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A budai Ország úti (Margit körúti) "Szent István" patika története 

Dr. Zboray Bertalan 

Napjainkban - amikor a gyógyszertárak magánkézbe adása megindult és lehetővé vált 

a gyógy,szertáTak privatizálása, megvétele - nem érdektelen megismerkedni egy múlt 

századi patika alapításának történetével abból a ,szempontbó~ hogy egy többször is tu

lajdonost cserélt gyógyszertárat, milyen magárefogi szerződéssel illetve feltételekkel 

adták-vették elődeink annak idején, 
A címben említett gyógyszertár egyik tulajdonosa a szerző családjának „ őse" .. A csa

ládi hagyatékban őrzött „ Eladási ,szerződés "-bo7 kideríil, lwgy a patika „gyökösjogú" 

(későbbi terminológiával reál.jogú) volt, ami annyit jelentett, lwgy a patika már 18.5.5 

előtt is létezett, tulajdonosa nem csak gyógyszerész lehetett, de a felelős vezetőnek 

gyógyszerészi oklevéllel kellett rendelkeznie., 

A patika tulajdonosainak időrendi felsorolását Sztankai 

Lstván adattára[!] közli, mely szerint a patika létesítésére 

Tóth Ignác gyógyszerész kapott engedélyt a Helytartó Ta

nácstól 1795-ben, aki tudtunkkal csak névrokona volt csa

ládunk patikája megalapítójának, Tóth Jánosnak 

Az első jognyertes tulajdonos gyógyszertárának felsze

relését, berendezését elkezdte, de a patikát már megnyitni 

nem tudta, mivel 1796-ban tűzvész pusztította el az egész 

„Országút" városrészt (/, ábra}, melynek a patika is áldo

zatául esett, A helyreállítást követő évek során Tóth Ignác 

elhunyt, s özvegye - reá\jogon - csak 1810-ben tudta apa

tikát megnyitni.. Az akkor még csak éplllőben lévő város

részben valószínűleg gyengén jövedelmező patikát, az öz-

1., ábra: Az Orsvíg6t városrész és Ujlak fekvése Builán 
(Homolka J. után 1896-han) 

vegy 1816-ban eladta Hoffer Ferenc gyógysz.erésznek, aki 
azt még abban az évben áthelyezte az „Újlak" (Neustift) 

nevű városrészbe (J., ábra). A patika azonban ebben - az 

akkor még gyéren lakott - városrészben sem jövedelmez

hetett valami jól, melynek bizonyíteKa, hogy a következő 

három évtizedben a tulajdonosok 4--6 évenként cserélőd
tek. Véglll 1841-ben Adler Manó akkori tulajdonosnak tá
madt az a gondolata, hogy a patikát visszahelyezi eredeti 
helyére az Ország útra (ma Margit krt.}, Kérelméhez a 

Helytartó Tanács a 16,516/1846. sz. rendeletével hozzájá

rult, Az át- illetve visszahelyezés ellen az úgaimas rend il
letékesei panasszal éltek, ugyanis kórházukban akkor már 

gyógyszertár is működött, A Helytartó Tanács panaszukat 

azonban elutasította és korábbi rendeletfikre hivatkozva 

megerősítette a patika működési jog;ít a "Király-hegy 

utcza 1 L sz" alatt (ma Bem J. u), 
A patika nélklll maradt Újlak számára 1849-ben még 

Adler Manó folyamodott a Helytartó Tanácshoz egy fiók

patika megnyitásának engedélyezéséért, antit meg is ka

pott,, 
A későbbiekben is változtak a gyógyszertár tulajdono

sai: 1852-től Holly János, majd 1853-tól Schwachhojfer 

Lqjos tulajdonába kerlllt mindkét gyógyszertár, Ez utóbbi 

tulajdonostól vette meg 1855-ben a gyógyszertárakat csa

ládunk őse Tóth JtÍIWs gyógyszerész, aki tudtunkkal Mun

kácson (Bereg megye) született és a pesti egyetemen sze

rezte meg gyógyszerészi oklevelelét 1850-ben [2J 

falán nem érdektelen, ha a család tulajdonában lévő, 

"Kelt Pesten 1855" évi Január C)ik napján" datáh „Eladási 

Szerződés" -bői tartalmilag közreadok néhány fontosabb

nak ítélt pontot 
Az L pont szerint Schwachhoffer Lajos gyógyszerész 

eladja a „Szent Istvánhoz" címzett, a budai országúti, va.. 

