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Kazár Iván gyógyszerész Emlékiratai 

1\datok Polgár kiizség ,.Örangyal"-hoz cítnzctt patikájának {l!)l:J-1H2a) törlénctéhcz 

DH. FAZEKAS AHPAD 

}Joluci.r község 1násudik yyóuyszcrt.árál 1913-hun 
J(azár Iván (Jyóyyszcrész hozta lét.re. Ez az ,„Ör
angyal:'-hoz cinizeit. patika, azonban ,csak 10 évig 
1niiködöU, ,inert J{azár 911óouszetész kö::élcU pá
lyafntásánaf.:. derékba (Örésc cuybcn. a (f!)Óf]1}Szer

tári. jouosileriny ·Visszavonását. i.~· oko::::ta. l\1incl
l!ZCkre vonat.Jcozóa1n részlet.cs c1datok állc1nak ren
delkezésre l\.c1::ár gyópyszcrCsz .. Enilékirataini" e. 
írásában ((:i5 uépclt oldal). an1clu a nyírcgyhdzi 
!"1.lcgyci Levéltárban találhal.tí. 

Gyógyszertárak nélkül inai 111oclern életünkket 
cl se111 tudjuk kepzelni. H.égen kevesebb volt a 
szán1uk és így jelentös esen1énync:k szán1itot.t t::gy
egy patika alapítása. illetve engccl61yezése. Nén1e
lyik hosszú évszázadokig is fungtilt, n1áso};: rövid 
fennállás után n1egszűni.ek. 

Polgár község első gyógyszertilra, a ,,l'viegvúltón
hoz cín1zct.t 18G9-ben, n1ig a n1ásodik patika. az 
„Örangy;:ll" cín1zésü 191:!-ban letesült. Utóbbi 
gyógyszertar rövid életü volt: c;;upán 10 évig n1ü
rnüködötl. Nen1 is a patika volt az útlagtól cllórő, 

hanem a patikus, aki 1018-19-ben int-enztvcn bc
kapcsolódvún a helyi. illetve rnegyei politikai köz
t:'lctbe pályafut;:i,<:;:inak derókba Uirl·sét. csalúdja 
anyagi tönkren1enéséi és az .. Örangyal" ci111ü 
gJ'Ógyszertár 1negszünésól is eliiicll:zle. Polgár, il
letve T·i;-;zapolgúr köz.sl'g lD:10-ig Szabolc.:s-Szai.
inúr 1ncgy6hcz tartozott. an1elynck Nyiregyhúz(1n 
1evö íVIcgyci Ll~Véltárában bfis('gesc11 rn;iracltaJ;: 
n1cg iratok I\:azár Iván (E:lcin Izidor) polgári 
gyógyszerósz tev6kenységéve1 kapcsolatban. I\.ülö
nösen érdekes és orvostört.6ncli szcn1ponlból érü~
kes ebböl a 0,07 iratfolyón1élernyi c.:son1agból az 
a 65 gépelt. oldalt kilevö Enilékiratairn eín1ü anyag 
(n1ú.sololl), an1e1yct lH~O. n1ájus hnvában l\,liO'k:nl
con írt I\.azár Ivún. ;\ .sok-.snk szubjektív ineg
jegyzé.'.\!Öl eltekintve ugyanis. ne111csak a gyógy
:-;zerész élete é::; szen161yiségc, hanein olykor po1n
pás korrajz i.-; elébünk tárul e terjede1111es fel
jegyzésböl. 

