
Varga Pál 

Debrecenben a XIX. században létesített gyógyszertárak története 

Az előírt évenkénti gyógyszertárvizsgálatot a physicus Ordinarius1 Szent-Györgyi József 
1801-ben is elvégezte Margitai György kiküldött tanácsnokkal együtt. Az erről szóló no
vember 28-án kelt latin nyelvű jelentésében2 Szent-Györgyi még csak két gyógyszertár meg
vizsgálásáról tudósít, ezek az Angyal és Egyszarvú? A két gyógyszertár létesítésének körül
ményeivel, valamint történetével Benkő Ferenc* tanulmányában részletesen foglalkozik. 

A felvilágosodás korának, valamint a francia forradalom eszméinek hatására megin
dult polgárosodás folytán a gazdasági élet is fellendült. Ez a fellendülés Debrecent is elérte, 
ami tükröződik a gyógyszertárak szaporodásában is, mert a század végén már nyolc gyógy
szertárat sorol fel Debrecenben az évkönyv.5 

Tanulmányomban vizsgálat tárgyává tettem a század folyamán újonnan felállított hat 
gyógyszertár alapítási körülményeit, valamint későbbi működését, illetőleg tulajdonos vál
tozásait, egészen 1950 júliusáig, a gyógyszertárak állami kezelésbe való vételéig. 

A következőkben felállításuk sorrendjében tárgyalom a tizenkilencedik században lé
tesített hat gyógyszertárat. A században elsőnek felállított — Debrecenben már harmadik — 
gyógyszertárnál kezdve. 

N A P 

Szent-Györgyi 1802. november 28-án készült nyolc pontba foglalt háromoldalas latin 
nyelvű beadványában6 jelenti Debrecen város nemes tanácsának, hogy a kiküldött Barcza 
János tanácsnokkal együtt az évenként szokásos gyógyszertár vizsgálatokat november 25-én 
és 26-án megejtették. Megvizsgálták a két régi, valamint először az újonnan felállított gyógy
szertárat, tehát már három gyógyszertár került megvizsgálásra. 

Új gyógyszertárként a Nap szerepel, melyet a Bécsi Egyetemen gyógyszerészi oklevelet 
szerzett Nagy Mihály állított fel és látott el az általában használatos gyógyszerekkel, vala
mint a gyógyszerészkémiai müveletekhez szükséges eszközökkel berendezett. A jelentés 
utolsó nyolcadik pontja az új Nap gyógyszertár megvizsgálásáról részletesen szól s azt rend
ben levőnek találja. 

Semmi előzményt, illetőleg engedélyezési eljárást nem lehetett evvel kapcsolatban ta
lálni, de minden valószínűség szerint azt a városi tanács saját hatáskörében intézte. Ezt bi
zonyítja a reáljog igazolását szolgáló későbbi eljárás is.7 

Az alapító Nagy Mihály „magvaszakadtával" halt meg, ezért gazda nélkül maradt 
patikája ügyében Debrecen sz. kir. város tanácsa 1823. július 19-én három rendbeli kérdést 
tárgyalt. Ezek a következők: helybeli gyógyszertár tulajdonosok közül Barts Dániel be
adványa szerint, hat patika8 a város népességéhez képest felesleges, ezért javasolja, hogy 

1 Tulajdonképpen városi főorvos 
2 Hajdú-Bihar megyei Levéltár (továbbiakban HBmL) IV. A. 1011/k—46; 321/1801 
3 A két gyógyszertár későbbiekben arany jelzővel ékesítve szerepel 
4 DMÉ 1976. (Szerk. Dankó Imre, Módy György és Orosz István közreműk. Debrecen, 1977) 
5 Gyógyszerészek Évkönyve az 1899. évre (Budapest) 
6 HBmL IV. A. 1011/k—48; 368/1802 
7 HBmLIV. B. 1109/d—34; 2251/1857 
8 Mint a későbbiekben látjuk majd, 1823-ra már hatra szaporodott a debreceni gyógyszertárak száma 
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1. kép. Az újonnan felállított Nap gyógyszertár vizsgálatáról szóló tiszti főorvosi jelentés 



kötelezzék a többi öt gyógyszertár tulajdonosát, miszerint a Nap gyógyszertár teljes anyagát, 
valamint berendezését becsült áron vegyék át és maguk között osszák szét, s ezután szün
tessék meg. Amennyiben a többi gyógyszerész nem hajlandó erre, ő egyedül átveszi. Fel
tétele: öt esztendeig még nyitva tarthatja s árulhat benne, ezen öt esztendő alatt az árát 
kamataival együtt kifizetgeti. Az öt év elteltével végképp zárják be. 

A többi gyógyszerész nem volt hajlandó a gyógyszertárat átvenni, sőt kívánta annak 
fennmaradását és becsült áron arra alkalmas és képzett személynek való eladását. 

Vevőként jelentkezett Bőer László gyógyszerész, Kaffka József debreceni gyógyszertár 
tulajdonos alkalmazottja. 

A tanács megvizsgálva a háromféle ajánlatot, úgy látta, hogy a hat patikára szükség 
van. Már 1812-ben szükségesnek látszott a hatodik patika s azóta, sem az esztendőként tar
tott szoros vizsgálatok alkalmával, sem magánosok bejelentéséből, kifogás nem merült fel, 

2. kép. A Nap patika külső képe a XX. sz. elején 
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visszaélést nem tapasztaltak. így a patikák száma megmarad; annál inkább, mert a helybeli 
gyógyszerészek nagy része is kívánja azt. 

Ezután megengedték Bőer Lászlónak, hogy a Nap patikát minden eszközével együtt, 
becsült áron átvegye.9 

A Nagy Mihály végrendeletét, hátramaradt javainak leltárát s az ezzel kapcsolatos 
eljárást rögzítő iratok10 között található az a feljegyzés is mely szerint a hagyaték ügyeinek 
intézésére kiküldött Tikos István tanácsnok a Nap patikát 1823. július 21-én tanuk, egyszer
smind kezesek jelenlétében, nyugta ellenében Bőer Lászlónak becsült áron 857 forint 27 V2 
krajcár, conventiós pénzben ténylegesen átadta.11 

Bőer László az így átvett s általa rendbe szedett gyógyszertár megvizsgálását, valamint 
oklevelének12 kihirdetését kérte a városi tanácstól 1823. október 2-i beadványában. 

A vizsgálatot Szent-Györgyi József és Segesvári István városi orvosok, Tikos István 
kiküldött tanácsnok jelenlétében október 6-án meg is ejtették s mindent rendben találva a 
közönség szolgálatára alkalmasnak ítélték.13 

A gyógyszertár reáljogát, illetőleg eladhatóságát az abszolutizmus alatt kiadott fel
sőbb rendelkezés folytán igazolni kellett, így Bőer László is 1856 decemberében hat mellék -
letes beadványban kérte gyógyszertára reáljogának elismerését. A hatóságok közötti több
szöri iratváltás után, mikor a tanács — bizonyítva jóhiszeműségét az 1823. évi eladást ille
tőleg — igazolta, hogy a Nagy Mihálynak engedélyezett gyógyszertár eredetével kapcsolat
ban levéltárában sincs semmi okmány, a Nagyváradi Helytartósági Kirendeltség a gyógy
szertárat nem nyilvánította eladhatónak. Az elutasításba Bőer nem nyugodott bele, ezért 
legfelsőbb helyre folyamodott jogának elismerése végett. A folyamodvány alapján az Észak 
Bihar megyei hatóság debreceni kirendeltsége 964/860 sz. alatt értesítette Debrecen város 
tanácsát, miszerint legfelsőbb helyen a kérést meghallgatva a Bőer jogát elismerték. A leirat 
alapján 1860. március 21-én értesítette Debrecen h. polgármestere Bőer Lászlót, hogy Nap
hoz címzett patikája „gyökös" jogúnak (a német radiziert szolgai fordítása; magyar szó
használatban reáljogú), illetőleg eladhatónak elismertetett.14 

Bőer már előbb, 1858-ban eladta gyógyszertárát, Muraközy Karoly gyógyszerésznek, 
vejének. Az elhúzódó elismerés miatt azonban csak 1860-ban tudta Muraközy a gyógyszer
tárat saját nevére átíratni. Muraközy Károly, valamint a gyógyszertár birtoklásában őt 
követő László fia nemcsak a helyi, de az országos gyógyszerészi közéletben is jelentős szere
pet játszottak. A gyógyszertár utolsó tulajdonosa Tolvay Imre is többféle tisztséget viselt a 
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Debrecen-vidéki kerületében, így annak éveken ke
resztül elnöke is volt. 

A gyógyszertárat eredetileg a híres Debreceni Református Nagytemplom szomszéd
ságában állították fel. Néhányszor ugyan változtatta helyét, de kis területen. Bőer 1838-ban 
saját házában, az 1580-as15 számú házban helyezte el.16- 17 A gyógyszertár ezen a helyen 
működött — többszöri átalakítás után — egészen addig, míg 1944-ben a város bombázása 
idején az a ház is amelyikben a gyógyszertár volt erősen megrongálódott, illetőleg romos 
lett, így a ház megmaradt kis részének lebontása miatt 1949-ben ismét át kellett helyezni. 
Nem messze szinte néhány méterrel arrább az utca túlsó oldalán érte meg az államosítást; 
azon a helyen jelenleg a Hajdú-Bihar megyei Tanács Gyógyszertári Központja Galenusi 
Laboratóriuma működik. 

9 HBmL IV. A. 101 l/a—94; 338/1823 
10 HBmL IV. A. 1011/k—108; 316/1824 
11 Ez az összeg a pontosan leltározott gyógyszerkészlet, felszerelés és berendezés megfelelő árazásából 

adódott ki. A Nagy Mihály tulajdonát képező és 171 művet, közöttük sok szakkönyvet, magában 
foglaló könyvtár külön került értékesítésre. 

