
Gyógytárak és gyógyszerészek Baján 
- „Régebben Baján csak két gyágytár létezett. Ez a kettő is bőven elég volt, mert a nép ekkor még a gyógytáraktól 

idegenkedett, a kuruzslás pedig igen szépecskén virágzott."' 

Baja az egyik első város volt, ahol kórházat alapítottak 1795-
ben (vagy 1797-ben). A gyógyszertár megalapítására ennél 
korábban került sor, vagy 1788-ban, vagy 1780-ban. A kecs

keméti Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény adattárá
ban őriznek egy kolozsvári adatot, mely szerint már 1776-ban 
adott ki Anton Regitt bajai gyógyszerész egy segédi oklevelet 
Velits Sámuelnek. Flach Pál a régi jegyzőkönyvekben 1775 szept
emberénél talált egy említést Rettig gyógyszerész házáról (Do
mus D. Pharmacopei Rhetig).2 

Ha végigtekintünk a bácskai és délvidéki patikák megalapí
tásának dátumain, valószínűvé válik ez az adat, hiszen - bár nem 
volt szabad királyi város - Baja hasonló, ha nem élénkebb ke
reskedelmi szerepet játszott ebben az időben a megye életében. 
A legrégebbi ismert bajai gyógyszerészek Anton Regitt (Rettich 
Antal) - aki 1790-ben halt meg- és Küntze Domonkos (Güntze 
vagy Kuncze Dominikus), utóbbi 1803-ban a József utcában la
kott, valamint ismert bajai gyógyszerész még Heinrich György, 
aki 1828-ban a Patika utcában (Apothekergasse) lakott és itt volt 
a gyógyszertára is. A század elején ez még Mojzes Schlesinger 
háza volt, tehát a Patika utca (ma: Grauaug Ármin utca,3 egy ba
jai orvosról elnevezve) Henrich György' sarkon lévő gyógyszer
táráról kapta a nevét.5 

1. Az első: az Üdvözítőhiiz 

„A Pollermann-féle régi idő óta fennálló és legjobb hírnévnek 
örvendő.„" 

Baja egyetlen reáljogú gyógytárának nem csak a 18. századi 
történetéről, hanem a 19. század első feléről is keveset tu
dunk. A patika neve németül Apotheke zum Salvator in Baja 

volt egy fennmaradt aprónyomtatvány szerint, amit magyarra : 
úgy fordítottak ekkoriban, hogy „Idvezitőnél való Patika Ba
jában". A német nevet a 19. század végén is használták, ahogy 
ez a Tóth Kálmán szobor 1894-es avatásakor készült képen is 
jól látható. 

1833-ban - Henrich György halála után - Pollermann Fe
renc (1795-70) vette át az Üdvözítőhöz címzett gyógyszertárat, : . 
először csak bérlőként, mert az épület továbbra is az özvegy tu- , 
lajdonában maradt, bár egy másik házába költözött át6• A bajai 
Schimbek András „gyógyszeres nevendék" azért ajánlotta neki 
a nyomtatott „gyógyszeres értekezését'; mert nála tölthette gya
kornoki idejét.7 Nagyon valószínű, hogy azon a helyen, a Tóth 
Kálmán téren, ahol most is gyógyszertár van. Ö maga szintén a 
pesti egyetemen végzett 1816-ban, és a sok nemzetiségű városban 
négy nyelven is beszélt: magyar, német, rác, deák (latin). Az első 
bajai, a kórház javára nyomtatott újévi üdvözleteket megváltók,' , , 
vagyis adakozók között is szerepel a neve, foglalkozásként gyógy- : 1 

szerész, későbbieken „gyógyszer-árus''. Amikor a z 
első nyomda megalakult a városban,9 Me
derschitzky Ignáctól rendelte meg a 
számláit. Ezek valószínűleg az egy 
összegben fizető vevők számára 
készültek. 

