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Köszönetet mondok a Pest Megyei Tanács Gyógyszertári Központja 
Vezetőségének, hogy részemre a kutatási lehetőséget éveken át biztosította 

Hálásan köszönöm dr Erdé(yiné Kovács Nórának, a Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár osztályvezetőjének a kutatási 

anyag feldolgozásában nyújtott hathatós segítségét 



A polgári gyógyszerészet kialakulását meghatározó 
tényezők a mai Pest megye területén 

Pest megyében az els6 polgári gyógyszertárakról szóló levéltári feljegyzé
sek 250 évvel ezel6ttr61 szolgáltatnak hiteles adatokat 

A XVIII-XIX sz .. -ban e gyógyszertárak helyzetér61 akkor tájékozódha
tunk, ha ismerte(jük a korra jellemző egészségügyi viszonyokat, a küls6 
körülményeket és tényezőket, melyek között a gyógyszertárak létesültek és 
működtek 

A mai Pest megye Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéb611950-ben vált el és 
lett önálló közigazgatási terület 

A tárgyalandó id6szakban azonban, el6bb mint Pest-Pilis-Solt, kés6bb mint 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye része, egységes közigazgatási terület volt 

Az egyesült megyék magvát az 6si eredetű Pest megye alkotta, nevét Szent 
litván idejében a régi Pest váráról nyerte, mely a mai Buda helyén állott 

Ugyancsak 6si eredetű volt a pilisi hegyvidéket magábafoglaló és IV. Béla 
idejében önálló megyei rangot nyert Pilis várrliegye, amely ezt megel6z6en 
még Esztergom vármegyéhez tartozott 

I ovább b6vült a megye területe, el6bb a Székesfehér váJmegyéhez tartozó 
és a Duna balpartján keskenyen elhúzódó Solti jáJásokkal, végül 1877-t61 a 
Jász-Kun Kapitányság töhh településével is egyesült Így adódik, hogy az 
egyes helységek hovatartozása többször változott és a mai Pest megyéhez 
részben több, részben kevesebb település került 

A régi egyesített váJmegyéb61 lényegesen kisebb területtel jött létre a mai 
Pest megye. 

T ár.sadalmi viszonyok. 
A török megszállás el6tti idők viszonyainak táJgyalása nem feladata a jelen 

ismertetésnek Az ország akkori egészségügyi állapotához viszonyítva e terü
let elmaradottabb képet mutatott 

A török hódoltságtól is e megye területe károsodott legjobban, nemcsak 
azért, mert itt tartott legtovább a török uralom, hanem mert az elpuszult vidék 
benépesülése is itt valósult meg a legkésőbb 

1588-ban Szentendrén 6, 1683-ban Vácott 3 portáJól van kimutatás, 1712-
ben még Budának is csak 12 OOO lakosa volt 

A török megszállás utáJ1 elpusztult, elnéptelenedett romos országrészek 
maradtak vissza Az elmocsarasodott területek vagy teljesen lakatlanok, vagy 
csak gyéren lakottak voltak 

1690-ben összeírt.'Ík a megye lnkosságát és településeit. A 150 éves török 
uralom katasztrófális eredményeként Pilis és Pest megyében a városokon kívül 
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(Buda, Pest, Vác, Ráckeve, Cegléd, Nagykőrös) mindössze 52 lakott helység 
volt. Ekkor jelentek meg több helyen a német telepesek, pL Visegrádon, 
Vörösváron és Vácott .. 

Az 1720. évi összeúásban Pest-·Pilis megyében és Csepel-szigetén már 66 
falu és 5 alakulóban lévő szerb település szerepel. 

A török kiűzését követően 30 év alatt a megyében túlnyomórészt paraszti 
élet folyt Hatalmas uradalmak, f6úri birtokok ugyan voltak, de tulajdonosaik 
nem települtek vissza, így ezen birtokokat is a rendkívüli elhanyagoltság 
jellemezte, és az ott élő jobbágyságot csak a terhek sújtották [J]. 

Egészségügyi viszonyok 
A vidéket a járványok is tizedelték. Az 1831. évi kolerajárvány a megyében 

több mint 10 OOO áldozatot követelt 
A szegénysége~ ?öv.elte az 1775 .. és 1838.. évi két nagy árvíz okozta kár, 

fól_eg a Solll és Pilm Járásokban Megyeszerte több ezer ház és gazdasági 
épulet dőlt össze és ennek sokszorosa súlyosan károsodott. 

. E körülmények természetes következménye volt, hogy az egészségügyi 
VISzonyok országszerte swmorú állapotot mutattak, a megye területén pedig 
az ország egyéb területeihez viszonyítva még nagyobb volt az elmaradottság .. 

1774~ben. az országos adatok a következők: 14 megyében és 10 városban 
egyáltalan nmcs patika, 6 '!'egyében, köztük Pest megyében is csak 1 patika 
van. Országosan 30 polgárt és 2 magánpatika működik Az esküdt patikusok 
száma 24, Demk6 adatai szerint 

A gy6gyizerészetre v.onatkoz6an röviden a következ6ketfog/alhatjuk össze 
Rég!'n az apothekarius elnevezés nem jelentett szigorúan vett gyógysze

részt Altalános megnevezése ez az akkori kereskedőnek, aki csomagokban, 
vagyis thékákban különféle anyagokat, elsősorban gyógyfüveket árusított 
Később kizárólag a gyógyszerészeket nevezték apothekárlusoknak. Egyes régl 
iratokban találkozunk a confectárius, aromatárius és droguista elnevezésekkel 
IS 

„ Az apoth.ek~usokról említés hivatlosan először az 1244 évi Budai Jog
ko~yvben tortemk, annak 102 pontja a „ von den Aputekiiren" című, elren
delt, hogy a gyógyszerészeknek csakis gyógyító anyagokat szabad árulniuk 
„ nU1 von alter zu den Ap_uteken geh<ir t" A nagy mennyiségű felesleges 
gyógyszerre vonatkozó lllto rendelkezés csak hosszú idő múlva látott napvi
lágot, mert pl. mé? ~ 1739 .. évi pestisjárvány idején is Sey/er budai patikus 
- kinek itt két patikája volt - hiányos inventárja 600-féle anyagot tartalma
zott 

PI Aqua 84-féle, Electuarium 26-féle, Essencia 36-féle sth, valamint 
gyertya, papiros, spanyolviasz, fáklya, tinta. 
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A XIV sz-ban a megye területén már több személy neve is fennmaradt 
Petrui fizikus és apcithekarius, „Confector medicinar=" Budán, Gekrim 
mester é5 fia, László Visegrádon, Zerechen confectarius l Lajos király udva
rában készített gyógyszereket 

A XVII .. sz .. -ig a gyógyszerészet működését törvény nem szabályozta, mint 
„Ar i libera" szabad mívességként működött Művelői csak gyakorlati képzést 
nyertek. A mesterek maguk tanították tanulóikat, és az önállósodás joga is 
t61ük függött 

A szakma művelői céhekbe nem tömörültek. Letelepedésüket a város, 
község engedélyezte. A gyógyszertárak nagyrészt a város tulajdonát képezték, 
és a felügyeletüket is a városi hatóságok gyakorolták. 

Polgári személy részére az első patikaengedélyt 1688-ban L Lipót adomá
nyozta .. (Jus legale) 

A gyógyszertári jogosítványt eleinte a bécsi Udvari Kamara, később 
mint legfelsőbb közegészségügyi hatóság, az 1723-ban létesült Helytartó
tanács engedélyezte A városi tanácsnak nem állt jogában engedélyt ad
ni, csak átruházásoknál intézkedett és a személyi változásoknál volt döntő 
szava 

A gyógysze1tár tulajdonosa csak a város polgára lehetett 
1770. okt 4-énjelent meg a „ Genernle NormotivuminRe Sanitatis" néven 

ismert rendelet, amely egészen 1876-ig alapja az egészségügy szabályozásá
nak 

Időközben érvénybe léptek a képzésre és az ellenőrzésre vonatkozó rende-
letek és szabályozások 

1753-tól kötelez6 a megyei, vagy városi tisztiorvos - vagy ahogy akkor 
nevezték fizikus - előtt vizsgázni 

Az egyetemi végzettséget 1771-től követelték meg a gyógyszerészekt61. Az 
oktatási idő kezdett61 1 év, a téli szemeszterben kémia, a nyáriban botanika 
(Materia medica mindké! félévben) [5]. 

A gyakornokok képzését a gyógyszerészmesterek végezték. E képzés 1851-
ig 6 év volt, azt követően 3 év, Eredményér61 eleinte a kiképző adott ki segédi 
működési bizonyítványt, később a tisztiorvos előtt kellett a jelöltnek számot 

adni 
A gyógyszertárak vizsgálatára vonatkozóan említésre méltó L Ferdinánd 

1552-ben kiadott rendelete, az „ Orda Politiae", amely többek között előírja a 
gyógyszetárak vizsgálatát is. Az 1736-ban kiadott rendelet már nem elégszik 
meg a patikák időnkénti vizsgálatával (de tempore in tempus), hanem kifeje
zetten - még vidékre is - elóúja a gyógyszertárak évenkénti vizsgálatát 
(„annua visitatio") 
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A XVIl sz. elejéig a városi fizikusok nem egyedül vizsgálták a patikákat, 
hanem vegyes bizottság jelenlétében, melynek tagjai tanácsosok, városi kép
viselők, orvosok voltak 

A gyógyszertárvizsgálatokat, illetve az ana vonatkozó előírásokat azonban 
a gyakorlat nem követte, pl a XVIIL század végéről származó jelentések is 
szűkszavúak, formálisak A megye főorvosa csak annyit jelentett, hogy a 
nevezett gyógyszertárat megvizsgálta, megfelelőnek találta, vagy kifogásokat 
támasztott, ezekről a patikust értesítette és utasította a hibák kijavítására 

A megye gyógyszertárainak történetében becses, az eddig fellelhető legko
rábbi levéltári okirat, Ko/b Ádám váci apothekájának 1753-ból származó 
szűkszavú vizsgálati jegyzőkönyve 

Az első részletes gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyv ugyancsak Vácról 
származik, Kmoch fán<H Ferenc váci patikájának 1774-ből származó latin 
nyelvű vizsgálati jegyzőkönyve 

A megyében e korban a gyógyszerész igen mostoha és elmaradott körülmé
nyek között dolgozott Míg az ország más vidékein, így főleg Erdélyben és a 
Felvidéken a kor viszonyainak megfelelően már szépen berendezett, jól fel
szerelt, nem ritkán művészi értékű edényzettel ellátott gyógyszertárak működ
tek, addig a megye gyógyszertárai nagyrészt szegényes épületekben, egy-két 
helyiségben kerültek elhelyezésre, alkalmi edényzet és eszközök képezték a 
felszerelést. 

A jegyzőkönyvek arról tanúskodnak, hogy a gyógyszerkészítés céljára 
legtöbbször csak két helyiség szolgált Gyakran volt a főzőkonyha a 
laboratórium. Egy helyiség szolgált az anyagok raktározására A padlá
son szárították és raktározták a gyógynövényeket. Viszonylag az Officina 
rendjére és tisztaságára fordították a legtöbb gondot. Mint a későbbiekben 
látni fogjuk, néhol a tisztiorvos még a ház megerősítését is kénytelen volt 
előírni 

A gyógyszerészeknek az elmondottakon kívül sem volt könnyű a helyzete. 
Sokuknak a sorsa állandó pereskedés volt az orvossal, a gyógyszert árusító 
kereskedőkkel vagy adósaikkal. Nem egy gyógyszertár forgalma olyan cse
kély volt, hogy tulajdonosa csődeljárást kényszerült kémi 

Voltak viszont közöttük szakmaszerető, hivatásuknak élő, kiemelkedő 
egyéniségek is, mint pl. Burghard A11d1ás, Deér Endie, Varságh Z.oltán 

Voltak akik megtisztelő közhivatalokat viseltek, mint Stéger Ferenc, aki 
„Szent-Endre Városában Tanátrnoki és Birói hivatalt is viselt" 

Ugyancsak a tisztiorvosi jelentésekben olvashatjuk, hogy különösen a 
nemzetségi területeken a gyógyszerészek, segédek 4 nyelvet beszéltek, a 
magyaron kívül leginkább deákul, németül, tótul vagy rácul. 
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A gyógyszertárak telepítési helye rendsz~rint. a helys~~ centrumában volt, 
templom, községháza és más középületek kozeleben',~ foutv~nalak~n, .vásár
helyek mellett A jegyzőkönyvek gyakran az épület til]Ol~át is megjelölik 

Másfélszáz év történelmi változásai szintén befolyásolták a gyógyszertárak 
létesítésének gyakoriságát. „ 

A török megszállás utáni mostoha körülmények köv_etkeztéb~n.még sokáig 
nem indult meg a fejlődés, csak a Szatmári békétkövetoen kezdodott. meg ige~ 
lassan a kibontakoz.ás. Ezután még közel 50 évnek kellett eltelnie, mue az elso 
polgári gyógyszertár létesült Vácott, de életképtelen volt és ham~~~an ":'eg
szűnt Erre a sorsra jutott Aszód első patikája is. A XVIII sz. vege1g .meg 3 
gyógyszertár alapításáról találunk adatokat, ezek között a ceglédi eddig nem 
volt hitelesíthető • 

A XIX század elejétől az 1848-as szabadságharcig 13 gyogyszertárat 
alapítottak, ezt követően az ötvenes években •. 3, a hatvanas években csak .1 
gyógyszertár létesült, a 67-es kiegyezés után vISzont 29 gyógyszertárat alap1-
tottak Pest megye területén. . • . 

A gyógyszertárak történetének rendszerezésénél, 1dorend1 sorren.det alkal
maztam, alapul véve az első levéltári adatokat, illetve a Helytartótanacs1 rratok 
alapján az illető gyógyszertárjogosítványának keltezését Ahol erre adat nem 
volt, ott a vonatkozó leváltári iratszám keltezését fogadtam el 

IRODALOM 

1 Pallas Nagy lexikon. Budapest, 1897. 
2. Makkai L Pest megye története 4-1837 122 p .. 
3 Csippék l Gy. Ért IX éf42 .. sz. 649-811 p. 1901. 
4 Linzbauer X F. Codex San .. Med. Hunganae. Buda 1852-56. 
5 Rádóc:zy Gy Comm Hist Art Med .. 117-120 (1987 ) 
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Pest megye gyógyszertárai a XVIII-XIX .. sz.-ban 

Helység neve Alapítás éve Jogviszony Név 

Vác 1753 reál Szentlélek 
Aszód 1755-60 reál Magyar Király 
Ráckeve 1786 reál Szentháromság 
Szentendre 1788 reál Szentháromság 
Nagykórös 1806 reál Megváltó 
Gödölló 1811-Ll reál Magyar Korona 
Cegléd 1817 (1798) reál Szentlélek 
Abony 1824 reál Remény 
Zsámbék 1825 reál Magyar Korona 
Pilis 1827 (1890) személy Magyar Király 
Tápióbicske 1828 reál Megváltó 
Nagymaros 1834 reál Isteni gondviselés 
Dunavecse 1835 reál Megváltó 
Irsa (Alberti) 1837 személy Magyar Király 
Pécel 1842 személy Megváltó 
Dabas 1839 személy Remény 
Vörösv.ir 1841 reál Szentháromság 
(Pilisvörösvár) 
Monor 1851 személy Szentháromság 
Fót 1851 személy Szent György 
lacháza (Kiskun) 1856 személy Szentlélek 
Tápiószele 1868 személy Szentlélek 
Budaörs 1871 személy Szent István 
Dömsöd 1874 személy Magyar Korona 
Nagykáta 1877 személy Szentlélek 
Sóskút 1877 személy Angyal, Szt Rozália 
V árnosmikola 1879 személy Magyai Korona 
Érd 1882 személy Szentháromság 
Budakeszi 1883 személy Angyal 
Jászkarajenó 1883 személy Szentháromság 
Kóka 1883 személy Megváltó 
Cegléd 1886 személy Remény 
Dunahara>Zti 1886 személy Gondviselés 
Pomáz 1886 személy István király 
Visegrád 1886 személy Remény 
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Helység neve Alapítás éve 

Ocsa 1886 
Tura 1886 
~innye 1888 
Acsa 1886 
Törökbálint 1893 

Bia 1892 
Iápiógyörgye 1893 
Vecsés 1893 
Verőce 1893 
Örkény 1894 
Szob 1895 
Kocsér 1895 
Cegléd 1896 
Üllő 1898 
Isaszeg 1899 
Szigetszentmiklós 1899 

14 

Jogviszony 

személy 
személy 
személy 
személy 
személy 

személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 
személy 

Név 

Korona 
Szt. Terézia 
Megváltó 
Megváltó 
Boldogságos 
Szűz Mária 
Magyar Korona 
Szt. Magdolna 
Megváltó 

Őrangyal 
Megváltó 
Szt. István király 
Megváltó 
Szt. Ilona Remény 
Angyal 
Szt. Miklós 

r 

Vác 

Vác alapításáról és történetéről több részletes forrásmunka is készült [1, 2, 
3]., A település keletkezését általában a püspökség alapításával hozzák össze
függésbe,, 

A mai Pest megyének ez mind iparilag, mind kulturálisan egyaránt szépen 
fejlődő városa, rendkívül viszontagságos múltra tekint vissza 

Az idők során rendre elszenvedte - elsők között - a tatárok pusztítását 
(1941. márc,, 17, ), majd a török portyázók betörését (1526, szept), ezt követően 
a kettős királyság és török uralom alatt is többször cserélt gazdát Teljesen 
elnéptelenedett, pL az 1683. évi összeírásban Vácott csak 3 porta szerepel [4]. 
1685. év tavaszán a törökök mindent folgy~jtva és lerombolva, végleg kivo
nultak Vácról 

A török megszállás után üresen maradt település magyar és német telepe
sekkel népesül be .. Fejlődése azonban továbbra sem zavartalan,, A Rákóczi
féle szabadságharc során - a váltakozó hadiszerencse következtében - ismét 
többször cserél gazdát. Végül 1709-ben a kivonuló császári hadak Vácot 
újra felgyújtják, porig égetik, A megmaradt lakosságot még pestisjárvány is 
tizedeli 

Ilyen előzmények után a teljesen elpusztull városban az élet viszonylag 
hamar megindul Vácnak 1720-ban 1800, a század végére pedig több mint 
8000 lakosa volt [5]. A centrális fekvésű, dunai átkelóhellyel rendelkező és 
vásári kiváltságokat élvező helységbe szívesen telepedtek meg kézművesek és 
kereskedők. 

Vác közigazgatásilag 1848-ig Püspökvác és Káptalanvác részekből álló 
mezőváros volt 

Míg hazánk más vidékein, pL Erdélyben és a Felvidéken a XVIII. században 
az irodalmi adatok európai színvonalú gyógyszerészetról tanúskodnak, Vác 
esetében csak az 1750-es évekből találunk kevés gyógyszerészi vonatkozású 
okiratot, vagy más irodalmi forrásanyagot 

Előszöraz 1743, évi összeírásban történik említés az iparosmesterekközött 
egy gyógyszerészról (apothecarius) Püspökvác felsővárosban [5]. Lehetséges, 
hogy ez aKolb Ádám, akinek a neve az előző évben az 1742 febr.. 8-án tartott 
községi tanácsülésen a jegyzőkönyvben a tanácstagok között szerepelt [6]. 
1753-ban gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyv is tanúskodik arról, hogy Vá
con már működik polgári gyógyszertár, amely Kolb Ádám apothecarius tulaj
dona, (!. fotokópia) A latin nyelvű gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyv 
fordítása a következő: 
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„Én, alulfrott excell gróf Althán érsek és váci püspök fizikusa, a magyar 
kir H elytar tótanáo rendeletére, amelyet a nagysága s és neme s Aranyi Gábor 
Pest várm~gye ali<pánja küldött hozzám, kötele< tisztelettel jelentem, hogy 
Wer.nani Adám és Ujfalussy lánm urakkal, a dicsó és nemes Pest vármegye 
esküdtjeivel együtt Kolb Ádám úr váci gyógyszertárát megvizsgáltuk, és a 
gyógyszertárat minden szükséges gyógyszerrel ellátva és felszerelve találtuk 
Ennek hiteléül ezen aláírásunkkal és peoétünkkel megerósitett birálatunkat 
kiadtuk" 

A jegyzőkönyv aláírója az a Caroffolo 1ózsej orvos és városi fizikus, akit 
Althan érsek Olaszországból hozatott, Ó volt nevezetesen Vác első fizetett 
orvosa [7] 

Az 1764; május 12-i tanácsülési jegyzőkönyv bejegyzése alapján tudjuk, 
hogy Kolb Adám gyógyszerész családos volt Háza a városháza udvara mögött 
állott és halála után örökösei 2000 Ft-ért bocsátották áruba. A város a város
háza telkét bővíteni kívánta, és 1200 Ft-ot ígért érte, de a család nem volt 
hajlandó az árból engedni [8]. A városházát 1731-ben kezdték építeni a mai 
Március 15. tér 11 sz alatt [9]. 

1764-ben már KnUJch lános Ferencnek van gyógyszertára Vácott Ezt 
igazolja, hogy Knu" h gyógyszerész 1764. júL 24-én panaszt nyújt be Salbeck 
Károly nagypréposthoz Dennes nevú kereskedő ellen, mert Dennes 64-féle 
olyan gyógyszert árnl, melyek tartását és forgalmazását a m. kir Helytartóta
nács csakis a gyógyszertárak részére jelölt ki. A városban árusított gyógysze
rek összeírására bizottság száll ki, tagjai többek között Kreutzer Abdon 
irgalmas rendi perjel és városi „gyógyász orvos". A bizottság jelentésének 
eredményeként a püspökváci tanács a kereskedőknek megtiltotta a gyógysze
rek árusít.1sát [ 10] 

Egyes források Knunh lánost tévesen irgalmas rendi szerzetesnek írják 
[ 11] Okiratok alapján tudjuk, hogy Kmoch lám" F ere ne gyógyszerész, csa
ládos, Morvaországból, Brünnből származott. Tanulmányait is Brünnben vé
gezte és vizsgáit is ott tette le. FeleségeKolb Franciska volt Az 1766 és 1767 
években kelt egészségügyi személyzet összeírásában Kmoch lános mint váci 
gyógyszerész szerepel (Il ábra) 

A latin nyelvű irat a következőket tartalmazza: 
Ebben a városban telepedett le Kmoch 1ános brünni gyógyszerész, morva 

származású, akit Punenberg Rudolf és Schaurfels Ferenc orvosi biztosok, 
valamint Linz Károly és a brünni orvos Dierman Ignác vizsgáztattak és hiteles 
bizonyítványokkal elláttak Az említett patikus saját költségén rendezte be 
gyógyszertárát, melyet tisztelendő Abdony János irgalmas rendi orvos ellen
őrzött és az újabb orvosságokkal felszerelve Wlált A városi és az urasági 
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adóktól fel van mentve, semmiféle megállapított fizetése nincsen, a gyógyszer
tára adja a megélhetését [12] 

KnUJch1ános azonban nem volt teljesen vagyontalan. Errólegy 1774. május 
5-én kelt vagyonbecslési jegyzőkönyv tanúskodik az alábbiak szerint: 

„Püspök Vácz Vá10sában lakos Krnoch .láno.s Apothecarius szólleinek 
megbötscilésére, rne/ly Püspök Vácz Városának határjában nevezetesen Spi
nyér nevezett1 hegyen jel ürül Tiszt Váczi Pater Dominicanusoknak, alurul 
pedig F roska1ánosnak.szornszédságiban vagyon helyeztetve annak nagysága 
harmincz kapás nap számú lévén aztat átal/yában találtuk . és bötsültük 
négyszáz id est 400 frtokra éssem többre sem kevesebbre ... [13]. 

Ennek ellenére Knuuh János gyógyszertára, forgalmának csökkenése kö
vetkeztében, súlyos anyagi gondokkal küzd 

1763-ban ugyanis gr. Migazzi Kristóf bíbornok irgalmasrendi szerzeteseket 
telepíti Vácra 1764-ben kezdenek hozzá rendházuk építéséhez, és 1766-ban 
megnyitják gyógyszertárukat is, először a mostani fegyház diadalkapura néző 
szögletének helyén .. 1775-ben átköltöznek a régi papnevelde épületébe, majd 
1780-ban 9000 Ft-ért megvásárolják a temesvári illetőségű Müller Ferenc és 
felesége, Freudin Katalin tulajdonát képező gyógyszertár felszerelését és 
berendezését [ 14 J 

Kmoch Jánost nyomasztó anyagi gondjai mellett családi bajai is terhelik 
Házasságtörő feleségével is perlekedik, teljesen eladósodik és kétségbeesetten 
fordul segítségért előbb a helytmtótanácshoz, majd az uralkodóházhoz. Pati
kája megmentése érdekében II Józsefhez, majd Mária Teréziához intéz kérel
met, és adósságaim moratóriumot kér Az erre vonatkozó okiratokat [15] 1774. 
május 30-án Pest-Pilis-Solt vármegye Tanácsa kedvező javaslattal terjeszt fel 
a Helytartótanácshoz (III ábra) 

Ez év június 4-én megejtett gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyv azonban 
számos fogyatékosságot állapít meg. A hitelezők tulajdonjog megszüntetését 
sürgetik. A vagyonbecsléshez a gyógyszertár inventár értékéról is pontos 
kimutatás készül 

Érdeklődésre tmthat számot e régi váci polgári gyógyszertár 1774-ből 
származó első részletes vizsgálati jegyzőkönyvének néhány jellemző adata 

Mintegy 500 speciest írtak össze A hely szükségletéhez mérten megállapí
tották, hogy igen sok a felesleges szer, melyet nem adtak el, és az állás 
következtében gyógyításra alkalmatlm1ok és veszélyesek Az alábbi készítmé
nyek minősége nem megfelelő: 

a) „FrustumRhebmbma" a termék nedves, kmhadt, relje.sen használha
ralian, kidobrák 

b) „Gummi ammoniaci" eierben oldolt, megfeketedett, kidobták 
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c) „Liquor F erro foliáto Tar tari" ,félretenni és átdolgozni, tovább vegyf
teni 

d) „Extractum Corticm Peruviani", pörköMdött, nem használható gyó
gyftá.sra 

e) A .szirupoknak nincs meg akell6 tartalma, ki vannak téve a romlásnak; 
fel kelljavltani 

f) „Specie.s Diatragacanthifrigid ",romlott, figyelmeztetik, hogy nesze
rezze be nagy mennyiségben 

g) „Tlnctura Martis", alig hasonllt rá; Dispensatorium .szerint kell készf
teni 

h) „Aqua Cinamom cum vino", nem megfelel6, eltér6 szagú, stb 
A fentieket a jelenlévők, Glosius Sámuel megyei fizikus és Svalla Mátyás 

esküd~ pesti gyógyszerész, tanúsítják, aláírásukkal megerősítik [16] (IV 
ábra) 

Kmoch Jáno.s érdekében gr. Eszterházy Ferenc f6kancellár 1774. aug .. 5-én 
újabb kérést terjeszt az uralkodón6 elé és a Helytartótanács részéről csatolja a 
részeletes leírást az addig történtekr61, egyidejűleg újabb patika vizsgálatra tesz 
javaslatot [17] (V. ábra).. 

A fentieknek elegettéve Knwch Iános gyógyszertárát 1774 .. nov. 19-én a 
vármegye részéről Dr Glosius Sámuel és Csabay László ismét megvizsgálják 
és a következőket állapítják meg: 

(a latin nyelvújegyzókönyv fordítása) 
A magas királyi Helytartótanács kegyes rendelete folytán megismételtük a 

vizsgálatot Vácott a Kmoch gyógyszertárban .. Erre az alkalomra az előzőleg 
már vizsgált és javításra kijelölt gyógyszereket megjavították. Az új vizsgálat 
alkalmával egyes szerek a Normatívum előírásainak nem feleltek meg .. Néme
lyek megrothadtak, másokat férgek rágtak, és ennek következtében gyógyítás
ra alkalmatlanná váltak 

Mindezek a kiküldött és aláírásukkal szerepló hatósági urak jelenlétében az 
officinából kidobtuk Ezután komolyan figyelmeztettük a gyógyszerészt a 
különféle edények, tálak patikaszerek rendbehozására és tisztítására, a pozso
nyi taxa kötelező megtartására, és felhívtuk a figyelmét azzal a nyomatékkal, 
ha ezután a már említett hibákat megismételné, és az orvosságok elkészítésé
ben vétene, ilyen esetben a büntetéseket vállalnia kell 

Kmoch János nyilván nem tudott sem az előírt követelményeknek megfe
lelni, sem adósságaitól megszabadulni, mert a következő évek gyógyszertár
vizsgálati jegyzőkönyvei között gyógyszer tára már nem szerepel. 

Vác lélekszáma a kilencvenes évekre meghaladja a 8 ezret, valamint Nóg
rád és Hont vármegye közeli helységeiből is Vácra járnak gyógyszerért 
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Hamarosan többen is megpályázzák, hogy az irgalmas rendi gyógyszertár 
mellett egy második patikát nyithassanak Vácott. Elsők között Burghard 
(Burghardt) András 1788. akt 19-én kelt beadványában kéri a tekintetes 
vármegyét, hogy gyógyszertárát Ráckevéről Vácra helyezhesse [ 18]. A tanács, 
bár nem zárkózik el a kérés elől, de az irgalmas rendiek gyógyszertárát 
elegendőnek ítél a lakosság ellátására. Az elkövetkező esztendőkben még 
többen kérvényezik a váci második patika megnyitásának engedélyét, több 
pesti patikus, így Stiiling Károly is, aki „önként gondolkozik, mid6n Vátzon a 
maga kőlltségin új Apothecat felál/ltani igyekezik olly fgéret tétellel, hogy nem 
tsak mindenkor friss és jó szereket fog tartani, de azon kfvül azokat a Tehet6-
sőknek mértékletes áron, az fspitályok és Szegények számokra fél áron a 
katonaságnak pedig a ki szabott áron kész árulni." [19] 

1811-ben Fuchs József is a kérelmezők között van, de még négy esztendő
nek kell eltelnie míg megnyithatja gyógyszertárát Vácott 

A második gyógyszertár megnyitásának kísérlete sok éven keresztül kudar
cot vall és megtörik az irgalmas rend ellenállásán. Nevezetesen olyan okirat 
van a birtokunkban, amely szerint biztosítást kaptak arra vonatkozóan, hogy 
Vácott második gyógyszertárat nem engedélyeznek [20] Időközben azonban 
egyre súlyosabb panaszok merülnek fel a gyógyszertár ellen, elsősorban 
Kisvárday Ignác „orvos tudor, városi physicus" részéről, aki egy második 
gyógyszertár felállítását is szorgalmazza .. Az irgalmas rendiek azzal védekez
nek, hogy ellenük csupán alaptalan vádakat koholnak. A kölcsönös vádasko
dásról Karcsú A: Vác története c. művében részletesen olvashatunk [21]. 

1795-ben már maga a város tanácsa terjeszt fel kérelmet a vármegyéhez a 
második gyógyszertár engedélyezésének tárgyában [22], a szinte évente ismét
lődő panaszok ellenére a kérést sorozatosan elutasítják [23] 

A vármegyei hatóságok végül 1811-ben vizsgálatot rendelnek el és a négy 
tagú bizottság jelentése eredményeként a második váci patika ügye kedvezően 
kerül elintézésre [21] Ugyanezen év áprilisában Fuchs József gyógyszerész 
ismételten kérelmezi, hogy patikáját Pestiől Vácra helyezhesse. Kérését ked
vezően búálják el, az engedély kiaciisára azonban továbbra sem kerül sor Még 
három évig húzódik a patika ügye, mígnem Fuchs .József 1814 . .júL 15-én kelt 
kérvényét a kancellária az uralkodó elé terjeszti Fuchs lózsef személyesen 
utazik Bécsbe és kér kihallgatást az uralkodótól. A Helytartótanács 1813. nov 
22-én kelt 30292 .. sz. leiratában az áll, hogy „Ő felsége elrendeli, hogy Váczra 
új patika felállítása meg ne akadályoztasson .. " [24]. A gyógyszertár felállítá
sánakjogátF uchs József okl. gyógyszerész nyeri el Közel 20 évi szünet után 
ismét létesülhetett polgári patika Vácott, helyileg a mai Március 15. tér 19. sz. 
alatt 

19 



Fuchs József nem sokáig marad a várnsban, már patikája megnyitása körül 
is zavarok mutatkoznak 1825. márciusában panaszt nyújt be a tanácshoz 
Szabó István asztalosmester ellen. Az asztalos a patika állványzatát a megál
lapodási határidőre nem készítette eL Fuchsnak tetemes kára származik abból, 
hogy patikáját nem tudja megnyitni, ugyanakkor a személyzetet fizetnie kell 
[21] A szerzetesi és polgári patika között a torzsalkodás nem szűnik meg. A 
megye részéről Retteg Ferenc megyei orvos 1815 .. év áprilisában mindkét 
patikát megvizsgálja és jelenti, hogy Fuchs József patikáját „jó karban találta", 
míg a szerzetesi patikánál több hiányosságot állapított meg [25] Fuchs 1816. 
febr 20-án még Vácon van és feL1jánlja a tanácsnak, hogy tanácsi igazolásra 
a szegénysorsú betegeknek és árváknak ingyen fogja a gyógyszert kiszolgál
tatni. Alig 2 éves működés után azonban Fuchs elhagyja Vácot 

181? májusában már Hoffmann Ádámnak van gyógyszertára Vácon Hoff
mann Adám 1784-ben született Pesten, római katolikus valláskú Gyógysze
részmesteri oklevelét 1808-ban Pesten szerezte. Beszél magyarul, németül, 
deákul és tótul Hoffmann mint katona-gyógyszerész a hadseregnél szolgált 
[26] Családos, jómódú, gyermekei mellé francia nevelőnőt hozat Letelepe
dési szándékát bizonyítja, hogy hamarosan kertet is vásárol és több mint 20 
évig marad Vácon [21] 

A kenyérirígység a két patika között továbbra sem kerül nyugvópontra. 
Hoffmannt többször feljelentik, hogy „a Gyógyszereket szerfölött taksálja" 
[21] Pereskedik Láncz József seborvossal is [27). 

