
Benkő Ferenc 

Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században 

A gyógyszerészi évkönyvekben és a gyógyszerésztörténeti irodalomban 
Debrecen első patikájának alapítási évéül bizonytalanul az 1670—1680-as 
évszám szerepel.1 Erre írásos bizonyítékot eddig nem találtam. Úgy vélem azon
ban, hogy azok a zivataros idők, amikor a város felett az állandó létbizony
talanság lebegett, élet és vagyon nap, mint nap veszélyben forgott, nem ked
veztek a szervezett egészségügyi gondoskodás megindításának, és azon felül 
a költséges patika felállításának. Ekkor még állandóan megtelepedett orvos 
sem volt Debrecenben. Új gyógyszertár létesítésének még ma is előfeltétele, 
hogy a helységben állandóan letelepedett orvos tartózkodjon. Ez a szabály 
bízvást visszavetíthető a múltra, mert orvos nélkül patika működésének sincs 
létjogosultsága. Zoltai is úgy nyilatkozik, hogy orvosa, patikusa a városnak 
ebben az időben még nem volt, csak 1690 után, de állításának igazolásául bi
zonyítékot nem közöl.2 

A hazai orvosképzés, mint tudjuk, 1770-ben indult meg Nagyszombatban, 
így csak külföldön tanult orvos jöhetett számításba, akinek a letelepítése nem 
volt egyszerű. Próbálkozásokról tudunk: így pl. arról, hogy 1675-ben, amikor a 
híres tudós Pápai Páriz Ferenc visszajött orvosdoktori diplomájával a külföldi 
akadémiákról és Debrecenben két hónapig a város vendégszeretetét élvezte, 
erővel városi orvosnak akarták marasztalni. Sőt ezután is elég fényes fizetés
sel többször hívták volna physicus ordinariusnak, de ő a meghívást nem fogadta 
el.3 

A Városi Tanács jegyzőkönyvében (az ún. Protocolonban) 1696. június 
26-áról azt találjuk, hogy „Debreczeni István Professzor úr is Saxoniába medi
cina tanulni a fölséges Saxoniai Herczeg Passusával küldetik."4 Előzőleg, 1696. 
1 Halmai János: „Gyógyszertár az Arany Egyszarvúhoz" Debrecenben. Communicationes ex 

bibliotheca Históriáé Medicae Hungarica. 5. k. (Budapest, 1957.) 175 — Debreceni régi patika. 
Vezető Debrecen sz. kir. város Déri Múzeumában (Összeállította Ecsedi István (Debrecen 1930) 
142 — Gyógyszerészek Zsebnaptára. Budapest 1917. szerint „1670—1680 körül" 100. — Gyógy
szerészek Évkönyve az 1939. évre (Budapest é. n.) „Alapítási év: 1680" 488 oldalon. — Gyógy
szerészi Almanach az 1944. évre. (Összeállította Szász Tihamér, Budapest.) „Alapítási év: 1670" 
498 oldalon. — Budapesti Gyógyszerész Testület Évkönyve. 1948. „Alapítási év: 1670" 890 olda
lon. A dolgozó gyógyszerészek zsebnaptára (Budapest, 1942) „Alapítási év: 1680" — A Deb-
reczen—Bihar megyei Gyógyszerész-Testület és az Általános Magyar Országi Gyógyszerész Egylet 
III. kerület IV. járás Gyógyszertárai, Testülete, és egyletének története alapításuk óta (Szerk. 
Dr. Róthschnek V. Emil Debreczen, 1882) „valószínűleg még a városi tanács által 1670 vagy 1680 
év körül állítatott fel." 

2 Zoltai Lajos: Debreczen város számadásai 1658—1682. Debreceni Képes Kalendárium. XVIII évf. 
(1918) 82—105. 

3 Történeti Életrajzok 14. köt. Dézsy Lajos: Pápai Páriz Ferenc (Budapest, 1899) 250—260. 
4 Hajdú-Bihar megyei Levéltár IV. A. 101 l/a 23, továbbiakban HBmL (Protocolon 1693 jan. 1—1696 

dec. 24) 
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1. kép. Tanácsi jegyzőkönyvi bejegyzés 1701 áprilisában Huszti István megbízásáról 

5 и. o. 
6 Magyari—Kossá Gyula: Magyar orvosi emlékek (Budapest, 1940) IV. 4., 14. sz. alatt 
7 Magyari—Kossá i. m. 34., 102 és Bod Péter: Magyar Athenas (1766) 116.: 

„Huszti István Orvos Doktor Debretzenben Magyarra fordította és Világ eleibe botsátotta az Árná 
János imádságos könyvét illy titulus alatt: Keresztyéni Jóságos tselekedetekkel tellyes Paraditsom 
Kertet ske; Ny őt. 1698-ik észt. Magyarra fordította a ''Kardinális Bona János kis Könyvetskéjét is, 
melynek titussa Manuductio ad CoelumŐ pedig így nevezte: Égre kézen fogva vezető Kalauz? melly 
a Sz. Atyáknak és á'böltseségnek régi szeretőinek Regulájinak velejét foglalja magában. Debr. 
1705. 12 R. Ezen könyvetskét méltán lehet mondani Magyar Ethikának, az erköltsökre tanító jó 
Mesterségnek; olly hathatósan adja elő a Virtusokat, melly ékre kell vágyódni az embernek; és az 
ellenkező vétkeket, mellyeknek el-távoztatásokra kell szorgalmatosan vigyázni a Keresztyéneknek. 
Az egész könyvetske XXXV. részekből áll." 

8 Magyar Életrajzi Lexikon. I. (Budapest, 1967) 765. 
9 Такáts László: Alig ismert biográfiai adatok a Rákóczi hadsereg néhány tábori orvosáról Előadás 

a Magyar Orvostörténeti Társaságban Budapest 1974 VI. 19. és Takáts László kandidátus szíves 
írásbeli közlése. 
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május 5-én írták be, hogy „Huszti István Medicináé Doctor Erdélybül küldött 
levelet, melyben magát városunkban új Esztendőre való jövetelre s lakásra resol-
válva olvastatik."5 Az új esztendő eszerint 1697 januárja lett volna. Magyari— 
Kossá szerint Husztinak városi orvosul való meghívására a tanács 1700-ban 
küldöttséget meneszt és lakásul Szilágyi Márton házának felét jelöli ki.6 Huszti 
István a magyar kartéziánus előfelvilágosodás külföldi akadémiákon tanult 
érdekes egyénisége.7 Halála évét az „Életrajzi Lexikon"8 helytelenül adja meg 
az 1704-es esztendőben. Debrecenből való távozásának pontos idejét nem 
ismerjük, de azt tudjuk, hogy 1706-ban Pekri Lőrinc, II. Rákóczi Ferenc feje
delem generálisa mellett működött, aki 1708-ban fontos orvosi megbízással 
küldi Moldvába.9 Huszti letelepedett Debrecenben, mert 1701 áprilisi be-



jegyzéssel található a tanácsi jegyzőkönyvben, miszerint „Patika instructiójára 
Doctor Huszti István installáltatik" .10Ez az első mondat, amelyikben a Városi 
Jegyzőkönyv az apothecát említi. 1703-ban is említés esik a patikáról a követ
kezőképpen: „1703 Die Lunae 26 Mártis in Sedria — A patikának inventálá-
sára Conscript iájára deputáltatnak Doctor Huszti István Veresmarti János 
Monori István és Toldi Pál uramék." 1701-ben tehát már működött patika Deb
recenben, vagy legalább is felállítás alatt állott.11 

Mielőtt a patika történetére, az azt kezelő városi patikusok (provisorok) 
és a felügyeletét ellátó városi orvosok (physicus ordinariusok) személyére 
rátérnénk, meg kell ismerkednünk egy sajátságos helyi intézménnyel, a patika 
felügyelőkével (Inspectores Apothecae). Első megjelenésük ideje jelzi a patika 
alapításának évét is. 

A Város pénztárát illető jövedelmek kezelésére és a jövedelmet nyújtó 
gazdálkodás vitelére a Szenátus a Választott Hites Közönség soraiból ún. szu-
balternus tisztviselőket választott, általában szakágazatonként kettőt, akik az 
illető gazdálkodás ügyeivel foglalkoztak. E tisztviselők a Szenátus által meg
állapított díjazásban részesültek. A többi tisztségviselővel együtt az év elején 
választattak és tisztüket egyazon munkakörben egy évig tölthették be, de másik 
munkakörre a következő évben választhatók voltak. Komoróczy szerint: 
„Kétségtelen, hogy a feudáliskori Debrecennek talán egyetlen hivatali állása 
sem volt, amely a gazdálkodással, a pénztárkezeléssel, a városi vagyon nyilván
tartásával össze ne függött volna."12 Ezek a tisztségek a szükségletnek megfelelő
en változtak. Voltak, melyek igen hosszú ideig állottak fenn; ha a szükség 
úgy kívánta, újakat is kreáltak, a feleslegessé váltakat viszont megszüntették. 
A teljesség igénye nélkül felsorolok néhány fontosabbat: borbírák (judices v. 
inspectores vini); serbírák (insp. cerevisiae, ill. mulsae); égettborbírák (insp. 
cremati, vagy másnéven insp. vini adusti); építőbírák (insp. aedificiorum, vagy 
agronimi); házi- és hadiadó számadók (ezek voltak a perceptores domestici); 
árvagyám (insp. pupillorum); vásár-, vagy piacbírák (iudices fori); nyomda
felügyelő (insp. typographiae) stb. és a bennünket legjobban érdeklő patika
felügyelők, az inspectores apothecae). Patikafelügyelőket a városi jegyző
könyvek tanulsága szerint első ízben 1700 januárjában választottak.,13 

A fogalmakat tisztázandó, szeretném ismertetni, hogy mit értettek akko
riban mulsa, vagy mulsum, cerevisia és vinum crematum név alatt. 