12 Bőer László oklevelét 1819. szeptember 7-én állította ki a Pesti Egyetem. Az eredeti oklevelet 
a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen őrzi. 

13 HBmL IV. A. 1011/k—105; 408/1823 és IV. A. 1011/1—69; 4195/1823 
14 HBmL IV. B. 1109/1—117; 2117/1860 
15 Debrecenben is abban az időben a házak sorszámozva voltak 
16 Dr. Róthschnek V. Emil: A Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerésztestület és az Általános Magyar

országi Gyógyszerészegylet III. kerület IV. járás gyógyszertárai, testülete és egyletének története 
alapításuk óta (Debrecen, 1882) 126. 

17 HBmL IV. B. 1109/p—80 
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A Nap gyógyszertár tulajdon viszonyai: 
Nagy Mihály (alapító) 1802--1823 
Bőer László 1823--1858 
Muraközy Károly 1858--1887 
Muraközy László 1887--1911 
Sághy Ferenc 1912--1914 
Bácstopolyai Takarékpénztár Rt. 1915--1916 
Sághy Ferenc 1917 
Általános Forgalmi Bank Rt. 1918--1921 
Bardách Dezső 1922--1927 
Klein Jenő és Bács Sándor 1928 
Tolvay Imre 1929--1950 

A E S C U L A P 
(Magyar korona, Petőfi) 

Mint Róthschnek közli a Debreceni Tanácshoz a gyógyszerészi oklevéllel rendelkező 
Fényes József 1807-ben folyamodványt adott be s a folyamodványt mint az alábbiakból 
kitűnik, a Tanács kedvezően intézte el. Az eljárás Róthschnek leírása szerint a következő: 
„Tekintetes nemes tanács! A patikáriusi hivatalhoz megkívántató tudományokat elvégezvén 
és a rendes examenek elvégzése után a bécsi universitástól diplomát nyervén, minekutánna 
ugyanottan Bécsben, Szombathelyen, Pesten és itt Debrecenben a praxisban közel 5 eszten
dőket töltöttem volna, hogy mind hazámnak szolgalatjára lehessek, mind magam és hozzá
tartozóim tisztességes élelméről gondolkodhassak; szándékozom egy új patikát felállítani, 
melyet a tek. nemes tanácsnak alázatosan jelentvén s megegyezését és jószándékómnak 
helybenhagyását alázatosan kérvén, vagyok a tek. nemes tanácsnak alázatos szolgája Fényes 
József patikárius. 

Ordinarius physicus uraimék mit szólanak az instans kérése eránt ? Debreczen in senatu 
19. Mart. 1807. per. jur. vice notarium Danielem Komlósy. 

Debreczen nagyságát, népességét, vidékét és az itten tartatni szokott vásárokat tekin
tetbe vévén, és egyéb városok nagyságát a bennek található patikák számával egybehason
lítván: nem látom, hogy a közjónak rövidségére volna még egy új patikának felállíttatása. 
Debreczenben mart. 20. 1807. Dr. Szent-Györgyi József. 

Már ez előtt 30 esztendővel hasznosnak tartatott ezen városban 2 patikának létele s az 
következett esztendőkbe is hasznosnak tapasztaltatott az; ámbár még akkor többnyire csak 
az előkelő betegek éltek patikabeli orvossággal, melytől rendszerint balvélekedése, rész-
szerint szegénysége miatt irtódzott a köznép, azólta sok betegség gyógyításában az orvos
ságnak hasznos voltát látván a köznép, balvélekedéseket jobbra fordította, hozzáédesedett 
a patikához, melyekből az orvosságot sokkal, igen sokkal örömestebb veszi a pénzesek 
többségétől segíttetvén, mint azelőtt vette. Erre való nézve négy patikának fennállása a kö
zönség hasznával, ítéletem szerint semmit nem fog ellenkezni. Debreczenben 1807. mart. 
20. Segesvári István m. doctor. 

Megengedtetik a patika nyitás. Debr. in senatu die 21 Mártii 1807. per jura tum vice 
notarium Danielem Komlósy." 

Ezt a részletes leírást már csak azért is közöltem, mert abból kitűnik, hogy a gyógy
szertárat a Tanács saját hatáskörében engedélyezte. A városi orvosok indoklásai pedig jól 
rávilágítanak a kor gondolkozásmódjára a gyógyszertárak szükségessége tekintetében, vala
mint az orvossággal való élés igényére, illetőleg lehetőségére. 

A fentebb leírt folyamodvány eredetijét vagy a hozzá tartozó eljárás iratait nem sike
rült megtalálnom, de Róthschnek közlését, illetőleg annak hitelességét igazolja az 1808. ja
nuár 15-i keltezéssel ellátott latin nyelvű jelentés,18 melyet Szent-Györgyi és Segesvári városi 
orvosok írtak alá. Ebben jelentik, a tanács rendelkezése szerint Margitai György kiküldött 
tanácsnokkal együtt megvizsgálták a Pesti Egyetemen gyógyszerészi oklevelet szerzett Fényes 
József által alapított, újonnan felállított Aesculap gyógyszertárat. 

18 HBmL IV. A. 1011/k—56; 10/1808 
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A jelentés leírja a patikában található szerek elhelyezését, valamint annak egyes he
lyiségeit is. A vizsgálat a gyógyszertárat rendben találta s a közönség részére megnyithatónak 
ítélte. 

A leírtakban ellentmondás van abban a tekintetben, hogy Fényes melyik egyetemen 
szerezte meg gyógyszerészi oklevelét, de ez lényegtelen, mert a tényen nem változtat, mi
szerint egyetemen oklevelet szerzett. 

Fényes gyógyszertárát később eladta Schveiger Ferenc gyógyszerésznek, hogy ponto
san mikor, azt nem sikerült megállapítani. Erre nézve nem találtam pontos adatokat. 
Schveiger feltehetőleg 1816-tól volt itt gyógyszerész. Erre a város törvényszéke előtt folyt 
legkülönfélébb ügyei dátumaiból lehet csak következtetni,19'20'21 mivel más adatott ittlétére 
nem sikerült találni. Schveiger a patika vételárát sem tudta fizetni, ezért megbízhatatlansága 
miatt Fényes rövidesen visszavette tőle a gyógyszertárat. 

Ezután Fényes 1817. szeptember 15-től bérbe adta, majd 1820. január 1-től örökáron 
eladta gyógyszertárát Péterffy Dánielnek és feleségének. A megkötött és betáblázott szerző
dés szerint Péterffy és neje Csonka Erzsébet 16 000 rhénes forintért vásárolta meg a gyógy
szertárat, ezen összegből 4000 forintot fizettek készpénzben, míg a hátramaradt 12 000 fo
rint lefizetését hat év alatt ígérték. Péterffyék azonban csak az első évben fizettek rendesen, 
utána csak keveset, vagy semmit. Fényes ezért 1823-ban beperelte őket.22 A per folyomá
nyaként a Helytartó Tanács 1823. november 18-án Debrecen városának elrendelte a Péterffy 
gyógyszertára 1824. április 24-én való elárvereztetését.23 Péterffy azonban 1824. február 7-én 
gutaütésben meghalt, ezért a m. kir. Kancellária 1824. március 12-én az iratokat felrendelte 
és azok megvizsgálásáig az árverést felfüggesztette.24 Az iratok rövidesen visszaérkezhettek, 
mert 1824. április 26-i ítélet alapján, május 12-én a tanács Tikos István tanácsnokot meg
bízta a patikabeli orvosságok összeírásával és megbecsültetésével, valamint az adósok soro
lásával és lehetőség szerinti kielégítésével.25 Egyes adatokból26 arra lehet következtetni, 
hogy a gyógyszertár már 1824 októberében elkelt. A beadványok jegyzőkönyvében27 1824. 
november 25-i dátummal 5782. szám alatt Dömsödy aljegyző előadásában ez áll: „Patikárius 
Steer Károly keresztlevele és diplomája mellett kéri itt maradhatását." Végzés: „Megenged
tetik az instánsnak az itt helybe lehető lakás, úgy a patika kinyitása is és a patika szerek 
árulása. Jelentse magát az instáns ez eránt physicus urak előtt is". 

Steer a gyógyszertár nevét tanácsi engedéllyel Magyar koronára változtatta.28 

A tanács 1839. október 31-i jóváhagyásával Steer eladta gyógyszertárát28 a szatmár
németi születésű Szilágyi Péter Mihálynak, aki oklevelét a Pesti Egyetemen szerezte29. 

A Magyar korona gyógyszertár reál jogát — mint azt egy későbbi gyógy szertár-vizsgá
lati jegyzőkönyvben olvashatjuk — a Nagyváradi Helytartósági Kirendeltség 1858. június 
23-i 3179. számú átiratával ismerte el.30 

Szilágyi Péter Mihály 1859-ben bekövetkezett haláláig bírta gyógyszertárát, majd ha
lála után özvegye bérbeadta azt Vecsey Viktornak. Ifjú Szilágyi Péter Mihály 1865-ben a 
Pesti Egyetemen gyógyszerészi oklevelet szerzett s 1866-ban átvette a gyógyszertár vezetését, 
majd 1867-től ő lett a tulajdonosa.31-32 

A gyógyszertár utolsó tulajdonosa Káposztássy Géza 1945-ben a gyógyszertár nevét 
Petőfire változtatta. 