Egyetlen fia, Bertalan, aki a 
nagy bajai tűzvész évében szü
letett, képzésére nagy gondot 
fordított, hiszen nemcsak a 
helyi gimnáziumba íratta be, 
hanem gyakornoknak elküld
te 1858-tól Budára, Pozsony
ba, Sopronba, sőt Bécsbe is. A 
gyógyszerész „cursus"-t (tanfo
lyamot) a pesti egyetemen végezte 
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1860-ban. 1862-ben vette át a patikát. Az 1875. évi vizsgálat sze
rint a gyógyszertár a Bódog téren volt (ma: Tóth Kálmán tér) vi
lágos és tágas bejárattal, két segédje volt: Stimatz István (Bécsben 
végzett gyógyszerész) és Kiss Gyula. A bútorzata mázolt diófából 
készült, üveg és porcelán patika edényei voltak, a porokat faedé
nyekben tárolták. Műhely, száraz raktár, száraz pince és fűpadlás 
is tartozott a gyógyszertárhoz. A gyógyszereket Thalmayertől, 
Kochmeistertől Pestről és Dyverniától Stuttgartból hozatta. A 
vizsgáló bizottság szerint: „a gyógyszertár hirneve, mértéket, ár
szabást, pontos kiszolgálást és előzékenységet illetőleg - kitünő. 
A gyógyszerész személyes tulajdon[ ság]ai, jelesen: értelmisége, 
szakmakedvelése, tudományos műveltsége, pontossága kifogás
talan, [a segédek] a közönség iránti előzékenységük, ügyességük, 
pontosságuk dicsértes:' 10 

Pollermann Bertalan az 1870-es évektől a közéletben vállalt 
egyre nagyobb szerepet, mint a törvényhatóság virilis bizottsági 
tagja. 1871-ben a Bajai Önkéntes Tűzoltóság egyik alapítója, a 
felszerelést - több mint 2000 forint értékben - vásárolta meg, 
és az egylet első elnöke is volt. Az önkéntes tűzoltóság szerve

zetét más városokban is 
tanulmányozta. A Bajai 
Kölcsönös Segélyező 

Egyletnek is alapítója, 
majd elnöke is volt. 
1881-től újabb vál
lalkozásba is kezdett 
felismerve a szikvíz, 
vagyis a szódagyártás 
elterjedését, elsőként 
kezdett ezzel foglal
kozni. A szikvizet a 
bajai vendéglősök 
vették meg tőle." 
1887 szeptemberé
től a gyógyszertárat 
Fárnek Kálmán ve
tette át, aki koráb-

ban Nagykanizsán 30 évig működött.12 A szódagyárát tovább 
működtette. 

A ház továbbra is a család tnlajdonában maradt. Bertalan fia, 
Artúr nem gyógyszerész, hanem orvos lett. A patikus dinasztia 
ezzel megszakadt. 

A gyógyszertár üzemeltetői ezután gyakran változtak, hiszen 
1895-ben már a nagykanizsai Hollósy József volt, majd Hoffen
reich Károly, aki 1898-ban feleségének, .Reich Bellának adta el 
a gyógyszertár felét 28 OOO forintért.D Ot évvel később (1903. 
november l-jén) a Mohácsról érkezett Baranyi Gyula vette át, 
tőle néhány év múlva Józsa Dezső, 1907-től Sztauróczky Lajos és 
1910-től Lovasy Ödön. Ö a város társadalmi életében is fontos 
szerepet játszott, hiszen felesége az egyik tekintélyes bajai keres
kedő család tagja volt. Az első világháború után, amikor a város 
szerb fennhatóság alatt volt, részt vett az ellenállás megszerve
zésében, az Új Élet Rt. nyomda megteremtésében, és újságala
pításban. A Bajai Önkéntes Mentőegylet - mely a tűzoltóságon 
belül jött létre - választmányi tagja volt. 14 A gyógyszertárat ő az 
Eötvös utcában az átellenben lévő oldalon, apósa házában mű
ködtette. Halála után, 1940-ben Lovasy Dezső Weber Dénesnek 
adta el a gyógyszertárat, ami maradt az Eötvös u. 4-es számú 
házban.15 Később visszakerült a régi helyére, hiszen ma is az egy
kori Pollermann házban működik. 