A mulsa, vagy méhser sonkolyon megforrott víz, kellemes hűsítőital.14 

Dunántúli búcsúkon még a közelmúltban is árulták. Mérésére „Aranybarna 
üveganyagból gyakran készültek nálunk méhser es ún. „már czos"-poharak, ele
inte egy barokkos ízlésű magas, középen befűződő orsóformában, később egy
szerű henger alakban".15 A cerevisia az árpából főzött ser, melyet akkor zalad-
sernek, vagy szálad-sernek is neveztek. Akkoriban a méhsert jobban ked
velték. 

1587. dec. 21-én azt mondja a városi jegyzőkönyv: „az itt készített méhser 

10 Protocolon Anni MDCCI Inclytus Senatus Liberae ac Regiae Civitatis Debreczen stb. (1701. I. 
1—1705 XII. 30.) HBmLW. A. 101 l/a 25., 98. 

11 HBmLlV. A. 101 l/a 25 
12 Komoróczy György: Városigazgatás Debrecenben 1848-ig. (Debrecen, 1969) 47. 
13 „Dmi Officiales const ituti sunt ordinesque stb. Mulsi Cerevisiae et Cremati ac Apothecae Stephanus 

Monori Michail Ormós et András Ajtai." HBmL IV. A. 101 l/a 24 614. 
14 mulsa, mulsae = mézes bor potio ex melle et vino confecta. Lásd Bartal: A magyarországi latinság 

szótára (Budapest, 1901) 
15 Borsos Béla: A magyar üvegművesség (Budapest, 1974) 94. 
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és zaladser tárgyában végezteti: Hogy a minemű méhsert itt főznek és csinálnak, 
pintjét négy pénzben adhassák és árulhassák. Nem Különben a zaladsert, melyet 
itt müveinek, a ser bírák kezeljék, a város számára; dézma gyanánt minden 
csebren túl húsz-húsz pénzt adjanak és szolgáltassanak".16 

Végül a vinum crematum17 a tisztabor seprűjéből főzött jó és tiszta égett 
bor. Szigorúan tilos „az egyébb matériából való gyanús, hitvány ital, úgymint a 
rozsból, árpából főzött lengyel pálinka, a szilvából főzött égett bor, a gorelyka 
és aquavita."18 

1698. jan. 5-én rendezték a tisztviselők fizetését (Salaria Dnorum officiali-
um). Ekkor a ser-, méhserbírák és az égettbor-bírók 30—30 magyar forintot 
kaptak. A főjegyző fizetése 150 forint, a vicenótáriusé 100 forint volt. Sem ek
kor, sem a következő 1699-es év elején patikainspektor választásáról nem esik 
szó. A Protocolon szerint 1700. január havában választották meg Monori 
Istvánt, Ormós Mihályt és Ajtay Andrást az első patikafelügyelőket (Inspecto-
res Mulsi Cerevisiae et Cremati — ас — Apothecae).19 Ez az odavetett „ас", 
úgy tűnik, mintha az eddig szokott két személyre két munkakörhöz hirtelen 
szükségből odacsaptak volna egy harmadikat is. Bizonyíték ez arra, hogy a 
patika 1700. jan. 5-én fennállott, ha szükség volt a felügyeletére. 

II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának viszontagságai miatt az 1700-as 
évek elejének jegyzőkönyvei hiányosak, de a későbbi időkből számos patika-
inspector neve ismeretes. Általában az égettbor és a patika felügyeletét kap
csolták össze, de találunk példát arra is, amikor az építőbírói és patikafelügyelői 
tisztség20 járt együtt. 1716-ban Inspectores Aedificior et Apothecae volt Ko
máromi István és Szoboszlay György, ugyanez évben az Inspectores Cremati 
tisztségét Csatáry János és Ugocsa Mihály töltötte be. Az előző évben a pati
kában felújítási munkálatokat végeztek.21 A fentebb említett tisztviselők hiva
taluk megkezdése előtt esküt tettek. Az első esküformák 1717-ből maradtak 
fenn, amikor a kuruc háborúk zűrzavarának elmúltával a viszonyok rendeződni 
kezdtek. Némelyik inspectori esküforma több, módosított változatban is 
fennmaradt. A patika inspector esküjének szövege (Formula Juramenti): 
En N. N. Esküszöm, hogy Inspect ióm alá bízatott N.(emes) Város Patikája 
hasznára és Conservátiójára vigyázok, abból való jövedelmet a minden napi 
szükséges kölcségeken kívül nem másuvá, hanem Perceptor uraimék kezekben 
szolgáltatom I. е. u. s. (Isten engem úgy segéli jen)"22 

16 Lásd Zoltai i. m. 
17 crematum, i = vinum crematum, idem ас aqua vita= pálinka, égett bor. Lásd Bartal. 
18 Lásd Zoltai i. m. 
19 HBmL. IV. 101 l/a 24 (Protocolon 1697 jan. 1—1700 dec 31) — Érdekes későbbi adat: Specificatio 

Publicarum Civitatis Domnorum 1770. aug. 21. — 1. „Apotheca Civitatis, ubi étiam Cremati 
ustrina... Stb" Legalább is később, a pálinkafőző tehát ott volt, ahol a patika. 

20 HBmL. IV. A. 101 l/a 28 (Protocolon 1712. jan. 1—1716 dec. 31.) 799. 
21 HBmL. IV. A. 101 l/a 28 „Apothecae Juventatores D. Joannes Veresmarti Michail Bárányi, Step-

hánus Komáromy et Andreas Ketskeméti denominantur" 
22 HBmL. IV. A. 101 l/a 29 (Protocullum Annorum 1717—1719) 823. (1717. jan. 1—1719 dec. 28.) — 

HBmL. IV. A. 101 l/a 29 833. 15. sz. 
„Formula Juramenti Inspectorum Cremati: Én N. N. esküszöm, hogy égett bor Inspectorságomban 
a város hasznára jövedelmére vigyázok, a kölcségeket igazán feljegyzem de a jövedelemhez nem 
nyúlok, hanem a csaplárral egyenesen a Perceptorátusba administráltatom, az élőmbe adandó 
Instructiot mindenekben megtartom, és annak idejében igazán számot is adok. I. е. u. s." — HBmL. 
IV. A. 101 l/a 29 823. „Formula Juramenti Perceptorum: Én N. umf. (esküszöm Szerző) hogy 
Perceptorságomban, a mellyben most állíttattam, a N. Várost illető jövedelmeket: (adó pénzt) 
igazán beveszem, abbul semmit magam, vagy más hasznára tsak ideig is nem fordítok a rendes 
Saláriumokon kívül semmit Commissio nélkül kinem adok, és az élőmben adandó Instructiot szor-
galmatossan megtartom Isten e." 
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1705. okt. 21-én és az azt követő napokon sokszázados történetének 
egyik legnagyobb pusztítása érte Debrecen városát. Károlyi Sándor és Ester
házy Antal kuruc generálisok megparancsolták, hogy a lakosság ürítse ki 
a várost az Erdélybe vonuló német hadak elől, melyek a Nagyszebenben be
zárkózott Rabutin generális felmentésére mentek, mert máskülönben felégetik. 
Viszont a felmentő hadak vezére, Herbeville, az akkor már 1693 óta szabad 
királyi várost császára tulajdonának tekintette, és ottmaradást parancsolt. 
A lakosság a menekülést választotta, melyért szörnyű árat fizetett. A Herbe
ville, Leopoldus Schlick, Dietrich von Glöcksberg osztrák és egy dán generális 
vezénylete alatt álló német és zsoldos dán hadak elképzelhetetlen rablást, 
pusztítást és rombolást tettek, aminek a patika is áldozatul esett. „Patikába 
a Tóczón kívül megtelepedett Német Tábora városba bejövén pusztításokat 
követett el s a károk értéke megszámlálhatatlan. Patikabéli szerszámaink a 
javából három ládával, amit hamarjában öszve lehetett kötöztetni, elvitettünk, 
de a mi otthon maradott, mind a póczokbul, mind amelly edények, ón s réz mozsá-
rok el ásattanak a földben, oda vagyon; laistrom szerint szedte kezéhez a tábori 
patikárius, a mint az ott felejtett vagy hagyott írásból láttzott, némelly vizek, 
füvek gyökerek meg hagyattanak intacte. Ezt mindaz által, ha Isten megtart 
városostól hamarabb felépíthetjük, mint a typographiát, levén ebben a kár leg
alább 4000 forint."™ 