19 HBmL IV A. 1011/k—81; 292/1817 
20 HBmL IV A. 1011/k—82; 467/1817 
21 HBmL IV A. 1011/k—88; 250/1819 
22 HBmL IV A. 1011/k—105; 449/1823 
23 HBmL IV A. 1011/c—71; 259/1823 
24 HBmL IV A. 1011/k—107; 146/1824 
25 HBmL IV A. 1011/1—70; 2339/1824 
26 HBmL IV A. 1011/1—71; 4726, 5019, 5076, 5149/1824 
27 HBmL IV A. 1011/1—71; 5782/1824 
28 Róthschnek i. m. 128. 
29 HBmL IV A. 1011/k—200; 13/1845 
30 HBmL IV B. 1109/1—155d; 588/1865 
31 HBmL IV B. 1109/1—169d; 1855/1867 
32 HBmL IV B. 1109/1—175d; 8162/1867 
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3. kép. A Magyar Korona gyógyszertár néhány címkéje a XIX. sz. második feléből 
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4. kép. A Magyar Korona gyógyszertár a Péterfia utcán, 1937 

5. kép. A Magyar Korona gyógyszertár a Kálvin téren, 1939 
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A gyógyszertár először Fényes 337. számú saját házában a Csapó és Piac utca (jelenleg 
Vörös Hadsereg útja) sarkán, majd Steer idejében néhány házzal arrább, a Nagytemplom 
felé, a 342. számú házban működött. Később Szilágyi Péter Mihály a 976. számú saját 
házába Péterfia utcára helyezte át, ahol hosszú évtizedeken keresztül működött. Innen Ká-
posztássy 1939-ben a Kálvin tér és Darabos utca sarkára helyezte át a Református Kollé
gium mellé. Ezen a helyen Debrecen bombázása alkalmával a gyógyszertár^ megsemmisült, 
így 1945-ben visszakerült körülbelül arra a helyre, ahol Steer idejében volt. Államosítás után 
külsőségre helyezték ki. 

Az Aesculap gyógyszertár tulajdon viszonyai: 

Fényes József (alapító) 1807—1816 
Schveiger Ferenc 1816—1817 
Fényes József 1817—1819 

bérlő: Péterffy Dániel 1817—1819 
Péterffy Dániel 1820—1824 
Steer Károly 1824—1838 
Szilágyi Péter Mihály 1839—1859 
özv. Szilágyi Péter Mihályné 1859—1867 

bérlő: Vecsey Viktor 1859—1866 
kezelő: 
ifjú Szilágyi Péter Mihály 1866—1867 

ifjú Szilágyi Péter Mihály 1867—1890 
Füleki Pál 1891—1906 
szentmiklósi Tóth Béla 1907—1936 

bérlő: Szeberényi Andor 1933—1936 
Káposztássy Géza 1936—1950 

K Í G Y Ó 
(Epidaurusi kígyó33) 

Debrecen város tanácsának jegyzőkönyvébe34 1812. december 7-én a következő be
jegyzés került: „Patikárius Batsó Bálint úr a patikája megvizsgálására exmissiót kér. Senator 
N. Kaszonyi János úr exmittáltatik." 

A tanácsi intézkedést haladéktalanul végre is hajtották, mert a december 12-i tanácsi 
jegyzőkönyvben35 már ez olvasható: „Batsó Bálint patikárius úr által újonnan felállított 
patika megvizsgálásáról való jelentésöket beadják ord. physicus Szent-Györgyi Jósef és 
Segesvári István urak. Conclusum. A relatiohoz képest árulhattya Batsó Bálint úr a pati
kájában lévő szereket." 

A gyógyszertár engedélyezésének előzményéről, illetőleg arról, hogy egy új patika fel
állítására valahonnan előzetes engedélyt kértek, vagy kaptak volna, semmi adatot nem si
került találni. A fentebb idézett bejegyzések a tanácsi jegyzőkönyvben viszont arra enged
nek következtetni, hogy a városi tanács — legalább is hallgatólagosan — tudott az új patika 
felállításáról. Annak megtörténtét minden megjegyzés nélkül tudomásul vette, előírt meg-
vizsgáltatásáról haladéktalanul intézkedett. 

A városi orvosok — már jelzett — latin nyelvű jelentéséből,36 mely a gyógyszertár első 

33 Asklépios, vagy latinosan Aesculapius a hellének gyógyító istene, aki a monda szerint Epidaurusz-
ban, a görögök híres gyógyhelyén, született. Az ókorban Epidauruszban híres Asklépios templom 
és liget volt, ahova — minthogy annak csodatevő hatást tulajdonítottak — a betegek messze föld
ről zarándokoltak. Asklépios legfőbb jelvénye a pálcán körültekerőző kígyó volt. Leírások szerint 
egyik alkalommal Rómába, pestis kitörésekor, innen Epidauruszból vitettek egy kígyót, mint 
a gyógyító istenség jelképét. Minden valószínűség szerint ezen ókori mondák hatására kapta itt 
a kígyó ezt az epitheton ornans-X. Később ez a díszjelző elmaradt s csak egyszerűen Kígyó gyógy
szertárnak nevezték és így ismerték. 

34 HBmL IV. A. 1011/1—47; 8464/1812 
35 HBmL IV. A. 1011/1—47; 8587/1812 
36 HBmL IV. A. 1011/k—67; 484/1812 
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megvizsgálásáról szól, szintén arra lehet következtetni, az új gyógyszertár felállítása a tanács 
tudtával történt. Ebben a jelentésben a következőket olvashatjuk: „Indultu amplissimi 
magistratus recenter erectam per generosum dominum Valentinum Batsó pharmacopolum 
diplomate celeberrimae regiae universitatis Pestiensis ornatum, apothecam sub insigni Ser-
pentis epidaurii praesente perillustri ac generoso domino Joanne Kaszoni, senatore deputato, 
revidimus 

Nullum igitur obicem superesse videmus, quominus et exantlatorum fatigiorum suorum 
fructus carpere et publico, cui studia sua devovit, insernire permittatur". 

Ezt az új gyógyszertárat felállító Bacsó (Batsó, Bachio) Bálint Debrecenben született 
és Nagy Mihály helybeli Nap gyógyszertárában gyakornokokoskodott, gyógyszerészi ok
levelét a Pesti Egyetemen 1811. augusztus 13-án szerezte meg37. 

Bacsónak a város központjában újonnan felállított patikája — arra lehet következtetni 
— rövidesen jó forgalmú lett, mert sok irigye jelentkezett. A városi tanács 1819. november 
6-i ülésén foglalkozott avval a panasszal, hogy „Batsó Bálint uram patikájába az orvosságok 
rosszul és hibásan készítődnek". A panasz azonnali, véletlen kivizsgálására egy tanácsnokot 
küldtek ki a városi orvosokkal. A kiküldöttek a vizsgálatot még aznap megkezdték s két 
nap alatt: „ . . .mindenféle füveket és szereket alaposan megvizsgáltak, s azokat tökéletesek
nek találták". A részletes jelentésben olvashatjuk, hogy az egész vizsgálatot az új patikáknál 
érvényes előírások szerint végezték. A bizottság hivatalos véleménye szerint Bacsó patika, 
jában az orvosságok készítéséhez szükséges szerekből olyan bőséges készlet van, hogy avvai 
az egész várost meggyőzné.38 

Bacsó patikáját 1823. január 1-i hatállyal eladta Borsos Ferencnek. Az adás-vételről 
szóló 1822. december 6-án kelt szerződés39 teljes szövegét, az eredeti kifejezéseket és írás
módokat érintetlenül hagyva, közlöm: „Mi alább is megírtak: úgymint helybeli patikárius 
Batsó Bálint és én ezidő szerént itt az Ördög István úr patikájában provisor Nagy Enyedi 
Borsos Ferencz: adjuk tudtára mindeneknek a'kiknek illik, hogy mi a'mai napon a' követ
kező megmásolhatatlan egyességre léptünk, úgy mint én Batsó Bálint a patikámat minden 
teher nélkül azon jussommal eggyütt a'mellyel én bírtam és bírhatnám a' patikában találtató 
minden orvosi szerekkel, stelásikkal, edényekkel; a' herbáriumot minden benne találtató 
ládákkal, zacskókkal és sajtóval, füvekkel úgy a' patikához tartozó mindennemű requisitu-
mokkal egy vas kemencével, a' tselédházban lévő három nyoszolyával és most azon ágyak
ban találtató ágybéliekkel egy speisalmáriummal és hat székekkel együtt örök áron meg-
másolhatatlanul eladtam Nagy Enyedi Borsos Ferenc úrnak 6000 azaz Hat ezer Rhénes 
forintokon Conventios pénzben minden forintot három pengő huszassával számítván e' 
következő feltételek alatt: 

pzör Ezen patikának általadása lészen a' mindjárt reánk jövő 1823k esztendőnek l so 

napján és akkor mindjárt tartozik a' nevezett vevő úr 400 az az: négyszáz Rforintot con
ventios pénzben lefizetni. 

2or A' hátra lévő capitálisból pedig 4 az az négy esztendeig nem tartozik a' vevő úr 
semmit fizetni, hanem csak mindenkor lma Januarii tartozik kifizetni a' legális hat pcentualis 
interest. Négy esztendő múlva pedig esztendőnként 1000 az az: egy ezer Rhénes forintot 
conventios pénzben tartozik fizetni, a' hátra lévő capitalisnak mindenkor folyván az inter
essé, az ötödik fizetendő esztendőben pedig az egész hátra lévő 1600 az az: ezerhatszáz 
conventios forintot tartozik egyszerre lefizetni. 

