


A Jászberényben működö gyógyszertárak 
1995. 

Kígyó Gyógyszertár 

Apponyi tér 2. /telefon: 411-808/ 

Kossuth Gyógyszertár 

Kossuth Lajos u. 92. /telefon: 411-368/ 

Kőhíd Gyógyszertár 

Hold u. 2. /telefon: 411-181/ 

Mérleg Patika 

Dózsa György út 14. 

·~__. Szentháromság Patika 

Lehel vezér tér 14. /telefon: 412-848/ 

A gyógyszertárak ügyeleti beosztása 
1995. 

Minden hétvégén lszombaton és vasárnap/ 

állandó ügyeletes és szombaton 8-12-ig nyitva tart 

a Kígyó Gyógyszertár, Apponyi tér 2. /telefon: 411-808/ 

Hétközben 20 órától reggel 7 óráig 

a többi gyógyszertár látja el felváltva az éjszakai ügyeletet 

Előszó 

Hiánypótló téma feldolgozására vállalkozott Sugárné Koncsek Aranka, 
amikor a jászberényi gyógyszertárak történetének kutatásához kezdett. A 
munka elindulásakor csupán néhány régi fotó és kevéske dokumentum állott 
a szerző rendell<:ezésére, de ennek ellenére nagy lell<:esedéssel és kitartással 
eredt a múltbéli patikák nyomába. Hangyaszargalommai Irutatott az Országos 
Levéltárban, az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Jász Múzeumban és 
fell<:ereste az egykori patikatulajdonosok még élő rokonait is, akiktől számos 
fontos kiegészítő adatot kapott kutatási témájához. 

Sugárné Koncsek Aranka dolgozata 1790-től, az első patikaház megnyitásától, 
1950-ig, a patikák államosításáig,- mintegy 160 évetátölelve- mutatja be a 
berényi gyógyszertárak történetét Jászberény első patikusa, az osztrák 
Scheckenbach József volt, aki 1790-ben nyitotta meg a városban "Szent Há
romság" nevű patikáját. ScheckenbachJózsef patikárius reményteljes pálya
futását ugyan korai halála kettétörte, de országos hírű leánya, Déryné Szép
pataki Róza, által a neve mindörökre fennmaradt az utókor számára. A város 
második patikáját, a "Szentlélek" gyógyszertárat 1831-ben alapította Preisgauer 
Károly, majd ezt követte 52 év múltával, a Kecskésy Tivadar általlétrehozott 
"Órangyalhoz" címzett gyógyszertár. A negyedik patika, az "Isteni gondviselés" 
nevet viselte, s 1913-ban Tornyos Lajos létesítette, majd ezt követte a "Megváltó" 
nevű, Szentgyörgyi János által megnyitott patika, végezetül pedig az 1929-
ben Szerb József által megnyitott "Szent István" gyógyszertár. 

A berényi patikák története nem csak jelentős gyógyszerésztörténeti fel
dolgozás, hanem hiteles- helytörténeti dokumentumokon alapuló- korrajz is 
a 18-20. századi Jászberényből, amelyet tisztelettel ajánlok a kedves olvasó 
szíves figyelmébe. 

dr. H. Bathó Edit 
múzeumigazgató 



A történelmi Magyarország területén a patikák felállítását kezdetben a bécsi 
udvari kamara, majd mint legfelsőbb közegészségügyi hatóság az 1723-ban 
megalakult Királyi Helytartótanács engedélyezte. 

Mária Terézia királynő /1740-1780/ rendelete alapján 1745-ben készült 
összeírás a sanitárius személyzetről- orvos, patikus, sebész, bába- a patikákról. 
A korabeli összeírás szerint 48 patika volt. Közülük kettő Pesten, egy Budán, 
kettő Heves és Külső Szolnok vármegyében Eger városában. A Jász Kun 
Kerületben nem volt egyetlen patika, de még képesített patikUs sem. A királynő 
ekkor rendelte elminclen vármegye területén legalább egy patika felállítását. 
Ennek és közben a patikusképzés megreformálásának eredménye, hogy a 
XVIII. század végén már 193 működő patika volt. Közülük a JászKun Kerület 
területén három- Jászberényben 1790-től, Kunszentmártonban 1793-tól, Kis
kunfélegyházán 1800-tól. Heves és Külső Szolnok vármegye területén négy, 
Egerben 1699-től, 1727 -től, Gyöngyösön 1785-től, Szolnokon 1799-től. /1./ 

Jászberényvárosában mikortól, ki volt az első képesített patikus? Az általam 
megismert korabeli anyagokból nem állapítható meg. Patikusra vonatkozó 
első dokumentum az 1785. IX . 26-i tanácsülési jegyzőkönyvben található. E 
szerint "Nemzetes és vitézlő Districhtus cap. Pethes András és Comissarius 
Bartaly Ferenc urak is személy szerint megjelenvén az újonnan behozandó 
apolhecarius eránt Districhticulis Physicus Heidenreick Lajos úrnak a NS. 
Districhtusokhoz beadott egy néhány Puncktumokból álló Reladóját pro
sentálták a végett, hogya Ns. Tanács azon Puncktumokrafeleletét vagyis repli
káját adná, amit a Ns. Tanács azokat megvizsgálván, azonnal feleletét írásban 
beadni el nem mulatna. "/2./ 

A patileus nevét a jegyzőkönyv nem rögzítette, de, hogy nem a város első 
patikusának a behozatalát tárgyalták, azt az "újonnan" szó egyértelműen érzé
kelteti. 

Az 1789. július 25-i ülés jegyzőkönyvében található ismét patileusnak a vá
rosba való jöveteléről bejegyzés. Ekkor "Purhatt András úr Ráczleevei lakos, 
Apothecarius, esedezik hogy Jászberény városba állandó lakosnak vétessen 
be." A város lakói közé "a Taxa lefizetése esetén beveszik." A továbbiakban 
kiderül, hogya betelepedniszándékozó patikus lakóhelyet, "Szabad qvártély 
lakást kér." Amit a Tanács nem tud ígérni. "A beszállásolt katonaság miatt sza
bad qvártély hely alig található, szabad lakóhelyet lehetetlen az instáns úr ré
szére szignálni." Az ideköltözés könnyítésére kért szekereket sem biztosítják, 
mondván: "a mostani háborgó iclóben a város lakosai terheltek, őket terhelni 
lehetetlen." /3./ Purbart András képesített gyógyszerész volt, de nem patika
tulajdonos, Ráczkeve patikáját 1827-ben alapították 
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Az 1789. október 31-itanácsülés jegyzőkönyve szerint: "ScheckenbachJó
zsef cemicus apothecarius" kéri, hogy a város lakosának vegyék be. A tanács 
néhány hónapja döntött az új patikus személyében, most várni kell, hogy bejön 
e a városba. Purbart András nem jött Jászberénybe, így lehetett újra pályázni. 
1790. május l-jén rögzíti a jegyzőkönyv "Scheckenbach József aprobatus 
a pothecarius azért esedezik,' hogy a Ns. város lakosai közé őtet bevenni, és 
néki-e egy Apothecat felállitani kegyesen megengedni a Ns. Tanács méltóz
tasson."/4./ Kérésemost teljesül, beveszik a város lakosai közé. A további
akban az is kiderül, hogy honnan jön az új patikus. A tanács két kocsit bocsájt 
rendellcezésére, "jószágainak Hatvanból ide által hozására."/5./ Hatvanban 
képesített gyógyszerész lehetett, mert a hatvani patikát 1845-ben alapították 

• 

A város főterét ábrázoló 1900-as képeslap részletének közepén látható az 
áthelyezett patika épülete. 

(A képeslap a jász Múzeum gyűjteményében található.) 

Sebeekenbach József Jászberénybe bejő ve a Ill. tizedbe n, a kereskedő soron 
lévő Pávay Pál kereskedő házában bérelt helyiségben nyitotta meg "Szent 
Háromság" círnű patikáját. A Pávay-ház a jelenlegi Lehel vezér téren, a mostani 
Városháza és a lírzenJanka utca közötti házak egyike helyén volt. A Pávay-ház 
nedves volt, ártalmas a patikaszerekre, így hamarosan átköltözött a N. tizedbe 
özv. IványiJózsefné házába. Az Iványi-ház Kállay András házamellett volt, a két 
ház, illetve portájuic helyén épült a ma is meglévő Lehel szálló. /6./ 
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Scheckenbach József a városba befogadását kérve patika felállítását vállal
ta. Itt létekor lakása megoldását, a patikaház felépítését a tanácstól igényelte. 
Első ilyen írányú kérelme az 1791. május 7-í ülés jegyzőkönyvében található, 
me ly szerint kéri, hogya tanács a leányok oskolájánál szabadon lévő Funduson 
építessen neki, "a pothecanak megfelelő házat." Miután kérését nem teljesítik, 
ugyanez év október 13-i ülésén a tanács házhely kérelmére mond nemet," 
bejövetelkor megmondták, hogy nem kap - vegyen magának kész házat."/ 
7./ Újab b igény és elutasítás után az 1792. december 19-i tanácsülésen részt 
vesznek Dósa Antal, Muhoray István kerületi esküdt urak és személyesen 
mondják el, hogy: "az apothecah világos, száraz helyen kell legyenek, a tanács 
az itt lakó apothecariu~ ScheckenbachJózsefnek megfelelő házat, vagyfundust 
jelöljön ki."/8./ A tanács által akkor felajánlott házat nem vette meg. 

A patikaház fundusának megszerzése néhány hónap múlva sikerült Az 1793. 
máju" 25-i jegyzőkönyv rögzíti, hogy"ScheckenbachJózsef a pothecarius Telek 
József successoraitól550 R. forintért házat vett, egy darab utánna lévő portával 
Ilonka József házának szögletéig által szakasztván Ország Pál házának portá
jával önö n akarattyukból a portát elcserélték" /9./ Az 1793 őszén készült 
"Feudális összeírás"-ban jelenik meg ScheckenbachJózsef neve a N. tizedben 
707. szám alatt Laurentus János és Kiss Pál között. Innen került ugyanakkor 
Telek J ó zs ef helyére Ország Pál. /1 O./ 

Laurentus János német szabó háza a jelenlegi Lehel vezér tér Dé1yné utca 
sarkán álló Piffkó-ház helyén volt. Bedekavich L6rincz 1832. N. hó 30-án 
Jászberény főteréről készített léptékes rajzolatán 9-es szám alatt található Lau
rentus János fundusa aidcor fia Czagányi Károly nevén volt. 6 Laurentus Károly
ként született)ászberényben. A ház ősi tulajdonjogát apja halála után az ő és 
gyermekei között folyó örökösödési per tisztázza. /11./ Ez egyben válasz 
Komároroy József 1944~ben feltett kérdésére is: "A szomszédos Kőszeghy
háznak a következő tulajdonosa Czagányi Károlyvolt-e?"/12./ E ház nem volt 
Kőszeghy Menyhétt nótárius háza, de lakó lehetett Laurentus János házában, 
mert időközönként katonatisztek is laktak nála. 