1719-ben, amikor egyébként pestis is fenyegette a várost, a patikát tűz
vész pusztította el. Ezt Szűcs István így írja le: „majd a piaczutca felé forduló 
tűzfolyam a város nagyobb és kisebb közházát, 32 boltot, a kistemplomot, ty
pographiát, patikát, három közcsapszéket, magtárt, város istállóját, két ven
déglőt, postaházat, hadbiztosi szállást, kenyeres színt, vargák, csizmadiák és 
szűcsök árulóhelyeit, összesen többet 400 háznál emésztette fel, úgy, hogy a fa-
és földházaknak alig maradott csak kis része is meg."2i 

Weszprémi a Succintában megemlékezik erről az első debreceni gyógyszer
tár épületéről: „A régi budai gyógy szertárosok emlékével kapcsolatban iüt az 
eszünkbe, hogy ebben a mi városunkban is létezett már a régmúlt időktőt, fogva 
gyógyszertár, melynek az idő vasfogától összeomlott maradványait akkor mu
tatták nekünk, amikor Domokos Márton főbíró gondoskodásából 1753-ban a 
Piacnak nevezett téren a város közköltségén új gyógyszertárat építettek."2* 

A gyógyszertár a Város tulajdona volt egészen 1771-ig, amikor Kazay 
Sámuel gyógyszerész a patikát megvette, a vételt a királyi biztos csak 1773-ban 
hagyta jóvá. Eddig fizetett provizorok kezelték. Kazay a tulajdonjog megszer
zése előtt maga is provizor volt. A provizoroknak beszerzésben, számadások 
elkészítésében, a tartozások nyilvántartásában segítettek a patika-inspectorok. 
A Hajdú-Bihar megyei Levéltárban található iratokból látható, hogy azokat 
hol a patikárius, hol az inspector készítette. A Patika neve „Városi Patika", 
vagy „Apotheca Liberae Regiaeque Civitatis Debreczinensis" volt. Az „Arany 
Angyal" név csak később ragadt reá a következő században. Nem képzelhető 
el, hogy a puritán kálvinista Debrecen az angyalokat, ezeket a bibliai lényeket 
még így is profanizálta volna. 

Hazánkban akkor még egyetemi szintű gyógyszerészképzés nem volt. A pro
vizorok idegenből jöttek, főleg a török uralomtól mentesült királyi Magyar-

23 Szűcs i. m. 716. 
24 Szűcs i. m. 762. 
25 Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Harmadik száz. I. és II. 

tized (Ford. Vida Tivadar., Budapest, 1970) 605. 
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országból: a Felvidékről, Eperjesről, Kassáról, Besztercebányáról. Csupán 
Csáti Sámuel volt debreceni származású. Működési idejük összeállítása hiá
nyos, mert olyan szerződések, amilyeneket a városi orvosokkal kötöttek, nem 
találhatók. 

1705-ben Nemsovits János volt a patika kezelője.261717-ben Milling János, 
230 magyar forint fizetéssel. Munkatársa Jakab, törő (contusor), aki a növényi 
részek és egyéb anyagok porítását végezte 36 forint és 80 krajcárt kapott.27 

Többet tudunk Landich Jánosról, aki Trencsénből származott és mint 
jeles vegyészt említik.28 Sokoldalú ügyes ember lehetett, akinek a város jó 
hasznát vette. Milling János halála évét nem ismerjük, de Landich János 
1717-ben már Debrecenben tartózkodott, mert a városi jegyzőkönyvben az 
olvasható, hogy „Eugén herczeg 1717-évben parancsolt, hogy a város a Moldvá
ból ide törekvő tatárok és más pogányság ellen obvallája magát egy árokkal. 
Minthogy egyéb mérnök nem lévén Landik János Patikárus mérje ki a kapuk 
állását."2^ 

1722-ben a két patika-inspektor Szoboszlay György és Lévai István volt, 
kettőjük saláriuma 72 forint, míg Landich János 250 magyar forintot (florenos 
hungaricales, 20 szekér fát és 6 köböl búzát kapott. A készpénz 1723-ban 
270 forintra emelkedett.30 

1725. dec. 5-én tették fel az 1719-ben elkezdett új templom tornyának 
pozsonyi vékányi nagyságú gombját, melyben latin nyelvű réztáblán örökí
tették meg, hogy „ Városi gyógyszertári gondnok és a gomb aranyozója Landich 
János.31 Landich 1729. jún. 8-án halt meg.32 A Protocolonban olvashatjuk, 
hogy 1729 első felére Landik János Apothecariusnak fizettünk 2 Angiáriára33 

150 forintot. 1729. júl. 15-én özvegye, Eleonóra Landichin szépen kaligrafált 
quietantiát, nyugtát írt alá „30 Rf harmintz Német forintról néhai idvezült 
férjem, új Tornyon való óra Mutató 4 Táblák megfestéséért és órára való vigyá-
zásért."u Eleonóra Landichin a Quietantiát szép szálkás gót betűkkel írta 
alá, valószínűleg nem tudott magyarul. 

Utóda Pókai Benjámin volt, aki Weszprémi szerint „1733. dec. 9-én 
végezte be életét."3'0 Pókairól eddig annyit sikerült kiderítenem, hogy Friziá-
ban Frenakerben tanult36. „A gyógyszertár igazgatásában követték őket a 
körmöci Schwarzwalder Zsigmondék, apa és fia; az eperjesi Kraudi, a pozsonyi 
Moser, akit Besztercebányáról Moller Károly Ottó műhelyéből hívtak meg és a 

26 Lásd Ecedi i. m. 
27 HBmL. slN. A. 1013 b 26 Patikai számadások 1717—1780/81. 
28 Lásd Weszprémi i. m. 40 sz. 
29 Sápi Lajos: Debrecen település és építéstörténete. (Debrecen, 1972) 26. 
30 HBmL. IV. A. 1013/16b, 26., 10. sz. alatt Quietantia (nyugta) Kelt 1722 die 22 Xbre 11 sz alatt 

„N. Debreczen Város Apothecájának 1723-ik Esztendőbeli Proventusa megyén in summa gener. 
computando Landik János Apothecarius ur Annuális fizetés exolváltatott pénzül. 270,00." 

31 Szűcs i. m. 766, 767. 
32 Weszprémi i. m. id. helyen. 
33 angiaria=l/4 év 
34 Patikai számadások. Lásd. 27. jegyzetben. 
35 Lásd Weszprémi i. m. 40. sz. 
36 A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára Q2714 jelű könyvében, melynek címe: Pharma

copoeia Collegii Regalis Medicorum Londinensis. Amstelaedami apud Joannem Boom MDCCXXII 
a címlapra kézírással van beírva „Pharmacopoeia Cittis Debrsis". Következő oldalon: „Franequer 
(iae) Frisior (um) — 1726. 10. 8bris venit in possessionem — Beniaminis Pókai Cui symbolum-Per 
aspera ad prospera." A könyvben egyébként a két elő- és a két utolsó lap mindkét oldalán abc 
sorrendben latin növénynevek magyar felsorolása található. Több ma már nem használatos is, 
pl. Melissa = mézgancs, vagy Acacia = kökényfa stb. 
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2. kép. özv. Landichné nyugtája, 1729. július 16. 

debreceni Csáti Sámuel, aki 1754-ben sorvadásban halt meg" írja Weszprémi.37 

Különböző elszámolásokból kideríthető, hogy Móser György 1742—1745-ig 
működött, Csáti Sámuel pedig 1745—1754-ig. Csáti Sámuel Halléban tanult 
1744 és 1745-ben, amint azt a debreceni Ref. Kollégium Könyvtárának bir
tokában levő egyik könyvébe bejegyezte.38 

A következő provisor Kazay Sámuel volt. (Kazzay, vagy Kazai írásmód 
is található.) Kazay előbb, mint a Városi Patika provisora, majd tulajdonosa, 
jeles műgyűjtő, saját korában is hírre tett szert, és az ő első debreceni patikus, 
akinek a portréja már árnyaltabban is megrajzolható. Egyik debreceni tárgyú 
regényében „Az egetvivó asszonyszív"-ben Jókai is megemlíti Kazayt. Kazay 
Sámuel nevével először Csáti Sámuel 175l-es elszámolásában találkozunk a 
gyógyszertári iratokban.39 1771. május 28-án 1,70-et, július 22-én Kazay 
mosónéjának fél esztendőre 1,20-at fizetett ki magyar forintban. Némi össze
hasonlításul „Kassáról hozatott 600 Apró mázas fictilékért szekér bérrel" együtt 
pedig 9 forintot írt be Csáti uram az elszámolásba.40 

37 Weszprémi i. m. id. helyen. 
38 Debr. Ref. Koll. Nagykönyvt. Q 2484 Joannis Helfrici Jungken Physici Francofurtensis: Lexicon 

Chymico-Pharmaceuticum stb. Norimbergae Apud Johannem Fridericum Rudigerum, anno 
MDCCXVI. előzéklapján: „Possessor hujus Libri Sámuel Tsáti Comp. Hallae 1744" A névbeírás 
mégegyszer szerepel az Acetum Antimonii D. le Mort.-nál „Est Sámuelis Csáti Emp. Halae" 
6" (olvashatatlan, valószínűleg a hónap) 1745. 