37 Gyógyszerészi Értesítő 36, (1928) 167 
38 HBmL IV. A. 1011/k—90; 457/1819 
39 Az eredetivel mindenben megegyező másolat, mint azt a Vetéssy Mihály cs. k. városi bírósági 

kiadó által 1856. november 17-én történt hitelesítés igazolja. Az okmány a Mihalovits család tu
lajdonában. A tizenkilencedik századi jogi iratokban használatos s ebben a szerződésben is előfor
duló sok latin kifejezés közül néhánynak, melyeknek az ügy jellegénél fogva, különleges értelme 
van, magyarázatát megadom. Provisor=gondnok; herbárium = kiszárított gyógynövények (dro
gok) tároló helye; pcentualis = percentualis; evictio = szavatosság, kezesség; vinculum=kötbér, 
bánatpénz; accessorium = járulék; optionaliter=szabad választás útján; juridicum remedium = 
jogorvoslat; juratum causarum advocatum (jur caar advocato) = az eljárásra felesketett ügyvéd; 
urbi domi ministro = városgazda 
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6. kép. A városi tisztiorvosok jelentése az újonnan alapított 
Kígyó gyógyszertár első vizsgálatáról, a tanács záradékával 
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3szor Abban is meg eggyeztem, hogy ha a' vevő úrnak tetszeni fog, 's módja lesz benne 
a' fent kiszabott idő és terminusok előtt is tartozom felvenni ha a' fizetés felesszámmal lé
szen, mely legalább is tegyen 400 conventios forintokat. 

4szer Ha ezen fent kitett feltételeknek, a' nevezett vevő úr eleget tészen kötelezem ma
gamat, hogy sem magam soha szabados birtokában meg nem háborítom, sem más által meg 
háboríttatni nem engedem és a' törvényes evictiót magamra, successoraimra felvállalom. 

5ször Által adom még haszonvételre addig míg magam vissza kerülök a' Homok kert
ben lévő kis szöllőmet is, az abban levő fűtermő földdel, magam míveltetvén állandóul a' 
szőllőt, úgy mindazáltal, hogy abban semmi deterioratiót a' vevő úr ne csináljon, mert ab
ban az esetben szabadon vissza veszem mint el nem adott jószágomat és annak adom a' 
kinek akarom. 

Én pedig N : Enyedi Borsos Ferencz a' felyebbi condítiók szerént az eladó úr patikáját 
által veszem és a' meg írt feltételek pontosan való teljesítésére magamat oly móddal köte
lezem, hogy ha ezen contractusnak akármely pontját is meg szegném, 1000 az az egyezer 
conventiós forint vinculumban marasztassam, mely vinculum, ha ezen contractus pontjai 
meg nem állanak az eladó úrra is kiterjed. Ha pedig én Borsos Ferencz ezen contractus pont
jait meg nem tartanám, vagy tőllök el állani akarnék, adok tellyes hatalmat a' tisztelt eladó 
úrnak, successorinak vagy megbízottjának, hogy magának a' megírt summáig 's törvényes 
accessoriumáig verbális perrel is, törvény nyugvás idején is kótyavetye által optionaliter 
akárhol található jószágomból eleget tétessen, nem használván semmi féle juridicum reme-
dium és az apelláta is tsak extra dominium engedtessen meg. Ezenkívül az eladó úrnak 
nagyobb bátorságára két jó kezeseket is állítok, kik közzül ha valamellyiknek halomása 
történne melytől Isten őrizzen, másollyan alkalmatos kezest fogok állítani helyette. 

Mely dolognak állandóbb és bizonyosabb voltára kiadtuk egymásnak ezen fassionalis 
's respective contractuális levelünket, két egyenlő párban elkészítve nevünk alá írásával és 
szokott pecsétünkkel meg erőssítve. Debreczenben December 6ik napján 1822lk esztendőben 
Batsó Bálint mint eladó fél S.S. N : Enyedi Borsos Ferencz mint vevő fél.SS. 

Mi pedig alább írtak a' fent írt vevő Borsos Ferencz úrért a' felyebbi contractus értel
me és tartalékja szerént egyikőnk a' másikónkért is állandó kezességet vállalunk. Debreczen
ben a' fent írt napon és esztendőben Eördög István patikárius mk. Josua Georg Müller mp. 
Coram me Josepho Derecskey jurato causarum advocato. Coram me Stephano Wass de 
N : Besenyő jur caar advocato. Coram me Andrea Varga urbi domi ministro Debrecinensis." 

Borsos 1823 januári beadványában40 kéri a városi tanácsot, hogy a főbíró és a tanács 
tudtával megvett patikáját, minthogy azt új helyre az Andaházi Szilágyi Mihály házába 
áthelyezte, vizsgáltassa meg. A vizsgálat győződjön meg, hogy minden szükséges patika 
szert áthoztak s azok ténylegesen a patikában találhatók. A január 9-i tanácsülés41 ki is 
küldte a bizottságot, s az 15-én már jelentést is tesz a gyógyszertár vizsgálatáról, kiemelve, 
hogy „ . . . az abban levő patika szerek és készületek mind mennyiségekre, mind minemű-
ségükre nézve elegendőeknek és alkalmasoknak találtattak arra, hogy a közönségnek hasz
nára szolgáljanak". 

Bacsó úgy látszik azért vált meg, a rövid idő alatt kitűnően menő, debreceni gyógy
szertárától, mert becsvágya továbbtanulásra ösztönözte. Mint Zalai42 közli Bacsó 1826. 
november 20-án gyógyszerészdoktori fokozatot szerzett a Bécsi Egyetemen. Tanulmányait 
tovább folytatva 1830-ban a Pesti Egyetemen orvosdoktori képesítést is szerzett. Ezután 
visszatérve Debrecenbe, itt 1855-ben bekövetkezett haláláig orvosi gyakorlatot folytatott. 
A természettudományokhoz is hű maradt, híres volt ásvány-, növény- és rovargyűjteménye. 
Üvegházában különleges növényeket termesztett. 

Borsos 1837-ben bekövetkezett halála után — fia kiskorúsága és tanulmányai miatt — 
a gyógyszertárat Lőrincsák Mihály bérelte hosszú ideig.43,44 

Ifjú Borsos Ferenc 1851-ben a Pesti Egyetemen gyógyszerészi oklevelet nyert, így 
gyógyszertára vezetését, a bérleti idő lejártával, át is vette.30 Ez kitűnik „A vagyonhoz 

40 HBmL 1011/k—102; 30/1823 
41 HBmL 1011/1—68; 81/1823 
42 Acta pharm. Hung. 42, (1972) 235 
43 Róthschnek i. m. 129. 
44 Eredeti beadvány a Mihalovits család tulajdonában. 
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kötött iparüzletek tárgyában működő városi tekintetes bizottmányhoz" intézett három 
oldalas, mellékletekkel ellátott beadványából is.44 Beadványával ifjú Borsos gyógyszertára 
reáljogát kívánja elismertetni. Érvként részletesen leírja és mellékelt okmányokkal bizo
nyítja a gyógyszertár alapításának, valamint megvételének — már ismertetett körülményeit. 
Mint láttuk mindezek a tanács tudtával történtek. Továbbá hivatkozik arra is, hogy 1854 
augusztusában ténylegesen át is vette az atyjától örökölt patika vezetését. Annak meg
vizsgálását mindjárt kérte, de azt csak november 19-én ejtették meg a városi orvosok s 
arról december 12-én adták ki bizonyítványukat.45 A gyógyszertár reáljogát szintén a nagy
váradi Helytartósági Kirendeltség ismerte el, 1858. június 23-i 3179. számú átiratával. 

Borsos alapító tagja volt az 1861-ben alakult Debreceni Gyógyszerész Testület-пек s 
titkára 1866-ig, amikor az Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész Testület-ié alakult át, mely
ben pénztárosi tisztséget viselt 1871-ig, mikor más pályát választva, gyógyszertárát Miha
lovits Istvánnak, aki addig Nyírbátorban volt gyógyszerész 27 000 o. é. forintért eladta.46 

Mihalovits István gyógyszerészi oklevelét 1858-ban Bécsben szerezte meg.47 Tőle a gyógy
szertárat fia a Budapesti Egyetemen 1887-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett48 Mihalovits 
Jenő vette meg az 1905. február 15-én kelt adásvételi szerződés értelmében 160 000 koro
náért.49 Halála után fia ifjú dr. Mihalovits Jenő vette át a gyógyszertárat s vezette 1950-ig. 
Ifjú dr. Mihalovits Jenő gyógyszerészi oklevelét 1922-ben a Budapesti Egyetemen szerezte 
meg, majd a Debreceni Egyetemen bölcsészdoktori fokozatot (főtárgya kémia volt) nyert 
1933-ban.50 

A Mihalovits család három nemzedéke, nyolcvan éven keresztül vezette ezt a méltán 
nagy hírű gyógyszertárat. Már Mihalovits István idejében nagy fejlődésnek indult, de fia a 
vidék legnagyobb, szinte fogalommá váló, gyógyszertárává fejlesztette azt ki. Az első világ
háborút megelőző években 12—15 gyógyszerész is dolgozott benne. Mindhárman rendkívül 
tevékeny részt vettek úgy a helyi, mint az országos kari köz és egyesületi életben. Különösen 
Mihalovits Jenő volt az, aki a széles körű kari megbékélés hirdetése és megteremtése érde
kében fáradhatatlanul tevékenykedett; hosszú éveken keresztül társelnöke volt a Magyar
országi Gyógyszerész Egyesületnek. Még fiatal gyógyszerész korában írta meg Gaszner 
Kálmánnal együtt a Gyógyszerészi Gyakorlat Kézikönyve című kétkötetes munkáját, mely 
Debrecenben 1896-ban jelent meg. Ez a kitűnő, gyakorlati tapasztalatokon alapuló könyv 
— mint Zboray megállapította51 — sok éven át nagy segítséget jelentett a gyakornokok 
képzésében. 

Bacsó annak idején gyógyszertárát a Piac utcai 2139-es házban állította fel, Borsos 
azt áthelyezte az ugyancsak a Piac utcán, a városházával szemben levő, 1759. számú Anda-
házi Szilágyi Mihály féle házba, honnan Mihalovits Jenő a század első éveiben a Piac és 
Széchenyi utca sarkára helyezte. Ifjú dr. Mihalovits Jenő 1938-ban ismét az előbbi helyére 
a szomszéd házba telepítette vissza, ahol az államosítás is érte. Jelenleg, mint a 16/18-as 
számú éjjel-nappalos gyógyszertár a Vörös Hadsereg útja (volt Piac utca) és Széchenyi 
utca sarkán — ahol 1938-ig is volt — működik. 

