Az officinában tárolták a karamellcukrot is. Itt sorakoztak még „Rooge Galle”, illetve a 
„Cotti Kölni” üvegei is.
Mivel a receptúra még ekkor is az officiánban került lebonyolításra, az alapanyagok  
számtalan állvány-edényzetei sorakoztak az egytagú tára-asztalt körülvevő polcos szekré-
nyekben. 
A polcok tükrös szekrényekkel váltakoztak. Illó olaj edényeinek tárolásra is használatos 
fadobozokban drog-porokat, pirulákat is tároltak. 

1950-ben kivehető még a fadobozok szignálása25:
– Asa foetida.
– Cinnae calis cort.pulv.
– Lapid cancor pulv.
– Chinae fuch cort pulv.
– Catechu pulv.
– Laminer digitst.
– Pulv.os sep.
– Sabadil fruct.pulv.
– Salep pulv.subtilis. (a szerző)

A kokainos és kreozótos fogcseppeket, amelyeket szabadon árultak, szintén az officiná-
ban tartották. A drogok számára igen sok fiókot rendszeresítettek, ezeket nagyrészt meg-
szüntették államosítás után, hogy helyet adjanak a növekvő számú specialitásnak.
A tára-asztal egyik oldalán kis szekrénykét képeztek ki, száraz extraktumoknak.
A tára-asztal nem volt üvegezett felül eleinte.
A drogok mérésére sárgarézből készült, nagyméretű láncos kézimérlegeket használtak. 
Az officiánban pénztárgépet nem használtak, Wieland mindig szeretett volna vásárolni 
egyet, de a felesége ezt feleslegesnek tartotta. A „National kasszát” a húszas években vet-
ték.
A pénzbevételeket egy erre a célra rendszeresített vászonkötésű könyvbe vezették be, min-
den nap. 
Az officinai szekrényeket minden este bezárták és a kulcsokat eltették.
Volt a gyógyszertárnak páncélszekrénye is. A gyógyszertár reggel 8 órától este 8 óráig nyit-
va volt eleinte, később a nyitvatartási időt módosították.
Ebédidőben természetesen bezártak. A gyógyszerárak Gyulán felváltva tartottak ügyeletet 
éjszaka, kéthetenként. Aki az ügyeletes gyógyszerészt csengette fel zárás után, a gyógyszer 
árán felül 50 fillér pótdíjat köteles volt fizetni.
A kábítószereket a mai nyilvántartáshoz hasonlóan vezették.
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A „Sacharimid”-ről (cukor) a 30-as évek végén szintén szigorú nyilvántartást kellett ve-
zetni. A fináncok ellenőrizték, hogy kinek, milyen mennyiségben adott el a gyógyszertár 
Sacharimidet, ugyanis eladását korlátozták.25

A raktár körbe volt véve polcos szekrényekkel, a raktár közepén hatszögletű kártyaasztal 
állt, ezen osztották el a porokat. A magisztrálisan készített receptekről nyilvántartást ve-
zettek. A recepteket számmal látták el, ezt a számot feltüntették a gyógyszerek dobozain is.
Ha a beteg visszajött egy bizonyos idő eltelte után, és meg akarta ismételtetni a gyógyszer 
elkészítését, és történetesen nem volt már meg a recept, elegendő volt a dobozt felmutat-
ni.
A dobozon lévő szám alapján visszakeresték a nyilvántartókönyvből, hogy a számnak mi-
lyen készítmény felel meg, és így újra el tudták készíteni. 
A „speci-raktár” mellett a laboratórium és az anyagraktár helyezkedett el.
A folyosó végén Wieland idejében egy nagy kokszkályha is állt, az fűtötte a raktárat és a 
gyógyszertár többi helyiségeit is, az iroda kivételével.
A laboratóriumot nyitott polcok vették körül. A középen lévő nagy laboratóriumi asz-
talra már 1921-ben fel volt szerelve az „Engler-kúpgép”. A laboratóriumban egy nagy 
íróasztalt is találhattunk.
Itt kapott helyet a defektus könyv, ebbe írták be a felmerülő defektusokat. Egy óriási író-
asztal felett a „reagens szekrény” kapott helyett a folyosón.
Az íróasztalon tartották a hitelkönyvet is. A hitelkönyvbe jegyezték be azok neveit, akik 
hitelre vásároltak gyógyszert. A gyógyszertár kiadásait és összes bevételeit Wieland a „Fő-
könyv”-be vezette.
1921-ben vette maga mellé Wieland Dénes Féhn Olgát gyakornoknak.

Féhn Olga 1903-ban született. Érettségi után került Wieland gyógyszertárába, majd há-
rom év után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója lett. Diplomáját 
1928-ban szerezte meg, s ezután visszajött Wieland mellé dolgozni az „Aranykereszt” 
Gyógyszertárba. 
Ez idő tájt már egy laboránsa is volt Wielandnak, Ökrös Sándor.
A laborálás a gyógyszertárban „középüzeminek” is nevezhető szinten állt, legalábbis a 
mennyiségek tekintetében.
Férfi munkaerőre volt szükség, 10-15 kilógrammos tételekben készült, „Sirup hypo-
phosphorosus comp.” vagy „Sirup.kalii quajacolsulfonici”, de higanykenőcsből is, hogy 
ne kelljen sűrű időszakonként előállítani, 10 kilógrammot készítettek egyszerre.
A higanykenőcs közkedvelt szépítőszer volt. Napokig készült a nagy mennyiségben előál-
lított szépészeti szer, egy óriási porcelán mozsárban.
Amikor akadt egy kis ideje a laboránsnak, „löttyintett” egy kis higanyt a gyapjúzsírba és 
jó erősen összekeverte. Időnként mikrószkóppal ellenőrizte, vannak-e még a kenőcsben 
higany-gömbök. 
A folyosó és a laboratórium között defektus asztal állt, ide helyezték a laborálásra vagy 
betöltésre váró edényeket. Laboráltak karamell cukrot is, a mosogatón lévő katlana nagy 
üstben felkészítve az alapanyagot.
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A karamellcukor szódabikarbónából, cukorból és édesgyökér-kivonatból készült.
A kész, megfőzött cukormasszát tepsibe öntötték, és a tepsire hajtható ráccsal a masszát 
kockára darabolták.25

A mosogatóban egy nagy asztal állt, itt végezték ezt a műveletet.
Készítettek bajuszpedrőt is, előállításához speciális szerkezetet használtak. A falapot, mely 
a készülék alapjául szolgált, vízmértékre kellett állítani öntés előtt.
Sok főzetet, forrázatot állítottak elő, gyakran készült a ma már nem hivatalos „Szenega-
főzet” is. Nem tartozik a szigorúan vett laborálás fogalomkörébe, de tinta előállításával is 
foglalkoztak. Methil rosanilinium chloratumból készült a lila színű tinta.
A tinta színe többször kifogás tárgyát képezte, a tanácsi szervek részéről észrevételezték, 
hogy túlságosan hivatali jelleg van, nem illik gyógyszertárba ilyet használni, de nem változ-
tatták meg a készítés módszerét, mert a gyógyszertár erre írásban nem lett felszólítva.25

A gyógyszerek rendelése levélben történt. A gyárakból időnként üzletkötők vagy utazók 
érkeztek a gyógyszertárba, ezeknél is lehetett rendelést leadni.
Hivatalos úton körrendeletek vagy leiratok formájában értesítették a gyógyszertárak veze-
tőit a forgalomban lévő rendelhető gyógyszerek, kötszerek, ásványvizek stb. jegyzékéről.
A gyógyszertár részéről érkezett árut a postán lehetett átvenni. Eleinte a postára szemé-
lyesen ment el Wieland, segítségként hívott valakit, és elhozták a postáról a gyógyszert. 
Később a postakocsi-szolgálat szállította el a postáról a gyógyszert. Wieland Dénes nyil-
vántartásai nagy részét az irodában tartotta, az íróasztal felett, egy szekrényben.
Extraháló könyv még nem volt ebben az időben. Wieland rendkívül precíz ember híré-
ben állt, pl. akkoriban még nem alkalmaztak elterjedten tárasúly-jelölést az állvány- edé-
nyeken, de ő már feltüntette az üvegen a tárát.
Állandó extrahálásnak megfelelő nyilvántartást vezetett, amelyből a gyógyszerfogyásra tu-
dott következtetni. A nyomdában kis kártyákat készíttetett, a kártyán a gyógyszertár neve 
szerepelt és a hónap volt feltűntetve még. 
Minden gyógyszernek 12 db kártyája volt, a kártyákat rekeszes fiókokban tartotta, egy-egy 
rekeszben helyezkedtek el a gyógyszerek egész évi kártyái. 
A kártyákra feljegyezte havonként a rendelt és meglévő mennyiségeket. A speciálisokat 
és alapanyagokat részben hazai gyárakból rendelte, részben külföldről hozatta. A „Manna 
geracinát” pl. Berlinből hozatta. 
Egyes gyógyszertáraktól is rendelt gyógyszereket, pl. a Teleki patikából „Dermasept kenő-
csöt” rendelt. Állandó szállítója lett a gyógyszertárának a „Török-labor” is.

1921-36-ig átlagban 10-20 magánvényt váltottak be a gyógyszertárban. A szegény receptet 
havonta lehetett hol az egyik, hol a másik gyógyszertárban kiváltani. 

A Wieland-család a gyógyszertár forgalmától függetlenül jól állt anyagilag.
„Wieland felesége nagyturi Hajóssy Mária (szül. Gyula, 1868.június 10. – ? –). 
Édesapja, dr. nagyturi Hajóssy Ottó Békés-Gyulán ügyvédkedett, midőn országgyűlési 
képviselőnek megválasztották, azonban reá alig félév múlva 1887. decz. 5. Gyulán meg-
halt 44. évében. Függetlenségi párti volt.



A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig

57

A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig

Czikkei a Hazánk és Külföldben (1867. A gyulai vár), a Békésvármegyei régészeti s mű-
velődéstörténeti Évkönyvben (1875. Mívelődéstörténet és mívelődés Békésmegyében, 
1876. Tomcsányi József emlékezete), a Pesti Naplóban (1880. 198., 204. sz Thüringiából: 
Rudolstadt, Schwarzburg).
Szerkesztette s kiadta a Békés cz. hetilapot 1869. okt. 1-től (alapításától fogva) 1871. decz. 
31-ig B.-Gyulán.”31

Wielandné Erkel Ferenc unokahúga. Gazdag családból származott. Erkel Rudolf volt az 
egyik nagybácsi, aki kocsigyár-tulajdonosként vált közismertté, és főrészvényes a csabai 
bankban. 
Wieland Simontornyáról származott (szül. 1857 –  Gyula, 1936. január 26., temetés 
a Szt. Háromság temetőben) gyógyszerész-dinasztia tagjaként, testvére, Wieland Gyula, 
sarkadi gyógyszertár-tulajdonos volt Dénessel egy időben.34

Az officina bútorzata klasszicista elemeket mutatott Thonet kiegészítőkkel. Wieland nagy 
háztartást vezetett, alkalmazottaik étkeztetéséről is maguk gondoskodtak. A gyógyszertár 
udvarán szép kert és lugas állt, melyet külön kertész gondozott. A szakácsnőn kívül külön 
szobalányt is tartottak.
A gyógyszerész-gyakornokoknak, akik érettségi után kerültek a gyógyszertárba 1921 után, 
jelentkezniük kellett a tisztiorvosnál, ahol „törzslap”-ra kerültek fel az adataik:
„Tekintettel arra, hogy a gyógyszerésznek hivatalánál fogva első kötelessége a pontosság és 
lelkiismeretesség, felkérjük a főorvos urat, hogy nálunk jelentkező gyakornokokat hivják fel a 
törzslapon előírt szabályok betartására.” –írja a belügyminiszter a főorvosoknak.
(MNL BéNl, Gyula, Alisp.jkv.105597/1912.)

1912. augusztus 13-án lépett életbe a gyógyszerész-gyakornokokra vonatkozó új szabályzat, 
mely módosította az 1892-ben kiadott szabályokat.
Ez az új rendelkezés a gyógyszerész-gyakornoki pályára való lépést gimnáziumi bizonyít-
ványhoz kötötte.
A gyógyszerész-gyakornok három év után letette a tirocinális (gyakornoki) vizsgát.
1913-ban Wieland Dénes is nyújtott be egy kérelmet a főispánhoz továbbítás végett, 
munkája szaporodott, szeretett volna segítséget tartani, gyakornokot képezni:
„Wieland Dénes gyulai gyógyszerész kérelme gyakornok tartása iránt.”
(MNL BéNL , Gyula, Alisp.jkv.6195/1914. Névmutató)
A gyakornok tarthatását engedélyezték.