39 HBmL IV. A. 1013/I/b 24-26 Patikárul de A° 751 1. old. címe: De A° 1751. Patika Jövedelemrül 
való Számadás. 

40 Lásd előző jegyzet és Fictile, lis: п. 3. Minden sárból tsinált fazekas edény Pápai Páriz Ferenc: 
Dictionarium latino-hungaricum Editio nova. Tomus I. (Posonii et Cibinii J. M. Landerer de 
Füskut 1801) 273. 
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3. kép. Részlet Csáti Sámuel elszámolásából, 1751 

Kazay dunántúli kálvinista ivadék volt éppenúgy, mint jeles debreceni 
kortársa Weszprémi István. Születésének pontos helye és ideje nem ismeretes. 
Nemes Streczei és Klutsói Kazay Sámuel, Márton fia 1711 körül születhetett 
Komár községben, Zala megyében, így adta elő 1772-ben Cherny János, 
aki akkor Kazay patikájában volt provisor.41 Viszont a debreceni „Matricula 
civiumba" azt írták be, hogy Kazay Sámuel patikus a Piac utcában a Patika 
házban lakik és Tótvázsonyban (Zala megyében) született.42 Szintén Chernytől 
tudjuk, hogy 1739-ben járt Olaszországban (Florentina, Mantua, Siena) és 
Baváriában „experientiának és curiositásnak okáért". Károly császár halála 
után, csak 1740 után jött haza, amikor is Pozsonyba ment. Ernyey szerint 
megfordult Besztercebányán is. Műértése, amely ilyen magasztalt gyűjtemény 
összeállításához nélkülözhetetlen, az olaszországi tanulmányutat és ízlésének 
ott történt pallérozódását nagyon valószínűsíti.43 Kazay provisorként mű
ködött Csáti Sámuel halála után 1755-től 1771-ig, amikor a patikát meg
vette. 

Kazay a debreceni Kollégiumban 1744. máj. 1-én subscribált, azaz alá
írta a Kollégium törvényeit. Bárányi Mihály septemvir perében Domokos 
Lajos, a híres főbíró hivatalos számadásból kijegyezve tanúsította, hogy Kazay 

41 Zoltai Lajos: Újabb adatok a könyv-, régiség-, éremgyűjtő debreceni patikárius nemes Kazai 
Sámuel élettörténetéhez M. Gy. T. Értesítője 1931. 3. sz. 

42 Debrecenbe beköltözött polgárok Matricula civium 1715—1867. Kiadta HerpayGábor (Debrecen, 
1936) 

43 Lásd 41. jegyzetben. 
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1750. jún. 13-án lett patikárius inassá, 1753-ban szabadult fel, legénységét 
1753. nov. 9-én kezdette és ebben maradt 1754 végéig. 1755. április 1-től húzta 
provisori fizetését a várostól. Provisorsága alatt 1770. július 12-én a Helytartó
tanács br. Vécsey Józsefet király biztosként küldte ki Debrecenbe. Az 1715. évi 
törvény értelmében a szabad királyi joggal felruházott városokban, mint 
koronabirtokokban az uralkodó helyi képviseletét királyi biztosok látták el> 
akiknek a város vezetősége anyagi kérdésekben is felelősséggel tartozott. 
Az erélyes Vécsey a város gazdálkodását felülvizsgáltatta, és az éveken át 
felhalmozódott künnlevőségek miatt hasznot nem hajtó patika eladását már 
1770. szeptember 12-én sürgette. Az eladás csak 1771-ben történt meg, és 
ekkor értékének megállapítása céljából Vécsey a patikát a legapróbb részletekbe-
menően pontosan felleltároztatta. Ez az 177l-es leltár44 kereken száz évvel az 

4. kép. A városi patika 1771. évi leltárának egy oldala 
A városi patika tulajdonából, Kazay Sámuel névbejegyzésével 

44 HBmL Inventarium Apothecae Liberae Reg. Civitatis Debreczen de Anno. 1771. 
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első magyar gyógyszerkönyv45 megjelenése előtt rögzíti a nálunk akkor vég
ződő iatrochémiai korszak gyógyszerállományát. Hűen rekonstruálható belőle, 
hogy milyen is volt Debrecen város patikája 1771-ben. Az anyagok felsorolása 
rejtélyes terjékjeivel, múmiaporával, skorpió olajával, különböző szárított 
és nem szárított földi-giliszta készítményeivel, fehér és vörös koralljával, 
féldrágaköveivel és a gyógyászatba egyre inkább bevonuló szervetlen kémiai 
vegyületekkel hűen tükrözi a kor félbabonás, misztikumokra épülő gyógyszer
kincsét. A diadalmasan bevonuló anorganikumokon még nem a mai tiszta, 
sőt fokozódó analytikai tisztaságú vegyületek értendők. Inkább kétes tisztaságú 
reakció termékek ezek, melyeknek az előállítási folyamatok minden terméke 
benne van, a legkülönbözőbb szennyezésekkel. Éppen ezért sok esetben az 
eltartás módja is meglep bennünket. 

Ebben az időben a szerencsésebb Nyugaton már Lavoisier, Scheele, 
Cavendish, Priestley és társaik az új racionális kémia alapjainak lerakásán 
dolgoznak, melynek eredményei a gyógyászat és a gyógyszerek terén napjainkra 
kiterjedő és a biztató jövőre mutató változást hozták.46 A könyvekben talál
ható eredeti bejegyzések alapján a Református Kollégium Nagykönyvtárának 
néhány darabjáról biztosan tudjuk, hogy azok eredetileg az első debreceni 
patika birtokában voltak. A Déri Múzeum is őriz néhány felszerelési tárgyat, 
melynek hajdani idetartozása gyanítható. Egyébként minden másnak nyoma 
veszett. 

A leltár először az officina gyógyszereit veszi számba a következő rovatokkal: a gyógy
szerek neve (Nomina medicamentor.), azok minősége (Qualitas eor./um), amely jó, közepes, 
vagy rossz lehet (Bonae, Mediocr., Malae), súlymennyiség (Quant it as in pondere) utóbbi 
libra, uncia és drachmában adandó meg. Miben tartják a gyógyszereket üvegben, tégely
ben47, ón- vagy faedényben? (Continentur in Vitreo, Fictili, Stanneo, Ligneo) ? Az edényzet 
árát is megadják. Végül a gyógyszerek ára (Pretium medicamentor) következik, mindkettő 
rhénes forintban és dénárban állapítva meg. Az árakat a Torkos-féle taksa, a Taxa Poso-
niensis szerint félkrajcárnyi pontossággal számolták.48 Csupán az officinában levő gyógy
szerek felsorolása 56 folio oldalán történik. Két ónból készült nagyobb teriákos edénnyel 
végződik a felsorolás, melyek egyenként 81 librát tartalmaznak az értékes anyagból és az 
darabonként 25 rhénes forintot érnek. (Duae Pixides Theriacal. contin 81 Libra — Sing.á 
25 Rhf.) Raktáron volt még 22 Libra Theriaca Mytridacia is, amit 70 forint 40 krajcárra 
értékeltek. Az officinát díszítő ritkaságok következnek (Raritates), amint az lenni szokott 
így írják. Ezek: hat kisebb, nagyobb tengeri kagyló, két kókuszdió, az egyik hajával, a má
sik anélkül, egy különleges jávorszarvas agancs, egyszarvúnak darabkája, ugyanaz csak 
fossilis állapotban, víziló foga, és végül strucctojás (Ovum Struthionis), meg két darabot 
óriások csontjából. Az egész összesen 10 rhénes forintot ért. Az 58-ik oldal tartalmazza az 
officinái munkaeszközöket. A teljesség igénye nélkül: mozsarak kőből, ólomból és fából, 
mensurák, ollók, koppantok, jó mérleg—rossz mérleg, súlyok, spatulák, nagy spongya, fa
dobozok, székek, asztalok, ágy, receptura, egy asztal szerecsennel és festéssel díszes, és ami 
a legérdekesebb a 23-as tételszám alatt 21 kristély, azaz „Siringae pro cristirio No 21 3Rhf 
85 kr.", kétségtelen írásos bizonyítékául, hogy Kazay uram és segédei eljártak kristélyozni. 
A leltárt, melynek összértéke 4999 Rhf-ot és 41 krajcárt tett ki, Fáy János szenátor a bizott
ság vezetője és a két nagyhírű physicus Ordinarius Csapó József és Weszprémi István saját-
kezűleg írta alá. 

45 Magyar Gyógyszerkönyv Pharmacopoea Hungarica. 1871. 
46 Balázs Lóránt: A kémia története (Budapest, 1974) 
47 Lásd 42. jegyzetben 
48 Taxa Pharmaceutica Posoniensis, cum Instructionibus Pharmacopoeorum, Chirurgorum et 

Obstetricum Justi Joannis Torkos, Medicináé Doctoris, Physici Regiae Civitatis Posoniensis 
Physici Ordinarii elaborata Posonii, Anno Christi M. DCC. XLV. 
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5. kép. Gyógyszerészeti könyv címlapja, mely az első debreceni patika, 
később Kazay Sámuel tulajdonában volt. 