A gyógyszertár tulajdon viszonyai: 
Bacsó Bálint (alapító) 1812—1822 
Borsos Ferenc 1823—1837 
özv. Borsos Ferencné 1837—1854 

bérlő: Lőrincsák Mihály 1837—1854 
ifjú Borsos Ferenc 1854—1870 

45 Minthogy 1854-et írtak, Debrecenben is a Stadt physicus-ok német nyelvű Zeugniss-t állítottak ki. 
Az eredeti bizonyítvány a Mihalovits család birtokában. 

46 Róthschnek i. m. 130. 
47 HBmL IV. B. 1405/b (29—84); 76/1877 
48 Gyógyszerészi Közlöny 54, (1938) 493 
49 A Mihalovits család szóbeli közlése. 
50 Acta pharm. Hung. 45, (1975) 86 
51 Gyógyszerésztörténeti Diárium 1, (1972) 3. szám 30. 
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Mihalovits István 1871—1905 
kezelő: Mihalovits Jenő 1897 
bérlő: Mihalovits Jenő 1898—1904 

Mihalovits Jenő 1905—1938 
ifjú dr. Mihalovits Jenő 1938—1950 

FEHÉR HATTYÚ 
(Kossuth) 

A beadványok jegyzőkönyvébe52 1812. november 18-án került bejegyzés szerint 
Csapó Sámuel gyógyszerész, engedélyt kér patika felállítására, melyben tanult tudományát 
szabadon kívánja gyakorolni. A tanács ezzel kapcsolatban kikérte a városi orvosok véle
ményét is, minthogy az kedvező volt, már november 21-én így határozott: „Minthogy még 
négy patikánál több kinyitva nincs, azoknak negyedike igen kicsiny. Megengedtetik a patika 
nyitás". Fentiektől, valamint az óvatos fogalmazásból arra lehet következtetni, a debreceni 
születésű Csapónak a városi tanácsnál jó összeköttetései voltak, hiszen kérését rövid idő 
alatt kedvezően elintézték, noha az engedély elnyerése után néhány nappal, mint azt is
mertettem Bacsó új, már ötödik patikájának megvizsgáltatását kérte. A beadványok jegyző
könyvében 1813. szeptember 18-i egyik bejegyzés szerint53 Csapó Sámuel kéri patikájának 
megvizsgáltatását, melyre — szokás szerint — egy tanácsnokot küldenek ki a városi orvo
sokkal. A tanács a kiküldöttek jelentése alapján megengedte a patika kinyitását. A szűk
szavú jegyzőkönyvi bejegyzések egyértelműen tanúsítják, az új — immár hatodik — patika 
nyitását a tanács saját hatáskörében, a nyilvánosság kizárásával, engedélyezte. Sajnos a 
patika első vizsgálatáról szóló jelentést nem sikerült megtalálni. 

Csapó nemsokára meghalhatott, mert a városi tanács 1815. december 4-én Barts 
(Bartsch) Dániel azon kérésével foglalkozott54 miszerint néhai Csapó Sámuel patikájának 
megvételét engedélyezzék neki. A tanács a kéréssel kapcsolatban kikérte néhai Csapó 
Sámuel édesapjának esküdt Csapó Istvánnak véleményét, kinek kedvező nyilatkozata után, 
megengedték kérelmezőnek a patika megvételét.55 

Mint a városi bíróságnál 1818-ban folytatott eljárásból értesülünk,56 hogy Csapó 
István fiától örökölt patikáját 1815. december 6-án kelt szerződés szerint, minden benne 
levő szerekkel, edényekkel és hozzá tartozó eszközökkel 4000 Rhénes forintért, ezüst pengő 
pénzben és 4000 forint váltó cédulában, eladta Barts Dánielnek. A fizetés módjáról is intéz
kedett a szerződés: annak létrejöttekor a vevő 1000 Rhénes forintot tartozott letenni, míg a 
hátralevő összeget tíz esztendő alatt, minden év végén esedékes hat százalékos kamatjával 
együtt kellett volna megfizetni. Barts azonban nem fizetett, azért került az ügy a városi bíró
sághoz. Az itt áprilisban megtartott tárgyalás után 1818 júliusi bejegyzés szerint azt olvas
hatjuk, hogy az ügy lerendeződött. Barts nemcsak rossz fizető, hanem kapzsi ember is lehe
tett. Nevével már találkoztunk a Nap patikával kapcsolatban tett különleges ajánlata ismer
tetésekor. Debreceni patikája mellett 1828-ban Hajdúböszörményben is állított fel egy új 
gyógyszertárat. Ezt megbízottal kezeltette, majd néhány év múlva eladta.57 A városi tanács 
iratai között58 nyoma van annak, hogy az Udvari Kamarához fordult panasszal, a tőle el
vett városi szállítás visszaadása végett. Kérésének alátámasztására a többi debreceni gyógy
szerészt igyekszik befeketíteni. Üzleti szellemére jellemző, hogy Debrecenben a tizenkilence-

52 HBmL IV. A. 1011/1—47; 8050/1812 
53 HBmL IV. A. 1011/1—49; 4720/1813 
54 HBmL IV. A. 1011/1—54; 9806/1815 
55 HBmL IV. A. 1011/1—54; 9934/1815 
56 HBmL IV. A. 1011/k—85; 339/1818 
57 Róthschnek i. m. 131. 
58 HBmL IV. A. 1011/k—134; 372/1830 
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7. kép. A Fehér Hattyú patika részére készült címketervezetek, XIX. sz. első harmada 

dik század első negyedében magyar nyelvű címkék mellett német nyelvű címkéket is hasz
nált.59 

Beadványok jegyzőkönyve egyik 1831. május 18-i bejegyzéséből60 értesülünk, 
hogy Tomasek Károly a Barts Dániel patikáját megvette, ezért kéri annak jóváhagyását. 
A tanács szokás szerint meghallgatta a városi orvosokat is s ezek véleménye alapján már 
19-én a következő döntést hozta: „A tudósítás beadódván, nem állván ellen semmi nehézség, 
megengedtetik az esedezőnek, hogy a patikárius Barts Dániel úr patikáját által vehesse; 
és itten mint diplomaticus a maga patikáriusi foglalatosságát ezen városban híven és szor
galmatosan folytathassa". 

Tomasek Károly, aki gyógyszerészi oklevelét 1827-ben szerezte Bécsben, élt is evvel a 
felhatalmazással, mert mint Tamássy Károly hosszú évekig nemcsak a kari, de a városi 
közéletben is tevékeny részt vett. Az 1848—49-i szabadságharcban a nemzetőrségnél szol
gált, utoljára századosi rangban. Az ilyen minőségben végzett cselekedeteit Róthschnek61 

igen színesen írja le. Nevét, a budavári Arany Sas patikamzúeum falán elhelyezett s a sza
badságharcban részt vett gyógyszerészeket felsoroló emléktáblán is megtaláljuk. 

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Debreceni Gyógyszerész Testület 1861-ben történt 
megalapítása körül, melynek — fennállása alatt — elnöke volt. Sokat buzgólkodott ennek 
Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész Testületté való átalakításáért is, ami 1866-ban meg is 
történt. Itt szintén elnöki tisztet töltött be. Az 1874-ben megalakult Általános Magyaror
szági Gyógyszerész Egylet III. kerülete 4. járásának is igazgatója lett. E két utóbbi tisztét 

59 Szembetűnők a címkéken alkalmazott igen finom és változatos elemeket tartalmazó díszítő raj
zok. A tervező vagy kivitelező nem állapítható meg, de feltehető, hogy Debrecenben készültek, 
hiszen a rézmetszésnek és a nyomdászatnak nagy hagyományai voltak Debrecenben. Közel ebben 
az időszakban munkálkodtak a híres debreceni rézmetsző diákok is, de ez az időszak beleesik 
a Beregszászi Pál mérnök, rajztanár — iskolateremtő — működésének idejébe is. Az eredeti 
nyomatok a Tiszántúli Református Egyházkerület gyűjteményének tulajdona. 

60 HBmL IV. B. 1011/1—81; 2858/1931 
61 Róthschnek i. m. 135. 
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1885-ben bekövetkezett haláláig viselte. Ismert volt mint neves pomológus, valamint rend
szeres meteorológiai megfigyelései révén is.62>63 Utóbbi önzetlen munkálkodását, hogy 
pusztán ügyszeretetből, huszonöt éven keresztül végezte megfigyeléseit és vezette a debreceni 
Meteorológiai Állomást, Trefort miniszter és a szentpétervári Meteorológiai Állomás 
igazgatója is levélben köszönte meg;64 az ógyallai Csillagvizsgáló pedig, ebbeli ténykedését 
becsülve meg, tisztelete jeléül arcképét őrizte.65 

Halála után gyógyszertárát először egyik fia vette át. A gyógyszertár nevét 1914-ben 
dr. Szelényi Kossuth-ra. változtatta. A gyógyszertár számos birtokosa közül, említést érde
mel utolsó tulajdonosa, a nemrég elhunyt Lux Arnold, ki a gyógyszerészi közéletben szintén 
mindenkor tevékeny részt vett. 1945-ben a Tiszántúli Gyógyszerész Egyesület elnöke, 
1947-ben az Országos Gyógyszerész Egyesület alelnöke lett. 1968-ban Kiváló Gyógyszerész 
kitüntetésben részesült.66 

Ezen gyógyszertár reáljogát is a nagyváradi Helytartósági Kirendeltség ismerte el. 
Gyógyszertárát Csapó, a Kádas (jelenleg Arany János) és Piac utca sarkán levő 

1898. számú házban állította fel, később ugyanezen két utca másik sarkára került az 1820. 
számú házba, ezután néhány házzal feljebb az 1824. szám alá. Tamássy a Piac utca másik 
oldalára a 2144. számú saját házába költöztette, ahonnan az 1920-as évek végén Lux Arnold 
néhány házzal arrább a Piac utca 26. szám alá költöztette, ahol az államosítást is megérte, 
majd ezen a helyen megszűnt. 