1914-ben Wieland már ismert közéleti személy Gyulán. A gyulai képviselőtestületi jegy-
zőkönyvek tanúsága szerint közéleti funkciók betöltésre is felkéri a képviselőtestület: 
„Wieland Dénes megválasztása az árva pénztári vizsgálatokhoz.”
A gyámpénztári kezelésről szóló 55.200/903. sz. Bm. szabályzat 101.§-a alapján a polgár-
mester előterjeszti Wieland megválasztását a gyulai képviselőtestület elé.
(MNL BéNL, Gyula, Képv. test. jkv.93/1914.)
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Az első világháború kitörése után a gyógyszertárak ellátása egyre jobban akadozni kezd.
A gyógyszerészek a kifogyott gyógyszerek utánpótlásáról csak kiutalás alapján gondoskod-
hatnak. Nagy Jenő (a Szentháromság Gyógyszertár tulajdonosa) és társai, a gyulai gyógy-
szerészek, kérelmet nyújtanak be az alispánhoz: „Kifogyott gyógyszerek kiutalása iránt.”
(MNL BéNL , Gyula, Alisp.jkv.17158/1915.)

A hadi kiadások nagymértékben megnyirbálják a betegpénztárak bevételeit, a gyógyszertá-
rak a legolcsóbb gyógyszereket, a legolcsóbb kiszerelésekben adhatják ki a magánreceptek 
kivételével, természetesen ez kihat a gyógyszertárak bevételeire is. Új gyógyszerszabvány 
jelenik meg a háborús viszonyoknak megfelelően.
(MNL BéNL , Gyula, Alisp. jkv.183546/5670./1915.)

1917-ben a társadalombiztosítás történetében jelentős lépés az 1917-es VII. törvénycikk. 
A törvény megemelte a járulék kulcsot és ezzel végre komoly anyagi bázist teremtett a 
Társadalombiztosítási Intézetnek. A táppénz összegét felemelték a napi bér 50%-ától, 
60%-ra, a beteg-segélyezés időtartamát 20 hétről 26 hétre.
A rendelet célkitűzései nem valósulnak meg teljes mértékben, nem beszélve arról, hogy 
nem szerepelt célkitűzéseiben a háztartási alkalmazottak, közalkalmazottak és mezőgaz-
dasági dolgozók biztosítása. Még ez évben Wieland Dénes kéri, hogy a gyógyszertárat 
vasárnap délután bezárhassa.
1917-ben a gyógyszerellátás a háború miatt már szó szerint hadilábon állt, ezért körren-
deltet kapnak a gyógyszerésztulajdonosok „gyógyszerek, gyógyszerféleségek és egyes kötsze-
rek, takarékos megrendelése iránt.” (MNL BéNL, Gyula Alisp.kjv.1917/12354.)
Ugyanebben az évben felszólítják a gyógyszertárakat nem csak a takarékos rendelés, de a 
takarékos gyógyszerfelhasználás iránt is.
Az 1919. évi VIII. néptörvény első paragrafus értelmében a Tanácsköztársaság megszün-
tette az összes bizottság működését, így a Közegészségügyi Bizottság működését is.
Az említett néptörvény IV. §-a, illetve az 1908. évi VIII. tc. 34.§-a alapján a Néptanács 
Gyulán 1919–20–21. évre új Egészségügyi Bizottságot hozott létre.
A bizottság új tagjai névsorában olvasható az „Aranykereszt” Gyógyszertár tulajdonosá-
nak, Wieland Dénesnek a neve is.
Az 1919. augusztusában uralomra jutott kormány első intézkedései között szerepelt a 
Tanácsköztársaság idején hozott társadalombiztosítási intézetek eltörlése és a bizottságok 
megszüntetése.
1922. februárjában létesült a 49. számú Rendelőintézet,melynek megalakulásától kezdve 
dr. Széll Imre lett a vezetője, hosszú éveken át. Az intézet csecsemők, az 1-3 éves kisdedek 
és anyák részére tartott rendelést. A mesterséges táplálás biztosítása végett tejkonyhákat 
is állított fel az intézet, mely „egyéb tápszereket és cukrot is bocsájtott a gyermekek rendel-
kezésére.”24

1922-ben vásárolta meg az egykori OTI az 1950-ben is meglévő székházát Gyulán, a régi 
„Oroszlány” patika jó matériákból készített épületét. 
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Ebben az időben a válság olyan mérteket ölt, hogy 1924-re a korona aranyértéke 1/4-ére 
csökkent le. Wieland gyógyszertárát nem viselte meg nagyon a gazdasági válság, a tulajdo-
nos anyagi helyzete rossznak a válság alatt sem mondható.
A kinint – rendkívüli drágasága ellenére is – Wieland patikája állandóan készletben tar-
totta. A kinint, mint „grippe specifikumot” jelölték meg.
1889-90-ben, amikor a „Spanyol-nátha” ragályszerűen lépett fel, leghatékonyabb ellensze-
re a kinin volt. Később az 1927-es „Apotheker Zeitung”  333. oldalán közli egy Oroszor-
szágból elűzött gyógyszerész, hogy az 1878-79-i orosz–török háborúban a kinint a spanyol-
nátha és hűlések megelőzésére használták.34

1918-ban és a rákövetkező években is ragályszerű spanyol náthák idején szerzett tapaszta-
latok kiemelik a kinin profilaktikus hatását, ezt különösen gyermekeknél figyelték meg.
1921-ben több gyógyítással foglalkozó szaklap is kiemelte, hogy minden orvosi kezelés a 
kininnél állapodott meg a spanyolnátha esetében. 1922-ben Grippe, Angina, szamárkö-
högés esetében mindenkor kinint javasoltak az orvosok, ezért volt a kinin keresett cikk, 
még ha drágának is bizonyult.
1923-ban a válság fokozódik, a gyógyszerek árát ismét 100%-kal , a kötszerek árát 70%-kal 
emelik fel. Még ebben az évben kiadják az „Új Magyar Árszabványt”.
(MNL BéNL , Gyula, Alisp.jkv.75164/18228/1923.)

1924-ben Wieland újabb segítséget kér, kérelmet nyújt be gyógyszerészgyakornok tartása 
iránt. Az alispán javasolja a közoktatási miniszternek, hogy fogadja el Wieland kérését, 
mert a tisztiorvos véleménye szerint „a gyógyszertár nagy évi forgalma, kiváló felszerelése, 
berendezése, a tulajdonos kipróbált arravalósága a gyógyszerészgyakornokok eredményes ki-
oktatását mindenképpen biztosítják.” (MNL BéNL, Gyula, Alisp. jkv.1790/1924.)
Wieland megkapta az engedélyt gyakornok tartására.
1925-ben elsősegély nyújtásának biztosítására megalakult az  Önkéntes Mentő Egyesület- 
Gyulán, mely 1928. május 12-én, a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesülete a 
várossal történt megállapodás után, Gyulán fiókállomást szervezett és ezt mentőkocsival 
szerelte fel.24

A város közegészségügyi helyzete rohamos javulást mutat az elkövetkezendő években.  
„A város egészségügyének javára vannak a fásítások, útburkolások, s belterület egyes részei-
nek zárt csatornákkal való ellátása, a szabad vizek, poshadó pocsolyák lecsapolása, új kutak 
fúrása stb.” – írja a városi főorvos, jelentéseiben.
1929. január 1-jén életbe lépett az öregségi, rokkantsági, árvasági biztosítást bevezető 
1928. XL. tc. Ekkor kapta az Országos Munkásbiztosító Intézet, azaz „OTI”, az Országos 
Társadalom Biztosítási Intézet nevet.29

1929-től újabb gazdasági válság jelei mutatkoznak, az OTI pénztárak bevételei csökken-
nek, növekszik a munkanélküliség és bár a betegek száma és gyógyszerre szorulók száma 
nem csökken, a gyógyszer vásárlások száma nagy mértékben megfogyatkozik.

A IV. Magyar Gyógyszerkönyv 1934-ben jelenik meg.
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Az első világháború, a Tanácsköztársaság kikiáltása, majd leverése, a trianoni békekö-
tés, az egymás után következő gazdasági válságok, a fasizmus uralomra jutása, állandó 
háborús készülődése nagymértékben akadályozták a tudomány egyes ágainak fejlődését,  
a hadászati tudományok fejlődésének javára. A III. Gyógyszerkönyv (1909) és a IV. meg-
jelenése között negyed évszázadnak kellett eltelnie.
Ez rendkívül hátráltatta a gyógyszerészet általános fejlődését. Ezt a hátrányt még az is fo-
kozta, hogy a IV. Gyógyszerkönyv lényegében a szó pejoratív értelmében vett „klasszikus” 
gyógyszerkönyv volt. 
A II. világháború megakadályozta az V. Gyógyszerkönyv kiadását, csak 1950 után került 
sor annak kiadására. 
Wieland „Aranykereszt” Gyógyszertára, akárcsak a többiek, tehát a IV. gyógyszerkönyv 
klasszikus szellemében dolgozott 1934-től.
1936. január 26-án, az idős és beteg Wieland Dénes meghalt. A gyógyszertárat özvegyi 
jogon megtarthatta tulajdonában Hajóssy Mária.
Özvegyként a gyógyszertár vezetését 1936-ban Féhn Olga gyógyszerésznőre bízta, aki dip-
lomája megszerzése óta (1928) újra a gyógyszertárban dolgozott, akárcsak gyakornoki ide-
jében.
1935-ben, még Wieland halála előtt életbe lépett az „Egyesített Gyógyszerárszabás”.
A gyógyszerárszabás jelentős módosításokat eszközölt a korábbiakhoz viszonyítva.
A porokhoz pl. csak abban az esetben számíthattak fel ezentúl dobozt, ha a por nedvszívó 
anyagokat tartalmazott. 
Az állatgyógyászati célra rendelt gyógyszerek árát úgy számították, hogy az embernek való 
gyógyszerek és sebészeti kötözőszerek árszabása szerint gyógyszereknél 20%-ot, kötszerek-
nél 10%-ot hoztak levonásba.
Állatok részére expedíció szimplexet kellett alkalmazni, vagyis egyszerű kiadást.
A „kereszttel meg nem jelölt szerek” vény nélküli kiszolgálásnál az Egyesített Árszabásban 
megjelölt árakat lehetett csak felszámolni, ennél magasabb árat nem lehetett kérni.
1944-ben a szovjet csapatok már Gyulán tartózkodtak, sok sebesültet hoztak magukkal. 
A gyermekkórház elmenekült, a városi Közkórháznak külön gyógyszertára még nem volt, 
a szovjet csapatok Gyulán tartózkodó egysége kénytelen a gyógyszertárakhoz fordulni 
gyógyszerekért.
1944. októberében Féhn Olga felszólításra átadta a gyógyszertár teljes készletét a szov-
jet parancsnokságnak. Majd gyógyszer-utánpótlás céljából személyesen utazott Pestre, és 
igen magas, ún. „fekete áron”, valamelyest pótolni tudta a hiányzó gyógyszerkészlet egy 
részét.
Mivel a pénz értéke fokozatosan romlott, a gyógyszerek beszerzése nehéznek bizonyult az 
„Aranykereszt” Gyógyszertárnak is, a csere kezdte pótolni a pénzt (pl. gyógyszerért libát 
adtak).
1944-től 1946-ig tevékenykedett szobalányként és takarítónőként Wielandéknál Puskás 
Mihályné (takarítónő 1950 után). Ő számolt be nekem a cseréről, amely általánosan 
elterjedt szokássá vált, s nem lepődött meg senki, a gyógyszertáron belül sem.
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Puskásné elbeszéléseiből tudom, hogy a gyógyszertár forgalma – 1944-46-ig – olyan jelen-
téktelen eredményt mutatott, hogy csak reggel kellett lejönnie Wielandéktól, kitisztítani 
a nagy kenőcsös üstöket, edényeket nem kellett mosni, az üstök tisztításához nem volt 
szabad vizet használni, fűrészporral kellett azokat kitörölgetni csupán, majd száraz ruhá-
val fényesre törölni. 
Puskásné azért hagyta ott Wielandékat, mert ő annak ellenére, hogy a pénz elértéktelene-
dett 1946-ra, „pengő forintban kapta meg Wielandnétól havi bérét”, amelyből már nem 
tudott vásárolni semmit.
1945. június 23-án a gyulai gyógyszerészek levelet intéztek a tisztifőorvoshoz. Az üzemidő 
megváltoztatását kérik, hogy a nem inspekciós gyógyszertár reggel 8-12 óráig, délután 
14-18 óráig tartson nyitva, míg az inspekciós gyógyszertár reggel 8-19 óráig megszakítás 
nélkül nyitva legyen.25

A levelet az alábbiak írták alá, az aláírásból is következtethetünk a gyógyszertárak, illetve 
a szanatórium akkori vezetőire, tulajdonosaira:
– Kéler Stefánia gytr. tulajdonos,
– Vékony István Szt. József Szanatórium,
– Winkler Ferenc gytr. tulajdonos,
– Féhn Olga gytr. kezelő,
– Soltész István gytr. tulajdonos.
(MNL BéML, Gyula, Iktatósz.nélk.irat 1945-ből)

Itt visszakanyarodnék a korábbi említett adatokhoz, amelyekből kiderült, hogy Wieland 
Dénes a Békéscsabán felállított V. Gyógyszertárat átruházta Radó (Rosenfeld) Miklósra.
A zsidó törvények értelmében Radó Miklóst 1944-ben deportálták, és a gyógyszertárát 
elkobozták. 
„Radó nem elmenekült fasiszta, hanem még 1944. januárjában deportált zsidó” – írja egy 
alispánhoz címzett levél 1945-ben a polgármesteri iratok között.
(MNL BéML , Gyula Polgm. Iratok 1945.)