Az Ország Páltól megszerzett funduson III. osztályú kis ház állott. A Déryné 
Széppataki Róza etnlékeiben leírt patikaházat több menetben apja építette. A 
patikaház első része Déryné Széppatald Róza születése után 1794 nyarán épült. 
Ezt bizonyítja, hogy 1794. május 1 O-i tanácsülésen van napirenden Schecken
bachJózsef a pothecarius kérelme az általa felépítendő "apothecalakház" fun
dusának kimutatására. Amit a főbíró vezetésével a bizottság el is végez, majd 
néhány hónap múlva a felépült patileaház fundusa "taxájaként 30 R. frt." fizet. 
/13./ Egy év múlva bővíti laboratóriumi szobával, a vizsgálatot végző tanács
tagok 1795. IX. 5-én referálják, hogy "3 négyszögöl telket mutattak ki egy be
csületes szaba felállítására." /14./ A patika forgalma, a gyógyszeralapanyagok 
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raktározásime goldása készteti új abb terjeszkedésre. 1797. június 5-Hanácsülés 
egyile témája kérése, hogy "azon qvártélyháznak pincéje, melyben az ispi
tálybéli szegények laknak mostan nékie az orvosságok tárolására mértékletes 
cenzus mellett kiadasson." A tanács nem utasítja el, megkapja, de azt is közlik, 
hogy "iparkodj on az a pathécahoz megkívánt tároló allmlmatos épületet tenni, 
mert a jelzett ház eladó lévén abban állandó maradást nem remélhet."/15./ 
Így lett teljes a patikalakház, s mire elkészült, 1799. június 6-án Scheckenbach 
József meghalt. /16./ 

Sebeekenbach József halála előtt végakaratát Horning István képíróval és 
Paszir Antal asztalossal közölte. Végrendeletéről ők tájékoztatták a tanácsot. 
Apatikára vonatkozólag végakarata, hogy "Felesége míg férhez nem me gy, 
az apotheca jogot gyakorolhassa." /17./ Özvegye a patikajogot ily megkötéssel 
örökölte. Miután a két 
házasságból szárma
zott gyermekek neve
lését a patika jövedel
méből kellett bizto
sítani, az özvegy nem 
mehetett férjhez. A 
patika élére állított 
provizorak a kor sza
kásának megfelelően 
nem vehették nőül. A 
patikajog tulajdono
sának és a működést 
biztosító provizorak
nak az érdeke nem ta
lállwzott. Így néhány 
év múlva az özvegy a L....------------------~ 
k · 1 lat' k A Szentháromság Patika emblémája or joggya cor ana 
megfelelően, rniután rendelkezett a patikajoggal, s a patikába befektetett va
gyonnal, annak eladására kényszerült. E tényt örökítette meg az 1803. augusztus 
1-ijegyzóK:önyv, melyszerint "RiedlAnna, özv. ScheckenbachJózsefné Kiss István 
szomszédságában lévő házat az apothecaval és minden fundusával, orvos
ságokkal együtt 3 550 R. forintért eladta Hoffer Ferenc Budai apothecariusnak." 
Az 1804/5. évi "Feudális összeírás"- ban már 6 a tulajdonos. /18./ 

Hoffer Ferenc nem sokáig volt jászberényi patikus, 1804 végén, vagy 1805 
elején a patikát eladta. Hogy mennyiért? Nem tudni, mert a tanács jegyző
könyve a tulajdonos változást nem örökítette meg. A tulajdonoscsere ez időtájt 
történt. Ezt bizonyítja, hogy az újbányai születésű Henthaler Károly 1805. 
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március 10-én Budána FelsőviZivárosi Plébánia templomban, mint "Jasz-biriny 
in Jaziga Apothécarius" köt házasságot. /19./ Az 1805/6. évi összeírásban ő a 
patilea tulajdonosa. /20./ A tanácstól az 1805. év folyamán a szegény betegek 
számára kiadott orvosságokért a 123 forintot az 1806. év elején Heintaller 
Károly apothécárius kéri. /21./ A Hentaller Károly tulajdonában lévő "Szent 
Háromság" patika 1832-ig a város, a Jászság egyetlen patikája. 
Valószínű bevételvisszaesést okozott a második patika alapítása, a verseny

társ megjelenése. A patika fenntartása a tulajdonos részéről pénzigényes, hi
szen jórészt hitelben árusít. Jászberény város és a környező helységek ta
nácsainak az ispitály, a szegény betegek részére ldadott orvosságok árát évente 
egyszer számlázhatta. Esetenként hitelbe vásárolt a lakosság is, úgy látszik, 
Hentaller Károly nem rendelkezett kellő tartalékkal, mert az 1833. évi cholera 
járvány idején "a D ist. Ker. Közmajorkodó cassából az epemirigyelleni gyágy
szerre kölcsönt vett fel. Visszafizetésére 1834-ben 30 napos határidőt kap, és 
"amennyiben a lakosság neki tartozik az orvosságok árával, beszedéshez 
kirendelt deputátus urakkat biztosítanak."/22./ 

Az 1836-os évben a "Szent Háromság" patika gazdát cserél. E tényt rögzíti a 
szeptember 24-i jegyzőkönyv. "Somleitner Ferenc gyógyszeres azért folya
modilc, hogy mivel gyógyszerárus Hentaller Károly úrtól gyógyszereit egyéb b 
készülékekkel megárulta, a szokott Taxa fizetés mellett a Nemes város polgár 
lakossaiközé vetessen be." A tanács figyelembe veszi jó magaviseletét, jámbor 
és szelíd erkölcsét, "Szabadlakosok sorába" beveszile /23./ Az új gyógyszerész 
kezdeményezi, hogy a szegény betegek számára kiszolgálandó orvosságok 
egyik évben neki, másik évben gyógyszeres társának adasson. Javaslatát a 
tanács elfogadta és elrendelte az évenkénti váltást. 

Amint az előzményekből kitűnik, a patikaház nem került eladásra. Somle
itner Ferenc csak a gyógyszerkészletet, a gyógyszertári eszközöket és ezek
kel együtt a patika működési jogot vette meg, a helyiségért bért fizetett. Hogy 
lakhelye hol volt, az 1837. augusztus 9-i jegyzőkönyvből tudható meg. Ekkor 
mutatják be ifj. Czagányi Károly, Ferenc és Karolina testvérek "nagyattyok" 
helybeli lakos néhai Laurentus Jánosnak végrendeletét. Hozzá kívánnak jutni 
jussukhoz kérik, hogy "mostani haszonbérlő Gyógyszertáras Somleltner Fe
renc úrnak mondasson fel." A tanács nem zárkózik el a kérés teljesítésétől, 
így kimondja, hogy "mostani bérlő Somleltner Ferenc úrnak a kiköltözésre 
jövő Szent Mihály napja rendeltetik ki."/24./ 

Néhány hét múlva Somleitner Ferenc Pesten "hideglelés betegségben" el
hunyt, és ott el is temették Ekkor derül ki, hogy helyben nincs hozzátartozója, 
van viszont adóssága. A tanács 1837. szeptember 9-i ülésén a "tanácsbeli Tóth 
Imre és áll. jegyző Beleznay László urak" kapják feladatul, hogy lakását lepe
csételjék, majd "a városi sebész és gyógyszeres Preiszgauer Károlyurat maguk 
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me ll é vévén" a szükséges intézkedéseket tegyék meg. Az ekkor rögzítettekből 
lehet megtudni, hogy a patika az eladó és vevő között nem volt rendezve. 
"Helybeli földbirtokos Hentaller Károly úr - előadja, neki most legközelebb 
elhunyt Somleltner Ferenc úr a tőle megvett patilea szerek árába 4000 pengő 
forintokkal máiglan adós. Segítőjének kosztja árába 10 forinttal, házbérbe 16 
váltó forinttal, a dolgozó gyermek ruházatára 16 váltó forinttal" tartozik, így 
kéri vissza tulajdonát. E kérést a tanács teljesíti, "gyógyszeres az általa megvett 
gyógyszertárnak 4000 pengő forint árával máiglan adós - a Patika régibb sze
reket és eszközöket nevezett elhunyt által szerzett frissebb szerek és újjítá
sokkal megkülönböztessék - gyógyszertár rendes számadás mellett a folya
modó úrnak által adatik."/25./ 

Hentaller Károlya gyógyszertárat 1838-ban ismét eladta, de amint kiderült a 
vevő nem rendelkezett a vételhez szükséges anyagiakkaL Ez tudható meg az 
1839. január 19-i jegyzőkönyvből, mely szerint Hentaller Károly kéri, hogy 
"Budai lakos Stéger Ferenc úr a tőle megárult gyógyszerek árának megfize
tésére, a nagybani kötelének megtartására és költségeinek megtérítésére 
köteleztessen." A tanács nem avatkozik be, bíróság előttirendezést javai. Ami 
megtö1ténilc, mert az 1839. július 6-i tanácsülés "Stéger Ferenc budai lakos és 
gyógyszertáros" kérésére, mivelhogy "a megvett gyógyszertárba bizonyos 
okok végett be nem jöhetett", úgy dönt, hogy a lakosi bevételre befizetett 50 
forint taxát visszaadja. /26./ Átmenetileg a gyógyszertárat provizor vezette. 
Közben megvan az ú jabb vevő személye is. 1839. június 8-án tárgyalják, hogy 
"Uitz Imre Ó Budai volt gyógyszeres patileárus úr" akarja a Hentaller Károly" 
Apothecáját megszerezni, kéri lakosi bevételét és őt a "Condvititás jussával 
felruházni." A Concivititás taxája 50, a Laudenium taxája 100 forint. Ezek 
kifizetése esetén "a lakosi jussa deferáltatik." /27./ 

Nagyon gyorsan intézkedile a Ns. Kerület is, mert a július 20-i ülésen a 1196. 
szám alatt kelt határozat szerint "Hentaller Károly- apothekáriusnak Stéger Ferenc 
Ó Budaigyógyszeressel az apothékára nézve tett kötele semmissé tétetik és an
nak Uitz Imrével ú jabb alkudozás a jóváhagyatile" Ugyanakkor kötelezile Hentaller 
Károlyt volt provizorának, Plath Lászlónak költségei megtérítésére. /28./ 

Hentaller Károly a gyógyszerkészletet, a felszerelést és a reáljogú gyógy
szettár működtetési jogát adta el, a házat és a fundust nem. Uitz Imre gyógy
szerész a régi gyógyszertárral szemben a III. tizedben megvette özv. Török 
Lőrincné és Kiss Ferenc szomszédok között Telek György házát. Az 1840. 
évtől a Szent Háromság gyógyszertár, illetve tulajdonosa az évenkénti "Feudális 
összeírás"-ban ott található, ez a gyógyszertárház ma is megvan, a Lehel vezér 
tér 22. szám alatt. Hentaller Károly maradt régi helyén a IV. tizedben. /29./ 

Uitz Imre "gyógyszeráros" 1840. február 15-én már kéri a tanácstól a sze
gény betegek részére kiszolgált orvosságok árát. /30./ Nem csak a város ve-
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zetésének, de a lakosságnak is hltelezni kellett és vannak, akik nem akarnak 
vagy nem tudnak fizetni. V an olyan kérelme, melyben "a csatolt névjegyzékben 
megnevezett lakosokat 348 forintra me nő gyógyszerekárának megfizetésére 
kötelezni" kéri. /31./ Miután a tanács időközönként eltér a kialakult gyakor
lattól, és a szegény betegek gyógyszer-ellátására nem folytatja az évenkénti 
váltást. Valószínű a gyógyszerész kérésére intézkedik Muhoray János járási 
kapitány, "az iránt értesít, hogy a folyó évben a szegények részére szükséges 
orvosiszerek Uitz Imre gyógyszertárából vásároltassanak" A tanács határozata, 
"az orvosokkal közöltessék."/32./ 

Uitz Imre az évek múltával anyagilag gyarapodhatott, részt vállalhatott a 
város társadalmi életében is. Ezt bizonyítja, hogy tagja lett az 1859. év elején 
megalakult 100 tagú képviselő-testüle(n:ek. /33./ 

Uitz Imre 1865. április 21-én 56 éves korában valószínű cholerában- jár
ványvolt- elhunyt. /34./ Örökösei egy év múlva a Gyógyszerészi Hetilapban 
hirdették meg a gyógyszertár eladási szándékukat. "20000 népességű lakossal 
bíró mezővárosban egy törzsjogú gyógyszertár szabad kézből eladó. A föl
tételek megtt.idhatók Jászberényben". /35./ A gyógyszertár néhány hónap 
múlva gazdát cserélt. Az új tulajdonos Telkesy Iván, aki előzőleg Szirákon 
volt gyógyszerész. A november 2-i tanácsülésen mármint "helybeli gyógyszer
tár tulajdonos kéri magát a helybeli polgár lakosok sorába felvétetni."/36./ 

Telkesyiván, bár 1867. február 27-én feleségül vette Kőhalmi Horváth Ka
millát - néhai Horváth Péter nádori alkapitány unokáját- nem maradt végleg 
Jászberényben. A Gyógyszertári Hetilap 1872. június 30~án közli, hogy 
"Jászberényben Telkesy Iván ügyfelünknek jól felszerelt és csinosan beren
dezettgyógyszertára házzal együtt, de anélkülis eladó." /37./ A gyógyszertár 
gyorsan elkelt, az új tulajdonos az 1870/71. évben végzett Gömör vm. Straczena 
helységéből származó Teschler Emil lett. Telkesy Iván pedig megvette Budán 
az 1761-ben alapított reáljogú cs. kir. udvari gyógyszertárat /38./ 

Teschler Emil fiatal - 1847-ben született, egy éve végzett Pesten - kezdő 

gyógyszerész. A gyógyszertár megvétele után első ténykedése, hogy alkal
mazásra tapasztalt, nem okleveles gy~SfSZerész segédet keres, kinek java
dalmazása megegyezés szerint 20-25 forint havidíj és teljes ellátás. A segédek 
évente cserélődnek nála. Az újabbak felvételére vonatkozó hirdetéseiből 
kiderül, hogy a szakmai ismeret mellett a jelöltnek magyar, német, némi tót 
nyelvtudás szükséges, és a "vallás is felemlítendő."/39./ Anyelvtudásra utaló 
követelmény szerint Jászberény és környéke lakói ez időtájt a magyaron kívül 
német és tót anyanyelvűek voltak. Kezdettől jól együttműködik a másik 
gyógyszerésszeL Erre utal, hogy "Teschler Emil, MerklJános gyógyszerészek 
eddig a polgád kórház betegei részére 50%-kal olcsóbban adták a gyógyszert" 
ajánlatukban azt most " 25%-ra" módosítják. l 40./ Hamarosan beilleszkedik a 
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város társadalmi életébe, 1876-tól a városi képviselő-testület tagja. l 41./ Jász
berényi működése1886-ban megszűnik. A gyógyszertárat átmenetileg 1886 
év végén Muraközi Károly üzemelteti. l 42./ 