A gyógyszertár tulajdon viszonyai: 
Csapó Sámuel (alapító) 1813--1815 
Barts Dániel 1815--1831 
Tamássy Károly 1831--1885 
Tamássy Béla 1885--1905 

bérlő: 
Rochlitz-Schmidt Arthur 1898--1900 
L. Kovách Nándor 1901--1905 

Debreceni Ipar és Keresk. 
Bank, Steiner Manó és neje 1906--1910 

bérlő: L. Kovách Nándor 1906 
kezelő: Steiner Manó 1907--1910 

Vasúti Alkalmazottak Pénztára 1911--1912 
kezelő: Steiner Manó 1911--1912 

Strauszmann József 1913 
kezelő: dr. Szelényi Árpád 1913 

Dr. Szelényi Árpád 1914--1918 
Mommer József 1919--1922 

bérlő: Lux Arnold 1919--1922 
Lux Arnold 1923--1950 

MEGVÁLTÓ 

Debrecen sz. kir. város beadványok jegyzőkönyvét vizsgálva 1842. szeptember 14-én 
a következő bejegyzést találjuk:67 „Böszler6* Lajos úr, gyógyszerész egy patika kinyitha
tását kéri megengedtetni". Végzés: „Tiszti orvos urak figyelmezve a város népességére és a 
patikák mostani számára, úgy ezek birtokosainak jövedelmére a folyamodó kérelme eránt 
tegyenek tudósítást. A tudósítás beadatván, a tiszti orvos urak véleményes tudósítások sze-

62 Gyógyszerészi Hetilap 21, (1882) 599 
63 Gyógyszerészi Hetilap 24, (1885) 605 
64 Róthschnek i. m. 137. 
65 Gyógyszerészi Értesítő 34, (1927) 255 
66 Gyógyszerészet 18, (1974) 195 
67 HBmL IV. A. 1011/1—103; 5401/1842 
68 Ezután általában Bészlerként szerepel. 
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rént nem lévén még felesleges ezen városban és ennek vidékén egy hetedik gyógyszertár fel
állítása; a folyamodó által bemutatott jeles hitlevél és bizonyítványok pedig az ő alkalmatos 
voltát és erkölcsi jó viseletét megbizonyítván: megengedtetik a folyamodónak egy gyógy
szertár itteni felállítása." 

Fentiekből kitűnik, hogy a tanács saját hatáskörében, ismét egy új gyógyszertárat 
engedélyezett. Ezt a helybeli gyógyszerészek sem nézték tétlenül, a Helytartó Tanácshoz 
fordultak az engedély megsemmisítése végett. Ezt megtudjuk abból, hogy a Helytartó 
Tanács a város közönségéhez 43 695, 44 025 és 44 026 számok alatt elküldötte november 
29-i ülése jegyzőkönyvének kivonatát.69 A kivonatban hivatkoznak, miszerint a kebelbéli 
gyógyszerészek kérték megsemmisíteni a városi tanács azon határozatát, hogy Bészler 
Lajosnak új gyógyszertár felállítását engedélyezte. A gyógyszerészek beadványát, valamint 
a városi tanács által felterjesztett idevonatkozó iratokat visszaküldve, többek között közlik 
a következőket: „ . . .hogy valamint a még 1812-ik és 1813-ik években felsőbb engedelem 
nélkül felállított két új gyógyszertár iránt, úgy a folyó esztendőben is Böszler Lajos gyógy
szertára körül tanúsított önkényes eljárása itten komolyan rosszaltatván, jövendőre nézve 
ily nemű esetekben nemtsak az e' részben fenn álló régibb kegyes királyi parantsokhoz, 
hanem az annak idejében országszerte intézett újabb szabályrendeléshez is (melynek mássá 
további mentegetések elhárítása végett ide mellékeltetik) szorosan alkalmaztatni el ne 
mulassza". A jövőbeni miheztartás végett a Helytartó Tanács mellékelte az 1827. december 
24-i 32 747. számú latin nyelvű rendelete másolatát, ami irattárba került, s ott jelenleg is 
megtalálható. 

A Helytartó Tanács, megjegyzése ellenére helyben hagyta a városi tanács döntését, 
miszerint Bészler Lajosnak megengedte egy új gyógyszertár felállítását, azonban leiratában 
meghagyta, hogy „ . . . Bészler Lajos azt a legfennsőbbi rendelésekhez képest minden szük
ségesekkel hova hamarabb el lássa és előre bocsátandó tiszti vizsgálat után, jóváhagyás 
mellett jelen intézet kézhezvételétől számítandó három hónapok lefolyása alatt a közönség 
használatára annál bizonyosabban felnyitni tartozzon, mivel ellenkező esetben patika fel-
állíthatására nyert személyes következetesen másnak el nem adható joga, ön személyére 
is megszünend". 

A városi tanács 1842. december 22-én tudomásul vette a fenti rendelkezést, megbízta 
Nánásy Gábor tanácsnokot, hogy a helybeli gyógyszerészekkel, valamint Bészler Lajossal 
— írásbeli elismerés mellett — tudassa a döntést. Nánásy ezt a gyógyszerészek felé már 
december 30-án meg is tette, de Bészlert csak 1843. január 23-án tudta értesíteni, mert az, 
ügyei intézése miatt a várostól távol volt. 

Bészler ezek után, már április 19-én jelentette a tanácsnak, gyógyszertárát berendezte 
és kéri mielőbbi megvizsgálására küldöttséget nevezzenek ki. 

Nánásy tanácsnok április 27-én jelenti a tanácsnak, tisztiorvosokkal együtt 25-én meg
kezdték s még aznap késő este bevégezték a gyógyszertár mindenre kiterjedő megvizsgálását. 
Nánásy jelentése a következő záradékot kapta: „E szerint a patika kinyitás megengedtetik 
és ezen tárgyra tartozó irományok párba a N. M. M. K. Helytartó Tanács elébe felterjesz
tetni rendeltetnek. Debrecen április 29-én 1843. tart. tanács ülésben."70 

A fenti iratcsomóban található 2 oldalas 3 pontba foglalt tisztiorvosi jelentést a gyógy
szertár első megvizsgálásáról érdemes részletesen megismernünk, mert abból sokat tudunk 
meg a patika terjedelméről, berendezéséről és felszereléséről egyaránt. A jelentés első pontja 
szerint a tulajdonképpeni gyógyszerkiszolgáló helyiség: terem. Ezenkívül van raktár, labora
tórium, pince és füves padlás, melyekhez csatlakozik a tulajdonos lakása is. Az egyes helyi
ségek külön-külön, valamint együtt kitűnő benyomást tesznek, mert csinosak és célszerűen 
vannak elhelyezve. A második pont leírja a gyógyszerkészítéshez szükséges és meglevő esz
közöket. Mint különösen szembetűnőeket említi az igen érzékeny mérlegeket, dicséri a tulaj
donos előrelátását és gondoskodását, hogy a porcelán mozsarakra, valamint ütőikre beége
tett fekete betűkkel fel van írva rendeltetésük. A harmadik pontban beszámolnak a gyógy
szerek elhelyezéséről, megállapítják, hogy azok elegendő mennyiségben vannak. Elismerés
sel adóznak a tulajdonos hozzáértő, gyors munkálkodásának, miszerint a rendelkezésére 

69 HBmL IV. A. 1011/c—90; 252/1842 
70 HBmL IV. A. 1011/k—191; 188/1843 
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8. kép. A Megváltó patika eredeti bútorzata az 1950-es években 



álló rövid három hónap alatt ilyen szakszerűen és gondosan rendezte be gyógyszertárát. 
A gyógyszerek természetüknek megfelelően remek üvegekben, porcelán edényekben, pikszi-
sekben71 tárolnak. Külön kiemeli a jelentés a csinos thékákat72 és fiókokat. Azon vélemé
nyük nyilvánításával, hogy : „ . . .a' nézőt szinte meglepik". Zilahy Sámuel tiszti főorvos és 
Zsebők József tisztiorvos 1843. április 27-én keltezett jelentésüket így fejezik be: „Miket e' 
szerént találván a' szóba forgó patikát közhaszon vételre tökéletesen el készültnek nyilvá-
níttyuk, és ki nyithatónak ítéljük." 

Bészler a gyógyszertár ilyen huzavona után, nehezen megszerzett személyes jogát már 
1857 novemberében Gölti Nándornak adta át.73 Göltl alapító tagja és éveken keresztül könyv
tárosa74 volt a Debrecen—Biharmegyei Gyógyszerész Testületnek. A gyógyszertárát átvevő 
veje Tóth Béla pedig érdekes és tanulságos utazásokat tett75. A gyógyszertárnak ezután is 
több tulajdonosa volt. 

A gyógyszertárat alapításakor a Piac utca 5. szám alatt helyezték el. (Ez ma Vörös 
Hadsereg útja 18.) A 9. képen ezen a helyen látjuk a gyógyszertárat majdnem alapításkori 
állapotban, kissé korszerűsítve, az 1940-es évek végén. Az államosítást is ott érte meg.76 

A MÁV-igazgatóság terjeszkedése miatt 1952-ben arról a helyről Csapó utca 1. szám alá 
kellett helyezni, ahol jelenleg is mint a 16/10 gyógyszertár működik. 

71 Esztergályozott fa edényeket kell alatta érteni, melyekben főképpen a szárított növényi és állati 
eredetű gyógyszerek, az úgynevezett drogok porát tartották a gyógyszertárakban. 