2. gyógytár: Szentháromság 
A Szentháromság gyógyszertárnak is volt német neve: Apothe
ke zur heil. Dreifaltigkeit ín Baja, hiszen az 1848-49-es szabad
ságharc után a német volt a hivatalos nyelv. Felállításában nagy 
szerepe lehetett annak, hogy a kérelmező Baja város bírájának, 
szószólójának és tanácsnokának, Paukovics Jánosnak volt a fia. 
1844. június 26-án engedélyt kapott a Helytartótanácstól Pau
kovics Erneszt (Ernő), hogy Baján egy második gyógyszertárat 
3 hónap alatt felállítson, ami a.„Bajai és körül lévő helységbeli 
számos lakosok kényelmét" szolgálja. Személyi jogot kapott, ami 
azt jelentette, hogy szabadon, nem csak engedéllyel adhatta el a 
patikát.16 Paukovics Ernő csak két évig vezette egyedül a patikát, 
majd maga mellé vette sógorát, Bozsek Józsefet mint felelős veze
tőt, majd bérlőt. A nemzetőri szolgálat alól 1848-ban azért kérte 
a felmentését Bozsek, mert a gyógyszertár tulajdonosa Paukovics 
Erneszt nemzetőrnek állt, ő viszont okleveles segéd nélkül látja el 
a gyógyszertár kezelését, az orvosságok kiszolgáltatását. 17 Előnyt 
is próbált kovácsolni az új helyzetből, ezért kérte a tanácsot, 
hogy a városi kórházba szükséges gyógyszereket a Szenthárom
sághoz címzett gyógyszertárból rendeljék meg, hiszen engedné
nek az árból és adományokat is tettek a kórháznak. A tanács a két 
évvel korábban hozott határozatához ragaszkodott, mely szerint 
nehogy igazságtalanok legyenek, félévente felváltva rendelik a 
két patikából a gyógyszereket.18 

Bozsek József 1810 körül született Kassán,1' 1837-ben vég
zett a pesti egyetemen, záróvizsgáján elmondott értekezését 
kinyomtatta (Gyógyszeres értekezések á jegesített fojtósavas 
ezüstagról és á higany-kettedibolatról)20 1838. jan. 22 - 1846. 
okt. 7-ig gondnok /provisor/ volt a bajai Üdvözítőhöz patikában. 
1846. november 16-án vette feleségűl Paukovics Idát, Paukovics 
Ernő húgát. Házassági tanúja Sebők József, Baja város jegyzője 
volt. 1863-ban, amikor Paukovics Ernő másodszor is megnősült, 
Esztergomban vásárolt egy szintén Szentháromság nevű patikát, 
de három év múlva visszatért Bajára, először mint bérlő, majd 
megvásárolta sógorától a patikát, ahol haláláig, 1880-ig dolgo
zott. Sógora 10 évvel később halt meg földbirtokosként. Ekkor 



már a Paukovics család nemesi előnevét, „Szenkviczi" is hasz
nálta. 

Bozsek Józsefről- amikor 1863-ban elköltözése miatt a váro
si tanácstól bizonyítványt kért - ezt írták: „Eljárásában pontos
ságot, szakavatottságot, és teljesen ügyességet a közönség iránti 
alkalmazásban készséget - feláldozás! és önzetlen lelkiismeret
teljes bánlást tanusitott ugy annyira hogy a közönség általjános 
szeretetében és méltánylásában részeltetett".21 

Bozsek József vagy Paukovics Ernő halála után a gyógyszer
tár tulajdonosa egy ideig (1892-ig) özvegy Saly Antalné született 
Kobelrausch Laura volt. 1882-től Geiger Károly, 1892-től Hoitsy 
Lajos, 1893-1897 között Farkas Sándor, 1897-től Lippe Ödön 
vezette a gyógyszertárat. 1902-ben tőle vásárolta meg Gyarma
ti Emil a Szentháromsághoz patikát. Gyarmati Emil nemcsak új 
korszakot, a patika fénykorát jelentette, hanem a város gyógysze
részetét is modernizálta, messze földön híressé tette. 

A Bácskai fejek című könyvben írták róla: 
„1876-ban született Ungvárott. Középiskoláit szintén 

szülővárosában, egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte. A gyógyszerészi oklevelet 1898-ban szerezte 

.§ meg. Gyakornoki éveit a fővárosban és Bécsben töl-
~ tötte. 1900-ban egyéves önkéntesi szolgálattételre 
""' vonult be s mint tartalékos hadnagy szerelt le. 
-~ 1902-ben került Bajára s gyógyszertárát a mosta-
~ 

~ ni Bajai Kereskedelmi és Iparbank helyén nyitotta 
S-O meg: később a Bajai Takarékpénztár mostani he-

·o 
S-O lyére került, ahol húsz éven át volt gyógyszertára. 

