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A kórház története 
 

A Mátyás király korában még virágzó Baja történetét 
a másfélszázados török hódoltság döntően 
meghatározta. A török megszállás alatt elnéptelenedett 
település 1687 – a felszabadulás – után kezdte felszívni 
a környező települések lakosságát, és lélekszámban 
rohamosan gyarapodott. A település töretlen 
fejlődésének bizonyítéka, hogy 1696. december 24-én 
I. Lipót szabadságlevelében Baját szabadalmazott 
kamarai mezővárossá nyilvánította. A kedvező 
földrajzi fekvés és a virágzó kézműipar lendítette előre 
a várost és annak polgárait. Ezért már 1780 elején 
megfogalmazódott a kórház építésének a gondolata. A 
kórház építése végül is 1793 elején kezdődött és 1795. 
augusztus 10-én (egy évvel korábban, mint a pesti 
Rókus kórház) be is fejeződött. 

Az új kórháznak két részlege volt: egy „kórosztálya” 
és egy „gyámosztálya”. Az 1840. május elsejei hírhedt 
bajai tűzvész 70 ember halálát, valamint 1282 lakóház 
és középület – köztük a kórház – pusztulását okozta 
[1]. A tűzvész után újjáépített kórház a 19. század végé- 
re már nem felelt meg a kor követelményeinek, ezért a 
város vezetősége új kórház építéséről határozott. Az új 
kórház 1903-ban 5 új épülettel és 200 ággyal kezdte 
meg működését. A II. világháború idején már 9 fekvő- 
beteg-osztály működött, 643 ággyal. További 
pavilonok építése után, 1977-ben az ágyak száma 
elérte az 1014-et [2]. Az utóbbi évtizedekben épültek a 
belgyógyászati pavilonok, a diagnosztikai épület, 
továbbá a régióban építészetileg és műszerezettség 
szempontjából is kiemelkedő színvonalú, 2004-ben 
átadott műtő-blokk és intenzív osztály, azonban az 
ágyak száma napjainkra már 600 körülire csökkent. 

 
A kórházi gyógyszertár kialakulása és működése 

 
A múlt század elejétől rohamosan növekedett a gyári 
készítmények (ahogy akkoriban nevezték 
„specialitások”) felhasználásának aránya a 
magisztrális készítményekkel szemben, ezért a 
kórházakban általában nem volt szükség klasszikus 
gyógyszerészi munkára, így gyógyszertárra sem. A 
bajai kórház a szükséges gyógyszereket alapítása óta a 
városi gyógyszertáraktól vásárolta, a mindenkori 
érvényes „Taxa medicamentorum” árain [3]. A város 
öt gyógyszertára közül mindig az kapta meg egy évre 
a szállítási jogot, amelyik a legnagyobb engedményt 
adta. A patikusok azonban 

hamar rájöttek, hogy az évenkénti egymásra licitálás 
anyailag kedvezőtlen számukra, ezért megegyeztek, 
hogy mindig csak az egyikük ad valami csekély 
kedvezményt, és ebben évenként váltották egymást. 
Így a kórház gyakorlatilag a hivatalos árszabás szerinti 
árakon szerezte be a gyógyszerszükségletét. A 
gyógyszerekre fordított összeg ekkoriban még nem 
volt túl magas. Például 1939-ben az éves 
gyógyszerköltség 27 000 pengőt tett ki, ami az akkori 
igazgató főorvos évi fizetésének négyszerese volt [4]. 
Később már az Országos Egészségügyi 
Anyagraktárból lehetett a gyógyszereket beszerezni. 

Akkoriban a gyógyszereket a főépület lépcsője 
alatti kis helyiségben, majd ennek az épületnek a 
portás- fülkéjéből kialakított „gyógyszerraktárban” 
tárolták. A gyógyszereket kezdetben az apácák 
főnöknője, majd később már szakemberek, Pogonyi 
Nándor röntgenes főorvos, majd a belgyógyászat 
egyik alorvosa Abonyi József kezelte [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ábra: Kósa Imre a Bajai Kórház intézeti gyógyszerésze 

1951-1967 között 



 

 

 

 
 
 

A kezdeti évek 
 

1950 végén, Burg Ete igazgatósága alatt az Egészség- 
ügyi Minisztérium engedélyezett egy intézeti gyógy- 
szerészi állást, amelyet Kósa Imre (1896-1967) 
tölthetett be 1951. január elsejétől. Kósa Imre (1. 
ábra) az ezt megelőző időszakban a „Városi Drogéria” 
tulajdonos vezetője volt. Felajánlotta a kórháznak a 
drogériája bútorzatát, amelyet az intézmény méltányos 
áron megvásárolt [3]. 