E:lctrcij:::i Gclalok. lB8'1-bcn l)orughn1a helysl'&
bcn szülei.elt, apja: l(lein .József ('s anyja: 1'Ieu
n1ann ZsenL 1:1 éves korúban úrv<:·1n n1aradL s az 
(.i gondja vnll G kisebb tcs1v1.:-rc felnevel(,se j;.;. ()n
úllúsulús<:t elöt.t IZolozsv<:1r(1U (>.-; Nagykani;;~sán dol
gozott gyógyszertarban (sajnos ncn1 derül ki, ho~y 
hol es n1ikor szerezte gyógyszerészi oklevelét). 
1'Tyelvi.udása: nén1ct és francia. 1n1'..:-ben költö
zött a Felvidékről IJnlgúrra, ahol nCilil vet.te a jó
n1ódü I\:n.iusz Franci:::kúl. rnkon;ii11;1k 

anyagi tú111ogatásúval lBlJ szepten1bcrl:b~n Cpit
t.ette és rendezte be szen1ólyi jogú, az .. Örangyal''
hoz ci1nzctt patik{1,iáL s lHl--l- januúrjúban nyitot
ta incg a Fü utca, (illel\·c <i Szent ln1re ulc<1) 289. 
,c;zún1 alatti házában. 

E:a:::ár J1nrc 111int. ff!/ÓfJ!/SZerCs:::. f(azár egy l\):2J. 
évi é." di-. Bernolák Nándor nt:pjó10ti n1ini;.;zier
hez küldött panaszában patikújút .. uz egé,c.;z Tiszán
túl és Erdélyben legclúsab.bnak isn1erl'·-nek l~.'i 

anyagszertúrál (raktúr) .. sok n1illió korona l..rtl,k
re becsült"-nek jelezte. 

Elcinlc n1aga -intézte a patika ügyeit. de lBlD 
öszétól kezdve a gyógyszertúra! .segédjére. Golcl
bcrgcr Lajos nyiregyházi lakosra bízta. s ő pedig 
reggeltől é,iszakúig naponta a községházán köz
iirrvekkel foglalkozott. 

.:\ I(azár-félc .,Örangyal'' patikát 1Hl~l-l~J~l. kö
zött. IZeszthelyi IZáln1án, Szabó Jcnö L'>s 1U21-tó1 
'Váry \iil.1na okL gyógyszerl:sz vezette. l\.z 1020-
::?.5. közötti időszakban a I\:azár-rokonsúg peres 
úton n1cgpróbúlta visszaszerezni a szeinélyi jngú 
pat.ikúL de ez nen1 ~ikerült .. c\z 102:3. április 12-én 
T-\azúrné últal Budapeströl lckülclöi.t. Polífka Jú
nos okl. gyógy.szeré."iz n1ár csupán l napig vczct
hr;ltc az ,.Örangya1" gyógyszcrtúrat.. inert a helyi 
lvd.ósúg a továbbiakban ne111 engeclélyezlc. lig;,ran
i:-: Szabole;:; 1/úrn1egyc alispánjának javaslatúra 
ill 1.~_r; lfl20-ban n1egfo:...;ztotL:1 }Cazár Ivánt gyógy
s:n:.:~rt.úri jogosít.ván;.•útól a népjóléti 111iniszter. aki
nek dönt.C.sét l\l'..:3. n1újus 15-én a l\'Iagyar I-\.irúlyi 
I\:özigazgatúsi Bíróság helyben hagyta. \Tégül 2;1 
rJy(Jgyszerész pályázó (dr. Dohnál József n1cgyei 
fóorvos külön részletes táblás kin1utatást készített 
t·ólu~·: !) _közül T·I·2ring Ernö 1D~3. június 26-án gond
nokként újra n1eginclítnt.ta a patikúl. n1ajd <l J(;:1-

1:tir-félc épület 1násik szúrnyúban 1U2:1. okt. ~3-ún 
í.Jkészült saját patikú.iút. ,,IVIadonna" nl:vcn n1cg
nyitotta. 
.>:\ natikában I\::azúr az eL...;ö években közvcUen 
kapcsolatban volt. Polgúr lakosságánnk (akkor: 
l:,~-l~l OOO lakos) jclenUi;-; részével. s <l para.c;ztok 
fclisn1ertéJ;: en1bersf:g6t Ó::> bizalon1111al fordultak 
hozzú: levelet írattak. illetve olva;.;lnttak vcl(~. el
panaszolták ügyes-bajos clnlgaikaL a fronlra 1iir
tl~nö cson1agkülcleskor i;.; segítséget l\:Crtck. 'I'eny, 
hngy I\.azár gyógyszeré.:::z a község egyik legnép
szerübb en1bcre is vo1L an1i elösegíi.el.lt; közCleii 
púl;,·afutásáí:. 