Az elhagyott gyógyszertárakat, ahol elmenekült a tulajdonos vagy meghalt a háború alatt, 
felleltározták hatóságilag, és a gyógyszerkészletét eladták más gyógyszertáraknak.
1946-ra az inflációs hullámok söpörnek végig a gyógyszertári árszabáson. 1946-tól állan-
dó szorzó számokat közölnek a gyógyszerárszabás módosítására.30

A gyulai gyógyszertárak történetének meghatározó időszakát írtam le részletesebben a 
gyulai „Aranykereszt” történetében 1888-1950-ig. Még több információhoz juthatunk ha 
a negyedik és ötödik patika történetét is bemutatjuk, hiszen Gyulán öt gyógyszertár érte 
meg az államosítást 1950-ben. 
Történetük összefügg, egymástól el nem választható.
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„Aranykereszt” Gyógyszertár épülete egy képeslapon

„Aranykereszt” épülete egy régi lapon, Khon Dávid könyvéből
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Bodoky Mihály,  
arcképe alatt saját aláírása

Wieland Dénes arcképe 
„Aranykereszt” Gyógyszertár  

Bélyegzőlenyomatok 
„Aranykereszt” Gyógyszertár    

Fogcseppes üveg, reklámtárgy 
„Aranykereszt” Gyógyszertár    
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Laboratóriumi 
naplórészletek. 
„Aranykereszt” 
Gyógyszertár  
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Bodoky Mihály számlája
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Bejárati ajtó
„Aranykereszt” Gyógyszertár                                               

Signatúrák, papírcímkék az „Aranykereszt” Gyógyszertárból             
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Officinarészlet az „Aranykereszt” Gyógyszertárból                 
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Kézi mérleg az „Aranykereszt” Gyógyszertárból

Tűzőgép a „ National” kasszához, hozzá illő díszítéssel és tablettaszámláló
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Recept tasak az „Aranykereszt” Gyógyszertárból

Dugópuhító,
gyertyacsiptető
az „Aranykereszt” 
Gyógyszertárból 
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Dugófúró készlet 
az „Aranykereszt” 
Gyógyszertárból 

Ostyazáró készülék 
az „Aranykereszt” 
Gyógyszertárból

Vízfürdő 
az „Aranykereszt” 
Gyógyszertárból
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Kobalt üvegek folyadékok, porok tárolására az „Aranykereszt” Gyógyszertárból

Officinai tárolóedények „ Aranykereszt” Gyógyszertárból
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Az „Aranykereszt” Gyógyszertárban talált 
specialitások dobozai
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Az „Aranykereszt” Gyógyszertárban talált reklámok
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Az „Aranykereszt” Gyógyszertárban talált reklámok
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Táblarészlet, szegénységi receptek kiváltására 
„Aranykereszt” Gyógyszertár Kézieladások könyve
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Wieland Dénes és felesége a kertben , „Aranykereszt” Gyógyszertár   

Főkönyv és tárolóedények az „Aranykereszt” Gyógyszertárból
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A „szent JózseF ” gyógyszertár 
AlAPÍtásA és műköDése, 1902–1950

Azt tapasztaltam, hogy nem voltak rossz anyagi helyzetben a gyógyszertárak tulajdonosai, 
de amikor új gyógyszertár alapításának veszélye állt fent, olyan ínséges viszonyokról esik 
szó a városra nézve, hogy döbbenetes.34

Alig múlik el tizenöt esztendő a gyulai harmadik gyógyszertár, az „Aranykereszt” felállí-
tása körül keletkező viták óta, amikor 1902-ben egy negyedik gyógyszertár létesítésének 
kérvényezett lehetősége felzavart méhkashoz hasonlóvá teszi az évenként gyakorta össze-
hívásra kerülő közgyűlés kedélyállapotát. (MNL BéML, Gyula Képv. test. 83. közgy. jegyzk. 
5913/1903.)
Gyula város képviselőtestülete megkapja ifjú Payer Béla és Király Gáspár okleveles gyógy-
szerészek kérvényeit a Gyulán felállítandó IV. Gyógyszertár iránt, melyben a kérdéses 
gyógyszertár felállításának engedélyezését kérik az említett felek.
A kérvények mellékleteként a Közegészségügyi Bizottság és az városi orvosok elutasító vé-
leményezése olvasható, melyből ellent mondást nem tűrő módon jut érvényre az a tény, 
hogy a gyógyszertár felállítására Gyulán egyáltalán nincs szükség.

Íme a kérvény szövege:

„Olvastatott és tárgyaltatott ifj. payer béla és király gáspár gyógyszerészek kérvé-
nye, melyben gyulán 4. gyógyszertár felállítását kérik, a közegészségügyi bizottság 
és a városi orvosok erre vonatkozó véleményével.”:

„Jóllehet a város lakosságának létszáma a legutóbb megjelent népszámlálás eredménye szerint 
a katonasággal együtt 22.460, azonban annak majdnem egyharmada, - 6.505 lélek, - a város 
nagyterjedelmű határában lévő tanyákon lakik állandóan, és ezek részint mivel a várostól 
nagy távolság miatt a szomszédos községek gyógyszertárait veszik tulnyomó részben igénybe, 
részint szegénységük miatt, alig számbavehető mértékbe veszik igénybe betegség esetén a hely-
beli gyógyszertárakat.
A városban lakók anyagi viszonyai oly kedvezőtlenek, és a szegénység oly ijesztő mérvben 
terjed, illetve szaporodik a szegény családok száma, hogy a városi orvosok idejüknek nagy, 
mondhatni túlnyomó részét a szegény betegek látogatása, és ezek számára az országos beteg 
ápolási Alap terhére rendelhető gyógyszerek vényeinek megírása veszi igénybe.
A Városi Tanácshoz nap-nap folyamodnak máskülönben munkaképes, de a munka és ke-
resethiány folytán származó, élelemhiány miatt elcsigázott, munkaképtelenné vált emberek 
nemcsak maguk, hanem méginkább családjaik számára segélyért; hogy azokat a nyomortól, 
éhínségtől megmentsék. 
Ezt igazolja azon ténykörülmény, hogy  az  OTI betegápolási alap terhére írt vények száma 
oly nagy, hogy nincs a vármegyében egy község sem, mely városunk nyomorúságos viszonyait 
még csak meg is közelítené.
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Gyula város lakosságának intelligens osztálya túlnyomó részben állami, törvényhatósági vá-
rosi és magán tisztviselőkből áll, kik valamilyen magán vagyon hiányában, nagyon szerényen 
megállapított fizetésükre vannak utalva, ami alig elégséges a maguk és családjuk fenntartá-
sára. 
Családjukra beállott betegség esetén,  csakis a legszükségesebb és nélkülözhetetlen orvos-sze-
reket rendeli az orvos részükre, ha csak máskülönben a család egzisztenciáját nem akarja 
veszélyeztetni. 
Iparosaink szomorú anyagi helyzete köztudomású dolog és azoknak túlnyomó része munka és 
kereset hiánya miatt alig tengődik napról-napra.
A kereskedő osztály helyzete sem kedvező. A vidéki forgalom évről-évre mindinkább másfelé 
gravitál, a lakosság szegény és csak a legszükségesebb árukat szerzi meg.
Hajdani országszerte híres városaink, az ipar és kereskedelem pangása folytán előállított foly-
tonos zárlatok miatt tönkre silányultak.
Ily körülmények között ugyanis ritkaságszámba megy azon kereskedő, aki vagyonosnak 
mondható. 
Ami pedig a lakosság zömét, a földművelő és kisbirtokos osztályt illeti, az évenként újuló rossz 
termések, az évtizedek óta uralkodó alacsony gabona árak mellett, csupán a maguk létfenn-
tartásokra gondolva, csakis a legvégső esetben veszik az orvosi segítséget igénybe és nagyon 
csekély forgalmat csinálnak a gyógyszertárosoknak.
A Békés Megyei Közkórház, és a vele kapcsolatos Elmegyógyintézet adja a jelenlegi gyógyszer-
tárak forgalmának jó részét, de ha tekintetbe veszzük, hogy a Közkórházat számos jómódú 
beteg is humanisztikus berendezkedésénél fogva látogatja és továbbá kezelteti magát abban, 
ami viszont a helyi forgalom és helyi fogyasztás kárára esik, és ha tekintetbe vétetik még az is, 
hogy a gyógyszertárak 30% engedménnyel adják a Közkórháznak a megrendelt gyógyszereket, 
akkor ezen forgalom folytán keletkező jövedelem is redukálódik.
Az 1887. évben felállított III. Gyógyszertár engedélyezésénél fő indokul vétetett és hoza-
tott fel azonos körülmény, hogy a várossal szomszédos Gyulavári, Gyulavarsánd, Nagy-Bél, 
Kétegyháza és Doboz községek kizárólag Gyulán szerzik be szükségleteiket.
Ezen községek adták a gyulai gyógyszertárak forgalmának mondhatni egyharmad részét, és 
most miután nevezett községek mind rendes gyógyszertárral bírnak; - nemcsak ezen forgalom 
vontatott el a gyulai gyógyszertáraktól, hanem még ezen községekhez közelebb eső települések 
lakossága is a nevezett községek gyógyszertáraiból szerzik be szükségleteiket, így, ezen megvál-
tozott ténykörülmények még a III. Gyógyszertárnak az alkalommali felállítását is feleslegessé 
tennék.
A helybéli gyógyszertárak forgalmát legjobban illusztrálja azon körülmény,hogy állandó segé-
det is csak azon meggondolás miatt tartanak, miszerint ne legyenek folyton helyhez kötve, de 
korántsem azon oknál fogva, mintha teendőiket önmaguk elvégezni nem volnának képesek.
Ezen állításuk igazolására hivatkozunk azon körülményre, hogy a Winkler Gyógyszertár ke-
zelője: Winkler Lajos,, dacára a majdnem egy év óta uralkodó járványnak, továbbá dacára 
annak a ténynek, mely a Közkórház gyógyszerszükségleteinek teljes körű ellátását teljesen 
egyedül, segéd nélkül képes ellátni.”
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Winkler Lajosra (Winkler Ferenc egyik fia) nézve nem hangzanak valami meggyőzően  
a szegénység érvei. Elegendő csak arra hivatkoznom, hogy Winkler Lajos gyógyszertára a 
város szívében, a Városház utca 12. szám alatt várta betegeit.
A sarki épület a város legforgalmasabb helyére esett. A jelenleg is meglévő belvárosi ró-
mai katolikus „Nádi Boldogasszony kegytemplom” mellett állt a piac, az akkori, és most 
is Harruckern térnek nevezett területen; hetenként több alkalommal.
Winkler gyógyszertára 1902-ben, majd jóval később is a legjobban jövedelmező, és a leg-
nagyobb forgalmat bonyolító gyógyszertárként működött Gyulán, amely a Winkler csa-
ládnak függetlenül a városban működő gyógyszertárak számától, normális megélhetést 
biztosított, akár segédekkel, akár segédek nélkül látta el a forgalmat tulajdonosa.

De olvassuk tovább a jegyzőkönyvet.
„Miután ezen fennhivatott körülmények is igazolják, hogy Gyulán egy 4. gyógyszertárnak a 
felállítására egyáltalán nincsen szükség, sőt az a már meglévő három gyógyszertár fenállását 
veszélyeztetné és miután ezek oly modern berendezésűek, hogy még a legkényesebb igényeket 
is kielégíthetik, ennélfogva a képviselő testület a Közegészségügyi Bizottság véleményének elfo-
gadásával a 4. gyógyszertár felállítását nem véleményezi.”

A testület a jegyzőkönyv záradékban nem zárkózik el teljesen a gyógyszertár felállításnak 
lehetőségétől:
„Ha azonban ezen kérvényezett 4.gyógyszertár valami előre nem látható tényezők, vagy ese-
mények közreműködésével mégis létesülne és a kérvényezett helyre adatnék meg, akkor a 
Winkler-féle gyógytárt egyenesen tönkretenné, mert ezen 4. gyógyszertár annyira veszélyez-
tetné az említett Winkler-féle gyógytár fennállását, hogy azt forgalom hiányában rövid idő 
alatt bezárni kellene, miután ezen gyógytár forgalmi köre kizárólag azon helyen van, ahová a 
kérvényező a 4. gyógyszertári létesíteni óhajtja.
Fenntartásával tehát azon határozott vélemények, hogy gyulán 4. gyógyszertárra egyáltalán 
szükség nincsen, figyelemmel a 3. gyógytár jelenlegi elhelyezésére, egy új gyógytár esetleges fel-
állítása a Magyar Királyi Vendéglő környékére jelöltetik meg, éspedig azért, mert a Kisváros, 
Új-gyula és Nagy-magyarváros egy része ezen a helyen felállítandó gyógytárban szerezné be 
szükségleteit.” 