Külön füzet tartalmazza a szerkamara, a Camera materialis készletét. Első tétele a 
412 kisebb-nagyobb üveg, melyben a gyógyszereket kiszolgáltatták Darabja ot krajcár 
Volt 16 darab festett üveg is.« Külön oldalt tesz ki a szakkönyvek leltára 22 tételszámmá . 
Az 1745-ös kötelező Torkos taksán kívül megvolt a „Taxa BorussicaBrandenburgica is, 
melyet Berlinben 1704-ben adtak ki. Több még az 1600-as évekből ™\™™^™*l^. 
könyvön kívül megvolt a kötelező 1729-es bécsi Dispensatorium, az 1694 evi augsburgi 
D Z n s a t ó r i u m ésaz 1722-ben Amsterdamban kiadott ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
szeretném még említeni, mint könyvészeti ritkaságot a könyvtárban fellelhető „Defabrica 
corpo^huZana-", Vesálius híres művét 1668-as velencei kiadásban, melyet egy rhenes fo-
rintra értékeltek. 

100 
r\ 

6. kép. Az 1771. évi leltár összesítése Weszprémi István 
és Csapó József városi orvosok aláírásával 

Ezt követi a laboratóriumi felszerelés pontos és kimerítően részletes jegyzéke. Csupán 
kisebb-nagyobb lombik volt 42 darab, kis és nagy retorta 38, deszüllalashoz hasznalatos 
иГсисигЫш?о 33 d a r a b c s u p á n az egyik laboratóriumi helyiségben. Meg ket spintusba 
tett embríó és egy feliratos emberi koponyát is tartogattak. Utóbbiakat nem aráztak. A gaz-
dae^váhozatosyanyagkészlet, a laboratóriumi eszközök sokasága nagyon jol felszerelt es 
n a L f o r X T p a t i k á r a enged következtetni, melyben a korban szükséges ezerfele prepara-
mmoYházkg állították elő. Ez megfelelő szakértelmet is igényelt, amit a tapasztalaton kivul 
ÍTorbargaz8dag könyvtár is segített. A teljes leltározást 1771. szeptember 3-an fejeztek be 
атГкоЛ 8 a mindenütt fellelhető anyagkészlet, berendezés és felszereles összértéke 2,205 
rrSnes forintm és 99 krajcárra rúgott, ehhez járult még a patikaház értéke. A teljes eladási 

49 Lásd 44 jegyzet Pars 2da 37. „Vitrea Magna, minora, parva N,° 412. Sing. á 5 kr. 20., 60 d° cum 

50 ^ ^ B l t n ^ ü Z s í m L é s m ^ Kolozsvári Cementesnél „tök-iveg". Lásd Szatkmáry 
László: Magyar alkémisták. 411. 



értéket lefelé kerekítve 15 000 forintban állapították meg. Előzőleg bejelentették Vécseynek 
a patika künnlevőségeit, amely 1771. jún. 3-án 1695 Rhf és 53 krajcár volt.51 Kazay a pati
kát az említett 15 000 forintért vette meg. Közben Vécsey meghalt és csak az új királyi biz
tos gróf Forgách Miklós kamarai tanácsnok alatt különböző huzavonák után történt meg 
a birtokbavétel 1773. június 3-án. Kazay a gyógyszertárat fiával, Kazay Józseffel együtt 
vezette, akiről Weszprémi dicsérőleg emlékezik meg52. A kialkudott összegből azonban 
semmit nem fizetett. így a gyógyszertát pereskedések után a már végelgyengülésben szenvedő 
Kazayról a városra szállott vissza. „A városi hatóság a szerződmény zártidejű fizetést tartal
mazó pontjainak meg nem tartása miatt a gyógyszertárat végrehajtás útján nagyváradi gyógy
szerész Ördögh Istvánnak, árverés becsár szerint — minthogy azt ezen áron is senkisem akarta 
átvenni — eladta, 10,626 Rfrtért ki az épületekkel s minden hozzá tartozó kellékekkel együtt 
1795-ik évi Novem. hó 28-án birtokba is vette." írja Rótschnek és Szűcs53. Kazay 87 éves korá
ban 1797. május 21-én halt meg.54 

A köztudat és irodalom Kazay nevét első sorban, mint neves műgyűjtőét 
emlegeti.55 Korában ez a nemes passzió csaknem kizárólag főrangúak és fő
papok szórakozása volt. A középnemességből Kazinczyt lehetne említeni," 
aki e téren is tevékenykedett. Azonban a fentebb ismertetett leltár számításba 
vétele alapján legyen szabad megkockáztatnom azt a feltevést, hogy egy így 
felszerelt patika irányítójának feltétlenül jó szakembernek is kellett lenni, és a 
városban élvezett nagy hírét és tekintélyét nem csupán a tudós orvosok barát
ságának és messze földön híres gyűjteményének köszönhette. A városi physi-
cusokkal Buzinkay Györggyel, Weszprémi Istvánnal barátságban állott. Bu-
zinkay egyik-másik páciensével magával vitte, hogy mutassa meg a doktor 
rendelése szerint előírt és az általa elkészített orvosságok használatát. Pl. ami
kor Bárányi Miklóst szél érte, már az Epispasticum Boerhavianummal jelen
tek meg és azt Kazay ad volam (tenyérre), poplitem (térdhajlatra) és ad plánta 
(Talp, láb) applikálta. Később kristélyozni is gyakran eljárt Baranyihoz. 
Hatvani István is igénybe vette a segítségét és gyakran vitte magával ad opera 
chyrurgica, ami az akkori felfogás szerint nem fért össze az orvosi méltóság
gal; így meleg borogatások (ad fomenta), vagy cataplasmák (ua. csak len
maglisztből készült) alkalmazására. 

A gyűjtemény, amely Kazay emlékét első sorban őrizte meg, egykorú 
tudósítások szerint kódexekből, hártyára írott kéziratokból, római és görög 
érmekből, kisbronzokból, gemmákból és egyéb római antiquitásokból állott. 
Római feliratos köveit Weszprémi is említi.56 A híres gyűjtemény sorsa az 
lett, ami régen és ma a legtöbb hazai gyűjteményé: a gyűjtő halála után a szét
szóródás és eltűnés. 

Kazai és felesége, Keresztesi Sára még 1772. január 18-án 1000 rhénes 
forint kölcsönt vett fel a Kollégiumtól. 1782-ben a hitelező ezt betábláztatta az 
öt évről hátralékos kamataival együtt. A ház és a patika eladásakor ezt nem 
fizették ki, ezért az iskola kurátorai megintették, majd 1794-ben beperelték. 

51 HBmL IV. A. 1013/I/b 
52 Weszprémi i. m. id. helyen. 
53 Rótschnek i. m. 118. — Szűcs i. m. 884. 
54 Debr. ref. egyház halotti anyakönyve III. kötet. Egyházkerületi levéltár Debrecen 2473 sz. csomag 
55 Zoltai Lajos: A debreceni kollégium éremtárának keletkezése és a Kazay-féle gyűjtemény. Num. 

Közi. XIV. évf. (1915) — Grunn Albert: Kazay Sámuel éremgyűjteménye Num. Közi. II. évf. 
(1903) 5—7. — Takács Béla: Kazai Sámuel (Egy debreceni műgyűjtő a 18. században) Műgyűjtő 
VII. évf. 1975/1. 24—27. 

56 Weszprémi i. m. III. 923. — „Nemes Kazzay úr, a mi patikusunk, két Óbudán talált bronztáblát 
őriz, melyet jó drágán vett meg tizenöt éve." 
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Ekkor már folytak a tárgyalások a gyűjtemények eladásáról. A gyűjtemények 
megszerzéséért gróf Teleki Sámuel, a marosvásárhelyi „Teleki Téka" létre
hozója, gróf Széchenyi Ferenc, a Nemzeti Múzeum megalapítója és az ifj. 
Jankovich Miklós versengett. Jankovich már meg is alkudott rá 2500 rhénes 
forintért. Eredetileg a teljes gyűjteményt 9000, az érem és ritkaság-gyűjteményt, 
az ún. ciméliumot pedig 3600 forintra becsülték. Végül is a gyűjtemények 
a Kollégium birtokába kerültek, amelynek adósa volt. Az egész vételára 2500 
forint, 60 forint évjáradék és 100 forint temetési költség volt. 

Kazay irodalmi működést nem fejtett ki, de kortársai véleményéből 
kiolvasható, hogy munkásságával és élete példájával ő is tagja volt a XVIII-ik 
századi Debrecen tudós fiai nagyjainak, akik látva külföldet, minden tudásu
kat és erejüket elmaradt nemzetük felemelésének szentelték. 

A patikát Ördögh István 1795-től 1828-ban bekövetkezett haláláig bírta. 1828. okt. 6-án 
Tamássy György vette meg a ház nélkül 9000 váltóforintért. „Tamássy György 1850-ik évben 
meghalván, 4 kiskorú fiút hagyott árván, kiknek gondnoka, sógora, városi tanácsnok és volt 
gyógyszerész Kaffka Károly lett. A gyógyszertárat pedig Muraközy Károly vette ki haszon
bérbe, 7 évre évenkénti 600 conv. frt bérletért51. 1857-ik évben Muraközy Károly, apósa Beör 
László gyógyszertárát megvévén, ezen gyógyszertár árverés útján Korányi Imrének 705. conv. 
frt évi bérért 1861. Jul. 20-ig adatott ki, mely idő elteltével, ismét Korányi Imre vette ki árve
rés útján a következő három évre, 1382. o. é. forintért.5* Közben a Cs. kir. helyt, osztály a 
gyógyszertár „reál jogát 1858-ban elismerte. 