Hoffmann Ádámmal kapcsolatban még egy érdekes b~jegyzést is olvasha
tunk az 1830 .. évi közgy. jk 4552. sz alatt, melynek értelmében a Helytrutó
tanács ruról értesíti, hogy „Bajm Or szágbanNeustadtban meghalálozo// Gries 
József testamentomot tévén Váczi Patikárius Hoffmann Ádámnak 200 Ft-t 
hagyo// lényen " [28] 

Az 1840 év szept. 21-én megtrutott patikavizsgálati-jegyzókönyv adatai 
alapján tudjuk, hogy Hoffmann Ádám „Szentlélekről" elnevezett váci gyógy
szertárában Theodorovich Máté gyógyszerészsegéd és Horváth Ádám gyógy
szerészgyakornok dolgozik. A gyógyszertár felszerelése, berendezése, 
működése és a gyógyszerek állapota kifogástalan [26]. 

Az utolsó bejegyzés szerint 1840. év nov. 6-án Hoffmann Ádám gyógysze
rész arra kéri a tanácsot, hogy „mivel ő már aggkorú és lába eltörése által is 
megnehezült baja Constantin nevű fiának a katonaságból leendő elbocsátása 
tekintetéből, a szükséges bizonyítvány neki kiszolgáltassék." [21]. 

Karcsú A Vác története c .. könyvében érdemesnek tartja megemlíteni, hogy 
Hoffmann gyógyszerész úr 10 pengő forintot ad a szabadságharc céljaira, míg 
a céhek összesen 20 pengő forintot ajánlanak [29] 
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A szabadságharc során 2 csata színhelye is volt Vác„ A város fejlddésc rövid 
megtorpanás után is1nét rohn1nosan megindul 

Hoffnu1nn a gyógyszertárat Penz Fetc1u gyógyszcrész1ncsternck adja át és 
visszavonul Haláláig jómódban él. még a városnak is kölcsönözni tud 2000 
Ft-ot, amit majd halála után a város csak 1858-ban tudja fiának visszafizetni 
[27]. 

Penz Ferenc gyógyszerész tekintélyes polgára a városnak. 1850-ben meg
választják tanácstagnak majd a letelepedési bizottság ellenőre, az árvapénztári 
ügyek kezelője. Ez alól a tisztsége alól 1858-ban kéri felmentését és elvállalja 
a koroda átalakítási bizottságában a tisztséget Vác lakossága ekkorra már eléri 
a 12799 főt [28]. 

Penz patikáját már korábban eladta Rehhenhal/er Lajos gyógyszerész 
mesternek mint ezt az 1856. évi okirat igazolja. Rei e henhal/er Lajos 1812-ben 
született, oklevelét 1835-ben Pesten szerezte. Őszintén megbecsült polgára a 
városnak, me1ta 1negtiszteló f6lövész mesteri hivatalt viseli. Mindez nem zárja 
ki, hogy vádaskodásig menő perlekedést folytasson az lrgalmasrendi szerze
tesekkel 

1856 nov. 16-án a váci irgalmas rendi perjel a hercegprímáshoz felterjesz
tett kérvényében a következőket írja: 

, Vá1zi intézetünk jogait nézve azt a végve<Zélyt<Íl megóvni a legkegyeseb
ben méltóztassék' Ugyanis Reichenhal/er Lajos helybeli világi gyógy>ze1ész 
fo/yanwdványában azt követeli miszerint Váczi gyógyszertárunknak ajtaja 
befalaztassék és az orvosunknak házán kfvü/ gyakorlata korlátozta<Sék és 
megtilta<sék 

Ezenfolya,n.odás velem kózóltetvén, ellene tett óvásomat és nyilatkozato11Ult 
e folyó év október 8-án 7-ik szám alatt ugyan a Maga< He/ytartó.ság Pest-Budai 
Osztályához fe/terjesztettem, melyben bebizonyftám 

]-szór Hogy Vá1zi Gyógyszertárunk az A a/a/ti melléklet szeri11t már 
1780-ik évben 9000 Ft-ért megvásároltatván, világi jogon alapszik, s<Ít 
még B alatti melléklet tartalma szeré11t egy más világi Gyógyszenár fel 
nem állfthatáw felett is biztosfttatott Reic:henhal/ar Laj1J< úr világi gyógy
szerész11ek ellenünk te// lépése nem egyéb, mint egy Lutrá11usfakció melyben 
az eli5bb érintett Gyógysze1ész, bizonyos Landa orvos, Emerich 5ebo1vos 
és a helybeli Lutrá11us pap részel vettek Eze11 11égy egyénnek feladata 
intézetünket elnyom11i és ez által Reic:henha/ler Lajos Gyógyszertárátfel
segfteni 

Vrghe Imre perje/" [29] 
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Reichenhaller 1862-ben a váci takarékpénzt'Ír választmányi tagja 1879 
júl L gyógyszertárátRadule<zku Györgynek adja el [30]. 

Raduleszku rövid ideig marad Vácott, mert 1888-ban a reál jogú „Szentlé
lek" nevű gyógyszertár Ur,szinyi Arnold tulajdona Unzinyi jómódú váci 
polgár. Nevét megtaláljuk a város virilistái között is. Évi 166 Ft adót fizet A 
város krónikása megjegyzi, hogy patikájában még beírt is lehet kapni, Ugyan
csak ő írja, hogy „dL Mirkó László, ha gyógyszertár vizsgálatot tart, beszélik, 
hogy ilyenkor 1 db arany 5 K-t kell nékia adni úgy, hogy lehetőleg ne vegye 
észre (zsebbe csúsztatni)" 

1887-tól három ízben is folyamodik a város a harmadik patika engedélyért 
sajnálatos módon minden esetben az orvosok szavaznak ellene [31],. ' 

Még a századfordulón is a szerzetesrendi patikán kívül, csak egy polgári 
gyógyszertár működik Vácott, s majd itt működik az első női gyógyszerész 
Török Szidónia, de már a századforduló után, 
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11 ábra. P1nLt PPSV1n Közgy. ir IV. 1-<l. Eü összeírás 1766-67 
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1. ábra P111l.t. PPSV. Közgy. ir IV 1-d. 31-1-t73. 1753 
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111 ábra„ OL. C. 37. Dep San Lad Fasc„ 32. Nr. 47. 1774 
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IV/a ábra„OL. C 37„Dep„San. LadFasc. 32„Nr. 27. 1774 
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IV/b ábra. OL. C. 37„ Dep. San. Lad Fasc, 32. Nr. 27 1774 
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Aszód 

A mai Pest megye gyógyszerészeti emlékei között egyik legrégebbi adatunk 
Aszódra, a Galga mentén meghúzódó apró településre vonatkozik .. Aszód még 
a század végén is csak 1876 lelket számlált 
. Az 1766--07, évből származó közigazgatási lajstromban, a megyei f6orvos 
1elentésében a következőket olvashatjuk: 

„Aszód mező városban működik Tesedik Sámuel, aki Novisolien (Beszter~ 
cebánya) királyi városban Pirespicker Mátyás mesternél tanulta meg a gyógy
szerész ".'esterséget, aki 1751 november 24-én ezt aláírásával és pecsétjével 
me~e;6s1tette Ezzel együtt közli a nagyságos Podmanitzky uraknak kegyes 
tanus1tványát arról, hogy T esedik az említett városban gyógyszerészi gyakor
latot szerzett, Aszódon gyógyszerészi gyakorlatot folytat " (szerző fordítása) 
[l]. 

Ugyanitt egy következő bejegyzés arról tanúskodik, hogy T esedik Sámuel 
ekkor már 8 éve, tehát az 1750-es évek végét61 működik „kicsiny gyógyszer
tárában, amely gondosan fel van szerelve jó és friss gyógyszerekkel, ott él az 
emlltett város földesurának, nagyságos Podmaniczky bárónak b6kezt1sége 
jóvoltából és semmi más megállapltott jövedelme nincs." (Lábra) 

Megjegyzendő, hogy a kéziratban Részben Pirespicker, részben Pirspic
ker Mátyás gyógyszerész neve olvasható, míg más források ebben az időben 
a besztercebányai gyógyszerészek között Purzpichler Mátyás nevét említik 
[2], valamint a jegyzőkönyvben T esedi, ill. T ezsedik név egyaránt előfordul 

A későbbi Pest megyei gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyvek az aszódi 
patikáról sokáig nem tesznek említést Sem a Podmaniczky család bőkezűsége, 
sem a kis lélekszámú település, még környékével sem volt elegendő egy patika 
fenn~'Utására .. Tesedik patikája is ugyanolyan sorsra jut, mint a váci Kmoch 
patika 

Évtizedeig nincs nyoma annak, hogy Aszódon gyógyszertár működött 
volna A Podmaniczky család azonban a későbbiekben is szorgalmazza Aszó
don egy patika létesítését 

1817-ben m~le~hangú ajánló smokkal támogatják Glacz Gottlieb József 
pallkárms kérvenyet, melyet a nevezett 1818. év febr 6-án nyújt be a megyé
hez, ebben „Aszód mezóvárosban Patikát ál/lthatni esedezik" [3] 

Ezzel kezdetét veszi egy évekre elhúzódó kenyérharc, mert a kérvénnyel 
azonos1d6ben már febr. 7-i dátummalBrandschMihály gödöllői patikus Glacz 
kérését megfellebbezi Pest-Pilis-Solt Vm. kegyes uraihoz fordul, hogy Aszó
don patikát ne engedjenek állítani [3] (Il ábra). 
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Glacz kérvényét Adonyi Mihály főszolgabíró a következő sorokkal küldi 
Forgó György megyei fómvosnak „a Nságos Földes Urasággal a Tárgyat 
köz/ettem, a fel állftandó Patikát a mint közönségesen óhajtya, úgy eránta 
mind a ki tehet6 kedvezésekkel lesz Magában pedig a M Városban legg inkább 
Mester Emberek és Zsidók lakván, ezek általján e.sedezve klvánják." 

Adonyi a következőkben azt írja, hogy Pest, Gyöngyös, Gyarmat és 
Vác egy napi járóföldre vannak, majd így folytatja: „A Gödöllei filiáli.s 
Patika azonban két mérföldnyi csupán fekszik Aszódtul, és tagadhatatlan, 
/wgy Gödöl/ei Patikának a f Eszt. 589 Szám alatt esedezve be nyújtott 
Nehézségei, kivált Jövedelmei kissebbltése erántfigyelmetességgel érdemel
tetnék" [4].. 

Forgó György a gödöllői patikus, Brandsch Mihály, kérésének tesz eleget 
azzal az indokkal, hogy agödöllei patika már nem filiális,jövedelme oly kevés, 
jóllehet „a Herczegi Nagy Udvar jó ideig szokott ott mulatni, talán 1000 
Recipére sem készft orvosságot esztend6 által" A megye közgyűlése Glacz 
kérését még az év nov 11-én elutasítja [3]. . . 

Az aszódi patika ügye még évekig húzódik Sikertelenül pályázik F zscher 
Sámuel pesti patikus is 1831. év júniusban Aszódra. Fischer júliusban elhalá-
lozik, kérelme megszűnik [6]. . . 

1834-ben Kornitzky Miksa kér engedélyt arra, hogy Aszódon patikát nyit
hasson Brand<th gödöllői patikus ekkor már nem él, de özvegye - született 
Pongrojf Rozália- 1835 .. év januárjában kérvényl nyújt be a megyéhez, hogy 
neki adjanak Aszódra patika engedélyt, majd márcmsban Brandschnékérését 
megváltoztatja és fiókpatika nyitására kér engedélyt Aszódra [7]. _ 

Forgó György fómvos úgy nyilatkozik, hogy Aszódon nem elegendo egy 
fiókpatika, s a következőkkel indokolja: 

Aszód körzetében közel 30 OOO ember él kiket jelenleg törvény ellenesen 
cht;urgusok látnak el gyógyszerrel, klvánatos, hogy Aszódon rendes patika 
legyen, vagyaGödöl/6i patikus tegye át patikáját Aszódra, vagy engedélyezzék 
Kornitzky Miksának ki bizonyltványok alapján becsületes, értelmes .és elég 
tulajdon vagyonnal blró, s efelett Principálisa Székely Károly Pesti Gyógy 
Szertáros ajánlja, hogy Aszódon egy patikát álllthasson" [8] 

Kornitzky Miksa 1804-ben a Szepes megyei Altváron született Gyógysze
részmesteri oklevelét 1829 évben a Pesti Kis. Tudomány Egyetemen szerezte 
Beszél magyarul, németül, deákul El6ször a pesti Polgári Kórházban dolgo
zott majd segéd Miskolcon, Szarvason, Kisújszálláson, Cegléden, Gyöngyö
sön: később újra Pesten, Nemes Székely Károlynál. Az aszódi patika 
engedélyezésének érdekében a Podmaniczky uraságok és Székely Károly is 
ígéri segítségét [9] 
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Az 1835 .. évi ápr. 28-án kelt, 12360 sz .. intéző levél igazolja, hogy „Kor
nitzky Miksa Diplomatikm Patikáriurnak megengedtetett, hogy nevezett he
lyen afölségesföldes Uraság megegyezésével Patikát állfthasrnn, oly óvás 
mellett, hogy a fennálló Rendszabáwk értelmében szükséges szerekkel ellátva, 
minek elátte köz haszon vételre meg nyittatni hivatalosan meg vizsgáltassék" 
(10] 

Kornitzky „Magyar Király" néven nyitja meg patikáját és mint a 
gyógyszertár-vizsgálati jegyzókönyvek igazolják a kornak megfelelő eló
frások szerint rendezi be, szereli fel és példásan vezeti, még arra is 
kiterjed figyelme, hogy könyvtárát „új és hasznos könyvekkel szaporítja" 
(lll ábra) 

Aszód és környéke ekkor már valóban biztosította egy gyógyszertár meg
élhetését Ezt igazolja, hogy 1840-ben Kvrnitzky már gyógyszerészmesteri 
oklevéllel rendelkező segédet és gyakornokot is tart.. Segédje az erdélyi 
származású Lukáts Ágoston, gyakornoka az esztergomi származású Lehrer 
István Mindketten 4 nyelvet beszélnek, az ottani lakosság nyelvi összetételé
nek megfelelően, és természetesen latinul is. A latin abban az időben a tanult 
emberek második nyelve volt [11] 

Kornitzkynak 1836-ban születik Miksa nevű fia, aki később szintén gyógy
szerészi pályára lép és a pesti egyetemen 1865 .. évben szerzi meg diplomáját 
(12] 

A patika első évei nem gondmcntcsek Kornitzky alig nyitja meg patikáját, 
már 1837-ben pereskedni kénytelen, sót bizonyos Majthényi Károly hagyaté
kát - adósságai fedezése érdekében - zárgonnoksága alá helyezteti [ 13] 

A gyógyszertár 1859 .. évben kapja meg a reáljogot (14] 
Az aszódi patikával kapcsolatban az 1849. évi osztrák folyóirat(Öst Pharm. 

Ztschf) 24. füzete szerint, valamint Illés László 1874-es kiadású zsebkönyvé
ben egyaránt Klimkó Ama/ nevével találkozunk Aszódon [ 15], [ 16] 

Az előbbire nem találtam hitelt érdemlő adatot, az utóbbi adat pedig 
ellentétben van az ugyanakkor megjelent Gyógyszertári Zsebkönyek adataival 
(17], [18]. 

A zsebkönyvek szerint az aszódi patika még a századfordulón is aKornitzky 
család birtokában van, bár nem minden bonyoldalon nélkül kerül az özvegy 
Kornitzkyné birtokába 

Az 1882. évi hagyatéki tárgyalás okirata ugyanis teljesen téves adatokat 
tartalmaz az alábbiak szerint 

„ Vácz vá1 osában lévá gyógyszertár. illetve az örökhagyó által gyakorolha
tó gyökjog is tartozik,- Kornitzky F1igyes min számtiszt (lakik Budap~sten 
01 szágház u 11.5 sz 1-S<Y em) é.s Kornitzky Lajos Duna bizto.sltó társaság 
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titkára (lakik Mi5kolc) Deé1 Bili örökhagyó özvegyének e részbeni özvegyi 
haszonélvezetijogánakj'"enntartása 111-ellett··, átadatott. IV-7--6970 sz-on." 

Ugyanazon év júniusában Földváry Mihály alispán jelenti, hogy Kornitzky 
ugyan lakott Vácon. de a váci Szentlélek patika soha nem volt Kornitzky, ez 
tévesen szerepel a hagyatéki okiratb'm Nevezetett gyógyszertár tulajdonosa 
Radu/e.sku György, aki a patikát 1879-ben Reichenhaller Lajostól vásárolta 
[19] 

Az aszódi patika örökösödése körül még sajnálatos pereskedés is közreját
szik. 

1883-ban az örökösök új leltár felvételét kérek az özvegy állítólagos hűtlen 
kezelése miatt Kérésüket azonban elutasítják a következőkkel: „ mivel 1882-
ben 6684 sz alatt a hagyaték átadatott, új leltámak helye nincs. Az özvegyet 
haszonélvezeti jogától el nuJzdftani c:sak pere.s úton e.szközölhet(r" [19]. 

A gyógyszertár Ko111itzki11é tulajdonában marad és a továbbiakban,bérbe 
adásra kerül. Bérlői 1862-ben Spe1lá&h József, 1880-1889-ig Dósa Arpád. 
1890-1898-ig pedig nevezetes bérlője van Deér Endre személyében [20, 21]. 

Deér érdemei! számosan méltatták. néhány szóval itt is meg kell emlékez
nünk arról a 8 évről. amit Aszódon töltött. Működése alatt az aszódi gyógy
szertár fénykorát élte 

Deér Endre 1865-ben Pusztavarsányban született Iskoláit részben Aszódon 
végezte. Fiatal korában a báró Podmanitzky család gyermekei mellett volt 
nevelő Esztergomban Mayer Sándornál volt gyakornok. Az egyetemen, Thán 
Károlyt, Eötvös Lórándot, Balog Kálmánt hallgatta 1886-ben szerezte diplo
máját 1887-tól Thán Károly mellett dolgozik és elkészíti doktori értekezését, 
.„Az arzén ki1nutatásainak 1nódszereiról" cí1nmel Dolgozott a breszlaui 
Gyógyszerészi Kémiai Intézelben. Tanulmányútjáról visszatérve előbb Buda
pesten helyezkedik el. majd 1890-ben mint felelős vezető. átveszi nővére, 
Kornitzkyné özvegyi haszonélvezetben lévő aszódi patikáját. Működése alatt 
a kis falusi palika rohamos fejlődésnek indul.. Deér résztvett Aszód egész
ségügyi fejlesztésben is. Bér el! földjén mákot termeszlett ópiumot állított elő 
1nelynek n1orfin taitalmát is 1ncghatározta 

Aszódon veszi feleségül Peck Gizellát Harmonikus házasságában 6 gyer
mek születik. Gyermekei közül Ödön és Endre nevű fia is gyógyszerészi 
pályára lép 

Deér aszódi tartózkod.1sa alatt is értékes irodalmi munkásságot fejt ki Ezen 
idő alatt megjelent közleményeinek címei: 

A chinakéreg története (Gyógysz. Közi. 1887) 
Az Asa Foetida illóolaja és lycopodium spóráinak összetétele. 
(Gyógysz Közi 1888) 
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Imtalmaznak-e a Iinea álcák cantaharidint? (Gyógysz. Közi. 1889.) 
- Magym ópium (Gyógysz. Htp 1891.) 

A phmmacognosia haladásáról (Gyógysz. Közi. 1895.) 
- Bevezetés a mikroszkópiába (fordítás) ( 1896.) 

Deér nemcsak kiváló szakember, széleskörű társadalmi tevékenységet is 
folytat A IIL kiadású Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottságának is tagja Ké
sőbb a Gyógyszerészeti Testület elnöke és az Országos Egészségügyi Tanács 
tagja. Értékes és sokoldalú tevékenységének 1938-ban bekövetkezett halála 
vetett végett [22] (IV ábra Aszódi patika). 

Deér 1897-ben hagyta el Aszódot és nővére patikáját Sárkány Lászlónak 
adja bérbe. Sárkány 1920-ig mmad Aszódon. 

IRODALOM 
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Vácz, 1874. 
17. Schédy S Gyógysz. Naptára Bp. 1874. 
18. Schédy S Gyógysz Naptára. Bp. 1875 
19 .. PML PPSVm Nemesi Közgy. Jk IV. 7- 6970/19 sz 1882 
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1.. ábra. PL PPSVnt. 1 IV„ L-d Eü jelentés 1767, 
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II. ábra PL. PPSVm. Küzgy. jk. IV-3 C/1. 337. 1818 

Ill. ábra. OL O(·p. San. c 66. Nr 560. T 3 1842 
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Deér Endre aszódi gyógyszertárában 

IV. ábra. M<;y, Tud„T Ért. XV„3„sz. 1939. 
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Ráckeve 

Ráckeve a mai Pest megye legrégibb települései közé tartozik Csepel-szi
getén, a soroksári Duna-ág partján fekszik A sziget előbb az Árpádházi 
fejedelemek, királyok és királynék, majd a Savoyai család birtoka volt Rác
keve helyén hajdan Szent-Ábrahám-Teleke nevű helység állott. 1439-ben a 
török betörések elől az Al-Duna melletti Kevéről menekülő jómódú rácok 
települnek ide és Zsigmond kriálytól szabadságlevelet kapnak. A helységet 
előbb Kis-Kevének, majd Rácz-Kevének nevezik [1] Csepel-szigetét a törö
kök kétszer is feldúlják. Ráckeve még 1 710 körül is szegényes faluhoz hasonlít 
és csak a 19 sz .. -ban indul ismét virágzásnak. Az egészségügyi ellátás iskésón 
kezd kibontakozni. 

Az első levéltári adatok arról tanúskodnak, hogy 1767-ben még nincs patika 
Ráckevén [2]. Az első bejegyzés 1786-ból származik,Marcus Ottónevú „apot
hecarius" működik ekkor Rá.ckevén Nevezetesen a budai Helytartótanács 
1786.jún. 27. keltezéssel leiratot intézPestmegye illetékes hatóságához .. Az 
irat-többek között-frlszólítjaManus Ottó ráckevei apothecariust, hogy az 
egyetemi vizsgáknak vesse alá magát és diplomáját mutassa be [3] Ugyanezen 
év aug. 8-i keltezéssel a megyétől a Helytartótanácshoz intézett iratban egye
bek mellett olvashatjuk, hogy Marcos Ottó ráckevei patikus hajlandó magát a 
rendelkezéseknek alávetni, dea vizsgákat kénytelen elhalasztani, mert nincs 
pénzeadiplomaköltségeire, és kéri, hogy a vizsgákat később tehesse le [4] 

A következő okirat fordfüísa: [5] 
Nemes Vármegye! 
Ami a ráckevei gyógyszerészt illeti megkaptuk a felterjesztést és a me

gyének azt válaszoljuk, hogy a kir eü. normák rendelkezése szerint a szegé
nyektől vizsgadíjat követelni nem szabad. Ennek a gyógyszerésznek rövid 
időn belül meg kell a diplomáját szereznie. Amennyiben ennek nem tesz 
eleget, úgy a patikáját más vizsgázott egyénnek kell átadnia Kelt budán 
1786 okt. 17-én 

Helytartótanácsi Hivatal, aláírás (olvashatatlan, 1 ábra) 
Márcus Ottó azonban nyilván nem tesz eleget a felszólításnak, mert már 

1787-ben Bw khaidt(Bur ghard) A11d1ás a patikus Ráckevén. Erről tanúskodik 
az az okirat. amelyben Petényi ráckevei seborvos feljelenti BurkhardtAndrást, 
hogy nem az előírásnak megfelelően készítette el a gyógyszert [ 6] A vizsgálat 
Burkhardot igazolja [7] (II. ábra) 
Ő azonban nem kíván Ráckevén maradni, és még azon év októberében 

(1788) kérelmezi Vác város Magisztrátusától, hogy gyógyszertárát Vácra 
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helyezhesse, de elutasítják [8] Kérését 1790-ben megismétli, a váci Magiszt
rátus azonban fölöslegesnek tartja. az irgalmas rend gyógyszertára mellett egy 
második patika létesítését Vácott 

E próbálkozások ellenére, úgy látszik, hogy Burkhardt véglegesen szándé
kozik letelepedni Ráckevén. Ezt igazolja a ráckevei tanácsi közgyűlési jegy
zőkönyv több bejegyzése Az 1789 máj 5 - 81 sz .. tétel alatt olvashatjuk: 

„Burhard (BwkhardtszemJ) András Apothernrius Instanciája el olvasván 
me/lyben Hugyei Pusztánkon Gyökereket és Medü:ináklwz való Szereket sze
detni i mtá/ja, mivé/ a földek Gazda számára F e/séged paranc solatja szer int 
fel vannak mérve Következend<Iképpen ezen Magistrátumak már földjét fel 
osztani meg nem engedheti azélt a Birtokos Gazdákhoz kfvámágának meg 
nye1é.se végett az lnstan.s Utasinatik' [9] 

Egy aug. 8-ig bejegyzés pedig Bw ghanl And1ás patikus gyógyszer elszá
molását tartalmazza, a 137. sz alatt. 

A ráckevei T'anács 1791-ben nem kevesebb mint 476,44 Ft-ot fizetett ki 
gyógyszerek fejében a ráckevei patika részére [ 10] 

Burghmd ekkor még jól búja magát anyagilag, azt a tanácsi jegyzőkönyv 
1792. márc .. 16. - 106, sz, valamint ajúL 7. - 148.. sz. tételei igazolják, az 
elóbbi két kert vásárlásáról. az utóbbi egy házhelyre bejelentett igényéről 
szól [ 11] 

Adonyi Burghard Ambás nemes ember. A pesti kir. egyetemen 1787. okt 
8-án vizsgázott. approbált gyógyszerész1nester.. A diploma megszerzése uLin 
közvetlenül Ráckevére keiült Az 1795. évi gyógyszertári vizsgálati jk. szerint 
gyógyszertárát gondosan veze1i. a gyógyszertár anyagai, készítményei kifo
gástalanok, rendelkezik az előírt szakkönyvekkel, segédje és gyakornoka van 
Szorgalmasan gyújteti a környék gyógynövényeit és azokat gondosan szárítva 
és megfelelően tárolva tartja. A jegyzőkönyv aláírója Retteg Ferenc megyei 
fizikus[l2].(IIJ ábra). · 

Érdekes bejegyzés olvasható a ráckevei tanács jk. 1798 .. aug 24-i 139 sz 
alatt: 

Retteg vármegyei fizikus beadványa, B1uhmd" (Burghrud szerző) rácke
vei patikus ellen. mely szerint Burghard adósa mruadt 24 Ft-taL Burghrud azt 
válaszolja, hogy Ó nem köteles „patikája egypá1 visitációjáét három-há1om 
aranyat fizetni" [ 13] 

A következő adat 1801-ből származik A megyei orvos jelenti. hogy, A 
Ráckevi el ronuJ/va volt Apothe(a Megyebeli 01vos Urnak a niai napon kelt 
I elenté.se szerint hibáibul annyira rneg ti sztitatott s olly jó /'éle otvo si .szerekkel 
provideáltatott, hogy minde11 m vosságokkal éhJk11ek bizodalmát méltán érde
me/lye" [14] 
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Valószínűleg ekkor már Giesse/ Ferenc a ráckevei patika tulajdonosa, aki 
később is sokat költ a patikára. 

Giessel Ferenc 1803-ban és 1804-ben 2060 Ft-ot vesz fel Müller Ferenc 
pesti patikustól ráckevei patikája felszerelésére, amit törleszteni nem tud. 
Kintlévőségeit sem tudja behajtani. 1809-ben panaszt nyújt be a Tolna megyei 
Magisztrátushoz, amelyben azt panaszolja, hogy a grabóczi „Rátz Klastromo
sok" 60 Ft-tal tartoznak. I'olna megye bírája, Zbiskó József azt válaszolja, 
hogy az ügyet kivizsgálták Az orvos&1gokat Mihaelevick Melanius a klastrom 
volt előljárója, nem a klastrom részére, hanem saját szükségletére vásárolta 
[15]. 

Giessel végül is teljesen eladósodik .. 181 L év Szt. András havának 27.. 
napján három pecséttel ellátott végrendeletet helyez el a ráckevei levéltárban. 
A végrendelet a közgyűlési tanácsi jk-ben 3656 .. sz. alatt kerül bejegyzésre, 
míg közvetlenül utána a 3657. számon az olvasható; hogy Gie.ssel terhére a 
Pesten bemutatott adóslevél alapján 2060 Ft tartozás betáblázásra került (inta
buláltatott) [16]. 

Időközben, 1808-ban Pintér József ráckevei gyógyszerész nevével is talál
kozunk a feljegyzések között [17].. Róla több adat nem került eló, azonban 
valószínűleg afia, Pintéi József ráckevei patikus az, aki Schuster professzor
nál végzett tudományos munkát Dolgozatának címe: Gyógyszeres értekezés 
a vasanykémletről (Cyanuretum feni) és fojtóvasas higacsról (nitras hydrargi
rosi) Pest 1829 [18].. 

Ezidótájt a ráckevei patika sűrűn cserél gazdát 1823-ban Chudik János 
„apothecarius" nevével találkozunk Ráckevén .. Egy bejegyzés: Chudik János 
apothecarius megegyezik Kuzovits Mihály özvegyével, hogy az orvosságok 
árának hátralékát borban egyenlítse ki [ 19]. 

Érdekes adat Örkény Ferenc József 1835-40-ból származó, Ráckevére 
vonatkozó adata. „ Vagyon itt gyógy;zertár is, mellnek tulajdonsosa Ófen 
Alajos Uri" [20] 

A név valószínűleg téves, mert a későbbiek során Oken Alajos, sőtOkenfusz 
Alajos nevével egyaránt találkozunk egyidejűleg a ráckevei gyógyszertárral 
kapcsolatban. A fentieket...igazolja az 1840. szept 9-én kelt gyógyszertár 
vizsgálati jegyzókönyv 

„Ráck-Kevi városában /étez6 Szt. Háromság czimlIGyógyszertár mellnyek 
tulajdonosa Oken Alajos R. Cath. 29 esztend<Is született Budán, 1839 eszten
d<rben szereztetett gyógyszeré.sz mester. Beszél Magyarul, németül, Diákul és 
keveset Oláhul." A jegyzőkönyv szerint a gyógyszertár kifogástalanul felsze
relt, a gyógyszerek „ megvizsgálva jók és hibátlanoknak találtattak" [21] (IV. 
ábra). 

41 



Egy 1850-ben kelt bejegyzésben viszont az Okerifu.sz név f~rdul elő. _ 
„. a helybeli patika melly a város tudomása szermt mmd1g szabad adás 

vevés alatt állott s me//ynek eredete bizonytalan jelenleg Okenfusz Ala1os 
tulajdona a ház azonban hol a patika van az Uradalomé .. " [22] 

Okenfusz 1851-ben távozni kíván Ráckevér61 Mexikóba, hol családja tar
tózkodik és útlevélre nyújt be kérelmet A kérelemhez a tanács a következő 

ajánló sorokat csatolja: . . . .. . . 
„ Ókenfusz Alajos iránt - kiriJI a Tanács sem pollllcaz, sem erkolc.!l tekin

tetben nem tud semmi rosszat s kit békés jellema egyénnek ismer - egy jó 
bizonyftvány rendeltetik kiadatni" Az akta aláírója Joanovics György főszol
gabíró [23] 

Görtl Ernest gyógyszerész nevével Ráckevén először 1844-ben találko
zunk, bár ekkor még - mint a fentiek igazolják -Okenfusz Alajos a gyógyszer: 
tár tulajdonosa .. 1850-ben viszont Dr .. Kiló Károly már Görtl Ernő h~lybeh 
patikust panaszolja be, hogy rossz orvossságot készít és távollété~n d1plo~a 
nélkül segédje látja el a munkát. 1851-ben Gönl ellen Joanov1cs foszolgabrró 
is panaszt emel. Giirtl a vádakat visszautasítja és „alacsony rágalmaknak" 
nyilvánítja [24]. 