72 Théka alatt a gyógyszerkészítő helyiségben (officinában) körbefutó bútorzatot, az állványzatot 
kell érteni, melynek felső része általában nyitott polcos volt, de az erősebb hatású szerek elkülö
nítésére záros ajtóval, esetleg tükrös ajtóval ellátott részek is beépítésre kerültek. A padlózattól 
felfelé pedig kb. 120 cm magasságig körbefutóan, különböző nagyságú fiókok és szekrény részek 
voltak benne. A 8. képen jól látható a tisztiorvosok által is méltán feldicsért, gazdag berakásokkal 
díszített szép kivitelű, politúros, biedermeier bútorzat egy része, a későbbi időkben. 

73 Róthschnek i. m. 140. 
74 A Testület 246 kötetből álló könyvtárát, Róthschnek a már többször hivatkozott munkája 184— 

189. oldalain ismerteti. Tételesen felsorolva a könyvek címét, szerzőjét, kiadóját és a kiadás évét, 
megjelölve azok eredetét (ajándék, előfizetés vagy vétel). Természetesen ez a könyvtár az egyes 
gyógyszertárak és gyógyszerészek saját tulajdonában levő könyveken kívül volt. A Testület 
könyvtárában több külföldi gyógyszerkönyvet, tudományos szakfolyóiratoknak számos évfo
lyamát, valamint a természettudományok különböző ágával foglalkozó tudományos és népszerű 
műveket találunk. 

75 Tóth Béla több érdekes utazásáról (Oroszország, Az egyiptomi bazár) számolt be különböző 
gyógyszerészeti folyóiratokban. Nagyon érdekes és színes beszámolóját az 1879. évi moszkvai 
orvosi kongresszusról a Gyógyszerészi Hetilap 1898-ban, 32 oldalas külön füzetként, karácsonyi 
ajándéknak, küldte meg előfizetőinek. Tóth elöljáróban írja, azzal a céllal indult útnak, hogy 
halvány fogalmat szerezzenek Oroszország kultúrájáról, humanisztikus intézményeiről, keres
kedelméről, iparáról és gazdaságáról. Természetesen azt a sokrétű célt, ilyen rövid idő alatt és 
egy kongresszus keretében csak igen felületesen lehet megvalósítani, ennek ellenére több figyel
met keltő epizódszerű leírást tartalmaz beszámolója. Az egész útleírásból ki kell emelni azokat 
a részeket, melyekben a különböző orosz városok gyógyszertárainak meglátogatásakor szerzett 
élményeit megörökíti. Különös hatást tett reá a moszkvai világ patikában tett látogatás. Az erről 
szóló leírás a mai olvasó érdeklődését is méltán felkelti. A világ legnagyobb patikája egy, erre a 
célra épített kétemeletes épületben (palotában) van elhelyezve. A földszint két oldalát a kézi
eladás és a drogéria foglalja el. Az egész első emeletet (több teremben) a tulajdonképpeni gyógy
szertár birtokolja. A közönség nem is érintkezik a gyógyszerkészítővel, rendelvényét a váróte
remben veszik el s úgy kerül az a receptárius gyógyszerészhez. Az egész folyamatot az alapos 
ellenőrzéssel együtt részletesen leírja. A második emeleten a laboratórium, tulajdonképpen gyógy
szerüzem működött. Abban az időben, az üzemnek mondható világ patikában 120 okleveles 
gyógyszerész dolgozott. Ebből is következtethetünk annak rendkívüli nagy forgalmára. 

76 Debrecenben ez volt az egyedüli gyógyszertár, mely ilyen hosszú időn keresztül (közel száztíz év) 
egyazon helyen állt a közönség rendelkezésére, igen tágas nagy helyiségben. A tisztiorvosok is 
már az első vizsgálat alkalmával teremnek tisztelték az officinát. Legfeljebb a gyógyszertári munka 
jellegének megváltozása miatt, az évek előrehaladtával, egyes kiszolgáló helyiségek kisebbedtek 
meg, mert helyiség leadása után a megmaradt részek szétválasztásával szolgálták rendeltetésüket. 
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9. kép. A Megváltó patika külső képe, 1948 

A gyógyszertár tulajdon viszonyai: 
Bészler Lajos (alapító) 1843--1857 
Göltl Nándor 1857--1888 
Tóth Béla 1888--1909 

bérlő: Wohl Sándor 1909 
Kubek Sándor 1910—1916 
Kubek Sándor örökösök (haszonélvező) 1917--1922 

kezelő: Zombory Zoltán 1917--1921 
bérlő: Koczogh János 1922 

Major Mihály 1923--1934 
Özv. Major Mihályné (haszonélvező) 1934--1950 

bérlő: Bak József 1934--1936 
Michl Aladár 1937--1939 

kezelő: Id. Tímár József 1940--1941 
Major László 1941--1950 

REMÉNYSÉG 

Debrecen sz. kir. város közgyűlése 1867. november 13-án tárgyalta77 a helybeli szüle
tésű és lakos Vecsey Viktor okleveles gyógyszerész kérését, hogy Debrecenben egy új, im
már nyolcadik gyógyszertárat állíthasson fel. Ezt a kérést a város közrendtartási és közmű
velődési bizottsága, mint illetékes bizottság, már előzőleg tárgyalta és — a helybeli gyógy
szerészek tiltakozását, valamint a tisztiorvosok elutasító véleményét figyelmen kívül hagy
va — javasolta az engedély megadását. A bizottság hosszasan, de eléggé vitathatóan indo
kolta döntését. A vélemény lényeges részét az alábbiakban idézem: „ . . .miután köztapasz
talás szerint e városban a gyógyszertárak számának múlt 1842. évben hétre szaporítása a 

77 HBmL IV. B. 1106/a—5; 309/1867 
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városi közönségre, illetőleg a közegészségre nézve káros befolyással nem volt, s miután az 
is kétségbe vonhatatlan, hogy a hetedik gyógyszertár felállítása azaz huszonöt év óta a la
kosság száma tetemesen növekedett, műveltségben gyarapodott: ezeknek folytán, de meg 
a szabad verseny eszméjénél fogva is a nyolcadik gyógyszertár engedélyezhető." Ezt a ja
vaslatot a közgyűlés elfogadta, a gyógyszertár felállítását 59 szavazattal 16 ellenében enge
délyezve. A helybeli gyógyszerészek azonnal folyamodvánnyal fordultak a Belügyminisz
tériumhoz, s kérték a közgyűlés döntésének megsemmisítését. A debreceni gyógyszerészek, 
úgy látszik jó összeköttetéssel rendelkeztek a Belügyminisztériumban, mert az már novem
ber 18-án Debrecen város közönségéhez78 leiratot79 intézett, melyben címzetteket figyelmez
teti, hogy régibb, valamint újabb rendeletek szerint a gyógyszertárak felállításának engedé
lyezése a kormány hatásköréhez tartozik. Felhívták a leiratban a város közönségét, hogy 
amennyiben új gyógyszertárat szándékoznak felállítani, a fennálló szabályok szerint járja
nak el. Az erre vonatkozó jelentésben a felállítás szükségességét alaposan indokolják meg, 
s annak alapján keletkező határozatig, az állítólagos döntésük foganatosítását ne eszközöl
jék. A város közgyűlése már november 27-én foglalkozott80 a 20-án érkezett s fentebb ismer
tetett belügyminisztériumi leirattal s azt tudomásul véve úgy határozott, hogy Vecsey enge
délyt kérő folyamodványát 12 db mellékletével, s az összes idevonatkozó tárgyalási ügyirat
tal, a 13-án elfogadott indoklással együtt terjeszti fel a Belügyminisztériumba. Ezután meg
indult egy több hónapig tartó sűrű iratváltás a Belügyminisztérium és a város között. A vá
ros hivatkozott arra, hogy már 1812-ben, 1813-ban és 1842-ben is a tanács, önállósága alap
ján, saját hatáskörében adta ki a gyógyszertári engedélyeket. (Nem akartak tudni a már is
mertetett 1842. évi Helytartó Tanácsi figyelmeztetésről, de nem találták az akkor leküldött 
szabályrendelet másolatot sem.) Végül is a Belügyminisztérium megsemmisítette a közgyű
lés döntését és pályázat kiírását rendelte el. A Belügyminisztérium megsemmisítő határoza
tát nyilván a Tamássy Károly és a többi debreceni gyógyszertár tulajdonos újabb folyamod
ványa kényszerítette ki. Nevezettek nyolc pontos, minden körülményre kiterjedő részletes 
indoklással ellátott folyamodványukban, kérték a városi tanács törvénytelen határozatának 
megsemmisítését.81 Céljukat persze csak részben érték el, mert a Belügyminisztérium is 
engedélyezte a nyolcadik gyógyszertár felállítását Debrecenben, csak a pályázat kiírásával 
annak megtörténtét késleltették némileg. Ezután újabb vita támadt a gyógyszertár helyének 
kijelöléséről. A helybeli gyógyszerészek azon véleményére, hogy a Csapó utca külső részén 
engedélyezzék az új gyógyszertárat, született egy olyan egészséges javaslat is, hogy az eddigi 
hét — meglehetősen kis területen, a város központjában elhelyezett — gyógyszertárat is 
jobban szét kell osztani a nagy kiterjedésű városban. A Belügyminisztérium véget kívánt 
vetni a vitának, ezért felszólította a várost egy olyan debreceni térkép bemutatására, melyen 
a jelenlegi gyógyszertárak helye, az egymáshoz való távolsága, valamint a nyolcadik gyógy
szertár javasolt helye és ennek a közeleső gyógyszertárakhoz való távolsága is fel van tün
tetve.82 

Végül a nyolcadik gyógyszertár helyét, Csapó utcán a városi konzervtől83 kifelé menő 
vonalon jelölték ki84. A városi tanács helykijelölő határozatát 1868. február 8-i ülésén hozta 
s ugyanakkor intézkedett, a nyilvános pályázat azonnali közzététele iránt a Budapesti Köz
lönyben, valamint a helyi lapokban.85 A pályázat beadásának határidejét március l-ben 
szabva meg. A helykijelölést csak hosszas huzavona után hagyta jóvá a Belügyminiszté-

78 Ezt tulajdonképpen a város közgyűlése képviselte. 
79 Országos Levéltár (továbbiakban OL) К. 150. 1868—IV. 7.—3979 (10323); 25723/1867 
80 HBmL IV. В. 1106/a—5; 335/1867 
81 OL К 150. 1868—IV. 7.—3979 (10323); 27498/1867 
82 A mellékletben látható térképen szembetűnő, hogy a nagy kiterjedésű városnak, milyen kis terü

letén helyezkednek el a gyógyszertárak. Mind a hét a város központjában, vagy ahhoz egészen 
közel. 