!amint az ahhoz tartozó ujlaki fiókgyógyszertárat, az 

összes létező felszerelésével - leltár nélkül - Tóth János 

gyógyszerésznek 24 ezer pengőforintért 
2 .. A szerződés aláírásakor vevő fizessen 2 OOO pengő

forint előleget, 
3.Azátadás 1855,. március l-jén fog megtörténni, ami

kor is vevő 8 OOO pengőforintot „leend" lefizetni., 
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4 .. A fennmaradt 14 ezer pengőforintot vevő tizennégy 
év alatt(!), évenként egyenlően 1 OOO pengöforintos rész
letekben, mindenkor „Márczius l-én fizetendi". 

5. A hátrálékos összegért járó 6o/o-os kamatot évnegye
des részletekben vevő „fizetendi". 

[Meg kell jegyeznem, hogy a fiatal Tóth János, a 
munkácsi iparos (kőműves) fia, anyagi segítséget hazulról 
nem kaphatott De az eladási szerződés vitán felüli elő
nyös fizetési feltétele, jó üzleti érzékre, valamint arra en
ged következtetní, hogy a gyógyszertár vásárlásához 
szükséges kezdő tökét Tóth a gyógyszerészsegédi jövedel
méből, ílletve a feltehetőleg előnyös házasságkötésével 
biztosítotra. Sajnos, korán megözvegyült ] 

A 11-ik pontban utalás történik arra, hogy az eladó 
1855 márdus Hén köteles a gyógyszertár melletri egyik 
szobát a vevőnek lakásul átengedni, hogy a gyógyszertá
rakra vonatkozó, akkor már általánosan kötelező éjszakai 
ügyeletet elláthassa. A szerződésnek ez a pon\ja arra utal, 
hogy I óth János akkor már egyedül élt, amit a fennmaradt 
második házasságlevele (1857) is alátámaszt, ugyanis csa
ládi állapotául „özvegy"-ként van feltüntetve 

A szerződés 12 .. pontjából kiderül, hogy a ház, melyben 
a gyógyszertár működöt!, nem volt Tóth János birtokában; 
ezt a „házbér-fizetés" módozatáról szóló megegyezés is 
rögzíti 

A 14-ik pont a korábbi szárnlaköveteléseket engedi át 
I óth János vevő úrnak 

A 16-ik pontban az eladó kötelezi magát a kötbérként 
kifizetett 2 OOO pengőforintot az átadáskor visszafizetni, 
amennyiben a vevő pontosan fizet 

A 19-ik pontban „minden költség vagy dfüak" fizetésé
re a vevő kötelezi magát 

A 20-ik pont leszögezi, hogy az „Eladási Szerződés" 
egy eredeti példányban készült, s az Schwachhoffer Lajos 
eladó tul~jdona, míg I óth János vevő a szerződésről saját 
költségén másolatot készíttethet 

A kézzel írt - a kor (a Bach-korszakban vagyunk!) jog
szokásai szerint, német nyelvű felvezető szöveggel induló 
(2/a. ábra) - 5 oldal terjedelmű, magyar nyelvű szerződés 
utolsó oldalán, a szerződő felek pecsétviasszal megerősí
tett aláírása, valamint a tanúként felkért Ökrös Bálint és 

2/a. ábra: Az 18.55.. évi .Eladási Szerz6dés" els6 oldala 
a német nyelvfl felvezet6 sztweggel 

2/b .. ábra,:· Az 18.5.5.. évi „Eladá.si Szenődés" utolsó (záró) 
oldala a pecsétekkel 