Baján való végleges letelepedése után nagy tanul
mányutat tett a Balkánon. Ruméban (Bulgária) ba
ráti kapcsolatba került Szilágyi György gyógyszerész
szel, aki illóolaj szükségletét biztosította. járt Szerbiában, 
Romániában, Bulgáriában, Törökországban, Kis-Ázsiában 
és Perzsiában. Ezen tanulmányútja során a szakkörökkel való 
tárgyalásai közben jutott arra az elhatározásra, hogy a Balkán
államok felvevő-képességét helyes meglátással üzleti célokra 
hasznosítja. Ennek érdekében Baján gyermektápszer (zabpehely) 
készítő és kozmetikai laboratóriumot létesített, amely laborató-

riumnak produktu1nai óriási 1nennyiségben 
kerültek ki ezekbe a Balkán-országokba. 
Az első világháború kitöréséig igen élénk 
üzleti kapcsolatot épített ki és tartott a fent 
nevezett országok hasonszakmájú köreivel: 
egyébként is még négyszer megfordult eze-



ien 
cba. 
énk 
'ent 
vel: 
:ze-

ken a magyar kozmetikai 
ipar részére megorganizált 
területeken. 

A Gyarmati-fél e kozme
tikai gyártmányok annyira 
hírnevesek és felkapottak 
lettek, hogy Londonban egy 
saját név alatt létesített és 
vezetett expozitura felállí
tása vált szükségessé, amely 
viszont a nyugati államokat 
látta el kozmetikai cikkek
kel. A világháború kitörése 
természetesen egy csapásra 
megszüntette ezeket az üz
leti nexusokat [· ... ]. 

1923-ban megalapitotta 
a Gerté kozmetikai s vegyé
szeti ipar r.-t.-ot, amelynek 
főrészvényese volt, míg az-
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után két év mulva kivált a r.-t.-ból. 1928-ban egyik megalapitója 
volt az első bajai drogéria-üzletnek, az 1928. augusztus elején 
megnyílt Városi Drogériá-nak:'22 

Gyarmati Emilt és a patika történetét egy másik oldalról 

mutatja be Mészkay Magda, a Szentháromság gyógyszertár 
alkalmazottja 1925-40-ig: 

„Tudomásom szerint Gyarmati Emil gyógyszerész a 
Szt-Háromság patikát a századforduló elején 1902-1904 tá
ján vette. A patika akkor az Erzsébet Királyné út szám 
alatt volt. Majd pár év múlva kb 1910 táján átköltözött a 

gyógyszertár Deák Ferenc u. 1 szám alá, elfog
lalva a négyuccára szóló háztömb legszebb
legértékesebb részét a Deák Ferenc ucca és a 
főtéri sarki részt. A főteret akkor a középen álló 
hatalmas nagy Szt-Háromság szoborról Szent-Há
romság térnek nevezték hivatalosan,'' így tehát a 
„Szt-Háromság" patika ugyan ilyen nevű térre ke
rült. - Ez minden szempontból rendkiviil előnyös 
jó hely volt, mert nemcsak a föutvonal forgalmát 
bírta, de az előtte lévő téren hetente kétszer nagy 

Fejlécesszámla (BKMLI~ 1401. g.J 

piac volt, s így a vidéki forgalom igen nagymértékben hozzájá
rult ahhoz, hogy úgy tartották nyilván, mint eminens patikát. De 
itt azt is meg kell említeni, hogy a patika jó menetelét, - precí
zebben fogalmazva - a napi cassazárlatok eredményét nagymér
tékben megnövelte az igen keresett, híres »Gyarmati pomáde«. 
forgalma aminek a haszonkulcsa nem sokban különbözött egy 
akkori magistrális receptétől. Ez a Gyarmati arckrém olyan híres 