Görtl Ernő gyógyszerész, diplomáját 1840-ben szerezte, családos, felesége 
Jeszenszky Eszter. Giirtl 1844-1859 között működik Ráckevén [25]. 

1860-ban a ráckevei tanács már Vargai Antal nevére fizeti ki a gyógyszer
számlát, 51 Ft-ot [26]. 

A Magyar Gyógyszerész Évkönyvében viszont még 1862-ben is Giirtl Ernő 
szerepel mint ráckevei gyógyszerész [27] 

Vargai Antal gyógyszerész 1830-ban született, diplomáját 1855-ben sze
rezte, ekkor már ráckevei lakos, mint ezt az adókönyv is igazoja [28] Tehetős 
polgár, családos, házzal, földdel rendelkezik [29-32] . . _ 

Oláh szerint 1875-ben még az 6 tulajdonában van a ráckevei reál1ogu 
Szentháromságról nevezett patika [33].. . 

Ugyanakkor a Gyógyszerészek Naptára 1873_:7 4-es kiadásának adatai sze
rint Zacsovic s Iván a ráckevei patika tulajdonosa [34] 

A különféle gyógyszerészi évkönyvek adatai szerint a század végéig 1879-
t61 Drasnyák Frigyes, 1883-tól Bicskei Béla, 1888-tól Wéhner Ede gyógysze
részek dolgoznak Ráckevén [35, 36, 37] 

Az előforduló ellentmondó adatokat csak egy esetlegesen előkerülő levél
tári okirat tisztázhatja. 

A több mint kétszáz éves hagyománnyal rendelkező ráckevei gyógyszertár 
a mai Pest megye egyik legrégibb gyógyszertára.. Nem egy tulajdonosa, 
kezelője igazi hivat'\studattal, szakmaszeretettel látta el munk~ját, mint példá-
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ul Burkhardt András, aki szorgalmasan gyűjtötte a gyógynövényeket, sót 
elismert hozzáértéssel termesztette is azokat, vagy Oken Alajos, aki nemcsak 
lelkiismeretes szakember, mint ezt a gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyvei is 
igazolják, hanem városának megbecsült polgára is volt 

A ráckevei gyógyszertár a maga idejében jelentős szerepet töltött be nem
csak Ráckeve, de a messzi környék gyógyszerellátásban is, hiszen a XVIII. 
századnak még a második felében is alig található patika a mai Pest megye 
területén 
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111/b„ ábra. OL film C 66 F 5, P. 9, N 1484. 1796 

IV ábra OL film C 2 L 3 Nr 560 1840, 
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Szentendr·e 

Szentendrét írásban először 1146-ban említik Szerény kis település. A 
török megszállás alatt a város sokat szenvedett, szinte teljesen elnéptelenedett. 

1588-ban pl. Szentendrén már csak 6 porta van .. 1590-ben a betelepülő 
szerbek ügyes iparosok és kereskedők, a település ekkor gyors fejlődésnek 
indul. 

175 7-ben Szentendre koronabirtok Mária I erézia 1773-ban évi 6000 Ft-ért 
bérbe adja a lakosságnak [l] 

Körülbelül erre az időre esik az elsó említés a patikáról Ez a patika a 
megyében a legkorábbiak között létesül [2]. 

A nagymúltú patika első évtizedei azonban -a korabeli feljegyzések szerint 
- gondokkal terheltek Többször cserél gazdát. A főorvosi vizsgálati jegyző
könyvek is rendre elmarasztalják. Tulajdonosai sorbaeladósoknak, vagy igye
keznek más helyiségbe áttelepülni, az idők során még árverésre is kerül 

1788-ból találjuk tulajdonosaira vonatkozóan az első adatot Ekkori gazdája 
Farka< nevű apotekárius 

A korabeli Nemesi Közgyűlési Jegyzőkönyvben szigorú bejegyzés olvas
ható: a vármegye főorvosa, Márton István többek között jelenti, hogy „ a 
Szent-Endrei Apothékát a leghiányosabbnak adván e/ól panaszolja, hogy 
ennek birtokom maga elejbe h1vatván nem hogy előtte meg jelent volna, de 
még il/etlenfeletetet is adou. és még az 3-ik esztendőben felfedezett hibáit 
sem hozta helyre meg feddvén engedetlenségérül az em/itett Szent-Endrei 
Aphocékának Farkas neva tulajdonosát hogy ha Apothékáját kér holnap el 
forgása alaU helyre nem hozza és oda examinált Apothekárius /egént nemfog 
vitecni, Apothékája azonnal le fog pecsételtetni ' [3]. 

Ugyanazon esztendő júniusában a következő bejegyzés már arról tanús
kodik, hogy a szentendrei patikában tapaszl1lt hiányosságokat kijavították 
[4]. 

1795-ben már Aichmiller F erem a szentendrei patika tulajdonosa, terjedel
mes gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyv erről". következőkben számol be. 

„1795 év okt 30. napján Pe<t Pilis Sol Vm Osszes Rendjei megblzásábó/, 
a /egkegyelme<ebb F ö/ség egészségügyi rendelete szerint, az e/Slrásnak meg
fe/e/Sen megviz<gá/iam a patikác Szent-Endre városában, amely a gylÍri 
il/etlfség1I Ai<miller Ferenc saját cu/ajdona Aki a pesti Királyi Tudo
mányegyecemen hal/gaiOtt és igéretet tett arra, hogy ajövSben még az 179516 
iskola évben levizsgázik és esküt tesz. Ezt a pacikát jú/ 12-án Farkas lstván a 
budai Tabánban lakó gyógyszerésztiíl vá<árolia" 
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A továbbiakban a jegyzőkönyv felsorolja a kötelező könyveket, súlyokat, 
a laboratórium anyagait, berendezését, a növények, füvek állapotát és tárolását, 
különféle folyadékok, vizes oldatok, szirupok, tinkturák minőségére vonatko
zó megállapításokat, az olajok, tapaszok, kenőcsök, kivonatok eltartását. 

Majd minősíti az officinában található gyógyszereket, kitér az officina 
berendezésére és felszerelésére, elmondja kifogásait 

A jegyzőkönyv záradékául szigorú utasítást ad arra vonatkozóan, hogy a 
gyógyszertárnak mindenben meg kell felenie az előírásoknak. A hiányosságo
kat a következő vizsgálatig ki kell javítani. Kifogásolja a ház állapotát is, és 
utasítja a patikust, hogy a házat erősítse meg A jegyzőkönyv aláírója Retteg 
Ferenc megyei fizikus [5] (I ábra) .. 

1799-ben már a morvaországi származású Hynek (v„ Hinek) Károly a 
szentendrei patika tulajdonosa Hynek azonban a 4000 Ft vételáratAichmil/er
nek nem tudja kifizetni és 1000 Ft-ot későbbi adósságaival együtt a patikára 
táblázzák [6].. 

Más bajok is vannak, Hynek alighogy megkezdi működését Szentendrén, 
megindul ellenea vádaskodás, pereskedés, működése ellen szakmai szempont
ból is kifogás merül fel. Alig 5 évi adóssága közel 9000 Ft, még testvére és 
felesége,]üglein Anna, is perli [7] 

Az elrendelt vizsgálatra a végzés a következőkben intézkedik: „Hynek 
patikáját leg fel/ebb egy fél esztendlÍnek el folyása alatt alkalmatosabb Sze
méllynek adja által, holott az ellenkezlÍ esetben a Vármegye Torvénybeli 
hatalmával élni kéntelen " [8] . 

Hynek patikáját 1804 .. júliusában Haás Károly bécsi patikus 5000 Ft-ért 
veszi meg. A vételár a tanácsnak folyik be, aki az adósok egy részét abból 
elégíti ki, Hynek csupán 900 Ft elóleget tarthat meg [9] 

Hynek sorsáról még annyit tudunk, hogy 1807-ben beadányban kéri a 
megyét, hogy Piliscsabán új patikát nyithasson. Kérését azzal utasítják el, 
patika nyitásengedélyt nem kaphat, mert Szentendrén sem felelt meg, mind 
szakmai felkészültségét, mind magatartását illetően [ 10]. 

Retteg Ferenc megyei fizikus 1804 jún .. 18-i keltezésű jegyzőkönyvben 
Haás Károlyt úgy jellemzi, hogy „mint tudományára mint pedig charakterire 
való nézve alkalmatosnak látszik" [11]. 

Haás Károly ekkor 32 éves, gyógyszerészmesteri diplomáját Bécsben 
szerezte 1800. évben máj. 14-én. 

Addigi múködéséról a Cs .. és Kir .. tábori gyógyszertár vezetője igen jó 
véleménnyel van. 

A latin nyelvű terjedelmes gyógyszertár,vizsgálati jegyzőkönyvben ol
vashatjuk, „ez aférfiu ajöwrben nagyon hasznos lesz és az eddigi panasza-
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kat megfogja szüntetni és a nwst is hangzó panaszoknak határtfog szabni" 
(11]. 

A jegyzőkönyv a továbbiakban előírja, mind a helyiségekre, a berende
zésre, az anyagok tárolására, kezelésére, mind az épület állapotára vonatko
zó kifogásokat, illetve azok megfelelő kijavítását A jegyzőkönyv záradéka a 
következő: „ .mivel a régi patikahelye. igen alkalmatlan a Szent-Endrei 
Tanács köteles a Földes Uraság hírével é.s tudtával egy jó egészséges és a 
Patikára alkalmatos helynek meg szerzésére." (IL ábra).. 

Bicskey fóswlgabíró még ugyanawn év augusztusában jelenti, hogy a 
patika megfelelő helyiségekbe került [ 12] 

Haás mindezen kedvezések ellenére sem kíván Szentendrén maradni, és 
1808-ban a Helytartótanácshoz olyan kéréssel fordul, hogy engedélyezzék 
részére patikájának Vácra történő áthelyezését [ 13], 

A váci irgalmas rend tiltakozására azonban kérése nem talál meghallga
tást Haás kérését azonban 1814-ben megismétli, de újból elutasítják 

Időközben úgy látszik, hogy Haás szorongató anyagi helyzetbe kerül, mert 
még felesége házát is árverés fenyegeti, de az eljárá~t megszüntetik (14] 

Az 1818. évi tisztiorvosi jelentésben már azt olvasha\juk, hogy az el6z6 
években a szentendrei patika Straub Mátyás birtokában volt Straub ekkor azt 
kéri, hogy Buda városában, ahol már 2 patika múködik, nyithasson egy 
harmadik gyógyszertárat Felesége és leányai budai illetőségűek és ó maga is 
több hónappal ezelőtt Budára költözött (15]. 

A szentendrei patika viszont ekkor már Stéger Ferenc tulajdonában volt 
Stéger hányatott sorsáról bővebben a vörösvári gyógyszertár történetében 
olvashatunk 

Stéger F ere ne sem kíván Szentendrén maradni [ 16]. Pestre, a Lipót városba 
1821-ben patika jogot kér, de a pesti Grémium nem javasolja .. Egy fiatalkori 
botlás miatt Stéger ellen becsületsértő vádaskodás, majd pereskedés indul, bár 
sikerül magát tisztáznia, a gyar1ú árnyéka tovább kíséri [17] 

Sok meghurcoltatás után Stégernek végül sikerül Budára kerülnie, a mai 
Margit körúton 1834-1839-ig van patikája (18]. 

Stéger végül 1840-ben Vörösvárra kér patikajogot Kérését nemcsak a 
földesúr támogatja [ 19], hanem 10 elismerő iratban Szentendre lakosai, a város 
elóljárósága és orvosa is. Stéger szentendrei múködése idején, köztiszteletben 
állott többek között a városbírói tisztet is betöltötte [20] 

1838-ban Stéger F erenct<Yl- ki ekkor már Pesten van -1 áró Antal vásárolja 
meg a szentendrei patikát [20] 

Baradlai említ olyan adatot, hogy a harmincas években Szentendrén dolgo
zik bizonyos Radubszky Andrásnevú patikus. Ez aRadubszky András érteke-
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zést is ír. Dolgozatának címe: „A tiszta tömény ecet.savról és az égetett 
keseragról (Magnes ust )" A levéltári adatok szerint Szentendrén valóban van 
- ugyan nem Radubszky, hanem Radubniczky András nevű - patikus segéd, 
aki 1826-ban szerzett diplomát Szentendrén anyjának háza és szó16birtoka 
volt [21] 

A pomázi patika történeténél Radubniczky múködésér61 részletesebben 
olvashatunk, nevezetesen pereskedik Járó Antallal, kinél mint segéd múkö
dött 

Érdekes az 1836 évb61„Örkény Ferenczy Jósef'-tól száimazó adat, ki így 
ú Szentendrér61: „ Van itt gyógyszertár is (Patika) a tulajdonosa Özvegy 
Preitnerné Asszony" (22] 

A levéltáii okmányok szerint ekkor azonban Járó Antal szerepel mint a 
patika tulajdonosa Igaz, hogy Járó viszont közeli rokonságban van aPreitner 
(v .. Breitner) családdal. Preitner Károly Járó sógora, 1837-ben Járónál gya
kornok és ekkor végzi egyetemi tanulmányait is (21], majd 1838-ban szerez 
diplomát (23] 

Az 1840. évi gyógyszertáI-vizsgálatijegyzőkönyvben az áll, hogy „Szent
Endre kir M Városban létező Sz háromrág czima gyógyszertár melynek 
tulajdono.sa Járó Antal rom Chat 28 éves 1838-ban neveztetett gyógyszeres 
mester beszél németül, tótul, rátzu/ és magyarul" (24] (IIL ábra). 

Járó múködését Szentendrén sorozatos vádaskodások, kölcsönös feljelen
tések kísérik 

Volt segédje Radubnhzky András a közeli Pomázra kér patika jogot, amit 
Járó ellenez, volt segédjét megbízhatatlannak jellemezve Raduhniczkyviszont 
árdrágítással a gyógyszerek késedelmes kiszolgálásával és egyéb mulasztá
sokkal vádolja Tárót [25] 

A patika vizsgálata és a mellékelt receptek másolata Járót tisztázza (IV 
ábra). 

Járó pereskedik Krakszer seborvossal is, mert az gyógyszereket árusít 
[26] 

Az 1837 évi patika vizsgálata sem kielégítő [27]..Táró körül odáig fajulnak 
a dolgok. hogy Szentendre városi orvosa, Popovits Tivadar azzal vádolja Járót, 
hogy „ elmeháborodott" és a gyógyszertári gyakorlattól el kell tiltani (28] 

A főorvosi vizsgálat megállapítja, hogy Já1ú épelméjű, majd így folyta\ja: 
, az általa (ti J(lró által) ejtett helytelen és meggondolatlan beszédek heves 

vé1 ének tulajdonithatók ·· 
Végzés: . Járót a gyt keze/ésétlÍI el vonni nem lehet" majd kötelezik, 

hogy egyéb gazdasági munkáival elfoglalt Táró Antal maga mellett mindig 
segédet tartson és meggondolatlan beszédjével hagyjon fel" (28] 
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Még ugyanazon év októberében a patikavizsgálat a gyógyszertár működé
sét már kifogástalannak minősíti Ekkor dolgozik itt Grabován Demeter 
gyógyszerész segéd, aki szentendrei születésű, óhitű, 34 éves, gyógyszerész
mesteri oklevelét 1828-ban nyerte. Beszél magyarul, tótul, rácul, deákul. 

1844-ben a levéltári adatok már B1 eitner Gáspárt említik, mint szentendrei 
patika tulajdonost Breitner ekkor egy árverés útján vásárolt ház és kert 
birtokba vételéért pereskedik [29] 

Nincs viszont arra vonatkozó adat, ami az őst. Pharm Ztschf 1849 .. évi 19. 
füzetében, „A gyógyszertárak statisztikája" című fejezet tartalmaz, mely sze
rint ekkor a szentendrei patika tulajdonosa Schukovitz Ferenc volna [30]. 

Más források egybehangzóan azt igazolják, hogy egészen 1875-ig a szen
tendrei patika tulajdonosa, Breilner Gáspár, aki mint az előzőekben olvashat
tuk Járó Antalnál volt gyakornok Diplomáját 1838-ban szerezte a pesti Kir. 
Tudomány Egyetemen [21] 

1860-ban a szentendrei gyógyszertár megkapja a reáljogot [31] 
1875-ben Traxler Ferenc pályázik Szentendrére, azonban időközben elha

lálozik [32] 
A szentendrei „Szentháromság" gyógyszertár 1876-ban Jakab István tulaj

donába kerül. 
Jakab István 1830-ban született, diplomáját a pesti Kir Tudomány Egye

temen 1868-ban szerezte. A patika 1890-ig marad Jakab István tulajdonában 
[33.] 

1891-től Czibulka!ános a patika tulajdonosa. A szentendrei Szentháromság 
gyógyszertár egészen az államosításig a Czibulka család birtokában marad 
[34]. 

A szépen berendezett és gondosan felszerelt gyógyszertárról az elsó világ
háború után készített fénykép is tanúskodik (V. ábra) 

IRODALOM 
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L Schiller, Szikes: Új Idők Lexikona. Siger-Wolfner, Bp. 1941. 
2, 3. PPSVm Lt. Nemesi Közgy. IV-3-C .Jk. 472. sz. 1791 év 
4. PPSVm Lt. Nemesi Közgy IV-3-C .Jk 1565. sz. 179L év 
5 .. OL. Dep San. 1773-1842. C66. ir.. 1484 .. sz .. 1795 .. év 
6. PPSVm Lt Nemesi Közgy IV-3-C Jk 1568 sz 1799. év 
7. PPSVm. Lt Nemesi Közgy IV-3-C. Jk 1444. sz .. 1804 .. év 
9. PPSVm Lt Nemesi Közgy. IV-3-C . .Jk 
10.. PPSVm. Lt Nemesi Közgy IV-3-C Jk 3060. sz. 1808 év 

11. PPSVm Lt Nemesi Közgy IV-3-C Jk 1682 .. sz 1804 .. év 
12. PPSVm Lt Nemesi Közgy IV-3-C. Jk 1682. sz. 1804 .. év 
13.. PPSVm Lt Nemesi Közgy. IV-3-C .. .Jk 3142. sz. 1808 .. év 
14 PPSVm Lt Nemesi Közgy. IV-3-C .. .Jk 33.39 sz .. 1812. év 
15. PPSVm. Lt Nemesi Közgy. IV-3-C. Jlc. 1818 .. év 
16 .. OL Dep San. 1773dl842 C 66 133372 1821 év 
17.. Baradlai, Bársony M Gyógysz. tört 1 399 p. 1930. Bp. 
18 Sztankay l · Gyógysz .. vonatkozó adatok 166.. p .. 1935. év 
19. PPSVm lt Nemesi Közgy. IV-3-C. 1225. sz .. 1841. év 
20. ül Dep. San .. 1773-1842 C 66. 16 743/14. sz .. 1837. év 
21. Baradlai, Bársony M Gyógysz .. tört IL 343.. p. 1930 .. Bp .. 
22. Örkényi Ferenczy.!.: Pest megye gyógyszertárai 1835-40 
23. Linzbauer Statist. d. Medic. Stand. 1859. Wien 
24. ül Dep .. San. 1773-1842 e. 66. 560 .. sz. 1842 .. év 
25 .. PPSVm Lt Nemesi Közgy. IV-3-C .. ir. 6394/L sz 1837. év 
26.. PPSVm Lt Nemesi Közgy. IV-3-C iI. 2012. sz. 1836.. év 
27. PPSVm Lt Nemesi Közgy .. IV-3-C ir .. 6394. sz. 1837. 
28. PPSVm Lt Nemesi Közgy. IV-3-C ir .. 4386. sz. 1840 év 
29. PPSVm Lt. Nemesi Közgy IV-3-C. ir 4632 .. sz. 1844. év 
30 .. őst Pharm Ztscht. 24 füzet 548 .. p .. 1849. év 
31. OL StathaltüfenD, 1022599 sz 1860 év 
32 M. Gy. Évkönyv. 1875 .. év 
33. Oláh Gy Eü. személyzet Magyarországban Bp. 1876 év 
34. Gyógysz. Naptár 1891 



l/a, ábra OL. Dep. San e 66„ 1484. sz 1795 l/b„ ábra OL Dep. San e 66„ 1484. sz. 1795 
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Illa ábra. Pl„ PPSVn1. IV„ 3„ C. 1682 sz. 1804. 
llib. ábra. PL PPSVm IV .. 3 .. C. 1681 .. sz. 1804. 
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V. ábra„ Szentendrei gyógyszertár a XIX. sz„ban 
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Nagykórös 

Nagykőrös az alföld egyik legjelentősebb városa. Múltja mintegy 600 éves. 
Régen királynői birtok volt A török hódoltság alatt - mint nyílt várost - az 
átvonuló hadak kíméletlenül megsarcolták. Lakosainak száma a XVIIl-XIX 
sz fordulóján már elérte a 10 OOO lelket [ I].. 

Nagykőrös tanácsa 1606-ban azzal a kéréssel fordul a Tekintetes Nemes 
vármegyéhez, hogy Nagyk6rösön gyógyszertárat létesíthessen .. Megfelelő he
lyiséget jóllehet ekkor még a patika részére nem tud biztosítani, addig is 
„. mlg a minden áron munkábaveend6 épülettye elkészülne annak megen
gedtetéie eránt e.sedezik, hogy az oll lév6 Katonai lak közül egy Hadnagyi 
Quartélyt elfog/alhasson,„ - olvashatjuk a Pest megyei Nemesi Közgyúlési 
jegyz6könyvben [2]. 

Kempler kutatásai alapján, ismeretes, hogy ekkorn1égNagyk6rösön orvos 
nem működött, csak sebészmester látta el az orvosi teend6ket. A pályázó Esser 
József, kinek kérését a tanács is támogatja. A megye olyan kikötéssel engedé
lyezte a patika felállítását, hogy adandó alkalommal a gyógyszertár számára 
megfelel6helyiségr61 kell gondoskodni. Az engedély kelte 1806. márc .. 2L [3] .. 

Esser alighogy megkezdi működését Nagyk6rösön a mostoha heiyi adott
ságokon kívül a seborvosokkal is állandó nézeteltérésben van. Már 1806-ban 
feljelenti a kecskeméti seborvos, hogy nemcsak orvosi rendelet nélkül ad ki 
gyógyszert, de 6 maga is orvosi tevékenységet folytat [4 l 

Erre válaszolva Retteg Ferenc, megyei f6orvos jelenti, hogy „ .Esser 
Józsefnagykörösi patikus ellen emelt vádakat kivizsgálta, a patikus nyilatko
zata arról tanuskodik, hogy ö mindig az ötet megilletö kötelességek tellye.silé
sében eljárt légyen " Retteg utasítja mind a patikust, mind a seborvos!, hogy 
saját területén működjön [5] 

Még egy év sem telik el és E sser jelenti fel a helybeli seborvost, hogy 
betegeit más patikába küldi, s6t 6 maga is készít gyógyszereket [6].. 

A következ6 évben viszont Valdecz Mihály, a vármegyei seborvos vádas
kodik E uer ellen, hogy orvosi gyakorlatot folytat és elutazva patikáját nem 
szakképzett egyénre bízza [7]. 

E.sser - részben mert két év óta még nem sikerült patikájának megfele
l6bb helyet kapni, részben az állandó zaklatások miatt - patikáját be akarja 
zárni. 

A tanácshoz intézett beadványában a következ6ket írja: 
„ .ezen a népei Városban Doktor nem lévén, a Helybéli ieborvosok ritka 

és csekély Proscripcioi melletl, kik magok is orvosságokattartanak,igenkevés 
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Orvosságot adhat el, maga pedig akármely csekély 01vos.ság ki-adásától 
el-lévén tiltva, a pénze a szerén hijjában hever az orvos ságaiban, mely okoknál 
fogva tehát mineke/ötte végsö romlásrnjutna,Jelenti hogy a Patikát tovább 
a most következő Szent György napnál nem tarthattya, hanem Subwanciáját 
másutt kéntelen keresni kérvén a N tanácsnak eddig hozzá mutatott szíve.s 
indulattyának meg-köszönése mellett, hogy részére itt volt magaviseletéröl és 
kötelességének miképpen volt folytatásáról egy Hiteles Tanu bizonyság Levél 
adattasson ki" 

A tanács azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a patika Nagykőrösön tovább 
működjön, mint ezt a jegyzőkönyvi bejegyzés igazolja 

„ .A már egyszer ezen Városban fel állított Patikának Nagykőrösön el 
mulását az ide való Lakosoknak az Orvosi Szerekjóvoltához szokni kezdett 
hajlandósága meg-nem engedhetvén, a folyanwdó Patiká1 ius Ur Bucsuvétele 
el nemfogadtatik" [3]. 

Esser, hogy Nagykőrösről elkerüljön, tovább próbálkozik, és Kecskemétre 
pályázik A kecskeméti tanácstól kedvező választ kap, így ismételten kéri a 
nagykőrösi tanácsot, hogy patikájának áthelyezéséhez járuljon hozzá A tanács 
látszólag beleegyezik az alábbiak szerint: „ . . ámbár a folyamodónak továbbra 
is itt leend6 nwradását örön1estebb vette volna a Nenies T'anác.s, de mint hogy 
meg-átalkodott szándékában változni neni akar, a kívánt Bizonyság Levél 
részére ki adatni rendeltetik " A kecskeméti tanács az 1808 évi aug. 10-én 
kelt levelében azonba11 Esserrelkötött megállapodását visszavonja 

Esser 1809-bcn újabb beadvánnyal fordul a tanácshoz. Felsorolja, hogy mi 
készteti Nagykőrös elhagyásra 

„ .azon épület, nielyben itten lakik penészes és nedve.s lévén, az orvo s.ságai 
abban e/ron1lanakapenész n1ialf,pedig készebb ö az ollyan el-romlott szel'eket 
ki-hányi, mint tudva pénzért á1ulni hogy mivel ö a Patika tartásából nem 
gazdaggá lenni, hanem az il/endöséggel be-elégedni, a Városi Köz Hasznára 
szolgálni igyekszik, a N Tanács által oltalma alá vétessen, és nekem az 
ugynevezett Kapitány Qumtélya hova Patikámat tehessen, által engedtessen, 
melyén Esztendönként JOORfinint á1endátfogok a Városnak fizetni' (3] 

A tanács megígéri, hogy mindazokat az okokat elhfüítja amelyek Esse1t 
Nagykőrös elhagyására késztetik E sser helyzete valóban javul amikor Nagy
kőrös első várnsi orvosi Tanarky János 181 L szeptemberében hivatalát elfog
lalja. Valdecz Mihály vármegyei seborvos ugyan 1813-ban újból feljelenti 
Esser Józsefet, hogy „01vosi 1Jze1eivel az adózó népet zsa1olja [8/' 

Hinszky Antal főszolgabíró és Retteg Ferenc , . rendszerén! való mvos 
jelenti a nagyk6rösi patiká1u5 ellen 11eni igaz a vád, hogy a népet az orvosi 
szerekkel ostorozná, s<Ít inkább a lakosoknakjutalmas áron hitelben is adja, 
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a pénzt a város 1észéte megveteteti, a .szegényekért a házi pénztárból lefizeti .... 
(9]. 

Esser körül lassan megnyugszanak a kedélyek, és hogy véglegesen Nagy
kőrösön kíván maradni ezt igazolja egy 1824-ból származó irat, melyben kéri, 
hogy háza védelmére az utca felől kerítést húzathasson, amit a tanács engedé
lyez (3] .. 

A feljegyzésekben E sser fózsef nevével mégegyszer találkozunk egy 1840. 
évből származó adósságlevél alapján, 60 ezüst forint kintlévőségét perli. (A 
különféle iratokban hol E s ser, hol Escher írásmód fordul elő.) 

Megjegyzendő, hogy ugyanabban az időben Örkényi Ferenczy József Pest 
megye patikáiról kiadott könyvében (1835-41) ezt írja: „Nagykőrös A 
Gyógyszer tár Esser Károly uré" 

Ugyanezt igazolja az 1840 évi gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyv is ( 10] 
(Lábra) 

Esser Károly, Esser József fia, diplomáját Bécsben 1833-ban szerezte. 
1859-ben a patilrn még E sser Ká10ly tulajdonában van, de már provizor kezeli 
Mi.szary Ferenc személyében, rajta kívül egy segéd és egy tanuló is dolgozik 
a Nagykőrösi „Magyar cimer" nevű patikában Miszary Ferenc diplomáját 
1853-ban Pesten szerezte. A patika haszonélvezeti joga E sser Károly özvegyéé 
(11]. 

Időközben Nagykőrös rohamos fejlődése indokoltá teszi egy második 
gyógyszertár megnyitását 

Nagykőrösön 124 honorátot,301 nagyobb birtokos, 522 iparos, 207 iparse
géd, 30 keresked6, 406 izraelita, földmívesek, 3 orvos és két sebész, összesen 
18 OOO lakos van 

A második patika engedélyezése iránti kérelem, már 1853-ban beérkezik a 
megyei tanácshoz .. Ketten is folyamodnak patikanyitási engedélyértNagyk6-
rösre,Major Endreé.sButtinger lm1e. A tanácsmindkettőjüketeluta~ítja 1856-
ban Semnitz F ere ne kéri, hogy Nagykőrösön megnyithassa a második patikát, 
és meg is kapja az engedélyt A régi patika haszonélvezqje,Es ser Károly özve
gye az engedély ellen tiltakozik és panaszával a miniszterhez folyamodik Apa
tika engedélyét 1856 júl 22-én visszavonják. Évekig hiábavaló minden 
próbálkozás egy második patika létesítésére, ugyanis a nagykőrösi szolgabíró 
Esser közeli rokona, így e próbálkozásokat idejében meggátolja 

Végül 1862-ben Gál Gyula kérése meghallgatásra talál, és a HIT 1863.. év 
Szt Mihály havának 24 napján 10 779 sz alatt Gál Gyula részére engedélyezi 
Nagykőrösön egy személyjogú gyógyszertár megnyitását (12] 

Visszatérve az első gyógyszertár további sorsára, a „Magyar cimer" c. 
gyógyszertár 1858. máj .. 27-i keltezéssel megkapja a reáljogot (13]. 

65 



Az elkövetkezendő időben a patika sűrűn cserél gazdát. 1868-ban tulajdo
nosa.Traxler Ferenc, majd Halász Zsigmond 1873-ban írják át ajogotHalász 
nevér61 Scheftsik l stván nevére [ 14 l 1876-ban -Oláh szerint- a gyógyszertár 
tulajdonosa Tarkeöy Kálmán Tarkeöy 1822-ben született, diplomáját 1848-
ban Budapesten szerezte [ 15].. 1883-ban for keöy már nem él, örökösei Müller 
Istvánnak adják bérbe Müller a patikát a későbbiekben megvásárolja A 
századfordulón is a Müller család birtokában van és az örökösökt61 Kis.s Lajos 
bérli [16] 

A második gyógyszertár Nagykőrösön 1864··ben létesült, és „Kígyó" néven 
került bejegyzésre. A személyjogú engedély Gál Gyula okleveles gyógysze
rész nevére szól. Gál Gyula a város szülötte, atyja és nagyatyja városi képvi
selők A jogosítvány bejegyzése névleges, mert már 1865-ben Mátéfy Dezsá 
a gyógyszert1r tulajdonosa Ezután a szerencsétlen sorsú Mátéfy alig 4 évig él 
Mint a korabeli jegyzőkönyvben olvashatjuk, legényember, „Méla kórban és 
gerincagy bántalomban szenvedett és öngyilkos lett" Örököse volna Mátéfy 
Béla, de a patikát 4500 Ft-nyi kölcsön terheli A kölcsönt adó Kip Károly pesti 
patikus Kip lemond a patika birtokbavételér61 Krenda Zsigmond javára 
Ugyanakkor az alispán Szigethy Józsefet nevezi ki a patika provizorának 

A régi patika tulajdonosa - ekkor Traxler Ferenc - 1868-ban azzal a 
beadvánnyal fordul a megyéhez, hogy a második patikát zárják be, mert 
nyilvánvalóan életképtelen, adósságait sem tudta kifizet.ni, tulajdonosa örökös 
nélkül halt meg, az alispánnak pedig nem volt joga provizort kirendelni [17). 

