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Ráckeve

a mai Pest megye legrégibb települései közé tartozik. Csepel szigetén, a soroksári
Duna-ág partján fekszik. A sziget előbb az Árpádházi fejedelmek, királyok és királynék, majd
a Savoyai család birtoka volt. Ráckeve helyén hajdan Szent-Abrahám-Teleke nevű helység állott.
1439-ben a török betörések elől az Alduna melletti Kévéről menekülő jómódú rácok települnek
ide és Zsigmond királytól szabadságlevelet kapnak. A helységet előbb Kis-Kevének, majd RáczKevének nevezik. [1] Csepel szigetét a törökök kétszer is feldúlják. Ráckeve még 1730 körül is
szegényes faluhoz hasonlít és csak a X I X . században indult ismét virágzásnak. Az egészégügyi
ellátás is későn kezd kibontakozni.
Az első levéltári adatok arról tanúskodnak, hogy 1767-ben még nincs patika Ráckevén. [2] Az
első bejegyzés 17864DÓ1 származik, Marcus Ottó nevű „Apothecarius" működik ekkor Ráckevén.
Nevezetesen a budai Helytartótanács 1786. jun. 27. keltezéssel leiratot inté;: Pest megye illetékes
hatóságához. Az irat — többek között —, felszólítja Marcus Ottó ráckevei apothecariust, hogy
az egyetemi vizsgának vesse alá magát és diplomáját mutassa be. [3] Ugyanezen év aug. 8.-i kelte
zéssel a megyétől a Helytartótanácshoz intézett iratban egyebek mellett olvashatjuk, hogy Marcus
Ottó ráckevei patikus hajlandó magát a rendelkezéseknek alávetni, de a vizsgákat kénytelen elha
lasztani, mert nincs pénze a diploma költségeire és kéri, hogy a vizsgákat később tehesse le. [4]
A Helytartótanács válaszának fordítása a következő: [5]
„Nemes Vármegye!
Ami a ráckevei gyógyszerészt illeti megkaptuk a felterjesztést és a megyének azt válaszoljuk, hogy
a kir. e. ü. normák rendelkezése szerint a szegényektől vizsgadíjat követelni nem szabad. Ennek
a gyógyszerésznek rövid időn beléd meg kell a diplomáját szereznie. Amennyiben ennek nem tesz.
eleget, úgy a patikáját más vizsgázott egyénnek kell átadnia. Kelt Budán 1786. okt. 17-én.
Helytartótanácsi Hivatal," (aláírás olvashatatlan) (1. ábra)
Marcus Ottó azonban nyilván nem tett eleget a felszólításnak, mert már 1787-ben Burkhardt (Burghard) András a patikus Ráckevén. Erről tanúskodik ;tz az okirat amelyben Petényi ráckevei seborvos
feljelenti Burkhardt Andrást, hogy nem az előírásnak megfelelően készítette el a gyógyszert. [6] A
vizsgálat Burkhardtot igazolja. [7J O azonban nem kíván Ráckevén maradni és még azon év októberé
ben (1788) kérelmezi Vác város Magisztrátusától, hogy gyógyszertárát Vácra helyezhesse, de folya
modványát elutasítják. [8] Kérését 1790-ben megismétli, a váci Magisztrátus azonban fölöslegesnek
tartja az Irgalmasrend gyógyszertára mellett egy második patika létesítését Vácott.
E próbálkozások ellenére, úgy látszik, hogy Burkhardt véglegesen szándékozik letelepedni
Ráckevén. Ezt igazolja a ráckevei tanácsi közgyűlési jegyzőkönyv több bejegyzése. Az 1789. máj.
5. — 81 sz. tétel alatt olvashatjuk:

/. óéra:

„Burhard (Burkhart-szerzój András Apothecarius Instanciája el olvasván mellyben Hugyei
Pusztákon Gyökereket és Medicinákhoz való Szereket szedetni instálja, mivel a földek Gazda szá
mára Felséged parancsolatja szerint fel vannak mérve. Következendőképpen ezen Magistrátusnak
már földjét fel osztani meg nem engedheti azért a Birtokos Gazdákhoz kívánságának meg nyerése
végett az Instans Utasittatik". [9]
Egy aug. 8-i bejegyzés pedig Burghardt András patikus gyógyszer elszámolását tartalmazza,
a 137. sz. tétel alatt.
A ráckevei Tanács 1791-ben nem kevesebb mint 476.44 forintot fizetett ki gyógyszerek fejében
a ráckevei patika részére. [10]
Burghardt ekkor még jól bírja magát anyagilag: ezt a tanácsi jegyzőkönyv 1792. márc. 16. 106.
sz., valamint a júl. 7. 148. sz. tételei igazolják. Az előbbi két kert vásárlásáról, az utóbbi egy ház
helyre bejelentett igényéről szól. [11]
Adonyi Burghard András nemesember. A pesti kir. egyetemen 1787. okt. 8-án vizsgázott, approbált gyógyszerészmester. A diploma megszerzése után közvetlenül Ráckevére került. Az 1796.
évi gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyv szerint, gyógyszertárát gondosan vezeti, a gyógyszertár
anyagai, készítményei kifogástalanok, rendelkezik az előírt szakkönyvekkel, segédje és gyakorno
ka van. Szorgalmasan gyűjteti a környék gyógynövényeit és azokat gondosan szárítva és megfele
lően tárolva tartja. A jegyzőkönyv aláírója Retteg Ferenc megyei fizikus. [12] (2. ábra)
Érdekes bejegyzés olvasható a ráckevei tanácsi jegyzőkönyv 1798. aug. 24-i 139. sz. alatt:
Retteg vármegyei fizikus beadványa „Buchard" (Burghard) ráckevei patikus ellen, mely szerint
Burghard adósa maradt 24 forinttal. Burghard válasza: O nem köteles „patikája egypár visitációjáért három-három aranyat fizetni". [13]
A következő adat 1801-ből származik. A megyei orvos jelenti, hogy ,,A Ráczkevei el romolva
volt Apotheca Megye hell orvos Urnák a mai napon kelt Jelentése szerint hibáibul annyira meg
tisztitatott s oily jó féle orvosi szerekkel provideáltatott, hogy minden orvosságokkal éleiknek bizo
dalmát méltán érdemellye." [14]
Valószínűleg ekkor már Gessel Ferenc a ráckevei patika tulajdonosa, aki később is sokat költ
a patikára.
Giessel Ferenc 1803-ban és 1804-ben 2.060 forint kölcsönt vesz fel Müller Ferenc pesti patikus
tól ráckevei patikája felszerelésére, amit törleszteni nem tud. Kintlévőségeit sem tudja behajtani.
1809-ben panaszt nyújt be a Tolna megyei Magisztrátushoz, amelyben azt panaszolja, hogy a grabóczi ,,Rátz Klastromosok" 60 Frt-tal tartoznak. Tolna megye bírája, Zbiskó József azt válaszolja,
hogy az ügyet kivizsgálták. Az orvosságokat Michaelevich Melanins a klastrom volt elöljárója,
nem a klastrom részére, hanem saját szükségletére vásárolta. [15]
Giessel végül is teljesen eladósodik. 1811. év Szent András havának 27. napján három pecséttel ellátott
végrendeletet helyez el a ráckevei levéltárban. A végrendelet a közgyűlési tanácsi jegyzőkönyvben 3656.
sz. alatt van bejegyezve, míg közvetlenül utána a 3657. sz. számon az olvasható, hogy Giessel terhére
a Pesten bemutatott adóslevél alapján 2060 forint tartozás betáblázása került (intabuláltatott). [16]
Időközben, 1808-ban Pintér József ráckevei gyógyszerész nevével is találkozunk a feljegyzések
között. [17] Róla több adat nem került elő, azonban valószínűleg a fia az a Pintér József ráckevei
patikus aki Schuster professzornál végzett tudományos munkát. Dolgozatának címe: Gyógyszeres
értekezés a vasanykémlétről (Cyanuretum ferri) és a fojtósavas higacsról (nitras hydrargirosi),
(Pest, 1829). [18]
Ezidőtájt a ráckevei patika sűrűn cserél gazdát. 1823-ban Chudik János „Apothecarius" nevé
vel találkozunk Ráckevén. Egy bejegyzés: Chudik János apothecarius megegyezik Kuzovits Mi
hály özvegyével, hogy az orvosságok árának hátralékát borban egyenlítse k i . [19]
Érdekes adat Örkény Ferenc József 1835—36-ból származó, Ráckevére vonatkozó adata. „Va
gyon itt gyógyszertár is, mellnek tulajdonosa Ofen Alajos Ur". [20]

