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A pécsi Gránátalma gyógyszertár 200 éves története 

Ács-Sánta Magdolna 

Non sibi soli vil'ere, sed aliis proficere! 
A'e csak a magzmk has=nára, hanem mások javára éljünk.' 

(Assisi S=ent Ferenc) 

A XIX. század első évében Baranya vfilmegyének 
négy gyógyszertára van: három Pécsett és egy Mohácson. 
A pécsi „Szerecsen Patika „ 1697-ben, az „Arany Sas Pa
tika" 1788-ban, a „Gránátalma Patika" 1796-ban léte
sült. Az lrgalmasrend Gránátalma Gyógyszertár működé

sének engedélyezési dátuma: 1796. december 9.: „Örök 
idökre adta II. Ferenc Apostoli Király 12944/1796 szám 

alatt." [3]. Ez volt Pécs város harmadik gyógyszertára, 
amelynek 200. évfordulóját a közelmúltban ünnepeltük. 

Néhány adat az lrgalmasrendró7 

Istenes Szent János - családi nevén Czindad János -

V. Károly császár hadseregének egykori vitéz katonája, 
küzdelmekben gazdag fiatalság után föltette magában, 
hogy hátralevö életét a keresztény felebaráti szeretetnek 
szenteli. 1540-ben egy kis kórházat nyitott Granadában és 

ebben olyan páratlan szeretettel és önfeláldozással ápolta 
a betegeket, hogy mások is példájának követésére buzdul

tak. Ebböl a szerény kezdetböl nött ki az újkor legna
gyobb betegápoló szerzetesrendje, az lrgalmasrend. Az új 

rend hivatásának megfelelöen eleinte inkább laikus „test
vérület", mint valóságos szerzet volt. 

A betegápoló közösséget 1571-ben hagyta jóvá I' Pius 

pápa, és a Szent Ágoston rend szabályait kellett követni

ük. 1617-ben I'. Pál pápa szerzetes rendnek ismerte el. 

szabályzatukat megerősítette. 
Az lrgalmasrend célja, hogy a „szegény és elhagyott 

betegeket, vallás és nemzet különbség nélkül, lehetőleg 
ingyen gyógyítsa, ápolja testileg úgy, mint lelkileg." 

1624-ben a koldulórendek sorába iktatták. A rend hamar 
elterjedt egész Európában. Magyarországon az elsö rend~ 
ház 1650-ben létesült. 

Az Irgalmasok Rendje élén a generális rendfőnök, az 
egyes tartományok élén a tartományfőnök (provinciális). 
a rendházak élén pedig a perjel (prior) állott. A világon je

lenleg 194 irgalmasrendház működik. 
1856-ban IX. Pius pápa és !. Ferenc József császár és 

király hozzájárultak a magyar rendtartomány n1egalakítá
sához. 

A történeln1i Magyarország területén a rendnek 13 
gyógyszertára niűködött. Ebből 2 a XVII. században, 7 a 
XVIII. században, 4 a XIX. században alapult: 
Szepesváralja (1650?), Pozsony (1673), Eger (1728), Te
mesvár (1737), Pápa (1757), Kismarton (1760), Nagyvá-

rad (1760), Szakolca (1773), Pécs (1796), Vác (1808), 
Zágráb (1804), Buda (1815), Szatmár (1839). 

A rendbe való fölvétel feltétele, hogy a belépő, min
den mellék-célok kizárásával, egész odaadással Isten 
szolgálatára szánja magát, a rend szabványai szerint, a be
tegek gyógykezelése és ápolása által. Akik orvosokká, 
vagy gyógyszerészekké óhajtották magukat kiképeztetni, 
azok-iól megkivántatott, hogy már belépésük alkalmával 
érettségi, illetőleg végzett hat gimnáziumi, vagy evvel 
egyenértékű bizonyítvánnyal bírjanak. A rend ezen fel

sőbb tanulmányokra csak akkor küldte tagjait, ha a novi
ciusi idö eltelte után az illetök valamelyik kórházban több 