1 

1 

volt hogy még Törökországból is érdeklődtek utána. Az 1 

1914-es háború kitörése elötti napokban szállitott Gyar- \ 
mali Emil egy waggon24 arckremet Törökországba ren- 1 

delésre de mivel még időben értesült a háború kitörésé- [ 
ről így a határon sikerült feltartóztatni a szállítmányt és I 
visszairányítani, mert ha nem ez anyagilag katasztrofális 1 

csapást jelentett volna. 1 

Az 1914-es háború után a házigazdának, ac 1 

OTPnek25 szüksége volt-erre az exponált föuccai sarok
részre bank helyiségnek és felmondta a bérletet, és a 
patikát áttelepítette e négyuccára szóló épülettömb át-

' lóirányában a legforgalmatlanabb mellékuccába, ahol a 
patika forgalma lényegesen visszaesett. Ekkor alapitotta 
meg a „Gerté" kozmetikai laboratoriumot, tudomásom 
szerint egy társsal, e társasviszonyból ered a szignó is: 
.Gyarmati Emil Részvény Társaság. Ez eredetileg kü
lönálló volt a patikától, mert a társának Szt-Antal uccai 
emeletes magtár helyiségét alaki tolták át e célra. Ez nem 
hosszú életű volt s mikor a társ kivált Gyarmati Emil a 
meglévő anyagkészletet és részben a felszerelését áthoz- ;s-: 
la a patikába és a jól bevezetett „Gerte" készítményeket "" ~: 
itt készítette tovább és három utazóval terjesztette a kör- ~ 
nyékbeli falvakban és megyében. ~ 

Gyarmati gyógyszerész sehogysem tudott belenyu- E' 
godni, hogy a patikát olyan rossz helyre költöztették, '--
addig járt utána míg sikerült megtalálni az összeköt- ~ 
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tetése plus némi anyagiak hozzáadásával, hogy felmondjanak az 
épülettömb 3. sarkán lévő Kolozsváriné vendéglősnek Deák Fe
renc és Latinovics ucca sarok26 és így a patika ide költözött és az 
állarnositásig itt is maradt. 

Szép tágas 10 mtr-es27 patikahelyiség 2 uszai28 bejárattal 2 
nagy kirakattal, mellette nagy iroda helyiség igen nagy 
raktár helyiség „sötétkamra'' a fényérzékeny gy6gr 
szereknek, 2 laboratorium főző és mosogató helyi
ség. Az egész bérlemény alatt lévő óriás pincehe
lyiséget Gyarmati Emil saját költségén lebeto
noztatta és átalakittatta, úgy hogy kozmetikus 
laboratorium és részben annak raktárhelyi
ségéül is szolgált „Jól ment a Gerté" vagy is 
hasznot hajtó volt ez a vállalkozása is, és „jól 
ment" a patika is, ezt onnan tudom, mert e két 
részlegnek voltam az adminisztrációs vezetője 
- könyvelője - utazók elszámoltatója, tehát tel
jes betekintésem volt e-két részleg üzleti részébe. 

A gyógyszertárban is rendszerint 2-3 okleve
les dolgozott, tehát ez is igazolja a »jó menetelt«. 

1938-ban Gyarmati Emil eladta a patikát és Buda
pestre költözött. 

Családi és rokoni alapon több gyógyszerész társulásából to-
vább vezették már csak a gyógyszertárak az állarnositásig, mert 

„ akkor ez az egyetlen patika volt Baján amit likvidálta'k'.29 

'" 'e' 

"' ] l gyógyszertár: Szentlélek (lélekhez) 
~ l;l 1861-ben Harlikovits János engedélyért folyamodott a felsővá-
.~ rosban, ugyanis az 1. gyógyszertár a belvárosban, a város köze-
5'-0 pén volt, a 2. az alsóvárosban ugyan, de nem messze az elsőtől. 
~ A harmadikat ezért a külvárosban, a felsővárosban szerette volna 
.~ nyitni, mert ott sokan lakna'k és sok köztük a zsidó, akik a „töb
~ bi lakosokhoz képest sokkal nagyobb hajlammal bir betegségi 
~ esetkeben orvosi szerekkel magát ellátni''. Nekik azért lenne jó, 

mert éjszaka vagy rossz idő esetén nem kéne a belvárosba men
niük. Ebben az időben még a környékbeli falvak népe is Bajára 
járt gyógyszerért. Vaskút, Gara, Csávoly, Bikits (Bácsbokod), 
Csátalja, Felső-Szentiván, Bátmonostor - ezekben a falvakban 
németek is laktak, akik szívesen járta'k a patikába. 1860-ban a 
helytartótanácstól engedélyt is kapott, a városnál származására is 

hivatkozott, hiszen Harlikovics Benjaminnak, Baja város tanács
nokának volt a fia, a gyógyszertár megnyitására mégis néhány 
évvel később került sor. 