A "Szent Háromság" gyógyszertár 1886 végén, 1887 elején gazdát cserél. Az 
új tulajdonos Huba Lajos gyógyszerész, aki gyoroki l Arad m./, 183 7 -ben ala
pított személyi jogú gyógyszertárát 1886 szeptemberében adta el. Egyidejűleg 
Budapesten, vagy hozzá közel keresett, "lehetőleg reáljogú" eladó gyógy
szertárat Az 1887 februári lapban már jászberényi gyógyszertárába keres 
alkalmazásra nem okleveles segédet /43./ Huba Lajos 1871/72-ben Pesten 
végzett. Tanulmányai mellett társadalmi tisztséget vállalt. A "Gyógyszerész 
hallgatók segélyegylete" választmánya elnöke a "Gyógyszerész bál" bizott
mánya főjegyzője. Mindkét tisztségében híreket, köszöneteket közöl a korabeli 
"Gyógyszerészeti Hetilap"-ban. Jászberénybeletelepedve rövid idő alatt be
illeszkedilc, a város népszerű polgára. Gyógyszertárában segédet, tanulókat 
alkalmaz. Jelentős bevételeilehettek, mert nem csak gyógyszertár tulajdonos, 
de földbirtokot is szerez, a város vidlistál közé tartozik. 
1892-től tagja a képviselő-testületnek, tevékeny részt
vevője a város közéletének /44./ Fiú utódja nem lé
vén, leánya Huba Margit 1892-ben köt házasságot Kis
faludi Révész Imre gyógyszerésszeL /45./ 6 tulajdo
nostárs 1910-től, majd Huba Lajos halála /1923./ után 
örökös, tulajdonjoggal működteti tovább a gyógy
szertárat KisfaludiRévész Imre is jó szakember, helyt
áll a gyógyszertárak közölti versenyben. Tagja a kép
viselő-testületnek, tevékeny résztvevője a közélet
nek, erkölcsileg, anyagilag támogat társadalmi moz
galmakat. Tagja az "Országos Gyógyszerészi Egye
sület" választmányának, alelnöke a Jász-Nagykun 
Szolnok vm. "Gyógyszerész Egyesület" -nek. /46./ Révész Iflli'e 

Kisfaludy Révész Imre 1931. augusztus 18--án váratlanul elhunyt. Halála után 
örökösei, özvegye és leánya a gyógyszertárat özvegyi jogon kezelő alkal
mazásával üzemeltet&. A kezelő Varga Zoltán gyógyszerész, aki 1934 októ
berében feleségül veszi Kisfaludi Révész Erzsébetet, s így tulajdonostárs lesz. 
A tulajdonostársak a gyógyszertárat eladják. A GyógyszerészetiKözlöny 1934. 
december 15-i száma közli, "Nagy László l nem gyógyszerész/ örökáron meg
vette az özv. K Révész Imréné, K. Révész Erzsébet és Varga Zoltán közös 
tulajdonát képező "Szentháromsághoz" címzett jászberényi reáljogú gyógy
szertárat."/47./ A közleményből kiderül az új tulajdonos nem gyógyszerész. 
A gyógyszertárat bérbe adja Kránczly Ervin gyógyszerésznek, aki rövidesen 
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tulajdonostárs lesz. Nevét 1943-ban "Kéki"-re változtatta. 1945 után tulajdo
nosok Kéki Ervin és Sas i Nagy László, s miután Kéki Ervin a gyógyszerész, 6 a 
felelős vezető. l 48./ 

A gyógyszertárat 1950 nyaránkártalanítás nélkül államosították. Évek múlva 
a Szolnok Megyei Gyógyszertári Központ- nem volt tekintettel hajdani múltjára 
-megszüntette. Hogy hová került, milyen sorsra jutott az évszázados bútorzata, 
edényzete? Hová lett homlokzatáról a két relif? A Gyógyszertári Központ 
adattárában talán megtalálható? A hajdani patika-ház a Lehel vezér tér 22. szám 
alatt ma még megvan. 
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A két - 1764-bóJ származó -patikaedényt Révész Imre gyógyszerész 
1914-ben adományozta a jász Múzeumnak. 

1. Baradlai János, Bársony Elemér: Magyarországi gyógyszerészet története. 
2. Jegyzőkönyv 1775. XI. 26., 1785. X. 26. 
3. Jegyzőkönyv 1789. VII. 25. 
4. Jegyzőkönyv 1789. X. 31., 1790. V. l. 
5. Jegyzőkönyv 1790. V. 22. 
6. Jegyzőkönyv 1790. XI. 6., 1790. XI. 12. 
7. Jegyzó'könyv1791.V. 7., 1791.X.13. 
8. Jegyzőkönyv 1792. XII. 19. 
9. Jegyzó1cönyv 1793. V. 25. 

10. "Feudális összeírás" 1793/94. 
ll. Jegyzőkönyv 1837. VIII. 9., 1837. VIII. 12. 
12. "Ugar" 1944. 4. sz. 5-6. old. 
13. Jegyzó'könyv 1794. V. 10. 
14. Jegyzőkönyv 1795. IX. 5. 
15. Jegyzőkönyv 1797. VI. 5. 
16. Halotti anyakönyv 
17. Jegyzőkönyv1799. VI. 15. 
18. Jegyzőkönyv 1803. VIII. l., "Feudális összeírás" 1804/5. 
19. Házasságkötési anyakönyv 
20. "Feudális összeírás" 1805/6. 
21. Jegyzőkönyv 1806. I. 
22. Jegyzőkönyv 1834. IV. 12. 
23. Jegyzőkönyv 1836. IX. 24. 
24. Jegyzőkönyv 1837. VIII. 9. 
25. Jegyzó'könyv 1837. XI. 9. 
26. Jegyzőkönyv 1839. I. 19. 
27. Jegyzőkönyvl839. VI. 8. 
28. Jegyzőkönyv 1839. VII. 20. 
29. "Feudális összeírás" 1840/41. 
30. Jegyzőkönyv 1840. II. 15. 
31. Jegyzőkönyv1850. VIII. 31. 
32. Jegyzőkönyv 1851. I. 18. 
33. Jegyzőkönyv 1859. II. 24. 
34. Halotti anyakönyv 
35. "Gyógyszerészeti Hírlap" 1866. 27. sz. 
36. Jegyzó'könyv 1866. XI. 2. 
37. "Gyógyszerészeti Hírlap" 1872. VI. 30. 
38. "Gyógyszerészeti Hírlap" 1872. VI. 30. 
39. "Gyógyszerészeti Hírlap" 1872. VIII. 25. 
40. Jegyzó1cönyv 1873. V. 24. 
41. Jegyzőkönyv 1876. 
42. "Gyógyszerészeti Közlöny" 1886. IX. 25., "Gyógyszerész Naptár" 1886. év. 
43. "Gyógyszerészeti Hírlap" 1886. VIII. 14., 1886. IX. 20., 1887. II. 5. 
44. Jegyzó'könyvek, "Jász Hírlap" 
45. Házasságkötési anyakönyv 
46. "Gyógyszerészi Hírlap" Jegyzőkönyvek, ':Jász Hírlap" 
47. "Gyógyszerészi Közlöny'' 1934. XII. 15. 
48. "Gyógyszerész Évkönyv" 1945-48. 
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Jászberényváros másodile gyógyszertára az 1831-ben alapított "Szentlélek" 
gyógyszeitár. Megnyitását megelőző két évben a tanácsüléseken vissza-visz
szatérő téma, így végig kísérhető, hogyan alapíttatott. 

Az 1830. január 30-i ülés jegyzőkönyvében található: "Nádor Ispánl Tábla
bíró Tettes EördöghJózsef úr T. Nógrád vármegyebéli születésű Bordás János 
Diplomatileus apothekáriusnak Nádor Ispánl Fe ő Kapitány úr Eő Nagyságához 
nyújtott és az által kegyesen Indonált folyamodó levelét, melyben itt váro
sunkban egy patikárrak általa leendő felállitását megengedni kéri, mai napon 
személyesen közöltetni méltóztatott a végett, hogy az eránt a Tanács decla
rátióját adja." A tanács felelősséggel tárgyalta a gyógyszeitár felállitási kérelmet, 
és hogy állásfoglalása kialakításakor rnl míndent mérlegelt, azt jól tükrözi a 
hozott határozat. 

"ÁmbátorugyanJász Berényvárosa tizenhatezernyi népességéhez képest a 
mostanl fenn álló egy patika elegendő volna - másik patikára itten szükség 
nincsen." Igen de a tanács figyelemmel van Jászberény sajátos helyzetére. 
"Mint centrális helyen a Publikurnak gyakori ta1tásával, mlnd a három ke
rületbül a Distls Magistrátus többízben számosan megjelenni szokott, - itten 
állandó Kativáns Katonaság és vele Comandó is lévén." Gondol arra, hogy a 
környéken még kevés gyógyszertár van. "Népes Jász Kerületi úgyTettes Pest 
és Heves vá1megyebeli helyek Patikabéli szú1cölködnek" Hogy Jászberényben 
találhatók az orvosok is. "Ns. Jász Kelületek Rendes Physicussa, Seborvossa 
és a Városi Seborvossa" is itt van. Így a két gyógyszertár "Egymásnak megron
tása nélkül fel állhatnak - egymást Contraklericálná." Eredményeként töké
letesebb, gyorsabb és olcsóbb lehetnek a "patikárlus szerelenek kiszolgálása." 
És szabadon lehet választani a két "patikárius" között. A kérelmező patileus 
személye ellen nincs a tanácsnak kifogása: "ha tehát mínd a Tettes Kerületnek, 
mínd a felsóbbi hatalomnak Kegyes jóváhagyások hozzá járuland Instáns az 
kijelentett szándékát mínél előbb végrehajtsa és a patilót felállithattya." /1./ 

Bordás János máshol is kérhette a gyógyszertár felállítás i lehetőséget, és ott 
alapított gyógyszeitárat, vagy már működő gyógyszeitárat szerzett. Erre utal 
az 1830. szeptember 11-i jegyzőkönyv, eszerint "Veiszkopflgnácz úr Diplo
matileus Apothekárius kéri megengedni, hogy városunkban apothékát állít
hasson." Ekkor derül ki, hogy Bordás János nem jön Jászberénybe, "amint 
itten előadatott már más helyen magát le is tette." Veiszkopflgnácz ellen sincs 
a tanácsnak kifogása, az ő személye is megfelel, "az apothékának felállítását 
ugyanazon feltételek alatt, mínt Bordás János úrnak néki is megengedi." /2./ 
Egy hónap múlva 1830. október 27-én újab b kérelmet tárgyal a tanács, ekkor 
"Draskóczi Dánlel Diplomatikus Patikárius és Budai lakos" kéri, hogy Jászbe-
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rényben új gyógyszertárat állíthasson. Kérését nem teljesítik, mert már 
"Veiszkopf Ignác szinte Diplomatikus apothékáriusnak engedelmet adott" a 

tanács. /3./ 
A város második gyógyszertárának felállítására a legfelsőbb hatósági enge

délyt az 1831. február 12-í tanácsülésen ismertették "NagyMéltóságú Kir. 
Helytartó Tanácsnak af. é. január 31-én az 1061. szám alatt kelt kegyes inté
ző levele, mely szerlnt megengedtetik, hogy itt Berényben másik patika is 
állitasson."/4./ Ezzel kezdődhetett volna a gyógyszertár felállítása. A tanács 
által elfogadott Veiszkopf Ignácznak azonban kevés volt a pénze, ezt jelenti a 
tanácsnak Az 1831. október 1-i ülésen tárgyalják, "a szükséges pénzből2000 
formtok hibáznak a patileát nem állíthattya fel- hacsak valamely közkasszából 
részére 2000 forintot nem kölcsönöznek. -A városnak kölcsönözni való pénze 
nincsen- az lnstánson segíteni nem lehet," hangzik a tanács határozata. /5./ 
Gondolom nem véletlenül, mert megvan már az újabb pályázó. Ugyanezen 
az ülésen tárgyalják "Tettes Nádor IspányiAlkapitány Fazekas András Úr Zala
Egerszegi születésű Preiszgauer Károly Patikáriusnak Nádor Ispányi Fe ő Kap. 
Úr 6 nagyságához nyújtott könyörgő levelét, mely szerint ittJász-Berényben 
egy új Patileánakfelállítását megengedtetill kéri. A tanács határozott, Veiszkopf 
Ignácznak a patilea felállítására, "elegendő tehetsége nincsen" Preiszgauer 
Károlynak a bemutatott "bizonyság levelei szerlnt sem charektere, sem tudo
mányára nézve a tanácsnak kifogása nem volna- a Patileánakfelállítását meg
engedi." 16./ 

A kép baloldalán álló alacsony épület volt a Szentlélek gyógyszertár. 
(A képalap Vértes Arankától származik.) 
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Egy hónap múlva megjött a kerület engedélye, amit az 1831. november 9-i 
ülésen ismertettek: "Tettes. Ker. f. e. 1552. sz. alatt költ kegyes végzése mely 
szerint Preiszgauer Károly új Patikáriusnak felvétele eránt tett jelentése a 
Tanácsnak jóváhagyatik."/7 ./ Preiszgauer Károly az engedély megkapása után 
a "Szentlélek" címfí reáljogú gyógyszertárát a III. tizedben Ilits Atanász görög 
kereskedő helyén megnyitotta. A házat örököseitől l O ezer forintért vette meg, 
mert az 1832/33. évi "Feudális összeírás" -ban már ő a tulajdonos. /8./ Bedeko
vich Lőrincz már idézett 1832. április 30-i Iéptékes rajzolatán 16. szám alatt, 
Parutzai asszony és Schmidt között található a mai Nagytemplom utca és 
Me gyeház uca közötti részen. 19.1 A főtérnek e házsora lebontásra került, a 
gyógyszertár helyén ma a Lehel vezér tér ll. szám alatti lakóház található. 

