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BARANYAI AURÉL 

A Baranyai Hely történetírás 1972. évi kötetében „Baranya megye gyógyszerészeti emlé
keiből" címmel, vázlatszerű képekben villantottam fel kisebb hazánk gyógyszerészeti múltjá
nak néhány részletét. A biztató visszhang, mely ezt az elsőszülött próbálkozást fogadta, 
arra ösztönöz, hogy a megkezdett adatgyűjtést folytatva, igyekezzem feltárni és közölni 
minél több történelmi adalékot a baranyai gyógyszertárak életéből. 

Bízom abban, hogy még többrétűbb és elmélyültebb informálódás eredményeként elemzőb
ben foglalkozhatom szakmai elődeimmel és rámutathatok arra, hogy gyógyszerészeinknél 
is a Kar egyéniségei adják a foglalkozási rend rangját és történeti helyét az adott korban, a 
társadalom egészében. 

Pécs két legöregebb patikájának históriája során ezúttal is a hősök tettei, prózai fogalma
zásban: a szereplők eredményei állnak a mérce alá. Mi az, ami ezekből ma is érték és mi az, 
ami selejt? Van-e olyan mozzanat, olyan alkotás, melyet az újarcú, végleges formát még ma 
sem öltött, magyar gyógyszerészet hasznosíthat, amiből impulzust meríthet? E sok évtize
det ábrázoló, egyre világosabban felderülő képsorban mi szorul magyarázatra vagy kiegé
szítésre s mit értettek eleink haladás alatt? Alapvető-e az a vonulat, amelyet Baranyában 
a 17. század végétől a 20. század első negyedéig vontak kézműves kereskedőkből diplomás 
gyógyszerészekké lett egészségügyi szakemberek? 

Jelen tanulmány egyetlen vékony szelete csak egy, talán be sem fejezhető, értekezésnek 
(nem könnyű hasonló munka műfaját meghatározni, különösen olyan egyéni felfogásban, 
mint az enyém), hiszen a helyi jellegzetességeken túl általános szempontok is tisztázásra 
várnak. Amellett a történelem sem áll meg s minden nap új lapot jelent. 

A két öreg patika közül a Szerecsen most lenne 278, az Arany sas 189 éves. Elgondolkoz
tató, hogy az általános gyakorlattal ellentétben, e két belvárosi szomszédvár és a bennük 
levő őrség milyen jó testvérek voltak mindvégig. Nem volt köztük soha említésre érdemes 
nézeteltérés. Annál több a jóravaló közös vonás: a város szeretete, a közügyek felkarolása, 
a szociális viszonyok javítása terén. A komoly szakmai ügyvitel és a népszerűség még job
ban elmélyítette a városi polgárság tiszteletét a Hölbling és a Sipőcz család, Nendtvichék 
és Zsiga László iránt. Nendtvich Tamás emlékét a Kossuth utcai pirogránit tábla, Zsigáét 
a mecseki „László pihenő" örökíti meg, Sipőczék belvárosi kis palotája pedig a Szerecsen 
régi dicsőségét idézi fel. 

Ezek előrebocsátásával próbáljuk bemutatni újabban feltárt adatainkat a Szerecsen és 
Arany Sas patika történetéből. 

Az újabb adatok közel hetven százalékát ezúttal a helyi sajtó korabeli közleményei 
nyújtják. Meggyőződésem, hogy ezt a pongyolának tartott történeti hírforrást nem szabad 
elhanyagolnunk, különösen a „visszapillantások" vonalán. 

Előnyünk, hogy a patika, nemcsak mint közegészségügyi intézmény, de mint a notabili
tások kedvelt napközi kaszinója is, jelentős társadalmi fogalom volt 150—200 évvel ezelőtt 
ahhoz, hogy minden ténykedését, változását és személyi összetételét figyelemmel kísérjék 
és regisztrálják. A régibb gyógyszertáraknál mindehhez az őket körüllengő misztikum is 
nagyban hozzájárult. 

A Szerecsen patika (ad Aethiopem — zum Mohren) első harminc éve meglehetősen 
kusza képet nyújt, főként az állandóan változó tulajdonosok miatt. Wernischek Ágoston 
György azonban karaktert ad az első pécsi polgári gyógyszertárnak, működésének negyven 





Wernischek Györgynek, a Szerecsen-patika tulajdonosának levele a ferencesek rendfőnöke-
hez a Rend gyógyszertárának átvétele tárgyában, 1762. i e n a w n o t i e 



esztendeje alatt. A pécsi ferencesek patikáját is vezeti (melyet 1738-ban újból megnyitottak) s 
végül át is veszi, mely ügyletből származó levelének fotókópiáját be is mutatjuk. 

Wernischek egyik fia, az orvos W. Jakab. Róla írja Németh Béla: „ . . .A Physicus igen 
öreg lenne. Vernicsek Jakabot választják, aki nem fogadja..." Wernischek Jakab azután 
el is kerül Pécsről, de atyja itt marad gyógyszertára eladása után is, Tímár utcai szegényes 
házacskájában.1 

1761. „A pécsi ferencrendiek gyógyszerésze, Vernisek Ágost folyamodik, hogy Hanach 
Ignácz barátnak gyógytár állítás itt Pécsett megengedtessék. — Főispánnak kiadatik.2" 

1768-ban van az őrségváltás a Szerecsen patikában. Wernischeket a Hölblingek követik. 
A Hölbling család nemzedék rendje : 3 

Hölbling János György mohácsi adótiszt 

2-5—7 

József 
I 

Teréz, 
Patkovich 
Boldizsár 
főorvos neje 
Patkovich 
József orvos 

Ferdinánd János — György 
gyógyszerész 

Ignác, 
gyógyszerész 1772—1851 
felesége 

Gromann Teréz 
megh. 1860. 

1. Ignác, prépost 
2. Teréz, 

Jiittner Viktor 
gyógyszerész neje 

3. Miksa, főorvos 
4. Marianna, 

Uray főorvos neje 
5. Valpurga, 

Freyler gyógysz. 
neje 

6 , leány, 
Rübszám gyógysz. 
neje 

7. György 
8. Júlia 

Ferenc 
Tanácsnok 

1. Mária 
Bőmisch János 
seborvos neje 
2. Aloizia 
3. Ágnes, 

Czirer Antal 
főorvos neje 

4. Katalin, 
Nyers Pál 
gyógyszerész 
neje 

5. Marianna, 
Hermann János 
neje 

János 
Antal 
Mihály 

Mint látjuk, csaknem kizárólag orvos gyógyszerész házasságok. A család fejéről, J. Georgius 
Hölblingről, 1738-ban hallunk először, mikor hivatalosan közlik vele, mint a mohácsi 
Sóhivatal vezetőjével (Salis Depositoriis Mohácsensis Distractore), hogy egyelőre csak 
zabért adhat ki sót.4 

A három gyógyszerész Hölblingről már korábban (megemlékeztünk). Itt most csak egy 
1824-ből származó határozatot ismertetünk, mely a megye szegényei részére rendelt gyógy
szerek kiadását úgy szabályozza, hogy a két pécsi patika félévenként felváltva szállít: „Hölb
ling Pharmacopola Uno Semestri et alio Semestri Nendtvich Medicamenta pro cottus Cont-
ribuentibus administrabunt." És ugyanígy: „Nendtvich Apothecharius Uno Semestri, Hölb-



ling alio Semestri alternative Medicamenta pro comitatus Contribuentibus administra-
bunt."5 

A Hölblingek nemességüket Mária Teréziától 1784-ban kapták a sómonopolium megszer
vezése körül szerzett érdemeikért. 

1827-ből van egy preciz tiszti főorvosi jelentés a pécsi gyógyszerészekről és bábákról. 
Ebből idézzük a Hölbling Ignáczra vonatkozó adatokat : 

,,D. Ignatius Hölbling, natus V. Ecclesiensis — 51 Anni — R. C. 
Pharmacopoeus. Diploma ab anno 1797. Vienna. 
Callet linguas: Hungaricam, Germanicam, Illyricam, latinam. 
Locus habitationis: V. Ecclesiis. 
Tempus commorationis : 29 Annis. 
Manus publicum: Pharmacopolium publicum ab 1797."6 

Az egyik rovat kitöltetlen. Ez a „Salarium et alia emolumenta". Mivel azonban Hölbling 
Ignác tulajdonos, így szabott évi fizetése, de „egyéb járandósága" sincsen, lévén az egész 
gyógyszertár mindenestől az övé. 