1878-ban a „Kígyó" patika Medveczky János nevére kerül Medveczky 
ekkor már idős ember, 1815-ben született, oklevelének kelte 1843. Pesti 
I udomány Egyetem. Egy év múlva fia.Medveczky l stván a patika tulajdonosa 
A gyógyszertár a századfordulón a Medveczky család birtokában van [ 18] 

Nagykőrösön 1889-ben nyílik meg a harmadik gyógyszertár „Magyar 
Korona" néven A személyjogú gyógyszertár BM eng .. száma 9351-1889 
Tulajdonosa Széll Zoltán és a századfordulón is az ő tulajdonában van 

Pest megyében a XIX sz-ban a legelső alapítású patika a ceglédi „Magyar 
címer" reál jogú gyógyszertár 
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l.. ábra OL. tihn C 66 r. 3. 560 sz. 1842 
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Gödöllő 

Gödöllő, Gedellö néven már a XIV. sz elején létezik, de ekkor még 
jelentéktelen kis falu, Nagy L~jos király idejében a Pohárnok családok birtoka. 
Ebben az időben Besenyő (Máriabesenyó) jelentősebb helység volt, majd ez 
utóbbi elnéptelenedett, és mint pusztát a XVI. sz .. első felében Gödöllővel 
egyesítették Gödöllő a XVI sz. első felében 1723-tól a Grassalkovich család 
birtoka, és hamarosan az egész nagy uradalom székhelye. 1744-47-ig épül 
híres kastélya 1868-tól a fennálló hazai törvények értelmében az elidegenít
hetetlen magyar királyi koronajavak állományába iktatják, és a koronázás 
alkalmából !. Ferenc Józsefnek adományozzák. 

Grassalkovich Antal idejében épült Besenyőn a kolostor és a kápolna is .. A 
kolostor kapucinus szerzetesei már 17'70-tól betegápolással, gyógyítással fog
lalkoztak [ 1] 

Egy 1813 évb61 kelt okiratban olvashatjuk: „az szomszédos Besnyöi Ka
putzinusok Egy nem tanult Patikárius Frater Frederik által eszköz/ölt kis 
patikát tartottak, a melyböl azon környékben lévö Szegényeknek Orvos Szere
ket Szükségben o.sztottak" [2].. 

A gödöllői első polgári patikára vonatkozó legrégebbi adat egy számlarész
let 1811. évi keltezéssel, melyet a későbbi években Brandsch Mihály özvegye, 
született F rühbauer fozefa nyújt be a megyéhez végrehajtás céljából. 

Az első patikajogot ugyanis Gödöllőre - a megye javaslatára és Retteg 
Ferenc megyei fizikus támogatá~ára-F 1 ühbauer Domokos pesti patikus kapja 
meg. Frühbauer !ozefát veszi feleségül Bwndsch Mihály gyógyszetész mes
ter, a gödöllői „Magyar Koronához" címzett patika felügyelője. 

Az említett elszámolás 1811. febr. 10-tól 1825. felsorolja a patikából elvitt 
gyógyszereket Aláírója: Mithael Brandsch Ap. zu Ungarischen Krone zu 
Gedellö [3] 

1816-ban a gödöllői patika létesítéséről, a patika vizsgálatáról Retteg Fe
renc megyei fizikus a következőkben számol be a Tekintetes Nemes Várme
gyének 

Hogy nem tsak az emlitett Góde/lói, rrwlt ujonnan fel állitott Apothé
kának, mivoltát, á/lapottyát, hanem az fel ál/itó Apothekariusnak tulajdonsá
gai, környülál/ásairul szo1os vizsgálatom után a Ns. VMegyének tudósftást 
tegyek 

Melynek következésében én ezen említett Patikát folyó Május hónap 29-k 
napjaink a lá1ás beli F<Y Szolgabf1ó Adonyi Mihály ésfellyebb nevezett Régens 
Urnkjele11léttekbe11 szorgalmattosa11 meg vizsgólván találtam 
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Hogy ezen a Magyar Korona czim alatt ievö Patika igen szép menedék 
helyin alkalmaztatva, magában is élhessen fel készülve, minden az ott rendelt 
Pesti Patika Könyv szer ént el készülve légyen ugy hogy kifogást benne nem 
találtam 

Tulajdonossa ezen Patikának a Pesti Patikárius Frühbauer Domokos Ur ki 
az ö Pe.sten Generális Beleznay Házában fenn álló az Magyar Koronánál 
nevezett Patikdjábul az ide valónak fogyatkozá<ait, vagy inkdbb fogyatékait 
pótolni igéri 

Azon kivül Mivel eddig az Szomszéd Besnyöi Kaputzinusok, egy nem ta
nult Patikárius Fráter Frederik által eszköz/ött kis.s Patikát tartottak, a mely
ből az környékben iévö 5zgényeknek Orvos Szereket szükségben osztottak, a 
melyböl, hogy ezen Szerzetesek, az magok Patikájok kárát ne vallyák /e 
kötelezi.e ezen F'.ühbau.er Donwkos Ur e/öttem, és azfellyebb nevezet{ Ré
gens, sot az emiztett Fa Szoigabrró Urak e/ött magát hogy 1-ször Az Örvos 
szereit s eszközeit nevezett Szerzete5eknek egy illö igaz Inventárium szerint 
nékiek ki akarja fizetni 

2-szor Hogy ö többször érdeklett Szerzetesek az nékiek szükséges Orvossá
gokat az mindenkorfenn álló foxánakféi áron ezentul adja" [2]. 

Az iratot a megye 2353 sz. alatt 1816. évben terjeszti fel a Helytartótanács
hoz .. A Helytartótanács utasítja a megyei főorvost a patika évi ellenőrzésére 
[4] 

A vizsgálati jegyzőkönyvben szerepló „igen szép menedék hely" az 1661-
ben épült Hamvai kúria földszinti helyiségei 

A gödöllői patika zavartalan működését hamarosan zavarja, hogy 1818-ban 
Glatz Gottlieb patikus a Podmaniczky család támogatásával patika létesítésére 
kér engedélyt a közeli Aszódra 

Brandsch ekkor a pesti közgyűléshez fordul, hogy ne engedélyezzék Glatz 
részére Aszódon, a patika megnyitását, mert az veszélyezteti a gödöllői patika 
megélhetését A pesti közgyűlés helyt ad Brandsch kérésének [5]. 

Brandsch Mihály 1827-ben bekövetkezett halála után - mivel a patika 
özvegye, Frühbauer Jozefa tulajdona - a gödöllői patikába Hermann Mihály 
gyógyszerészmester személyében felügyelő kerül [6]. 

Brandschné férje halála után tetemes kintlévőségeket is örököl 
Többek között adósa Majthényi Károly ki:r tanácsos 304 Ft-tal, a ki nem 

fizetett szegényszámlák összege is több, mint 400 Ft Brandschné peresked
ni kénytelen, majd a megyéhez fordul és kéri kintlévőségeinek behajtását [3, 
7J 

Az 1840 .. évi gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyvben olvashatjuk, hogy a 
patika tulajdonosa változatlanul Frühbauer Jozefa, de a felügyelő már 
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Szmzsenka Ká10/y, aki Szakolczon született, 38 esztendős, r k. vallású. 
„1826 évben neveztetett gyógyszeres mester, beszél magyarul, németül, diá

kul és tótul " 
A patikában gyakorló is van, Obertál Adalbert, 19 esztendős, született 

Zubnitzán I Árva Vmben, „hat oskolákat Ketskeméten végezte első kaissisu 
caikulu.ssai, tud deákul, magyarul, tótul és keveset németül" 

A továbbiakban a jegyzőkönyv felsorolja a gyógyszertár anyagait, m:jjd a 
következőket írja: 

„Magában a gyógyszertárban Gyógyszerek Vegytani Próbaszerek által 
meg vizsgálva jóknak tapasztaltak " [8] (1 ábra). 

1852-ben már a szobi illetőségű Stéger Bódog (Félix) a gödöllői patika 
bérlője. Stéger azonban nem kíván gödöllőn megtelepedni 1857-ben megpá
lyázza Bicskét, de kérését elutasítják [9] 

A Frühbauer család időközben súlyos anyagi helyzetbe került A 
pesti Unicornis házban lév6 patikát Frühbauer Domokos halála után 
1848-ban elárverezik Valószínűleg ekkor kerül a gödöllői patika is eladásra 
[10]. 

1859-ben Vaszitsek Sándor gyógyszerészmester a gödöllői patika tulajdo
nosa. Vaszitsek 1855-ben szerzett gyógyszerészmesteri oklevelet, fiatalon 
került Gödöllőre [11]. A patikát hamarosan el is ac\ja Loog Imre gyógysze
részmestemek Loog 8 évig marad Gödöllőn, 1868-1876-ig. Működése ide
jén a gyógyszertár anyagi helyzete megszilárdul, Loog már segédet is tud 
alkalmazni [12, 13] 

1876-ban azonban a patika Banl Anta/! a kerül átruházásra az 6 idejében, 
alig 3 év alatt anyagilag teljesen tönkremegy Bart/26 évesen veszi át a patikát, 
diplomáját a pesti egyetemen 1872-ben szerezte [14]. 

A gödöllői patikát 1879 .. május 6-ánMá1éffy Bélagyógyszerészmester veszi 
meg, aki 1858-ban Bécsben szerzett diplomát és viselheti a „cs .. és kir. udvari 
gyógyszerész" címet A patikát azonban nem ő, hanem Per say Gyula felügyelő 
vezeti Penay oklevelét Pesten 18 79-ben szerezte. 

Az újonnan berendezett patika május l 1-én kelt vizsgálati jegyzőkönyvé
ben többek között a következőket olvashatjuk: „ A patika Fötéren van 
fekvéssel nyugatra, butorzata diszes a gyógyszerek gondviselé.se kitünö " 
[ 15]. 

A század utolsó éveiben a gödöllői ,.Magyar Korona" gyógyszertár, 1892-
tól Szentrniklossy Béla okleveles gyógyszerész tulajdona [16]. 

Gödöllő a XIX sz során rohamosan fejlődött. A század elején alig 4--5000-
an lakják, a század végére lakosainak száma 587 l fő. 
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Cegléd 

A szépen fejlődő mezőváros múltjára vonatkozó adatokat már a XIV. 
századi okiratokban is találunk A település fontos kereskedelmi útvonalak 
csomópontjában fekszik A többi alföldi településhez hasonlóan elszenvedi a 
török megszállást Ekkor szultáni kincstári birtok és súlyos adóktól terhelt A 
török megszállás után ismét hűbérbirtok Jószágkormányzó igazgatása alatt a 
Klaiissza apácák tulajdonában van. Az 1853. évi úrbéri törvény végül Cegléd 
számára is meghozza a lehetőséget, hogy az úrbéri szolgálatot megválthassa 
Az addig jórészt mezőgazdasági jellegű mezővárosban megindul az iparoso
dás és kulturális fejlődés Ismeretes Cegléd politikai szerepe Kossuth fellépé
sével [l]. 

Az 1711 évi Szatmári-béke után még több mint 80 év telik el amíg 
Cegléden, egyes adatok szerint, 1798-ban az első gyógyszertár megnyílik Ezt 
a dátumot több forrásmunka jegyzi. azonban levéltári okirat erre vonatkozóan 
eddig nem került elő 

A legrégebbi hiteles adat 1817-ból származik és a következőket tartalmazza: 
1817 január 28-án Öffner (Oeffner) János esedezik, hogy Cegléden patikát 

állíthasson és ezt az uradalom prefektusa is pártfogolja [2] A kérést a főbíró 
és Forgó György megyei főorvos szintén k'Ímogatja [3]. 

A Helytartótanács még ugyanabban az évben ápr. 8-i dátummal Öffner 
Táno.snak engedélyezi, hogy Cegléden gyógyszertárat létesítsen, az engedély 
száma 952958 [ 4] 

Öffner János 1822-ben bekövetkezett halála után, terjedelmes peres irat 
foglalkozik a hagyaték felosztásával 

Öffner Tános 1822 jan 12-én német nyelvű végrendeletet ír, melyben a 
gyógyszerk'Írról és egyéb vagyona felől rendelkezik és pár nap múlva, jan. 
24-én meghal 

Forgó György a , Vármegye rendszerén! való orvosa a gyülés elölt azt 
nyilatkozta ki hogy Oeffner János Czeglédi Patikáriusnak véletlen halála után 
a helybéli orvosok a Patika eránt mindjárt a szükséges Intézeteket meg tették, 
ö pedig a Patikának annak 1 endesebb adminisztrációja végett egy alkalmatos 
embert is kevés napokkal az e/ótt Czeglédi e küldött, mely szer ént a kerülhetet
lenül meg kivánt provizió meg lévén téve ' 

A végrendelet úgy szól, hogy Öfjner halála után minden vagyona eladásra 
kerüljön és a bejött pénzből terhes állapotban hál! a maradott Özvegyét 
tseké/y Hozománya vissza adása mellett 1000 fial ki fizetni, a többi pénzt 
Capitá/isokra forditani r ende/te " 
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Öffner rokonsága megtámadja a végrendeletet Az özvegy, Imrei An
na, ~~stvérét, Imrei János bízza meg „minden dolgaiban P/enipotentiáriusá
nak . 

Öffner Antal, az elhunyt öccse a következőkben támadja meg a végrende
letet: 

„Az Özvegy az ideig való petsételést sem engedvén meg, mindeneket 
Jegyzemény nélkül elfoglalt, melynél fogva 4 rendbélifolyanwdó Leveleiben 
az eránt esedezik ugyani5 

Az 1-söben hogy valamely pub/ica Személy rende/tes.sen részére, mely az 
öszve lrásban é.s végsö Intézet végre hajtásában a Iestámenti Exemplárokkal 
munkálkodjon 

a 2-be annálfogva hogy az Özvegy rnindjártférjének halála után a Farsangi 
mulatság~kban részt vévén a Patikát pedig nem tsak a maga de az egész 
Polgárokrs nem kevés veszedelmével Patikárius Legényre bizta azért Curátort 
kér kineveztettni, egyszersmind Controllériát is gyakorol/yon, mellyel Pajor 
Urat kinevezendönek véli 

a 3-ba Az inventárius és reve/átiónak e/rendeltetését kéri 
a 4-be pedig a Patikának kottya vettye által leendö el adattatása a jövö 

holnap 23-ik nap;ára be mutatott hiradások szer ént határozandónak kéri " 
A felek végül megegyeznek " el akarván minden villongásokat s atyafi

atlanságokat kerülni" [5] 
A ceglédi patikát Schütz András vásárolja meg. 
A vételár 5110 Ft, azonban Sr hütz csak 4300 Ft-ot tud fizetni. Öffner 

fánosné beperel! Se hütz Andrást és kiköti, hogy a vételár hátralékát az árvák 
gondnokának, Irimler Józsefnek haladéktalanul fizesse be [6] 
. A ceglédi, akkor még „Magyar királyhoz" nevet viselő gyógyszertár 1841-
ig Schütz Andrá.s tulajdonában van (1. ábia) 

Schütz András 1799-ben Esztergomban született, gyógyszerészmesteri ok
levelét 1819-ben szerezte. Beszél magyarul, németül, deákul, keveset tótul, 
mmt ez az 1840 évben kelt gyógyszertár-vizsgálatijegyzőkönyvben olvashat
juk Ugy~ezenjegyzókönyv a gyógyszerk'Ír nevét „Magyar királynál" címmel 
tünteti fel.\ 

1824-ben Schütz fiókpatika engedélyért is folyamodik Abonyba [7], Az 
engedélyt '[Oég ugyanabban az évben megkapja, de a jogállás jelölése nélkül, 
ami késób~bonyoldalmakat okoz [8] Nevezetesen 1827-ben az abonyi fiók
patikát Sch "tz jogtalanul eladja F olinus fánosnak 

Amikor Vranits Józsejlrsára kér patika nyitására engedélyt, Schütz veszé
lyeztetve _é~zi patikája jövedelmét és a meg.yéhez fordul azzal a kéréssel, hogy 
ne engedelyezzenek Irsára gyógyszertárat 

1 

1 
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Forgó Gyö1gy a megyei tisztio1vos Schütznek fogja pártját a következők
kel: „ .. a ceglédi patikával annyira meg vagyunk elégedve, hogy Irsán vagy 
Alber tin mái patika állltáiát nem tiak nem kivánnyuk, s6t az Czeglédre nézve, 
mely eddig mutatott pontossága é.s jóiága tekintetéb61, valóban köz pártfogást 
érdemel, magunk is károinak éi veszedelme.snek Iartyuk" [9], 

Schütz úgy látszik Cegléden kíván megtelepedni. Az abonyi eladott fiók
patika vételárából kifizeti a ceglédi patika vételárának hátralékát, és Cegléden 
házat épít Gondjai azonban sokasodnak. A perek egész smát kénytelen 
megindítani kintlévőségei behajtására. Ezek a perek évekig elhúzódnak. 

1837-ben Schütz kérelmezi, hogy Irsán fiókpatikát állíthasson, de kérését 
azzal utasí\ják el, hogy Kis-Abonyban lévő fiókpatikáját kinyitás után hama
rosan szembetún6 nyereséggel eladta és ez lehet a célja az irsai patikával is 
[10]. 

Ekko1 viszont olyan kérelmet nyújt be a megyéhez, hogy másnak se 
engedélyezzenek patikát nyitni Irsán .. 

Érdekes az elutasít.'ÍS indoklása: Schütz kérését azé1t utasítják el, me1t a 
kérvényt német nyelven írta és felszólítják, hogy írja meg magyaml [ 11]. 

Schütz végül 1841-ben többedmagával megpályázza Vörösvárt, és meg is 
kapja .. (Az eire vonatkozó adatok a vörösvári gyógysze1tár töiténeténél olvas
ható) 

A ceglédi gyógyszertár következő tulajdonosára vonatkozóan csak egy, 
levéltári okmányokkal nem igazolható adat van, amely az 1840-es évekre 
vonatkozik.. Az adat közl6je Ö1kényi Ferenczy Jósef, akinek Pest megye 
patikáiról írott könyvében az szerepel, hogy Cegléden ekkm Baltha János úr 
a tulajdonos. 

1859-ben már Persay (Perzsay) Sándor a ceglédi patika tulajdonosa 
[11]. 

Persay 1822-ben született, oklevelének kelte 1848. Persay idejében a 
gyógyszertár forgalma fellendül, ó már segédet és gyakornokot is tud tartani 
Sándor nevű fia a gyógyszerészi pályát választja és a későbbiekben újabb 
gyógyszertárat alapít Cegléden. 

1858-ban a HTT. megadja a ceglédi patikának a reáljogot, az engedélyezés 
száma 12820. Ekkor már „Szentlélekhez" néven szerepel a patika 

1874-ben Persay fiókpatika nyitására kér engedélyt, az engedélyt megkapja 
és a fiókpatikában okleveles gyógyszerészt alkalmaz [ 12] 

Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 1882-ben Cegléden egy reál
és egy fiókgyógysze1tár működik 

Időközben többen is kérelmeznek Ceglédre egy második patika nyitási 
engedélyét. 
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A második gyógysze1tár 1885-ben nyílik meg Cegléden, a patikaszemély
jogú és a „Reményhez" nevet kapja Tulajdonosa Horváth Kálmán okleveles 
gyógyszerész. 

1886-ban a Persay-féle patika átruházásra kerül a 12820 számon [13]. Új 
tulajdonosa Bohus Józiefokleveles gyógyszerész. A patika a századfordulóig 
Bohui tulajdonában van, majdiánosiy Géza veszi át 

A ceglédi második, ,,Reményhez" cúnzett gyógyszertára hamarosan szintén 
átruházásra ke1ül 1888-ban Zalay Ede vásárolja meg. Az átruházást a BM 
67187 sz alatt engedélyezik [14].. A gyógyszertár az államosításig a Zalay 
család birtokában van. 

Cegléd hmmadik gyógysze1tárára többen is benyújtják igényüket 
1897-ben Per say Sándor fia, Persay Elek kapja meg az engedélyt arra, hogy 

Cegléden a hmmadik gyógysze1tárat megnyithassa. 
A patika BM engedélyszáma 82654 és a „Megváltóhoz" nevet kapja 
Persay Elek tanulmányait Budapesten végezte, diplomájának kelte 1877 .. A 

gyógyszertár 1915-ig a Persay család, illetve rokonuk Dobos György tulajdo
nában mmad, 

A századfordulón mind a három ceglédi patika segédet is tart és jó anyagi 
kö1ülmények között dolgozik .. T ul~jdonosaik köztiszteletben álló egyének 

Dr 'Zalay Károly 1829-ben a Magymországi Gyógyszerész Egyesület Pest 
vármegye déli kerületének elnöke [15] 

IRODALOM 

1. Pallas Nagy Lexikon. Budapest, 1897. 
2. PL PPSVm Nemesi Közgy Jk IV.-3-a 312, 313, 1817. 
3. PL PPSVm Nemesi Közgy Jk. IV.-3-a 958, 1817. 
4. PL PPSVm Nemesi Közgy Jk IV.-3-a 1392 1817. 
5 .. PL PPSVm. Nemesi Közgy Jk IV.-3-a 3641 1822 
6 .. PL PPSVm .. Nemesi Közgy, Jk JV.-3-C 570, 5845, 1830 
7 OL Dep San 1773-1842 C66 9585, 3128, 1824 
8 .. PL PPSVm. Nemesi Közgy. Jk IV .. -3-C 1824. 
9 PPSVm Nemesi Közgy Jk IV -3-C 3046, 1846. 
10. PPSVm Nemesi Közgy Jk IV -3-C 6229, 1837 
11. PPSVm Nemesi Közgy Jk. IV -3-C 4332, 1837 
12 OL Kiegyezés K 150-IV-7 5356, 1879. 
13 OL Kiegyezés K 150-IV-7 55857 1886 
14. OL Kiegyezés K 150-IV-7 4198, 29635, 1887-ílS. 
15 Gyógyszerészi Évkönyvek 1890-1900 
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11 ábra Cegléd (volt Zalay patika) 
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Abony (Nagy-Abony) 

Abony a XVIII-XIX. sz-ban nagyközség, 1700 óta ismert település [1], 
1824-ben találkozunk először olyan adattal, hogy Abonyban gyógyszertár 
létesítésétkérelmeznék Ebben az esztendőben ketten is szándékoznak Abony
ban gyógyszertárat nyitni. 

Májusban Schütz András ceglédi patikus filiális gyógyszertár megnyitására, 
júniusban Véberiános vizsgázott gyógyszerészmester anya-gyógyszertár lé
tesítésére kér engedélyt [2, 3]. 

A környéken legközelebb Cegléden, Szolnokon és Nagykőrösön van patika 
Az abonyi földesuraság és a „Rendszerént való orvos" csak filiális gyógy

szertár létesítését javasolja [4].. A következő szöveggel terjeszt fel kérvényt a 
Helytartó Tanácshoz: 

,,Schütz András czeglédi patikus kéri, hogy Nagy-Abony mez6városbanfili
áli s Apothékátfelál/fthas son a nagyobb számra men6 Népességi tekintetébül. 
mely650 zsidókon és Számosföldes Ura.ságokon kfvül 9000 lelket számlál 
Azért is. hogy Abonyhoz leg közelebbfekv6 Szolnoki Apothéka 2112. aNagyk6-
rösi 3112 és Ceglédi két mérföldnyi távolságra lévén. a szomszéd Ujszász és 
Györgye helységekisazAbonyipatikát legközelebbr61 érik" [2].. 

A megye felterjesztésére a Hrr Schütz András részére engedélyezi a patika 
megnyitását [5].. 

Az irat azonban nem jelöli meg a patika jogállását, tehát, hogy anya-gyógy
szertár ként, vagy mint fiókpatika múködhet-e .. A későbbiekben ez a tény 
bonyoldalmakr a vezet. 

1825-ben Schütz András megnyitja az abonyi patikát 1827-ben viszont 
eladjaFolinusJánosnak, a szolnoki patika tulajdonosának. A vételárból Schütz 
részben ceglédi patikája vételárát kívánja törleszteni, részben épülő házának 
költségeit szeretné fedezni 

Folinus a patikát jóhiszeműen vásárolja meg, nem tudván, hogy az filiális 
gyógyszertár. Számára azért is kedvező, mert Abonyban kíván letelepedni A 
vételár 4200 Ft volt. 

Az abonyi patikát csak 1828-ban, a megyei hatóságok közbenjárására 
minősítik anya-gyógyszertárrá [6] (!ábra) .. 

Schütz a későbbiekben az abonyi patika eladása miatt hátrányos helyzetbe 
kerül, mert eljárását törvénytelennek minősítik, s mikor 183 7-ben Irsára kér 
fiókpatika engedélyt - hivatkozással a fentiekre - ezt megtagadják [7]. 

Folinus Iános 1786-ban, a Szatmár megyei Felsőbányán született, római 
katolikus vallású. Gyógyszerészmesteri oklevelét 1814-ben a pesti Kir. Tud .. 
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Egyetemen szerezte. 1827-1842-ig a Nagy-Abonyi ,,Reménységhez" címzett 
patika tulajdonosa (8]. 

Az 1840 .. évi gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyv szerint még semmi nem 
utal ana, hogy F olinus súlyos anyagi gondokkal küzdene. A vizsgálati jegy
zőkönyvben a következőket olvashatjuk: 

„Az elkészftettek lajstroma szorgalmatossan be vagyon frva 
A füves tárban létez6 mindenféle gyökerek. virágok, hélyak elegend6 

mennyiségben és1óknak találtattak. kivévén némelyeket a melyek az idei tavasz 
mostohasága miatt még eddig be nem szereztethettek. 

Az anyagitárban,pinczében és magában a gyógyszertárban található arvo si 
szerek vegytani próba szerekkel megvizsgálvajóknaktapasztaltattak, . A mér
gek és en~<en munkálkodó szerek el vannak zárva 

A mértékek igazak 
Pióczák vagynak 
Afels6bb helyen állapftott árszabás pontosan megtartaik" (IL ábra). 
F olinus azonban ekkorra már annyira el van adósodva, hogy egyik hitele

z6je, Paulovits János kéri a patika zár alá vételét [9]. 
. F~linus tiltakozik a zárolás ellen, és rura hivatkozik, hogy neki is tetemes 

kintlevőségei vannak. Megélhetését csak patikája és a mellette lév6 ecetgyár 
biztosítja [ 10] 

Falinus abonyi patikáját mégis zárolják, és már az 1841/42 évről származó 
szegényalapi receptek árát is a csődtömeg gondnoknak, Gál János táblabírónak 
fizetik ki (11] I . 

1843. márciusában ke1ül
1 
so1 a csődtömeg végrehajtási eljárásra Mivel 

Folinus az ítéletet nem engedi végrehajtani, karhatalom kire~delésére kerül 
sor[l2] 

Folinus súlyos helyzete tovább rnmlik, mert mruadék kintlévősége behajt
hatatlan 

1843. év június~a". Folinus János és felesége, Bender Regina olyan 
kérés~el fordul a csodtomeg gondnokhoz, hogy indítson eljárást adósunk, a 
Komarom megyében lakóBoboczkyiános ellen, ki nekik 1090 Ft-tal tartozik 
A Komárom megyei tanács azt válaszolja, hogy Boboczkynak viszont a tőle 
e.Ivitt gyógyszerek árával Spangraft Károly patikus taJtozik, tóle hajtsák be az 
osszeget. Sprangraft azonban szintén csőd alatt áll, de mivel nemesi telken 
lakik, a végrehajtás a megyének nem áll módjában. Az ügy a csódtörvényszék 
elé kerül [ 13 ]. 

Közben 1842 okt. 20-ánf olinuslános és felesége abonyi „Reménységhez" 
e .. gyógysze1tára nyílt árverésre került [14] A patikát Mayer Nepomukiános 
vásárolja meg. 
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Megjegyzendő, hogy az Osztrák Gyógyszerészi Újságban tévesen még 
1849-ben is Folinus Táno.s szerepel, mint az abonyi patika tulajdonosa [15]. 

Mayer János hamarosan rendbehozza a gyógyszertár ügyeit Abonyban, 
és többedmagával fiókpatika nyitására kér engedélyt Tápió-Szelére. Ugyan
ide pályázik patika jogosítványért KormuthAttila és Araszti Károly is [16]. 

A fiókpatika engedélyt végül Mayer kapja meg és Kormuth mint provizor 
átveszi a tápió-szelei fiók patika felügyeletét [17]. 

Az Abonyi patika rövid időre ScheftsikMihály tulajdonába kerül, ekkor már 
anyagilag teljesen rendezett és egy segéddel működik , 

Scheft„ikMihály 1828-ban született Gyógyszerészmesteri oklevelét 1850-
ben szerezte Budapesten [18]. 

Az abonyi patika 1867-ben kerül a Lukács család tul~jdonába. Először 
Lukács Ágoston nevén van .. Lukác,S Ágoston 1815-ben született és diplomáját 
1840-ben a pesti Kir Tud. Egyetemen szerezte. 1887-tól fia, Lukács Gyula a 
reál jogú gyógyszertár tulajdqnosa (diploma kelte 1882.) [19]. 

A gyógyszertár nevét a századfordulón, 1900-ban változtatják meg, 
ekkor kapja a „Szűz Mária" nevet 1904-ig marad a Lukács család birtoká

ban [20]. 

IRODALOM 
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2. ül Dep. San 1773-1842 C 66. F. 5. P 33 .. 9585 sz 1824 
3 OL Dep. San. 1773-1842. C 66. F. 5. P 66-3128 sz. 1824. 
4. Pm Lt. PPSVm Nemesi Közgy . .Jk IV.-3-C 4763 s .. 1824 
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10. Pm. U PPSVm. Nemesi Közgy. Jk IV.-3-C 3769 sz. 1840 .. 
1 L Pm Lt PPSVm Nemesi Közgy .Jk IV.-3-C 7337. sz .. 1842. 
12 Pm U. PPSVm Nemesi Közgy. Jk JV -3-C 934/9. sz. 1843. 
13 Pm .. )-t. PPSVm Nemesi Közgy Jk JV -3-C. 4196 sz. 1843 
14. ül D 122. Statt. halt.Abt Ofen 18 77'7 sz. 1857. 
15 .. Öst Ztscht Pharm Ehrmann 549. P 1849. 
16. ül D. 122. Statthalt Abt. Ofen 1675 .. sz 1859 
17.. Linzbauer Statistic d Med .. Stand 1859 

18 Linzbauer . Statistic. d Med. Stand. 1859. 
19 .. Oláh Gy Az Eü. Személyzet Bp. 1876. 
20. Schédy 5. Gyógysz Naptára Bp .. 1880 
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Zsámbék 

Zsámbék eredetileg a francia származású Aynard nemzetség birroka volt, 
1186-ban lil Béla adományozta a családnak. A településmagvaaXill. sz .. -ból, 
a zsámbéki prépostság megalapításának idejéből származik. Már a török id6k 
előtt is jelentős település volt A török hódoltság idején egy pasa székhelye. A 
későbbi harcok során a törökök feldúlják, ekkor pusztul el egykori vára is .. 

Zsámbék megmaradt épületeit az 1761. évi földrengés, lakosait a pestis tize
deli. A XVIIl-XIX. sz. fordulóra lakosainak száma már eléri a 4000 lelket [1] .. 

A zsámbéki patikára vonatkozóan az első adat 1825. évi febr. 15-ról 
keltezett irat, amelyben Kunszt lános patikárius azt kéri, hogy patikáját Na
mesztiról Zsámbékra helyezhesse. Ott patikát akar nyitni, amit az uradalom és 
a lakosság, valamint az előterjesztő Miskey Imre alszolgabfró is igen támogat 
Majd felsorolja, hogy Tök, Perbál, Gyarmat, Gyermely, Ung, Tinnye, Piliscsa
ba, Jenő, Telki, Pály, Bia, Etyek, Bitsek, Mány, összesen 27549 lélek tartozik 
Zsámbékhoz [2] 

A megye június 9-én továbbítja a HIT -hoz a kérelmet, a következő javas
lattal: 

„Felséges Ur 
l/let6Iárásbéli Szolga Biránknak ésfő Orvosunknak, a más napon eln6nkbe 

terjesztett a béli tud6.sltá.sunkat melyben jelenték hogy Kunszt Jánosnak ama 
kérése eránt hogy Zsámbékon Patikát állllhassonfe/ az il/et6 Uradalomnak a 
meg ha/gatása mellett meg vizsgálván úgy találtuk légyen hogy a körül be/öl 
fekv6 Helységekben találtatott Népesség tekintetéb61 Zsámbékon egy Patiká
nak fel ál/ltása szüksége s légyen, és ezt valamint aföldes Uraság ugy a lakosok 
is óhajtják Cs. K Fölségednek és a NM K.H Tanátsnake tárgyban kelt. Febr 
13-árul a 3799 szám alatt költ kegyelmes kegyes érteslt6 leve/ek következésé
ben a köz/öu lnstantiának itt vis szmekesztése mellett azzal az alázatos kéréssel 
bátorkodunk fel küldeni, hogy a foglaltakban lévő Tudósllásban elé hozott 
környü/ állásnak tekintetéből mi is szükségesnek /áttyuk azon Patikának fel 
állltását" [3] (lábra) 

A beadványtól számítva, alig fél év alatt megérkezik a zsámbéki patika 
felállításának engedélye az aláíró József nádor. 