„1864-ik év Júliusban Korányi Imre Nyíregyházán egy harmadik gyógyszertárt állítván 
fel, ezen gyógyszertár néh. Tamássy György fia Tamássy Ödön birtokába jutott, melyet ő 7 
éven át 1871-ik évi Július végéig kezelt. 1871 Aug. 1-én helybeli születésű Örvényi Ottó vette 
meg ezen gyógyszertárat 25,000 forintért;59 

A patika 1899-ig volt Örvényi Ottó tulajdonában. 1900—1907-ig Szilcz Ferenc bírta. 
1908-ban a Debreceni Első Takarékpénztár a tulajdonos, majd 1918—20-ban Heib Pál sze
repel, utána 1922—1923-ban Gutwein László. 1924-ben veszi meg a gyógyszertárat Bánó 
Andor és övé is marad a gyógyszertárak 1950-ben bekövetkezett államosításáig. Ma ez a 
Hajdú-Bihar megyei Gyógyszertári Központ 16/20 sz. gyógyszertára. Helye a Béke útja 
(előbb Szent Anna utca) és a Vöröshadsereg útja kereszteződésében a Vöröshadsereg útja 
50. sz. alatt volt, a városrendezés miatt 1976-ban megszüntették, 

Debrecen második gyógyszertárát, a máig fennálló „Arany Egyszarvú"-t 
1772-ben állította fel Zeininger Antal patikárius. Ez a gyógyszertár ma, mint a 
Hajdú-Bihar megyei Tanács Gyógyszertári Központjának 16/21. sz. gyógy
szertára csaknem eredeti helyén, a Kossuth és Sas utca sarkán működik. 
A gyógyszerész szakirodalom előszeretettel említi meg, hogy szemben a főúri 
és egyházi alapítású patikákkal „egyetlen XVIII. berendezésű, polgári alapítású 
patika maradt fenn Debrecenben" .60 

A patikát alapító Franz Anton Zeininger nagyváradi lakos, római kato
likus és morva származású volt. Nicolsburgban született 1743. jún. 4-én61. Zei
ninger a harmadik volt, aki oklevelét a nagyszombati egyetem 1770-ban 
felállított orvosi karán szerezte meg. 1772. máj. 4-én végzett és már május 
29-én Pozsonyban aláírta a patika felállítási engedélyét Csáky királyi biztos. 

57 Rothschnek i. m. 119. 
58 и. o. 120. 
59 и. o. 120. 
60 Nékám Lajosné: Régi magyar patikák (Budapest, 1971) 32., 33. 
61 Lásd Halmai i. m. 
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о 
7. kép. Zoltai Lajos rajza az „Aranyegyszarvú" régi épületéről 



1772. Julius havától kezdve már vezetik is a patikában a fennmaradt „Liber 
defectumot", melybe az elkészített gyógyszereket írták.62 

A patika eredeti épülete, melyben Zeininger a patikát nyitotta, a mai 
gyógyszertárral szemben levő, akkor Czegléd utca 3. sz. alatti sarkon állott. 
A házat Sápi Lajos63 szerint az 1690-es években emelték és ez volt a város 
még meglevő legrégibb boltosháza. „A három helyiséget magában foglaló 
épület utcára nyíló szobája üzletnek készült." A többször végrehajtott átalakítás 
a műemléki védettséget élvező épület szerkezetét nagyon meggyengítette és 
ezért 1966-ban lebontották. Eredetileg a „boltot, szobát és konyhát tartalmazó 
épület mind a három helyisége alatt pincét készítettek donga boltozatos lezárás
sal. — A várost ért gyakori támadások miatt a kereskedők az áruikat jól zár
ható pincékben helyezték el és azokhoz rejtett ajtóval zárható lejáratot készí
tettek. Szükség esetén az árukkal együtt a gazda is itt talált menedéket. — A most 
ismertetett épületet a Kossuth utcai vonalon szabadon álló 10,43 méter széles 
telekrészen újabb lakószobák egészítették ki hozzáépítéssel még a XVIII. szá
zad elején és az 177l-ben felvett városi térképen már ezt a zárt beépítést jegyez
ték fel. A Déri Múzeumban őrzött egykori rajz a patikáról már ezt az épületet 
ábrázolja." 

A patika helyiségei az 1807-es Inventárium64 szerint: Apotheca, Labo
ratorium, nagy szoba (Grosses Zimmer, oldalszoba (Nebenzimmer), iroda 
(Schreibzimmer), kerti szoba (Garten Zimmer), Laboratorium, Herbarium, 
pince (Aquarium) és az üvegkamra (Glaskammer). 1852 pünkösdjén akkori 
tulajdonosa, Rothschnek Károly a patikát mai helyére költöztette. Bizonyára 
ekkor került át a patika pincéjében mai napig őrzött óriási vörös márvány 
mozsár is. 

A patika ekkor „egészen új edény és politúros állvány felszerelést kapott". 
Ezt a biedermeier jellegű officina állványzatot védettnek nyilvánították.65 

A régi patikaházból a Déri Múzeum őriz egy 1773-as évszámú Z. A. monog
ramos faragott követ, amely hajdanában a patika bejárati ajtaja fölött volt. 
Szintén múzeumi kiállításban látható a gyógyszertári ajtó szemöldökköve is, 
amely — bár másodlagos beépítéssel — a patika egyik bejárati ajtaját keretezte. 
Felirata,„BENEDICAT DOMINUS INTRO ITUM ET EXITUM TUUM 
1582" (Áldjon meg az Isten bejöveteledkor és távozásodkor). A gyógyszertár 
régi berendezésének számos darabját Dr. Rothschnek Emil a patika tulaj
donosa 1905-ben az akkori Városi Múzeumnak, a Déri Múzeum elődjének 
adományozta. Jóvoltából ezt az igen jelentékeny anyagot a Múzeum külön 
kis teremben mutatja be, mint az egyik legszebb és legértékesebb hazai gyógy
szertárigyűjteményt.66 Az eredeti adományozási levél másolata a Hajdú-Bihar 
megyei levéltárában a Rothschnek család iratai között található. Szövegét 
kivonatosan közlöm, amely tájékoztatást nyújt a gyűjtemény állományáról: 

62 Liber defectum. Déri Múzeum Ált. Tört. Dok. Gyűjt. 
63 Sápi Lajos: Debreceni régi házak (Debrecen, 1974., kézirat) 
64 Inventárium. Felvéve az Arany Egyszarvú patika eladása alkalmából. 1807-ben. Déri Múzeum 

Ált. Tört. Dok. Gyűjt. 
65 Rothschnek i. m. 124. 
66 A városi múzeum érem és régiségtárának leltári könyve 872 sz: kőkoczka, külső oldalán domború 

vésettél. Méretei: 42X31,5X18,5 cm u. o. 871 sz. alatt: Ajtó szemöldök, homokkőből faragva. 
Vésett felirat, alatta bárok ízlésű pajzsban az 1587 évszám. A kő hossza 130, szélessége 26 cm. 
Jegyzet: Ezen ajtókeretkövek eredetileg a Kossuth u. 6. (Czegléd u. 3.) ny házfalában állottak 
s a Zeininger Antal által 1772-ben alapított Arany Egyszarvúhoz címzett gyógyszertár legelső 
helyiségéhez tartoztak. A gyógyszertár későbbi tulajdonosa Dr. Rotshcnek V. Emil úr az 1870-es 
években vitette át és falaztatta be Czegléd u. 2155 — most Kossuth utcai 15 sz. házába. Új tulaj-
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8. kép. Az „Aranyegyszarvú" gyógyszertár külső képe a XIX. század végén 

„Dr Rothschnek Emil adománya: 1772-ik évben Zeininger Antal által felállított ,arany egy
szarvúhoz' czimzett ,Czegléd utczai Gyógyszertárának eredeti felszereléseiből fennmaradot-
tak, — melyek általa sz. k. Debreczen város múzeumának adományoztattak emlékül és meg
őrzés végett az utókor tanulságos szemléltetésére, a múzeumnak 1905 Május 21-én történt 
ünnepélyes megnyitása alkalmából." 
I. Cégér és díszek 
1. kovácsolt vas dísz közötti „Egyszarvú" felirattal és kovácsolt vasból 1772 számmal. 
A gyógyszertárból a laboratóriumba nyíló ajtó fölött volt. (Nékámné XXIV. színes tábla) 
2. Kovácsoltvas függő dísz. Felső része: „Isten szeme" Alsó része: „Hosszúkás függő, mér
legeknek és óratok." Ezek egy darabot képeztek és a gyógyszertár bolthajtásáról függött 
a receptura fölött. 
II. Szekrény (Gyógyszertár melletti iroda és segédszobában volt.) 
III. Eszközök-szerpentin kőmozsár ütővel-nagy vas lapocz-fa keverő - 1 doboz rézsúlyok - 2 
kis üveg retorta - 1 vas retorta reásrófolt görebbel - 7 különböző nagyságú cserép olvasztóté
gely-kézi mérleg-sárgaréz mozsár67 

donosa Kontsek Géza úr a házat átalakítván a két követ kérésünkre a múzeumnak ajándékozta. 
871, Beépítve, kiállítva 1961. VI. 25. I. em. 9 terem; 872, Beépítve, az I. em. kiállításban 9 terem 
A fentebb említett szemöldökkővel Zoltai is foglalkozik. Zoltai Lajos: A debreceni városháza 
négyszázéves története című cikkében (Debreceni Képes Kalendárium XXXII. évf. 1932. 51—58.) 
„E kőnek tagolása, a vele együtt kifaragott címerpajzs alakja majdnem olyan, amilyen rámát és 
címert az 1839-ben elbontott városháza homlokzat-rajzán látunk. — Különféle találgatásokra ad 
alkalmat ez a szemöldökkő. Talán eredetileg is debreceni házhoz készült. De lehetséges az is, 
hogy Zeininger patikárius Pozsonyból, vagy Nikolsburgból szülővárosa ősi családi házáról hozta 
el Debrecenbe." — HBmL XIII. 12. 1—5. Rotschnek család iratai. 