83 A konzerv (conserv) tulajdonképpen a város raktára volt, kb. a Csapó utca és a mai Liszt Ferenc 
utca sarkán levő területen. 

84 HBmL IV. B. 1109/a—37; 727/1868 
85 Debrecen vonatkozásában első alkalommal történt, hogy gyógyszertári jog elnyerése végett nyil

vános, országos pályázatot írtak ki. 
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rium86 '87 '88 '89. Az ügy elhúzódása folytán a városi tanács csak május 4-i ülésében tudott ér
demben foglalkozni a beérkezett pályázatokkal. A gyógyszertár felállításának jogát Vecsey 
Viktor helybeli lakos és gyógyszerész, Liszkay Ferenc balmazújvárosi, Torjai György kar
cagi és Barcsay Károly nyíregyházi lakosok és gyógyszertár tulajdonosok pályázták meg. 
A tanácsülés, a városi közgyűlés felhatalmazása alapján, Vecseyt nyolcadik gyógyszerész
nek titkos szavazással, általános szavazati többséggel megválasztotta és a felállítandó új 
gyógyszertárhoz kötött személyes jogot reá ruházta.90 Ezt a döntést a Belügyminisztérium 
is tudomásul vette.91 

Ennek az ügynek ilyen részletes ismertetését, noha a rendelkezésre álló irattömegnek 
csak igen kis hányadát, az elhúzódó ügy folyamatos követéséhez szükséges, leglényegesebb 
részét használtam csak fel, azért tartottam szükségesnek, mert élesen rávilágít, hogy egy-egy 
új gyógyszertár felállításánál — a múltban — milyen ellentétes érdekek ütköztek össze. 
Nem tartották, de a gazdasági berendezkedés miatt, nem is tarthatták szem előtt a széles 
néprétegek érdekét, figyelembe véve a közegészségügy kívánalmait is. 

Az ilyen nehéz körülmények között engedélyezett gyógyszertár felállítása néhány hó
nap alatt megtörtént, mert annak első vizsgálata 1868. október 31-én volt. Az erről szóló 
tizenhat pontos jegyzőkönyvet92 öttagú bizottság írta alá. A jegyzőkönyvből azt is megtud
juk, hogy Vecsey gyógyszertárát Reménység-hez címezte. A jegyzőkönyv megállapítja, hogy 
a gyógyszertár93 tágas, világos; bútorzata az új ízlés szerinti, tetszetős. A többi helyiségeket 
s a bennük elhelyezett gyógyszereket is rendben találták. A szúrópróba szerűen megvizsgált 
anyagok minőségét is megfelelőnek találták. A jegyzőkönyvben leírt részletes vizsgálat és a 
megalkotott vélemény alapján a bizottság a gyógyszertárat minden további késedelem nélkül 
a közönség használatára megnyithatónak véleményezte. 

Vecsey gyógyszertára személyes jogát évek múlva, Balázs Ödönre ruházta át. A későbbi 
tulajdonosok közül dr. Gödény Sándor személyét kell kiemelni. Ő hosszú éveken keresztül 
igen élénk részt vett, nemcsak a helyi, de az országos gyógyszerészi közügyek intézésében is. 
Többek között évekig köztiszteletben álló elnöke volt a Magyarországi Gyógyszerész Egye
sület Debrecen-vidéki kerületének, egészen 1938-ban bekövetkezett haláláig. Halála után a 
gyógyszertárat leánya Gödény Ilona vette át, akit 1945-ben a Tiszántúli Gyógyszerész Egye
sület választott alelnökévé. 

A gyógyszertár hosszú ideig a Csapó és Vár utca sarkán működött, ahol még Vecsey 
állította fel. Harsányi 1912-ben a Csapó utca 22. szám alá, egy gyógyszertár céljára készült 
helyiségekből álló, utcára nyíló épületrészbe helyezte át és korszerűen berendezte. Itt érte 
meg az államosítást, jelenleg mint a 16/16 számú gyógyszertár működik azon a helyen. 

A gyógyszertár tulajdon viszonyai: 
Vecsey Viktor (alapító) 1868—1887 
Balázs Ödön 1888—1910 
Harsányi Lajos 1911—1913 
Bárány Sándor 1914—1919 
özv. Spitzer Antalné 1920—1924 
Laufer Miklós 1925—1928 
Dr. Gödény Sándor 1929—1938 
Gödény Ilona 1938—1950 

A tizenkilencedik század igen mozgalmas volt a magyar politikai életben, ami maga 
után vonta időszakonként a gazdasági élet fellendülését, ez különösen a század első felében 
volt számottevő. Ez a fellendülés, illetőleg a felvilágosultsággal együtt járó haladás, meg-

86 HBmL IV. B. 1109/3—37; 1406/1868 
87 OL К 150. 1868—IV. 7.—3979 (10323); 5224/1868 
88 OL К 150. 1868—IV. 7.—3979 (10323); 775/1868 
89 HBmL IV. В. 1109/1—158; 3342/1868 
90 HBmL IV. В. 1109/а—37; 955, 1404, 1435 és 1478/1868 
91 OL К 150. 1868—IV—7.—3979; 10323/1868 
92 HBmL IV. В. 1109/1—184; 8357/1868 
93 Ez alatt csak az officimát kell érteni. 
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mutatkozik a gyógyszerészet terén is, hiszen ebben a században megnégyszereződött a gyógy
szertárak száma. Tanulmányomban erről a fejlődésről szándékoztam — levéltári okmányok 
alapján — hű képet adni, a tizenkilencedik század folyamán ebben a városban létesített hat 
gyógyszertár története ismertetésével. 

A kor gondolkozását, illetőleg megnyilatkozásait érzékletesebbé kívántam tenni az
által, hogy helyenként az eredeti kifejezéseket szószerint, pontosan a korabeli írásmóddal 
idéztem. 

Az egyes gyógyszertárak történetének leírásakor jól láthattuk a debreceni gondolkozás 
érvényesülését. A város vezetősége, önállóságát hangoztatva, függetlenítette magát a felsőbb 
rendeletektől és saját hatáskörében igyekezett elintézni a gyógyszertárak létesítésének ügyét 
is. Természetesen éberen ügyeltek mindenkor a gyógyszertárak működésére, főleg a rend
szeres, évenkénti vizsgálatokkal, de szükség szerint azonnali rendkívüli ellenőrzéssel, mint 
azt láttuk a Bacsó ellen felhozott, alaptalanoknak bizonyult vádakkal kapcsolatban is. 
Egyáltalán különös gonddal és figyelemmel ügyeltek a gyógyszertárak zavartalan műkö
désére. 

Az érintett időben többször hivatkoztak, különböző előjellel Debrecen népességére, 
vagy sokallva a patikák számát, vagy kívánatosnak tartva azok szaporítását. 

10. kép. A Kígyó gyógyszertár a XX. sz. elején 
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Csak becsült számok állanak rendelkezésre 1828-ból, mikor Debrecen városa egy ér
deklődőt a következő adatokkal tájékoztatott: a városi polgárok száma 1697 fő, a lakosság 
száma 26 438 fő a nemességen és azok szolgáin kívül. Ugyanakkor a tájékoztatóhoz hozzá
tette, hogy nem vették fel az 1828-as összeírásba a kamarai tisztviselőket, az egyházi szemé
lyeket, az iskolák tanárait és doktorait, az iskolai ifjúságot, a kórházi személyzetet és ápol
takat. Az 1868. évi népszámlálás szerint a lakosok száma: 46 885, melyből 1750 fő a kato
naság. Tizenkét évvel később további növekedés volt tapasztalható, mert a lakosok száma 
52 748, melyből a katonaság 1626 főnyi. 

Természetesen nemcsak a lakosság számával, hanem Debrecen vonzáskörzetével és 
nemkevésbé az itt tartott népes vásárokkal indokolták az újabb és újabb gyógyszertár léte
sítésére irányuló szándékot. Ezt az elgondolást igazolja a gyógyszertárak egymás közelsé
gében, a város központjában való elhelyezkedése is. 

Sajnos találkoztunk itt Debrecenben is avval a káros jelenséggel, hogy tőkés érdekelt
ségek, bankok — kihasználva a reáljog adta lehetőséget — gyógyszertár tulajdonosok lettek, 
pusztán üzleti vállalkozásból. 

Megállapíthatjuk, noha a kor szellemétől és a kor adott gazdasági berendezkedésétől, 
magukat függetleníteni nem tudták — elenyésző kivételtől eltekintve — a debreceni gyógy
szerészek, szakképzettségükkel párosult munkájukkal híven és jól szolgálták, a vizsgált idő
szakban is a közegészségügyet. 

Megismerhettünk több olyan gyógyszerész dinasztiát is, akik hosszú évtizedek alatt, 
több generáción keresztül szakmájuknak élve, híven szolgálták gyógyszerészi esküjükkel 
megerősített és vállalt hivatásukat. 
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