Polrtút nu9,11kö:::.:séy s::ocinlóuioi /cínisu. :\z E1n
l<,kir;lf ezen !°(~~·"!'.~' f1,rrü;.; E'.'rh!kli: „T;ig;1dh;dc1tlcu1 
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tény, hogy Polgár nagyközség n1indig inost.ohúja 
volt Szabolcs rnegyének és a község határát so0/o
ban biró egri Főkáptalannak !". 1\ lakosság nagy 
része analfabéta. s a 10 noo földn1unkúsnak tal
palat.tnyi földje sincs. Ide sokkal olcsóbb és igény
telenebb felvidéki tót és ruthén 111unkást hoztak. 
s a polgári nép pedig idegenbe járt el kubikolni. 
arat.ni. út-vasútí és híd-építésekhez. ílletve kiván
dorolt A.n1erik;iba. A településneJc nincsen köve
zett országútja. esiizéskor valóságos sártenger a;.; 
egész. JJatúrúnak kiterjedC;.;c G.J: OOO hold (ebból: 
·Hl OOO hold az egri Fökáptalané). ,.tehát a régi 
i\'fagyarországon kiterjedés tekintetében a 7.-ik 
he1:-,'en áll.''. 

PnliUkai pályafutása. Szervi :-:zivbaja nliatl I(a
zárt: nen1 vett.ék be katonának, s igy olt.hon tar
tózkodott az I. világháború idején .. e\ 1akosságg~ll 
való cgyüíltrzés, .,nen1csak. hogy belesoclori. ha
ncn1 valc'i.-;ágga1 bclekényszerítell az önzetlen kiiz
~zcrcplé:-;be. Pedig ez a legkevésbé sen1 állott ér
cleken1ben .. -;t'it e1lenkezö1eg. nen1csak jövcdcltne
n1et és idón1ct. sót cgészségen1et. hanen1 családo1n 
\'<1g,vonú1 is lCnyegesen en1é:-;ztet.te.". 

.. E111lCkir<-1tai''-br'll uz i.-; kiclerüL hogy tevékl'ny
·"(:•g(~t ,-;okfl,leképpen j.e1J.en1czték: „földosztó pati-
ku.<· (ln. qJd.). „szegénypárlolás'' (~1. old.) ... 11ép-
lúzit1'1 rciblóvezér". illetve . .forradaln1ár ... 1najd 
ellcnf(lrraclaln1{1r·' (23. old.). Nyílvún vált:ozott a 
kl'p, a.:.;zerint. hogy n1el;/ik oldalrcil. vagy n1ilyen 
aspcktu.">b<'il itélt(1k n1cg bt..•:;;zé~cleíi vagy cselekede
teit. 

I_)olitikai felfugúsáról ig>' iri: „.·\zt az ideúlis 
kon1n1unizn1ust. ~unclyrtfl sok kccsegielót írnak az 
ú1n1oclozók. 1110;;; l:\'SZÚzaclok n1úllún is alig L:1rlon1 
!chetsl:gesnck... E.s nen1csak La:.;;:--alc. l\Iarx. 
IJucharin. Si:abú ~rvin stb. ir<.daiból ulvastan1. hn-
1H:n1 olvasgattan1 Fluus::;c:aut. "fuls/'Joji. 1-Cant(lL 
l\.-IenclclssohnL I-Iegell. és ;\le:>:anclcrt. stb. is. Né
ken1 iin1ilk<1lt<-i politikai' elvein1 vannak„. 