éven át betegápolói szolgálat ellátásánál igazolták arra 
való hivatottságukat. A fölvétel iránti folyamodványokat 

az 'Irgalmas Rend Főtisztelendő Tartomány-főnökéhez', 
(Budapest ll). kellett benyújtani. Csatolni kellett az isko
lai és az orvosi bizonyítványokat (egészségesnek kellett 
lenni), a keresztlevelet, a bérma!apot, valamint a szülői 

beleegyezést [ 19]. 
Az egyetemi gyógyszerészképzés bevezetése (1771) 

után az Irgalmasrend gyógyszerészei is egyetemet végez
tek. Sokoldalú, kiváló szakemberek kerültek ki soraik kö
zül. Többen más, magas rendi tisztséget is betöltöttek, így 
Ürghe (Ferencfi) Imre (1817-1883), Fiizy Szaniszló 

(1830--1903), Thuróczy Kornél (1850--1928) tartományi 

rendfőnökök is voltak. 1942-ben tangyógyszertárrá nyil
vánították a budapesti, az egri és a pápai gyógysze11ára

kat. A XIX. század elejétől a rendi patika vezetője, okle
veles gondnoka rendtag lehetett. 

A mai Magyarország területén az államosításig ( 1950. 
július 3 I-ig) 5 gyógyszertár működött megszakítás nélkül 
a rend kezelésében: Egerben, Pápán, Pécsett, Vácott és 
Budán. Ezek a legrégebbi kórházi gyógyszertáraink. A 
XIX. század közepe óta mindegyik patika a rend szimbó

lumának megfelelően a gránátalmához volt címezve. 

,-1 pécsi Grá11átalnza lJJ'ÓgJ-•szertár létesítéséró'/ 

Pécsett a kapucinusok 1727-1735 között templomot 

és rendházat építettek, ahonnan II. József kalapos király 
parancsára távozniuk kellett. A nemes lelkű és jómódú 
polgár, Krautsack János G_vörgy pécsi molnár és tímár
mester 1795-ben elhatározta, hogy lete lepiti Pécs várose
ban Istenes Szent János betegápoló rendjét, az Irgalmaso

kat. Elhatározását tett követte és alapítványt hozott létre, 
an1ely elnyerte l. Ferenc császár és király támogatását. 

Az Irgaln1asrend bécsi tarto1nányfőnöke - ekkor n1ég 
nem volt magyar rendtarto1nány - 1negbízta f(rautsack 

János Györgyöt, hogy a működéshez szükséges helyszínt 
és épületet kiválassza. Ö a II. József uralkodása alatt meg-

--
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szüntetett kapucinusok volt templomát és rendházát ítélte 
megfelelőnek. 

Az Irgalmasrend szerzetesei 1796. augusztus 31-én 
foglalták el uj otthonukat. A rendházhoz tartozó kert a mai 
Munkácsy utca. Irgalmasok utcája, Fürdő utca és Rákóczi 
út által határolt területen feküdt, s egy patak folyt keresz
tül rajta. Kertészkedésre és méhészkedésre használták. 

A rend reáljogú gyógyszertára mindjárt a beköltözés 
évében megnyilt. 

1859-ben Szentn1iklóssy János, innen Bécsbe elszár
mazott börgyáros - aki mint szegény vándorlegény a rend 
pécsi kórházában gondos és szerető ápolásban részesült -
több, mint 200 ezer forint vagyonát kétharmad részben a 
bécsi. egyhannad részben a pécsi rendházra hagyta. Ez 
tette lehetővé a kórhaz bővítését. 

Az irgalrnasrendi gyógyszertárak kezdetben nem vol
tak nyilvánosak. ne1n is nyíltak az utcára. A pécsi Gránát
alma patika bejárata is a kórház folyosójára nyilt és emi
att sokáig ablakon adták ki az utcára a gyógyszereket. Te
hat a kórház bejárata egyben a patika bejárata is volt. Sze
mélyzete akkor a· folyosóra nyíló oldalajtón juthatott be a 
gyógyszertárba. 