67 III. Eszközök. — 1 nagy sárgaréz mozsár 2 fogógombbal, az oldalán és ott körül futó felirat 
„Franz Antoni Zeininger 1772" ütővel és fafedővel. 

105 



IV. Állványedények és szerek 
14 üres fapikszis (10 kicsi és 4 nagy) — 10 db majolika tégely — 20 kis talpas üvegpohár 
— 1 üvegben Scorpió-alcis ungula-dentes apri contus- Castoreum Moskovit — 1 dob Can
dela gonorrhoe 1780-ból — 1 négyszögű bádog. „Flor. Cassiee 1 drb Lignum rhodii (igen 
szép csavarított darab) stb. 
V. Könyvek: — 4 nagy laboratóriumi „defektkönyv" 1772—1896 — 8 írott Manuale: 
„1772—1872." — 12 füzet gyógyszeres értekezések — 27 Taxa (árszabály 1771—1900 — 16 
Pharmacop. (Dispensatorium) 1770—1900. 
VI. Okmányok Inventarium 
1. csomag orvosi rendelvények 1846—1850, adósok ki nem váltott receptjei, melyek így el
avulván — múzeumképessé váltak. 

A patika történetével és leírásával Halmai foglalkozott. Itt kell megjegyeznem, hogy 
az általa említett Tinct Lobeliae és Tinct. Colchici feliratú, ovális alapú, kobalt folyadék 
üvegek nem az „Arany Egyszarvú"-ból, hanem az 1836-ban alapított derecskéi Remény 
gyógyszertárból származnak, pár más fúvott üveggel együtt. Történeti szempontból érdekes, 
említésre méltó darab az egyik „defektkönyv." Pontos címe: „Liber In quem omnes tam 
Simplices quam Compositi Defectus a tempore errectionis Apothecae ad Aureum Unicornu 
Debreczini utpote ab Anno 1772° et sequentibus Annis inscribendi sunt." 

A 36 X 25 cm nagyságú, félbőr kötésű könyv a mai gyógyszerészi terminológia szerint 
nem a hiányzó cikkek, az ún. defectusok jegyzéke, hanem inkább a mai laboratóriumi mun
kanaplónak felel meg. Havonkénti részletezésben közli a gyógyszertárban elkészített szimp-
liciák és kompoziták mennyiségét. A patika vizitációjakor annak megtörténtét és minősítését 
szintén ebbe jegyezte be a két városi physicus Ordinarius és a melléjük rendelt városi tiszt
viselő, így hétszer szerepel benne a vizsgálatok alkalmával a kor két híres debreceni orvosá
nak Csapó Józsefnek és Weszprémi Istvánnak a neve. Könyvüket 1772. július havától 1794. 
májusáig vezették. A közben eltelt 22 esztendő nagy világi változások kora. Magában fog
lalja Mária Terézia uralkodásának utolsó nyolc évét. Az egészségügyet rendező Generale 
Normativum Sanitatis megjelenési ideje 1770., illetve 1773. Beleesik II. József uralkodásá
nak teljes ideje és a könyv lezárásakor már I. Ferenc a király. Zajlik a nagy francia forrada
lom, melynek éppen 1794-ben esik áldozatául Lavoisier is. A gyógyszerészeiben ez az idő 
a iatrochemiai kor alkonya. Lavoisier és társai éppen ezekben az években publikálják a 
flogiszton-elméletet megdöntő munkáikat és próbálnak rendet csinálni a sok féle módon 
nyert és elnevezett sokszor azonos vegyület között. Túlzott igény volna azonban azt kívánni, 
hogy a debreceni patikus könyvében a legújabb eredményeknek nyoma legyen. 

Ebben az időben a gyógyszerkészítésre már Magyarországon érvényes jogszabályok 
voltak: 
az 1745-ben megjelent Torkos-féle Taxa Posoniensis-ben Érvényes volt az 1729-ben, illető
leg 1770-ben Bécsben megjelent Dispensatorium Pharmaceuticum Austriaco-Viennense és 
az 1775-ben megjelent, de nálunk csak 1779. márc. 20-án érvénybe léptetett Pharmacopoea 
Austriaco-Provincialis. 

A súlyokra vonatkozólag tudnunk kell, hogy Mária Teréz 1763-ban elrendelte a bécsi 
font használatát. A mennyiségek ezért bécsi fontban (libra) =420 g, illetve unciában van
nak megadva, ami 35 grammal egyenlő. A gyógyszer összetételére vonatkozó első megjegy
zés 1786-ból találhat: Pr. Ph. =Provincialis Pharmacopoea. így készül pl. az Electurium 
lenitivum, vagy az Ol. Habacucin. Hivatkozás történik az 1739-es Dispensatorium Pragense-
re. A D. W., esetleg V. a Dispensatorium Viennensere utal. Feltevésemet alátámasztja, hogy 
mindezen szakkönyvek a későbbi, 1807-es leltárban megtalálhatók. Többször találkozunk 
az Ess. Amara D. D. (Domini Doctoris) Hatvány, vagy Tra. Amar. D. D. Hatvány bejegy
zéssel, így 1776 augusztusában, vagy 1778 júliusában. Az összetétele semminek sincsen 
megadva. Ez utóbbi bizonyára Hatvány professzornak egy jól bevált és gyakran rendelt 
praesrciptiója, amelyet célszerű volt készen tartani. 

Többször találkozunk alkémiai jelekkel is. A könyvet több személy vezette írásról 
ítélve. A nomenclaturában így eltérések találhatók, az illető képzettsége és megszokása 
szerint. Sajnálatos, hogy az egész könyvben egyetlen névaláírás, vagy személyi bejegyzés 
sincsen. így az ottani hajdani patikusok személye teljesen homályban marad. A készített 
gyógyszerek nagyobb része növényekből készült. Az állati eredetűek: korállok, békák, gilisz-
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ták, állati zsírok és testrészek, cor és priapus cervi, rókatüdő stb. fölött eljárt az idő. Lénye
gesen alacsonyabb a kemikáliák száma. Mivel a pontos összetételt megadó racionális no-
menclatura később alakult ki, kivétel nélkül alkémiai, vagy iatrokémiai névvel vannak meg
nevezve. 

Hétszer találjuk nyomát, hogy a gyógyszertárt megvizsgálták. Időpontjuk 1783. no
vember 20—1789. december 5-ig terjed. A hét bejegyzés tartalmilag azonos. Összegezve: 
a két physicus Ordinarius Weszprémi és Csapó doktorok egy kiküldött városi tisztségviselő 
jelenlétében a patikát rigorose, vagy rigorosissime megvizsgálták. A visitatió általában reg
gel 8 órától déli 12,30-ig tartott, amikor is a legnagyobb megelégedéssel távoztak. 

Meg kell emlékezni a Déri Múzeum patikaszobájában kiállított festmé
nyekről, tulajdonképpen festett ajtó- és szekrényszárnyak. Leírásukkal és 
művészi értékelésükkel Menyhárt József festőművész és restaurátor külön 
tanulmányban foglalkozott.68 Az Arany Egyszarvú 1807-es leltárában kie
melten ilyen festményeket nem találunk, Menyhárt feltételezi, hogy később 
kerülhettek a gyógyszertár tulajdonába, esetleg a „Collectio Kazayana" ré
szeként. A Városi Patika 177l-es Vécsey-féle leltárában van egyetlen adat, 
ami ezt támogatja. Nevezetesen az 58. oldalon a 25. sz. tétel: „Repositorium 
Ligneum cum Suis Cistulis, una cum Aethiope et picturis in toto — 400 Rhf." 
Tehát fából készült „receptura" szekrényekkel, asztal szerecsennel és festmé
nyekkel. Bútorokat szerecsen figurával díszíteni szokásos volt e korban. Pl. 
Győrben a Széchenyi patika szekrénye. A festményekkel és szerecsen figurával 
díszes bútort szokatlanul magasra értékelték, 400 forintra, ami viszont jó 
kvalitásra vall. A kérdést illetőleg Menyhárt kimerítő, szép tanulmányára 
utalok. 