/\ községben val(J lctelepül(~se után ncn1 s(lk
kal I\:azúr bekapcsn!óclott - dr. I\:ubassy Bt~la .iú
rúsi féiszulgabírú t.\c; fvI. l\Tolnúr .Jr.lzsef fiibíró kapa
citc'dúscir« - a közélet.be. s „cg>'Üttescn jártuk ki. 
hng,\· Pnlgcir a Dohánybe\·últii ITivatal! inegkapta. 
_.; hogy nHg,v füztclcp l>." k11_-;(!rfnn('1 il~lt..'p lét.c.">ült''. 
Tcr\'ljkhc:,: turlozotl vasúli v(>na1 F\i\g·ár-lvii.<>k1ilc 
kiiziiti ._·:." " "I'L-.;za-hid 10t"~·:.;ít(,_-:c. ~ 'i..'l1lll'k ,:TcJ.[:;k(:·bc:n 
i(·pl'.:'.k be .-;1ik;_in a:;: ~1kknr knrn1únyz(1 JI1tnkapcírt.
ba IDi·L tc1\'a.-.;zún .. -.; l\.:azúri P(llgáron elii.-;ziir lii
kúrnak. 111ajd helyi \-:lniiknPk vúla_c;zloti~'tk. 'fervc
d-:: kiiziiii . ...:z[Tepclt. hogy .:1 .<-:egCny n(>pnek fölcl
blTlet-:.:k{2i udnak 111ajd. I\'lúr pusztán az utóbbi 
1.dgnncloló;; kivivtu a pap . ...:úg l'-" a fc'_ikápialan el
lensz.cnv0t. 

I(és{ibb dr. lijfa1uss,v f(Jispún-k(l!'l11Únybiztos 
kinl~\·cztc <l ki-iz.-:égbcn luuli árvu (~S özvcuu ff!JÚ1n-
11ul;, Ez a incgbizaüisa - a sok-sok vi.-:.-:zal:lt:s fel
túrúsa kapcsún ,c.;<:ijnos. alknlrnas vo11 arra. 
hogy n klérus utún a kii:dgazgatú.-; korrupt liszt
\·isel{iinck ellenszen \·ét is 111egszerezze. 

l\JJ.8 ösz&n rnúr n1in1 szociálde.111okrata veLl rész\ 
<l fnrraclaln1i (~.:-ernónyekbc•n. /\.. ki.Jz;.;(\~- lakos.-;ága ;:1 
I<:úro1yi--korn1úny idcjc':n (1913. okL 31-lOl~l. n1úrc. 
:21.) ;i 1\'en1:::eti 7'unrícs. n1t1.id n Tanúcsl-::öztúrsa:.;ág 
kikiúl!ú~a után tl I\ö:s(;fJi Dirclctöriu111. elnükéne\'.. 

vúlasztotla n1eg. I\'Iinclezen forradal!ni escn1ényekc;í 
sajátos n1ódo11 színezték Polgúr községben foszto
gatások és ;:1narchístikus ,ie11egü rablások. Bár a 
rend helyreállításában ko1noly szerepet játszott kCt 
izben is 1\:azi:·ir Iván. n1eg1s a I-Iorlhy-renclszer 
n1egerösöclésekor haragosai ellene fordultak. s 
igyekeztek nlinclent a gyógyszerész szún1lü,iára ír
ni. Pedig a ro111án n1egszá1láskor l(,1zár patikája 
is kifoszlásra került. Ezt nen1csak az „E1nlékira-
1ai"-bó1 tudjuk, hanen1 felesége is n1egírta lfllD 
augusztusában Tiszapolgáron .. Gyógyszertárunk 
kifosztásának története" cín1en. 18 gépelt oldal ter
jedeleinben. 