Preiszgauer Károly mfíködését cholera járványos évben kezdte, és a jelek 
szerint élelmesebb, jobb kereskedőnek bizonyult Hentaller Károlynál. 1832. 
december végén már 115 forintot kér a tanácstól a "szegényebb sorsú beteges 
lakosok gyógyítására apothecájából elhordott szerek" árát. /10./ Maga termeli 
a gyógyffiszükségletet. Haszonbérbe kér orvosifűvek termeléséhez kerthelyet 
Kérését nem utasítják el, az 1833. augusztus 24-i ülésen Tóth Imre, Farkas 
Péter, Alavander Mihály tanács béli, OzoróczkyGábor nótárius urakat küldi ki 
a tanács "alkalmatos kerthely kijelölésére. "/11./ És 1836. XI. 5-én megtalálható 
vállalkozása eredménye. Idejövetelekor a tanácstól kapott illszeres kertet, 
"melybotanikus kert helyért" az ispitálynak és a város cassájából gyógyszerelt 
betegek gyógyszereit olcsóbban adja. A gyógyszerele olcsóbb áron adását a 
tanács elfogadja, de kimondja "a kert a város tulajdona, - a gyógyszerész hasz
nálatában továbbra is meghagyatik."/12./ 

Preiszgauer Károly jó gyógyszerész, beilleszkedik a város életébe. 1842-ben 
önkormányzati tag lesz, különböző feladatokat vállal. Majd 1845-ben gyógy
szertárát haszonbérbe adja és tanácstagként dolgozik tovább. Nevét "Áray''-ra 
magyarosítja. A "Szentlélek" gyógyszertárat 1845-ben Martinovits József 
gyógyszerész 6 évre vette haszonbérbe. A szerződéskötéskor a két gyógysze
rész tárgyal a gyógyszertár majdani sorsáról is, az örökös átadásróL A haszon
bérlő nem volt elég körültekintő. Ára y Károly pedig a tanácson belül volt, így öt 
év múlva, amikor Martinovits József a gyógyszertár és a lakóház tulajdonosi jo-
gát akarta érvényesíteni, alulmaradt, mert 1846. julius 9-én adott nyilatkozatá
ban "a szerződést felbontottnak tekinti, s a gyógyszertárat nem 20000 forintért, 
csak 15000 forintért venné meg, előpénzt nem adott,- Martinovits úr Concivititási 
/polgár/ joggal nem bírván fekvő javakat érvényesen nem is szerezhet." Így a 
tanács 1850. június 8-i ülésén úgy határoz, hogy "Áray Károly és Martinovits 
gyógyszerész urak közt a ház és a gyógyszertárra nézve keh kérdés alatti szer
ződés nem lévén a tanács előtt ünnepélyesítve, annálfogva amennyiben abban 
örökös eladás is fennforogna, azon eladás örökösnek nem tekintendő." /13./ 
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Martinovits JóZsef még az év elején a tanácstól bizonyítványt kért, hogy itt 
tartózkodása alatt "Gyógyszertárát miképp vezette? És az alatt az erélyesség 
útján magát mikép viselte?''. Gyógyszertár-vezetői tevékenységéről nem kap 
igazolást, "mert arról a tanácsnak nincs kellő tudomása," jelleme, magaviselete 
ismert, "Mint tiszteséges egyének" bizonyítványt adnak. /14./ Ilyen tanácsi 
döntések után Martinovits JózsefPásztón sze re z gyógyszertárat Távozása előtt 
a "Szentlélek" gyógyszertárat nem Ára y Károlynak adja vissza. A haszonbérletet 
Mertse Döme gyógyszerésznek adta át Eljárása ellen Ára y Károly az 1850. 
augusztus 31-i tanácsülésen óvást emelt. /15./ 

A "Szentlélek" gyógyszertár r-------"""'"......,....,.-.,....,.-----; 
Mertse Döméné! maradt, aki 
ügyes kereskedő lévén meg
előzi a másik gyógyszerészt, 
és a tanácstól 1850. október 
26-án, "a jövő katonaévre a 
kórházi szegények részére 
szükséglendő orvosi szerek 
megrendelését kéri."/16./ 
Néhány hónap múlva polgár
jogért folyamodik. Az 1851. 
február l9ci ülésen ismertetik, 
magaviseletéről kér bizonyít
ványt, és kéri bevételét a város 
lakosai sorába. A tanács nem 
utasítja el, "a szokott 50 forint 
díj befizetése mellett lakosnak 
bevétetik, tekintve az itt eltöl
tött idő alatt tiszta jellemű, er
kölcsös magaviseletét." /17./ 
Haszonbérlóbál tulajdonossá 
válik. Nem okleveles, tanuló 
segédeket alkalmaz. Részt vesz 
a közéletben városi képviselő Merkljános gyógyszerész 

' ' 
tanácsnok, a közegészségügyi bizottság elnöke. 1868-ban gyógyszertárát eladja 
Merkl]ános gyógyszerésznek Földbirtokosként marad a város polgára, halá
láig a közigazgatás tevékeny tagja. A "Szentlélek" gyógyszertár új tulajdonosa 
Merkl]ános 1840-ben született Bruszturán IMáramaros vm./. 1864-ben Bécs
ben végzett, elődei méltó utóda. A gyógyszertár átvétele után nem okleveles 
segédet alkalmaz havi 15 forint illetmény, teljes ellátáss al. /18./ Miután e segédi 
mut?-ka végzése a korabeli gyógyszerész képzés része, évente hirdeti a 
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lehetőséget. Esetenként a segédi állásra több pályázó lehetett, erre utal, hogy az 
állás betöltése után nyilvánosan mond köszönetet a lemaradt pályázóknak Jól 
együttműködilc a másik gyógyszertár tulajdonosával. Árakat egyeZtetnek, a város 
által fizetett kórházi és szegény betegek gyógyszerellátására közösen tesznek 
árajánlatot. Együtt ellenzik a harmadik gyógyszertár alapítását. Rövid idő alatt 
beilleszkedik a város társadalmi, közösségi életébe. A gyógyszertár mellé föld
tulajdont szerez. A legtöbb adófizetó1c listáján tagja a képviselő-testületnek. Időró1-
időre különböző munkabizottság tagjaként tevékenykedik. /19./ Az időmúlásával 
a közéleti munka, a földbirtokosifeladatok mellett háttérbe szorult a gyógyszer
tári tevékenység és az 1890-es évek elejétől a gyógyszertárban ott van Hrabéczy 
Imre gyógyszerész. A hivatalos nyilvántartásokbanMerklJános található, a jegy
zó1cönyvekben, sajtóban Hrabéczy Imre, aki 1900-ra már tagja a városi képviselő
testületnek is. 

A gyógyszertár élete utolsó heteiben lesz tulajdona. 1907. XI. 17-én közlik 
"Hrabéczy Imre old. gyógyszerész örökáron megvette Merkl János "a Szent
lélekhez" címzett jászberényi reáljogú gyógyszertárát."/20./ És 1907. december 
29-én jelenik meg, hogy"Vágújhelyi Hrabéczy Imre jászberényi gyógyszerész e 
hó 15-én 58 éves korában hosszú szenvedés után Jászberényben elhunyt." /21./ 

Hrabéczy Imre halála után örökösei: öz- ...---------------, 
vegye és négy gyermeke. A jogszerint öz
vegyi jogon üzemel a gyógyszertár. Az el
hunyt fia, Hrabéczy Oszkár gyógyszerész 
-ki maga is örökös- bérli. Valószínű a há
ború alatt katona volt, mert az özvegy a 
gyógyszertár vezetésére gondnakat allcal
mazott. Gondnok volt Tomory Elemér ok
leveles gyógyszerész, aki házasságkötése 
után 1917-ben távozik, bérlő lesz Zsom
bolyán. /22./ Ekkor jelenik meg hirdetés, 
hogy "Jászberényben gondnaki állás van 
üresedésben, fizetés 400 korona és teljes 

9'\,\'a\:,éc't..'( ~?'1.\.á\' 
gyöavszertára 

a .. szantlélek"-hez 
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ellátás, vagy 550 korona lakás, reggeli." Je- A Szentlélek patika emblémája 
lentkezni lehetett özv. Hrabéczy Imréné-
nél. /23./ A következő gondnok Koritsánszky László gyógyszerész volt. 
Hrabéczky Oszkár a háború befejezése után 1919-ben köt házasságot Jász
berényben, majd 1922-ben Budapesten a IX. ker. Üllő út 121. sz. alatti házban 
kap gyógyszertár felállítási jogot. /24./ Közben a Hrabéczy örökösöktó11921-
ben Tomory Elemér - aki ekkor Kisújszálláson volt gyógyszerész - örök áron 
megvette a "Szentlélekhez" címzett jászberényi reáljogú gyógyszertárat /25./ 

A "Szentlélek" gyógyszertár tulajdonosa 1934 nyaráig Tomory Elemér, ő ~ora 
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tipikus gyógyszerésze. A gyógyszertárban tartózkodik, fogadja a betéró1cet, ha 
kész gyógyszert írt fel az orvos- e gyógyszerféleség akkor még kevés volt- ér
deklődő, felvilágosító beszélgetés közben kiszolgálta. A receptek túlnyomó 
többsége magisztrális, helyben készítendő gyógyszer volt. A vényátvétele után 
akár felnőtt vagy gyermek volt a gyógyszert vásárló, leültette és előtte mérte 
ki a nagyon szép tároló edényekből a felírt gyógyszer alapanyagmennyiséget, 
majd átadta a laboratóriumban tartózkodó gyógyszerész-segécinek ellcészítés
re, csomagolásra. S míg a gyógyszer a laboratóriumban készült, a várakozóval 
bennsóséges be
szélgetést folyta
tott. Beszélgetés 
közben rövidnek 
tűnt a várakozási idő 
- egyébként se volt 
hosszú - már kéz
ben is volt a gyógy
szer: Nem kellett 
órák múlva vagy fél 
nap után visszamen
ni, ahogy ez dívik 
napjainkban. 

Tomory Elemér 
barátságos, a kap
csolattartáshoz 
megfelelő hangot a 
témát mindenkor, 
mindenkihez meg-
találó egyéniség / / , .. 

l A · f' t Ez a kép a kiskunhalasi gyogyszeJ.tarban keszult vo t. sors m ora, 
h d , 1· Tomori Elemérről ogy a gaz asag 
válság idején, amikor az országban tömegesen válnak fizetésképtelenné a 
gyógyszertár-tulajdonosok, a jászberényi gyógyszerészekközülő kényszerül 
gyógyszertára eladására. Ehhez hozzájárulhatott, hogy 1934-ben a városban 
már hat gyógyszertár van. Az 1929-ben nyitott hatodile gyógyszertár az ő ellátási 
területétől vette el az I-II. kerület lakóit. 