,-t gyógyszertár go11d11okai, vezetó'i 

A pécsi irgalmasrendi patika tagjai, gondnokai a ma
gyar rendi tartomány ideje óta. feltüntetve a szolgálati 
időt. a következők: 

Lá::ik Ödön (1855-1861), 
c\/aisch Tóbiás ( 1861-1863 ), 
l l1ss El iseus 1863-ban a gyógyszertár vezetője, 
Fü::y S::anis::l6. aki gyógyszerészi oklevelét 1861-ben 

B~csben szerezte, 1864-1875-ig a gyógyszertár gondno
ka. 1864-től ö vezette először magyarul a pécsi rend 
számadásait. 1865 és 187 J-ben 715 pengő forint költség
gel renováltana és újra szereltette a pécsi Gránátalma 
gyógyszertárat. 

Piláthy Móric:: ( 1875-1883 ), 
Görey Gyá1fás (1883-1888), 
Zsiska Kala::anl ( 1888-1891 ). 
Kepes Alfréd ( 1891-1893 ), 
Makray Flórián ( 1893-1895), 
Zelényi Lőrinc ( 1895), 
Aíé::es Rupert ( 1896-1 897 ), 
Fehér S::ilárd ( 1897-1900). 
Krach Rudolf( 1900-1905), 
Berec:: Fidél perjel, okleveles gyógyszerész 

(1905-1913), 
Maricsek F ere ne (Irén) ( 1913-1 921 ), 
Fajcsek Egyed(I921-.„). 
1925-ben a rendház tagjai között található, a már em-

1 ített Berecz Fidél az intézet vezetője, s Fajcsek Egyed 
gyógyszertári gondnok, valamint l\~i'erges Györgv okleve
les gyógyszerész segéd, Farkas Alajos nen1 okleveles 
gyógyszerész segéd és l14aricsek Ferenc. 

1926-ban a rend tagja változatlanul Berecz Fidel és 
Fajcsek Egyed. valamint Zöldesi János házgondnok, okle
veles gyógyszerész és Aiajtán Kajetán okleveles gyógy-

szerész, 1933-ban Fajcsek József (feltehetően Fajcsek 
Egyed rokona). J 937-ben Kaczur Bertalan perjelt Kiss 
lucidus követi a gyógyszertárvezetők sorában. 

1938. március 29-én József föherceg és Anna főher
cegasszony egyik gyennekükkel meglátogatták a rendhá
zat és a gyógyszertárat. 

A Gránátalma gyógyszertár további gondnokai: Kiss 
Endre ( 1940), Jekovics Gyula ( 1942), lvity Mátyás 
( 1944). A korábban Vácra költözött Fajcsek Egyed 1946-
ban visszajön perjelnek Pécsre. 

D1: Simon Gyula, aki a felsorolt gyógyszerészekkel el
lentétben nem volt rendtag (világi személy volt), 1947-től 
a gyógyszertár vezetője, gondnoka. (Az 1970-es években 
halt meg Pécsett). 

1950-ben, még az államosítás előtt d1: Simon Gyula át
adja a Gránátalma gyógyszertár kezelését Horváth Kárai;~ 
provisor-gyógyszerésznek és a beosztottjának Nagy Elek 
gyógyszerésznek. 

D1: Simon Gyula 1950. szeptember l-jétől, az államo
sítás után létrejött Baranya megye Gyógyszertárak Nem
zeti Vállalatának gyógyszerészi szakfelügyelője volt. 
1955. szepten1ber 1-1956. december 31-ig, igazgatói 
megbízásból beindította a Dr. Doktor Sándor u. I. szám 
alatti (ma Hungária u.) l 0/6. számú gyógyszertár alagso
rában, mostoha körülmények között, középüzemi techno
lógiával a gyógyszergyártást. Ebből jött létre az J 980-as 
években a nlár országosan is elis1nert 111egyei szintű 

galenusi laboratóriun1. 

Adatok a !IJ'ógyszertár kialakít<istíról, díszítéséró1 
bútorzattiról 

Az Irgalmasrend templomának keleti oldalán a föld
szintes patikaszarnyra csak 1884-ben építettek emeletet. 
Homlokzatát 1891-ben - a temploméval együtt - Kirstein 
.-Ígoston neoreneszánsz stilusúra építette át (/. ábra). 