A kórház gyógyszertárának alapítása egybeesett az 
ápolást végző apácák elküldésével, a kórházi egyházi 
szertartások megszüntetésével. Ebben az időszakban 
dúlták szét a kórházak egyházi életét, és az ország 
több kórházának kápolnája „feleslegessé” vált. Így 
Baján is az üresen maradt kórházi kápolna 
helyiségeibe telepítették (ahogyan Szentesen, vagy a 
budapesti Szent János Kórházban is) az újonnan 
szervezett gyógyszertárat (2. és 3. ábra). Érdekesség, 
hogy a 2. és 3. ábra fényképeit Kósa Imre 
fényképezte. Lelkes amatőr fotósként több díjat is 
nyert, így nem meglepő, hogy drogériájában 
fényképkidolgozással is foglalkozott [6]. 

A munka 1951 februárjában meg is kezdődött, 
annak ellenére, hogy a gyógyszertár működési 
engedélyt csak 1952. március 18-án kapott 83-1/8-
5/VII. I.o. számon. Kósa főgyógyszerész mellett egy 
nem diplomás, 

 
 

3. ábra: Patikarészlet az ’50-es években 
(Kósa Imre felvétele) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra: A kápolna helyiségeibe telepített kórházi 
gyógyszertár (Kósa Imre felvétele) 

gyakornoki végbizonyítvánnyal rendelkező 
gyógyszerész, Hetényi Rózsa dolgozott. Munkájukat 
később két gyógyszerész-technikus (ma gyógyszertári 
asszisztens), előbb Pajor Gyula, majd Mihalovits 
Mária segítette. Takarítónő nem volt, a takarítást és 
mosogatást egy idős, kórházban ápolt elmebeteg férfi 
(Péter bácsi) végezte [4]. 

A gyógyszerforgalom ebben az időszakban nem 
adott túl sok munkát a patikában dolgozóknak, annál 
többet az adminisztráció. Akkoriban már megindult a 
Streptomycin hazai gyártása, amit limitálva kaptak a 
kórházak. A felosztását (Baján havi 100 g) egy 
bizottság végezte, amelynek minden döntéséről – pl. 
hogy ki mennyit kap – jegyzőkönyvet kellett felvenni 
[3]. Emellett minden gyógyszer, kötszer és egyéb 
gyógyszertári anyag forgalmát kartonon kellett 
nyilvántartani. A legnagyobb adminisztrációs 
gondot azonban a „tervezés” okozta. Éveken 
keresztül minden osztállyal, minden szerre 
vonatkozóan, előre meg kellett tervezni a várható 
felhasználást, ezzel is segítve az akkor még 
gyermekcipőben járó állami nagykereskedelmet és 
gyárakat. 

Később, ahogyan enyhült az adminisztrációs teher, 
úgy fejlődött a gyógyszerészi munka. 1958 tavaszán, a 



 

 
 
 

bőrosztály elköltözésével (Cseh Imre igazgatósága 
idején) a gyógyszertár a kápolnából egy tágasabb 
(170 m2-es), a gazdasági épület 6 helyiségből álló 
részébe költözhetett. Itt már minimális mennyiségben 
állítottak elő steril oldatokat, infúziókat és injekciókat. 
Az infúziós oldatokat szűrőpapíron megszűrve, 
normál folyadéküvegbe töltötték, parafa dugókkal, 
pezsgőkötéssel zárták le, és a II. világháborúból 
megmaradt kicsiny autoklávban sterilezték. A kisebb 
mennyiségű steril oldatokat használt éteres üvegekbe 
töltve, használt (átszúrt) penicillines dugókkal és a 
villanykörték fém csavaros részével zárták le és 
sterilezték. Ez a technológia akkoriban előrelépés volt 
az azt megelőzőhöz képest, amikor is az osztályokon a 
műtőssegédek egyszerű forralással állítottak elő 
„steril” oldatokat. Az így elkészített oldatokat 
lombikokba töltötték, vattapamattal zárták le, és 
körülbelül egy hétig használták infúziós célra. Az 
infúziós oldatok készítéséhez használt „desztillált víz” 
a mosodában működő gőzzel fűtött mángorló 
kondenzvize volt. Az infúziókat abban az időben 
irrigáló kannából gumicsövön és egy tűn keresztül 
juttatták a vénába, majd az eszközöket kifőzéssel 
„sterilezték”. Mindezek ellenére néhány hidegrázást 
kivéve nem történt semmi komolyabb baj [4]. 