A Hölbling család további jellemzéséhez említsük meg, hogy igen vallásos família, mely 
ötven éven át a kórházkápolnában az évenként tartani szokott oktatást és kétrendbeli áj-
tatosságot fönntartotta, mivel erre a célra alapítvány még nem létezett. 

Az összképet végül színezzük ki belső életük egy kedves zsánermozaik darabkájával: 
„1840—1850 között Haas püspök szívesen látott vendége volt a pécsi polgárcsaládoknak, 

így Hölbling gyógyszerészéknek is, ahol főként a gyermekek fogadták örömmel, ha a nyalánk
ságokkal tömött zseb édes titkaival érkező Haas bácsi megjelent a ház küszöbén. »Das war 
ein altes Bürgerhaus von echtem Schrott und Korn», vendégszerető, bájos vidám és boldog 
fészek. A háziúr és felesége mindenkit szívesen látott, kivált a vendégségbe érkezőket, de 
legkivált a Haast." 

„A Szerecsenről nevezett pécsi öreg patikát, a legrégibbet városunkban, 1857. évi január 
18-án kelt adásvételi szerződéssel — ugyanazon a helyen, ahol most van — az azóta lebon
tott régi épülettel együtt nemes Sipőcz Ferenc sebész és gyógyszerész tízezer pengő forintért 
megvette nemes Hölbling Ignác hátramaradt özvegyétől és gyermekeitől. Az új tulajdonos 
a rákövetkező hónap elején, február elsején lépett birtokba. A Hölbling család 89 évig 
volt a Szerecsen gyógyszertár birtokában. — Cserkúti." : 

A Szerecsen patika Sipőcz korszakát a „Manuális"-sal kezdem. Ezzel kezdte Sipőcz Fe
renc sebész és gyógyszerész is, amikor 1843. évi dátummal. „Isten kegyelmébül, Pesten, 
Ferentz Városban kezdem a Praxist" természetesen a sebészit. A manuális jegyzetfüzet 
rubrikái az esztendő, hónap, nap, betegek nevei, koruk, lakásuk és a fizetett forint-kraj
cár adatokat tüntetik fel. íme: 

„Mart. 5. Petras gyermeke 2 e. Ferentz V. 107 Fl 5.—• 
Zido 23 e Ferentz V. 107 1.15 

May 29. Hegedűs Ign. Ur 25 e. 25.— 
Jun. 10. Kömöves legény Gy. 6. e. 3.20 
Dec. 27. Syb. Thirster Kind 4 e. Scarlat. inreg. inf. 12.30 
és így tovább." 

De talán jellemezzük néhány szóval a manuális fogalmát: 
A manuális vagy manuále, írott gyógyszertári kézi jegyzet és rendszerint egyéni tulajdon. 

A legfontosabb és a titkos előírásokat tartalmazza. A műfogásokat, az extra, speciális, 
sokszor testreszabott recipéket, amelyekről a könyvecske tulajdonosán kívül senki másnak 
nem szükséges tudnia. Legkevésbé az orvosnak. Néhány eredeti gondolatot is rögzít, de 
többnyire régebbi előirat-gyűjteményből átvett preskripciót. 

Hadd közöljünk néhány klasszikus példát ebből a Sipőcz féle patikai manuáléból. Első 
lap első: „Tinctura satyrionis." Sejtelmes cím: Szatír-tinktúra. Játékos testi gyönyört ígérő 
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festvény, mely felhevíteni hivatott a szunnyadó férfierőt. Ős szíriai előirat bizonyára és 
drága mulatság, hiszen gyömbért, borsokat, szegfűszeget, fahéjt, tengeri gyíkot (Stincus 
marinust), kőrisbogarat, hódpézsmát, vaníliát és egyéb izgató matériát tartalmazó szeszes 
fluidum, amit cseppenként adagoltak. 

A „Tinctura antisiphylitika Besnardi" opiummal, borkővel és fahéjjal készített alkoholos 
kivonat, a „Tinctura praeservativa" mézzel készült, lekvárt is tartalmazó szeszes ellenszer, 
hashajtóval és 11 féle gyomorregulázó anyaggal, az emésztés zavarainál. 

Említsük a veszett kutya harapása elleni ital-receptet, a „Potio antilissa contra morsum 
rapidi Canis"-t, amelyben a májusi skarabeusztól (kőrisbogártól) a kámforig minden vala
mirevaló medicina megtalálható az ecetes, lúgos és szeszes oldatok keverékében. Szájon 
át, belsőleg kellett fogyasztani. 

Végül jegyezzük ide a Szerecsen patika slágerét, az ürmösbor készítésére szolgáló szárított 
növényi keveréket, melyből a Sipőcz manuális két különböző előiratot is közöl. Az egyik 
spéciesz a reprezentatív Czindery-ürmös, a „Species pro vino Absynthico Czinderyana", 
melynek tízféle drogja (Herba centaurii, Herba cardui benedicti, Fol. menthae crispae, Cort. 
Citri, Cort. Aurantii, Sem. Amomi, Caryophylli, Cort. Cassiae, Cort. Canellae és Cassiae 
Caryophylli) azonban a névadó fehér üröm, az Absinthii herba füvét nélkülözte! Ettől 
függetlenül a Sipőcz gyógyszertár fenti keverékkel készült „Czindery ürmösborával" dicsérő 
oklevelet nyert az 1867 októberében megrendezett Pécsi Terménykiállításon.7 

A másik ürmösbor-species a nagyközönség kedvenc keveréke volt és ez lett méltán híres 
mára Hölblingek idején. (Kézenfekvőnek látszik, hogy a Hölbling-előirat került át Sipőczék 
kézikönyvébe.) Ez a második ürmösbor fűkeverék a „Species pro vino Absynthico" néven 
található a könyvecskében. 26 fele növényi anyag sorában itt már kétféle: fehér és fekete 
ürömfű is szerepel a recepten, kevés bodzavirág és aránylag sok rózsaszirom társaságában.8 

De térjünk vissza Sipőcz Ferenchez, aki Komáromban született, mint Sipőcz István ügy
véd fia. Neje Trautmann Eleonóra volt s ettől Pesten, a Ferencvárosban született Sipőcz 
István, aki atyjának, Ferencnek a patikában utódja lett. 

Sipőcz Ferenc sebész és gyógyszerésznek második felesége, szül. Kiszter Rozina, 45 éves 
korában halt meg Pécsett, 1858-ban, egy Lajos nevű nyolcéves fiú és egy Mária Anna nevű 
hatéves leány hátrahagyásával. Ekkor Sipőcz Ferenc 1860-ban Scheibl Antal pécsi szabó
mester özvegyét, szül. Daempf Katalint vette el, Daempf Sebestyén pécsi fazekasmester és 
neje, Tróner Alojzia leányát, akivel Scheibl Antal első feleségének, Schurm Teréznek elhuny
ta után kötött házasságot. Sipőcz Ferencnek már említett István fia, a gyógyszertár későbbi 
tulajdonosa, Pécs város hosszú időn át volt tiszti főügyészének : nemes Fábry Ferencnek 
unokáját, Fábry Otmár ügyvédnek leányát, Fridát vette feleségül.9 Sipőcz Ferenc 1867-ben 
halt meg. 

S mit tudunk Sipőcz Istvánról ? 
Kezdjük halálával, mely alkalomból a helyi újság nekrológot közöl : 
„1897. december 15-én fényes társaság gyűlt egybe Sipőcz István pécsi gyógyszertáros 

új, palotaszerü épületében, az Apáca-utca l-es számú házban, hogy részt vegyen az ország 
talán legdíszesebb új gyógyszertárának fölavatásán, egyszersmind ezen gyógyszertár fönnállá
sának 200 éves jubileumán. 