J\ proletárhatalon1 idején k.b. .:.; hétig n1aracli 
hivatalában. azonban sok n1indent .te1efon-üzenL'
teket nein ha,ilott végre. s ezért I(iss Rn1ancl. n 
rnegyei clirckióriu1n \·ezetöje n1egfenyeget.te l1

;.; 

rnegparancsnlla. hogy hivaLalút a közeli vá1asztú
sig puntosan cliá:-.:sa. ·vógül lHHJ. úprilis D-ére f'\:i~s 
direktor telefonon berendelte Nyiregyházára. ahol 
Szan1uelly ekként fogadta: „IVIonclja csak patikú
n1s elviúrs. n1ic.socla galibákat csinál n1ag;1 Polgú
ron :r·. I\:iss H.olancl ))eclig n112gTnsztolta hivatal<i
tr'il {':" l'liillolia rninden iovúbbi politikai ievéken>'-
,-;0gtúl. n1onclván: ne111 S%()ciulógusnkra vag>· 
.-;zalon-szncL11istákra. hanen1 igazi forradalini 
i\·Iar:--:isi<:ikra van szük;;égünk!". 

I\.i-izben egészsége n1egro1nlott. 20 kg-ot !'ogyoU. 
szívpnna.:>zai 0.-; n1inclúnialnn (1rrvérzé.-.;ei voltak. 
Eg>· hét n1úlva úl1an1ositnt.! patikája leli.árának 
t:lkl'szitCsére n1ég ha;-:auta%oti Polgárra. ahonuan 
1919. úpr. 22-én 2 Ti:-;ziln nagy iv2hezen ~itkelve. 
kerülii Ú((l!l !Vfisknlcra n1enL utt.ani rokonaihoz. 
gyúgykczeltctésrc. kés6bb Bécsben. illetve <\ Fel
\'id0ken lakntl'. 

Ogy lünik t.chúi. h(Jgy !\.azúr Ivún inkúblJ li:iiz
l1leti ernbcr volL n1int. vérbeli pafikus. Sajno::. 
nug;v olvasntl.c;ága cllcn0re sen1 volt kcllö politikai 
tisziúnláiúsa. E kl~t tónyez(í együtie~ hatásúval 
1n<1g>·arúzha!.ó. hogy az „ŐrHng,val" paiika végülis 
ti.:.;zavir<--'tg (·~ieiü J,:-~tt. c.-;;_d.; 10 évig üllot.t f-enn. 

;{-p . .\. (11 a :1l'1;· a 111: .\lf.11rr1;11,1 :/iu11.11u111'1J111u //1;u11 
J<<1.;u;.1 .7u111n,ic 1: /l(lllOfllll! 11111111·1,·11 11r1ct',11;u f !11.i<'Uf', 1,· u11 
,'(.IJ0-.\:/1(1///l/lif',/ilh ( /~ií3 /~12,i i 

J\Tl•j1<l\! <!llTL'h'(l !/lll'l';Jl\(1 JJo.'!l'<lp \j1,1;1;1 f>l'l!Ofl<!ll<l !I !~!\~{ 
1·(1;ty 1!1ap.\lélHl'1JTi1.\l 1 !na110.\1 J{a:iap. '.:)Ta 1íb1.r1a arrn.'Fa 
„ F <llllT.'11n-xpa111rrl':ll(h, Firrnp;:u1 r1;u1ai.:o (jiy11h·Jlllllflll
!1Pll<L'lil TU:lf,j(fl H Tl"!Cl/lll' !() :rl'T. T<lh: i-:ar< py!Hl'l!lll' l'i'(I 
nO!l!l'CTBt'HHoii Fap·1.cpi.1 11 (1;u1(1.\l o:n1a•1;1:10 11 ;i1111y:iu11(•
B<l!!Jle {'('(I rrpaua /](! iHITl'b:y. ( )Tf!fll'll'H'.·1i,Ho lll'l'l'O :J'J'O!'(l 
l!.\ll'JOTC.I! JJU;tjlllÍif!!tlL' ,'l(lHlll>Jl' !l „.\ie.>1yapax·, itiap,\l(ll[l'H'l'<! 
Ha:iap (rl;) 11e•1aTH1>1:-: crp<1nrrn) 11a:-:o:i:11111rr:-:ci1 H {lCi:iacr
l!O.\l . .\pX!lHC ! J11pe;\b:\<1;1a. 