A Közgyűlés után a képviselőtestület felterjesztette határozatát Békés Vármegye Törvény-
hatósági Bizottságához, ahonnan az ügy a Belügyminisztériumba került.
A Belügyminisztériumból a válasz az egyik kérvényező, ifjú Payer Béla budapesti lakos 
számára kedvező volt. A belügyminiszter a 117691/1902. számú rendelkezése alapján 
hozzájárult a 4. gyógyszertár felállításához.
Az engedélyezett gyógyszertár megnyitására 1903-ban került sor, miután a gyógyszertárat 
a megnyitás előtt a tisztiorvos felszerelése, berendezése, és egyéb követelményei szempont-
jából alaposan megvizsgálta és azt a megnyitásra teljesen alkalmasnak találta, és megálla-
pításait jegyzőkönyvileg is lefektette. (MNL BéML,Gyula,, Alisp.ikt. 5934/902.)
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A gyógyszertár alapítója és első tulajdonosa ifjú PAYER Béla „Szent József” védelmébe 
ajánlotta gyógyszertárát, hódolva a korabeli szokásoknak, amikor a gyógyszertárak elneve-
zései gyakran kapcsolódtak valamelyik szent nevéhez.

A „szent JózseF” gyógyszertár ADAtAi

Helye: Gyula, gróf Wenckheim Frigyes utca 1003. szám, majd Jókai út 24.

A gyógyszertár tulAJDOnOsAi12

1903–1922 ifjú Payer Béla gyógyszerész, okl., Bp., 1901
1922–1950 Práger Frigyes gyógyszerész, okl., Bp., 1917

A gyógyszertár AlkAlmAzOttAi13

1903. június 4. – 1903. december 20. Gabler Imre okl. gyógyszerész
1907. július 16. – 1908. február 1. Bottka Elek gyakornok
1908. március 6. – 1908.november 2. Császár Ferenc gyakornok
1908. szeptember 2. – 1908. december 1. Glük Jenő segéd
1908. december 1. – 1909. július 15. Göncz József gyakornok
1909. július 12. – 1909. augusztus 29. Topler Lajos gyakornok
1909. szeptember 1. – 1910. február 1. Qnitter Lajos gyakornok
1911. július 12. – 1915. január 15. Gödri Károly okl. gyógyszerész
1911. szeptember 1. – 1912 Császár Károly okl. gyógyszerész
1915. január 1. – 1916 Pecséna Gyula gyakornok
1915. január 1. – 1915. szeptember 15. Nagy Gyula gyakornok
1915. november 8. – 1922 Oláh Regina nem okl. gyakornok
1922. április 11. – 1922. május 15. Kellner Géza gyakornok
1922. május 1. – 1922. november 1. Toffler Lajos okl. gyógyszerész
1922. szeptember 1. – 1922. november 1. Bottka Elek okl. gyógyszerész
1922. október 15. – 1925. augusztus 15. Gergely Károly nem okl. gyógyszerész
1925. augusztus 15. – 1926. október 1. Gergely Károly nem okl. gyógyszerész
1926. július 15. –  1926. október 1. Imre Gyula Béla okl. gyógyszerész
1926. október 15. – 1927. június 1. Peringer József okl. gyógyszerész
1927. június 1. – 1927. október 1. Gergely Károly nem okl. gyógyszerész
1927. július 6. – 1927. augusztus 15. Lukács (Lőry) János okl. gyógyszerész
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1928. május 7. – 1928. augusztus 4. Mecs Balogh Ferenc okl. gyógyszerész
1928. június 25. – 1929. október 3. Gergely Károly okl. gyógyszerész
1930. március 1. – 1930. július 1. Balla Simon okl. gyógyszerész
1931. március 1. – 1931. június 1. Egyed Ferenc okl. gyógyszerész
1931. augusztus 12. – 1933. október 1. Thuri Sándor okl. gyógyszerész
1933. április 1. – 1933. október 24. Soltész István kisegítő okl. gyógyszerész
1935. január 1. – 1935. május 15. Szabó Mihály okl. gyógyszerész
1936. január 16. – 1936. március 16. Kelemen István okl. gyógyszerész

A gyógyszertár körzetéből a forgalom fokozatosan elterelődött a városi vasútvonal kiépí-
tése, a heti piacok helyének megváltoztatása, valamint az idegenforgalomnak a vasút által 
való elterelődése néhány év leforgása alatt egy értelmetlen helyen felejtette a gyógyszer-
tárat.
A meglévő három gyógyszertár igyekezett korábbi vásárlóit megtartani, Winkler Lajos 
pedig azt a csekély forgalmat is, melyet Payer Béla nagy keservesen létrehozott, azok kö-
réből, akiknek nagy távolságot jelentett a  József város vagy Oláh város  távoli utcáiból a 
Belvárosig megtenni, ezt a jelentéktelen jövedelmet jelentő forgalmat is úgy tekintette, 
mintha Payer egyenesen az ő kasszájától vette volna ki.
Időközben Winkler Lajos és Payer Béla ellentéte a belvárosi kaszinók napirenden lévő és 
kedvelt témáját jelentette, nem kevés beszéd tárgyát képezte a közegészségügyi kilátásta-
lan helyzete is hazánkban.
Ha figyelembe vesszük, hogy hazánkban a századforduló és a második világháború között 
nem volt olyan minisztérium, melybe ne tartozott volna az egészségügy valamely szektora, 
és mintegy 33 társadalombiztosító és számos társadalmi egyesület foglakozott egészségügy-
gyel, a reformokat sürgető hozzászólások és viták sehol sem vezettek célhoz az egészségügy 
területén sem.
1910-ben a „roncsoló toroklob” olyan mérteket kezd ölteni, hogy az állami elemi iskolát 
kénytelenek bezárni egy időre Gyulán. A „rühkór”, a „gyermekágyi láz”, a „hasihagymáz”, 
stb. legalább annyira ügy a levéltári iktatásokban, mint az ínség.
Az állandóan jelentkező járványok, valamelyest emelik a „Szent József” Gyógyszertár be-
vételeit, de még így sem megfelelő mértékben. 
A járványok nagy része a nincsteleneket érinti, akik nem igen áldozhatnak patikára.
Amikor 1912-ben Winkler Lajos hivatalosan is beadja fellebbezését az alispáni hivatalba 
a Payer gyógyszertár elhelyezése ellen, már nem is ütközik a fellebbezés nagy ellenállásba 
a „Szent József” Gyógyszertár tulajdonosát illetőleg. 1912 nyarán Payer Béla belegyezését 
adja a gyógyszertár áthelyezésébe. (Gyula, Levéltár Alisp. mutató 14371/1912.)
Akárhogyan is nézzük,az áthelyezés után a „Szent József” közelebb került Winkler belvá-
rosi patikájához.
A polgármester a főispánhoz az alábbi megjegyzés kíséretében küldte tovább az iratokat:
„A gyógyszertár elhelyezését a magam részéről megengedhetőnek tartom, mert a kérvényben 
felvetett indokok a valóságnak mindenben megfelelnek,s mert annak a városrésznek, ahol 
a gyógyszertár ezidőszerint elhelyezve van, a gyógyszertárra vonatkozó viszonyát az utolsó 
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évtizedek alatt teljesen megváltoztak. A forgalom onnan teljesen elterelődött, miből kifolyólag 
ezen gyógyszertár a tulajdonosának már a tisztességes megélhetését sem biztosítja.
Annak a megemlítésével még, hogy az áthelyezés engedélyezése a többi három és a kérvényben 
csatolt térkép szerint is a város forgalmát alig befolyásolja. Tisztelettel jelzem, hogy a gyógy-
szertár továbbra is az un. József városi részben marad, csupán annak forgalmasabb, s idege-
nek által sürübben látogatott helyére kerülne, és hogy a kérelmezett áthelyezés a gyógyszertárat 
igénybevevő közönségnek nincs hátránya.” (Gyula, Levéltár Elnöki Bizalmas 16/1912.)

Az új helyén felállított gyógyszertár officinájába – amely néhány házzal közelebb a belvá-
ros felé nyílt meg – a magasföldszintes épület lépcsőin át lehetett feljutni.
A bejárati rész a keskeny kirakatból, s a lépcsőkön való közlekedés biztonságát szolgáló 
rézkorlátból, az ajtó mellé függesztett jókora hőmérőből és felül a „Szent József” Gyógy-
szertár feliratból állt.
Az officina meglehetősen kicsi volt, berendezési tárgyait, felszerelését az 1945-ben készí-
tett leltár pontosan ismerteti.
Az officina mellett a laboratórium és egy alapanyagraktár található, ebből egy kis raktárba 
lehetett jutni, a raktár boltívvel torkolt, a később befalazott kamrába.
A kamrának később az officinához külön ajtaja lett. Szenes, és egy gyógyszeres pince tar-
tozott még a gyógyszertárhoz. Egy négyszobás, fürdőszoba-konyhás lakásrész is tartozott a 
gyógyszertárhoz. Az átellenben lévő ház szintén a tulajdonos tulajdonát képezte.
A gyógyszertár edényzete nagyban hasonlított az „Aranykereszt” Gyógyszertár edény ze-
teihez, talán az officinai állványtégelyek valamivel keskenyebbek, karcsúbbak voltak, kar-
csúbb íveléssel kapcsolódva az alaphoz.
A gyógyszertár forgalma, a várakozásnak megfelelően, emelkedést kezd mutatni az áthe-
lyezés után. A gyertya világításról elektromos világításra való áttérésre is az új gyógyszer-
tárban kerülhetett sor.
Így, az addig használt „ gyertyakoppintót”, vagy más néven gyertyacsíptetőt is ki lehetett 
iktatni a mindennap használt eszközök sorából, akárcsak a gyertyákat.
1913-ra Payer Béla személye teljes polgárjogot nyer Gyulán, megválasztják a Közegészség-
ügyi Bizottság tagjai sorába is.
Amikor dr. Kovács István ügyvezető orvos nyugdíjba vonul, az új ügyvezető orvos, 
dr. Bárdoss Arthúr megválasztásába beleszólási joggal bír már Payer is.
Az 1913-as 49-es közgyűlésen  olvasható először Payer neve az Közegészségügyi Bizottság 
tagjai névsorában (dr. Bárdoss megválasztására az 57. közgyűlésen került sor).
(Gyula, Levéltár Képv. test. kjv.49/2696. ikt. sz.)

A városnak akkoriban 2 kerületi és 1 ügyvezető orvosa volt. 
Az ügyvezető orvos feladata: „Felügyel a város területén lévő gyógyszertárakra, azok megvizs-
gálásánál közreműködik. Felügyel a méreg és gyógyszerárukkal való kereskedésre. A gyógyszer-
tárak személy cseréjében és jogi viszonyaiban beállott változásokat a Vármegye főorvosának 
tudomására hozza az 1883. évi 22371. sz. BM. rendelet alapján, a rendeleteket átveszi és az 
illetések tudomására hozza.”
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Dr. Bárdoss nevével a gyógyszertárak történetének felkutatása során többször találkoz-
tam.
1914-ben kitört az első világháború.
1917-től újabb rendeletek látnak napvilágot a „gyógyszereknek a legolcsóbb alakban való 
rendelése” érdekében.
A fentiekről körrendeletek útján értesítik a legrövidebb időn belül a gyógyszerészeket.  
A forgalom csökkenése indokolttá teszi a gyógyszertárak „üzem idejének” rövidítését is.
1917-ben a gyulai gyógyszerészek kérvényezik a vasárnap délutáni munkaszünet engedé-
lyezését.
A háborús viszonyok a problémáknak teljesen új arcát, addig ismeretlen oldalait dob-
ják felszínre. Újabb és újabb körrendeletek igyekeznek a problémákra megoldást találni. 
Ilyen pl. a „hadba vonult gyógyszerész gyakornokok és segédek időveszteségéért nyújtandó 
kedvezmények” tárgyában hozott körrendelet is. (MNL BéNl, Gyula, Alisp. ir.16315/1917., 
2210/1917., 6139/1918.)18

Alig múlik el az első világháború, amikor a viszonylag beállott nyugalmat és csendet 
Horkay Béla geszti és Amrus Lajos gyulai okleveles gyógyszerészek arra használják fel, 
hogy kérvényezzék gyulán az ötödik gyógyszertár felállítását.
A kérvények hatalmas ellenállásba és felháborodásba ütköztek a gyulai gyógyszerészek 
részéről.
A gyógyszertár forgalma a háború befejezése után ismét emelkedést mutat. 1919-ben 
már elég jelentős az a számla összegét tekintve, melyet Payer Béla a „vármegyei szolgák 
gyógyszeréről” az illetékeseknek benyújt kiegyenlítés végett.” (MNL BéNL,Gyula, Alisp. 
iratok 6840/1919.)
1920-ra a Payer családon belüli viszályok már hosszú, több éves múltra tekintenek vissza. 
A „Szent József” Gyógyszertár a házaspár közös tulajdonát képezi és amikor a családi egye-
netlenségek a válás gondolatára vezetik a házaspárt úgy döntenek, hogy a gyógyszertárat 
értékesítik, így könnyítik meg a közös vagyon elosztását.
1920. március 17-én jelenik meg Payer Béla hirdetése a „BÉKÉS” sorai között. A politi-
kai, társadalmi és közgazdászati lapban az alábbiak olvashatóak:
„Jól berendezett középforgalmú gyógyszertár 165 ezer koronáért eladó, azonnal átvehető. Ér-
deklődni lehet Jókai Mór u. 27.”
Az érdeklődő a gyógyszertárral átellenes épületben kaphatta meg a gyógytárra vonatkozó 
információkat.34

A hirdetésre PRÁGER Frigyes jelentkezett.