A kor szakásának megfelelőerr az 1934. május 19-i Gyógyszerészeti Közlöny 
közli, "Tomory Elemér gyógyszerész és Tomory Elemérné a jászberényi Szent
lélek gyógyszertár tulajdonosai hitelező i" -rövid határidőn belül jelentkezzenek 
a megbízott ügyvédnéL A következő számban május 26-án tényként jelenik 
meg, "ifj. CsefalvayRezső okleveles gyógyszerész örökáron megvette Tomory 
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Elemér és nejének a Szentlélekhez címzett jászberényi gyógyszertárát."/26./ 
A gyógyszertár eladása után a Tomory család elköltözött Jászberényből. A 
gyógyszertárat az új tulajdonos zökkenőmentesen üzemeltette. Évek múlva a 
lakosság körében- az idősek még ma is - Csefalvay gyógyszertárként említik 

A "Szentlélek" gyógyszertár tulajdonosa 1950-ben Csefalvay Rezső. Ekkor 
kártalanítás nélkül tőle veszik el. Az államosított gyógyszertár néhány évig 
még üzemel, majd az épület szanálásakor a város hajdani második gyógy
szertárát nyomtalanul felszámolják Hogy hová kerültek a szép patikaedé
nyek, mi lett az évszázados bútorzat sorsa? Nem tudom. 

Jelzet 

1. Jegyzőkönyv 1830. I. 30. 
2. Jegyzőkönyv 1830. IX. 11. 
3. Jegyzőkönyv 1830. X. 27. 
4. JegyzóK.önyv 1830. II. 12. 
5. JegyzóK.önyv 1831. X. 1. 
6. Jegyzőkönyv 1831. X. 1. 
7. Jegyzőkönyv 1831. XI. 9. 
8. "Feudális össze1rás" 1832/33. 
9. Bedekovits Lőrincz "léptékes rajzolata" 

10. Jegyzőkönyv 1832. XII. 15. 
11. Jegyzó1cönyv1833. VIII. 24. 
12. JegyzóK.önyv 1836. XI. 5. 
13. JegyzóK.önyv 1850. VI. 8. 
14. JegyzóK.önyv 1850. I. 19. 
15. Jegyzőkönyv 1850. VIII. 31. 
16. Jegyzőkönyv 1850. X. 26. 
17. JegyzóK.önyv 1851. II. 19. 
18. "Gyógyszerészeti Hetilap"1868. XI. 17. 
19. Jegyzó1cönyvek 
20. "Gyógyszerészeti Közlöny" 1907. XI. 17. 
21. "Gyógyszerészeti Közlöny" 1907. XII. 29. 
22. "Gyógyszerészeti Közlöny" 1917. II. 4. 
23. "Gyógyszerészeti Közlöny" 1917. II. 23. 
24. Halotti anyakönyv, "Gyógyszerészeti Közlöny" 1922. VI. 25. 
25. "Gyógyszerészeti Közlöny" 1921. VII. 17. 
26. "GyógyszerészetiKözlöny" 1934. V. 19., V. 26. 
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Az Őt·angyalhoz gyógyszertár 

Jászberényváros harmadik gyógyszertára az 1883-ban KecskésyTivadar ál
tal alapított "Órangyalhoz" gyógyszertár. A másodile és harmadik gyógyszertár 
alapítása között 52 év telt el. E fél évszázad alatt évről-évre egyre több gyógy
szerész végzett és országszerte alapítottak új gyógyszertárakat Így a Jász 
kerületben 1833-banJászapáti, 1851-benJászárokszállás, 1867-benJászladány, 
1871-benJászkisér, 1876-banJászfényszaru helységekben alapítottak gyógy
szertárat 

Jászberényben a tanácsi jegyzőkönyv szerint 1874-ben "Almássy Antal és 
érdektársai jászberényi lakosok a Zagyván túl éső városrészben akarják a har
madik gyógyszertárat felál4tani."/1./ Az, hogy a kérelem miért nem realizá
lódil(, a jegyzőkönyvekből nem derül ki. A JászKun Kerület 1876-ban meg
szűnik, létrejön a vármegye, az új közigazgatási egység. Az új gyógyszertár 
létesítésének útja kérelem indítása, majd az engedély megadása, am. kir. bel
ügyminisztérium által, közbeeső fórum a vármegye. Az alispáni hivatalon 
keresztül történik az illetékes helyi képviselő-testület vélemény nyilvánításának 
megkérése. 

Szatmári Lajos Kossuth L út 24. sz. alatti családi házában /kőzépső épűlet/ 
nyilt meg 1883-ban az Órangyalhoz gyógyszertár. Fotó: Papp Géza 
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A korabeli jegyzőkönyvek megörökítették a város vezető testületének a 
gyógyszertár megnyitása, majd áthelyezése ügyében hozott határozatait. Az 
elutasítás indokait, majd tudomásul véve a felsőbbség döntését, mit szabá
lyoznak saját hatáskörben. 

Az 1881. november 18-i képviselő-testületi ülésen ismertetik Sipos Orbán 
alispán 15590. sz. alatt kelt rendeletét, hogy "Kecskésy Tivadar okleveles 
gyógyszerész itt egy harmadik gyógyszertár engedélyezése végett a nagy
méltóságú m. kir. belügyminisztériumhoz küldött kérvényét leküldi azzal, hogy 
a tárgyban a képviselő-testület nyilatkozata a közleményekkel együtt mielőbb 
terjesztessék fel. "/2./ A testület érdemleges nyilatkozattétele előtt a közegész
ségügyi bizottságtól véleményt kér, így Mertse Döme tanácsnok, a bizottság 
elnöke kapja feladatul, hogy jelentésüket mielóob készítsék el. Az év végén 
tárgyalják a közegészségügyi bizottság jelentését, s annak felsorolt indokai 
alapján hozzák meg határozatukat, "tekintettel az itteni viszonyokra nevezete
sen, hogy statisztikai adatok szerint a lakosságnak csak 1/5 része gyógykezel
teti magát, és ebből folyólag a lakosság száma a gyógyszertárak szaporítására 
nézve befolyással nem lehet, - a vidék csaknem minden közellevő városa bír 
gyógyszertárral és így az itt fennálló két gyógyszertár a helyi igényekhez képest 
teljesen kielégitő, míg egy harmadiknak a felállítása a már meglevőket is veszé
lyeztetné, - a folyamodó kérelmét a város képviselő-testületi közgyűlése 
teljesítőnek nem találja."/3./ 

A város elutasító határozata útjára indul, megteszi a szolgálati utat és alig 
egy év múlva ismét a közgyűlés napirendjén található, miutánJász- Nagykun
Szolnok vm. alispánja 1883 februárjában megküldi, "am. kir. belügy-minisz
tériumnakf. é. I. 24-ről56158/882. sz. alatt kelt azonleiratát, melyben Kecskésy 
Tivadar okleveles gyógyszerésznek itt egy harmadik gyógyszertár felállítása 
engedélyeztetik." /4./ Megnyitására a fennálló szabályok értelmében rendel
kezésére áll egy év, ennek letelte után joga elvész. A képviselő-testület 
határozatában megfogalmazza, hogy" ezen felsőbbi intézkedés az itteni körül
ményekhez képest a közegészségügyi viszonyoknak nem felel meg." Ismét 
felsorolja indokait és kéri az engedély visszavonását. /5./ Két hónap múlva 
az alispán tudatja, hogy" am. kir. miniszter úr őnagyméltósága f. é. 14183. sz. 
leirata értelmében a 3. gyógyszertár felállítását engedélyező rendeletének 
visszavonása iránt beadott kérelem teljesíthetőnek nem találtatott."/6./ Ezek 
után nem volt más lehetőség tudomásul kellett venni, hogy megnyílik a 
harmadik gyógyszertár. Azt azonban, hogy hol, a város mely részén a fennálló 
törvények értelmében- miután a városban több gyógyszertár volt- a testület 
határozhatta meg és e jogukkal éltek is, bizonyítja ezt a tanácsülés június 16-
i határozata, melyben kimondják: "A város VIII. kerületre van beosztva és 
ezeket a Zagyva folyó úgy választja el, hogy 5 kerület a folyó bal, 3 kerület 
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pedig a jobb partjára esik, összeköti ezeket a nagy kó1úd és 3 gyalogjáró fahíd." 
A két régi reáljogú gyógyszertár a főtéren van elhelyezve, a Zagyván túli "3 
igen népes kerület távolabbról jutott" a gyógyszertárhoz. "A 3 kerületben 4 
orvosnak van állandó lakhelye." Így az engedélyezett harmadile gyógyszertár 
helyéül a VI-VII-VIII. kerületben, "ezen kerületek érintkező és a vasúthoz 
vezető közútba eső pontján a város egyik legnagyobb forgalmú részén jelöltetik 
ki, s erre a helyhatósági engedély ezennel megadatik."/7./ 

A tanács határozatának megfelelően kereste és találta meg Kecskésy Tiva
dar a gyógyszertár elhelyezése számára allmlmas épületet és kérte az enge
dély megadását. Az augusztus 4-i tanácsülésen döntöttek, "az engedélyezett 
3.-ik gyógyszertár elhelyezése tárgyában f. é. 2402. sz. végzés értelmében 
kijelölt városrészek meghatározott területében fekszik azon épület, melyben 
a folyamodó a gyógyszertárt felállítani szándékozik, ennél fogva kérelmének 
hely adatik és a gyógyszertár a VII. kerületben 40 népsorszám alatti u.n. régi 
posta épületében való berendezése ezennel megengedtetik."/8./ A régi 
postaépület, melyben a 3. gyógyszertár megnyilt, a város belterületéről l 883. 
évben készült kataszted térképen, akkor Attila utcában egy nagy épület
együttesként van feltüntetve. /9./ Az Attila utca és folytatása a Kovács utca 
lett késóob a Kossuth Lajos utca. A hajdani postaház, melyben megnyilt és 
több mint 15 évig üzemelt a gyógyszertár a Kossuth Lajos utca 24. szám alatti 
Szatmáry Lajos - ház volt, melyet a városrendezéskor lebontottak. 

Kecskésy Tivadar 1873-ban 
Pesten végzett. Jászberénybe 
jövetele előtt Jolsva, Putnok, Ka
posvár, Szolnok majd ismét Put
nok helységekben volt gyógy
szertár tulajdonos. Gyógyszertárai 
eladási szándékát, új helyen tu
lajdonosi voltát és azt, hogy 1883-
ban Jászberényben a harmadik 
gyógyszertár felállítására kapott 
engedélyt a korabeli Gyógysze
részeti Hetilapok közlik /10./ 

Kecskésy Tivadar rövid ideig 
volt Jászberényben tulajdonos és 
itt lehetett pályája utolsó állomása, 
mert 1885. után neve nem talál-

Az 6 rangyalhoz gyógyszertár 
emblémája 
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ható a Gyógyszerészeti Évkönyvekben. 1885 nyarán jelenik meg a hirdetés: 
"Igen csinosan berendezett gyógyszertár 18000 forintért eladó."/11./ Az új 
tulajdonos Busa y Béla gyógyszerész, az 1886-os évkönyvben már ő található. 
/12./ A Gyógyszerészeti Hetilap 1887. január 1-i számában ő keres nem okle
veles segédet havi 18-20 forint illetmény és teljes ellátássat /13./ Busa y Bélától 
1889-ben a gyógyszertárat Horváth István gyógyszerész vette meg. Az új 
tulajdonos nagyobb forgalom rrményében gyógyszertárát át akarta helyezni. 
Kérelme arra irányult, hogyeqgedélyezzék a gyógyszertár áthelyezését a III. 
vagy IV. kerületbe, vagyis a piactérre. A képviselő-testület döntése előtt a 
közegészségügyi bizottság véleményét kéri. Majd újabb ülésen javasolják a 
másik két gyógyszerész meghallgatását. Végül az augusztus 26-i ülésen 
döntenek E szerint a III. vagy IV. kerületbe való áthelyezés veszélyeztetné a 
két ott működő gyógyszettárat. A VI-VII-VIII. kerületek területén azonban 
bárhová áthelyezheti. "Az áthelyezés konkrét helyét újabb kérvényben 
terjessze be." /14./ 