„Zeininger Antaltól, ki a gyógyszertárat 35 évig bírta 1807-ik év Aug. 1-én 
a nála huzamosabban segédeskedett Kaffka József vette meg 20,587 frt. és 59 kr. 
váltópénzben, leendő apósa Fáber Venczel szűcs mester jótállása mellett."™ 

A német nyelven írott és sajnos sokszor olvashatatlan leltár szintén a Déri 
Múzeum tulajdonát képezi. Krause Ferencz provisor vette fel, aki fáradságáért 
300 Rhénes forintot kapott, a városi könyvelő pedig 20 forintért revideálta. 
(Joseph Brumer Stadt Buchhalter p. Revisione 20 — für Ihnen Bemühung 
dem Provisor Honorarium für Inventur 300—.) A leltár gyógyszerész történeti 
érdekességekben bővelkedik. 

Kaffka József először bérelte a gyógyszertár mellett levő lakóhelyiségeket, 
később az egész házat megvette és bírta az 1840-ben bekövetkezett haláláig. 
Kaffka Józsefnek Fáber Máriával kötött házasságából egy fia született: Károly. 
Kaffka Károly szintén patikusnak ment, később Debrecen sz. kir. város 
tanácsnoka lett. 1848—49-ben lovas nemzetőr kapitány volt. Apja halála 
után, 1840-ben a patikát ő örökölte 8000 conv. forint értékben, de öt év múlva 
eladta. Felesége a dúsgazdag debreceni fűszerkereskedő Rickl József Vilmos 
leánya, Rickl Terézia volt. A gyógyszerészi pályát nem szerette és vagyoni 
viszonyai lehetővé tették számára a közéleti szereplést. 

„1846. Február 28-án a gyógyszertárat 8800 conv. forintokért, a maros
vásárhelyi születésű és Pesten oklevelet nyert Róthschnek Károly vette meg, 
ki 1837-ik évben Űjfehértón egy gyógyszertárat állított fel s azt 1846-ban el
adván, családjával együtt Debreczenbe költözött." A gyógyszertár reáljogát 
1858-ban 9389. sz. alatt elismerte a nagyváradi Cs. k. helytartósági osztály.70 

68 Menyhárt József: Az „Arany-Egyszarvú" patika XVIII. századi festményei. A Debreceni Déri 
Múzeum Évkönyve 1948—1956. (szerk. Balogh István, Debrecen, 1957) 67—77. 

69 Róthschnek i. m. 122. 
70 Róthschnek i. m. 123. 
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„Miután ezen gyógyszertárat Róthschnek Károly 20 éven át bírta, azt még 
életében 1866. 1-ső Januáriusban fiának, —ki Bécsben, 1865. Mart. 30-án nyerte 
a tudori oklevelet Dr. Róthschnek V. Emilnek — mint leendő örökségét 24 000 
frt. értékben átaladta, kikötvén magának élte fogytáig (1873. Július 22.) ezen 
tőke 5% kamatjának, évenként 1200 forintnak, élvezetét.11 

Dr. Rothschneck Vincze Emil doktori értekezésének címe: „Über Jod 
und Cyan" volt.72 Tanulmánya is jelent meg „Az újabb térfogatos elemzési 
eljárás (Titrirmethode) ismertetése" címen.73 Róthschnek pályáját szerető, 
lelkes gyógyszerész volt. A Debreczeni Gyógyszerész és a Debreczen—Bihar
megyei Gyógyszerész Testület titkáraként megírta a nevezett testületek törté
netét. Munkája a Magyar Orvosok- és Természet Vizsgálók 1882. évben 
Debreczenben tartott XXII. Nagygyűlése alkalmából jelent meg, illetve ott 
kapták a résztvevők ajándékba. Sok értékes adatával a jelzett terület gyógy
szertárai történetének ma is nélkülözhetetlen forrása, melyre sok esetben 
jelen tanulmány is támaszkodik. 

1898—1904-ig Róthschnek Jenő a gyógyszertár kezelője. Róthschnek Jenő 1901-ben 
Budapesten a Gyógyszertani Intézetben doktorátust szerzett, 1903-ban pedig Than Károly 
Intézetében a gyakornokok között szerepel.74 Doktori dissertációjának címe: „Illatos dro
gok illóolaj vesztesége poritás és poralakban való eltartás következtében".75 1905-től bérli 
a patikát Grosz Nagy Ferenc. Ekkor tulajdonosok voltak: Dr Róthschnek Jenő, Dr Varga 
Emil és Dr Bognár Géza (utóbbi ketten a Róthschnek leányok férjei). 1916—1920-ig a 
gyógyszertár a Debreceni Általános Forgalmi Bank tulajdonában van, de továbbra is Grosz 
Nagy kezeli. 1923—1947-ig Grosz Nagy Ferenc már a tulajdonosa. 

Ez volt az első gyógyszertár, amely a felszabadult Debrecenben még 1944 telén meg
kezdte a munkáját. Pinczési László gyógyszerész érdeme, hogy a romokban heverő Debre
cen sérült patikáiból a használható gyógyszereket és munkaeszközöket összegyűjtve a há
borút épségben átvészelt ősi „Arany Egyszarvú"-t ismét megnyitotta, közvetlen közelében 
az ún. „Pénzügyi palotá"-nak az Ideiglenes Kormány székhelyének. A kezdettől fogva ha
ladó szellemű, szocialista gondolkodású Pinczési László lett a később, 1950-ben megalakult 
megyei Gyógyszertár Vállalat első főgyógyszerésze. 1944—45 nehéz telén nemcsak a beteg
nek adott gyógyszert, hanem bő tapasztalataiból tanácsokat is közegészségügyünk közelé
ben működő újjászervezőinek. 

71 Róthschnek i. m. 124. 
72 Zalai Károly: A bécsi egyetem magyar gyógyszerészdoktorai a XIX. században Act. Pharm. 

Hung. XLII. évf. (1972) 236, 237. 
73 Gyógysz. Hetilap. 1865. 465. 
74 Szabadváry Ferenc: Than Károly. In. A múlt magyar tudósai. (Bp., 1972) 156. 
75 Zalai Károly, Zboray Bertalan, Fodor Zsuzsa: Gyógyszerész doktori értekezések a Semmelweis 

Orvostudományi Egyetemen Act. Pharm. Hung. L. 4. évf. (1970) 258., 76 sorszám. 
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Ferenc Benkő 

DIE APOTHEKEN VON DEBRECEN IM 18. JAHRHUNDERT 

Die Abhandlung beschreibt die Geschichte der ersten zwei Apotheken der Stadt Debrecen, 
die im 18. Jahrhundert errichtet wurden. Der Verfasser hat keinen schriftlichen Beweis dafür gefun
den, daß die Apotheke um 1670—1680 bestand, was in der Fachliteratur allgemein verbreitet war. 
Nach dem Zeugnis des Stadtprotokolls wird István Huszti 1701 zur der Apotheke abgeordnet. 
Diesem Erreignis vorangehend werden die ersten Inspektoren im Januar 1700 gewählt, die die 
Geschäftsführung der Apotheke überwachen (Inspectores Apothecae). Die Inspektoranstalt wird 
ausführlich auseinandergesetzt. Der Verfasser erwähnt die Zerstörung der Apotheke durch die 
Labanzen (Anhänger der Habsburger) im Jahre 1705, sowie die Provisoren oberungarischer Herrkunft 
unter denen die technische Tätigkeit von János Landik im Verdienste der Stadt. Ihm folgt Sámuel 
Csáti aus Debrecen, bei dem der berühmte Sámuel Kazay als Apothekergeselle diente. Sámuel Kazay 
war ein berühmter, oft erwähnter Kunstsammler. Auf Grund des neulich in dem Komitatsarchiv 
Hajdú-Bihar gefundenen, ausführlichen, einen beispiellosen Wert besitzenden Bestandverzeichnisses 
aus dem Jahre 1771 kann man feststellen, daß er auch ein gut gebildeter Apotheker war. Nach der 
kurzen Auseinandersetzung des Investars behandelt der Verfasser das weitere Schicksal der Apotheke 
und der Sammlung von Kazay. Am Ende zählt er die weiteren Inhaber der Apotheke auf. 

In dem zweiten Teil der Abhandlung behandelt der Verfasser die Geschichte und die, in dem 
Déri-Museum reich aufbewahrten Reliquien der zweiten Apotheke von Debrecen, der „Arany 
Egyszarvú" (Goldenes Einhorn), die von Antal Zeininger im Jahre 1772 errichtet wurde. Er beschreibt 
den ursprünglichen und den späteren Raum, in dem sich die Apotheke heute befindet. Er befaßt sich 
ausführlicher mit dem Defektbuch der Apotheke, das zahlreiche wertvollen, arzneigeschichtlichen 
Angaben enthält. Unter den späteren Inhabern behandelt er hauptsächlich die Rolle der Familie 
Rotschnek und Emil Rotschnek, dessen Opferbereitschaft den wesentlichen Teil der ersten, von 
Bürgern gegründeten Apotheke für die Nachzeit rettete. Die Aufzählung der späteren Inhaber 
schließt er mit dem Administrator der Apotheke, László Pinczési aus dem Jahre 1944, der im Winter 
dieses Jahres die Apotheke in der Nähe der provisorischen Regierung wieder eröffnete. 
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