Práger Frigyes 1894. június 10-én született Kiskunhalason.31

 Ugyanitt végezte el a gimnáziumot is. A gyakornoki idő letöltése után Budapestre került 
az egyetemre. Gyógyszerész mesteri oklevelét 1917-ben szerezte meg. 
Az egyetem elvégzése után a Magyar Vöröskereszt budapesti gyógyszertárának vezetője 
lett. 
Az első világháború befejezése után mint önkéntes szakaszvezető szerelt le, és Kiskunha-
lason telepedett le, majd szülővárosában dolgozott egy ideig.
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Kiskunhalasról Budapestre ment vissza, saját gyógyszertára nem lévén. Payer Béla hirde-
tése kapóra jött, találkozott régen feltett szándékával, miszerint saját gyógyszertárat nyit 
vagy vásárol a közeljövőben.
A hirdetésre jelentkező Práger Frigyes és a tulajdonos, Páyer Béla közös érdeke a gyógy-
szertár ügyeinek gyors lebonyolítása volt.
Még a hivatalos dolgok elintézése előtt mindkét fél számára előnyös megállapodást kötöt-
tek, s akként cselekedtek.
Práger Frigyes kifizetett Payernek egymillió egyszázezer korona készpénzt. Jóval több volt 
az az összeg a hirdetésben fogaltnál, ebben a gyógyszertáron kívül a lakás és a gyógyszertári 
jogosítvány összege is képviselve volt.
Práger átvetette a gyógyszertárat gondnoki minőségben, Payer a kapott pénzből kifizette 
felesége követelését, és vásárolt egy kisebb gyógyszertárat, Nagyperkán.
A dolgok ilyen rendezése után a két gyógyszerész beadta a gyógyszertár átruházása iránti 
közös kérelmét a polgármesterhez, továbbítás végett.
(MNL BéML, Gyula Alispáni iratok 27560/1921.)

Mikorra a közös kérelem az alispánhoz került, az alispán kellőképpen értesült az ügyvezető 
orvostól a kérelem igazi hátteréről, ami az ügy anyagi vonatkozásait illeti, csak Payer Béla 
családi okait nem ismerte teljesen, amelyekre a közös kérvényben hivatkozott Payer.
Payer Bélának két fia és egy lánygyermeke volt, a családon belüli nézeteltérések nem szá-
mítottak közügynek, nem is tudott róla dr. Bárdoss sem. 
Az alispán nem szívesen járult hozzá a gyógyszertár átruházásához. Az alispán 1921. de-
cember 20-án levelet írt Payer Bélának és visszaküldte a kérelmet is a levél melléklete-
ként.
A levélben felszólítja Payert, hogy „az átruházást kérő társa, Práger Frigyes okleveles gyógy-
szerész az egyedül illetékes, megyei tiszti főorvos által kiállított bizonyítványt csatolja a kére-
lemhez.”
Ilyen helyesbítéssel a kérvényt újból nyújtsák be.
„Kívánatos lenne az is, hogy az erkölcsi bizonyítványban arról is szó essék, hogyan viselkedett 
Práger Frigyes a forradalom és az azelőtti megszállás alatt.”
Itt az első világháború idején történt román megszállásra és a Tanácsköztársaság idejére 
gondolt az alispán.
(MNL BéML, Gyula Alispáni ir. 27560/1921., 27561/1921.)

Az alispán levelére 1922. január 2-án válaszolt Práger, mert Payer ekkor már nem is tar-
tózkodott Gyulán. Elküldte a kért erkölcsi bizonyítványt a tisztiorvos véleményével, és 
egyben kérte az alispánt, terjessze fel hozzájárulásával együtt a közös kérelmet a Munka-
ügyi és Népjóléti Minisztériumba.
Práger erkölcsi bizonyítványa megfelelt az elvárásoknak. Az alispán felterjesztette a kérel-
met azzal a megjegyzéssel, hogy nem járul hozzá az átruházási kérelemhez, mert mint írja: 
„magánúton szerzett értesüléseim alapján, 1.100.000 koronáért a gyógyszertár már el is lett 
adva, 1922. január 1. óta Práger Frigyes vezeti a gyógyszertárat gondnoki minőségben.”
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Az alispán arról is ír, hogy nem tartja elegendő indoknak a családi okokra való hivatko-
zást Payer esetében, amikor „nyilvánvalóan üzleti haszonszerzésről van szó, a gyógyszertárat 
olyan nagy összegért adta el tulajdonosa, amilyen összegben már a gyógyszertári jogosítvány 
értéke is benne foglaltatik.”
Egyik vidéki patikát egy másikért elcserélni csak úgy érdemes, ha az egyik fél vagy mind-
kettő, meg nem engedett előnyökhöz jut a csere révén.
Féhn Olga gyógyszerésznő elbeszélése alapján tudomásomra jutott, hogy Payer Béla há-
zassága megromlásának valódi oka, hogy szerelmi viszonyba keveredett beosztottjával,  
s ezért távozott Gyuláról.25

Az 1920. évi 38202.V. tc. értelében nem javasolható az átruházás. Az alispán felterjeszté-
sére 1922. március 8-án keltezett levélben a miniszteri tanácsos felhívja a figyelmet arra, 
hogy a magánúton történt értesüléseknek a hivatalos ügyintézésében nem lehet szerepe, 
idézze be a feleket és személyesen győződjön meg a kérvény mögött lappangó igazságról.
(MNL BéML Gyula, Alispáni levelek 5812/1922.)
Mivel a felek beidézésére az alispánnak sem lehetősége, sem ideje nincs, levelet intéz 
Payer Bélához Nagyperkátára, 1922. március 30-ai keltezéssel. A levélben az alispán meg-
írja, hogy nem szabályos, hiszen be kellene idéznie a gyógyszerészt, de a távolság miatt 
és egyéb tényezők miatt is beéri Payer levélben történő nyilatkozatával: Mi az átruházási 
kérelem tulajdonképpeni indítéka?! 
A Népjóléti Miniszter 3213/1922. V.tc. sz. rendeletére hivatkozva kéri a teljes és valósá-
gos magyarázat megadását.
Payer 1922. április 3-án válaszol az alispán levelére, amely bizalmas jellegű.
Az alispán a levél elolvasása után megváltoztatja véleményét az átruházás ügyében.
A minisztérium ezek után hozzájárul a gyógyszertár átruházásához.
(MNL BéML Gyula, Alisp. lev. 10356/1922.)
A hozzájárulásról az alispán értesíti a polgármestert és kéri őt, tájékoztassa az érdekelt 
feleket arról is, hogy „A Szent József Gyógyszertár személyes üzleti jogát Práger Frigyesre azzal 
a kikötéssel engedték átruházni, hogy az átvevő köteles lesz a létesítendő gyógyszerészi nyugdíj 
és segédalapra a később kiadandó általános jogszabályban meghatározott járulékot fizetni.”
Práger a hivatalos ügyek lezárása után zavartalanul dolgozik tovább „gondnoki” minő-
ségét felcserélve a tulajdonos szerepével, Payer Béla szolgáit megtartja továbbra is a saját 
szolgálatában.
A szolgákkal a volt tulajdonos még 1921-ben rendezte a számláit, pontosan 212 koro-
na 14 fillért fizetett ki a szolgáknak béreik fejében. (NML BéNL Gyula, Alisp. mutató 
2744/1921.)

A trianoni békekötés elszakítja Gyulát aradi érdekeltségeitől, a város csaknem az ország 
közepén volt, ezután viszont periférikus helyre került. Nagy csapást mértek ezzel a vá-
rosra. Akadozva lassan ocsúdtak fel a gazdasági élet szereplői, a kapitalizmus erősödése 
kedvezően hatott a fejlődésre.
A gyógyszertár történetének Práger Figyes működésének kezdetétől egy színesebb, szor-
galmasabb és nagyobb forgalmat eredményező korszaka kezdődött el, egy olyan fejezete, 
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amelyben mindazok a tényezők, amelyek befolyást gyakorolhattak egy gyógyszertár törté-
néseire, szerepet kaptak az elkövetkezendő 28 év alatt.
Práger Frigyes hivatását szerető ember hírében állt, megfelelő kereskedői érzékkel is ren-
delkezett. Nem csupán önmaga megélhetését kellett biztosítania, hanem felesége, Földes 
Beatrix és gyermekei, Práger Pál és Tibor jó megélhetését is szem előtt kellett tartania.
(NML BéNL Gyula, Márki, Alispán „Békés Vármegye”1936.)
A kor, amelyben gyógyszertár tulajdonosi minőségben működését megkezdte, éppen 
olyan volt, amelyben lehetőség kínálkozott az egyéni érdekeknek mindent alárendelő 
szerepét is kiaknázni és ahhoz, hogy valaki egyáltalán megtudjon élni, egyetlen percre sem 
feledkezhetett meg saját érdekeiről.
A századforduló után egyre-másra létesülnek a gyógyszer-vegyészeti gyárak. A kapitalizmus 
térhódítása a gyógyszerészet területén is jelentkezik. 
A gyógyszer-vegyészeti gyárak a minél nagyobb haszon elérése érdekében, s a tudomá-
nyos eredmények felhasználásával – hiszen a természettudományok fejlődése is hatalmas 
lendületet vesz fel – mind több és több gyógyszeralapanyag előállításával foglalkoznak.  
Az idő előrehaladásával a magyar gyógyszerkülönlegességek is megjelennek a hazai piacon.  
A gyógyszertári gyógyszerészet egyre többet kezd veszíteni korábbi munkaterületeiből.
A gyógyszerellátásban egyre komolyabb szerep jut a közép- és nagyüzem számára. A mély-
reható átalakulás válságot idéz elő a gyógyszerészet területén, és ez egyre komolyabb gon-
dok elé állítja a gyógyszerészeket.
Megélhetésük biztosítása érdekében az elveszett munkakörök pótlásának lehetőségét kez-
dik kutatni. 
Mivel a hazánkban bekövetkezett válság a nyugati országokban a fejlődés gyorsabb üteme 
miatt már korábban bekövetkezett, a magyarországi patikusok figyelme a nyugati példák 
felé irányul.
A nyugati országokban az elveszett munkakörök pótlására a merkantil szellem értelmé-
ben a gyógyszertári profilhoz kezdték sorolni már a XX. század első évtizedeiben is a 
kozmetikai cikkeket, az édesipari termékeket, sőt egyes tengereken túli országokban a 
dohány- és bazárárú-cikkeket. is.
A hazai gyógyszerészek számára is a profil bővítése kínálta az egyetlen lehetőséget, hiszen 
a gyógyszertárak forgalmát addig jelentő gyógyárúk eladása egyre kevesebb bevételhez ve-
zetett.
A gyógyszertárak körzetében vásárlóképtelenné válik a lakosság zöme, az OTI-nak egyre 
nagyobb tömegek gyógyszerigényeit kell kielégítenie a gazdasági válságok következtében 
egyre laposabb pénztárcája terhére. 
A szegényalap terhére befizetett összeg olyan mértékben csökken, amilyen mértékben 
növekedik a szegények száma.
A gyárak nem mindig fizetőképesek az OTI számára. Egy-egy gyár esetleges csődje pedig 
egyenesen az utcára dobja az érkező munkások tömegét, az ipari és agrárproletáriátus 
ínséges körülményei szolgálnak a különböző betegségek legjobb táptalajául.
Miközben a lerobbant egészségi állapotban tengődő és zsúfolt körülmények között élő 
emberek között kedvére tombolhat a tuberkolózis és más betegségek, a gyógyszertárak 
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forgalmát sajnálatos módon éppen nem a gyógyszerek, hanem a luxuscikkek, kozmetikai 
termékek fogják elsősorban jelenteni.
Práger Figyes gyógyszertára néhány esztendő leforgása alatt olyan lett, ahol a világon min-
denre volt orvosság, akár a köszvény kínozta az ide betévedőket, akár a szépség hiánya, 
vagy akár a háztartás körüli teendőkhöz kellett néhány cikket vásárolni, pl. padlópasz-
tát.
A gyógyszertár egyik nyilvántartását, a „Méregkönyvet” 1922. március 3-án kezdte vezet-
ni a tulajdonos. 1922-től az évtized végéig a leggyakrabban rendelt mérgek az alábbiak 
voltak:
– Sublimat pasztilla
–Hydrargyrum oxycianatum
– Hydrargyrum bichloratum corrosivum
– Acidum arsenicosum 
– Phosphor pasztilla
– Barium chloratum

A mérgeket orvosságnak, illetve kártékony állatok pusztítására rendelték. A végén a mé-
regkönyvet a tisztiorvos ellenőrizte, és az ellenőrzés megtörténését bélyegzővel és aláírá-
sával igazolta.
Készült sokféle szer, ezek előállításával Práger foglalkozott a Kézikönyv vagy „Manuális” 
alapján.34

– Antialkohol iszákosság ellen,
– Angol csoda balzsam,
– Aqua carminativa regia,
– Bajusz pedrő, skatulyás és táblás kivitelben,
– Baromfi csepp,
– Bróm tabletta,
– China vasbor,
– Chinin por és pilula „Amsterdami”,
– Fogcsepp,
– Fecskendő víz,
– Fagybalzsam „dr. Bíró-féle”,
– Fagykenőcs (svéd), „dr. Bíró-féle”,
– Fagybalzsam – „Ilkó”,
– Gyomor elixír,
– Glicerin krém, 
– Globuli vaginales,
– Hajszesz „Petrol”,
– Hintőpor „Baby”,
– Napégés elenni krém,
– Jeruzsálemi balzsam,
– Inflasept,
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– Kombinált por,
– „Liquor Burowi”,
– Mesterséges keserűvíz,
– Migrain pasztilla,
– Pulv fiakkeri,
– Pulv purgans,
– Rüh kenőcs, „dr. Blanár-féle”,
– Sertés por,
– Spir saponatus,
– Sir. Tyhymi comp.,
– Sir altheae,
– Sir carvi comp.,
– Tyúkszem kenőcs,
– Tüdő tea,
– Tinct arnicae,
– Tinct odontologica,
– Tejkrém,
– Universalis sebkenőcs, 
– Ung ad scabiem.