1927. szeptemberében- idézve a gyógyszertárban fel
lelt. szerző és dátun1 nélküli eredeti szöveget - „a lépcső
ház alsó részéből a főgyógyszerész részére készült egy 
kétablakos szoba, amelyre szintén égető szükség volt, 

J. cibra. Az lrgat111asre11d te11tplo11m a neorenesaíns::.felújitd.s 
után; bal o/dalá11 afiJldszi11te11 a gyógyszertár (lei•. lap l/19i5. 

Pt!cs. lrgalfnasok. te1t1p/01t1a. 191 ?. Kiad: Karl Artúr) 
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:! aJ libra. A „Grd1uita/11uiho::." cirn:err irgafnmsrendi 

patika utcára nyitó bejárattal 

an1enn)/iben a gyógyszertári gondnoknak egy szűk átjáró 

szobán és egy sötét hálószobán kivül nen1 volt rendes la

kószobája." 
.A.. Gránátaln1ához chnzett patika földszinti hon1lokza

tát 1928-ban Hebenstreit Károly készítene. Az utcára nyí

ló ajtó csak 1930-ban készült eL \ehetöséget adva a nyitott 

1nüködésre (2. ábra). Ennek az átalakításnak a költsége 

1138 129.59 fillér volt. 

Itt az en1bereknek nen1csak a testét gyógyították. ha

nem a lelküket is. Egyrnás n1el\ett van az irgaln1as temp-

10111 és a gyógyszertár. Akik lelki gyógyulást kerestek. 

azok beléptek a ten1p!on1ba. akik testit kerestek. azok a 

patikába. akik inind a kettőt. azok n1egtalálták n1ind a két 

ajtót. 
A gyógyszert<ir hon1lokzatának legszeinbetünöbb dí

szei a szi111111etrikusan elhelyezett reliefek. an1elyeken 

jobbról A.szklepiosz. balról l-Iygiea. középen pedíg egy 

gránáta!rna látható (2. ábra). 
Az Irga!n1asrend pécsi gyógyszertára 1950. július 31-

ig. az á\lan1osításig 1nűködött. Diófa borítású bútorzata a 

XVIII. század végén készült XVI. Lajos stilusban. 1nely

nek különlegessége az állványzatokat függölegesen tago

ló pilaszterek fejezetét díszítö stilizált gránátaln1a nyitott 

gyün1ölcsével. A színvonalas enteriőr csehsüveg boltoza

tának íveiben az 1989-i restaurálás folya1nán gyógynö

vény ábrázolások kerültek e!ö: a gyógyszertár eredeti be

járatával szen1beni Hilon. az akkori főhelven. gránátahna 

ágak virágokkal. tem1ésseL középen félbev<igott gránáta!-

111a-gyümölcs tal<ilható. A gránátahna (Punica granatun1) 

halhatatlanságot. feltámadást. a sok rnagja pedig te1111é

kenységet jelképez. A felvágott tern1és hosszú ideig a bö

kezüség attribútun1aként is szerepelt. A középkorban Má

ria erényeit és irgalmát sziinbolizálta. s így vált azután 3.Z 

!rgahnasrend en1blé1nájávtl. 

A valan1ikori sze111élyzeti bejárat falán csattanó 1nasz

!ag (Datura stran1oniun1) ágai és virágai láthatók a gyógy

szerészetet jelképező kígyós kehellyel. 

A inai bejárattal szen1ben két kisebb ívn1ezö található. 

.A..z egyikben csokorba kötött piros gyüszüvirágot (Digita

!is purpurea), a 1ntlsikban n1ák virágát és termését 

(Papaver sornniferum) ugyancsak csokorba kötve lát

hatunk. 