A képviselő-testület szeptember 2-i ülésén ismertetik Horváth István kérel
mét, melyben "gyógyszertárának a VI. kerületbe a város tulajdonát képező, 
úgynevezett kunház épületbe leendő áthelyezésének megengedését kéri, 
illetó1eg af. é. 79/3539. sz. végzéshez képest a gyógytár helyéülldjelöli, egyúttal 
az épület kijavításának a város általleendő eszközlése esetén évenként 200 
forint haszonbért ajánl meg." A kunház a VI. kerület elején, a kőhídnál a mai 
rendőrségi épület helyén volt, túl közel a másik két gyógyszertárhoz. Így 
érthető a határozat, melyutal az 1883. junius 16-i a gyógyszertár alapításakor 
hozott határozatra. Figyelembe veszi azonban a "személyes jogú gyógyszertár 
tulajdonosának változásával előállott a város közegészségügyi bizottságnak f. 
é. 2585 sz. alatt beadott javaslatát" megengedi Hmváth István gyógyszerésznek, 
hogy"gyógyszertárát a VI-VII-VIII. kerületnek a Barta asztalos és a Ferenczy
féle gőzmalomtól a város központja felé eső rész kivételével bármely pontján 
felállithassa."/15./ E döntés azt jelentette, hogya gyógyszertár nem helyezhető 
a másik két gyógyszertár ellátási területét veszélyeztető közelségbe. Horváth 
István a képviselő-testület döntését nem fogadta el, fellebbezett a várme
gyéhez. Jász Nagykun Szalnak vm. törvényhatósági bizottsága 1889. október 
22-én tartott közgyűlésén megsemmisítette a közgyűlés döntését, mert egy 
1883-ban kiadott belügyminiszteri szabályzat értelmében a "gyógyszertárak 
elhelyezése kérdésének megbírálására nem a város képviselő-testülete, hanem 
a város polgármestere hlvatott."/16./ Horváth István gyógyszerész az áthelye
zési ügy lezárása előtt gyógyszertárát eladta Bordás János gyógyszerésznek, 
mint jogutód ő szorgalmazza a polgármester döntését. Elefánthy Sándor 
polgármester 1889. december 20-i határozatában szinte szóról-szóra megismétli 
a közgyűlés állásfoglalását. Miután ezt a felsóob hatóság is helyben hagyja, a 

22 

harmadik gyógyszertár ú jabb 1 O évig az eredeti helyén működik tovább. Az 
új tulajdonos, Bordás János, rövid idő alatt beilleszkedik a város életébe. Földet 
bérel, majd földbirtokot vásárol. A gyógyszertár mellé szikvízgyárat létesít. 
Néhány év múlva a legtöbb adófizetők listáján ő is tagja a képviselő-testületnek 
Az évek telnek, de a lakosság nemigen változtat régi szokásán, mivel naponta 
megfordul a piactéren, az ott lévő két gyógyszertárban szerzi be gyógyszer
szükségletét. Közben a vasúti indóházhoz elkészül az új kőút, a Sugár út. A 
közlekedésben beálló változás hatására csökken a gyógyszertár forgalma. 
Szaporodnak a szikvízgyárak, így a szikvízüzem is kevesebbet hoz. Bordás 
János gyógyszertárát jobb helyre akarja áthelyezni. A polgármestertől kéri, 
engedélyezze az áthelyezést. "A VI. kerületbe a vasútállomáshoz vezető út 
mentén és esetleg a IV. kerületnek a Lehel szállá oldalán, hol az á telleni oldalon 
lévő gyógyszertárak hátrányát nem okozná."/17./ 

Galenus és .Bsculab 

Török Aladár polgármester figyelmen kívül hagyva a hajdani előzménye
ket, saját hatáskörében 1899. február 27-én engedélyezte a gyógyszertárnak 
a VI-VII-VIII. kerület bármely pontjára való fölállítását. /18./ Ezen engedély 
birtokában Bordás János nagyon gyorsan megvette "a Bartsik-tér, Attila utca 
szögletét képező" VI. ker. 23. sz. alatti Bartsik-féle házat, és megkezdte a 
gyógyszertár és a hozzá kapcsolódó lakás kialakítását. /19./ 
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A polgármester által hozott határozat ellen Hrabéczy Imre és Huba Lajos gyógy
szerészek március 19-én Jász Nagykun Szolnok vm. közigazgatási bizottságá
hoz terjedelmes beadványukban fellebbeztek Bordás János még a döntés előtt 
április 24-én az alispánhoz fordult, felsorakoztatva érveit, kérte a polgármester 
döntésének helybenhagyását /20./ Az alispán május 4-i határozata a gyógyszertár 
áthelyezéséről hozott polgármesteri végzést megváltoztatta, továbbra is érintet
lenül hagyta az 1889-ben Elefánthy Sándor polgármester által hozott döntést Ezt 
kézhez véve május 19-én Bordás János fellebbezett, nagyon terjedelmes beadvá
nyábólkitűnik, hogyösszeszedte a harmadik gyógyszertár létesítése, elhelyezése 
tárgyában létező összes iratokat. A gyógyszertár áthelyezési ügyét a vármegye 
közigazgatási bizottsága visszaadta újabb véleményezésre és kiegészítésként 
kérte, hogy "Jászberény város pontos térképe beszereztessék és azon mind a 
három gyógyszertár jelenlegi helye, valamint azon hely is ahová a harmadik 
gyógyszertár felállitani szándékoztatik, feltüntetve legyen." Ezek után Si pos István 
h. polgármester a városi tisztiorvostól, közegészségügyi bizottságtól kért 
szakvéleményt. /21./ És mindezek után megvalósult a több mint 15 évvel elóbb 
kezdeményezett áthelyezési terv, a gyógyszertár 1905-ben a VII. kerÜlet elejéró1 
a VI. kerületbe a kábídhoz került. 
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A századforduló előtt már a Kőhídnál működött a patika. 
/Sáros András levelezőlap gyűjteményéből/ 

T 
Bordás János az általa megvásárolt Bartsik-funduson kialakította a gyógyszer

tár áthelyezéséhez a megfelelő helyiségeket és családja részére lakházát A majd 
százéves épület ma is megvan, igaz nem a régi homlokzattal. Kora jó gyógy
szerésze volt és alctív résztvevője a város közéletének Gyógyszerész társaival 
együtt ellenzője újabb gyógyszertárak létesítésének Gyógyszertárát 1922-ben 
bérbe adta Alaxander István okleveles gyógyszerésznek /22./ E bérlőviszony 
~?vid ideig tartott. Bordás János 1923. április 22-én, élete 61. évében elhunyt. 
Orökösei, özvegye és három gyermeke. Leánya - Bordás Irén - férje Jánváry 
Endre okleveles gyógyszerész, Romhány községben 1922-ben szerzett gyógy
szertári jogot. -Apósa halála után, "átvette az örökösök haszonélvezetében lévő 
"Órangyalhoz" címzett jászberényi gyógyszertárnak kezelését" közölte a korabeli 
lap./23./ És 1924-ben özv. Bordás Jánosné, veje,Jánváry Enche javára lemondott 
a haszonélvezeti jogró l. A jogátruházás t a népjólétlés munkaügyiminiszter jóvá
hagyta. /24./ 

Jánváry Endre minden vonatkozásban méltó utódnak bizonyult. Tulaj
donában a gyógyszertár továbbra is jól működött, helytállt a gyógyszertárak 
közötti versenyben. A család vagyoni helyzete stabil volt. Részt vett a közélet
ben, tagja volt a város képviselő-testületének. Rendszeres résztvevője a Jász 
Nagykun Szolnok vm. Gyógyszerész Egyesülete közgyűléseinek, holl934-
ben helyettes elnök, egyidejűleg központi válaszmányi tag lett. /25./ Leánya 
- Jánváry Lili- követte őt a pályán, gyógyszerész lett férje, Knefély Nándor is. 
A család közös tulajdonában lévő gyógyszertárat 1950-ben kártalanítás nélkül 
államosították. 

Jászberény hajdani hat gyógyszertára köZÜla Szolnok Megyei Gyógyszertá;i 
Központ ezt az egyet nemszanálta. E száztíz éve alapított gyógyszertár a hajdani 
tulajdonos - Bordás János - általlétesített épületben, a Kossuth Lajos u. Hold 
u. sarkán ma is megvan. Központi fekvésénélfogva nagyforgalmú gyógyszer
tár. SZÜkség van rá ott, ahol van. Mint a város egyetlen megmaradt régi gyógy
szertárát védetté kellene nyilvánítani és az épület homlokzatát eredeti állapo
tába helyreállítani. Visszahelyezni hajdani helyére az "Órangyalhoz" címet. A 
Gyógyszertári Központ visszaszármaztathatna néhány régi patikaedényt is. 
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Az Isteni gondviselés gyógyszertár 

Jászberény város negyedik gyógyszertára az 1913-ban alapított "Isteni 
gondviselés", alapítója Tornyos Lajos gyógyszerész. Az 1883 óta eltelt 30 év 
alatt a gyógyszerészi pálya vonzotta a 'fiatalokat. A budapesti, a kolozsvári 
egyetemeken sokan végeztek, és természetes folyamat, hogy törekedtek a 
gyógyszertári jog megszerzésére. Az eredmény 1905-ben 1654 gyógyszertár 
volt. A jász helységekben is öt új gyógyszertárat alapítottak. Így 1886-banJász
jákóhalma, 1888-ban Jászalsószentgyörgy, 1902-ben Jászárokszállás - máso
dik -, 1903-banJászdózsa, 1904-benJászapáti- második- gyógyszertára kezdte 
meg működését. /1./ 

A negyedik gyógyszertár ala
pítási jogát a 30 év alatt többször, 
többen akarták megszerezni. Elő
ször 1899-ben egyszerre pályáz
nak Pacher Jenő, Szilvásy László 
- ő jászberényi származású- okle
veles gyógyszerészek. 1899. ja
nuár 12-i képviselő-testületi ülé
sen tárgyalják az alispán által 
megküldött, a gyógyszertár fel
állítása iránti kérvényt, anút elő
zó1eg véleményezett a városi köz
egészségügyi bizottság, a városi 
tiszti főorvos. A testület határo
zata, hogy "Jászberényben egy 
negyedik gyógyszertár felállítását 
nem csak szükségesnek, de anya
gi tekintetben veszélyesnek is ta
lálja, annyival is inkább, mert a la
kosság közülS-l 0000 lélek állan
dóan a tanyák között lakván, ezek 
gyógyszereiket a legközelebbi Az Istenigondviselés patika alapítója 
község gyógyszertárában szerzik Tornyos Lajos 
be, s így tekintve a város népesség szafiát a már fennálló 3 gyógyszertárral 
szemben egy új gyógyszertár annyira felesleges, hogy az csak is a már meglevő 
gyógyszertárak fennállását veszélyeztetné."/2./ Ezen indokokkal a negyedik 
gyógyszertár felállítása iránti kérelmet a képviselő-testület elutasítja. 

Néhány hónap múlva a megyei törvényhatósági bizottság 10098/898. sz. 
hat. és a 41406/ VI/l. sz. belügynúniszteri leirat alapján van ismét napirenden. 
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Ezek szerint a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy "Pach er Jenő és Szilvásy 
László azon kérelmüket, hogy Jászberényben egy új gyógyszertárat állíthas
sanak fel, elutasították, illetőleg a városiképviselő-testületnek ez ügyben hozott 
határozata helyben hagyatott."/3./ 

Az elutasítás nem volt véletlen. A lakosság számához viszonyítva a három 
gyógyszertárat elegendőnek találták. Az öt évvel később készült statisztika 
szerint az 1905-ben működő 1654 nyilvános gyógyszertár közül990 egyedül 
van az adott településen. 140 helységbe kettő, 34 helységben három - ezek 
között vanJászberényis-csak 13 városban van négy gyógyszertár. 1908-ban 
van újab b pályázó Pethes István okl. gyógyszerész személyében. A vármegye 
alispánja véleményadás végett megküldikérelmét Az 1908. február 20-i kép
viselő-testületi ülésen van napirenden úgy, hogy a városi tiszti főorvos, a köz
egészségügyi és az állandó bizottság az engedélyezést nem véleményezi. 
Elefánthy Sándor indítványára vita után hozzák meg elutasító véleményüket, 
mely szerint a negyedik gyógyszertár felállítása, "közegészségügyi szem
pontból nem szükséges." A helyi sajátosságokat figyelembe véve részletesen 
indokolják, hogy miért nem. Így a" háromgyógyszertár kielégíti az igényeket." 
A város sajátos helyzetben van. "A kisbirtokosok kik Jászberényben a lakosság 
zömét képezik, szinte kimennek a tanyákra, hogy a mezőgazdasággal kap
csolatos egyé bb haszonhajtó foglalkozást űzhessenek." Ennek eredményeként 
"a tanyákon szaporodik a lakosság, a városban fogy." A szalagsze1ű városhatár 
következménye, hogy a "legtöbb tanyamessze esik a várostól." Így szükség 
esetén a közelebbi település, "Nagykáta, Jászfényszaru, Árokszállás, Jákó
halma,Jászdózsa, Alsószentgyörgy, Újszász, Tápiógyörgye községek orvosát, 
gyógyszertárit veszik igénybe." A harmadik gyógyszertár megnyitása óta a 
városban "ipar és gyártelepek nem létesültek." A viszonyok rosszabbodtak, 
mert "elvitték a törvényszéket, honvéd iskolát, honvéd huszárságot." És rész
letezése annak, hogyújabb gyógyszertár a meglévőktől vonná el a forgaimat 
és válna ezzel életképtelenné régi- új egyaránt/5./ 

A képviselő-testület indokait figyelembe véve, a gyógyszertár alapítási 
kérelmet 4340-1908 sz. alatti véghatározattal az alispán elutasította. És egy 
hónap múlva megérkezett a m. kir. belügyminiszter leirata is "mely szerint 
Pethes István okl. gyógyszerésznekJászberényben 4. gyógyszertár felállítása 
iránti kérelmét elutasította, illetve az alispáni döntést helyben hagyta."/6./ Így 
a Jászberényből szárrnazó Pethes István, Pethes Imre színész testvére, nem 
alapíthatott gyógyszertárat, évek múlva Budapesten kap rá engedélyt. 