A folttisztító, hajgöndörítő, körömfényesítő por, szignatúra lakk, Sidol, ragasztó készítése 
éppen olyan természetes dolog volt a gyógyszertárban, mint a laboratóriumi faasztal feke-
tére való festését szolgáló festék előállítása.
A gyógyszertárban kitűnő ízű „gyógyszeres szörpöket” is lehetett vásárolni. Igen népszerű 
volt a „Havasi növényszörp”, melyet kellemes ízével köptetőként alkalmazták.
Készült „zöldpaprika kivonat”, s számtalan kozmetikai készítmény is, pl.
– „Elly creme”,
– „Eau de Cologne”,
– „Elsa fluid”,
– „Ilkó száraz krém”,
– „Ilkó szeplő krém”,
– „Ilkó mosdóvíz”,
– „Napkeleti arcvíz”,
– „Odol utánzat”,
– „Ol odorat” hajra,
– „Pondre „Elly”,
– „Pondre „Ilkó” stb.

A gyulai mozi nem egyszer kereste fel a „Szent József” Gyógyszertárat megrendeléseivel.
Nagy mennyiségben készült ezért a „fenyő illat mozi részére”.
A pezsgő készítésének is megvolt a maga receptje. Amint a „Manualis” lapjai között lapoz-
gattam, elém bukkant egy előírat, amely így hangzik:
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„Wentol sebolaj (Dolesch csabai gyógyszerész az eredeti készítő előirata) receptje:
– Ol cariophyll,
– Ol cinnamomi,
– Ol  eucalypti ( aa 4.00 g.),
– Menthol,
– Camphor,
– Ol Therebinthinae (aa 2.00 g.),
– Bals. peruvian,
– Ol jecoris,
– Ol lini (aa 45.00 g.),
– Jódi puri 0.30 g.”

1915-ben Réthy Béla békéscsabai gyógyszerész kéri a „Wentol sebolaj” gyártásának enge-
délyezését.34

1924-ben a gyulai gyógyszerészek és az OTI között megromlik a viszony. Az OTI-nak 
nincs elegendő pénze a szegény betegek számláit a gyógyszerészek felé kiegyenlíteni.  
Ez az oka annak, hogy a gyulai gyógyszerészek egy időre felmondják a szerződést a szegény-
betegek részére szállított gyógyszerekkel kapcsolatosan.
Práger sem marad ki társai közül. 
1924-re már olyan helyzetben van a gyógyszertár, hogy tulajdonosa gyakornokok tarthatá-
sának engedélyezését kéri. Amely engedélyt meg is kapja a gyakornokok tarthatására.
(MNL BéML, Gyula, Alisp. mutató 18471/1924., Alisp. lev. 292/21.)
1930-ban rendelték először a gyógyszerésztől – Scillae bulbust – a tengeri hagymát a József 
városon, patkányirtás céljából.
Práger gyógyszertára is rendkívül nehéz társadalmi helyzetben üzemelt 1930 után.
Mikorra 1931-et írtunk, a tőkés világot megrázó gazdasági válság hazánkat sem kerülte el. 
A húszas évek közepétől mutatkozó mérsékelt fellendülésnek előbb az agrárválság (1928), 
majd az ipari (1929), továbbá, a pénz- és hitelválság (1931) vetett véget.
A válságokat tüntetések kísérték országszerte. A Tanácsköztársaság bukása után Bethlenig 
egyik kormány a másikat követte.
A valóságos hatalom a Horthy köré tömörült katonatisztek kezében volt, ennek következ-
ményeként 1920. március 1-én Horthy Miklóst a királyság államformájának meghagyásá-
val államfővé választották, illetve kormányzóvá. A háború folytatását a „béke” eszközével 
az ezután megkötött trianoni béke jelentette.
A gazdasági változásokkal egy időben, hazánkban is megjelennek a hitleri programokat 
szinte szó szerint átvevő „német típusú” fasiszta irányzatok.
A harmincas évek vége felé a fenti programot hirdető „nemzeti szocialista” pártokból 
egységes mozgalom fejlődik ki, egy kóros lelkivilágú, félművelt, nyugállományú vezérkari 
tisztnek a vezetésével, akit Szálasi Ferencnek hívnak.
Szálasi nacionalista, antiszemita, agrárius ellenes elemekből összegyúrt zavaros nézetei az 
úri középosztály érdekeiben és illúzióiban gyökereztek.
Az ország vezetői pedig az „alkotmányos fasizmus” továbbfejlesztésével kísérleteznek.
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Ennek a politikának a jegyében működik Gömbös után a Darályi kormány, melynek 
Práger Frigyesre nézve is komoly következményekkel járó intézkedése, az ún. „első zsidó-
törvény”, amely arra hivatott, hogy korlátozza a zsidók működését az értelmiségi pályá-
kon. A zsidótörvény megjelenése 1939-ben, Práger Frigyes ambíciókkal és érdeklődések-
kel teli sokrétű tevékenységét szinte egy csapásra megszüntette.

De, nézzük a harmincas évek gyógyszertárát közelebbről:
Az egyenesre szabott utcák, katonás rendben sorakozó és a gazdagság látszatát keltő né-
metvárosi épületeiben lakó, cicomára éhes polgárasszonyok körében Práger Frigyes pati-
kája egyre népszerűbbé vált. 
Gyógyszerek utánpótlásáról a Thallmayer és Seitz RT. budapesti gyárát felkeresve 
gondoskodott, a megrendeléseket a Thallmayer cég előrenyomtatott megrendelőlap-
jain eszközölte. Látható kettő ezekből a megrendelőlapokból, annak a szerencsés do-
lognak a közrejátszása folytán, hogy Práger szenvedélyes gyűjtője volt az előiratoknak,  
a megrendelőlapokat is felhasználta feljegyzései számára (97. oldal).
Természetesen rendelt máshonnan is gyógyszereket.
Előirat gyűjteményének gazdagítását szolgálta a magánorvosi vények mintájára készített  
„Copia-könyve” is.
A „Copia-könyv” a harmincas években módosult a telefonszámmal, mivel korábban nem 
lehetett telefon a gyógyszertárban. Erre az időre tehető a telefonhálózat kiépítése a József 
városon. 
A magánvények a 30-as években is nagyjából a mai vények mintájára készültek, a rende-
lőorvos lakcímét nem volt feltétlenül szükséges a vényen feltüntetni, hiszen az orvosok 
kevés száma miatt miden gyulai lakos számára közismert lehetett az orvosok lakhelye.
Minden forgalomba hozott új készítményt – és ez „nemcsak a kozmetikai cikkekre vonat-
kozott” – hatalmas reklámhadjárat igyekezett népszerűsíteni. 
Egy reklámszöveg, amely az „Automenth” habzó száraz fogkrém megjelenésekor igyeke-
zett a köztudatba oltani a készítmény előnyeit, és nevét a fogorvosok szakvéleményeinek 
felsorakoztatásával is foglakozik.
A reklámnak a gyógyszerészeten belül is hatalmasra nőtt a jelentősége a 30-as években.
A gyárak a gyógyszerészeti évkönyvek lapjai közé is becsempészték hirdetéseiket, akárcsak 
a gyógyszertárak kirakataiban és officináiban, vagy akár a napi lapok sorai közé.
A gyárak a gyógyszertáraknak reklámtárgyakat, plakátokat szállítottak, népszerűsítés cél-
jára szolgálhatott akár a pénz átvételére szolgáló üvegtálca, akár a levélnehezékek és ka-
lapácsnak használható vaskalapács, amely a syrupus hypophosphorosus acélosító erejét 
és hatását volt hivatva reklámozni. A kisüzemek is osztották reklámjaikat állandó vevőik 
felé.
A Békés 1931-es, októberi száma – amely már tele van politikai balsejtelmekkel, s nem 
deríti túlságosan jó kedvre olvasóit azzal, hogy „súlyos idők következnek” – szentel azért 
néhány szót a gyógyszertárak forgalmát növelő, s a keserűvíz fogyasztását népszerűsítő 
témára is.
A gyárak termékeiről ismertetőket küldtek a gyógyszertárak tulajdonosának. 34
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Práger állandó előfizetője a „Gyógyszerészi Szemle”-nek,  amelynek hasábjairól a kozmeti-
kai és egyéb gyógyszertári profilba tartozó cikkek előiratainak egész arzenálját ollózta ki.
A „Gyógyszerészeti Hetilap”-ot szintén előiratok gyűjtése céljából rendeli, továbbá in-
formációinak bővítése érdekében, amellyel a gyógyszerészeten belüli események, hírek, 
problémák közelébe tud férkőzni.
A lapok sok mindenről beszámolnak, pl. az egyetemi gyógyszerész képzésben beállott 
válság a harmincas években úgy vonul át, mint valami lidérces álom. A gyógyszerészek a 
mindössze 2 évig tartó egyetemi kiképzési idő alatt nem tudnak az ismereteknek olyan 
szintjére jutni , amelyet a fejlődés megkövetelne.
A válságot 1940-ben enyhíti a négy éves egyetemi képzési idő bevezetése.
Az egyik érdekes témaköre a korabeli gyógyszerészi sajtónak az is, hogy miközben a gyógy-
szerészek kozmetikussá válnak, mélységes felháborodással fogadják azt a kezdeményezést, 
miszerint a drogériák iparkodnak gyógynövények árusítására vállalkozni.
Práger érdeklődése a kozmetikumok iránt olyan mértékű lett, amilyen a kereskedői hajla-
ma, nem is csodálkozhatunk ezek után azon, hogy széleskörű levelezést folytatott az ország 
különböző területein élő pályatársaival, kollégáival és orvosokkal.
A kozmetikai gyárak készítményeit nagy figyelemmel tanulmányozta, s mivel a gyógyszeré-
szek zöme ezt tette, a gyáraknak ezt a tényt nem lehetett figyelmen kívül hagyni.
A gyógyszerészek, akik a gyógyszerek és kozmetikai alapanyagok hatásait nagyjából is-
merték, nem egyszer kötöttek bele valamely gyár termékeibe, ha a termékek egészségre 
ártalmatlan vegyületeket tartalmaztak.
Így a gyárak figyelő tekintetek kereszttüzébe kerültek, s ha már itt tartunk, a gyógyszeré-
szek helyzete még ennél is kritikusabbá vált. 
Elképzelhető, mit jelentett az, hogy a gyógyszerész a saját munkaterületén is elbizonyta-
lanodik, tudásában lemarad, az új alapanyagok kémiai, fizikai, hatástani tulajdonságait 
nem tudja megismerni az egyetemi képzés elavult rendszere és rövid ideje alatt.
Ugyanakkor kozmetikai kérdésekben is tanácstalanná válik, amikor a forgalmi körét je-
lentő kozmetikumok világában kell eligazodnia, hiszen ezen a területen annyi ismerettel 
rendelkezik csupán, amennyire idejéből, szorgalmából és a hírforrásokból futotta.
Práger levelei is a tanácstalanná vált gyógyszerész segítségkérését, az információ bővítés 
szükségességét tükrözik, jórészt az előiratgyűjtésen túlmenően.
Leviczky Emil barátjától előiratokat kér Budapestről. Leviczky címekkel is tud szolgálni, 
ahonnan az előiratokhoz szükséges alapanyagok beszerezését lehet biztosítani.
Azonban, sokkal érdekesebb és beszédesebb az a levelezés, amelyet Pálffy László gyógysze-
résszel folytat.
Pálffynak a „Tudomány és gyakorlat” rovatban hosszú oldalakat szentel a Gyógyszerészi  
Szemle.
A Pálffyval történt levelezésből sok mindenre lehet következtetni, arra is, hogy Práger, 
Szász Tihamér lapszerkesztővel is levelezésben állt és kérte, hogy a lap hasábjain többet 
fogalakozzanak a kozmetikai ipar kérdéseivel, mert a gyógyszerészek számára ez nagy se-
gítséget jelentene.
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Mindarról, ami Prágert érdekli, később Pálffy hosszú oldalakat cikkez a rovatában. A le-
ve lek elolvasása sok mindenre magyarázatot ad.
Pálffy Lászlóra hatással voltak Práger levelei, a levelekben felvetett problémákat cikkeik-
ben is közölte.
A gyógyszertár közületeket is ellátott, pl. a Városi Kertészet, a Vámőrszakasz Parancs-
noksága, a Békés megyei Takarékpénztár, a Téglagyár, és az Egyesült Malomipar nevei 
szerepelnek a vásárlók körében.
1938-ban lép a vásárlók sorába a Kórház január elsejétől, majd december 14-étől a Szana-
tórium (szerző, Méregkönyv alapján).
1939-ben a zsidó törvények véget vetnek a közületek érdeklődéseinek, 1940-től a Kórház 
és a Szanatórium is beszünteti vásárlásait a „megbélyegzett „ gyógyszertárból.
A gyógyszertárban maradt Méregkönyv utolsó bejegyzése, melyet Práger eszközölt, már 
olyan, mintha éppen a bejegyzés közben ragadták volna el a gyógyszerészt jövendő gyil-
kosai.
A bejegyzéseket korábban rendkívül precízen feltüntető Práger az utolsó beírásánál már 
évet sem tüntetett fel, kézjegyét sem írta be a megfelelő helyre stb. Az egész bejegyzés 
valahogy félbe maradt, mint minden Práger életében hamarosan.
A zsidó törvény Prágert 1939-ben megfosztotta a jogaitól, de a gyógyszertára elhagyásának 
időpontját későbbi időben határozták meg. Ez a későbbi időpont 1944. nyarán követke-
zett be. Családjával együtt deportálták oda, ahonnan sohasem tért vissza többé Gyulára.
Pontosan, ötven esztendős volt ekkor. Práger Frigyes, és családja sorsa megpecsételődött 
örökre.