Mert Sipőcz, aki a gyógytárt már édesatyjától örökölte, okmányilag be tudta igazolni, 
hogy ezen gyógyszertár tényleg kétszáz éves. Joannes Baptista Seitz, artis pharmakopoea 
et civitatis Quinque Eccleciensis Apothecarum alapította, aki a württembergi seregekkel 
az 1600-as évek végén jött Pécsre. Seitzről saját családtagjaira, majd Wernischek Györgyre, 
végül Hölbling János Györgyre szállt, akinek két utódja vette át a gyógyszertárt, mely e 
század közepén jutott Sipőcz Ferenc birtokába, most már boldogult Sipőcz István néhai 
atyjára. 1867-ben pedig az ő halála után Sipőcz Istvánra, ki azt 32 éven át vezette, öregbítette 
a gyógyszertár hírnevét, de olyan gyógyszert mégsem készíthetett, mely képes lett volna 



meghosszabbítani élete fonalát. Ez év május 14-én, vasárnap este, hosszas betegeskedés után 
elhunyt, alig 57 éves korában. Fia nem lévén, halálával nevet fog cserélni a gyógyszertár is. 
Sipőcz István igen találékony, derék ember volt. Ő honosította meg Pécsett a szódavíz 
gyártást és ez képezte vagyonosodásának alapját. Ma a szódagyárosok 2 krajcárért árul
ják a szódavíz palackját, ő évtizedeken át 10 krajcárért árusította és sokáig nem is volt e 
téren versenytársa. Patkány- és egérmérgei, melyeket készített, ismeretesek voltak az egész 
országban és mindenütt eredménnyel használták azokat a mezőgazdák. Élénk részt vett a 
törvényhatósági életben, pénzintézeteinknél. Kitűnő szőlősgazda volt s jótékonyságáról is 
úgy őt, mint nejét, sz. Fábry Fridát, általánosan ismerték. 

Már évek óta betegeskedett. Különböző fürdőhelyeken, legszívesebben San Remoban, 
keresett üdülést, de az utóbbi időben annyira legyöngült, hogy el sem utazhatott. 

Egyetlen leánya, Frida, Hauser János vasúti főfelügyelő neje, unokája: Stefánia és test
vérei (Sipőcz László dr., fővárosi árvaszéki elnök és Sipőcz Lajos dr., Karlsbad-városi 
vegyész) gyászolják." 1 0 

Csatoljuk e megemlékezéshez összegyűjtött adatainkat : 
Sipőcz István ugyanaz volt Pécsett, mint Budapesten a Török gyógyszertár: minden vala

mirevaló külföldi különlegességnek volt lerakata nála (ez akkoriban 20—30 specialitást 
jelentett). Újsághirdetéseiben az Anatherin szájvíz, Pain-Expeller a horgonnyal, a dr. Forty-
féle univerzális sebtapasz, természetes bel- és külföldi ásványvizek és forrástermények, 
Henry Nestlé gyermeklisztje, homöopatikus gyógyszerek, házi és zsebpatikák, Maager csu
kamájolaj, Gastrophan, Dávid tea, Kiesow-essencia, Máriacelli gyomorcseppek, stb. sze
repeltek leggyakrabban. 

Saját házi különlegességei is voltak: szilárd és folyékony füstölők, púderek és gilisztacso
koládék, különböző színű pecsétviaszok, melyek már a nagybani gyártásra való felkészülést, 
a patkányírtók, gycgycukrok stb. üzemi gyártásának előszelét éreztetik. 

Sipőcz István állandó szereplője a pécsi virilisták lajstromának. 1875-ben tagja a városi 
iskolabizottságnak s ebbeli minőségében a belvárosi népiskola szertárát egy pompás pél
dány preparált óriáskígyóval gazdagítja. 

1870 januárjában Sipőcz István beadványban kéri a város vezetőségét, hogy a piactéren, 
sátor alatt, szódavizet árusíthasson. A városi tanács ezt a kérelmet nem teljesíti. 

1870.június 22-én a Fünfkirchenr Zeitung-ban „Für das Mineralwasser gebrauchende 
Publikum!" kezdetű felhívásban tisztelettel értesíti a közönséget, hogy a Czindery-kertben 
ivócsarnokot rendezett be, ahol nemcsak szódavíz, hanem az összes ásványvizek, minden
nap a reggeli órákban, poharanként kaphatók, esetleg íróval is. 

1870. szept. 5-i leiratában a belügyminisztérium felhívja a város vezetőségét: Sipőcz gyógy
szerészt utasítsa, hogy a kórház, fegyház és a szolgák részére kiszolgáltatott gyógyszerek 
vényein, a rendszabályok értelmében, az egyes alkatrészek és a munkadíj árát tételenként 
jegyezze fel. 

1871. A Szerecsen patika „Liebig húskivonatot" is árul! Az eredeti csomagolások csak 
Sipőcznél kaphatók, nagyban és kicsinyben.11 

1873-ban Sipőcz szódavíz előfizetést nyit. 
1873 szeptemberében a város szegény negyedeiben kolera ellen fertőtlenítendő házak ré

szére 20 mázsa karbolsavat ajándékoz. 
1875- ben a hivatalos főorvosi jelentés szerint a Szerecsen gyógyszertárban Sipőcz István 

és segédje: Fischer Samu gyógyszerész tevékenykedik. 
1876- ban Sipőcz I . és Tauszig Miklós, 
1878- ban Sipőcz I . és Márkovits Sámuel. 
Ugyanebben az évben a belvárosi népiskolának szép rovargyűjteményt juttat Sipőcz 

István. 
1879- ben Varjassy János a gyógyszerész munkatárs, 



1880- ban viszont nem jelentenek segédet a Szerecsenből. 
1881- ben Sipőcz 40 éves. Segédje, Stadler Mór 29 éves. A patikában már pezsgő-limoná

dét is árusítanak. 1 2 

1882. Két segéd az officinában : Stadler Mór és Niehold Mihály. 1 3 

1883. Segéd: Stadler Mór. 
1884. Sipőcz lakásául a Kistér szerepel. Segédje: Ursits D. 25 éves. 
1885. Sipőcz István kérelme „Villany-labdacsok gyártmánya végett." Ennek további 

sorsáról nem tudunk. 
1886. Spányi Lajos és Ursits Dezső a segédek, 
1888. Ursits Dezső és Bárdossy Imre, 
1889. Segéd: Ursits Dezső. 
189l. Sipőcz 50 éves. Segédei: Auber Lajos és Kadisch Ernő. 
1893. Megjelenik Frank Sándor. Másik segéd: Rothschnock Jenő. A pécsi napi sajtó 

1893. évi nyári hirdetése: 
„A nagy nyári hőségben a legjobb és legegészségesebb italok a jól behűtött pezsgő limonádék, 
citrom vagy málna ízzel. A golyós üveg ára 28 krajcár. Az üres üveg 20 krajcárért váltatik 
vissza. Kapható minden helyen, ahol szódavíz árultatik. Sipőcz I . szódavíz gyára" 1 4 . 

1894. A Szerecsen patika segédei: Frank S. és Heindl Aladár. Ebben az évben Frank 
Sándor már provizor a gyógyszertárban és nőül veszi principálisa nevelt leányát, Sziklai 
Margitot 1 5. 

„Orvosok a Sipőcz féle méreggyárban. 
Orvosdeputáció tett látogatást Sipőcz István gyógyszerésznek mezei egerek irtására szolgáló 
méreg előállító gyári helyiségében. Meglepte őket a praktikus és kényelmes berendezés, az 
ügyes előállítási mód, az erre szolgáló gépezet célszerűsége. A gyárban egyszerű munkásem
berek foglalatoskodnak s ezek közt olyan is, aki már 25 éve van ott. Az orvosok szerint 
teljesen egészséges, fogai is mind épek. Tehát nem áll az, mintha az e gyárban való foglalko
zás kártékony volna az egészségre. A látogatók mindennel megelégedve távoztak el a gyár
ból, melyPécsnek ma már egyik nevezetessége s mivel főképp külföldre nagy exporttal dol
gozik, a magyar ipar és chemia előhaladását dokumentálja a távol idegenben is." 1 3 

Reklám ez. Akkori zamatos magyarsággal: haszonhír, a javából. 
„Tod durch Vergiftung." 
A mérgezés okozta halál újsághírét a Szerecsen gyógyszertárral való kapcsolata teszi 

érdekessé. Egy pécsi polgárnak „Univerzál receptje" volt és ennek előirata alapján készült 
gyógyszerből maga is, házanépe is bevett szükség esetén. Mikor úgy látta, hogy mindenre 
jó orvossága fogytán van, elhatározta, hogy újból elkészítetti. Elküldte hát a recipét a Szere
csen patikába. Mi történt itt a recept körül, a vizsgálat tisztázza majd. 