Két év múlva ismét két gyógyszerész akar Jászberényben új gyógyszertárat 
nyitni. Az alispán 8268-1910. sz. alatt Tornyos Lajos, 10557-1910. sz. alatt Garzó 
Gyula okl. gyógyszerész kérvényét küldi véleményezésre. A városi tiszti 
főorvos és a közegészségügyi bizottság nem véleményezte. Az állandó bí-
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Egy belső Tomyos Lajos gyógyszertáráról. 
A fotón Pestijózsef és Tornyos Mária látható. 

Az 1940-es évek elején készült fotón ifj. Tornyos Lajos áU a közbirtokosság 
épületében lévő Isteni gondviselés patika bejáratánál 
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zottság javaslata alapján a képviselő-testület elutasítja a negyedik gyógyszer
tár állitási igényt. A már ismert érveket kiegészítik, hogy "Jászberény várost 
orvos, gyógyszertár szükséglet szempontból nem lehet más ipari - kereske
delmi várossal hasonlítani, - itt a lakosság legnagyobb része földmíves nép, 
mely ritkán fordul orvoshoz, - a hét orvos elegendő az összes betegek gyógyí
tására, a meglevő három gyógyszertár a gyógyszer szükségletet kényelmesen 
kielégíti."/7./ A képviselő-testület érveitamegye és a miniszterelfogadja. Ezt 
bizonyítjaa m. kir. belügyminiszter 1163-1910. VII. sz. határozata, melyszerint 
a negyedik gyógyszertár felállitását nem engedélyezi. /8./ A negyedik gyógy
szertár felállitásának engedélyezését 1912-ben ismét kérelmezi három gyógy
szerész. A kérelem most tartalmazza, hogy a város mely területére kérik az 
engedélyt. Így Tornyos Lajos és Varga Pál gyógyszerészek a Kossuth Lajos 
utcában a V1-VII-VIII. kerület területére, Popovics Gábor gyógyszerész az V. 
ker. területére, a Szabadság tér környékére. 

A belügyminiszterhez beadott kérelmeket az alispán 14530-1912. sz. leiratával 
véleményezésre megküldi. A városi tisztifőorvos, a közegészségügyi bizottság 
és az állandó bizottság" a negyedik gyógyszertár felállitásának engedélyezése 
iránt benyújtott kérvényeket elutasítani véleményezte." Javaslatukat a közgyű
lés magáévá tette. Határozatában részletesen indokolta rniért nem kell az új 
gyógyszertár. Így kezdte: "Az utolsó két év alatt, arnidőn hasonló kérvényt a 
belügyminiszter úr elutasította, a város fejlődésében semmi olyan változás 
sem történt, arnilyen az 1883. évi 22370. sz. B. M. rendelet 17. paragrafusában 
enilítetik." Majd részletezi a már ismert indokokat. Kimondja azt is, hogy 
"Tornyos Lajos és V ar ga Pál által kérelmezett helyen csakis a Bordás féle gyógy
szertár veszélyeztetésévellehetne gyógyszertárat felállítani." A Popovics Gábor 
által kért helyen a "Szentháromság" gyógyszertártól venné el a forgaimat A 
város helyzetét mutató érvük: "Igaz más ugyanannyi lakosú városban több 
gyógyszertár van, mint Jászberényben, de azok a városok virágzó iparral és 
kereskedelemmel bíró városok." És a befejező mondatból megtudható, hogy 
nincs a gyógyszertárakban túlfoglalkoztatás. "Hogy pedig a meglevő három 
gyógyszertár a szükségletet könnyen kielégíti, mutatja azon körülmény, hogy 
igen csekély a személyzetük."/9./ Az érvek most nem hatottak, országszerte 
sok volt a jogért folyamodó gyógyszerész. A me gye i törvényhatósági bizottság 
véleményezte, majd hónapok múlva a belügyminiszter 55889-Vli.-C-1913. sz. 
leiratát megkapva a közgyűlésnek tudomásul kellett venni, hogy "Jászbe
rényben a 4. gyógyszertár felállitását Tornyos Lajos okl. gyógyszerész mester
nek engedélyezte, felállitásának helyéül a Kossuth utcát jelölte ki."/10./ 

A város negyedik gyógyszertára nem a Kossuth utcába nytlt meg. A jog meg
kapása után Tornyos Lajos az új tulajdonos és Bordás János az érintett régi 
tulajdonos kérvényezték, hogy ne a Kossuth utcában, hanem a Szabadság té-
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ren létesüljön az új gyógyszertár. A belügyminiszter 98993-VII.-1913. sz. alatt 
engedélyezte hogy a gyógyszertár a Szabadság téren legyen. E módosítás ellen 
viszont Révész Imre, az így már nagyon érintett régi tulajdonos, és a VII-VIII .• 
kerület lakosai nevében Gál Gergely kérte a képviselő-testületet, intézzenek 
feliratot a belügyminiszterhez, hogy utóbbi rendeletét helyezze hatályon kívül. 
A testület feliratot intéz a belügyminiszterhez, kéri az utóbbi rendelete hatályon 
kívül helyezését, az előző rendelete joghatálya fenntartását. Azt, hogy Tornyos 
Lajos részére adományozott negyedik gyógyszertár felállitása a Kossuth utcán 
az artézi kúttól kifelé eső részen engedélyeztessék A kérelem indoklásában -
most megfogalmazzák, hogy a főtéren 100 lépésre lesz egymástól a két gyógy
szertár. Míg a legnépesebb VII-VIII. kerület gyógyszertár nélkül marad. Sérel
mes a rendelkezés közérdekből, mert "ezen kerületekben épült az új állami 
elemi iskola, gazdasági ismétlő iskola, kórház, a város végén a téglagyár, am. 
kir. méntelep, a földmíves iskola, tehát oly intézmények, melyek a negyedik 
gyógyszertár ezen közterületbelli felállítását indokoltá tették". /11./ 

A város vezetése fellebbezett, a gyógyszertár közben a Szabadság téren 
elkészült. A hivatalos vizsgálat megejtése után "Isteni gondviselés" -hez címzett 
negyedik gyógyszertárat 1914. január 3-án a közforgalomnak átadták. /12./ 
Már hónapok óta üzemelt, amikor az alispán megküldte, "am. kir. belügymi
niszter úr f. évi május 12-én 11892-1914-VII-C-sz. azon leiratát, hogy 1913. 
szeptember 17-én 98993-1913. sz. alatt kelt rendelet fenntartásával Tornyos 
Lajos okl. gyógyszerész mester részére a negyedik jászberényi gyógyszertárat 
a Szabadság téren engedélyezte."/13./ A közgyűlés tudomásul vette és nem 
tehetett mást Révész Imre gyógyszerész sem. El kellett fogadnia,· hogy vele 
szemben a főtér sarkán ott marad a gyógyszertár. A VII-VIII. kerületben lakók
nak pedig még évekig kellett várni, hogy közelükben gyógyszertár létesüljön. 

Tornyos Lajos viszonylag fiatalon 1927-ben meghalt. Örökösei: felesége és 
három kicsi gyermeke. A gyógyszertár özvegyi jogon üzemelt tovább. Özv. 
Tornyos Lajosné, szül. Husz Mária jól érvényesítette törvény adta jogát. A 
gyógyszertár vezetésére kezelőt alkalmazott. Kezelők voltak: Szerb József, 
Kis Ferenc, Pesti József, Laszlovszky János, Szabó Mihály, Simon Pál gyógy
szerészek. A gyógyszertár jövedelme biztosította a család megélhetését. 
Egyedül nevelte gyermekeit, kik közül Lajos és Mária gyógyszerész lett, s mint 
örökösök felelős vezetők voltak a családi gyógyszertárban. 

A gyógyszertár az államosításig a Tornyos család tulajdonában volt helyileg 
a Szabadság tér 19. sz. alatt a Közbirtokosság Székházában. A főtér rendezé
sekor az épületet leboritották, helyén épült az emeletes pártszékház. Hogy 
szanálásakor hová lett a fotón látható berendezés? Nem tudom, a családnak 
nem maradt belőle emlékül. 
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Tornyos Lajosné sz. Husz Mária 

Jelzet 

l. Gyógyszerészeti Közlönyök, ill. Gyógyszerész Évkönyvek 
2. Jegyzó'könyv 1899. I. 12. 
3. Jegyzó'könyv 1899. V. 17. 
4. Gyógyszerészeti Közlöny 1907. 1. sz. 
5. Jegyzó'könyv 1908. II. 20. 
6. Jegyzőkönyv 1908. VI. 16., 1908. VII. 21. 
7. Jegyzőkönyv 1910. VI.lO. 
8. Jegyzőkönyv 1910. XII. 6. 
9. Jegyzőkönyv 1912. IX. 28. 

10. Jegyzőkönyv 1913. I. 21., 1913. VI. 17. 
11. Jegyzó'könyv 1913. X. 22. 
12. Gyógyszerészeti Közlöny 1914. I. 18. 
13. Jegyzó'könyv 1914. VI. 4. 

32 

A Megváltó gyógyszertár 

Jászberény város ötödik gyógyszertára az 1922-ben alapított "Megváltó", 
tulajdonosa Szentgyörgyi János gyógyszerész. A negyedik gyógyszertár 
megnyitása után hét hónappal a Gyógyszerészeti Közlönybőllehet megtudni, 
hogy Studély Károly gyógyszerész az ötödik gyógyszertár engedélyezéséért 
folyamodott. Elmarasztaló állásfoglalás a közlernény zárómondata: "Nem is 
egészen 30000 lakosú alföldi karakter((, tehát földmívelő városnak már négy 
gyógyszertár is sok, azt a kérvényező nem veszi figyelembe."/1./ Mások se 
vették figyelembe. Az alispán 6351-1914. sz. alatt három kérelmet küldött 
véleményezésre. Ezeket az 1914. július 7-i igen viharos képviselő-testületi 
ülésen tárgyalták A városi tisztifőorvos, az egészségügyi bizottság nem javasol
ta, az állandó bizottság viszont igen. Az ötödik gyógyszertár engedélyezése 
mellett érvelt dr. Oláh István képviselő, "mert a város azon része ahová az 
engedélyt kérik sűrűn lakott, azon ponton érintkezik a VI-VII-VIII. kerületek 
itt van a kórház, s arra jönnek be a földmíves iskolából, valamint Felsőszent
györgyről is." Felsőszentgyörgyön ekkor még nem volt gyógyszertár, azt 1929-
ben nyitották Végül a szavazatarány döntött, a többség- 48-an- a gyógyszertár 
felállítását engedélyezni véleményezték A 18 ellenszavazó között volt Huba 
Lajos, K. Révész Imre, MerklJános gyógyszerészek, Eördögh Oszkár kórházi 
ig. főorvos, Firiczky János városi tiszti főorvos. /2./ 

A testületi ülésről tárgyilagos tudósítás jelent meg a Gyógyszerészeti Köz
lönyben. A tudósító miután ismerteti mindkét tábor érveit, azzal fejezi be, hogy: 
"Reméli a vármegye, aminiszter belátóbb lesz és elutasítja."/3./ A tudósító re
ménye teljesült. Jász Nagykun Szalnak vármegye közgyűlése Jászberénybe 
az ötödik gyógyszertár engedélyezését nem véleményezte, - vagyis nem 
javasolta. l 4./ Elutasította aminiszter is. A képviselő-testület 1915 elején kapta 
meg am. kir. belügyminiszter 198645/VII/1914. sz. határozatát mely szerint, 
"Jászberénybe az 5.-ilc gyógyszertár felállítását nem engedélyezte."/5./ 

Ez már a világháború időszaka. A háború alatti években háttérbe szorult 
ú jabb gyógyszertárak engedélyezése. A frontsza Igálat ritkította a gyógysze
részek sorait. A jászberényi gyógyszerészek testületileg intéztek kérvényt a 
belügyrniniszterhez, hogya népfelleelő sorozás alkalmával a gyógyszerészeket, 
a gyógyszertár kezelőket mentse fel. !6./ És voltakfelmentések, mert a kezelői 
állás hirdetésnél hangsúlyozták a "katonai szaigálat aloli mentesítést." 