2. ábra

A név valószínűleg téves, mert a későbbiek során Okén Alajos, sőt Okenfusz Alajos nevével egya
ránt találkozunk egyidejűleg a ráckevei gyógyszertárral kapcsolatban. A fentieket igazolja az 1840
szept. 9-én kelt gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyv:
„Rácz-Kevi városában létező Szt. Háromság című Gyógyszertár mellynek tulajdonosa Okén
Alajos R. Cath. 29 esztendős született Budán, 1839 esztendőben szereztetett gyógyszerész mester.
Beszél Magyarul, németül, Diákul és keveset Oláhul." A jegyzőkönyv szerint a gyógyszertár kifo
gástalanul felszerelt, a gyógyszerek ,,megvizsgálva jók és hibátlanoknak találtattak". [21]
(Egy 1850-ben kelt bejegyzésben viszont az Okenfusz név fordul elő.)
,,... a helybeli patika melly a város tudomása szerint mindig szabad adás vevés alatt állott s
mellynek eredete bizonytalan jelenleg Okenfusz Alajos tulajdona a ' ház. azonban hol a ' patika
kvan az Uradalomé'...
[22]
Okenfusz 1851-ben távozni kíván Ráckevéról Mexikóba, hol családja tartózkodik és útlevélre
nyújt be kérelmet. A kérelemhez a tanács a következő ajánló sorokat csatolja:
,,Okenfusz Alajos iránt — kiről a Tanács sem political, sem erkölcsi tekintetben nem tud semmi
rosszat s kit békés jellemű egyénnek ismer — egy jó bizonyítvány rendeltetik kiadatni". Az akta
aláírója Joanovics György főszolgabíró. [23]
Görtl Ernest gyógyszerész nevével Ráckevén először 1844-ben találkozunk, bár ekkor még,
mint a fentiek igazolják, Okenfusz Alajos a gyógyszertár tulajdonosa. 1850-ben viszont Dr. Kiló
Károly már Görtl Ernő helybeli patikust panaszolja be, hogy rossz orvosságot készít és távollété
ben diploma nélküli segédje látja el a munkát. 1851-ben Görtl ellen Joanovics főszolgabíró is pa
naszt emel. Görtl a vádakat visszautasítja és ,,alacsony rágalmaknak" nyilvánítja. [24]
Görtl Ernő gyógyszerész, diplomáját 1840-ben szerezte, családos, felesége Jeszenszky Eszter.
Görtl 1844—1859 között működik Ráckevén. [25]
1860-ban a ráckevei tanács már Vargái Antal nevére fizeti ki a gyógyszerszámlát, 51 forintot.
[26] A Magyar Gyógyszerészek Evkönyvében azonban még 1862-ben is Görtl Ernő szerepel, mint
'ráckevei gyógyszerész. [27]
Vargái Antal gyógyszerész 1830-ban született, diplomáját 1855-ben szerezte, ekkor már ráckevei lakos,
mint ezt az adókönyv is igazolja. [28] Tehetős polgár, családos, házzal, földdel rendelkezik. [29—32]
Oláh szerint 1857-ben még az ő tulajdonában van a ráckevei reáljogu, a Szentháromságról elne
vezett patika. [33]
Ugyanakkor a Gyógyszerészek Naptára 1837—74-es kiadásának adatai szerint Zacsovics Iván a
ráckevei patika tulajdonosa. [34]
A különféle gyógyszerészi évkönyvek adatai szerint a század végéig 1879-től Drasnyák Frigyes,
1883-tól Bicskei Béla, 1891-től Wéhner Ede gyógyszerészek dolgoznak Ráckevén. [35—36]
Az előforduló ellentmondó adatokat csak egy esetlegesen előkerülő levéltári okirat tisztázhatja.
A több mint kétszáz éves hagyományai rendelkező ráckevei gyógyszertár a mai Pest megye
egyik legrégibb gyógyszertára. Nem egy tulajdonosa, kezelője igazi hivatástudattal, szakmaszere
tettel látta el munkáját, mint például Burkhardt András, aki szorgalmasan gyűjtötte a gyógynövé
nyeket, sőt elismert hozzáértéssel termesztette is azokat, vagy Okén Alajos aki nemcsak lelkiis
meretes szakember, mint ezt a gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyvei is igazolják, hanem
városának megbecsült polgára is volt.
A ráckevei gyógyszertár a maga idejében jelentős szerepet töltött be nemcsak Ráckeve, de a meszszi környék gyógyszerellátásában is, hiszen a X V I I I . századnak még a második felében is alig ta
lálható patika a mai Pest megye területén.
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Summary
The author attempts to reconstruate the history of the pharmacy of a small Hungarian village, Ráckeve. On
the evidence of the data, based mostly on archival researches, the author scetches the development of the phar
macy from the end of the eighteenth century up to the modern times.
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