J b) ábra. Jobbra tille a 1e111pfo111, efii'ue a nere;.l!feI 

Zsolnay dis;.kút 

A bejárat és ablak átalakitásakor. az 1920-as években. 

két gyógynövény freskó n1egsen1misült. D1: Köhegyi 

ln1réné a volt Baranya Megyei Gyógyszertári Központ 

1981-1995 közötti igazgatónője felvette a Grazban t3lál

ható irgaln1asrendi gyógyszertárral és az egri, valamikori 

irgaln1asrendi patikával a kapcsolatot. A kapott adatok 

eredn1ényeképpen a szöszös ökörfarkkóró (Verbascum 

plomoides) és az orvosi zsálya (Salvia officinalis) hiány

zott az ábrázolásokból. melyek mindkét helyen megtalál

hatók az itt szereplő gyógynövény képek n1el!ett. A falké

pek restaurálását Fekete Judit és Bleicher András okleve

les n1üvészrestaurátorok végezték. 

A gyógyszertár története a ii. világháború után 

1950. n1tlrcius 30-án a Rákosi rendszer a többi szerze

tesrenddel együtt az irgalmasokat is feloszlatta. tagjait 

összeszedte. 1neghurcolta. 

A Népjóléti Minisztérium 1950.július l-jén- egy hó

nappal a gyógyszentlrak állan1ositása előtt - az irgalmas

rendi kórházat átadta az egyete1nnek. klinikák létesítése 

céljából. Itt hozták létre a II. sz. Belgyógyászati és Sebé

szeti klinikát. A Gránátaln1a gyógyszertár ekkor bezárt. 

n1egszűnt, új funkciót kapott. a kórház része len. An1bu

lanciának adta át helyét. Berendezési tárg:yai. ennek nz 

időszaknak a sze!le111ében. szanaszét kerültek .. A..z énékes. 

funkcióhoz kapcsolódó és n1a 111egcsodált freskói a higié

niSs szempontokat szo!gó.ló rendszeres rneszelések. festé

sek áldozatai lettek .. A.. tisztaságra törekvés jegyében került 

n1üanyag borítc:ís alá az a 111ozaikpadozat, ami megújult 

form<lban a régí alkotó en1berek. n1ajd a restaurátor keze 

n1unkáját dicséri. 

1953-ban. a Gránátaln1a gyógyszertár n1egrnaradt. már 

hiányos bútorzatát védené nyilvánították. s a berendezését 

az akkor rv1arx úton n1egnyíló 10/4 számú - ma Ezüst I-Iárs 

- gyógysze11ár felszereléséhez vitték el. 

1989-ben. az addig an1bulanciaként funkcionáló gyógy

szertári helyiségeket. az egyeten1 (POTE) átadta a Baranya 

Megyei Gyógyszertári Központnak. Így ál!anli kezelésben 

- a helyrehozatal után - 1990. n1Ujus 28-án ismét megnyíl

hatott az egykori irgahnasrendi GránUtaln1a gyógyszertár. 
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Ekkori üzemeltetője a Baranya Megyei Tanács Gyógy
szertári Központja. Ezen a napon, a n1egnyitó ünnepségen 
résztvettek: dt: Kó"hero·i !tnréné, a gyógyszertári központ 
igazgatója. akinek a helyreállitásban elévülhetetlen érde
mei vannak, Pili Zoltán a megyei ranács elnöke. Alayer 
1\!ihá(r püspök. ch: Járor Anllrás megbízott államtitkár. 
dt: l'í.da Alária a Semn1ehveis Orvostörténeti Múzeu1n fő
igazgató-helyettese. Dön1ö1ör Lás::.ló Hilár az Irgaln1as
rend n1agyarországi tartományfőnöke. a restaurátorok és 
még sokan mások. 

A gyógyszertár berendezése 40 évi hányattatás után 
került vissza eredeti helyére. s ha „kissé átalakitva és 
n1egfogyatkozva „ is. az ország egyik legénékesebb mü
emlékpatikáját disziti. A rendi patikák közül ez a legré
gebbi. (iv1egn1aradt a berendezése az egri gyógyszertárnak 
is. ahol az lrgahnas 1'.órház épületén belül van a rendi pa
t:!<„). 