1) I'. .\. I<' Hz\' 1.: H ~: .lí1 111„;,·s nf j•lu1r1111u·/.,·/ f,.;t,·1Í1• 
]\

0

1/ ru· .1 1•1111/rif111//,„, /()Ifi' /ií,,'(11(.1/ 11/ /hr jJ/,1!/'111'/"!! ''! 
tf1•· 1'r1111111111,if.1/ f'11Í{/'Í1' ,Ju tf„; (;1111r1//1111 1//1!/'/„ ( /.!)/,')' 
/[l:!:l ) 

'1'1!1· ,'-'1'\'f'!l'! 11!1ann:1".\' of \'tJfl!!l!llllit.\ <lf l'n\~1ir •::'t;1-
ldi:-:h1'd in l~I\:\ 1,,- /. [\~f/_:,í1· n1td !wHri11.!! tii\' titl1 1 „!11 
t.!ie (:11ardi11n .\1;u:!t·" fun\·U<nH'd orih· f(JJ' IO ,.(~ar.-;, 
P!wi·nnH'.is:t J-\nz:ir':, puLili(• 111'.ii\·itiv:i .lr-:;11 lo t!if• di:-:
nqd·iou of !ti:-: <'H!Tt·i·r and tltt· \\'itlidra\nd ul' lli~ li(•t•ru·t· 
of phnr111111·t·11t,i('I! 1 fH'H('f i('t·. 1 h',t aili·d dat 11 011 t lll' n·h1 ! t·d 
!11tpf1(•ni11g:-: nrt• nt di:-:11n~nl in t!1l-' (i;) 11a~:•: 11wi1toir·:-: of 
11hnnt1n(·i~t l'-az1i1· 111 1.,. !'011!!<1in1 !11· < 't111nt,\- :\r('!ii\T~ ;u 
X Y ir(·.:-.:y h1\1.11. 
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llr. _.\. Fa1.<·kn:-;: fii( 
/rril! l\-<1::.rír. /Ju/1.11 ::1//' 
„Ú rr11q; !fi{{" ( •"'t'/r 11! ::.1: „ fi"! .1 1 i !' r 
!U:lS) 

.l/r·111uri1·11 ii1·s .·!1;uffr,'/:crs 
(,'1·,,·rhir•/i/ 1 rf1·r .·ljl'ill!i'/;1 
(,'1·11111111/1· f',,f~trir ( /.11/:\ 

Ili<· zw„it(· Apot.h1·k1· dt·r (lt'!11t·in(h· ['olgii1· ltut :\pp-
1lit·k1·r [\·1i11 l..::a"/.1Íl' ir11 .lnhr(· l!JJ:\ z11:-;t:11Plt·!~t·l11·:t\'h!. 
[Jit•i-:t- 1.11111 .• 1n·n11g.\ ni" (:-'t·l111l"/.t'!l_!.!t'l) L1·nn11nlt· :\ftP· 

tht·kt· \\"dl' 11111·1· ntir l(l .Jnli1·1' iu1 !lt·tl'i(d„ \\'t•il 1l:i:-; jiilH· 
Endt· :-;Pit11·1· K.nlTÍt•n• Ín d1·r <"iff1•1it li('lien L:111fl,nhn. 
.!.!lt•i1·h·1.l'itig H.l.lC'!J djp \\'ic[l'J'l'\lflll\.!.! 1[1q· ]lt'f11gnÍ,.; Zlll' 

Fol!.!1• ltat·tt'. l'l•t'r :tii diP:; :.:tPht·n i11 (lt·r ..\bfa:.::.:1111g 1lt·:.: 
:\pi;tht'kt·i·:.: I\nz1i1· „:\f1·i11e .\fl'1noin·Jt'. (Ji;) 111a:.:1·hi11~·n
"1':-whrit·l1t'!lí' ~l'it1·111 nu:.:fiilit'li(du· llat1·11 ztll' \·Prfii!.!UJH!. 
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