Az ötödile gyógyszertár felállításának engedélyezését 1918 decemberében 
két gyógyszerész kéri, Elek Jenő és SzentgyörgyiJános. A képviselő-testület 
"engedélyezni, véleményezi azonban csakis a Thökölyút és Kossuth utca érint
kezési pontjától kifelé, mert ha ennél beljebb engedélyeztetik - a városrész 
azon keruletének lakossága ismételten gyógyszertár nélirul maradna." /7./ Ez 
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az időszak, majd az utána következő évek eseményei háttérbe szorították az 
engedélyek adását. ElekJenő nem alapíthatottJászberényben gyógyszertárat 
Aminisztertől1921-benMezőtúron az örökös nélkül elhunyt Pikó Pál gyógy
szertári jogát kapta meg. 

Szentgyörgyi]ános 1921-ben megismételte kérelmét Az ötödile gyógyszertár 
felállításának engedélyezését a VI. ker. Kossuth Lajos utca 28. számtól az 55. · 
számig terjedően kérte. A képviselő-testület támogatólag véleményezte, 
hangsúlyozta, hogy a terület "gyógytár nélkül van, s ezen kerületekben van 
elhelyezve az állami tanítóképző intézet is." /8./ A döntést a jászberényi gyógy
szerészek, élükön Bordás Jánossal, megfellebbezték Az ötödik gyógyszertár 
engedélyezését azonban nem tudták elodázni. A vármegyei törvényhatósági 
bizottság is támogatta, a képviselő-testület döntését jóváhagyta. /9./ 

A kérelem kedvező időszakban 
érkezett a minisztériumba, hol 
sok kérelem volt együtt, mert 
évek óta szünetelt új gyógyszertá
rijogadás. A kormány gyógyszer
tári törvény kiadására készült. A 
korabeli Gyógyszerészeti Köz
löny szerint: "A jogalkotás a mai 
nemzetgyűlési viszonyok között 
évekig elhúzódhat. - A tiltó ren
delkezést 1922. január 3-án kelt 
1922. évi 316. sz. körrendeletével 
a népjóléti és munkaügyi minisz
ter hatályon kívül helyezte, s meg
indult az új gyógyszertár jog ado
mányozása." Dr. Barnolák Nán
dor núniszter előbb 8, majd a mi
niszteri szék átadása előtti napon 
25 új gyógyszertár jog engedélyt 
írt alá. /10./ Az engedélyezettek 
között volt a jászberényi is. Az 
1922. április 25-i testületi ülés 
jegyzőkönyvében található: "Ol

Korabeli patikaeszközök és edények 
Kovács józsef gyógyszerész 

gyűjteményéből 

vastatott a m. kir. népjóléti miniszter 10799-1922. sz. leiratamellyel értesít, 
hogy Jászberényváros területén a Kossuth Lajos utca 28-as számú háztól kifelé 
eső útvonalra 5.-ik gyógyszertár felállítását engedélyezte, s felállításának jogát 
Szentgyörgyi János okl. gyógyszerész mesternek adományozta." /11./ A 
gyógyszertár helyének megtalálása, majd berendezése időigényesnek 
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bizonyult. Szentgyörgyi János 1923. szeptember 22-én jelentette, hogy a 
Kossuth Lajos utca 33. sz. alatt a "Megváltó" -hoz címzett gyógyszertárát meg
nyitotta. /12./ A város ötödik gyógyszertára néhány ház eltéréssel ott nyílt 
meg, ahonnan 18 évvel elóob Bordás János a harmadik gyógyszertárat át
helyezte, s ahová a negyedik gyógyszertár első engedélye szólt. 

Szentgyörgyi]ános 1926. május 21-én elhunyt. Gyermeke nem volt. Örököse 
felesége, Szentgyörgyi Jánosné, sz. Elek Mária élt törvényadta jogával, a 
gyógyszertárat özvegyi jogon eleinte kezelő alkalmazásával üzemeltette, majd 
haszonbérbe adta. Kezelő volt, Szappanos Géza gyógyszerész- ő együtt végzett 
SzentgyörgyiJánossal- Sárközy Mihály gyógyszerész előbb kezelő, majd bérlő. 
Debelka József, Kálmán Sándor gyógyszerészek mindketten bérlők. Szent
györgyiné sz. Elek Mária a gyógyszertárat nem adta el. 1950-ben az államo
sításkor kártalanítás nélkül tőle vették el. A gyógyszertárat a Szolnok megyei 
Gyógyszertári Központ valamikor megszüntette. A Kossuth Lajos utcában a 
ház, a helyiség, melyben a gyógyszertár megnytlt és üzemelt, ma is megvan, 
jelenleg italbolt van benne. 
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A Szent István gyógyszertár 

Jászberényváros hatodik gyógyszertára az 1928-ban engedélyezett és 1929-
benalapított "Szent István" gyógyszertár, tulajdonosa Szerb József gyógyszerész. 

A hatodik gyógyszertár létesítését az HI. kerületi ellátási háttérrel két 
gyógyszerész Szerb József, Várady László helyben kérelmezte. A napirendet 
elól<:észítő bizottságok véleményét, ill. javaslatát elfogadva a képviselő-testület 
"elhatározza, hogy kérelemmel fordul a Nagyméltóságú Népjóléti és Munka
ügyi Miniszter úrhoz, hogy Jászberény rendezett tanácsú városban a hatodik 
gyógyszertár felállítását a Gyöngyösi út és Csonka utca sarkán ill. ettől kifelé 
engedélyezze, mivel az I. és II. közigazgatási kerületek lakosságának nagy része 
teljesen gyógyszertár nélkül van. Egyben kéri a képviselő-testület, hogy a 
patikajogot az elsónelyen folyamodó Szerb József jászberényi lakos, gyakorló 
gyógyszerész mestemek adományozza."/1./ A kérelem útjára indult, amegye 
javasolta, a miniszter szakástál eltérő módon engedélyezte. 

A korabeli Gyógyszerészeti Közlönyismerteti, hogya népjóléti és munkaügyi 
I_?iniszter névreszólóan hány budapesti és vidéki gyógyszertári engedélyt adott. 
Es engedélyezett hármat név nélkül. Ezek között van Jászberény városba a 
hatodik gyógyszertár. "A jognyertest nem jelölte ki a jogosítványodaítéléséta 
vm. közigazgatási bizottságnak engedte át." Majd leülőn cikkben foglalkozik 
a jászberényi helyzettel többek között, hogy "rendezett tanácsú város, 32900 
magyarajkó lakossal, vasút és posta, távhívó állomás." "Ma öt gyógyszertára 
van." "A hatodik gyógyszertár felállításával egy gyógyszertárra mindössze 5 483 
lakos fog jutni." "Lehet pályázni, mert a jogot nem személyek kérték."/2./ 

Az 1929. évi januári számban megjelenik: a pályázati felhívás is, mely szerint a 
pályázatokat a vármegye alispánhoz kell beadni. /3./ A képviselő-testület 1929 
februári ülésén tudomásul vette a népjóléti és munkaügyi miniszter "144338-
1928. I. sz. határozatát, mellyel az 1876. évi XIV. tez. 134. paragrafusa alapján 
Jászberény rendezett tanácsú városban 6.-ik önálló gyógyszertár felállítását 
engedélyezi."/4./ S miután annak idején K Révész Imre gyógyszerész a képvise
lő-testület határozata ellen fellebbezést adott be, a gyógyszertár engedélyezé
sét vele is közlile Az alispán megküldte a gyógyszertár személyes jogának el
nyerésére beérkezett kérvényeket A képviselő-testület hivatkozva az 1928. évi 
határozatára, egyhangúlag kérte, a vármegye közigazgatási bizottságot, hogy" a 
6.-ik önálló gyógyszertár személyes jogosítványát az első helyenfolyamodó Szerb 
József jászberényi okl. gyógyszerésznek adományozza."/5./ 

Jász Nagykun Szalnakvármegye közigazgatási bizottsága március 13-i ülésén 
az 1876. évi XIV. tez. 134. paragrafusa alapjánmeghozta 1080-1929. sz. határozatát. 
E szerint az "engedélyezett 6.-ik önálló gyógyszertár személyes jogát szó
többséggel Szerb József okl. gyógyszerész, jászberényi lakosnak adományozta." 
A bizottság megfogalmazta, az új tulajdonos köteles lesz a létesítendő gyógy-
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szerészi nyugdíj és segélyalapra a jogszabályban meghatározott járulékat ftzetni. 
Gyógyszertárát egy éven belül felállítani, s a m. kir. népjóléti és munkaügyi mi
nisztemek bejelenteni. /6./ A közigazgatási bizottság döntéséről tudósít a Gyógy
szerészeti Közlöny is. Megjegyzi, hogy "Jászberényben most már 5 500 bennlakó 
lakosra jut egy gyógyszertár." E megjegyzés alapja a GyógyszerészetiEgyesület 
idól<:özönkénti állásfoglalása, mely szerint az ideális egy gyógyszertárra a 10000 
lakosszám. 17./ 

A "Szent István"-hoz cúnzett gyógyszertár bérleményben- özv. Baráth Péter
né házában- a Gyöngyösi út 20. sz. alatt lett elhelyezve. Megnyitását és hogy hol 
található, a Jász Hírlap ismertette. 
S közölte a Gyógyszerészeti Köz
löny is, hogy tulajdonosa "a hivata
los vizsgálat megejtése után no
vember 16-án a közforgalomnak 
átadta." A gyógyszertárat tulajdo
nosa egy idő után két házza.! arrébb 
a Gyöngyösi út - Báthory utca sa
roképületébe helyezte át. Majd 
újabb áthelyezéssei került végle
ges helyére az Apponyi tér 2. sz. 
alá - ma Lehel vezér tér- miután ez 
az engedélyezett helytó1 való el
távolodást, a piac térségébe való 
behelyezést jelentette, Szerb József 
gyógyszerész a megállapított ellá
tási körzet módosításáért folyamo
dott. A képviselő-testület vélemé- . 
nyezte, s eljárás végett a vármegye 
alispánjához felterjesztette. 19./ 

A gyógyszertár áthelyezése, az 
ellátási körzet módosítása ellen 

Korabelipatikaeszközök és patika
edények Kovács józsef gyógyszerész 

gyűjteményéből. 

Jánváry Endre gyógyszerész, városi képviselő eredménytelenülfellebbezett A 
gyógyszertár az új helyén maradt. Ez egyben azt jelentette, hogy a város 6 
gyógyszertárából 5 viszonylag egymáshoz közel a centrumban volt. Négy a piac 
térségében - hetipiac allmlmával az Apponyi tér és a Szabadság tér végig piac 
volt-, egy a kó1údnál. A "Szent István" gyógyszertár az 1950-ben bekövetkezett 
államosításig az alapító Szerb József gyógyszerész tulajdonában volt. A Gyógy
szertári Központ ezt a gyógyszertárat is megszüntette. A három épület melyben 
üzemelt ma is megvan a Gyöngyösi út 20. sz. alatt, helyén trafik van. A Gyöngyösi 
út, Báthoryutca saroképületben az üzlethelyiséget me gszüntették. A Lehel vezér 
tér 2. sz. alatt jelenleg "Falatozó" található. 
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§zól1Wllgyarizat 

Sarutarius -egészségügyi 
Disztrichtus cap. Pethes András- Jász kerületi kapitány 
Comissarius -biztos, különleges hatáskörrel felruházott egyén 
Apathearius - patikus 
Districhticulis Physicus - Heidenrich Lajos kerületi orvos 
Districhtiusokhoz - kerületekhez 
Punictumokból - pontokból 
Retacióját- vélemény, javaslat 
Prosentálták- bemutatták 
Repiica -felelet 
Taxa- díj 
Gvártély - lakhely 
Aprobatus -vizsgázott 
Fundus-alap-fenék- a jegyzőkönyvekben használják telek, ház, pénzalapra 
Successorai - örökösei 
R- rénus, rajnai frt. 
Provizo r- gondnok, kezelő, vezető 
Cassa - pénztár 
Deputatus- küldöttség 
Conelvitás-polgárjog -lakoskénti bevétel 
Zandenium- tulajdon szerzési jog 
Deferáltatile - engedtetik 
Virilista - legtöbb adófizető, a képviselőtestület tagjai voltak 
Declaráció - nyilatkozat 
Centrális - központi 
Publicurnak- közösségek 
Magistrátus - hivatal, testület 
Instáns -folyamodó, kérelmező 
Contra ldericálná - ellenvélemény, de itt inkább ellensúlyozná 
Charektere - jelleme 
Indonált- támogatott 
Commondó - különleges alakulat 
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