„Mi csak arra szorítkozunk, hogy közöljük a tényállást. A felnőttek, akik bevették a gyógy
szert, valamennyien hánytak, egy öthónapos gyermek pedig, akinek édesanyja szintén adott 
az univerzális szerből, néhány óra múlva meghalt. A bírósági boncolás megtörtént, a vegyész 
analizálja a talált anyagot. Az eredményt annak idején közölni fogjuk" — írja az újság.17 

A pécsi újság később sem közölte a vizsgálat folyamatát. Az éppen akkor dúló választási 
harcok zsivajában az eredmény elenyészett. 

1897. Sipőcz István gyógyszerész házát lebontották az Apáca utcában és helyére kéteme
letes házat építenek. A gyógyszertárat ideiglenesen a másik Sipőcz-ház kapubejárójában 
helyezik el. Az új házban öt üzlethelyiség és négy elegáns lakosztály lesz. A tetőt pompás 
kupola díszíti majd. Az építkezés 56 ezer forintba kerül. 1 8 

Sipőcz István a pécsi virilisták lajstormán egyre előbbre lép. 1871-ben még csak a 33-ik 
helyet foglalja el 207 forint évi adóval, 1875-ben évi 443 forinttal már a tizennyolcadik, 
míg 1877-ben, mint a lista kilencedik virilisét, 686 forint évi adóval tisztelik meg. 

1899 májusában, Sipőcz István halála után, Frank Sándor látta el a Szerecsen patika 



igazgatását, aki főnöke oldalán addig is provizorként működött. Mikor 1917-ben családi 
nevét Fónagy-ra magyarosította, már negyedszázadot meghaladó ideje dolgozott a Sipőcz 
gyógyszertár vezetőjeként.1 9 

1918. május 22. „Tűz a méreggyárban" címmel arról írt a pécsi sajtó, hogy a Szigeti or
szágúton levő Sipőcz-méreggyárban az előkészített foszfor meggyulladt. A tető is lángot 
fogott, de a tűzoltók hamar eloltották a tüzet. A kár nem volt jelentős.2" 

A tizedik pécsi gyógyszertár jogának elnyeréséért 1922-ben 13 gyógyszerész folyamodott. 
Közöttük Fónagy Sándor is, de a város közigazgatási bizottsága a jogosítványt Fridrich 
Sándornak, az Arany Sas patika gondnokának ítélte.2 1 

1924-ben meghalt özvegy Sipőcz Istvánné, sz. Fábry Friderika is, 74 éves korában. Gyá
szolták: Hauserné Sipőcz Frida, a leánya; dr. Jónás Gézáné Häuser Stefánia, az unokája; 
dr. Jónás Géza gyógyszerész, az unokavő; Stefánia, Géza és Jani a dédunokái. 2 2 

1926-ban Fónagy Sándor eltávozott Pécsről. Itteni házát eladva, Budapest közelében, 
Alsódabason vásárolt gyógyszertárat.23 

A Szerecsen patikát és annak vezetését dr. Jónás Géza gyógyszerész, néhai Sipőcz István 
unokavője vette át. 

A pécsi ópatikában új korszak kezdődött. Több szempontból is. Nemcsak a belső, de a 
külső körülmények is nagyot változtak azóta, hogy a gyógyszertár elé épült a Takarékpénz
tár hatalmas épülettömbje 1897-ben és az, hogy a Piac is eltűnt a főtérről az első világháború 
kezdetén. Mindez döntően befolyásolta a Szerecsen patika forgalmát. Az Apáca utca eleje 
elcsendesedett és a találékony, merkantil-patikusi szellem már csak pislákolt a gyönyörűen 
berendezett belvárosi apotéka boltívei alatt. Még egyszer és utoljára megjelenik ugyan a 
lapban Sipőczék „Rádium-emanátor adagoló készülék" című hirdetése 1909-ben, de a 
rádiumos ivó- és fürdőkúrák sem hozhatnak „ifjúságot az agg erébe". A lassú sorvadás 
folyamata megindult.24 

Pécs legrégibb nyilvános polgári gyógyszertára, a Szerecsen, mindvégig egyik rokonszen
ves fóruma volt Baranya egészségügyének. Tulajdonosait a mecsekalji város szellemi asz-
szimiláló ereje magába olvasztotta. Az „itt élned halnod kell"-t tetteikkel is példázták és 
társadalmi téren sem maradtak a város vezető értelmisége mögött. Ezt igazolja az a gavallé
ros gesztus is, melyről „Képkiállítás a Sipőcz épületben" címmel számol be a korabeli pé
csi sajtó: 

„Sipőcz Istvánné, gyógyszertár tulajdonosnő Csernus Ferenc fiatal pécsi festőművész 
önálló képkiállítására házának második emeletén egy hatszobás lakosztályt bocsájtott 
rendelkezésre."2 3 

Az Arany Sas gyógyszertár 

ad Auream Aquilam 
— zum goldenen Adler 

Alapvető helyreigazítással kell kezdenünk. 
Mióta a kimutatások, évkönyvek, szakmai naptárak hivatalosan regisztrálják a magyar

országi gyógyszertárak alapítási évszámait, a Pécsi Arany Sas gyógyszertár erigálási éveként 
minden esetben az 1788. esztendő van feltüntetve. így adtuk ezt meg a Baranya megyei 
Levéltár 1973-as évkönyvében is. De azóta előkerült Cserkúti Adolf levéltáros: „132 éves 
pécsi patika" című történeti tanulmánya 1917-ből, melyet szóról szóra közlünk, mint per
döntő dokumentumot: 



„A Városháza sarkán lévő Arany Sas gyógyszertár a mai napon — augusztus 31-én — 
eljutott engedélyezésének 132-ik évfordulójához. A török hódoltságot követő korban 1785-
ig a Szerecsenhez címzett patika egymaga látta el Pécs várost és környékét a szükséges 
gyógyszerekkel. Miután Pécs 1780-ban szab. kir. városi rangra emelkedett és a törökök 
kiűzését követő évszázad óta a lakosság száma úgy a városban, mint környékén is tetemesen 
megszaporodott, napirendre került egy második pécsi gyógyszertár fölállításának kérdése. 

Sóvári és felsővidéki Széchényi Ferenc gróf, cs. és kir. kamarás, v.b.t.t., Tolna vármegye 
főispánja, Baranya, Somogy, Verőcze és Szerem vármegyék adminisztrátora, a Magyar 
Nemzeti Múzeum későbbi megalapítója, aki nagyértékű könyvtárát és gyűjteményét a nem
zetnek ajándékozta, volt az 1780-as évek derekán az említett öt vármegyére kiterjedő pécsi 
kerületnek királyi biztosa. Ő hozzá nyújtott be 1785-ben kérvényt második pécsi gyógyszer
tár engedélyezésére Franz Antal, az eszéki cs. és kir. tábori gyógyszertárnak 4 év óta szeniora, 
ki Csehország Bruck helységében született és elméleti s gyakorlati tanulmányainak befeje
zése után Brünnben, Wabel János Aranykorona patikájában 3 évig, a bécsi tábori labora
tóriumban fél évig és Eszéken négy évig működött. 

A pécsi kerületi kir. biztos a kérvényt érdemleges elintézés végett pártolóan áttette Pécs 
városához, amely 1785. augusztus 31-én Würth János városbíró, Szeifert József polgár
mester, Szombathelyi Imre, Járányi György, Meitzer Antal tanácsnokok és Hölbling Ferenc 
városkapitány részvételével megtartott ülésen Franz Antalt bevette a polgárok közé és meg
engedte neki, hogy egy második pécsi patikát felállíthasson. 

