Szemelvények a 600. éves Kecskemét
a

Múlt alkalomm:aJ. szó gyógyszet'eket az
volt Kecskemét gyógysze1·ellátás·á ról a patilka néillküli
rég[ időben., majd a város
első
gyógyszert.áráról. A
második·r ól, a ma is· műkö
dő -Szabadság téri gyógyszertárról a lev.éltár.ban a
·következő adatok találliatók:
Hacjagos A ·n drás gyógyszerész 1820-ban a kiráil.yi
helytartó tanácshoz azért
f Q·lyamod~k, hogy Ke<:skemét€n
ál·l íthasson · fel
gyógyg.zertár~t.
Ezért tehát ,, ...a városi tanács kihallgattatna rende-ltetett az
iránt, val.jon a második
patika felállitásá·nak szü·k! sége fenn forog, és tegyen
! véleményes
jelentést''.
(Mármint a városi tanács
a helytartó t.a:náeSfl'bak.~

1111

patikáj·á tyól sz.e-Pezzék be. A tanács azonban olyan hatá1·ozatot hozott, ho:gy ,,ezent·úl a vá~os részére szüksége<> orvosi szerelt évenként f elváü.tva wereitessenek be mmd=k ét patikából.'' (1843. ta:n. jkv. 70.)
A gyógyszertár további sorsáiról ugyancsak a
kecskeméti
levéltái·ban
őrzött
i1"atakból értesü·l hetünk. Ezek szeiint Anő

azonban ő is eladta a patill~át Farkas I,g nác izs·á1{i
•

gyó.g yszeresz.nek.
Keea~en1éten
közisme1~
és

csakham.ar
megbecsült

személy lett a népszerű
,,N·á ci bá-cs·i'', alti nemcsak
patilrus, hanen1. humoros,
t·r éfát kedvelő em·b er, nagy
vadász vo1t, és jelentős
közéleti szerepet is töltött

be a városban.
A patikát később l\:ö-.

gyal Antall. . h·at évig -J?lŰ
kodött
Kecskeméten
és
1848. augusztus 7-én kelt
oikmáfily alapján 8-00-0 pen.gőf-01„intokér.t eladta pat.iltáját Scheftsik Istvánnak,
alcitől vis-z ont 1853. novemberében Machleid Afa,j os
vette meg. ~íressé vált
J,arokenőcsével:~
cs·akha.mar f ellendí·t ette a patika

:Gösen vez€tte fiával, Fa1·kas · Bélávail., · aki :azo11:ba.n

Családi dráma tö1~tént
vasár.n ap, késő este Vá1„osföldön. Fekete Lajos 40
:éves földműves, ittas állapotban éi·kezett haza Városföld, III. ke-r ület 93.
szám alatti he:í.zába. A i„észeg, ra:biátus ember összevesze'tt a feleségével, akit.
hat g)1 e1·mel\:ével együtt
valamennyi 14 éve-11. aluli
ldzava1·t a lakásból. Fek-ete ezután dühét a búto-

ment a Ki·s lrunfélegyháza
és Kunszállás l\:özött levő
vasút.i töltés·h ez, s az arra
haladó 718-as számú sze„
mélyvonat. alá vetette ma„
gát, amely halálra gázolta.
A sze1„encsétlenség, s az azt
megelőző l{ö1„i.il111é11y€'1\. tisztázása ügyébe11 a 1„endör·
ség fo1)1 tatja a vizsgálatot.
Hétfőn
hajnal·ban egy
n1ásik öngyill{osság történt
a Soltvad·l\:e1·t Kis·I'.::ő1·ös l\:ö-

1937~ben

tragiktts hirte:lenséggel elhunyt. A fe!Szabadulást sajnos Fa.rl:cas Ig„
nác se111 érte m-eg, mert
1'94-1-b:en váratlan.u l meghalt.
Egy ko·r i
pa t:i.k ája
azonban i11-0st is nlűl\:ödi·k,
inint
Kecsl~e1né·t
legnagyobb
g)rógyszertára, és
srol·g álatot
A városi tanács aján- forgallmát és országszerte éj jel-nappaili
ló felterjesztésére 1821-ben ismert nevet vívott ki ma- lát el.
Hajagos András meg is gának. 1:887. novemb·e rében
Lóránd Ná11dor
kapia az en:g edélyt, melyhez azio·nib:an a következő
előfeltételek vo·lta!k lkötve.
1. ;,Hogy az oly helyen
áiJJítassek fel, mely a nagykö~önség

kényie1mére szol-

· n '';
ga, i JO·
2. ,,Hogy mindaddig, míg

a me·gyei orvos á!Ltal meg
nem Viizsgáltatik, sem a
ci·m et kifüggeszteni, sem
aibból orvosi szereket kiadni nem szabad''. A patika

a

rómail lkaitholi•kus
egyháznak piae melletti

épületében állíta;to·tt fel í1. .j·a Ball:a egyko,r ú feljegyzései:ben
és Fo.r gó
Györ'.g y megyei orvos által
tö11; ént megvizsgálása után
,,M.átyás !{irály'' elnevez.és
alatt 1821-ben nyílt meg.
Haj:a gos And1·ás patil{ájá·t 1837-ben M.e1l·i•k JóZLSef
, gyógyszerész vette meg,
majd tőle 1:8 42-ben Angyal
Antal ve·tte át és ezt a
tényt a vá·t·osi t.anácsnál
azzal a hozzáfűzött }{érelen1111-e l jele·ntet.t-e b:e, ho.g y
a vá1·os szá1n·á ra az al{,kor.i
egészségí1.gyi inté·zm€nyek11ie·l\: hivatalosan szü1{séges
1

rak1„a

osszpontosította,

Is zötti vas(itszakaszon. A 909...

összetö1„te az amúgyis szegényes la1\:ás be1"endezését. ·
Ezután fe1gyújtottc1. lal\.ása
mellél<helyisé gét, majd eltávozott otthonról.

es számú vonat elé vetette

magát Opauszl-;:i Má1·i~.' ~9
é·'.;es Sol t\radl{el't, Kulso„
cs<:1 1Jo1„ 104.. szá1n alatti !~
l\:os. A fiat.a l nő sé1'tilése1A t.űzoltóságnal\. sike1~t11t 1Je a 11el,rszíne11 belehalt. A
a tüzet elo1tar1ia, s így je- szer·e11c·se:·tl. enseg
, .
t··1g,re'ben
J
le11tősel)b l\:át~
ne1n }{elet}{ezett. Fe1<ete Lajos .azo11- vizsgálat i11dt1lt.
ban tov<:íbb dül1öng·ö tt. KiG. G.
1
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