* * *
A Holokauszt emlékközpont
(1094 Budapest, Páva u. 39.) – Áldozatok emlékfala őrzi nevüket.
„A tektonikus szerkesztésű határoló falak mögött emlékárkád található, falán a több mint 
félmillió áldozat nevének helyet adó névjegyzékhellyel.
A Páva utcai épületegyüttes falai közt a túlélők és családtagjaik kegyelettel, méltókép-
pen emlékezhetnek meggyötört, elhurcolt és meggyilkolt szeretteikre, akiknek neve, az 
épületet övező fal belső oldalán megörökítve, a barbár üldöztetés okozta felfoghatatlan 
veszteség örök mementójává vált. A nyolc méter magas kőfalra Zsótér László grafikus-
művész különleges üvegtáblákat tervezett, amelyekre lézertechnikával írják fel a népirtás 
magyarországi áldozatainak nevét. Az ismertek mellett a névtelen áldozatok emlékét üres 
üvegtáblák őrzik.”
Práger Frigyes ( Kiskunhalas, 1894.június 10. – Megsemmisítő táborban hunyt el )
Az üvegfal 4. sorának 67. oszlopának közepén található.
Anyja neve: Reichlinger Franciska, apja: Práger Zsigmond
Felesége: Földes Biri Beatrix ( Darány, 1902. június 10. – Megsemmisítő táborban hunyt el )
Az üvegfal 5. sorának 62. oszlopának alján található.
Anyja neve: Müller Flóra, apja: Földes József 
Gyermekeik: Pál ( Budapest, 1925. augusztus 24. – Megsemmisítő táborban hunyt el)
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Az üvegfal 8. sorának 50. oszlopa közepén található.
Tibor ( Gyula, 1929. január 15. – Megsemmisítő táborban hunyt el )
Az üvegfal 8. sorának 75. oszlopa közepén található.31

A Práger Frigyes-féle gyógyszertár megszüntetésének tényét 1944. december 15-én 
irattározták az alispáni hivatalban. (MNL BéML Gyula, Alips. Mutató 641/1944.)
Práger Frigyest a törvények jogosítványától megfosztották, így történhetett meg, hogy 
Stójai Döme kormánya jóvoltából a gyógyszertár jogosítványát Vékony István gyógysze-
rész „örökölte”, pályázat útján.
Vékony István pályája nem tartozik a történethez, igen rövid ideig élvezhette itt a gyógy-
szertár jogosítványával járó előnyöket.
Vékony István 1945. július 3-ig vezeti a gyógyszertárat, amikor is a zsidókra hátrányos 
megkülönböztetést tartalmazó törvények eltörlésének következményeként, a „Szent Jó-
zsef” Gyógyszertár jogosítványa az eredeti tulajdonos, Práger nevére száll vissza.
Mivel Párger nem kerül elő 1945-re sem, a gyógyszertárat Vékony István 1945. július 
3-án- leltárral adja át Kemény Imre gyógyszerésznek, akit hatósági kezelőül jelölnek ki a 
tulajdonos visszaérkezéséig.
Kemény Imre kinevezését némi hivatalos huzavona előzi meg. Kemény Imrének Eleken 
volt saját gyógyszertára, de azt 1944-ben el kellett hagynia.
A „Szent József” Gyógyszertárba hatósági gondnokul való kinevezését ő kérte 1945-ben.
A minisztérium úgy járul hozzá Kemény kérelméhez, ha eleget tesz annak a feltételnek, 
hogy csak addig „hatósági kezeli” a gyógyszertárat, amíg saját gyógyszertárát vissza nem 
kapja.
Mivel a feltételeknek Kemény Imre aláveti magát, az alispán 1945. júliusában kelt határo-
zatával átveheti a gyógyszertárat. (MNL BéML Gyula Alisp. levelek 6189/1945.)
Kemény a határozat értelmében pontosan elszámolta a befolyó összegeket a királyi adó-
hivatallal, a városi számvevőség sem emelhetett kifogást ellen, az üzlet ellenőrzései alkal-
mával.
A Népjóléti Miniszter 42754/1945. sz. határozata értelmében a tulajdonos hazaérkezése-
kor azonnal át kellett volna adnia a gyógyszertárat.
Kemény Imre 1946. március 12-én írja be az első bejegyzést a gyógyszertár Méregköny-
vébe.
Nagyon nehéz időket él át Kemény Imre a felszabadulást követő években, az ínséges esz-
tendők „cserebere” forgalmát tudja csak lebonyolítani, állandó gyógyszerhiánnyal küsz-
ködve.
A gyulai „Aranykereszt” Gyógyszertárba szeretne átkerülni már végül, mert az „Aranyke-
reszt” viszonylag előnyösebb helyen áll a forgalom szempontjából. Féhn Olgát próbálja 
rábírni arra, hogy cseréljenek gyógyszertárat.25

Féhn Olga hallani sem akar a cseréről. Kemény Imre ezek után az akkori tisztiorvost,  
dr. BLANÁR Lászlót kéri meg, hogy avatkozzon bele a dologba. A tisztiorvos vállalkozik 
arra, hogy bekapcsolódik az ügy menetébe.
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Ezután kerül sor Féhn Olga gyógyszerésznő és a tisztiorvos összeütközésére, mely-
nek során Féhn Olga, az „Aranykereszt” vezetője a tisztiorvos tudomásra hozza, hogy  
dr. Blanár László olyan dologba kíván beleavatkozni, ami az ő hatáskörét meghaladja.  
Így a cseréből nem lett semmi.
1949-ben kerül sor a „Szent József” Gyógyszertárba Csúsz Károlyné született, Hajóssy-
Wieland Valéria – Wieland nevelt lánya– egy rövid időre.
1950-ben Nagy Imréné kevés ideig vezeti a „Szent József”Gyógyszertárat.
A gyógyszertár államosítás után a 14/29. számot kapja, amely a lakosságon kívül a Szoci-
ális Otthon gyógyszerellátást is biztosítja.
A „Szent József” Gyógyszertár megismerésével az „Arany Kereszt”-től eltérő, másmilyen 
típusú gyógyszertárról kaptam képet.
A gyógyszertárak arculatát, a társadalmi hatásokon túlmenően, a vezetőik egyénisége is 
döntő mértékben befolyásolta.
Az „Aranykereszt” Gyógyszertár tulajdonosa, Wieland Dénes, ízig-vérig patikus volt, anya-
gi helyzete megengedte, hogy a szó szerint vett patikus mesterségtől ne távolodjon el túl-
ságosan.
Árulta a kozmetikai cikkeket, gyártott cukorkát, bajuszpedrőt, de gyógyszertára végső 
soron mégis, klasszikus értelemben vett gyógyszertárnak nevezhető.
A gyógyszerkészítést szívesen vállalta: ha valakinek „tojásszaporító” kellett vagy dohány-
illat, Wieland nem sokat problémázott, elküldte a pácienst: „Menjen Práger Fricihez”.25

Officinarészlet a „Aranykereszt” Gyógyszertárból
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Szorzószámok  
a II. világháború végén,  

1945 körül

Officinarészlet  
a „Szent József” Gyógyszertárból
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Tárolóedények és főzőedények a „Szent József” Gyógyszertárból
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Práger Frigyes saját kézzel írt  
recept „előiratai”

Thallmayer megrendelő lap



98

A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig

Práger Frigyes 
saját kézzel írt  
recept „előiratai”
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Sebolaj
(újságkivágás)

Részletek  
a Gyógyszerészi Szemle cikkeiből
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Részletek  
a Gyógyszerészi Szemle cikkeiből
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Leviczky Emil, levélrészletek
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Pálffy László szakújságcikke

Pálffy László levele Práger Frigyeshez
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Pálffy László levele Práger Frigyeshez
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Pálffy László cikkei,
részletek a Gyógyszerészeti Szemléből
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1945-ős leltár 
a „Szent József” 
Gyógyszertárból

Laboratóriumi  
munkaeszközök,   
szárító szekrény  
a „Szent József”  
Gyógyszertárból
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A  „szeretet ” gyógyszertár AlAPÍtásA,  
ADAtAinAk áttekintése, 1931–1950

A gyógyszertár alapítására vonatkozóan több folyamodvány is érkezett az alispáni, majd 
polgármesteri hivatalhoz. 1931-ig azonban a folyamodványokat egytől egyig elutasították. 
A város lakosságának gyarapodása és az Új-városi rész benépesedése azonban 1931-ben 
már szükségszerűvé tette, hogy a városközponttól távolabb eső újvárosi részen is gyógyszer-
tárat nyissanak a lakosság ellátására.
Az alapítás jogát Kéler János okleveles gyógyszerésznek adták meg, egy személyes, üzleti 
jogosítványú gyógyszertárra.12

A „szeretet” gyógyszertár ADAtAi

Alapítási idő: 1931. év
Alapítója:  Kéler János okleveles gyógyszerész, aki 1891-ben született Gyulán, és okle-

velét 1913-ban, Budapesten nyerte. 12

Elnevezése: „SZERETET”
Helye: Novák u. 28. (1931-ben)
 Kálvin u. 28. (1950-től)
 (MNL BéML, Gyula, Térképtár, 1897-től B.T. 183.)

A gyógyszertár az Új-városon épült, sarki épületben kapott helyett. Régebben református 
sikátornak és Református-iskola utcának nevezték ezt az utcát.
Valamikor, réges-régen „Régi Körözs” utca és „Holt-Körözs” utca néven élt a köztudat-
ban.10

A gyógyszertár alapításának idején, még a református templom és az Árpád utcai reformá-
tus iskolák mögött, jól látszott a Belváros északi oldalát határoló Fehér-Körös ág kiszáradt 
és feltöltött medre.
1896-ban Kerecsényi utcának nevezték el az utcát, majd egy év múlva kapta Novák An-
talról a Novák utca nevet.
Itt lakott ugyanis Novák Antal, a „Novák-féle” házban, aki a vármegyei liberális párt vezé-
re volt, és 1830-ban a vármegye egyik követeként részt vett a pozsonyi diétán.
A Kéler-féle patika épületéről így ír egy korabeli könyv, mely az utcák és terek eredetével 
foglalkozik: „Az utca végén állott a Domokos féle szárazmalom, melynek telkén ma a csend-
őrségi hivatal és a Kéler-féle gyógyszertár ál.” 10
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A gyógyszertár tulAJDOnOsAi12

1931–1945-ig  Kéler János okl. gyógyszerész, oklevelét 1913-ban , Budapesten nyerte.
1945–1950-ig Kéler Stefánia okl. gyógyszerész, oklevelét 1942-ben, Budapesten nyerte.