A termelési napló szerint 1961-ben már évi 3370 db 
steril oldatot állítottak elő (összehasonlításként 
1995-ben 96 390 palackot). A krisztalloid oldatok 
mellett a legjelentősebb forgalmúak a Neotonocain, 
Tetracain és Procain, valamint a 33%-os Natrium 
bromatum és a 10%-os Natrium jodatum oldatok 
voltak [3]. A steril oldatok előállítása a megnövekedett 
igényeknek meg- felelően, gyors tempóban 
emelkedett, így a gyógyszertár kollektívájához még 
ebben az évben csatlakozhatott a friss diplomás Pápay 
Tamás (1936-2006) gyógyszerész. Pápay Tamást (4. 
ábra), aki 38 éven keresztül vezette a kórház 
gyógyszertárát, 1956 októbere után ejtette rabul a 
„patika-szag”. A forradalom idején volt első éves 
gyógyszerészhallgató, amikor is az oktatás szünetelt 
az egyetemen, ezért hazaküldték őket. Akkortájt az 
egyetemisták körében elterjedt a hír, miszerint az 
oroszok összegyűjtik és elviszik az egyetemi 
hallgatókat. Ezért az orvosegyetemisták közül, aki 
csak tudott, az ismeretségeit felhasználva, bevonult 
kórházi gyakorlatra, abban a reményben, hogy a fehér 
köpeny majd megvédi őket az elhurcolástól. Pápay 
Tamás Bánhidy főorvos segítségével, a bajai kórház 
gyógyszertárában tölthette gyakorlati idejét. 1957 
februárjában újra indult az egyetemi élet, ám akkorra 
Pápay Tamás már elkötelezte magát a kórházi 
gyógyszerészet mellett, és Kósa főgyógyszerész is 
számított rá a végzést követően. 1961. február 20-án, 
diplomája átvételének másnapján, már munkába is 
lépett a bajai kórházban. Ugyanebben az évben kezdte 
meg munkáját a kórházi patikában Fazekas István 
nyugdíjas nem okleveles gyógyszerész, és Francsovics 
Ágnes kiskorú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra: Pápay Tamás munka közben 
 

 
kisegítő, aki később vezető asszisztensként dolgozott 
nyugdíjazásáig. 

Ebben az időszakban egyre több KGST-s gyógyszer 
került forgalomba, mégis gyakoriak voltak a 
hiánycikkek. Kósa Imre szakmai tapasztalatával és 
alapos felkészültségével, minden nehézség ellenére, 
igyekezett kielégítő gyógyszerellátást biztosítani a 
kórház számára. 1964-ben a gazdasági épület 
földszintjén, a volt mosoda helyén alakítottak ki egy 
újabb, korszerűbb gyógyszertárat 270 m2  területen [4]. 
A gyógyszerforgalom emelkedett, a magisztrális 
készítmények mennyisége nőtt, az infúziós oldatok 
iránti igény évről évre magasabb lett. Az új 
gyógyszertár pár év múlva már kicsinek bizonyult, így 
elindultak az újabb tervezgetések, de a megvalósítást 
Kósa főgyógyszerész úr már nem érhette meg. 
 