Idézet az okiratból: 
„lllusztrii,főrisztelend1r. nemes uraim T 
A Június 9-i ke/tezésrJ. 2112 sz jelentésükre válaszolva é!lesltjük Az önök 

által mellékelt kérésére, amelyben Kunszt !ános megyénkben, Zsámbék köz
ségben patika fe/állltását kéri, engedélyezzük A /egfirbb e/őlrások .szerint, 
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a rendeleteknek megfe/e/6en kell a patikát vezetni Felsőbb helyről mind
ég szükséges a patika vizsgálata Err61 a kérelmezőt az irat hátlapján kiak
tattuk 

A m kir Helytartótanács Budán június 27-én 1825. esztendőben 
!ózsefnádor Fekete György" 

[4]. 
Alig telepszik meg Kunszt Zsámbékon, amikor veszélyeztetve érzi patikája 

jövedelmét, mert Szeth Antal csákvári patikáját a közeli Bicskéra kívánja 
helyezni [5].. Kunszt kérelmezi, hogy Szeth részére ne adják ki Bicskére a 
patikaengedélyt 

4 év múlva viszont Kunszt kívánja patikáját Bicskére áthelyezni, de kérését 
elutasítják [6]. 

Kunszt 1834-ig marad Zsámbékon, ekkm adja el patikáját Groejftner 
Ferencnek és visszavonul Fehér megyébe, ahol saját kuriáján nyit pati
kát (7]. 

Zsámbéki adósaival 1840-ben bekövetkezett haláláig pereskedik [8] 
Groejftner Xavér Ferenc a Vas megyei Kőszegen 1803-ban született, rom 

kat vallású Gyógyszerészmesteri oklevelét Bécsben 1827-ben szerezte .. Be
szél magyarul, németül, tótul és deákul. 

Az 1840 évi gyógyszertár-vizsgálatijegyz6könyv tanúsága szerint segédet, 
vagy gyakornokot nem tart A „Magyar Koronához" neveztetett zsámbéki 
gyógyszertár tulajdonosa. Példásan vezeti szépen berendezett, jól felszerelt 
gyógyszert.-\rát 

„Az anyag tárban valamint az ékesitett Gyógyszertárban található minden 
[éle próba szerek állal megvizsgált Gyógyszerek hibát/anaknak tapasz
ta/tattak, á/taljában az egész Gyógyszertár kellő e/rendelése a gyógyszatáras 
Ur szorgalmas és ügyes voltára mutat" - olvashatjuk többek között ajegyző
könyvben [9] (II. ábra) 

Groefftner működése alatt a zsámbéki patika szépen fejlődésnek indul, 
később már tanulót is tud tartani. Zsámbék lakosságának száma ekkor 3614, 
hozzá tartozik Tinnye és Fót is. 

Groejftnei időközben megpályázza előbb Vörösvárt, (1840) majd 1852-ben 
Bicskét is [ 10, 11] Kérését mindkét esetben elutasítják. 

A Zsámbéki patika 1859-ben kapja meg a reáljogot [12].. Groefftnert 
anyagilag súlyosan érinti, hogy 1864-ben patikáját kirabolják [ 13 ].. 

1867-ben már Gwefftner özvegye a zsámbéki patika tulajdonosa és Gra
ejftner Gyula a kezelője. 

Groefftner Gyula 1839-ben született, diplomáját a pesti Kir. Tud. Egyete
men szerezte [14] 
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1874-t6l 1879-ig már 6 a zsámbéki patika tulajdonosa [15]. I6le vásárolja 
meg a patikát Erö:s Gyula [16]. A patika az Er6s örökösök birtokában marad, 
1909-t6l béil6jeRubintGyula, majd 1916-tól Pesthy Mihály [ 17] Zsámbéknak 
1888-ban Tinnyén fiókpatikája van. 

A nagymúltú település legfőbb nevezetessége mellett - ez az Árpád-kori 
templomrom - érdemes megjegyezni, hogy gyógyszertára is közel 180 éve 
folyamatosan működik Egyike a mai Pest megye legrégibb patikáinak 

IRODALOM 
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Ila ábrn. PML. IV J C. 1-2112 1825 
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I/b. ábra PML IV. 3 C 1·3095 1825 II. ábra. OL: tihn C. 66. I. 3. Nr „ 560 sz. 1842 
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Pilis 

Pilis nagyközség a XIX században a Beleznay grófok (pilisi grófok) 
uradalmához taitozott A kiterjedt birtokot Il Ferdinánd adományozta a csa
ládnak[!]. 

Abban a korban a patika létesítéséhez szükséges volt a mindenkori kegyúr 
hozzájárulása, ill. engedélye. 

1826-ban található az első adat rura vonatkozóan, hogy patikanyitási enge
délyért Pilisre többen is folyamodnak. Elsők között 1826.. évi június 12-én 
Vránit.s József az egyik folyamodó. Forgó György ,,rendszerénti" orvos Vrá
nitsot a következőkben így ajánlja: 

„A Nemes Vármegye a folyamodó Vránits Józsefnek, ki egyéb eránt nem 
t<ak el6lmutatott Bizonyság Levelei énelmében, hanem több nevezetes és a 
dolgokhoz ért6 Név .szerént pedig Schu<ter János Chémia Professor Urnak 
különös ajánlásánál fogva igen ügyes, tapasztalt, és Tudós Patikáros és 
emberséges jó ember ... [2] 

Vranits először Alberti mezóvárosban szeretne patikát állítani. Pest-Pilis
Solt megye rendjei azonban azt javsolják, hogy ne Alberti kapjon patika 
engedélyt, hanem Pilis 

Egyidejűleg Schütz András ceglédi patikus is Pilisre pályázik, és ugyanak
kor azt is kérelmezi, hogy Albertiben ne engedélyezzék Vránitsnak patika 
létesítését s ezt a következőkkel indokolja: 

„Azért mivel több patikának fel állftása által a patika szerek a márfenn álló 
patikában nem kelnének, és igya Patikárusoka betegek számokra károk nélkül 
nem egyéb hanem csak megromlott sze1eket kénte/enitettnének adni, mivel 
magok károkkal patikájokat fel nem tanhatnák és igy a köz egészségbeli 
bátorság rövid id6 mulva el veszne " [3] 

A vármegye Schütz kérését azzal az indokkal utasítja el, hogy neki már 
filiális patikája van Abonyban 

Ugyancsak Pilisre pályázik MaJC" József, Petz pesti patikus sógora is 
[4]. 

Végül Forgó György megyei főorvos az HIT-hoz benyújtott kérvényében 
a következőket írja: 

„ Vránits József kinek a patikafelál/ircha a helybeli Föld e s Uraság Közben
járásánál fogva két izben volt már szeremséje a TI< Ns Vármegyétcíl enge
delmet nyerni mái az egész patika olly jó rendben és a hely 
környülál/ásaihoz képest eléggé e/krilzülve és a legjobb szerekkel (ezek ti 
most többnyire a Pesti Patikárosoknak adományaik) megrakva találva, hogy 
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Vránitmak szerentséje lészen patikája megvizsgáltatására és kinyitására en
gedelmet nyerni, azt azonnal fel nyithatja." [5] 

A patika engedélyének kelte 1827. jún. 17., eng. sz. 16616 [3]. 
A környéken ekkor Soroksáron, Gödöllőn, Cegléden, Abonyban, Kőrösön 

és Kecskeméten van patika. A lakosság száma ez 1826.. évi adatok szerint Irsán 
1848, Albertiben 1692, Pilisen 1691 

Mielőtt a pilisi patika további történetével foglalkoznánk érdemes megis
merkednünk egy rendkívül hányatott sorsú patikus, a szerencsétlen Vránits 
fózsef életútjával. Olvasva életrajzát - egy későbbi kérvényben - megfogha
tatlan, hogy egy olyan jól képzett, kifogástalan magataitású, szorgalmas és 
többre hivatott egyén, milyen okok miatt lép a züllés útjára és válik erkölcsileg, 
anyagilag egyaránt megbizhatatlanná 

Vránits fózsef Pesten született, róm kat. vallású. 1804-ben Budán János 
Ferenc Léser bizonyítja, hogy V1ánits fózsef, „Magyar Korona" névű patiká
jában a tirocinális vizsgához szükséges gyakorlatokat elvégezte, és Retteg 
Ferenc megyei főorvos úr előtt vizsgáit summa cum laude letette, valamint a 
nála eltöltött időben kiemelkedően dicséretes magataitást tanúsított 

1806-banLéser Vránitsot, mint igen igyekvő, tudományokban megfelelően 
jártas szorgalmas és becsületes egyént a gyógyszerészmesteri képesítésre 
javasolja 

A következő irat 1807-ben kelt Eckstein Ferenc a pesti Orvostudományi 
Egyetem dékánja igazolja, hogy V1ánits József vizsgáit Eckstein Ferenc, az 
orvostudomány professom és Winterl JózsefJakab, a chémia professma előtt 
letette és a gyógyszerészmesteri oklevelet elnyerte, valamint a gyakorlatoknak 
is eleget tett 

1809. szept. 3-án Zablatzky Antal a nagyszombati „Egyszarvúhoz" címzett 
patika tulajdonosa Vránits Józsefet minden tekintetben kiváló tulajdonságok
kal rendelkező, kifogástalan viselkedésű egyénnek jellemzi. 

181 L év augusztusáig Vránits Hein Gyö1 gy előbb balassagyarmati, majd 
székesfehérvári patikájában mint provizor működik, a tulajdonos legnagyobb 
megelégedésére 

1815-ben Vránits Schaltenbach József várbeli patikájában kifogás~'llanul 
dolgozik. 

J 816-ban viszont már Pallai E11uíkatona főgyógyszerész írja, hogy Vránits 
József a kassai katonai kórház patikájában dicséretes szorgalommal dolgozott 
[6] 

A húszas években Vránit.snak Munkácson van patikája és ekkortól Vránits 
minden tekintetben megváltozik Tékozló életet folytat, anyagi zavarokba 
kerül, pereskedik, végül teljesen tönkremegy 
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Ekkor kérvényezi Pilisre a patikajogot, természetesen anyagi cs6dje követ
keztében a gyógyszertárat öner6b61 felállítani nem tudja .. A vánnegye kétszer 
is felszólítja, hogy patikáját rendezze be és szerelje feL Ekkor segítségére siet 
Vranits Ignác testvére, akinek Pesten van patikája, valamint több más pesti 
patikus is. Beleznay gróf 2000 Ft-tal segíti és a patika részére bérmentesen 
épületet is biztosít 

Vranit< 4 évig marad Pilisen Erről az időr61 szóljon felesége, Sessel Anna 
panaszlevele és kérvénye a „ Tekintetes Nemei Vármegyéhez" [7] 

„Minektuán Férjem Vránits József Patikárius a Munkát.ion lévó patikáját 
ez elótt 4 eiztendókkel rossz gazdálkodása, s tékozlása által elvesztette volna: 
5 neveletle_n apró Leány Gyermekeimmel a végsó inségbe nyomorúságba 
jutottam. Artatlan Gyermekimet az éhen halástól megmeneni kívánván a 
könyörüli'í Keresztényekhez folyanwdtam, kiknek is buzgó adakozásaikból 
midón egynéhány száz forintokat óizve zsugorgattam, s a Pesti és Budai 
Patikárusoktól Patikai Szereket öszve kódulgattam Férjem a Nagy Méltóságú 
Magyar Királyi Helytartó fonátshoz folyarrwdott, hogy. Pest Vármegyébe 
helyeztesien Pilis Mezi'í Városában egy patika fe/l állltása eránt Melyet 
<mint meg nyert e folyó esztend,5ben a patikát azonnal felállftotta. - De 
fájdalom a patika allig, hogy felállott, Férjem benne megrögzött ro.ssz erkölt
sénélfogvást, nem hogy gazdálkodott, és a e sekélyjövedelmecskét megtakari
totta volna, hanem azt napról napra tékozlotta " 

A továbbiakban Vránitsné kéri, hogy a patikát vegyék zárgondnoksága 
alá, árverezzék el és utalják az összeget 5 apró gyermeke és a maga részére 
(Lábra). 

Vránits el6bb feleségével és Ignác nevű testvérével pereskedik, végül 
megegyeznek [7] 

1831-ben Vránits azzal a kéréssel fordul a vármegyéhez, hogy Pilisen lévő 
patikáját Bitske helységpe vihesse át. Kérését azzal indokolja, hogy a földesúr 
nem váltotta be ígéretét és házbért kér, valamint a kömyez6 községek Nyá
regyháza, Irsa, Alberti és Monor, továbbá Tápió-Sáp, Tinnye, Pánd is szíve
sebben járna Bicskére patikába [8] (11 ábra). 

1833. nov 13-án Vránit.s patikáját - engedély alapján - átteszi Bicskére. 
Kés6bb még találkozunk más településeken is Vránit< nevével [9] 

Pilisen tehát a patika 1833-ban ideiglenesen megszűnik. 
Közel 50 évig Pilisen nem működik patika, csak 1878-ban kérvényezi 

Cienyus Dezsi'í gyógyszerészmester, hogy patikát nyithasson. Kérését azzal 
utasítják el, hogy az károsítaná Alberti és Monor jövedelmét [ 10] 

1882-ben özv. Tolnay Ká1olyné, az albertirsai patika tulajdonosa és bérlője 
Rákos Lajos együttesen kérnek fiókpatika engedélyezését Pilisre 

94 

··~ 

Velük egyid6ben ugyanezt kérik még ketten, nevezetesen Nagy Ióuefés 
Periay Gyula is. Mindkettőjüket elutasítják azzal az indokkal, hogy az alber
tirsai patika addig a legnagyobb megelégedéssel működött, így TOinay Károly
né kapja meg a fiókpatika engedélyt, a „Magyar Királyhoz" néven 1882-ben .. 
Az engedély száma 37210. Anya-gyógyszertára az albertirsai patika 

Az engedély kiköti, hogy köteles szakképzett vezet6t alkalmazni, a patikát 
1 év alatt tökéletesen felszerelni és megnyitni 

A fiókpatika felügyelője Vargaszky Kázmér gyógyszerész mester. Diplo
máját a pesti Tudomány Egyetemen 1882-ben szerezte. A patikavizsgálati 
jegyz6könyv a gyógyszertárat kifogástalannak minősíti, többek között a patika 
elhelyezését is feltünteti: országút mellett, keleti fekvésű [11]. 

1883-tól a tulajdonos Rákos Lajos, a továbbiakban csak a bérl6k változnak, 
1890-t61 Hojjman Adolf, majd Ráth Ferenc és Trajtler Z'.olrán bérlik [12]. 

Az évkönyvek a pilisi patika alapítási évét 1896-ban jelölik. Ez az adat 
azonban téves, ugyanis a levéltári okiratok szerint a pilisi önálló gyógyszertár 
nyitási engedélyének kelte 1890. nov. 7 , eng. sz. 41785 

Az engedély Rákos Lajos nevére szóL A patika a „Magyar Királyhoz" 
címen kerül bejegyzésre. 

Rákos Lajos Szegeden született 1854-ben, diplomáját 1877-ben a pesti 
egyetemen szerezte. 1873-tól F auier Antalnál, 1877-t6l Bier Ar no/dnál segéd 
Pesten, majd özv. Tolnay Károlynénál Albertirsán - mint a patika kezelője -
működik 1883-tól a pilisi fiókpatika kezelője, 1890-tól a patika tulajdonosa. 
Pilishez tartozik Nyáregyháza, Bénye. Káva, Vasad és Pánd, a patika forgalma 
évi 2429 Ft Ilyen forgalom mellett 1890-ben kapja meg a pilisi patika az 
önállóságotRákos Lajos nevére [13] 

IRODALOM 
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Ub. ábra. PML PPSVn1 Közgy„ Jk 1-3390 1829 

II/a. ábu PML PPSVm Közgy. Jk 1-336211!32 
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II/b. ábra PML PPSV111 Közgy. Jk„ 1-33621832. 
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Tápióbicske 

A kis település az ősi Bicskey birtokhoz tartozott A Bicskey család ezt a 
birtokot még az Árpád-házi királyok idejében kapta Tápióbicskének a XVIII. 
sz. ötvenes éveiben is csak 2459 lakosa volt[!]. 

Ezek ellenére patikája a megye korai alapítású gyógyszertárai közé tartozik 
Az első adat Tápióbicskére vonatkozóan 1825-b61 származik [2]. 
Szeth Antal csákvári patikus kéri, hogy gyógyszertárát Bicskére helyezhes

se Ugyanakkor Kunszt János zsámbéki gyógyszerész ez ellen tiltakozik a 
megyénél, mert patikája jövedelmét veszélyeztetve látja Szeth a beadványát 
vissza is vonja [3] 

Az évkönyvek a bicskei patika alapítási évét 1827-re jelzik. A levéltári 
adatok alapján azonban a hányatott sorsú Vránits József csak 1831-ben nyújt 
be kérvényt a megyéhez, hogy adósságokkal terhelt gyógyszertárát Pilisről 
I ápióbicskére áthelyezhesse. Kérését azzal indokolja, hogy Pilisen már tönk
rement, többek között az uraság az ígért anyagi támogatását sem váltotta be. 
(Vránits részletes életútjának ismertetése a pilisi gyógyszertár történeténél 
olvasható) [4, 5] 

A HTT az 1828 évi határozata alapján engedélyezi egy gyógyszertár létesí
tését I ál'ióbicskén, azonban azzal a megkötéssel, hogy a patika el nem adható. 
Ez a körülmény majd akés6bbi tulajdonos esetében olyan következményekkel 
jár, hogy a patikára vonatkozó reáljog kérését első ízben elutasítják [ 6] 

Vránits Tápióbicskén sem tud megmaradni, adósságai halmozódnak Hite
lez(Íje, Végh Mátyás kéri a tápióbicskei patika zár alá vételét [7]. A felek végül 
megegyeznek, az eljárást megszüntetik Az új tulajdonos Végh Gábor, Végh 
Mátyás fia .. Vránits az eladott patika árából kifizeti testvérbátyját, Vránit.s 
Ignácot, továbbá pesti hitelezőit és 500 Ft, zárolás alá kerül [8, 9]. 

A Végh család évekig tartó pereskedésbe keveredik a Czagányi családdal, 
ugyanis Végh Mátyás halála után a kiskorú örökösök vagyonának kezelője és 
az árvák gyámja Czagányi Albert lett, kit a család hűtlen kezeléssel vádol. 
Végh Gábor tápióbicskei patikus keresetet indít Czagányi ellen, a pereskedés 
közel 10 évig húzódik, míg a megegyezés létJejön [10]. 

Időközben a Vránits idejében teljesen elhanyagolt és mostoha körülmények 
között működő patikát Végh Gábor rendbehozza, megfelelőbb helyiségbe 
áttelepíti, bár még így is akad kifogásolni való, amit az 1840 .. évben kelt 
gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyve is igazol 

„ afogyasztottakkönyve szorgalnuitosan be van irva. Az egész gyógyszer
tár már alkalmatosabb és tágasabb hely1e által tétetett, a hol már a füve.s 
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tárban alkalmatos padlás é.s az anyag szereknek e ezé/arányos hely találtatik 
Csak az az egy kivető, hogy a készltó hely a fózó konyhátul még nincs 
kiválasztva. 

Mint az Anyag tárban mint magában a sokkal csinosabban e/rendezett 
Gyógyszertárban mindenféle gyógyszerek vegytani .szerek által megvizsgálva 
jÓknak é.s hibátlanoknak tapasztaltattak Általjában mindenütt a tisztaság és 
szorgalomkitl1n6 " [11]. 

Végh Gábor ekkor még csak25 éves, Oszláron,Pest vármegyében született 
Egyetemi tanulmányait Pesten végezte, diplomáját 1837-ben szerezte. 

1846-ban még Végh Gábor a tápióbicskei patika tulajdonosa, mint ezt egy 
beadvány igazolja [12] Az abonyi gyógyszertár filiálisaa Tápio-Szeleipatika, 
melyre Mayer Iános önálló patikaengedélyétkéri.. Végh arra hivatkozik, hogy 
ez számára a végromlást okozná, ne engedjék az önálló patika létesítését 

Ellen6rizhetetlen az osztrák Gyógyszerészi Zsebkönyv adata, mely szerint 
1849-ben a tápióbicskei patika Lukáchy Iúzseftulajdonában volna [13] 

Lukácsit a magyar Gyógyszerészeti Zsebnaptár 1862-ben a dunapataji 
gyógyszertár tulajdonosaként említi. 

Végh Gábor 1852-ben jóhiszeműen eladja a tápióbicskei patikát Gruber .Jó
zsefnek, annak ellenére, hogy az 1827 nov 16-án kelt4429 sz. iratban Vránits 
eredetileg úgy kapta meg a tápióbicskei patika nyitási engedélyét, hogy az el 
nem adható („nullum jus venalerelateadhanc. Apothekarn tribuatur .... ") [ 14 ]. 

Ezért mikor Gruber József 1860-ban kéri, hogy gyógyszertára elnyerje a 
reál jogot, hivatkozással a HTT. korábbi rendeletére, kérését elutasítják [6, 15] 

Gruber József tanulmányait a pesti egyetemen végezte, diplomát 1857-ben 
nyert 1874-ig marad Tápióbicskén [16]. 

1875-1878-ig a tápióbicskei „Megváltó" patikában Baksay Béla gyógysze
részmester működik .. Baksay 1849-ben születt és Budapesten 1873-ban diplo
máit [17]. 

1879-·t61 a patika tulajonosa Szucsánszky Károly, 1824-ben született 
Gyógyszerészi diplomáját 1854-ben a pesti egyetemen szerezte [18] 

A patika a századfordulón is a Szucsánszky család tulajdonában volt 
A reáljogot a HTT csak 1866-ban 20016 sz-on adta meg [19] 
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Nagymaros 

A szép fekvésű helység, már a XIV. sz-ban is jelentős település Nagy
részt német telepesek lakják, akiknek I. Károly 1324-ben a német szabad 
királyi városok jogait adományozta. Előbb Nógrád, majd Hont és jelenleg 
Pest megyéhez tartozik Lakosainak száma a XIX. sz. végére elérte a 3508-at 
[l]. 

Első patikája a mai Pest megyében a korán alapított gyógyszertárak között 
szerepel. 

Elsők között Svirbély József kér patika nyitására engedélyt Nagymarosra 
Svirbély ekkor friss diplomás, viszont működési bizonyítványai igazolják, 
hogy nagy gyakorlattal rendelkezik. 1826-tól patikában dolgozik Budán, Po
zsonyban, Varasdon, Szegeden és Miskolcon 

Svir béry József a Zemplén megyei Töketerebesen született Diplomát csak 
27 éves kmában, 1834-ben szerzett Tanulmányait a pesti egyetemen végezte 
Diplomájában a kor legkiválóbb professzorainak neve szerepel, többek között 
Lenhossék és Schuster nevével találkozunk [2, 3] (I ábra). 

Nagymaros mezőváros 18.13-ban folyamodik patika felállítási engedélyért, 
lakosainak száma ekkOI 3000 

Patika legközelebb Vácon és Esztergomban van. A felterjesztett kérvény
ben az szerepel, hogy , egy megyebeli Bet,1ületbül való Sebész tanya laká,át 
ama Patikának fel állitásárafel ajánlotta." 

Svirbély József 1834. márc. 8-án kér patikajogot Nagymarosra és még 
ugyanabban a hónapban engedélyezik részére a patika megnyitását Az enge
délyt azzal a kikötéssel kapja, hogy az újonnan felállított patikát el nem adhatja 
[2]. 

Stéger János megyei főorvos végzi el az első patikavizsgálatot. Ritkaság 
számba megy ez a magyarnyelvű és részletesebb vizsgálati jegyzőkönyv. A 
levéltáii anyagban a megye patikavizsgálataira vonatlrnzóan eddig latin, vagy 
német nyelvű, vagy csak egészen szűkszavú jelentések fordultak elő. Érdemes
nek vélem ezért a jegyzőkönyv idézését: 

„A N Méltóságú Kr Helytartó tanán, és a I ekintetes Karok és Rendek 
kegyes engedelme mellett, Nagy-Maros Mező Várossában a Gyógy-szer-tár 
felálliltatván annak vizsgálatát az alul irttak e folyó esztendő Januárius e/,só 
napjaiban végbe vittük mellyrül is alázatos !elenté.sünket a I ekintetes Rendek 
elébe terjesztjük 

Minekutánna a hely szinire érkeztünk volna azonnal annak Elöljárói buzgó 
örömöket, és háládatos érzelmeiket jelentették a Gyógy-szer-tár fel ál/ftás 
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engedelméért, melly után Svirbély Jósej Gyógyszer tárnok be mutatván a 
vizsgálathoz fogtunk 

Az Épület, a mel/yben a Patika helyeztetik a piacz közepén alkalmatos 
helyen /évén czéljának megfelel, maga a Gyógy-.szer-tór, tágas, világos terem 
küÍső tekintetre, ajó rendnek tisztaságnak és e sinosságnakjeleit mutatta. Ezzel 
meg lévén elégedve számos orvosi szereket Chémiai próbára vitettünk, úgy 
mint: 

A növények közül több füveket, virágokat, héj jakat, fa, és gyökér béli 
szemeket 

A Chémia által készültekbül.· a savaknak, le vont vizeknek, le vont és 
kinyomott olajoknak, kenötsöknek, flastromoknak, vonatoknak mindennemlÍ. 
készftményeit, a Kánfort, pézsmát, és ópiunwt 

A gyanus szereket zár alatt, a Patikabéli edényeket tisztáknak, a mértékeket 
valódiaknak lenni találtuk. 

Minden meg próbált Gyógy-szerek ki állván a próbát, meg engedtük a 
Gyógyszer tárnoknakaPatika meg nyitását, és a szereknek e sakDiplomatizált 
orvos által rendelendő árultatásukat, serkentvén ötet utóbbi szorgalomra, 
ügyességre, és aNM.M KH tanát.s által adott utólsó árszabás, pontos és lelki 
esméretes meg tartására 

Stéger Iáno.sfö orvos 
s.k" 

[4] 
Svú bély eleinte gondosan vezeti patikáját, de pár év alatt olyan anyagi 

nehézségei táinadnak, hogy kénytelen a gyógyszerszámlák várható költségei
nek egyharmadát el6legként a tanácstól kérni - s mint írja -, különben 
fennakadás támad a gyógyszerellátásban [5] 

Ezek ellenére mind a 1837., mind az 1839. évben megejtett patikavizsgálat 
a gyógyszertár állapotát kifogástalannak minősíti 

1840 .. márciusától azonban sokasodnak a panaszok, részben a gyógyszerel
látás, részben Svirbély személye ellen Hont megye kéri, hogy visszaélés~k 
miatt Svirbély nagymarosi patik.1ját zárják be. A gyógyszertárat zár_ alá veszik 
és Svir bé ly ellen tisztiügyészi eljárás indul A zárolás országos kihudetésre 
kerül 

A jegyzőkönyvek nem tartalmazzák, hogy milyen vádak, visszaélések 

alapján ítélik el Svirbélyt , „ . . „ . 
1841 januárjában Nagymaros lakossága és elol1arósága kén a patika UJbóh 

kinyitását [ 6] 
Arra vonatkozóan azonban nincs adat, hogy 1841-1858 között gyógyszer

táI üzemelt volna 
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Levéltári adatok azt igazolják, hogy a nagymarosi patika tulajdonosa 1858-
ban Kovamik Kdroly gyógyszerészmester Kovart<ik 1816-ban született és 
diplomáját a pesti egyetemen 1838-ban szerezte [7] 

Kavar t<ik 1881-ben bekövetkezett halála után a patika rövid időre a Kovart
sik örökösök tulajdonába kerül. A család hamarosan kénytelen eladni. A vevő 
Thurnbeck Adolfné, aki fia részére veszi meg a patikát és egyelőre bérbe adja 
A bérló előbb 1884-1890-ig Ihurman Lajos, majd 1891-1894-ig Vrményi 
Gyula bérli, végül kezelője Ozarovizky Béla. Thur nbeck Kdrolycsak 1898-ban 
veszi át a patikát 

A nagymarosi reáljogú „Isteni gondviselés" nevű patika a századfordulón 
is a Ihurnbeck család birtokában van [8, 9] 

IRODALOM 
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Dunavecse 

A dunavecsei gyógyszertár a megye korai alapítású patikái közé tarto

zik 
Klimkó András 1835 .. márc. 23-i keltezéssel kér gyógyszertárnyitási enge

délyt Dunavecsére, kérését a földesúr is támogatja, mint ezt a Nemesi Közgyű
lési Jegyzőkönyv 922.. számú bejegyzése is igazolja[!]. 

1835 nov. 18-án a 30814 sz. Intéző Levéllel Klimkó engedélyt kap a 
patika megnyitására, azzal a megkötéssel, hogy a gyógyszertárat el nem 
adhatja 

Alig egy év múlva azonban Klimkó újabb kéréssel fordul a megyei ható
ságokhoz, a következőket írja: „ mivel azon házat melyben a patika felál
/ittatott a helybeni elöljárók eladván annak helyében ottan más alkalmatoi 
házat nem talál patikájának Kiskörösre leendö általtétele neki engedte11ék 
meg" [2] 

Klimkó kérését elutasítják és az 1836. évi június 22-én megejtett f6orvosi 
vizsgálat a gyógyszertárat megvizsgálta és . rendben valónak találta," a 
patika megnyitását 4383. jk számon engedélyezte .. A jegyzőkönyv aláírói 
Schmidt János főorvos és Barra István urak [3] 

Klimkó múködése Dunavecsén nem zavartalan. kintlévőségeit sem tudja 
behajtani. többek között Schitzer seborvos is adósa [4]. 

Panasszal fordul a Nemesi Közgyűléshez a seborvosok ellen, mert gyógy
szert árulnak. 

Tantó <ebé.sz aki egy kis darab maga kész(tett diák falastromot, 
melynek ára 114 korona, 2-3 forinton adott, hozzá téve, hogy az igen 
híres londoni tapasz és hogy Magyar országban sehol sem találtatik" 
[5] 

Ellentmondó adatokat találunk a dunavecsei gyógyszertár tulajdonosára 
vonatkozóan az osztrák gyógyszerészi zsebkönyvben 1849- és 1859-re vonat
kozóan. mert részben Szmzenka özvegyét, részben Klimkó nevét említi mint 
jogtulajdonost [ 6]. 

1875-ben a gyógyszertár Beszédes Gyula nevén van 
Beszédes Gyula 1843-ban született, egyetemi tanulmányait a pesti egyete

men végezte és 1868-ban diplomáit. Oláh adatai szerint a dunavecsei gyógy
szertárat csak 1869-ben alapították [7] Esetleg fellelhető levéltári adatok 
igazolhatnák, hogy 1849-1875 között működött-e gyógyszertár Dunavecsén 
és kinek a tulajdonában, vagy l 869-ben újra kérvényezték-e? 1867-ben Bauer 
Adolf a dunavecsei patika tulajdonosa 
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Alberti-Irsa, Albertirsa 

A két település közeli fekvése következtében a gyógyszertárra vonatkozó 
fonások hol Alberti!, hol Irsát emlegetik. A helységekben létesítendő első 
gyógyszertárra vonatkozó levéltári adat 182~ból származik, majd közel 10 
évig kell várni az első gyógyszertár megalapítására. 

1826-ban többen is folyamodnak patikaengedélyértAlberti mezővárosban, 
így Schütz András, Major József és Vránits József[!]. 

Pest-Pilis-Solt megye rendjei azonban úgy látják jónak, hogy ne AJbertbe 
engedélyezzék a patika megnyitását, hanem Pilisre, és a jogot Vránits kapja 
meg. 

1837-ben Schütz fejajánlja, hogy hajlandó az abonyi fiókpatikáját áttenni 
Irsára, azonban kérését azzal az indokkal utasítják el, hogy abonyi fiókpatikáját 
törvény ellenesen eladta [2] 

Irsa és Alberti lakosságának száma ekkor 7000, a környékkel együtt 19300 
lélek 

1837-ben Kredit.s József gyógyszerészmester is kéri, hogy Albertibe, vagy 
Irsán patika engedélyt kaphasson Ugyancsak a pályázók között van Lukátsy 
József is. A községek lakossága, az elöljáróság, valamint a megyei főorvos is 
Kreditre! támoga\ja. Kredit s nagy gyakorlattal rendelkező jól képzett patikus 
Pesten dolgozott előbb 3 évig a Róchus patikában, majd 7 évig a Penz 
Sámuel-féle „Aranyoroszlán" patikában [3]. 