Franz elvette Bantler Károly pécsi tekintélyes rézkovács mester Orsolya nevű leányát, 
1787-ben azonban, apósának bekövetkezett halála miatt eladta gyógyszertárát nemes Stróbl 
Zsigmondnak, a Batthyány grófok üszögi és siklósi uradalmi prefektusának. Franz Antal 
akkor a városi tisztújitáskor tanácsnoki állásra pályázott, de eredménytelenül. Később 
Nagykanizsán lett ismét patikus. 

Stróbl Zsigmond urad. jószágigazgató 1793-ban eladta patikáját Knecht Tamás gyógysze
résznek hatezer forint vételárért. A szerződés szavai szerint Stróbl a gyógyszertárt Franz 
Antaltól hatezer forintnál magasabb áron vette meg, azért Knechttel szemben maga és 
háznépe részére évi 50 forint értékig ingyen gyógyszereket kötött ki . 

Knecht András felesége Szaiff Anna volt, Freissinger Ignác dr. városi orvos neje pedig 
Szaiff Éva, ausztriai jómódú nők. 

Knecht gyógyszerész 1795-ben, 45 éves korában meghalt, mire özvegyét Platl József 
gyógyszerész vette nőül. Nejének halála után Platl 1806-ban a patikát Nendtvich Tamás 
késmárki születésű gyógyszerésznek adta el, ő maga pedig elköltözött Pécsről. 

Nendtvich Tamás élete fogytáig megtartotta a patikát, de 1848 január 1-től bérbeadta 
Vilmos nevű fiának, ki azt még apja életében a saját 400 forintos költségén új berendezéssel 
látta el és az apa halála után a patikát, megállapított becsértékben átvette akként, hogy 
abból ki kellett fizetnie testvéreinek örököseit. Hogy testvéreit meg ne várakoztassa és őket 
mihamarabb kielégítse, eladta a gyógyszertárt Gábor Józsefnek 1860-ban, akitől csakhamar 
Kuncz Nándor gyógyszerész, Held Ferenc pécsi kereskedő veje szerezte meg."20 

Eddig tart Cserkúti beszámolója az Arany Sas előidőiből. 
Fűzzük hozzá, hogy a fentiek közül Stróbl Zsigmond, nem lévén gyógyszerész, patikáját 

nem kezelhette, tehát okleveles gyógyszerészt kellett alkalmaznia. A város közgyűlési 
jegyzőkönyveiben Thomas Knecht szerepel gondnokként, viszont előkerült a Stróbl érából 
néhány gyógyszerszámla az 1793. évről Carl v. Strobel Apotheker aláírással: Pelikán Úrnak, 
Cassir Úrnak, Stadtlieutenant Temesváry és Pichler kereskedő Úrnak, Rosás Comitats-
Komissar számlája és a városi kórház évi számlája. 

Ezek szerint Stróbl Zsigmondnak volt gyógyszerész fia vagy hasonnevű rokona, akit 
Károlynak hívtak s aki Knecht gondnok mellett tevékenykedett a patikában s joga volt 
a számlákat cégjegyezni. A további kutatás fényt deríthet még erre az érdekes szituációra. 



Knecht Tamásról nincs dokumentum, de utódának, Platl Józsefnek egy beadványát 
megtaláltuk, melyben ,,az újra bevezetett" Irgalmasrend patikája ellen tiltakozik: ,,mert 
így három gyógyszertár lesz."27 

Két gyógyszerszámla is fennmaradt Platl szép kezeírásával. Merített kétlapos íven, 
ceruzás vonalazással, tintával írt német szöveggel: „Conto deren Medicamenten Auf 
Rechnung der k. k. FreY Stadt Fiinfkirchen, theils für Diener, theils Dienstanten aus der 
Golden Adler Appothecke abgefolgt worden, Anno 797." 

A szolgák, hajdúk és rabok részére kiszolgáltatott gyógyszerek néhány érdekesebb tétele: 
Tinta a pénztárba, kenőcsök bekenésre, feloldó mixtúra, hashajtó ital, gyomor-teriak, el
készített beöntés, hólyaghúzó flastrom a megmartaknak, kőrisbogár-por: spanyollégypor, 
mandulatej a megmartak részére s ugyancsak ezeknek sebhintőpor. 

A 2 krajcártól 3 Ft 56 krajcárosig terjedő tételek végösszege 34 Ft 46 krajcár, melyből 
Platl 20% levonást eszközöl: „20 PCento Abzug macht 7,—Ft, bleibt zu zahlem in Summa 
28 Fl 43 kr. Fünfkirchen 11-te Jänner 798. Joseph Platl Bürgl. Appothecker." A számlát 
igazoló záradékkal látja el Georgius Járányi Consul és előttemezi: „Coram me Ant. Pleiner 
Med. Ord. lib ac regia cittis V. Eccl. Physicus." 

Platl, amint láttuk, mint polgári gyógyszerész szignálja a számlát. Másik elszámolása, 
mely eredeti kézírásával ránkmaradt, már latinnyelvű és az az érdekessége, hogy nem kész 
tintát számláz, hanem csak a készítéséhez szükséges anyagokat: savat, arabgumit és valódi 
török gubacsot, a nagyobb szeműt, egészben, mindegyik anyagból másfél unciát véve. 

Platl József 11 éves működése után az Arany Sas-ban az 53 évig tartó Nendtvich korszak 
következik. 

Idézzük Nendtvich Tamás életrajzi adatait dr. Antonius Plainer 1827. évi főorvosi jelen
téséből : 

„D. Thomas Nendtvich. Natus: Késmárkino, 44 Anni. Religio: Augustanae Confess. 
- Pharmacopocus — Diploma ab Anno 1804 Pesthini. Callet linguas: Hungaricam, 

Germanicam, Illyricam et latinam. Ab 1806. 21 Annis V. Ecclesiis. Pharmacopolium 
publicum." 

Nendtvich Tamás a legbőségesebben kommentált és dokumentált pécsi gyógyszerész, 
amit hallatlan népszerűségének köszönhet. Egész életében körüllengte „tudományos hősies
ségének" varázsa. Nagyvonalú közéleti ember, hírneves természetkutató. A szabad királyi 
város dísze, kitűnő gyermekek, közöttük két negyvennyolcas honvédtiszt atyja, jótékony 
emberbarát és az evangélikus egyház pécsi megalapítója. De a vagyonszerzéshez nem ért, 
az üzleti realitás fogalmát nem ismeri. Néha anyagi zavarba is kerül és ilyenkor kölcsönt 
kell kérnie. 

A Káptalan vagy magánszemélyek segítik ki pénzügyi zavaraiból. Apósát, Aidinger 
Györgyöt, a regement szabóját, a sartor ex cottu castrifert, aki 1783-ban a vasmegyei 
Szécsény községből vándorolt Pécsre 2 8 és a gyógyszertár vételénél döntően segítségére volt, 
nem akarja további pénzügyekkel terhelni. Vilmos nevű gyógyszerész-fia menti ki végül is 
szorongatott helyzetéből, amikor 1848-ban bérbeveszi az atyai patikát és átvállalja annak 
vezetését, hogy atyja tudós passzióinak hódolhasson. Rend lesz a patikában, korszerűsödik 
a berendezés, hogy mire eladásra kerül, nagyobb értéket képviseljen. És, ami Vilmosnak 
a legfontosabb, a népes család minden tagja megfelelő részt kapjon a Nendtvich Tamás 
örökségéből. 

Egy adókivetési ív, még 1814-ből 39 Fl királyi és 130 Fl városi, avagy házi adót vet ki 
Nendtvich Tamásra, melyben a hátralék is benne foglaltatik. Nendtvich az adót túl magas
nak találja és ennek enyhítéséért könyörög a „dicsőséges sz. kir. város magisztrátusához", 
nehogy executio küldessék ki, ha augusztus hónapnak végével egész adóját ki nem fizetné.2 9 

Az a tény, hogy N. Tamás végrendeletében szeretett evangélikus egyházának mindössze 
száz forintot hagyományoz, nagyon sokat mond. 