Az „aranykorszak” 
 
Kósa Imre 1967-ben bekövetkezett halála után Pápay 
Tamást nevezték ki kórházi főgyógyszerésznek. Mind- 
össze hat évet dolgozhattak együtt, de Pápay Tamás 
annak  minden  percét  kihasználva  rengeteget  tanult 
idős principálisától. A tapasztalatok mellett a kórházi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra: Az infúziós labor részlete a 70-es években 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ábra: A magi labor a 2000-es években 
 
 

gyógyszerészi szemlélet volt a legfőbb, ami 
meghatározó volt számára. Az akkoriban még 
szakmailag és anyagilag is megbecsült kórházi 
gyógyszerészet vonzó volt a pályaválasztók számára. 
Így az intézetben dolgozó gyógyszerészek száma 
csakhamar háromra növekedett, emellett négy 
asszisztens, és három betanított munkás dolgozott. A 
nyolcvanas évek elején a gyógyszerforgalom már közel 
tízszer akkora volt, mint 1951-ben, és az infúziós 
laborban (5. ábra) előállított infúziók száma pedig 
húszszorosa. 

A gyógyszertár 1982-ben átadta helyét az új 
főzőkonyhának, így újra költözni kellett. Az akkoriban 
éppen felújítás alatt álló szülészeti épület földszintjén 
és részben az első emeletén sikerült a gyógyszertárat 
ideiglenesen berendezni. Ekkorra már tisztán 
kikristályosodott, hogy nem elodázható, egy új, 
korszerű, minden igényt kielégítő, modern infúziós 
részleggel rendelkező intézeti gyógyszertár 
kialakítása. Elindultak a tervezgetések, és „már csak” 
az anyagi javakat kellett előteremteni hozzá. Pápay 
Tamás álmai valóra váltak, és 1985-ben, Maros 
Tivadar igazgatósága idején valóban olyan 
gyógyszertárat adtak át, amely akkoriban az egyik 
legkorszerűbb volt. [Jelenleg is itt van az intézeti 
gyógyszertár, és még ma sem szégyellni való (6. 
ábra).] Ez az új gyógyszertár már olyan csapatmunka 
eredménye volt, ahol a főgyógyszerész koordinálta az 
építész (Neuhauser László) és a gépésztervező (Juhos 
László) munkáját, hogy az valóban minden szakmai 
célnak megfelelő legyen. Az így kialakított patika 
alapterülete már 689 m2 volt. A gyógyszertár így már 
alkalmassá vált a megnövekedett igények kielégítésé- 
re. A következő évtized közepére már 100 millió 
forintból gazdálkodott a gyógyszertár és az előállított 
infúziók száma (96 390 palack) is csúcsot döntött [5]. 
A személyi számítógépek megjelenésével szinte egy 
időben, Pápay Tamás főgyógyszerész – haladva a kor 
követelményeivel – beleásta magát az informatikába 
is. Az országban elsők között vezetett be számítógépes 
gyógyszer-gazdálkodási rendszert, melynek egyik 
szülőatyja is volt. Részt vett a szoftver megtervezésé- 

ben, fejlesztésében, és a felhasználók betanításban is. 
Több mint húsz év elteltével ezt a DOS alapú 
programot, a „GYURIKA”-t, (Gyógyszerek 
Univerzális Rekordorientált Információs és 
Készletgazdálkodási Alrendszere) még ma is sok 
helyen használják. A GYURIKA „fénykorában” a 
legelterjedtebb kórházi gyógyszertári program volt. 
Tóth László, a szoftver fejlesztésében résztvevő egyik 
informatikus, még ma is a kórház munkatársa és 
napjainkban is tevékenyen vesz részt abban, hogy a 
gyógyszertári informatika naprakészen, a mindenkori 
szakmai kívánalmaknak megfelelően működjön. 

A Pápay dr. nevével fémjelzett időszakban a 
gyógyszerészeti tudományok magas szintű művelése 
követelmény volt. A kollégák rendszeres vettek részt 
hazai és külföldi kongresszusokon, ahol előadásaikkal 
és közleményeikkel öregbítették a gyógyszertár 
hírnevét. Ezt igazolja a három egyetemi doktori 
disszertáció is. A Pápay-tanítványok közül hárman is 
vezető kórházi főgyógyszerészek lettek: Zsembery 
Béla, Ábrahám Tibor és Kis Zsuzsanna. 