Az 1837 .. dec .. 19-én tartott tanácsülésen, 38853 sz-on Alberti-IrsáraKredits 
József gyógyszerész mester kapja meg a jogosítványt a patika megnyitására, 
azzal a kikötéssel, hogy azt 30 napon belül köteles megnyitni [4] A gyógy
szertár a „Magyar cimerhez" nevet kapja Eng. sz 33833/1837. 

Kredit.s József 1798-ban a Liptó megyei Rózsahegyen született. Római 
katolikus vallású .. 1819-ben nyerte el a gyógyszerészmesteri oklevelet Művelt 
ember a magyar, német, tót és latin nyelven kívül franciául is beszél. Gyógy
szertárát gondosan vezeti. Az 1840. évben kelt, közel 150 éves gyógyszertár
vizsgálati jegyz6könyvb61 érdemes idézni a következőket: 

. „a vegytani próba szerek által a legnagyobb számmal megvizsgálva jók
nak és elegend6 mennyiségüeknek találtattak, csupán a Keserú Só helyett 
csuda <Ó, é.s a Copaiva balsam valami kövér olajjal egy kevé.ssé kevertnek 
tapa1ztaltatott, a mértékek.fontok igazak 

Piócák vagynak -
A készltmények könyve rende<en be van frva a mérgek é< er6sen munkál

kodó szerek el vannak zárva 
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Afelsóbb helyen állapllott ár.szabás pontosan megtartaik Jelenlétemben 
Lévay Ferenc Schmidt János 

fóorvos" 
[5]. 

1859-ben Kredts már nem éj,, Özvegye kérvényt nyújt be a cs .. ldr Helytar
tósági Osztályhoz, hogy néhai férje Alberti-Irsáraszóló gyógyszertári jogosít
ványát, özvegyi jogon ruházzák reá. Egyben kéri, hogy a jogosítvány hiteles 
másolatát részére adják ki [6) A gyógyszertár előbb az özvegy, majd örökösei 
nevére kerül A patika provizora Zsarnovieczky Dániel gyógyszerészmeste1. 
Zsarnovieczky ekkor 53 éves, diplomáját Pesten 1854-ben szerezte [7) 

1871-től az alberti személyjogú gyógyszertár jogosítványának tulajdonosa 
TOinay Károly gyógyszerészmester, 1878-ban bekövetkezett haláláig [11]. 

TOinay Károly 1845-ben született Tanulmányait Pesten végezte, oklevelé
nek kelte 1868 [8] 

Tolnay halála után özvegye megkapja a patika haszonélvezeti jogát, és 
bérbe adja 1879-ben előbb Rákos Lajosnak, majd Langhof Gyulának [9]. 

Az 9zvegy halála után a gyógyszertári jogosítvány újra adományozásra 
kerül Uj tulajdonosa Langhof Gyula A patika a századfordulón is Langhof 
birtokában van Langhof kérelmezi, hogy a patikát áthelyezhesse Irsám Az 
áthelyezés csak 1924-ben történik meg, ekkor a tulajdonosa már T(zbor Gyula 
[10, 11] 

Alberti! és Irsát közigazgatásilag csak 1926-ban egyesítik Albertirsa né
ven 
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Pécel 

Pécel már a török időkben is ismert település A XVIII sz .. elején Rákóczi 
kancellárjának, Ráday Pálnak birtoka[!] 

A péceli patikát először Örkényi Ferenczy József említi repertóriumában, 
mely „Budán Nyomatott Gywián és Gab6 betűivel" 

„ Van itt Gyógyszertár is Szmszenka Kárai ura Tulajdonosa", úja Örkényi 
[2). Az adata 30-40-es évekre vonatkozna. Ez a dátum azonban kétséges, mert 
a levéltári okiratok szerint Pécelre először 1838-ban Finke János gyógysze
részmester kér engedélyt patika létesítésére, valamint Szmszenka Károly, ald 
1840-ben Gödöllőn felügyelő, mint ezt a gyógyszertár-vizsgálati jegyzőköny
ve is igazolja [3, 4] 

Finke kérését elutasítják azzal, hogy Pécel nem tud eltartani egy patikát, 
mert a közelben Bicskén, Aszódon, Soroksáron és Gödölón is van gyógyszer
tár. Finke az elutasík'ís után újabb kérést nyújt be gyógyszertár nyitási enge
délyre, de egyelőre csak azt a választ kapja, hogy kérelmét ki fogják vizsgálni 

Szmszenka Károly csak 1841„ben kér patikanyi1"1si engedélyt Pécelre 
Ugyanakkor A/me/1berger Iános lóz1efis kéri Pécel! Hosszú latinnyelvű 

kérvényt nyújt be a megyéhez és kérése alátámasztására 6 pontban sorolja fel 
indokait I öbbek között azt írja. hogy az 1300 lelket számláló Pécelhez tartozik 
még Rákoscsaba, Maglód, Ecser. Gyömrő, Péteri és Sülysáp is, tehát el tud 
tartani egy patikát [5]. 

(Az okiratokban Almsberger és Almelsberger név egyaránt szerepel) 
1842. márciusában a megye arról értesíti Almelsbergert, hogy a múlt év 

karácsonyában beadott kérését- melyben Pécelre patikaengedélyért folyamo
dott- nem tudja figyelembe venni, mert azt már Szmanenka nevű gyógysze
résznek adták [ 6] 

(Szeretném megjegyezni, hogy a vonatkozó iratokban a következő névvál
tozatokkal találkozunk: Smarsenka, Szmszenka, Zarnrsenka Károly .. ) 

Zmarsenka Károly halála után özvegye örökli a „Magyar koronánál" nevű 
péceli gyógyszer~irat A patika egészen 1868-ig a Szmarsenka örökösök 
birtokában marad. A gyógyszertár reál jog iránti kérelmét az örökösök 1860-
ban nyújtják be, HIT. eng. sz 9161 [7) 

Ezen id6 alatt a patika provizora Czurda Rerní (Linzbauemél Gurda Ru
dolf}, majd rövid ideig - 1868-1870-ig - ő lesz a patika tulajdonosa [8] 

Czurda Rezsti gyógyszerészmesteri oklevelét 1857-ben Bécsben szerezte. 
Czw da nem kíván véglegesen Pécelen maradni és 1870-ben eladja a patikát 

Aichmann Józsefnek Czurda é5 Ah hmar111 együttesen kérik a patika átruházá-
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sát Aichmann egyben azt is kéri, hogy az átruházás vejére, Valter Henrik 
nevére is szóljon. 

E kérést azonban megtagadják, mert Valter nek nincs gyógyszerészi okle
vele [9]. 

Aichmann 1810-ben született, ekkor 60 éves, talán idős korára való tekin-
tettel, így kívánta a család részére a jogot folyamatosan biztosítani .. 

Aichmann tanulmányait Pesten végezte, diplomájának kelte 1832. [10]. 
10 évig marad a patikaAichrnann birtokában, mqjd 1880-tól cserél gazdát 
Előbb 1 élvig Machleid Ödön tulajdona 1882-95-ig a híres Lwnnitzer 

családé, előbb Gyula, majd Károly a tulajdonos [11]. 
A gyógyszert."Ír 1894-95-ig Szabados Lajos nevén van 
A péceli reáljogú gyógyszertár tulajdonosa a századfordulón Éliássy Imre 

[12]. 
A reál jogért Szmerzenka Ká1 oly 1860-ban folyamodott és még ugyanazon 

évben a HTf engedélyezte. Az engedélyben a gyógyszertfü a „Magyar koro
na" nevet viseli, amit később „Megváltó" -ra változtatják. 

IRODALOM 

L Pallas Nagy Lexikon. Budapest, 1897 
2. Örkényi Ferenczy J. Pest m gyógyszertfüai 1835-40. 
3 PL. PPSVm Nemesi Közgy. JK 2858/1, 4325. 1838 
4 OL Dep. San .. 66 T. 3 No .. 560 .. sz .. 1842 
5. PLPPSVm Nemesi Közgy. Jk. 1408, 2604. sz. 1841. 

OL Dep. San. C. 66. 42882 1841 
6. OL Dep. San C. 66. 9161 sz 1842 
7. „Statthalt Abt Ofen D .. 122, 1016, 8275, 1860 
8 .. Linzbauer Statist med. Stand Bécs 1859 
9 .. OL. Kiegyezés, K 150, IV-7 1870 

10 .. Oláh. Eü .. Személyzet Statisztika Bp. 1875. 
11. Gyógyszerészeti Évkönyvek Bp 1873-1900 
12 .. Gyógyszerészeti Évkönyvek Bp 1873-1900. 
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Dabas, Alsódabas 

Dabast mfü 1270-ben mint népes települést említik a krónikák [l]. Gyógy
szertfüa is a korai alapítású patikák közé tartozik a megyében 

1838-ban elsők között ketten is kérnek patika nyitási engedélyt Dabasra, 
Finke Iános és Metelka Ferenc Finke kérvényét elutasítják [2] 

Az engedélyt 1839-ben MerelkaF ere ne kapja meg egy személyjogú gyógy
szertfü létesítésére Dabasra. 

A gyógyszertfü a ,,Reménynél" nevet kapja [3]. 
A következ6 levéltfüi adat már arról szól, hogy 1840 aug 20-án Alsó-Da

bason Schmidt János főorvos Metelka patikáját megvizsgálta és mindenben 
rendben találta [ 4 J 

MetelkaFerenc 1814-ben született egyetemi tanulmányaitPesten végezte 
Oklevelének kelte 1837 [5] 

Gyógyszertfüát váltakozó szerencsével vezeti Adósságait többször nem 
tudja rendezni - mint azt egy 1842-ból kelt jegyzőkönyvi bejegyzés is igazolja 
-, végül a község fizeti ki a szegényalapi számlákból Leipnitz pesti kereske
dőnek [6] 

1871-ben reál jogot kér, azonban elutasítják [7] 
M erelka F ereru. 1839-1878-ig, talán a megyében a leghosszabb ideig marad 

egy helyen 
1879-benRácz lózse/vásárolja meg a dabasi patikát A századfordulón még 

Rácz fózsefnevén van a gyógyszertár, majd Rácz örökösei bérbe adják [8], 

IRODALOM 

1 Pallas Nagy Lexikon Budapest, 1897 
2 PL PPSVm Nemesi Közgy Jk IV-3-a 2325 1838 
3 Pl PPSVm Nemesi Közgy Jk lV-3-a 6685 1839 
4 Pl PPSVm Nemesi Közgy .. Jk IV-3-a 4900 1840 
5 Oláh Gy Eü. Személyzet és gyógyszt 1876 
6 PL PPSVm Nemesi Közgy. Jk lV-3-a 5384 1842 
7 ül. Kiegyezés K 150 IV-7 8191 1871 
8 Gyógyszerészi Évkönyvek 1890-1900 
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Pilisvörösvár 
(Vörösvár) 

A település előbb Vörösvár, majd Pilisvörösvár néven fordul elő a levéltári 
anyagban. 

Vörösvár első gyógyszertárára vonatkozó adatok 1835-1840 között nem 
hitelesíthetők. Örkényi Ferenczy József „Pest megye gyógyszertárai" c. kiad
ványa a következőket tartalmazza: „ Vörösvár Vagyon itt gyógyszer tár is 
(Patika) Lövész (elöbb Sthötz) András Uré" [!]. 

A levéltári adatok részben azt bizonyítják, hogy Schütz András csak 
1841-ben kapja meg Vörösvárra a patikajogot, részben korabeli okmányok 
igazolják, hogy nevét Schützről csak 1842-ben kéri Lövészire változtatni [2] 
Schütz 1824-ben Cegléden van és Abonyba kér fiókgyógyszertár nyitására 
engedélyt majd ezt jogtalanul eladja, s 1837-ben még Irsára is pályázik [3, 
4]. 

1840-ben többen is kérelmezik, hogy Vörösváron gyógyszertárat nyithas
sanak Többek között a hányatott sorsú V1 ánits József német nyelvű, hosszú 
kérvényben ígéri. hogy a felállítandó patikát, bátyja- a pesti „Salvátor" patika 
tulajdonosa-, Vránits Ignác fogja minden szükséges gyógyszerrel és anyagi 
segítséggel is ellátni [5]. 

Személyét Schmidt főorvos nem támogatja Vránits, ki előbb már többször 
is tönkrement - Pilisen és Bicskén -, itt is már előre kétes kimenetelű, 
fedezetlen költségekbe veri magát ez későbbi pereskedésre vezet 

1841-ben hárman is kérnek Vörösvárra patikanyitási engedélyt, Breitner 
Gáspár [6], St hütz Ancb á1 [7] és Stéger F ere ne aki hosszú kérvényben 
részletesen felsorolja Szentendre váiosában szerzett érdemeit. (Életrajza a 
szentendrei patika történeténél olvasható) [8] (!. ábra) 

Még ugyanabban az évben (1841) Sthütz András kapja meg a patika 
nyit.1sám az engedélyt Ugyanakkor Stége1 állítja, hogy 6 kapta meg a patika 
létesítésének jogát VörösváJ ta. Végül a július 20-ári kelt 25766 sz intézőlevél 
dönti el, hogy), hülz And11h illetékes gyógyszertárnt nyitni Vörösváron [9] 

Schütz még 1neg se1n nyitja a patikát máris pereskedni kénytelen Előbb 

Vránits llona, V1ánit1 !ózS<j felesége nyújt be kérvényt a megyéhez, melyben 
azt követeli, hogy a Vörösvári patika felállítása ügyében felmerült költségeit 
a patika jövendő tulajdonosa térítse meg [ 10] 

Sr hütz pereskedik Kecskcméli Mihály vörösvári lakossal is, aki rajta jogta
lanul 1500 Ft-ot követel és Schütz házát árvcreztetni akarja annak ellenére, 
hogy a mentesítő rendelvény megérkezett 111] 
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A gyógyszertár első vizsgálati jegyzőkönyvében „Schmidt ,János Orvos 
jelenti, hogy Schütz András hite< gyógyszerésznekmultévi 2882 .szám alatt költ 
határozat mellett Vörö sváronfe/á/lltani engedett gyógyszertárt ugyan azon évi 
6610-ik Szám alatti végzésnélfogvafo/yó év Május 30-án tartalmára nézve 
meg vi21gálván, s azt czé/szerllen e/készültnek és a szükséges Orvosi .szerekkel 
böven el /átottnak tapasztalván,jelenti hogy azt kinyittatta" [12].. 

Schütz András Endre a következő évben kéri a HTI-ot, hogy nevétLövé
szireváltoztathassa A királyi harmincad hivatal 3 pengő forint befizetése után 
a névváltoztatást engedélyezi [13]. 

A kezdeti bonyoldalmak elmúltával úgy tűnik, hogy Schütz hosszabb időre 
kíván Vörösváron megtelepedni .. Előbb megkísérli kintlévőségeit behajtani, 
nemcsak Vörösvári adósaitól, hanem még a ceglédi működése alatt adósa 
maradt Gál Istvántól is. Gállal végül kiegyezik 2 akó 5 puttonos borban és 3 
akó mustban [14]. 

Schütz ezek után bővíteni kívánja a gyógyszertárat Erről szól az 1843. évi 
Nemesi Közgyűlési jegyzőkönyv bejegyzése: 

, Schüzt András vörösvári patikm kéri, hogy miután gyógyszertári laka a 
Gyógyszerek jó állapotban fenntartására alkalmatlan a földes Uraságnál 
eszközöltessék hogy vagy az adós jobbágyok egyikétől (kik az értéknél többel 
tartoznak) Lakhelye törvényes megbetsültetése mellett vagy pedig Metzker 
hajclu és Hidegkuti Pintét házaik között az Országut mellett létező haszonta
lanul heverö kopá1 hely a folyamodónak át adassék A kéré.s a földes Ur hoz 
továbbítva kinek megegyezésével állittatottfel a gyógyszertár " [15] 

Levéltári okiiatok nem igazolják az 1849 évi Osztrák Gyógyszerészeti 
Naptár adatát, mely szerint, a vörösvári patika tulajdonosa ekkor Sziebrich 
Károly volna [16]. 

Az viszont igazolható, hogy 1859-ben már Koh/er Vilrrws a vörösvári patika 
tulajdonosa 

Kohier ekkor 44 éves, r.k vallású gyógyszerészmester, oklevelét Pesten 
18 38-ban szerezte [ 17]. 

Koh/er 1859-ben kéri a cs kir.. HTT-ot, hogy a Vörösváron lévő „Szenthá
romsághoz" címzett gyógyszertára megkapja a reáljogot, amit az 1859. évi 
értesítés szerint már előbb elismertek [18] 

A vörösvári gyógyszertár 1868-ig maradKohle1 Vilmo1 birtokában 1868-
tól Iordy József a tulajdonosa. I ordy 1827-ben született gyógyszerész mesteri 
képesítését 1856-ban Pesten szerezte [ 19] 

Iorcly Józsej halála után 1888-tól a vörösvári patika a Iordy örökösökre 
száll. Bérlője Ozmovszky Béla 

A Iordy örökösöktől 1896-ban Krelm László veszi meg [20]. 
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Krebsz 188.3-ban Pesten végezte a tanulmányait. A gyógyszerészmesteri 
képesítést ekkor szerezte meg. 

A századfordulón már Wirker Iános bérli a vörösváii patikát (21] 
A pilisi hegyek között fekvő, egykor apró település, ma már szépen fejlődó 

nagyközség. 

IRODALOM 

1 Örkényi Ferenczy Iosej Pest m. patikák, 1835-40 (kézirat) Rádóczy. 
2 .. PL PPSVm Nemesi Közgy. Jk. 7225 1842, 482, 1843 
3. OL Dep. San .. C 66. F5P33, 9585 1824 
4 PL Nemesi Közgy. Jk. 4332. 1837. 
5. OL. Dep San. 1773-1842 C 66 40579 1840 
6. PPSVm.. Nemesi Közgy. Jk IV-3-C 245 1841 
7. OL Statthalt Abt 0 D 122, 25766 1841 
8 OL Dep. San. 1773-1842, C 66 F5, P94 8411840. 
9. OL Statthalt Abt o. D 122 40518 1841. 

10. PL PPSVm Nemesi Közgy JK IV 3-C 2624 1841 
11 PL PPSVm Nemesi Közgy JK IV 3-C 5241 1841. 
12 PL PPSVm Nemesi Közgy. JK IV. 3-C 6666 1842. 
13 PL PPSVm Nemesi Közgy JK IV 3-C 482, 5562, 1843 
14. PL PPSVm Nemesi Közgy JK IV. 3-C 4159 1845 
15 .. PL. PPSVm Nemesi Közgy. JK IV 3-C 4192 1843. 
16. Österr. Pharm. 24 füzet 1849 
17. Linzbauer Satist d. Med Stand Wien 1859. 
18. L StatthaltAbLO D 122198861859 
19 Oláh Gy Eü. Személyzet M. országban Bp. 1875 
20.. OL Kiegyezés, K 150,-IV-7 340664 1896 
21. Gyógyszerészi Naptárak 1890-1900 
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Ila. ábra. OL. C 66. F 5, P 94,841 sz 1841 
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I/b„ ábra. OL. C 66 F 5, P 94, 841 sz. 1841. 
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Monor 

A gyógyszerészi évkönyvek a monori gyógyszertár alapítási idejét 1836-
ban jelölik 

Ezt a dátumot levéltári adatokkal eddig nem sikerült igazolni A legkorábbi 
Monona vonatkozó dátum 1838 szept 2. b~jegyzés a megyei Nemesi Köz
gyűlési jegyzőkönyvben található, ami arra utal, hogy ekkor még nem volt 
Monoron patika. Nevezetesen Schütz András ceglédi patikus egy beadványban 
állítja, hogy Kredits József irsai patikája reá nézve káros és kéri, hogy !etessék 
átaz irsai patikát Monorra (Kredits 1837-ben nyerte el ajogosítványthsára) 
[!]. 

A következő levéltári adat keltezése 1851, aug 18., ekkor Lukácsy József 
izsáki patikus kér engedélyt arra, hogy gyógyszertárát Izsákról áthelyezhesse 
Monorra [2]. 

Az engedély szövege a következő: „Lukácsy József kérésére izsáki patiká-
ját ugyanazon joggal Monorra helyezheti" 

A monori gyógyszertár a „Szentháromsághoz" nevet kapja 
1859-ben már Feilhauer Sándor a monori patika tulajdonosa [3]. 
F eilhauer Sándor 1815-ben született, egyetemi tanulmányaitPesten végez

te, gyógyszerészmesteri oklevelének kelte 1839 
A monori gyógyszertár a századfordulóig még egyszer gazdát cserél, ugyan

is 1866-tól Felföldi Kálmán a monori gyógysze1tár tulajdonosa [4] 
Felföldi Kálmán 1841-ben született a pesti egyetemen szerezte meg a 

gyógyszerészmesteri képesítést, oklevelének kelte 1864 .. [5]. 
A monori gyógyszertár a századfordulón is Felföldi Kálmán tulajdonában 

van. 
Megjegyzendő, hogy az 1907 .. évi tiszti főorvosi összeírás szerint a monori 

gyógyszertár alapítási ideje 1856, HTT 29633 eng. számon [4] 

IRODALOM 

1 OLDep. San 1773-1842,C.66 F5,P34,69/21837. 
2. OL film D. 102 k4, t 13 125911851. 
3. Linzbauer. Statist, d. Med Stand. 1859. 
4 .. PPSVm Vegyes ir~IV-7-d 1907. 
5. Oláh Gy. Eü. Szem ésGytak 1876. 
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Fót 

A település már a mohácsi csata előtt ismert helység. Előbb Fekete György 
gróf országbíró, majd a Károlyi család birtokához tartozott Neves építészeti 
emlékei ismertek [ 1] 

Fót gyógyszertárára vonatkozó első levéltári adat az 1851 évből származik 
Ekkor Liszkai F ere ne gyógyszerész kérvényezi a Helytartótanácsnál a gyógy
szert'\r létesítésének engedélyét Fótra [2] 

Kérését azonban megelőzi Szerényi Vince ápr 15. dátummal beadott kér
vénye, melyben mint „hites gy6gyszetész személyes joggal gyógyszertárat 
állíthatni esedezik" [3] 

Az engedélyt a személyjogú gyógyszertár nyitására Szerényi Vince nyeri el 
azzal a kikötéssel, hogy gyógyszer tárat álllthat, de egy hamwdiknak át nem 
adhatja Az engedély kelte 1851. szept 15. [4] 

Szerényi „Szent Istvánnál" címmel nyitja meg Fóton gyógyszertárát 
Szerényi Vínr e 1823-ban született. egyetemi tanulmányait Pesten végezte. 

A gyógyszerészmesteri oklevelet 1849-ben nyerte el [5] 
Szerényi úgy látszik nem kíván Fóton maradni, mert 1859-ben kérelmezi, 

hogy Újpesten patikát nyithasson. kérését azonban elutasítják 
Ugyancsak 1859-ben kéri gyógyszertára részére a reáljog bejegyzését 
Arra nem találtam levéltári adatot. hogy 1860 után 20 évig Fóton gyógy

szertár működött volna. mert csak 1881-ben kérelmezi Fonnágyi Gyö1gy, 
hogy Fóton gyógyszertárat állíthasson [6] 

Forniágyi 1883-ban kapja 1ncg az engedélyt egy személyjogú gyógyszertár 
felállítására Fóton. Az engedély száma 23060/1883. A gyógyszertárat új 
címmel, ,.Szent György" néven a Pesti úton állítja fel fe/...'VéS5el délnyugat
nak", mint ezt a gyógysze1 tár-vizsgálati jegyzőkönyvben olvashatjuk 

For mágyi György egyetemi tanulmányait Pesten végezte Diplomájának 
kelte 1874 

Formágyi a fóti patikában felügyelőt alkalmaz, és egyidejűleg Rákospalo
tára is kér patikaengedélyt, de kérését elutasitják [7] 

A fóti gyógyszertár 1885-ben kerül átruházásra Formágyi nevéről Zarso
virs Iván nevére, aki eddig a patika bérlője volt [8]. 

A patika ezután sűrűn cserél gazdát, mert 1889-hcn 1nár Ba!áz5ovit5 Sándor 
tulajdonában van. de csak egy évig. mert már 1889-ben Ba/ázsovits Lajos és 
Varjassy Tános együttes kéréssel fordulnak a Belügyminisztérium illetékes 
osztályához, hogy a fóti gyógyszertár jogát B a/ázsovits Lajo 5 nevér6/ ll arjas sy 
fános nevére ruházza át [9] 
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Va11a11y eló1>b Só~kút?n, m")d ~gy évig Tinnyén volt a gyógyszertár 
tulajdonosa I ragrkus eletutJa a soskut1 gyógyszertár történeténél olvasható. 

Csupán adalék V mja.'isy szerencsétlen és valószínűleg összeférhetetlen 
tennészetéhez, ami a kérvényben olvasható: „ Az orvos által üldöztetve 
magam és családom fent tartása /ehetetlenné lett, ezéTt kénytelen vagyok 
másnak által engedni gyógyszertáramat " Ruttkay A/adánal közösen kérik a 
fóti gyógyszertár átírását Ruttkay nevére [ 10]. 

Ruttkay Aladár Tápiószelén 1861-ben született Gyógyszerészmesteri ké
pesítését a pesti egyetemen szerezte. Dolgozott Karcagon, Budapesten a cs .. és 
kir .. udvari patikában és Pásztón 

Ruttkay csak rövid ideig marad Fóton, 1893-ban közösen kérik Kovács 
Sándorra/ a fóti gyógyszertár személyi jogának Kovács Sándor nevére történő 
átírását 

Kovács Sándor 1854-ben Hajdúdorogon született Egyetemi tanulmányait 
Pesten végezte 

Kovács a patikát előbb bérbeadja, majd a fóti patika újból eladásra kerül 
[ l l] 

A vevő Nagy Gyula okl. gyógyszerész Nagy Gyula halála után az örökösök 
1896-tól Breicha fános gyógyszerésznek adják bérbe, a későbbiekben csak a 
bérlők személye változik 

A fóti gyógyszertárnak 1902-től Dunakeszin fiókpatikája van [12] 

IRODALOM 

1 Pallas Nagy Lexikon Budapest, 1897. 
2 OL Abszolutizmus D 102 k 9, T. 23 16229 1851 
3 OL Abszolutizmus D 102 k 9, I. 23 11226 1851 
4 OL Abszolutizmus D 102 k 9. L 23 11226 1851 
5 Linzbauer Statist. Med Stand. 1859. 
6 .. OL Kiegyezés K 150-lV-7 56741 1882 
7 OL Kiegyezés K 150-JV-7 885 1882. 
8 OL KiegyezésK 150-IV-7 577141885 
9. OL Kiegyezés K 150-IV-7 39402 1889 
10. OL Kiegyezés K 150-!V-7 72429 1891-93 
11 OL Kiegyezés K 150-!V-7 98008 1894 
12 Gyógyszerészi Évkönyvek 1894-1902 
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Kiskunlacháza 

A település régi neve Lacháza volt, és a Jászkun kapitánysághoz tartozott 
A gyógyszertár létesítése ellen a soroksári ésa ráckevei patikus is tiltakozik. 
Az első adat a lacházai patikára vonatkozóan 1856-ból származik .. Ketten 

is kérelmeznek patika engedélyt Lacházára, Balek Rudolf és Var gai Antal. 
A HIT Balek Rudolf részére adja ki a személyjogú gyógyszertár nyitására 

az engedélyt 1856-ban [1]. 
1869-ben Balek halála után Stwub Antal pályázza meg a lacházai patikát 

Az átruházás 1875-ben megtörténik [2) 
A gyógyszertár a „Szentlélekhez" nevet kapja Sl!aub Antaljómódú polgár, 

a közéletben is szerepet vállal A község virilistái közé tartozik. Mint képviselő 
a közgyúléseken is meg kell jelennie [3] 

Straub 1893-ig maradlacházán, ekkor a gyógyszertár T éle11y1ózsejnevére 
kerül átú ásra [ 4) 

T élrny egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte, diplomájának kelte 
1878. 

A kiskunlacházai gyógyszertár a századfordulón T éle<Sy tulajdonban van, 
majd örökösei kezére kerül [4, 5] 

IRODALOM 

L OL. Kiegyezés K 150--lV-7 21104 1856 
2. OL Kiegyezés K. 150--IV-7 34806 1875. 
3 Ráckevei Mutató PL. 994 1880 
4 .. 0L KiegyezésK 150IV-7263191893 
5 .. Gyógyszerészi Évkönyvek 1890--1900 
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Tápiószele 

A tápiószelei gyógyszertárrn vonatkozó első levéltári adat 1846-ból szár
mazik.Tápiószelére ekkor többen is pályáznak. Araszti Károly, KormuthAtti/a 
és az abonyi „Reménységhez" címzettgyógyszertártulajdonosa,Mayer János 
kér fiókpatika nyitására engedélyt. Kérését azzal indokolja, hogy mivel Tápió
szele Abonytól 2 órányira fekszik, s a tápiószelei lakosoknak a gyógyszert 
Abonyból vásárolni nehéz, engedélyezzenek neki fiókgyógyszertár nyitást [1]. 

Az engedélyt végül Mayer kapja meg, Kmmuth Attila pedig mint provizor 
átveszi a tápiószelei fiókpatika vezetését [2). 

1868-ban a tápiószelei gyógyszertár már önálló, személyjogú gyógyszertár, 
tulajdonosa KOTmuth Attila 

Remetei KOTmuth Attila nemes ember, 1830-ban született, egyetemi tanul
mányait Pesten végezte, gyógyszerészmesteri oklevelének kelte 1852 [3). 

KOTmuth a községben közéleti tevékenységet is folytat, résztvesz a szakma
politikai életben is .. Az orvosi és gyógyszerészi folyóiratokban több cikke is 
megjelenik ( 1861-{í2). 

1889-ig marad KOTmuth Tápiószelén, 1890-ben a patikát Geszner Gyula 
nevére ruházzák át Az engedély száma 75598 [4]. 

Geszner Gyula tanulmányait pesten végezte, gyógyszerészmesteri okleve
lének kelte 1874 

Geszner halála után özvegye kapja meg a haszonélvezeti jogot, a patika 
1818-ig a Geszner család tulajdonában marad. A gyógyszertár a „Szentlélek
hez" nevet viseli 

IRODALOM 

!. PL PPSVm IV-3-C Nemesi Közgy Jk 638 1846. 
2. Nagykátai Szolgabúói hiv .. 3093 1859 
3. Oláh Gy Eü .. Személyzet és gyógyszt. Statist 1875. 
4. OL Kiegyezés K 150-IV-7 33196 1890 
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Budaörs 

Budaörs 1870-ben folyamodik gyógyszertár-nyitási engedélyért [ 1 ]. 
_ R~1enberg La10< okleveles gyógyszerész pályázik a gyógyszertári jogosít

vanyert 

A B~lügyminisztéri~m 18'.l-b~n 16156. számon engedélyez Rosenberg 
La3os reszere egy szemelyJogu gyogyszertár megnyitását Budaörsre. A patika 
a „Szent Istvánhoz" címet kapja [2] 

A gyógyszertár a következő években sűrűn cserél gazdát 
. _1882-88-_ig a jogosítvány tulajdonosaNik1 Ödön, 1888-ban egészen rövid 
1dore, 1891-rg Egész L<'í1 inc, 1892-1899-ig Gyurovin Gyula 

A századfordulón a budaörsi patika tulajdonosa Léviu1 (levi11) Károly a 
gyógyszertár a húszas évekig Léviu1 tulajdonában marad. 