1868, 1869 vagy 1870-ben egy Bajához köthető patikus di
nasztia sarjának sikerült megnyitnia a harmadik gyógyszertárat. 
Radány Bertalan ugyanis Radány Bertalan gyógyszerárus és Ka
rátsonyi Júlia gyermekeként 1840. szeptember 15-én született 
Kúlán. Keresztapja Roglatitzai Pilaszanovits Antal volt, mindkét 
szülője nemes volt, a másik két jelentős 19. századi gyógysze
részhez hasonlóan. Az idősebb Radány Bertalan 1813. május 23- 11 
án született Baján Radány Bertalan és Salamon Katalin fiaként. 

Nővére Borbála Pollermann Ferenc felesége lett. 1833-ban ·.•·.·'1 

végzett a pesti egyetemen és értekezését Pilaszánovits 
Antalnak ajánlotta, aki később házassági tanúja lett ·I 

1836-ban Baján, majd fia keresztapja. Édesapja ek- 'I 
kor már nem élt. 1836-ban költözhettek Kúlára, 
ahol az 1820-ban alapított Védanya gyógyszertár 
tulajdonosa lett. 1862-ben a kúlai gyógyszer
tárat kezelő vezette, és 1865-ben az özvegye 
eladta.30 Az ifjabb Radány Bertalan 1862-ben 
végzett a pesti egyetem orvosi fakultásán. 
1880-ban adta át patikáját Sárkány Lázárnak, ő 

pedig Topolyára költözött. Itt Hadzsy Jánossal a i · 
topolyai csodadoktorral dolgozott együtt, hiszen ' : 

Létmány István is ezzel kezdte írását: „Elsárgult pa- · 1 

pírlapok, ódon kötésű könyv akadt a kezembe. Néhai •· 
Radány Bertalan topolyai patikárius feljegyzései. Recep- !i 

teket jegyzett fel a vaskos fóliánsba, amelyeket esztendőszám- 11 

ra szolgáltattak ki. Nem a beteg fizette őket, hanem az orvos ... "31 
.1• 

Radány Bertalan mégis fiatalon, 44 éves korában halt meg Topo
lyán. Ozvegyen hagyva az 1871-ben Baján feleségül vett Oltványi ,. 
Arankát három gyermekükkel. 

Sárkány Lázár szintén nemesi származású, hiszen édesapja i 
a komáromi Nyéki Sárkány János volt, anyja Roglaticai Pilasz6- 1 
novits Borbála, 1840-ben Révkomáromban született. Nagvbátvj.1 ' 
~.édesanyjának testvére - 1848-49-ben volt Baja város főbírój;." 1 
Ozvegy édesanyja taníttatta gyógyszerésznek (csak három éves 
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volt, mikor meghalt apja), 1860-ban végzett Pesten. A követke
ző évben már Bajára költözhetett, hiszen 1861. augusztus 10-én 
vette feleségül Hepp Szidóniát és gyermekeik itt, illetve Topolyán 
születtek. Sógora dr. Ivánovits Pál orvos volt, aki Baja társadalmi 
életében játszott szerepéért nemesi rangot kapott. 

1875-ben a gyógyszertár a „kis vásár tér Pendl Florián orás 
mester házában észak nyugat felé néző tágas bejárattal" volt. A 
kis gyógyszertárban felügyelő, segéd, gyakornok sem volt. A 
vizsgálatkor így jellemezték: „A gyógyszertár vagy is műterem /: 
officina:/ tágas, világos, száraz és tiszta. Alványai, szekrényei és 
egyéb polczos butorzata lágy fából készültek és világos sárgára má
zolvák. Szekrényei üvegesek. A növény anyagok külön fiókokban 
tartatnak egymástól elzárva. A vegyészi készítmények, folyadékok 
tartására rendelt színes üvegek csiszoltak és dörzsölt üveg dugó
val ellátvák. A kivónatok /: extractum:/ eltartására való edények 
porcellánbol valók hasonló anyagból készült jól záró fedéllel. -
Szörpök, eczetmézek, mézek porcellán tartású üvegedényekben, a 
porok jól zárható csiszolt színes üvegekben vannak. A gyógyszerek 
betűrendben vannak elhelyezve, a felirat /: signatura:/ fekete és 
aranyozott betűkből világosan kivehető. Az egyes műtermi gyógy
szerek névszerint virágok, levelek, héjak, lombok,fák, gyümölcsök, 
füvek, zuzmók,porok, gyökerek, magvak, szárazak por és penész 
nélküliek. - Vegyészi készítmények párolt víz kivónatok tapaszok, 
olajok, szörpök, szeszek, égenyek, égvényeledelek,fémjélék, lúgok, 