A pécsi gyógyszenár helyreitllítása 2 280 OOO Ft-ba 
k~rDlt. Ezt támogatta: a Baranya ivie&.ryei Tanács 300 ezer 
Ft-tal. a Pécsi \'árosi Tanács 300 ezer Ft-tal. a iv1üemlék
t'elügyelös~g 80 ezer Ft-tal. 

A. n1üern!ék jellegü bútorzat he\~,:reállítása Répay 
Ciúhor kadarkúti kolléga érdeme. aki szen1é!y·esen köz
re:nüködött a restaurálásban. Sajnos a bútorok több 
rnint harmada elveszett, illetve 111egsen1111isült. A hiány
zó elemek helyét bekeretezett zöld mezők jelzik a fa
lon. 

,.\ kirakatüvegen gyönyörű gránáta\111a e111blén1a látha
tó . . .\z officinában a kiadótára mögötti ajtót 111últ század
beli ólrnozott üvegablak díszíti. an1ely szintén Répay Gá
bor gyógyszerész:iek köszönhető. A szines üvegdarabokra 
egy vásárban lelt. összerakta. keretbe foglalta. 111ajd ahhoz 
készitette el az ajtót (3. ábra). 

Az officina kövezete egyedülálló. olyan n1int egy per
zsaszönyeg (4. ábra). A padlómozaikot Kiss Ildikó resta
urátor újítana fel. A csillán Ho1Táth Alárton csiliárkészí

tö alkott2.. 

3. tihrtL A offici1uiba11 a kitulritdra 1nögiJtti ajró 11ui/1 .\·:d:adi 
óltno:ott ü1·egablaka 

-f. úbra . .-1 „Gránlita/11u1"patika o.fficinája 
a felújított padlónw:aikka/ 

1990. május 8-án az Új Dunántúli Napló hírű! adata, 
hogy ... „111egtalálták a pécsi Irgalmas Kórház alapítójá
nak sírját. .. megbontották Pécsett az irgalmasok templo
n1ának kripta kazettáit, ahol a XVIII. és XIX. században 
elhunyl neves rendtagokat, a rangos baranyai e111bereket 
helyezték végső nyugalo111ba. A kripta falán lévö jelzés 
szerint itt ten1ették el a pécsi lrgalmas J(órház alapítóját 
A."raursack János Györgyöt .. „ aki 1733-ban született. 
... és jótékony cselekedeteivel 1796-ban irta be n1agát a 
város történetébe ... „ 

1\z újbóli n1egnyitást követően ,h: Bárdosi Lászlóné 
szakgyógyszerész ( 1990-1995) látta el a vezetői teen
dőket. 

/\ rendszerváltozás után az lrgahnasrend újból birtok
ba vehette egykori rendházának néhány helyiségét. 111ajd 
1992-ben visszakapta a teljes ingatlan tulajdonjogát. 
1992. január 27-én niegállapodást irt alá Dön1ö1ör László 
!-fi/ár és d1: l\c/rJnyi Gábor a POTE rektora. 1nely 111egál
lapodás szerint a klinikákat az elkövetkezendő l 0 évben 
továbbra is az egyeten1 (POTE) niüködteri. Az ódon, he
lyenként másfél méter vastag falak között alakították ki a 
POl'E új Szívcentrun1át. an1elyet 1995. november 2-án 
avattak fel. 

Ma a rend generálisa. vezetője. Dön1ötör László, rendi 
nevén Hilár atya. aki 111ár az államosítás előtt is a rend tag
jaként itt rnüködött. 

/\Népjóléti Minisztérium 87.653/1995. sz. alatti hatá
rozatával a rend visszakapta az államosítás előtti Gránát
alma gyógyszertárának 111űködési engedélyét. A patika így 
került át 1996.jú\ius l-jén a - privatizáció során átalakult 
- Pannonmedicina Rt.-től az lrgaln1asrendhez. Ezzel egy
idöben P Dönzötör László Hilár tarton1ányfönök a jelen 
történehni visszapillantás szerzőjét bizta 111eg a gyógy
szertár tovíibbi vezetésével. 

1995. október 12-től a gyó&,ryszertár provisora ,·Ícs
Sánta Aiagdolna szakgyógyszerész. 
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