A gyógyszertár AlkAlmAzOttAi13

1934–1936 Egervári László gyakornok
1936–1938 Kéler Klára gyakornok
1938–1941 Egervári László okl. gyógyszerész segéd
1938–1940 Kéler Stefánia gyakornok
1940–1941 Werner Károly gyakornok
1940– Kéler Klára okl. gyógyszerész
1941– Csapó Zoltán okl. gyógyszerész  
1942–1945 Kéler Stefánia okl. gyógyszerész    
1942– Kovács Ödön okl. gyógyszerész
1950-ben Sipos Mária gyakornok  

A gyógyszertár Felszerelése, berenDezése

Az alapítás időpontjában még az 1876. évi XIV. tc. 124.§-a volt érvényben a gyógyszertá-
rak felszerelésére és berendezésére vonatkozóan. Néhány évvel később, 1934-ben jelent 
csak meg az alapítás után, a korábbi rendelkezéseket megszigorító és a berendezést, felsze-
relést meghatározó újabb rendelet.
A „Szeretet” Gyógyszertár felszerelése és berendezése alapjában véve Kéler János anyagi 
áldozatvállalásának és lehetőségeinek volt a függvénye.
A gyógyszertár éppen ezért elég szűkös helyiségekből áll, de azért a kor követelményeinek 
megfelelően a vidéki kisforgalmú gyógyszertárak mintájára készült.

A helyiségek száma: 5 = officina, iroda, mosogató és laboratórium, 2 db raktár.

Bútorzata hajlított és feketére festett fenyőfa volt eredetileg. Az államosítás után festették 
át fehérre. A szekrények homorú és domború hajlításokkal készültek. A sarokrészen a 
szekrények kifelé domborítottak. A szekrények felső részein homorú tükröket építettek 
be. A tükrök torzításai miatt államosítás után lefestették azokat is fehérre.
Az officinai tára-asztal szögben elhajló. Az officiánából lépcsők vezettek fel a kis irodahe-
lyiségbe.
A Novák utca felőli fronton keskeny, kirakati rész látható. 
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A sarki épület másik oldalánál nagy ablak biztosítja az officína világosságát. A raktárak és 
a mosogató is szűkösek, zsúfoltak.
Az épület udvari részében Kélerék lakóháza állt.

A gyógyszertár működésének kezdeti évtizedei a XX. század történetének egyik legnehe-
zebb szakaszára esnek.
A legnehezebb korszak problémáinak alapjai már a korábbi évek során lerakódtak.
A Tanácsköztársaság bukása és a trianoni békekötés után a filléres egészségügy korszaka 
kezdődött, amely a haladását az egyéni érdekek béklyóiba burkolta.
Látszat intézkedések sora követte egymást, azok az intézmények, amelyeket valamilyen 
haladó célzattal hoztak létre, az adott társadalmi viszonyok mellett nem fejthették ki 
hatékonyan tevékenységüket.
A gyógyszerkészítés a korábbi évszázadokban pusztán tapasztalati elven alapuló művelet 
volt.
A felszabadulást megelőzően hivatalos  IV. Gyógyszerkönyv  és annak elődei is, az első há-
rom „FO-NO”-val együtt, még szintén tapasztalati elven alapuló módszerek és előírások 
gyűjteményének volt tekinthető.
A harmincas évek közepétől mindinkább előrevetíti árnyékát a II. világháború kitörésé-
nek veszélye.
Szakmai fejlődésünk megtorpan, egyetlen igazán jelentős fordulat a gyógyszerképzés re-
formálása.
1851-ig tanfolyam, vizsga után lett valakiből gyógyszerész, ezután 2 évi egyetemi tanul-
mányt írtak elő. 1914-1940-ig érettségi után a 2 év gyakorlati időt, 2 év egyetemi követ-
te.
1940-től érettségi után, 4 év egyetem, majd gyakorlati idő és vizsga után váltak gyógysze-
résszé.
A közforgalmi gyógyszertárak még a negyvenes évek elején is kevés számú gyógyszerkülön-
legességet tartanak készletben.
A beszerzési nehézségeken túlmenően, a befektetett tőke gyors kamatoztatását kellett a 
gyógyszertáraknak szem előtt tartania a pénz fokozatos elértéktelenedése miatt.
A pénz fokozatosan elértéktelenedett. Ez bérrendszeri vitákhoz vezetett.
A 9150/1940. sz. rendelet szabályozni kívánta a csökkenő pénzérték melletti munkabé-
reket.
1940. november 1-jétől a munkaadó köteles volt külön fizetési pótlékot fizetni alkalma-
zottainak.
1945-re az alkalmazottak már a fizetési pótlékkal nem mentek semmire, akárcsak a gyógy-
szertár tulajdonosok a gyógyszertári jövedelemmel. A pénz helyébe fokozatosan a cse-
re lépett, amint ezt már írtam. A csere minden területen legálissá és elfogadottá vált,  
a gyógyszertárakba is bevonult a csere fogalma és gyakorlata (gyógyszert-tojásért stb.). 
Az élelem helyét végül az arany is átvehette, ha már nem volt mit enni.
A „Szent Háromság” utolsó tulajdonosa az aranygyűrűket egy zokniba varrva tartotta, 
gyógyszerekért kapta cserébe.33



A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig

109

A gyulAi gyógyszertárAk története 1950-ig

A meglévő gyógyszerárszabást 1946-tól állandóan szorzószámokkal kellett módosítani.
(Szerző, a „Szeretet”-ben és az „Aranykereszt”-ben talált feljegyzések szerint. Taxák.)

Pl.
1946. március 29-től szorzószám magi 2.500.000
  speci 1.560.000
1946. április 1-jétől szorzószám magi 2.880.000
  speci 1.800.000
1946. április 3-tól szorzószám magi 3.700.000
  speci 2.300.000

A szorzószámok növekedése egészen a forint életbeléptetéséig tartott.
A zsidótörvényeket a 200/1945. ME számú rendelet hatályon kívül helyezte.
1946. december 31-ig lehetett kérni a jogosítványok visszajuttatását az eredeti gyógyszer-
tár tulajdonosok számára.
Az elhagyott és hatóságilag kezelt gyógyszertárakat 1947-től az ún. Nemzeti Vállalat volt 
hivatott összevonni és irányítani.
A háborút követő évek elsősorban az újjáépítést szolgálták, így a háborúutáni gyógyszer-
ipar nem mutatott új jegyeket.

1947-ben a Chionin, a Richter, az Alkaloida és a Phylaxia gyógyszergyárakon kívül 13 
kisebb üzem és 27 gyógyszervegyészeti laboratórium foglakozott sepcialitások előállításá-
val.
1947-ben már igen sok törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességet tartottak nyilván, ennek 
64,4% -a hazai eredetű termék volt.

Az elhagyott gyógyszertárakat vállalatokba tömörítették
A megyénként megalakult „Nemzeti Vállalatok” képezték a későbbi Gyógyszertár Válla-
latok magvait.
A  „Békésmegyei Nemzetei Vállalat” vezetője Nagy Imre okleveles gyógyszerész lett, aki 
akkoriban a békéscsabai „Sas” gyógyszertár vezetőjeként volt ismeretes.
A „Sas” Gyógyszertárat az elsők között államosították, mivel az alkalmazottak száma és a 
középüzeműnek tekinthető tevékenysége révén üzemnek számított.
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A Békésmegyei Nemzeti Vállalat  tagjainak felsorolása:
  később
1. „ Sas” Gyógyszertár (Réthy) államosított. Békéscsaba 14/1. számú
2. „Aranykereszt” Gyógyszertár özv. Wielandné, Gyula 14/28. számú
3. „Szent József” Gyógyszertár Práger Frigyes + , Gyula 14/29. számú
4. „II. Rákóczi Ferenc” Gyógyszertár Radó Miklós +, Békéscsaba 14/6. számú
5. „Csillag” Gyógyszertár Békés 14/13. számú
6. „Isteni Gondviselés” Gyógyszertár Doboz 14/31. számú
7. „Segítő Szűz Mária” Gyógyszertár Elek 14/32. számú
8. „ Isteni Gondviselés” Gyógyszertár Kevermes 14/39. számú
9.  „ Őrangyal” Gyógyszertár Magyarbánhegyes 14/41. számú
10.  „ Állami Gyógyszertár” Mezőhegyes 14/42. számú
11. „ Megváltó” Gyógyszertár Mezőkovácsháza 14/45. számú
12. „Kígyó” Gyógyszertár Nagybánhegyes 14/46. számú
13. „Remény” Gyógyszertár Orosháza 14/53. számú
14. „Szt. István” Gyógyszertár Tótkomlós 14/61. számú
15. „Állami Gyógyszertár” Biharugra 14/63. számú
16. „Kossuth” Gyógyszertár Vésztő 14/81. számú

A Nemzeti Vállalat tagjai 1950-ben a Gyógyszertár Vállalat gyógyszertárai közé a fent 
megjelölt számokkal sorakoztak fel.

1946. augusztus 1-jén lépett életbe az új fizetőeszköz, a forint. A gyógyszerárak, munka-
bérek stb., alakulásában jelentős változás következett be. A munkabéreket 1947-re az 
alábbiak szerint állapították meg.20

 Havi fizetés:
Felelős gyógyszertár vezető 870 Ft
Beosztott gyógyszerész 

– 1 évi gyakorlat 280 Ft
– 10-15 évi gyakorlat 450 Ft
– 25 éven felüli gyakorlat 800 Ft

Technica-laboráns
– 1–5 évig 210 Ft
– 15 éven felül  gyakorlat 380 Ft

Laboratóriumi segédmunkás 
– 1-5 évig 200 Ft
– 15 éven felüli gyakorlat 320 Ft

Pénztáros 
– 5 évig 175 Ft
– 10-15 évi gyakorlattal 250 Ft
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Takarítónő
– 1–5 évig 115 Ft
– 10–15 évig 220 Ft
– 15 éven felül 260 Ft

Gyógyszerészgyakornok 160 Ft

A túlórapótlékot és a vasárnapi munkát külön rendeletek szabályozzák.A fizetett szabad-
ságokra és a családi pótlékra vonatkozóan is a felszabadulást követő években születtek 
meg az első olyan rendelkezések, amelyekre a sokáig érvényes rendeletek épültek.

A gyógyszertárak államosításra 1950-ben került sor Gyulán.
A gyógyszertárakat egy időben államosították, egyszerre, éjszaka mindenütt bezártak.
Az államosítás után a gyógyszertárak tulajdonosait és vezetőit más gyógyszertárakba cso-
portosították át.
Féhn Olga a „Szent Háromság” Gyógyszertár vezetője lett (14/27. számú gyógyszertár).
Ezt a gyógyszertárat az államosítás után költöztették a régi „Oroszlány” patika, majd 1922-
től az OTI épülete mellé.
Addig – mint ismeretes – az „Aranykereszt” vezetője volt Féhn Olga.
Soltész István az „Aranykereszt” Gyógyszertárba került vezető-helyettesként. 
Winkler Ferencet, a „Megváltó” tulajdonosát a Kéler-féle „Szeretet” vezetésével bízzák 
meg (14/30. számú gyógyszertár).
A Winkler gyógyszertárába Kéler Stefánia kerül vezetőként. A Winkler-féle „Megváltó” 
Gyógyszertár hamarosan megszűnik.
A „Szent József” Gyógyszertár vezetője az „Aranykereszt” Gyógyszertárban kap vezetői 
beosztást. Így Elek Kemény Zoltán a 14/28-as vezetője lesz.
A „Szent József” Gyógyszertár vezetőjévé Nagy Imrénét nevezik ki (14/29. számú gyógy-
szertár).
Az államosítás után a gyógyszertárak működésének eddig tárgyalt területein lényeges 
változások következnek be, melyeknek történeti feldolgozása egy újabb korszak lezárása 
után, külön fejezetet érdemel majd azoktól, akik ilyen irányú történeti kutatásokkal fog-
lakoznak.
Az eddig megismert gyógyszertárak közül 1950 után megszűnik a „Szent József”, a „Meg-
váltó” és a „Szentháromság” Gyógyszertár.
A mai napig működik az „Aranykereszt” új helyén, a Vásárhelyi Pál u. 4. szám alatt (volt 
Kápolna tér), a „Szeretet” új néven, a régi helyén (ma Kálvin utca).
Több új gyógyszertár létesült az államosítás után, főleg a rendszerváltást követően, de 
ezzel az időszakkal a kutatás lezárult (szerző).
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Reklámok 
a gyulai 
gyógyszertárakból
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Reklámok a gyulai gyógyszertárakból
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Reklámok a gyulai gyógyszertárakból
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A gyulai „Szeretet” Gyógyszertárból fennmaradt emlékek
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A gyulai „Szeretet” Gyógyszertárból fennmaradt emlékek
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A gyulai „Szeretet” Gyógyszertárból fennmaradt emlékek
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