Az új évezred első éveiben 300 millió forint körüli 
összeg állt az akkor már csak 650 ágyas kórház gyógy- 
szertárának rendelkezésére, amit akkor Pápay fő- 
gyógyszerész úr szűkösnek érzett. (Ma a feléhez 
ugyan mit szólna?) Ebben az időben a 
gyógyszergyárak már jóval olcsóbban és nagyobb 
választékban állítottak elő infúziókat, mint a kórházak 
infúziós laborjai. Így a kétezres évek elején a 
kórházak sorra álltak le a steril oldatok előállításával, 
és ez a hullám 2000 októberében Baját is utolérte. 

Pápay Tamás nyugdíjazása után is aktívan 
dolgozott az intézeti gyógyszertárban, egészen 2005. 
december 31-ig. 2006. szeptember utolsó napjaiban 
még részt vett a MGYT KGYSZ XV. kongresszusán, 
ahol Higyisán Ilona elnök asszony köszöntötte őt 70. 
születésnapja alkalmából, majd pár nap múlva október 
4-én váratlanul elhunyt. 
 

Napjainkban 
 
Pápay Tamás végleges nyugdíjba vonulása után két 
hónapig Kis Zsuzsanna irányította megbízott 
vezetőként a gyógyszertárat. 2006. március elsejétől e 
sorok írója tölti be a vezető főgyógyszerészi posztot, 
amit pályázat útján nyert el. Akkorra azonban a 
gyógyszerészi létszám megfogyatkozott, így az új 
főgyógyszerész csak Szabó Irén szakgyógyszerészre 
számíthatott. Ebben a megváltozott új helyzetben 
Áronné Velez Ilona vezető asszisztensre, Antal 
Vilmosné gyógyszer-gazdálkodási koordinátorra, és a 
többi rutinos, tapasztalt asszisztensre még több teher 
hárult, hogy ezen idő- szak alatt is zökkenőmentes 
legyen a gyógyszerellátás. Emellett az akkori 
főigazgató, Sziegl Zsuzsanna, és Karasz László orvos 
igazgató, nemcsak bizalmat szavazott a gyógyszertár 
új vezetőjének, hanem támogatta is



 
 
 

új szakmai elképzeléseinek a megvalósításában. 
Később Kollárné Molnár Szilvia szakgyógyszerésszel 
nőtt a szakemberlétszám. Ő irányítja a 2010-ben 
megnyílt közforgalmú részleg, a Sugovica gyógy- 
szertár szakmai munkáját. A négy szakasszisztens és 
két asszisztens mellett, még két adminisztrátor és 
három betanított munkás is dolgozik. 

A Pápay Tamás által megálmodott patika 
szakmailag még ma is megfelel a kor 
követelményeinek, csupán az épületgépészeti elemek 
és a műszer-eszközpark amortizációja okoz némi 
gondot. GYURIKA gazdálkodási szoftvert használnak 
ma is, bár a régit leváltotta a tavalyi évben bevezetett 
új, Windows/SQL programverzió, a GYURIKA-
HospiPharma. Ahogyan minden kórházi 
gyógyszertárat, úgy a bajait is sújtja az égető intézeti 
gyógyszerész szakember hiány. A fiatalok számára a 
pálya nem vonzó, ez köszönhető a rendezetlen 
szakmai kompetenciaviszonyoknak, de legfőképp az 
alacsony közalkalmazotti béreknek. Azonban mégis 
elmondható, hogy minden nehézség ellenére a Bajai 
Szent Rókus Kórház intézeti gyógyszertára 
kiemelkedően és naprakészen veszi ki a részét a 
kórház gyógyító-megelőző ellátásában, és így 
biztosítja a kórház biztonságos, szakszerű, folyamatos 
és gazdaságos gyógyszerellátását, valamint a 
gyógyszerek alkalmazásához szükséges információkat 
az osztályok számára. Immáron több mint 60 éve. 

Utószó 
 
Mivel a Bajai Rókus temető a kórház 
szomszédságában van, a „sors” úgy hozta, hogy 
Pápay Tamás fő- gyógyszerész úr sírja élete szeretett 
munkahelyétől, az intézeti gyógyszertártól néhány 
méterre nyugszik. Az általa ültetett bőven termő 
fügefa, nyírfa és a diófák a gyógyszertár körül 
alkalmat adnak arra, hogy a gondokkal és 
problémákkal terhes mindennapokban 
visszaemlékezhessünk elődeinkre, és   életpályájukból 
erőt meríthessünk. 
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