fi , k „ 33 estvenye .. „ 

1900-ban a gyógytár dr. Makray László tulajdonába került, 
aki szintén Baja társadalmi életének egyik alakitója volt. A két 
világháború között a Nemzeti Kaszinó elnöke, a Bajai Vadásztár
sulat díszelnöke, a bajai evangélikus egyház felügyelője, a Bács
ka-Tolnamegyei Gyógyszerésztársulat alelnöke, a Gyógyszerész 
Tud. Társulat és a Természettudományi Társulat tagja.34 Több 
bajai templomnak is adományozott harangot. Egy adoma szerint 
a barátoknak azért ajándékozott harangot, hogy a gyógyszer ren
delő „kiskönyvüket" hozzák el a Gyarmati patikából, ami csak 
egy saroknyira volt a kolostortól. 35 

A közvélekedés szerint a gyógyszerészek mindent el tudnak 
olvasni, hiszen közismert, hogy az orvosok milyen csúnyán, ol
vashatatlanul írnak. Egy másik Makrayval kapcsolatos történet 
éppen erről szól: „ Történt egyszer, hogy dr. Meződy Jakab, a kór
ház belgyógyász főorvosa kórlapokat küldött bekötettni Pákolitz 
mesterhez, a könyvkötőhöz. Egy kezébe eső receptpapírra ráírta 
azt, hogy mit kell az elkészült kötet borítójára aranyozott betűkkel 
ráírni. Pákolitz mester nem tudta elolvasni a macskakaparás-sze
rű irományt, de műhelye szemben lévén a Makray-féle patikával, 
nem esett kétségbe. az inas kezébe nyomta a receptpapírt: 

-Szaladj, fiam, át a patikába, ott mindent el tudnak olvasni. 
Makray gyógyszerész úr a kezébe vette a receptnek vélt iro

mányt, s azt mondta az inasnak: 

- Jól van, fiam. Gyere vissza egy óra múlva, addigra elkészít
jük. Hozzál magaddal egy üvegetf"36 

4. gyógyszertár: Kereszthez 
1885-ben „Nagy Sándor elönyösen ismert gyógyszerész váro-· 
sunkban Bayer Adolfnak főutczai házában nyitotta meg újonnan 
berendezett gyógyszertárát''.37 Ezzel az alsóvárosban is nyílt egy 
patika. A forgalma csekély lehetett, mert két évvel később Nagy 
Sándor megpróbált beljebb költözni, a Vörös ökör kocsma tájé
kára, de a tanács kérését elutasította, mert az engedélye csakis 
a külvárosra szól (Szállás és Homokváros) volt. Ezzel védték a 
másik három gyógyszertárat is a konkurenciától. 