Nendtvich Vilmostól 1860-ban Gábor József veszi át az Arany Sas gyógyszertárat. Hogy 
mennyi a vételár, eddig nem sikerült megtudni. Másfél évig tart csupán Gábor tulajdonosi 
működése az 1860—61-es években. Nincs pontos dátum egyelőre, nincs írásos emlék azon 
kívül, hogy 1861-ben eltávozott Pécsről és a helybeli szegényeknek adományozta a várostól 
gyógyszerekért járó követelését.3 0 

Ferdinand Kuncz következik, akinek a gazdag Held Ferenc pécsi kereskedő az apósa és 
aki városi kültanácsnok is egyben. 

Kuncz Nándor kerek húsz évig áll az Arany Sas gyógyszertár élén. Meglehetősen mozgal
mas húsz év ez: remények és kudarcok, de sikerek is szegélyezik. Mint erről már korábban 
beszámoltunk, csatát vesztett abban a küzdelemben, melyet Nendtvich Vilmos ellen foly
tatott 1861—64 között, a pécsi Magyar korona gyógyszertár jogadományozása, illetve el
helyezése kapcsán. A királyhoz intézett fellebbezés sem segített: az újdonsült konkurrencia 
600 méternyire tőle mégis megnyílt, Nendtvich Vilmos vezetésével. 

A pécsi Fő-utca 5-ös számú házat, melyben az Arany Sas patika székel, 1864 május 14-én 
eladják a Nendtvich örökösök Reinfeld Sándornak és nejének: Ullmann Teréziának. 

Az új háztulajdonosok az épületben kereskedést szándékoznak berendezni, tehát a 
gyógyszertárnak ki kell költözködnie. Reinfeldék mindjárt tatarozáshoz, sőt átalakításhoz 
akarnak fogni. A régi tervrajzok összehasonlításából kitetszik, hogy az 1864-es Király-utcai 
ház nem egyezik a maival. Az udvari szárnyakat bizonyosan átépítették, de az utcai fronton 
nem látni változást. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az nem módosult. A ház homlokzati 
kiképzése is a hatvanas évek romantikájának felel meg.31 

A régi patikaházból való kiköltözés ultimátuma arra kényszerítette Kunczot, hogy meg
felelő helyiség után nézzen. Szerencséje volt. Még nem tudni, melyik évben, de csakhamar 
kivonulhatott a Széchenyi-térre. Littke Lőrinc kétemeletes háza földszintjén, a mai Csongor
divatüzlet helyén folytatta tehát működését az Arany Sas gyógyszertár, a főtérre tekintő 

Az ,,Arany Sas" a Széchenyi téren. (Littke-ház, a Városházával szemben.) 1912. 



bejárattal, egyenest a piac torkában. Kuncz Nándor a város szívében, Pécs legforgalmasabb, 
legelső patikájának tulajdonosa lett. 

A tiszti főorvosnak a polgármesterhez küldött évi jelentései beszámolnak a Pécs városá
ban működő orvosokról, állatorvosokról, gyógyszerészekről és bábákról. E jelentések alap
ján azt is közölni tudjuk tehát, hogy 1875-ben az Arany Sas gyógyszertár tulajdonosa Kuncz 
Nándor, segédje pedig Soós Károly gyógyszerész. 1876-ban a személyzet változatlan. 1878-
ról Kuncz N . és Márkovits Sámuel nevét közli a jelentés. 1880-ban a főorvos csak a négy 
gyógyszertár tulajdonosáról emlékezik, mintha a főnökök segéd nélkül dolgoznának. 1881-
ben az 54 éves Kuncz Nándor segédje: Ludányi Ferenc 29 éves. 

1882- ben a Névjegyzék Kuncz Nándorra vonatkozó sorában az Arany Sas gyógyszer
tár segédjeként Rippl József gyógyszerész nevét 3 2 tünteti fel. Kuncz munkatársa tehát ebben 
az évben Rippl József, a későbbi neves magyar festőművész, aki hamarosan felveszi a 
Rippl-Rónai művésznevet. Rippl-Rónai, mint köztudomású, gyógyszerészként kezdte és 
a budapesti egyetemen megszerzett oklevelével, atyja óhajának megfelelően Pécsett praktizált 
a főtéri Arany Sas gyógyszertárban, de egy évnél semmi esetre sem tovább. Itt kezdődött és 
itt is végződött Rippl-Rónai József patikusi pályája Kuncz Nándornál. Adatunk az utolsó 
fehér foltot deríti fel a művész életrajzában: ezt eddig nem regisztrálta a művészettörténet. 

1883- ban Kuncz Nándor, aki addig az Óposta utcában lakott, elköltözött Pécsről. Új név 
jelenik meg tehát az Arany Sas gazdái sorában: Bálás Ödön 28 éves gyógyszerész. Segédje az 
ugyancsak 28 éves Guóth Aladár. 1884-ben Bálás és Guóth, 1885-ben pedig Bálás és segédje, 
Kiss Ernő működnek a főtéri patikában. 

Az 1886-ik esztendőben újra főnököt vált az Arany Sas. Félévig még Bálás működik itt, 
Lévay György 26 éves kollégájával, de ekkor megjelenik a Makár utcai Schedl házban lakó 
Zsiga László gyógyszerész, a Széchenyi téri patika új tulajdonosa, hogy 15 évig vezesse az 
Arany Sas-t, egyetlen disszonáns akkord nélkül. 

1887-ben a 37 éves Zsiga Lászlónál két gyógyszerészsegéd is tevékenykedik: Nendtvich 
Dezső és Erreth János. Mindkettő 25 éves. Mivel Erreth János nemsokára megveszi a Magyar 
Korona patikát a budai külvárosi főutcán, 1888-ban egyedül Nendtvich Dezső dolgozik 
Zsiga Lászlónál, aki ezévben már az Óposta utcában lakik. 

1889-ben is Nendtvich a beosztott kolléga. 
1891-ben a 24 éves Leinzinger Gyula a segéd. Nendtvich Dezső Siklósra megy tulajdonos

nak. 
1893-ban dr. Czirer Elek főorvos csak azok neveit közli, akik helyben praxist űznek. Ezek : 

az Arany Sas-ban Zsiga L. Szepesy utca, ezúttal segéd nélkül. 1894-ben: Zsiga László, szül. 
1850-ben. Munkatársa ifj. Lechner Antal, szül. 1870-ben. ( Az okleveles gyógyszerészsegédek 
felsorolásának záradékául a névjegyzékben megjegyzi dr. Czirer, hogy fix fizetéssel nem bír
nak. Ez is novum.) 

Az évi hivatalos t. főorvosi jelentések ezzel véget érnek, illetve több névjegyzék nem került 
elő. 

Zsiga László származásáról, Pécsre kerülésének körülményeiről nem tudunk. Hogy jó
módú ember volt, annak bizonyítéka a pécsi patikavétel, majd annak a kétemeletes főtéri 
háznak megvásárlása, melyet amikor 1916-ban eladott, ezt írta a Pécsi Napló: „A Ki 
rály utca sarkán lévő takarékpénztári épületet, melyet 15 év óta Zsiga László nyugalomba 
vonult gyógyszerész birtokolt, 280 ezer korona vételáron megvette a Pécsi Kereskedelmi és 
Iparbank. Magasabb áron négyzetölenként nem történt még házvétel Pécsett." 3 3 

Zsiga természetesen állandó virilis tagja a város törvényhatósági bizottságának. Többízben 
esküdtnek sorsolják ki. A városi közegészségügyi bizottság tagja, akárcsak a Mecsek Egyesü
let választmányának. Minden évben ott találjuk a gyakorlati és bőkezű jótékonykodók kö
zött, főként a szegény tanulók téli felruházása során. 1914-ben hal meg a felesége, 1923 szep
temberében pedig Zsiga Lászlót is eltemetik. 



Az Arany Sas" ottícinája és dolgozói, 1915. (Már a Városháza épületében.) 
Auth Terka - Weigl Dezső - Csillag György 

Zsiga László korára esik a pécsi gyógyszerészek első kollektív szerződése a várossal, amely 
így szól : 

„Vállalkozási szerződés, mely egyrészről Pécs sz. kir. város közönsége, másrészről ifjú 
Antal Gyula, Göbel Kálmán. Sipőcz István, Irgalmasok gyógyszertára, Zsiga László és 
ifjú Erreth János gyógyszerészek között köttetett. 