Lévius egyetemi tanulmányait a pesti egyetemen végezte, diplomájának 
kelte 187L [3]. · 

IRODALOM 
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1. OL Kiegyezés K 150-IV-7 20004 1870 
2 OL Kiegyezés K 150-IV-7 16156 1871. 
3 PL PPSVm .. Vegyes IV-411-d 1907 

Dömsöd 

Dömsöd a megye egyik legrégebbi települése. Régen a királynék me
nyasszonyi ajándékai között.volt Előbb ~~lt, majd ~ej~r megyéhez is tartoz_o_tL 
m András felesége a marg1tsz1get1 apacáknak apndekozta, ma.id több foun 

család birtokába került [ 11 , . , 
Dömsöd lakossága és előljárósága 1874-ben kérelmezte egy szemelyjogu 

gyógyszertár engedélyezését A kérést a ".'egye szintén támogatta, mmt a 
kérvényhez csatolt a.Jispáni iratban olvashatjuk: „a gyógyszeitárnakfel„állz_tá
sa n1ielöbb, s még az öszi esös sá1os idök beállta elött volnakzvánatos - U.Ja 

az alispán [2] . .. .. .. , . 
A környező patikák tulajdonosa tiltakoznak - tobbek kozott a lachaz1 

patikus, Straub Antal is-, mert megélhet~süket v:sz_élyeztetve látják 
A pályázó Fözy Lajo1, kmek személyet a kozseg 1s.iav":solia _ 
A Belügyminisztérium 1874-ben engedélyezi 5108 7. szamon egy szemely-

jogú gyógyszertár létesítését [l] _ , , . _ . 
fózy Lajo1 1849-ben született. refonnatus vallasu, egyetemi tanulmanymt 

a pesti egyetemen végezte. 
Gyógyszerészmesteri oklevelének kelte 1871 [4] (!.ábra) 
F özy 3 évig marad Dömsödön 
A dömsödi gyógysze1tá1at Fózy Lajo5 nevéről 1879-ben Bohus József 

nevére írják át újabb 3 év múlva a patika Kónya Ede_tulajdon_a _[5]. , 
Kónya Ede előbb Nagyváradon. Ember Manó gyogyszertaraban segedes

kedctt A dömsödi .,Magyar koronához" címzett, személyjogú gyógyszertárat 
1882-ben 30646 sz-on átruházzák Kónya Ede nevére [5] 

A századforduló után a gyógyszc1 tár a Kónya ö1ökösök tulajdonában ma

rad. bérlője Bitte1 Zoltán 

IRODALOM 

I Pallas Nagy Lexikon Budapest, 1897. 
2. OL Kiegyezés K 150-IV-7 34860 1875 
3 PL PPSVm Vegyes!V-411-<l !907 
4 Oláh Gy Eü. Személyzet és gyógyszt 1876 
5 OL Kiegyezés K-150-IV-7 30646 1882 
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I/c. ábra Gyógyszertár vlzsg„jk 1875. I/d ábra Gyógyszertár vizsg, jk„ 1875 
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Nagykáta 

Az első nagykátai patikára vonatkozó adat 1872-ból származik [1] 
El6bb mint fiókpatika a _tápióbicskei gyógyszertárhoz tartozott, a tulajdo

nosa Gruber József volt. (Eletrajzi adatok a tápióbicskei gyógyszertár törté
neténél) Amikor a bicskei patikát Baksay Béla veszi át, a tulajdonjogán a 
nagykátai fiókpatika is hozzá kerül [2]. 

1877-ból származó levéltári adat szerint a patika ekkor lett önálló személy
jogú gyógyszertár „Szentlélekhez" névvel. 

Tulajdonosa Baksay Béla, 1849-ben született, egyetemi tanulmányait Pes
ten végezte, diplomájának kelte 1873. [.3]. 

IRODALOM 
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!. OL Kiegyezés K 150-IV-7 33588 1872. 
2 .. OL Kiegyezés K 150-IV-7 9990 1876. 
3. OL Kiegyezés K 150-IV-7 22093 1877 

Sóskút 

Sóskút régen Fejér megyéhez tartozott, magyarok, tótok és svábok lakták 
1891-ben lakosainak száma 2317 volt[!]. A népes településen először fiók
gyógyszertár létesült Heisszler Gy6ziJ vaáli (Vál) patikus azzal a kéréssel 
fordul a Belügyminisztériumhoz, hogy engedélyezzenek részére Sóskúton 
fiókgyógyszertár létesítését Az engedélyt 1876-ban kapja meg .. A fiókpatika 
első évi forgalma 1800 Ft volt [2]. 

1877-ben Soó.s Kár oly okleveles gyógyszerész önálló patikajogért folyamo
dik Sóskútra, amit Fejér megye alispánja is támogat A kérést Tisza Kálmán 
miniszterelnökhöz terjeszti fel azzal az indokkal, hogy Sóskút már el tud tartani 
egy önálló patikát, mert maga a község 800 lelkes, és hozzátartozik Etyek, 
Pusztazámor és Tárnok is. 

Soós Károly még ugyanabban az évben megkapja az engedélyt egy sze
mélyjogú gyógyszertár létesítésére Sóskúton, az engedély száma 
11380/1877 

Az engedély előírja, hogy 1 év alatt köteles a patikát felállítani, felsze
relni és a közforgalomnak megnyitni, ellenkező esetben a jogot elveszti. 
Egyidejűleg Heimler GyiJu5 vaáli patikus köteles a fiókpatikát megszüntet
ni, és a fiókpatika felszerelését szakértő által megállapított értékben köteles 
átadni. 

Soó.s Károly gyógyszertárát a Fő utcán állítja fel, az „Angyalhoz" névvel, 
magyar, tót és német nyelvű felirattal (3] 

A patika első vizsgálati jegyzőkönyve mindenben megfelelőnek minősíti a 
gyógyszertárat és jellemezve a tul~jdonos személyét is, „ tudományosan kép
zett férfiunak" nevezi Soós Károlyt 

Soós azonban nem kíván Sóskúton maradni, és 1881-ben a gyógyszertárat 
e sernyus Dezs(f okleveles gyógyszerésznek adja el [4] 

Csernyus is csak 3 évig marad Sóskúton 
1885-ben a gyógyszertárat Varja«y János veszi át, aki előbb a sóskúti 

patikában felelős vezető volt 
Varjassy János 1857-ben Aradon született, a négy gimnáziumot is ott 

végezte .. Gyógyszerészgyakomok volt Csíki Lukácsnál Simándon és Meach 
Gyulánál Szegeden, segéd, majd gondnok C sernyus DezsiJnél Sóskúton 1885-
tól a sóskúti patika tulajdonosa. Egyetemi tanulmányait Pesten végezte, 18 78-
ban diplomáit [5] 

Sóskúton a csapások sorozata éri, háromév alatt három gyermekét veszti el 
[6] 
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Varjas.synak nincs tovább maradása Sóskúton, 1888 májusában megpá
lyázza Tinnyét 

Kétségbesett hangú kérvényben kéri a Minisztériumot, hogy tekintsenek el 
az 1883. évi 22870 sz .. rendelet 16. paragrafusától, és engedélyezzék gyógy
szertára eladását - jóllehet csak három és fél éve vette át- és a tinnyei patika 
megvételét Mint úja „ .itt 3 év alatt 3 gyermeke halt meg, tarthatatlan 
fájdalmamnak vége a tébolyda lesz" 

A tinnyei patika történeténél olvashatjuk, hogy m~jd itt sem lesz maradása 
[7] Egy év után rura hivatkozva, hogy a csekély jövedelemb61 nem tud 
megélni és az orvos is „üldözi", Iinnyéról is elmegy. 

A sóskúti patikát Meisel s Lajos veszi át [8]. Meisel s gyógyszerészi tanul
mányait a pesti egyetemen végezte, diplomájának kelte 1881 

Meisels 1892-ig marad Sóskúton, ekkor adja el a patikát az etyeki fiókpa
ikával együtt Braun Lajosnak. A fiókpatika vezetője Nagy I6zsef[9]. 

A századfordulón a sóskúti patika nevét „Szent Rozáliá" -ra változtatják. 

'RODALOM 

L Pallas Nagy Lexikon. Budapest, 1897. 
2 OL: Kiegyezés K 150 IV-7 38897 1876. 
3 .. OL: Kiegyezés K 150 IV-7 14434 1877 
4 OL: Kiegyezés K 150 IV-7 14010 1882. 
5 OL: Kiegyezés K 150 IV--:/ 2652 1885. 
6, 7. Lásd Tinnye K 150 IV-7 29295 1889. 
8. OL Kiegyezés K 150 IV-7 80848 1890. 
9 .. Gyógyszerészek Évkönyve 1890-1900. 
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Vámosmikola 

A helység régen Hont megyéhez trutozott. . 
Gyógyszertár nyitására engedélyért 1877-ben ketten 1s folyarnodnak .. Berk.6 

István Ipolyságról fiókpatika létesítésére kér engedélyt és Groff János P~tr61. 
Groff Vámosmikolán Jáván véglegesen letelepedni Még közel 2 év telik el, 
amíg Vámosmikolán patika létesül [l]. . 

Groff 1879 januárjában megismétli folyamodványát. Kérésé~ azzal m,do
kolja, hogy Vámosmikolától a környék gyógyszertárai 2-2 és fel óra.Járásra 
vannak. 

Groff János 1879-ben kapja meg az engedélyt személyjogú gyógyszertár 
létesítésére, azzal a kikötéssel, hogy szept 1-jéig köteles a patikát felállítani 
A gyógysze1tár megnyitása azonban késik, me1ta vámosmikolai örökáron vett 
házát Groff csak szeptember l-jén veheti át [2]. Végül határidő módosítással, 
1879-ben „Magyar korona" néven gyógyszertárát megnyitja .. 

Groff János halála után, 1883-tól özvegye kapja meg ahaszonélvezetIJOg~t 
A gyógysze1tárat előbb Velszky Lajosnak, majd 1887-t61 Ie«y Antalnak adja 
bérbe. A további bé1lók 1888-ban Mahler György, 1889-ben Valpó Deszatky 
Sándor [3] 

Időközben Groff özvegye örökös nélkül halt meg és a vámosmikolai pati
kára új pályázatot írnak ki .. Kilenc pályázó kérvénye fut be, köztük a vámos
mikolai lakos, Mahler Gyula kérvénye is. Ezek ellenére a gyógyszertárra a 
jogot 1890-ben Ürményi Gyula kapja meg [4] 
· A századfordulón a vámosmikolai személyjogú gyógyszertár tulajdonosa 
Pongrácz Béla [5]. 

IRODALOM 

!. OL: Kiegyezés K 150-IV-7 23090, 24072, 1878 
2 .. OL: Kiegyezés K 150-IV-7 14964 1878. 
3. OL: Kiegyezés K 150-IV-'7 79813 1888 
4 OL: Kiegyezés K 150-IV-'7 46332 1890 
5. Gyógyszerészi Évkönyvek 1890-1900 
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Érd 

A Duna melletti nagyközség már a századfordulón is népes település .. A 
helység római kori és török emlékeket is óriz. Ismeretes, hogy több nagy csata 
színhelye. 

Érd gyógyszertárára vonatkozó els6 levéltári adat 1873-ból származik, az 
okirat Érd nagyközség részér61 egy gyógyszertár létesítésére vonatkozó kére
lem [1] 

Érden 1874-ben még csak fiókgyógyszertár múködik, tulajdonosa Kurucz 
János és P/aveczky Gyula (lenő) bérli a „Szentháromság" nevű személyjogú 
fiókpatikát [2-3] 

1882-161 az érdi patika már önálló [4 l 
Plaveczky Gyula 1852-ben született, egyetemi tanulmányait a pesti egyete

men végezte és 1875-ben szerzett diplomát 
1894-ben az érdi patikát Wieland Dénes nevére átruházzák [5]. 
1890-161 a gyógyszertár még háromszor cserél gazdát, előbb Nagy Józiej; 

majd Schön Rihárd, végül Katona l stván tulajdonában van [6]. 

IRODALOM 

L OL Kiegyezés, K. 150 .. rv...:7 50548, 50876, 1873 
2. OL. Kiegyezés, K.. 150. IV-7 1390 1874 
3.. Oláh Gy ·Eü. Személyzet éés Gytak Budapest 1876 
4. OL Kiegyezés, K. 150 IV-7 10987 1882. 
5. OL Kiegyezés, K. 150. IV-7 17070 1884. 
6. Gyógyszerészi Évkönyvek 1890--1900 
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Budakeszi 

A f6város közelsége következtében a szép fekvésű nagyközségben a XIX. 
századforduló előtt csak 20 évvel korábban létesült az első gyógyszertár 

1881-ben ketten is kérnek gyógyszertár nyitására engedélyt Budakeszire, 
Mátyus End1 e és Pintér Pál, egy hónap különbséggel nyújtják be kérelmüket 
[1] 

A jogot 1883-ban Mátyus Endre kapja meg, azzal a kikötéssel, hogy egy 
éven belül köteles a gyógyszertárat megnyitni. Mátyus tartózkodási helye 
ismeretelen. csak írásban jelentkezik és családi okokra hivatkozva 1883. febr. 
10-ig haladékot kér A feltételeket azonban akkor sem tudja teljesíteni. Pintér 
pedig időközben kérelmét visszavonja 

1883-ban ismét ketten folyamodnak gyógyszeruír-nyitási engedélyért Bu
dakeszire, Be1 novits Emil és Rátz Ká10ly [ l]. 

1883. nov. 8-án 2727 sz.-on Be11wvits Emil kapja meg az engedélyt. A 
feltétel azonos. egy éven belül a gyógyszertárat fel kell állítania .. Bernovits a 
Fő utcán,., .fekvés5el nyugatnak' ... Angyal'· néven nyitja meg patikáját Berno
vits 1896-ig marad Budakeszin. ekkora gyógyszertár Varságh "Zoltán tulajdo
nába kerül 

Varságh űJ/tán dr. 1869-ben Budapesten született, Szarvason járt gimná
ziumba Érettségi után 1negszerezte a doktorátust Disszertációjának címe: 
„Analytikai tanulmányok a cyánhidrogén meghatározásáról" Gyakornok ko
rában megnyerte a Rozsnyai pályadíjat Diplomájának kelte 1892 1894-ben 
doktorál, gyógyszerész-doktor. 

Varságh Zoltán igen termékeny szakíró, a Gyógyszerészi Hetilapban 606 
cikke jelent meg Tevékenyen részt vesz a gyógyszerészi közéletben lobba
nékony te1mészete. 1naró. szatírikus írásai 1niatt sajtóperbe is keveredik, még 
párbajoznia is kell 

Tahitótfalun halt meg 1956-ban .. 
A budakeszi gyógyszertár 1899-ben el611b Basrh Ermí, majd 1900-ban 

Lamberg Ká1 oly tulajdonába kerül [2) 

IRODALOM 

L OL Kiegyezés K IV.-150--7 35248 1882 
2. Gyógyszerészi Évkönyvek 1890-1900 
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Jászkarajenő 

A nagyközség gyógyszertárára vonatkozóan az abonyi patika adatai között 
találunk először utalást Jászkarajenőn 1882 előtt az abonyi „Reménynél" című 
gyógyszertár fiókpatikája működött. A tulajdonosa L ukáu Gyula volt 

1882-ben Keresztw i F er e11c folyamodik önálló gyógyszertári jogosítvá-
nyért Jászkarajenőre. 

A személyjogú gyógyszertárat „Szentháromság" néven nyitja meg. 
1890-ben a patikát eladja B e11edek Mibá11ak 
1899-ben a gyógyszertár ismét gazdát cserél Új tulajdonosaBoro s Gusztáv, 

a patika 1902-·ig az ó tulajdonában van 

IRODALOM 

!. Gyógyszerészi Évkönyvek 1892-1902 
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Kóka 

Kókán a gyógyszertár a XIX .. század nyolcvanas éveiben létesült Az erre 
vonatkozó első adat 1882-ból származik 

A kérelmező T e1 styá11kszky Károly Még egy évet kell várni amíg 1883-ban 
a Belügyminisztérium engedélyezi egy személyjogú gyógyszertár megnyitását 
Kókán. Az engedélyezett Ter.stá11yszky Károly, az engedély száma 
25199/1881 A gyógyszertár „Megváltó" néven kerül bejegyzésre[!]. 

A későbbiekben a patika sűrűn cserél gazdát 
1888-ban Remcsák Ede névére írják át Két év múlva ismét új tulajdonosa 

van Kis Mátyás személyében. majd 1892-1895-iglévay György a gyógyszer
tár tulajdonosa [2] 

Végül 1896-tól Mayer József tul<1jdonában van a kókai patika 

IRODALOM 

1 OL KiegyezésK 1501V-7251991883 
2. OL Kiegyezés K 150 IV-7 2283 1895. 
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Dunaharaszti 

Dunaharaszti gyógyszertárára vonatkozó első adat 1883-ból származik 
Ekkor kér a község gyógyszertár létesítésére engedélyt [l] 

A következő irat arra vonatkozik, hogy Thold litván 1884-ben kéri, hogy 
Dunaharasztin gyógyszertárat létesíthessen [2] 

A Pest megyei tisztiorvosi jelentésből tudjuk, hogy a Belügyminisztérium 
1886-ban 53431 számon engedélyezi egy személyjogú gyógyszertár nyitását 
Dunaharasztin. A tulajdonos nevére vonatkozóan azonban nincs adat, valószí
nűsíthető Tlwld litván személye [3] 

A gyógyszertár 1890-ben Kol/a1ek (vagy Kol/ac 1ek) Józ1ef nevére kerül 
átruházásra. 

A Gyógyszerészi Évkönyvek további adatai szerint a patika 1891-ben 
Ruz1ic 1 lltváné, 1894-től Li1zkay lencíé 1898-tól a dunaharaszti gyógyszer
tárnak Szigetszentmiklóson fiókpatikája is van [4) 

A dunaharaszti ,,Isteni gondviselés'' nevű személyjogú patika 1905-ig ma
rad Li 1ikay tulajdonában 

IRODALOM 

l OL Kiegyezés K 150. IV- 7 4036 1883 
2. OL Kiegyezés K 150, IV-7 50626 1884 
3 Pl: PPSVm Vegyes IV-411-<l 1907 
4 Gyógyszerészi Évkönyvek 1890-1905 
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Pomáz 

A nagyközség már a századfordulón is népes település 1891-ben 3473 
lakosa van. Régen a Teleky grófok birtokához tartozott [l) 

Gyógyszertár létesítése iránti kéréssel Pomázra már az 1830-as években 
találkozunk Ezeket az adatokat a szentendrei gyógyszertár történeténél már 
ismertettem 

Pomázra ugyanis az a Radubnitzky Andrá1 pályázik, aki 1837-ben Szen
tendrén] á1 ó Antalnál mint segéd dolgozik .. Radubnitzky szentendrei illetőségű 
anyjának Szentendrén háza és két szőlóbirtoka van [2]. 

Radubnitzky Andrá1 1826-ban szerezte meg a diplomát 1837-ben ké
ri, hogy patikát állíthasson Pomázon Pomán lakossága ebben az időben 
2500 fő Rodulmitzky többek között arra is hivatkozik, hogy a szentendrei 
patika nem látja el megfelelően a környéket, többrendbeli fogyatékossága 
következtében [3) !áu5 visszautasítja a vádakat, a megye bizottságot 
küld ki az ügy kivizsgálásúra. 1838. júniusában Radubnitzky megismételi 
a pomázi patika engedélyezésének kérését, egyben !áró ellen újabb pana
szokkal éL Árdrágítással és a gyógyszerek késedelmes kiszolgálásával vá
dolja !árát 

Ugyanakkor Jáu5 feljelentése Radubnitzky ellen - hűtlen kezelés miatt -
beigazolódottnak i<Ítszik. Radubnitzkyt egyéb vádak is terhelik. Radubnitzky 
Andrá1 és felesége. Gyorit1 Pe/cíiia a szentendrei iskolaalapnak 1600 Ft-tal 
adósa. ezért perelik őket és javaikat zár alá akarják venni .. A házaspár közösen 
kéri, hogy földjüket ne zárolják. J{uó ismételten ellenzi, hogy Pomázon patika 
létesüljön Radubnitzkyt végleg elutasítják 

Ezek után Pomázon közel 50 évig nem létesül gyógyszertár A környező 
patikák tiltakozása eredményes. elsősorban a szentendrei gyógyszertár forgal-
1nát veszélyeztetné 

1884-ben Kubinyi Kálmán kérelmezi. hogy Pomázon patikát nyílhasson 
[4) 

1886-ban Kubinyi megkapja aszemélyjogú gyógyszertár nyitására az en
gedélyt 82700 sz .. -on 

A gyógyszertár a Fő utcán nyílik meg és az „István király" nevet 
kapja. 

Kubinyi egyetemi tanulmányait Pesten végezte. 1880-ban szerezte meg a 
diplomát 

A pomázi gyógyszertár 1901-lien,Kubinyi Kálmán halála után, az örökösök 
tulajdonába kerül és Kmá< s Pál oki gyógyszerész bérli. 
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1 Pallas Nagy Lexikon Budapest, 1897 
2. OL Dep. San. F. 5 .. P 98. 1674.l 1838 
3. PL: PPSVm Nemesi Közgy. Jk IV-3C 1837. 
4 .. OL Kiegyezés K 150 IV-7 52474 1886 

Visegrád 

Visegrádot már Szent István korától gyakran említik Történelmi emlékeit 
hosszú volna felsorolni. Múltjában a legnevezetesebb esemény, hogy 1310-től 
a szent korona őrhelye, virágkorát Róbert Károly és főleg Mátyás idejében éli. 
A fényes királyi kastély 300 lakószobájával, szökőkútaival, függőkertjeivel 
Európa akkori legfényesebb palotája 

Castelli püspök levelét Visegrádról így keltezi: „Ex Vissegrado, paradiso 
terresti A mohácsi vész után török kézre kerül, majd többször cserél gazdát, 
1684-ben Károly lotharingiai herceg foglalja vissza. 1702-ben Lipót rendele
tére felrobbantják. A restaurálások során történt helyreállítás után némi képet 
nyerhetünk a régi pompázatos palota-komplexumról 

Az malkodói udvarokban már a korai időkben is találkozunk apotekáriusok 
nevével, így Visegrádon is okmányok őrzik, hogy működtek patikusok 

Az Anjou-kori okmányokban a következőket olvashatjuk: 
, 1344 de< 21 A titeli káptalan e/rítt Magyar (diaus) Pál többek között 

Wisseg1adon lévö gyógy11e1 tá1i telket (fundus apota e)feleségére, Margitra, 
a Buda közelében lévö Szent lakab faluban fekvö földjét pedig leányára, 
Erzsébeti e hag}Otnányozza 

(Anjou-kori IV 479) [2] 
1345 nov 14 Visef;uád Tara1né1 fr:hér vári prépost azt a Vy.segrad város

ban levö leégett házhelyet, ahol az ei<ítt gyógysze1 tár volt el adja Latur Pálnak 
azzal a feltétel/e/, hogy házat épít éli 3 márka bért fizet és lantula szabóval 
együtt erös kaput emel és aztji!nntanja' (Batthyany It.) [2]. 

Azt 1364. dec. 2·-án kelt oklevélben olvashatjuk, hogy Visegrádon él 
Gekmin nzester királyi gyógyszerész apotekarius domini regis" és.fia László 
[3] 

Az 1358. évben kelt Zichy okmány (III. 119) említi, hogy Landau gyógy
szerésznek Visegrádon. a magyar részben háza van [4] 

E korai emlékek után Visegrádon csak a XIX. sz. végén létesült önálló 
gyógyszertár .. Ennek többek között oka, hogy a környék meglehetősen jól el 
van látva patikákkal - pi Nagymaroson és Szentendrén is van gyógyszertár 
-, részben a l6város közelsége és a község lakosainak csekély száma sem 
biztosította volna egy gyógyszertár megélhetését 

1885-ben Buday Emil okleveles gyógyszerész folyamodik patikanyitási 
engedélyért [5] 

1886-ban kapja meg a személyjogú patika nyitására az engedélyt, melynek 
száma BM 22830 

143 



A gyógyszert.'Írat köteles egy éven belül megnyitni ,,Remény'' néven 
Buday Emil tanulmányait Bécsben végezte el 1884-ben szerezte meg dip

lomáját A patikát azonban Steine1 Manó személyében provizor vezeti. A 
gyógyszertár első évei nem zavartalanok, mert T w nbeck Adolfné a nagyma
rosi patika tulajdonosa részéról támadás éri. 

Egy év után Buday és Steine1 közösen kérik a patika átruházását Stiener 
nevére [6] 

Steiner Manó Pétervásáron 1861-ben született, tanulmányait 1883-1885-ig 
a pesti egyetemen végezte 

1888-ban a patika újból átruházásra kerül. Az új tulajdonosK/einZsignwnd 
[7]. 

Ekkor rövid időre úgy látszik hogy a patika helyzete megszilárdul, mert 
Klein már segédet is tud tartani Székely Ermí személyében (dipl 1898) [8] 

A századfordulóra a visegrádi patikának ismét más tulajdonosa van, Bene 
Vince okleveles gyógyszerész, 1895-ben a pesti egyetemen szerezte diplomá
ját Még 10 évig a visegrádi patika Bene Vince tulajdonában marad [9] 

IRODALOM 

1 Pa!las Nagy Lexikon. Budapest, 1897. 
2. Bártfái Szabó Régi oklevelek 384 574 sz. 

Bá1tfai Szabó Régi oklevelek 290 590. sz 
3. Csippék Gyógysz. Közi XIV. 504-524 p. 1900. 
4. Magyary Kossa.: IV 234. p. M Orvostört adattár. 1931 
5 OL Kiegyezés K 150-IV-7 60201 1885 
6. OL Kiegyezés K 150-IV-7 9936 1886. 
7 OL Kiegyezés K 150-IV-7 78045 1888 
8. PL PPSVm Tisztiorv nyilvántart IV.411--01901. 
9 Gyógyszerészeti Évkönyvek 1988-1900 
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Ócsa 

1882-ben ketten is folyamodnak a gyógyszertár-engedélyért Ócsára A 
megyei főorvos a kéréseket nem támogatja azzal az indokkal, hogy az Ócsai 
patika veszélyeztetné a környező gyógyszertárak megélhetését A kérvénye
zók Hrabál Imre és Vasvári Géza 

Két év múlva ismét ketten pályáznak Ócsára, Brenner Pál és Jónás Endre 
[l]. 

A megyei főorvos Jónás kérését támogatja. A folterjesztésben azt írja, a 
község is szorgalmaz egy gyógyszertár megnyitását Ócsán, ami sem Alsóda
bas, sem Soroksár, sem Lacháza patikáinak megélhetését nem fogja veszélyez
tetni 

A személyjogú gyógyszertár létesítésének engedélyét!ónás Endre kapja 
meg. Az engedély úgy rendelkezik, hogy 1 éven belül köteles a patikát 
megnyitni. 

Jónás 1886-ban a „Koronához" címzett patilcáját a Fó úton állítja fel, mint 
ezt a gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyvben olvashatjuk, északi fekvéssel. 
A jogosítvány engedélyszáma: 59117 BM 

lónás tanulmányait a pesti egyetemen végezte, diplomájának kelte 1883. 
Az Ócsai patika 1895-ben kerül átruházásra Lippe Ödön nevére. 
Lippe Ödön 1868-ban Hatvanban született Előzőleg Tarnamérán tulajdo

nos volt 1892-1894-ig. Három évet tölt Ócsán 
1898-ban az ócsai patikát ismét átruházzák, tulajdonosaKnoblauch Virgil, 

majd Knoblauch örökösök tulajdonában van, a kezelője Pribék Imre 
A századfordulón az ócsai patikát eladják, tulajdonosa Gyenge Viktor 
Gyenge Viktm tanulmányait a budapesti egyetemen folytatta, diplomájának 

kelte 1896 [2]. 

IRODALOM 

!. OL Kiegyezés K 150-IV-7 61427, 1895. 
2. Gyógyszerészi Évkönyvek 1890-1900. 
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Tura 

A nagyközség már a török idók előtt is ismert település. A XIX sz··ban Tura 
és környéke A Slossberger bárók blitoka [!]. 

Gyógyszertár nyitására jogosító kérelmet 1886-ban Molnár Jakus nevű 
gyógyszerész nyújt be a BM-hoz .. 

A személyjogú jogosítványt 42207 sz-on 1886-ban 6 kapja meg A gyóg
szertárat Molnár Jakus 1887-ben „Szent Terézia" néven nyi\ja meg [2]. 

Molnár Jakus egyetemi tanulmányait a pesti egyetemen végezte és diplo
máját 1880-ban szerezte 

A turai patika és századfordulón is Molnár Jakus tulajdonában volt 

IRODALOM 

L Pallas Nagy Lexikon .. Budapest, 1897 
2 PL PPSVm Vegyes IV-411-d 1907 
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Tinnye 

A tinnyei gyógyszertárat illetően az első levéltári adat arra vonatkozik, 
1840-ben Vránits J6z.sef- aki már Pilisen és Bicskén is tönkrement- most 
Tinnyére is beadta pályázatát és egyidejú1eg Vörösvárra is pályázik 

Kérését többek között, a fentiek miatt is elutasítják [!]. 
A tinnyei fiókpatika 1888··ban a zsámbéki anyagyógyszertárhoz tartozik, 

melynek ekkori tulajdonosa Erós Gyula, ő kérelmezi a fiókpatika nyitására az 
engedélyt [2].. Erós kérését a tisztiorvos is támogatja, többek között a követ
kező ajánló sorokkal: „ Tinnye 618-ad állományi távo/ ságra van Zsámbéktól és 
odajárnak Perbál és Pi/is-Csaba is" 

A fiókpatika azonban csak 1883.. dec 12-én nyílik meg „Megváltó" néven, 
jóllehetErSs az engedélyt már 1882 nov .. 20-án megkapta Az engedélyszáma 
2050210. 

1888-ban ketten is folyamodtak Tinnyére önálló gyógyszertár-nyitási en
gedélyért,Polatsek Vi /mos és V aijassy János sóskúti patikus .. ErSs Gyula azzal 
a kéréssel fordul a megyei hatóságokhoz, hogy ne engedélyezzék Tinnyén az 
önálló gyógyszertár létesítését. 

Eurs beadványában így ír: „ Egyfél századon által állott már a zsámbéki 
patika mely Ung Daág, Pilis-Csaba, Perbál é.s Tinnyét ellátta és a zsámbéki 
patika csak 500 Ft-ot for ga/maz" 

Ugyanakkor Varjas sy azzal vádolja Erós Gyulát, hogy a tinnyei fiókot nem 
megfelelően kezeli, az két napig zárva volt és nem szakképzett egyén dolgozik 
benne 

Az ellenségeskedésnek végül az vet véget, hogy Varjas sy részére a Minisz
térium engedélyezi az önálló gyógyszertár létesítését Tinnyén. Varjassynak 
előbb Sóskúton volt patikája. Ott három gyermekét eltemette és a lelkileg 
összetört ember nem akar tovább Sóskúton maradni. 

1888-ban Va1jassy megnyithatja az önálló gyógyszertárat Tinnyén, az Úri 
utcán, az engedélyét száma 69297 /l 888 [3] 

Varjassy János 1857-ben Aradon született Ott végezte el a négy gimnázi
umot Tanulmányait Budapesten folytatta, diplomájának kelte 1878.. Élet
rajzáról bővebben a sóskúti gyógyszertár történeténél olvashatunk. 

A szerencsétlen sorsú Varjassy Tinnyén sem tud megmaradni. 1889-ben 
közösen kérikMóderDénesse/ a tinnyei patika átírását Máder nevére. Varjas sy 
arra hivatkozik, hogy népes családjával Tinnyén megélni nem tud, míg a 
pályázó Móder fiatal és kezdő gyógyszerész részére elegendő megélhetést 
biztosít 
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1889. m~j 18-i keltezéssel 69297 számon a tinnyei gyógyszertár Móder 
Dénes nevére kerül átírásra [4] 

Móder Déne.s 1864-ben Batyán született, egyetemi tanulmányait 1883-
1885-ig a pesti egyetemen végezte, majd egyéves önkéntesi tanfolyamon vett 
részt 

Móder rövid pár év alatt nem kevesebb, mint 14 helyen dolgozott, többek 
között Pesten, Kalocsán, Hódságon és I okajban .. 

Tinnyén sem marad sokáig, 2 év múlva már Ruttkay József a tinnyei patika 
tulajdonosa. 

Ruttkay halála után özvegye megkapja a haszonélvezeti jogot, aki a patikát 
bérbe adja. 

A bérló Gulyás Lajos. 
A tinnyei „Megváltó" nevű személyjogú gyógyszertár a századfordulón, 

majd egészen 1920-ig a Ruttkay család tulajdonában marad, csak a bérlők 
változnak [5]. 

IRODALOM 

1. PL PPSVm Nemesi Közgy Jk. IV-3--C 3044, 6652, 1840 
2 OL Kiegyezés K 150 IV-7 29295 1889. 
3 OL Kiegyezés K. 150 IV-7 29295 1889 
4. OL Kiegyezés K. 150 IV-7 54261 1890 
5 .. Gyógyszerészi évkönyvek 1890-1920 
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Acsa 

Acsa még a századfordulón is csekély számú lakossal rendelkezett és régen 
a Prónay bárók családik birtokához tartozott [ l ]. 

Nemes Csernátoni Cseh Sándm 1886-ban kérelmezi, hogy Acsán gyógy
szertárat nyithasson .. Még ugyanabban az esztendőben megkapja az engedélyt 
egy személyjogú gyógyszertár létesítésére .. Az engedély száma 59313/1886 
[2] 

Cseh Sándor 1887-ben nyitja meg gyógyszertárát az akkori Csővári úton, 
„fekvéssel Délnek" „Megváltó" névvel [3]. 