1905-ben Rónai Ede volt a Kereszthez gyógyszertár tulaj
donosa, kezelője egy 5. gyógyszertár felállítását kérvényezte 
Baja város tanácsánál és a belügyminisztériumban. Elutasítot
ták, mert a helyi szakértők szerint a négy gyógyszertár is sok, 
és az elmúlt 10 évben 8 gyógyszertárat állítottak fel, 1905-
ben Bajaszentistvánon is. „Baja város területén fennálló négy 
gyógyszertár mind a Belvárosban egymástól 1-2 száz lépésre 
vannak elhelyezve, s mi külvárosi lakósok sűrgős veszély ese
tén több mint félórai járás után jutunk a gyógyszertárhoz, hol 
gyógyszerszükségleteinket beszerezhessék, tekintve azon kö
rülményt, miszerint a gyógyszertárak mint közegészségügyi 
intézmények nemcsak a Belváros vagyonosabb osztályai ré
szére állanak fenn, hanem az iparos és szegényebb osztályhoz 
tartozók részére is". Az elutasító határozatban még arra. hi
vatkoztak, hogy 1885 óta - amikor a 4. gyógyszertárat felállí
tották - a város népessége lényegesen nem nőtt, gazdaságilag 
viszont hanyatlik a város, mert iparvállalatok szűntek meg és 
az iparosok elszegényedtek. (A falvakban felállított gyógy
szertárak: Vaskút 1885, Sükösd 1886, Bácsbokod 1891, Gara 
1897, Csávoly 1900, Regőce 1901, Madaras 1903.) 
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Néhány évvel később mégis a Vörös ökör kocsma szomszéd
ságába költözött a 4. gyógyszertár, mert a 19. század végén az 
Erzsébet királyné (a Fő utca, ma Szabadság út) 28. szám alatt 
működött. A főutca és Szarvas utca sarkán állt - illetve áll ma is, 
hiszen a 20. század végéig ezen a házon volt egy a gyógyszertá
rakra jellemző kerámia dombormű. A 20. század elején néhány 
házzal beljebb költözött a patika, majd visszakerült az Erzsébet 
királyné út 34. alá. A gyógyszertár neve is gyakran változott: elő
ször Vörös Kereszt volt, majd néhány évig - amikor Rónai Ede 
üzemeltette - Az arany kereszthez, végül csupán a Kereszthez 
patikának hívták. 

A gyógyszertár legnevezetesebb patikusa a bajai Geiringer 
János volt. ő 1905-ben gyógyszerész vegyészetből doktorált. 
Gyári és gyógyszertári gyakorlati évei után 1909-ben vásá
rolta meg Hübner J. Lászlótól. Ekkor a patika a Szarvas utca 
2. szám alatt volt, ami az Erzsébet királyné utcai sarok. (Egy 
1914-es forrás szerint a 12-es szám alatt lakott.38

) Egy di
agnosztikai és mikroszkópiai laboratóriummal bő
vítette ki. 1927-ben az Erzsébet királyné úton 
(ma: Szabadság út) új emeletes házat épített, 
melynek földszintjére került a gyógyszer
tár, az emeleten a lakása volt. A Bajai Eve
zős Egylet és a Liszt Ferenc Körnek is ala
pító tagja volt. Előbbinek ellenőre, utób
binak pénztárnoka is. A Kereskedelmi 
Casino alelnöke, iskolaszéki elnök is volt. 
Az első világháborúban a gyulafehérvári és 
a bajai tartalék kórházban teljesített szolgálatot 
mint gyógyszerész.39 

A gyógyszertár berendezése, fából készült szekrényei 
a helyükön maradtak, kis átalakítással, ma ez a legrégebbi 
patika-berendezés Baján, amit az eredeti helyén egy gyógy
szertárban használnak. 

Mit árnltak? 
'.::; A gyógyszertárak ebben az időben drogériák és kicsit fűszer
-~ vagy vegyeskereskedések is voltak. 1904-ben például Barony Gyula 
~ gyógy-cognacot, nátha ellen port, íztelen csnkamájolajat fogporo-
5;, kat, arcz- és kézkrémeket, gyógy- és pipere-szappanokat, vasboro
-~ kat {vérszegénység gyógyítására gyógybor), hölgyporokat (arcpor, 
·:'.l púder), illatszereket, syrolint (köhögés elleni szer), purgo (fenolfta
"'g lein tartahnú hashajtó), col a conolurgo bort, kölni vizet árult t 1926-ban Gyarmati Emil gyógyszertárában kapható 
·a volt: Gyarmati-féle arckenőcs, szappan, mosdóvíz (ugorka-& . 
~ tej), liliomtej (folyékony púder), hajszesz, hajifjitó, szájvíz, 
-~ fogkrém, kézfinomító, Rose-Poupon (folyékony pirosító), 
i: depillator (szőrvesztő), illatos szájvíz, fogpor, hajápoló
~ szerek: hajszesz, hajszőkítő, brillantin kristályos, barna 
] dióolaj, világos dióolaj + rum- és likőresszenciák, csoda 
C:: sósborszesz, parket;te'.'k":'rc::é_:_:m_:_:-_:+:_ _______________ ___:================--1 