Záhona Ferdinánd ugyancsak pecsétviasszal megerősített 
aláírásai olvashatók (2/b„ (Íbra) 

1867-ben létrejött a kiegyezés Magyarország és Auszt
ria között Ezt követően Pest és Buda is ugrásszerűen fej
lődésnek indult, melynek következtében az Újlak város
rész is népesedni kezdett. A fiókgyógyszertár forgalma 
megnőtt, értéke ezzel megnövekedett, ezért az öregedő 
Ióth János elhatározta annak eladását már csak azért is, 
mert egy tervezet! házvásárláshoz pénzre volt szüksége. 
Ezért kérelemmel fordult - Galló Samu gyógyszerésszel 
közösen - a felelős Magyar Minisztériumhoz a fiókpatika 
„anyásítása" íránt, melyet a hatóság jóváhagyott .. 1874-
ben a gyógyszertár Galló Samu tulajdonába került [3]. Az 
adásvételi szerződésről iratok nem maradtak fenn 

* * * 

Az eddigiekben tárgyalt Országút városrészi „Szent 
István" gyógyszertár, több mint 70 éven át volt a Ióth csa
lád birtokában, ami szó szerint értendő, mivel Ióth-papa 
népes családjából két fiát gyógyszerésznek nevelte, két lá
nyát pedig gyógyszerészhez adta feleségül 

A korabeli szaklapok szerkesztői által évenként kiadott 
zsebnaptárakban [4] a múlt század közepéig visszalapoz
va, nyomon követhetjük a tulajdonosok névsorát és azok 
változásait A legrégebbi (1862) kötetben I óth János neve 
már szerepel, mint a „Szent István" gyógyszertár - fiókkal 
Újlakon - tulajdonosa A Gyógyszerészek Évkönyve [5] 
1883-tól Wimmerth Károly gyógyszerészt tünteti fel, mint 
felelős vezetőt Winrmerth szintén munkácsi származású -
talán távoli rokon is volt-, ezért feltételezhető, hogy Tóth 
János társul vette maga mellé a reáljogú patikába 

Említésre érdemes még, hogy Tóth idősebb fia, az if
;abb Jáno.s, aki 1887-ben Budapesten szerzett gyógysze
részi oklevelet [6], nem vett részt a családi patika vezeté
sében, ugyanis a már említett Gyógyszerészek Évkönyv
ében - 1887-től, az 1900-ban bekövetkezett haláláig - a 
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budapesti Király u .. 51 szám alatt működő „Isteni Gond
viselés" gyógyszertár tulajdonosaként szerepel 

Tóth második fia József- diplomája megszerzése után 
- 1902-töl lett a patika tulajdonosa Közel három évtize
dig vezette a gyógyszertárat, többnyire alkalmazottak köz
reműködésével, ő ugyanis amolyan „világfi" volt, utazott, 
járta Európa országait Végül 1928-ban eladta az állagá
ban már elöregedett gyógyszertárat Kerpel Pál gyógysze
résznek Az új tulajdonos a patikát rövidesen a ferences 
rendház mellé telepítette át, ezzel lehetőséget adva Tóth 
Józsefuek arra, hogy a korábbi terveinek megfelelően, a 
patika helyére emeletes bérházat építtethessen. 

A „Szent István" gyógyszertár évei azonban már meg 
voltak számlálva A IL világháborúban, Buda ostromakor, 

az épület súlyosan megrongálódott, újjáépítésére nem ke
rült sor 

IRODALOM 

1 Sztankai !. A budapesti gyógyszertárakra vonatkozó adatok 
Budapest, 1935 165 oldal - 2. A Pázmány Péter Tudomány
egyetem anyakönyve, 1850. Jl köt - J Fővárosi levéltár VI 
807-1874 -4 Schédy ~ándor (szerk) Gyógyszerészek Naptá
ra, 1862 - 5 Koritsánszky Ottó (;zerk.). Gyógyszerészek Év
könyve, 1883 - 6 Budapesti Orvostudományi Egyetem anya
könyve, 1887. II köt 
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