Csernátori Cseh Sándor erdélyi származású, 1859-ben Alpárin született 
Aszódon Dózsa Árpádnál segédeskedett. Egyetemi tanulmányait Pesten vé
gezte és 1884-ben szerezte diplomáját 

1889-ben az acsai gyógyszertárat Koretkó Géza nevére írják át 59313 
számon [4] 

Koretkó fiókpatikát is létesít 1894-ben Nógrádbercelen, de két év múlva 
bezárja. 

Az acsai patika 1907-ig Koretkó tulajdonában van. 

IRODALOM 

1 Pallas Nagy Lexikon. Budapest, 1897. 
2 OL Kiegyezés K 150-W-7 56568 1887 
3 OL Kiegyezés K 150-IV-7 56568 1887 
4. PL PPSVm Vegyes IV-411-d 1907 
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Törökbálint 

A nagyközség nevét Enyingi I örök Bálintról, János és Ferdinánd királyok 
húes vitézéről kapta, akinek itt birtoka volt Ebből az időből származó várát a 
törökök lerombolták, ekkor a község is elpusztult A XVIL sz.-ban I örökbálint 
ismét nagyobb falu Előbb a jezsuiták, arnjd a Majlát grófok, végül a dégi 
Festetics család birtoka [ I] 

Gyógyszertár-nyitási engedélyért Törökbálintra 1891-ben Kovács Mihály 
folyamodik. Kérését azzal utasítják el, hogy a törökbálinti patika veszélyez
tetné a környező patikák forgalmát [2] 

Érdekes képet kapunk a három következő patika századvégi forgalmáról: 

Budakeszi Budaörs Iétény 
1887 1981 Ft 2000Ft 
1888. 1778 Ft 2170 Ft 2164 Ft 
1889 1605 Ft 2100 Ft 2145 Ft 
1890. 1632 Ft 2000Ft 2074 Ft 
1891. 1526 Ft 2000 Ft 2176 Ft 

Gyógyszertár-nyitási engedélyért Törökbálintra a következő kérelmező 
Gschös.ser Ede okleveles gyógyszerész (egyes iratokban Gsösse/) 

Gschösser először 1892-ben nyújtja be kérvényét, azonban őt is azzal 
utasítják el, hogy a törökbálinti patika veszélyeztetné a környező patikák 
megélhetését Gschösser kérését megismétli, és többek között arra hivatkozik, 
hogy Törökbálint lakossága meghaladja a 3000 lelket és rajtuk kívül 250 
nyrualó család is ott tölti az év nagy részét [2]. 

A BM Törökbálintrn 1893-ban személyjogú gyógyszertár megnyitására, 
3190.3. engedélyszárnon adja ki az engedélyt A gyógyszertár neve: „Boldog
ságos Szűz M.1riához" 

Gschösser 1866-ban Baján született Ianulmányait a pesti egyetemen vé
gezte, 1888-ban diplomáit 

1893 aug .. 22-én volta gyógyszertár első vizsgálata A jegyzőkönyv alapján 
ismeretes, hogy a patika helyileg az „Ösz utcán található.fekvéssel keletnek " 
[3] 

G<ehösser 2 év múlva eladja a gyógyszertárat Taná<S Mihály okleveles 
gyógyszerésznek A patika a századfordulón is T aná' s tulajdonában van. 

Tanács Mihály halála után özvegye kapja meg a haszonélvezetet A gyógy
szertár bérl~je Körös Viktor 
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A későbbiek sonín a patika Körös Viktor tulajdonába kerül [4] 

IRODALOM 

I. Pallas Nagy Lexikon. Budapest, 1897 
2. OL. Kiegyezés,K 150-IV-7, 102421893 
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4. Gyógyszerészi Évkönyvek 1892-1907 
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Bia 

Biára önálló gyógyszertár létesftésére az első kérelmek 1884-ben kerülnek 
a minisztériumba 

Elsők között Mach!eid fenó és Ilwid f<tván 1885-ben, Varja1.1y Jáno,1 
1886-ban, majd Nick/ Odön nyújt be igényt Biára .. Mégis még 6 évig kell várni 
arra, hogy Meisels Lajos megnyithassa gyógyszertárát [1, 2] 

Meisels 1890-ben kérelmez patika létesítésére engedélyt, amit 1892-ben 
megkap, így Bián egy személyjogú gyógyszertárat nyithat „Magyar Korona" 
névvel [3]. 

A biai gyógyszertár 1898-ban KutaHy Dániel nevére kerül átruházásra [4]. 
A századfordulón a gyógyszertár K1au1Z Elemér tulajdonában kerül. 

IRODALOM 
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Tápiógyörgye 

Tápiógyörgye népes település, 1891-ben 4267 lakosa van [l] 
Gyógyszertár jogosítvány iránti kérelem először 1892-ben érkezik a minisz

tériumhoz [2] 
Darkó Jáno< 1893-ban kap engedélyt egy személyjogú gyógyszertár léte

sítésére Iápiógyörgyére. 
A gyógyszertárat 1894-ben nyitja meg „Szent Magdolnához" néven A 

gyógyszertári jogosítvány engedélyszáma 140745/1893 [3] 
1895-t61 fia, Dm kó Károly a patika tulajdonosa 1918-ig 
Darkó Kát0/y egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte és 1886-ban 

szerezte ugyanott diplomáját 

IRODALOM 

1 Pallas Nagy Lexikon. Budapest, 1897. 
2. OL Kiegyezés K 150 IV-7 70409 1892 
3 PL PPSVm Vegyes IV-411-d 1907 
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Vecsés 

A vecsési patikára vonatkozó első levéltári adat 1892-ból származik. Ekkor 
Pölkö11y nevű gyógyszerész kér a Belügyminisztériumtól gyógyszertár jogo
sítványt Vecsésre [ l]. 

Pölkössy 1893-ban nyitja meg „Megváltó" névvel személyjogú gyógyszer
tárát (Eng sz. 948'38) [2] 1895-ben már 1ungmann Dávid a vecsési patika 
tulajdonosa, de már 1 év múlva átruházásra kerül Farkas Dániel nevére [3]. 

Farkas 1899-ben a vecsési patikát Döry Mihálynak adja bérbe [4]. 

IRODALOM 

1 OL Kiegyezés K l5Cl--IV-7 66787 1892 
2. OL Kiegyezés K l 5Cl--IV-7 63605 1893 
3. PL PPSVm Vegyes IV-41 l-d 1907 
4 .. OL Kiegyezés K 150-IV-7 9594 1896 
5 .. Gyógyszerészi Évkönyvek 1890-1900 
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Nógrádverőce 

Régen Verőce néven volt ismert település. Gyógyszertárára vonatkozóan 
igen kevés adattal rendelkezünk Egyetlen levéltáii adat utal arra, hogy 1892-
ben Hajdú Kár oly okleveles gyógyszerész folyamodik a BM-hoz gyógyszertár 
létesítése táigyában Verócére [ 1 J 

1893-ban Hajdú megkapja egy személyjogú gyógyszertár létesítésére az 
engedélyt [2] 

Hajdú a gyógyszertárát .. Remény" néven nyitja meg 
1899-ben a gyógyszertár Zsigárdi l<tván tulajdonában van [3]. 

IRODALOM 

1. OL Kiegyezés K 150 IV-7 88559 1892 
2. OL Kiegyezés K 150 IV-7 44272 1893 
3 Gyógyszerészi Évkönyvek 1893-1900 
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Örkény 

Örkény gyógyszertárának alapítási dátuma. mint ezt a Pest megyei tisztior
vosi statisztikai kimutatás igazolja 1894 [l] 

A személyjogú gyógyszertár „Őrangyal" névvel Dékay fenótulajdonában 
van .. BM. Engedélyszáma 38997 /1894 

A patika a századfordulón is Dékay tulajdonában van 1903-ig, majd ezt 
követően sűrűn cserél gazdát [2] 

IRODALOM 

1. PPSVm Vegyes ir JV-411-d 1907 
2 Gyógyszerészi Évkönyvek 1894-1907. 
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Szob 

A község régen Hont megyéhez tartozott A századfordulón már jelentős 
település 2038 lakossal. Szob és környéke a L iczenbacher család birtoka volt 

Gyógyszertárára vonatkozóan kevés adat maradt Az Országos Levéltár is 
csak néhány beadott kérelem dátumát órizte meg 

Az első ilyen adat 1888-ból származik, a következő 1891-ból [l, 2] 
1895-ben Ihurnfeld nevű gyógyszerész részére engedélyez a Belügymi

nisztérium gyógyszertár létesítést Szobra 
1896-tól a szobi személyjogú, „Megváltó" nevű gyógyszertár Molnár I 

Kamill tulajdona. Molnár halála után a patikát a család Geró Ödönnek adja 
bérbe [3] 

IRODALOM 

1 OL Kiegyezés K 150-IV-7 2038 1888 
2 OL Kiegyezés K 150-IV-7 7811 1891 
3. Gyógyszerészi Évkönyvek 1890-1900 
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Kocsér 

1894-ben Botos Imre kérvényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz, hogy 
részére Kocséron gyógyszertár létesítését engedélyezzék 

Kérését többek között azzal is indokolja, hogy Kocsér hoz a legközelebb eső 
gyógyszertárakhoz vezető utak l1vasszal és ősszel járhatatlanok 
~ belüg'.minis~t~rium 1895-ben engedélyezi Botosnak egy személyjogú 

gyogyszertár létes1tesét Kocséron, az engedély száma 1260.l. 
f\ gyógyszertár a „Szent István Királyhoz" nevet kapja .. Helyileg a Nagy

kőros1 utca 41. sz. alatt nyílik meg. 
Bo;os Imre Haj~úböszörményben 196.l-ban született Tanulmányait a ko

lozsvan Ferenc Jozsef Tudomány Egyetemen végezte Oklevelének kelte 
1891. [I] 

IRODALOM 

l. OL Kiegyezés K 150-IV-7 5527 1896 
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Üllő 

lJllő régi település. 1690 táján teljesen elnéptelenedik, majd hamarosan újra 
benépesül. Előbb a váci püspökség, majd a váci káptalan birtokához tartozik 

[I ]. 
Ullő lakosainak száma az 1890-es években már meghalac\ja a 3000-et, 

önálló gyógyszertárat csak 1899-ben kap 
Gyógyszetár-nyitási engedélyért 1891-tőJ többen is folyamodnak, a BM 

azonban a kérvényez6ket sorozatosan elutasítja [2, 3] .. Ezid6ben a gyógyszer-
tár a vecsési patika fiókja . 

Farkas Dániel 1896-ban kérelmezi a gyógyszertár-nyitási engedélyt Ullőre, 
ami a BM 1898-ban ad ki 117588. számon [4, 5] 

Farkas „Szent Ilona" néven 1899-ben nyitja meg a gyógyszertárat, de még 
ugyanabban az évben bérbeadja Kovár s ! stvánnak [ 6] . .. •. 

A századfordulón már Sumák Gyula a patika tulajdonosa. Az ullo1 sze
mélyjogú gyógyszertár a későbbiekben is gyakran cserél gazdát [7] 

IRODALOM 

l Pallas Nagy Lexikon. Budapest. 1897 
2 ül KiegyezésK 150-IV-7117701891 
3 ül Kiegyezés K 150-lV-7 440101 1893 
4. OL Kiegyezés K 150-IV-7 l9103 1895 
5 OL Kiegyezés K 150-IV-7 12055, 19119 1896 
6 Pl PPSVm Vegyes ir IV. 411-d 1907 
7 Gyógyszerészi Évkönyvek 1896-1900 
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Isaszeg 

Isaszeg nevezetes csaták színhelye volt A XIX sz utolsó évében 1899-ben 
kap önálló gyógyszertárat 

A belügyminisztériumhoz beérkezett kérvények közül Cwntos Iivadar 
kapja meg a személyjogú gyógyszertárra a nyitási engedélyt Az engedély 
száma: 30885 1899. [l] 

Csontos „Angyal" néven nyitja meg gyógyszertárát Isaszegen 
C wntos Tivadar egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, diplomájának 

kelte 1895 .. 

A gyógyszertár közel 20 évig a Csontos család birtokában marad [2] 

IRODALOM 
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1. PL PPSVm Vegyes ir gyógyszertárak, IV-411-<l 1907 
2 Gyógyszerészi Évkönyvek 1899-1918. 

Szigetszentmiklós 

A szigetszentmiklósi gyógyszertárról 189 3-ban található az első levéltári 
adat[!]. Ebben az időben a patika a Dunahruaszti gyógyszertár fiókpatikája 
A tulajdonosa Liszkay I emr, a fiókpatika kezelője Liszkay htván [2] 

Önálló gyógyszertár létesítése iránti kérelem 1893-ban érkezik a Belügy
minisztérium illetékes osztályárn 

Önálló gyógyszertárat Szigetszentmiklós azonban csak 1899-ben kap [3.J. 
A tulajdonosa Mihály (Michl) Jenő. Gyógyszertárát 1900-ban „Szent Mik

lós'' néven nyitja meg Engedélyszáma 72427 .. [4]. 
Mihály Jen6 tanulmányait Budapesten végezte, diplomájának kelte 1880 
A századfordulóra Szigetszentmiklós lakosainak száma meghaladta a 

2800-at 

IRODALOM 

1. OL Kiegyezés 150 IV-7 10251 sz. 1893 
2 Gyógyszerészi Évkönyvek 1894-1900 
3. OL Kiegyezés 150 IV-7 2738 1897 
4 PPSVm. Lt Vegyes ir. IV-411-<l .ll 1907 
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Dunakeszi 

Dunakeszi még a századfordulón is csekély lélekszámú település. Egyes 
források gyógyszertárának alapítási évét 1897-ben jelölik. Ebben az időben 
azonban Dunakeszin csak fiókgyógyszertár működik. A fóti gyógysze1tár 
fiókja, Nagy Gyula örököseinek tulajdonában van .. Előbb Körmendy Zoltán, 
maidBreichaJános bérli Egészen 1904-igFótfiókja,csak 1907-t61 van önálló 
gyógyszertár Dunakeszin (1, 2]. 

IRODALOM 

L PL PPSVm. Vegyes IV-411-<l 1907 
2. Gyógyszerészi Évkönyvek 1897-1904 
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Pest megye gyógyszerészei a XVIII-XIX. sz.-ban 
(Tulajdonosok, bér lók) 

Név Születési év Diploma Munkahely 

Aichmann József 1810. 1832. Pest Pécel 1870-80 
Aichmiller Ferenc 1796. Pest Szentendre 1795 

Baksay Béla 1849 1873 .. Pest Tápióbicske 1875-
Nagykáta 1878-

Balek Rudolf Kiskunlacháza 1856-
Balázsovits Sándor Fót 1889 .. 
Bart Antal 1872. Pest Gödöllő 1876-
Battka János Cegléd 1840.. 
Bauer Adolf Dunavecse 1897. 
Basch Emő Budakeszi 1899 
Bene Vince Visegrád sz. ford. 
Benedek Miksa Jászkarajenő 1890. 
Bernovits Emil Budakeszi 1883-
Beszédes Gyula 1843. 1868. Pest Dunavecse 1875. 
Bicskei Béla Ráckeve 1883-
Bohus József Dömsöd 1882 
Boros Gusztáv J ászkarajenó 1890 
Botos Imre Hajdúböször- Kolozsvár Kocsér 1895. 

mény 1863 1891 
Brandsch Mihály Gödöllő 1811-27. 
Braun Lajos Sóskút 1892. 
Breicha János Fót 1896 
Breitner Gáspár 1838 .. Pest Szentendre 1844-
Buday Emil 1884 .. Bécs Visegrád 1885--
Burdhard András 1787 .. Ráckeve 1787-
(adonyi) 

Chudik János Ráckeve 1823-
Cseh Sándor Alpári 1884. Pest Acsa 1887 
(csernátoni) 1859 
Csemyus Dezső Sóskút 1881-
Csontos Tivadar 1895 .. Pest Isaszeg 1899. 
Czibulka János Szentendre 1891-
Czurda Rezsó 1857 Bécs Pécel 1868-'70. 
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Darkó János Tápiógyörgye 1893 Hajdú Károly Nógrádveróce 1893-
Darkó Károly 1886 Kolozsvár Tápiógyörgye sz ford Halász Zsigmond Nagykőrös 1868. 
Deér Endre Pusztavarsány 1886 Aszód 1890-98 Hoffmann Ádám Vác 1817-

1865 Hoffman Adolf Pilis 
Dékay,Jenő Örkény 1894 .. Horváth Kálmán Cegléd 1885. 
DósaArpád Aszód 1878-89 Hynek Károly Morvaország Szentendre 
Drasnyák Frigyes Ráckeve 1879- 1799-1804. 

Egész Lőrinc Budaörs 1888-91. Jakab István 1830 1868. Pest Szentendre 1876-90. 
Éliássy Imre Pécel 1897-1903 Járó Antal 1838 Szentendre 1837-
Erős Gyula Zsámbék 1879. Jessy Antal V árnosmikola, 1887-
Esser József Nagykőrös 1806-40 Jónás Endre 1883 Pest Ócsa 1886 
Esser Károly 1809 18Jl. Bécs Nagykőrös 1840-

Katona István Érd sz. lord 
Farkas Dániel Ullő 1898- Keresztúri Fe1enc Jászkarajenő 1882 
Far kas István Szentendre 1788. Kis Lajos Nagykőrös 
Feilhauer Sándor 1815 1839 Monor 1859-<56 .. Kis Mátyás Kóka 1890-
Felföldy Kálmán 1841. 1864 Pest Monor 1866-1908 Klein Zsigmond Visegrád 1888. 
Folinus János Fels6bánya 1814 Abony 1827-42 Klimkó Antal (András) 1804 Dunavecse 1835-

1786 Kmoch János Brün Vác 1764-
Formágyi György 1874 Fót 188.l- Knoblauch Virgil Ócsa 1898 
Fözy Lajos 1849. 1871. Monor, Dömsöd 1874- Kohler Vilmos 1838 Pilisvörösvár 1859 
Frühbauer Domokos Gödöllő 1811- Kollacsek Dunaharaszti 1890. 
Fusch József Vác 1814- Kónya Ede Dömsöd 1882. 

Koret.kó Géza Acsa 1889. 
Gál Gyula Nagykőrös Nagykőrös 1863 Kormuth Attila 1830 1852 Pest Tápiószele 1868-
Gerő Ödön Szob sz. ford. (remetei) 
Geszner Gyula 1874 Pest Tápiószele 1890- Kornitzky Miksa AltváI 1804. 1829. Pest Aszód 1835-
Giessel Ferenc Ráckeve 1801- Kornitzky Miksa ifj 1835. Aszód 1865 .. Pest Aszód 
Groeffner Gyula 1839. 1862 Pest Zsámbék 1874-'79 Kovács Sándor Hajdúdorog Fót 1893. 
Goeffner Xavér Kőszeg 1801. 1827.. Bécs Zsámbék 1834-<57 1854 
GöltlEmó 1799. 1840. Pest Ráckeve 1859- Kovartsik Káioly 1816 1838. Pest Nagymaros 1858-
Groff János V árnosmikola 1882- Krausz Elemér Bia sz ford 
Gruber József 1857. Pest Tápióbicske 1852-74. Krebsz László 1883 Pilisvörösvár 
Gschösser Ede Baja 1866 1888 Törökbálint 1893- Kredich József Rózsahegy 1819 Albertirsa 1837 
Gyenge Viktor 1896 Ócsa sz ford. 1798 
Gyurovícs Gyula Budaörs 1892-99. Kubinyi Kálmán 1880. Pest Pomáz 1886-

Kunszt János Zsámbék 1825-34 
ihísz Káioly bécsi íll 1800 Bécs Szentendre 1804-16. Kutassy Dániel Bia 
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KolbÁclám Vác 1743- QeffnerJ ános Cegléd 1817-22. 
Lamberg Károly Budakeszi sz. ford .. (Öffner) 
L áncz József Nagykőrös 1833. Oken Alajos Buda 1811. 1839 .Pest Ráckeve 1840 .. 

Langhof Gyula Albertirsa (Okenfusz) 
Lévay György Kóka 1895- Ozarovszky Béla Pilisvörösvár 1888-

Lévius Károly 1871. Pest Budaörs sz .. ford. 
(Leviss) PenzFerenc Vác 1849-56 

LippeÖdön Hatvan 1868. Ócsa 1895- PersayElek 1877. Pest Cegléd 

Liszkay Jenő Dunaharaszti 1897. Persay Gyula 1879. Gödöllő 1879-

Looglmre Gödöllő 1868- Persay Sándor 1822 1848 Cegléd 1859. 

Lukács Ágoston 1815. 1840 .. Pest Abony 1867- Pintér József Ráckevei adat 

Lukács Gyula 1882. Abony 1887- Plaveczky Gyula, 1852 1875. Pest Érd 1872 .. 

Lukácsy József 1817. 1836 Monor 1851- Jenő 
Lumnitzer Gyula Pécel 1882-
Lumnitzer Károly Pécel 1892- Rácz József Dabas 1879 

Radubnitzky András 1826 Szentendre 

Machleid Ödön Pécel 1880- Raduleczky György Vác 1879-1888 

Mahler György V árnosmikola 1889 .. Rákos Lajos Szeged 1854. 1877 Pest Pilis 1890. 

Marcus Ottó Ráckeve 1786. Ráth Ferenc Pilis 1890-es évek 

Mátéffy Béla 1858. Bécs Gödöllő 1879. Reichenhallar Lajos 1812 1835. Vác 1856-'79 

Mátéfy Dezső Nagykőrös 1865- RemcsákEde Kóka 1888-

Mátyus Endre Budakeszi Rosenberg Lajos Budaörs 1871-

Mayer József Kóka 1896- Ruttkay Aladár Fót 1893-

Mayer Nepumok János Abony 1843- Ruttkay József Tinnye 1891-

Medveczky István Nagykőrös 1879- Ruzics István Dunaharaszti 

Medveczky János 1815. 1843 Pest Nagykőrös 1878-
Meisels Lajos Sóskút 1888, Bia Sárkány László Aszód 1897-

Metelka Ferenc 1814 1837. Pest Dabas 1839-78 Scheftsik István Nagykőrös 1873-

Michl Mihály Jenő 1880 Pest Szigetszentmiklós Scheftsik Mihály 1828. 1850. Pest Abony 1866 

1899 Schön Richárd Érd 1890. 

Miszari Ferenc 1853. Pest Nagykőrös 1859 .. Schütz András Esztergom 1819. Cegléd 1822-41. 

Móder Dénes Batya 1864 1885. Pest Tinnye 1889- 1799 Vörösvár 1841-59 

Molnár Jakus 1880. Pest Tura 1886. Soós Károly Sóskút 1877-81 

Molnár J. Kamill Szob 1896 Sperlágh József Aszód 1862. 

Müller.János Nagykőrös 1883. Stéger Bódog, Félix Gödöllő 1852-

Steiner Manó Pétervásár 1885. Pest Visegrád 1887 

Nagy Gyula Fót 1861 
Nagy József Érd 1890- Straub Antal Kiskunlacháza 

Niki Ödön Budaörs 1882- 1875-93 
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Straub Mátyás 
Szabados Lajos 
Szél Zoltán 
Szemák Gyula 
Szentmiklóssy Béla 
Szerényi Vince 182.l 
Szmzsenka Károly Szakok 
Szucsánszky Károly 1824. 

I anács Mihály 
I arkeöy Kálmán 
I élessy József 
I erstyánszky Károly 
Iezsedik Sámuel 
Ihold István 
Ihumfeld 
Ihumbeck Károly 
Ihurman Lajos 
Tolnay Károly 
Iordy József 
I rajtler ZolLin 
I raxler Ferenc 

Urszinyi Arnold 
Ürményi Gyula 

1822 

1845. 
1827 

V alpó Deszatky Sándor 
V argai Antal 1830. 
V argasztky Kálmán 
Varjassy János Arad 1857 

Dr. Varságh Zoltán Budapest 
1869. 

V aszitsek Sándor 
Végh Gábor Oszlár 

Velszky János 
Vránits József Pest 
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1849. Pest 
1826 
1854. Pest 

Szentendre 1816-
Pécel 1894-
Nagykőrös 1889-
Úllő sz .. ford. 
Gödöllő 1892-
Fót 185 l-
Pécel l 84 l--{i8. 
Tápióbicske 1879-

Törökbálint 1895-
1848. Pest Nagykőrös 1876-82. 
1878. Kolozsvár Kiskunlacháza 1893-

Kóka 1883-88 
1751 

1868 Pest 
1856 Pest 

1855 
1882. Pest 
1878 Pest 

1892 

1855. 
1837 Pest 

1807 

Aszód 1750-es évek 
Dunaharaszti 1884-
Szob 1895 
Nagymaros 1898-
Nagymaros 1884-90 
Albertirsa 1871-
Pilisvörösvár 1868-
Pilis 1890-
Nagykórös 1868 

Vác 1888. 
Vámosmikola 1890-

Vámosmikola 1889. 
Ráckeve 1860-
Pilis fiók 
Sóskút 1885-88.. 
Tinnye 1888-89 
Fót 1889-
Budakeszi 1896-

Gödöllő 1859-
Iápióbicske 
1835-52 
Vámosmikola 1889-
Pilis 1831 

WéhnerEde 
Wieland Dénes 
W irker János 

Zacsovics Iván 
ZalayEde 
Zsarnovieczky Dániel 
Zsigárdy István 

1854. 

I ápióbicske 1835 
Ráckeve 1888. 
Érd 1884-
Pilisvörösvár sz .. ford. 

Fót 1885-
Cegléd 1888-
Albertirsa 1859 
N ógrádveróce 1899 
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Pest megye gyógyszer'észei a XVIII-XIX. sz .. -ban Gertler István 1876. Václ891. 
(segédek) Göz István Alberti 1895. 

Granits Kálmán 1891 Gödöllő 1895 
Grósz Dezső Nagykőrös 1899. 

Név Diploma kelte Munkahely, év Gyenge Viktor 1891 Gödöllő 1895 

Abrakonffy Ferenc 1890. Nagykáta 1890. Heller Sándor Bia 1895. 
Ambrus Antal 1890 Fót 1884. Horváth József Budakeszi 1895 
Arányi József Nagykőrös 1897. Hrabéczy Albert 1869 Nagykáta 1899. 
~nyosi Gyula Cegléd 1895 .. Huszár Károly 1895. Gödöllő 1895 
Arpási Kálmán 1891 Nagykáta 1897 

Irsák Sándor Nagykőrös 1894 
Bartha István Lacháza 1899 I vanits Kálmán 1891 Gödöllő 1896 
Bantler Ödön 1889. Gödöllő 1894. 
Basch Emő Budakeszi 1897. Jarnnitzky Dénes Monor 1894 
Bricha János Aszód 1890. Józsa László 1891 Cegléd 1895 
Brally Ignác Alberti 1899 

Kabdebó György 1890. Haraszti 1899. 
Csepy Antal Nagykáta 1895 .. Kapronczay Károly Nagykáta 1894. 
Csere József 1879 Pécel 1895 Kardos Ignác Haraszti 1899. 
Czengelly Árpád Kolozsvár Törökbálint 1896. Klazer Gyula 1895. Cegléd 1897. 
Cziglán János 1891 Gödöllő 1897 Kautzin~er Rezsó Nagykőrös 1894. 

Károly Armin Nagykőrös 1895. 
Dankó Gyula 1867. Alberti 1891. Kerekes János Pécel 1898. 
Dr. Dávid Viktor 1892 Budakeszi 1895. Kis Béla 1892 Dunavecse 1895 
Dósa János 1897 Cegléd 1898. Kiss Pál Nagykőrös 1893 
Dubunievics Ottó Haraszti 1898 Kocsis Kálmán Cegléd 1891. 

Korm uth Imre 1890 Cegléd 1891 
Erney Dezső Nagykáta 1895. Kozocsa Dávid Kolozsvár 1879 Nagykőrös 1892 
EmsyDezső Tápiószele 1895 König István Haraszti 1899. 
Erdélyi József 1891 Nagykőrös 1895. Krausz Elemér 1894 Pomáz 1895 

Kolozsvár Krister Benő 1882 Haraszti 1896. 
Ferenci Andor 1892 Cegléd 1892 Kovács Mihály Cegléd 1891. 
Fisch! Béla Aszód 1891. Kunfalvi György Hara~zti 1897 
Frenhauser János 1896 Gödöllő 1892-96 
Frischler Ferenc Nagykőrös 1891 Ladányi Kálmán Nagykőrös 1891 
F ührer Andor 1892 Abony 1899 László László Nagykőrös 1894 

L eiter Ferenc Nagykőrös 1891. 
Géczy Dezső 1891. Nagykőrös 1891 Leviczky Gyula 1891 Nagykőrös 1894 
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Lux József 

Mattyasovszky Gyula 
Mistoth István 
Munster Sándor 1894 
Muraközy Kálmán 
Murin Aladár 189l 

Nádasdy Géza 1902 
Nagy István 
Novák József 

Orosz Miklós 

Pataki Áipád 
Pekker István 1893. 
Perényi Herman 
Peres Aurél 
Pethes István 
Pfacz Kálmán 1892 
Pilich József 
Putsátkó Géza 1894. 

Rácz Károly 1889. 
Radakovich Géza 1890 
Ráth Ferenc 1885 
Ráth Sándor 
Reiter József 
Révész Ödön 1892 
Ritter Antal 
Rupolt József 
Sárkány Jenő 
Selmeczi István 1890. 

Szabó Jenő 1895. 
Szebellédy Ferenc 
Dr. Székely Ernő 1898 
Széll László 
Szikszay Guszl'Ív 1892 
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Nagykőrös 1894. 

Nagykőrös 1895 
Nagykőrös 1891 
Nagykáta 1898.. 
Alberti 1896. 
Budakeszi 1899 

Aszód 1898. 
Alberti 1893 
Pécel 1895. 

Cegléd 1895. 

Gödöllő 1891. 
Monor 1894. 
Nagykőrös 1898 
Cegléd 1891. 
Nagykőrös 1896 
Alberti 1891 
Cegléd 1895. 
Gödöllő 1895 

Dabas 1897. 
Gödöllő 1893 
Pilis 1891 
Nagykőrös 1893 
Nagykőrös 1896 
Alberti 1895. 
Nagykáta 1895 
Haraszti 1898. 
Gödöllő 1899. 
Fót 1895 

Gödöllő 1898 
Ráckeve 1896 .. 
Visegrád 1897. 
Nagykáta 1895 
Abony 1893 

~:g:,-;,'"t:c;:c' 

Szmetana Aladár 
Szölössy István 
Szúcs Sámuel 

IirdyGyőző 
Tóth József 

Uhlár Béla 
Ungváry József 
Urbányi István 

Varjú Lőrinc 
Varságh Zoltán 
Vimmer Jenő 
Viszlovszky László 

Weisz Károly 
Weisz József 

1887 Cegléd 1899 
1891 Alberti 1893. 
1884 Abony 1891 

Vörösvár 1891 
1893 Cegléd 1898 

1890 Gödöllő 1891. 
1892 Pécel 1893. 

Aszód 1895 

Kolozsvár 1880 Alberti 1891. 
1892. Budakeszi 1893. 

Budakeszi 1895 
189l Cegléd 1893. 

Tápiószele 1891. 
Nagykőrös 1898. 
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Corrigenda 

Dr .. L<:ngyel Júlia: Pest megye polgári gyógyszerészetének története 
a XVIII-XIX században e. könyvének hibajegyzéke 

15 .. o. 3. bek. 2 .. sor évszám helyesen: 1241 
3L o. utolsó bek.2 .. sorlJan helyesen: „. ..a Pesti Kir Tudomány Egyetemen .. " 
33. o L bek. 2 .. sorban helyesen: „ ..... soha nem volt Komitzkyé .... " 
33.. o.. 3. bek. L sorban helyesen: „ ...... új leltár felvételét kérik .. " 
41. o.4.. bek. 5 .. sorban helyesen: „ .... és fojtósavas higacsróL." 
41. o. utolsó bek. L sorban helyesen: „ .. Gyógyszertár, mellynek. " 
42. o. 7. bek L sorban helyesen:,,. .... Magyar Gyógyszerészek Évkönyve .. " 
65. o .. 7 .. bek. L sorban helyesen: „ ... Nagykőrösön 124 honorátor .... " 
75. o„ L bek 2„ sorban helyesen: „ .... .testvérét, Imrei Jánost... ... " 
94 .. o .. 4 .. bek L sorban helyesen: „ ..... vegyék zárgondnokság alá .. " 

111. o. 3.. bek. L sorban helyesen: „ ..... hogy ne Alberti be engedélyezzék .. " 
127 .. o. 3 .. bek L sorban helyesen: „ ... patikák tulajdonosai .... • 