Alulírt gyógyszerészek elvállalják 1897. január 1-től hat évre, 1902. december 3l-ig,a 
pécsi városi közkórház kezelő és szolgaszemélyzete, az oda felvett betegek és szegényházi 
sínlők, a Rudolphinum és Matessa árvaintézetekben elhelyezett árvák, úgy ezek nevelő- és 
szolgaszemélyzete s végül a helybeli szegények és városi szolgák részére szükségelt gyógysze
rek beszerzését, illetőleg szállítását és pedig olyképpen, hogy 

1897. évben ifjú Antal Gyula, 1898-ban Göbel Kálmán, 1899-ben Sipőcz István, 1900-
ban az Irgalmasok gyógyszertára, 1901-ben Zsiga László és 1902-ben ifjú Erreth János 
gyógyszerészek teljesítik ezen szállítást. Egyszersmind kötelezik magukat a megrendelt 
gyógyszereket a szabályszerű mennyiségben és minőségben, a kellő időben gyógyszertáraik
ban elkészítik s azokat a nm. m. kir. Belügyminisztérium által kiadott, mindenkor érvény
ben levő árszabályzatban megállapított árból való 45 (negyvenöt) százalék engedmény mel
lett a kijelölt helyre szállítják. 

Megjegyeztetik, hogy a közkórház minden gyógyszert a soron lévő vállalkozó gyógyszer
tárából köteles beszerezni és készíttetni, továbbá, hogy a városi szegények és a szolgaszemély
zet részére szükségelt gyógyszereket az egész szállítási idő alatt bármelyik gyógyszertár tarto
zik a kikötött engedmény mellett kiszolgáltatni. 

A szállított gyógyszerek minőségét és mennyiségét a kórház igazgatója bírálja meg. Ha 



minőség, mennyiség vagy ár szerint a gyógyszer nem megfelelő, a szállítási jogot megvon
hatják. 

A város negyedévenként és utólag fizeti a számlát, amit szintén a kórházigazgató és a 
gondnok láttamoz. 

Aláírások: Göbel Kálmán — Zsiga László — ifj. Antal Gyula — Sipőcz István helyett 
Frank Sándor gondnok — Irgalmasok gyógyszertára nevében Mezes Mihály gondnok — 
ifj. Erreth János." 3 1 

A közös szerződést megelőzően egyéni alkudozások folytak a város illetékes ügyosztályá
val a közületi gyógyszerszállításról. így pl. 1883-ban Sipőczék 25% engedménnyel, 1887-ben 
ismét a Sipőcz patika vállalja 25% „árelengedés mellett" a kórházi gyógyszerszállítást egy 
esztendőre. 1888 február 2-i keltezéssel az Irgalmasok gyógyszertára, dr. Pataky Lucidus 
perjelsége alatt, három évre vállalja a városi kórház gyógyszereinek szállítását 61% elen
gedése mellett a gyógyszerárszabályzatban megállapított árból. Ez a megállapodás egy gyógy
szerszállítási árverés(!) következtében született. 

Zsiga Lászlóra visszatérve, mondjuk még el, hogy az 1900. évi augusztusi városi közgyű
lésen ifj. Erreth János és Göbel Kálmán társaságában a hetedik s a Budai külvárosba terve
zett pécsi gyógyszertár felállítása ellen szavaz, de a közgyűlés 25:19 arányban véleményezi a 
hetedik gyógyszertár felállítását. 

1901- ben jelenik meg Zsiga utolsó hirdetése a Pécsi Naplóban. 
1902- ben a május 11-én Budapesten megrendezett országos gyógyszerészkongresszuson is 

részt vesz még, jelezve, hogy a magyar gyógyszerészség reformtörekvéseivel szimpatizál, 
de ezzel be is fejezi gyakorló gyógyszerészi működését. 

1903- ban már Pain Emil nevével találkozunk a pécsi Arany sas gyógyszertár tulajdonosai
nak névjegyzékén. Sajnos, nincs adásvételi okmány, sem pontos dátum az átvételről, mint 
ahogyan Pain Emil gyógyszerészi tevékenységéről sem tudunk sokat. Inkább társadalmi 

Az „Arany Sas" a Városháza épületében, 1916. 



téren mozgott. 1906-ban háromszor hallunk Pain Emilről: virilista póttag a városi adófize
tők lajstromán, gyógyszertára felülvizsgálatán dr. Czirer Elek főorvos példás rendet, tiszta
ságot és fegyelmet talált és ő lett a pécsi Nemzeti Casinó igazgatója. 

A közös kari megmozdulásokban mindig részt vesz. így pl. aláírja ő is a patikai árkedvez
mények elleni nyilatkozatot : 

,,A pécsi gyógyszerészek, végét akarván vetni azon áldástalan állapotnak, mely a gyógy
szerek kiszolgáltatásánál lábrakapott nagymérvű kedvezmények folytán úgy rájuk, mint a 
közegészségügyre már-már elviselhetetlenné vált, közös akarattal elhatározták, hogy száza
lékengedményt senkinek nem adnak. Csak egyes betegpénztárak jótékony céljaira nyújtanak 
10% engedményt." 

1910 szeptember 18-án Pain Emil és felesége, Szomjas Mária leánykája Erzsébet, 10 éves 
korában meghalt.35 

1910. október 6-án „Pain Emil ismert régi pécsi gyógyszertárát az Arany Sashoz, mely 
előzőleg Zsiga László gyógyszerész tulajdonát képezte, megvette Weber Dénes gyógyszerész
segéd, Weber János bonyhádnádasdi földbirtokos fia, 164 ezer koronáért." 3 6 

Nem sokkal ezután Pain átvette a Széchenyi téri Nádor szálló bérletét, melyet 1914-ben 
megújított. Újabb 15 évre szólt az új szerződés, melyet a tulajdonossal, bonyhádi Perczel 
Bélánéval kötött és amelyben kötelezte magát arra, hogy az összes helyiségekbe bevezetteti 
a gőzfűtést, a szobákba melegvíz-vezetékkel.37 

1918 őszén hallunk utoljára Pain Emilről : 
„Halottak napján 15 ezer ember gyűlt egybe a Széchenyi téren a megalakult Nemzeti Ta

nács népgyűlésére, melyen a pécsi Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának tagjait megválasz
tották. A 29 tag között, dr. Doktor Sándor, dr. Hajdú Gyula, Linder Ernő, stb. mellett Pain 
Emil gyógyszerészt is ott találjuk." 3 8 

Weber Déneshez visszatérve, el kell mondanunk róla jellemzésül, hogy csak másodsorban 
gyógyszerész. Bár nagy elánnal rendezi át és a korszerűsítés mellett fel is tölti a gyógyszer
tár anyagraktárát, inkább társasági sportember. Gavallér principális, alkalmazottai egyben 
barátai is. Bohém nagyvonalúsága miatt került később többször is szorongatott anyagi 
helyzetbe. 

De a patika életéből is közöljünk talán egy epizódot, melyet „Betörő a gyógyszertárban" 
címmel közölt is a pécsi újság. 

„Egyik éjszaka betörő járt a Király-utca és Széchenyi-tér sarkán levő Weber-féle gyógy
szertárban. Dános Margit gyógyszerészsegédnő volt az inspekciós. Éjjel 11 óra lehetett, 
mikor csengetés riasztotta föl álmából. Lement első emeleti szobájából és beengedte a lá
togatót. Egy asszony jött be recepttel." 

(Mindezt úgy kell elképzelnünk, hogy a gyógyszerésznő lement a lépcsőn, áthaladt a keskeny 
belső udvaron, kinyitotta a földszinti patika hátsó ajtaját, a térre néző bejárati ajtóhoz 
sietett, hogy kinyissa) „Az orvosságot a leány kiszolgáltatta és miután az asszony elment, be 
akarta zárni az ajtót. Rémülten vette észre, hogy az ajtóból a kulcs hiányzik. . ." Röviden: 
a betörő Dezső János 21 éves laboráns szolga, ki néhány évig a patikában volt alkalmazva. 
Néhány üveg parfőmöt emelt el és 20 koronát a kasszából, azalatt, míg a rémült gyógyszerész-
nő a szobájába rohant és bezárkózott. Csak jó idő múlva merte fellármázni a házbelieket. 
A tettest még aznap éjjel elfogták. 3 8 

Mindezt nemcsak azért mondtuk el, hogy ecseteljük a korabeli éjszakai ügyelet egyik jelene
tét, amikor ajtót nyitottak és beengedték a gyógyszerigénylőt, amíg az orvosság elkészül, 
de azért is, hogy regisztráljuk a női gyógyszerészek megjelenését a pécsi patikákban. 

1913-ban gondnoki minőségben Fridrich Sándor került az Arany sas kötelékébe, a Magyar 
korona patikából és Weber Dénesnek ettől kezdve több ideje jutott személyes kedvteléseire. 
A Pécsi Napló közli, hogy a PAC (Pécsi Atlétikai Club) májusi céllövőversenyén, 25 induló 
közül első lett Weber Dénes 55 ponttal, második Siklósi István dr. 35 ponttal. 



Fridrich Sándor, az Arany Sas" gondnoka. (A szerző rajza.) 

1914-ben Fridrich Sándor bevonul katonának és csak a világháború végén tér vissza, 
két szép kitüntetéssel. Távollétében nagy események történtek. Az Arany Sas gyógyszertár 
új helyiségbe költözött a Városháza új épületében. Az átvonulást 1915-ben Egri-Weigl Dezső 
fiatal gyógyszerész irányítja, Szilveszter Zoltán kollégája segédletével. Gondnok a háború 
tartamára Csillag György, női segéderő Auth Terka, laboráns pedig Sényi János, aki már 
Pain idejében is e patikát szolgálta. 

Friedrich Sándor visszatértével Vécsey Géza okleveles kolléga és a Madách-bajszú Radák 
Vladimir nemokleveles is megjelenik a tárák mögött. Egri-Weigl Dezső a laboratórium 
dirigense lett. 

1924. december 31-én Fridrich Sándor, megnyitván Pécs tizedik gyógyszertárát, a „Pető-
fi"-t, kiválik Weber Dénes gyógyszertárából, melyet 1926-ban Geiger Kálmán és Buda-
házy Sándor gyógyszerészek bérbevesznek öt évre, évi 25,920 pengő bérösszegért. 

Weber Dénes, aki elsősorban földbirtok-bérlő Benyovszky Rezső gróf kölesd-tengelici 
3000 kat. holdas pusztáján, 1927-ben eladja az Arany Sas patikát a bonyhádi Weber Kálmán
nak és nejének, Gyimóthy Máriának. 



Vécsey Géza, az ,,Arany Sas" gyógyszerésze. (A szerző rajza.) 

1931 novemberében Budaházy Sándor megválik a bérlettől s a patika vezetését Geiger 
Kálmán veszi át 1935 november 30-ig. 

Ettől kezdve Gyimóthy-Weber Béla oki. gyógyszerész veszi át a Weber-patikát és vezeti 
az 1950-ben bekövetkezett államosításig. De már a Városháza Perczel-utcai sarkán, az öreg 
Arany Sas apotéka legutolsó fészkében. 



MEGJEGYZÉSEK 

A Baranyai Helytörténetírás 1972. évi kötetébe „Baranya-megye gyógyszerészeti emlékeiből" 
címmel dolgozatot írtam. Az itt közölt adatok átvizsgálásánál néhány pontatlanságra bukkanhatunk. 

A Baranya-megyei Levéltár kincsei közt akad néhány Diplomatarium s ezek közt, a VIII-as jel
zésűben, az úgynevezett Nedtvich Tamás dosszié. E dobozban egy impurum-füzet található, melynek 
alapján azt közöltem, hogy Nendtvich Tamás egy arzénmérgezési bűntény kapcsán szakvéleményt 
készít a vizsgálóbírónak. Piszkozatról lévén szó, aláírás nincs sehol s a dátum is hiányzik e Nendtvich 
Tamásnak tulajdonított feljegyzésről. Csak a későbbi kutatás során és főképpen a helyi sajtó korabeli 
adataiból derült ki, hogy Nendtvich Tamás régen, még 1858-ban, elköltözött az élők sorából, amikor 
az inkriminált arzén-mérgezés történt a hosszúhetényi Dallos családban, 1877 őszén. 

A sajtó jóvoltából arról is értesülünk, hogy Tamás úr Vilmos nevű fia nemcsak gyógyszerész, de 
hites törvényszéki vegyész is egyben. De hadd igazolja ezt a Fünfkirchner Zeitung 1880 jan. 25. 
száma, melyben azt olvassuk, hogy Jakob Pint kémikusnak az Engel József és Fia cég mesterségesen 
színezett borából mechanikai szűrőmódszerrel sikerült a fuchsint teljesen eltávolítania, anélkül, 
hogy ez a bor karakterét érintette volna. A pécsi Nendtvich Vilmos gyógyszerész és hites törvényszéki 
kémikus az így filtrált bort fuchsinmentesnek találta. Következésképp Nendtvich Vilmos 1880-ban 
még Pécsett tartózkodott s szinte bizonyos, hogy az 1877. évi arzénvizsgálatokat ő végezte. Erről 
készített jegyzeteit az említett impurumban rögzítette, mely a Nendtvich dossziéban ma is megtalál
ható, N. Vilmos gyógyszerészi oklevele társaságában. Mindezek alapján a korábban közzétett ada
tokat fentiek szerint kell módosítanunk, hozzátéve azt, hogy Nendtvich Vilmos csak 1880 után 
költözik Eszékre, ahol patikát vásárol s ahol meg is hal 1893 végén. 

Hogy 1871-től, mikor eladta Magyar Korona című gyógyszertárát, 1880-ig mivel foglalkozott 
Pécsett, további búvárkodásnak kell tisztáznia. Valószínű az a feltevés, hogy mint kémikus műkö
dött. 

Tisztázásra vár a legrégebbi emlékek közül a sz. István alapította pécsváradi bencés apátság ko
lostorának kórháza, a gyógyszerellátás módja és bizonyításra az évszám. A források adatai ellent
mondók. Eddig feltárt adatainkban a király 4 betegápolót és 5 fürdőszolgát küld az apátságnak 
330 egyéb iparos mellett. Tudjuk ugyan, hogy például a 17. században működtek hazánkban fürdős-
kirurgusok, fürdős sebészek, sokszor meglepő intelligenciával és ezeknek többnyire kis kézi gyógy
szertáruk is volt, melyben növényi és állati anyagok mellett ásványi eredetű gyógyszereket is tárol
tak40, mégsem azonosíthatjuk ezeket az alapító levélben említett fürdőszolgákkal (stubatorii). 

Nem leltünk korai dokumentumot a ferencesek gyógyszertárának bizonyítására sem, dacára an
nak, hogy VI. Kelemen pápa már 1347-ben megadja az engedélyt a Szent Ferencrendi szerzetesek
nek, hogy a pécsi egyházmegyében letelepedhessenek és kolostort építhessenek, ha legalább 12 rend
tag meg tud élni ott, ahol letelepedni szándékoznak.11 

Koller említi, hogy a 15. században Pécsett már orvos működött. Betegeit nyilván gyógyszerrel 
is ellátta. Házi gyógyszertárából-e vagy máshonnan? Nyitott kérdés. 

Nagyon sajnálatos és erre nincsen mentség, hogy a „Baranya-megye gyógyszerészeti emlékei"-böl 
kimaradt két pécsi gyógyszertár felsorolása, melyek még a 19. században létesültek. Ezt most póto
lom: 

1887. Göbel Kálmán Szűz Mária gyógyszertára, a Szigeti országút 
elején, a Kórház-téren 

és 1895. ifjú Antal Gyula Remény-gyógyszertára 
az Irgalmasok-utcájában, 

mint Pécs városának sorrendben ötödik, illetve hatodik patikája. 
Ezeket említeném kiegészítésül, mentségemül és jövendő kutatási feladataink vázlatául. 
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