
BUDAPEST, 2009. NOVEMBER 13-15.

A SZABADKAI GYÓGYSZERTÁRAK TÖRTÉNETE

1 2 1 1Bartos Csilla , Bartos Makai Ilona  Ambrus Rita  és Kata Mihály

1 Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézet, 6720 Szeged, Eötvös u. 6
2 Gyógyszertár, 24210 Bajmok, Szerbia, J. N. A. 6.

C
O

N
G

R
E

S
S

U
S
 P

H
A

R
M

A
C

E
U

T
IC

U
S
 H

U
N

G
A

R
IC

U
S
 X

IV
.

Mária Terézia 1779-ben Szabadkát szabad királyi várossá 
nyilvánította. A város előző, Szent Mária nevét  az 
u ra lkodónő t i sz te le té re  á tkeresz te l ték  Mar ia  
Theresiopolisra. Szabadka akkoriban inkább nagy községnek 
volt mondható; ugyanis lakosságának zöme földműveléssel 
foglalkozott. Az egészségügy színvonalát jelzi, hogy a 
városban nem volt orvos, a gyógyítást bábaasszony végezte, 
a betegeket gyógyszerekkel főként a kolostorok látták el, de 
gyógyírt kereskedőnél is lehetett venni.
A következő év óriási fejlődést hozott a város életében: 1780. 
január 10-én a Városi Tanács engedélyezte az első 
gyógyszertár megalapítását. Tulajdonosa Czorda Ferenc 
(1749-1823) pozsegai származású gyógyszerész volt, akinek 
a város háztelket adományozott és fel-mentették az összes 
adóteher és szolgáltatás alól. Ígéretet kapott arra, hogy a 
városban nem nyitnak több patikát. Ugyanakkor a 
kereskedőktől megvonták a gyógyszerárusítás jogát. 
Mindezekért Czordának az akkor érvényes tarifák szerint  
biztosítania kellett a lakosság gyógyszerellátását. Egyéb 
érdemei: több éven át a szenátus tagja volt és kétszer 
megvá lasz to t - ták  város i  konzu lnak ;  Szabadka 
polgármestereként halt meg 1823-ban.
Gyógyszertára a Magyar Korona nevet kapta. Első helye az 
Úri utcában volt, később innét a Szép utca és a Gyógyszertár 
utca sarkán lévő épületbe költözött, ám végső és egyben 
jelenlegi helyét csak 1828-ban, a Városháza felépülésével 
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Mária Terézia 1779-ben Szabadkát szabad királyi várossá 
nyilvánította. A város előző, Szent Mária nevét  az 
u ra lkodónő t i sz te le té re  á tkeresz te l ték  Mar ia  
Theresiopolisra. Szabadka akkoriban inkább nagy községnek 
volt mondható; ugyanis lakosságának zöme földműveléssel 
foglalkozott. Az egészségügy színvonalát jelzi, hogy a 
városban nem volt orvos, a gyógyítást bábaasszony végezte, 
a betegeket gyógyszerekkel főként a kolostorok látták el, de 
gyógyírt kereskedőnél is lehetett venni.
A következő év óriási fejlődést hozott a város életében: 1780. 
január 10-én a Városi Tanács engedélyezte az első 
gyógyszertár megalapítását. Tulajdonosa Czorda Ferenc 
(1749-1823) pozsegai származású gyógyszerész volt, akinek 
a város háztelket adományozott és fel-mentették az összes 
adóteher és szolgáltatás alól. Ígéretet kapott arra, hogy a 
városban nem nyitnak több patikát. Ugyanakkor a 
kereskedőktől megvonták a gyógyszerárusítás jogát. 
Mindezekért Czordának az akkor érvényes tarifák szerint  
biztosítania kellett a lakosság gyógyszerellátását. Egyéb 
érdemei: több éven át a szenátus tagja volt és kétszer 
megvá lasz to t - ták  város i  konzu lnak ;  Szabadka 
polgármestereként halt meg 1823-ban.
Gyógyszertára a Magyar Korona nevet kapta. Első helye az 
Úri utcában volt, később innét a Szép utca és a Gyógyszertár 
utca sarkán lévő épületbe költözött, ám végső és egyben 
jelenlegi helyét csak 1828-ban, a Városháza felépülésével 
kapta meg, ahol ma az állami gyógyszertárak egyes 
kirendeltsége működik.

Czorda utóda 1804-ben Arnó Mihály lett. Legnemesebb 
cselekedete az volt, hogy a szegényeknek térítésmentesen 
adta a gyógyszereket. Arnó családi okok miatt  1813-ban 
Eszékre költözött és utóda Clery Imre lett. Közben Szabadkán 
a budai Pöschl Ferenc Xavér Védanya néven megnyitotta a 
második gyógyszertárat az első patikatulajdonos beleegye-
zése nélkül!
Pöschl öt év után eladta gyógyszertárát Szabó Ferencnek. A 
két új utód egyetértésben dolgozott. Mindkét gyógyszertár 
életében nehézségek léptek fel, mivel a kereskedők vissza-
kapták gyógyszerárusítási jogukat. Később azonban a 
gyógyszerészeknek sikerült elérniük e jogok ismételt 
megvonását. Akik megszegték a rendeletet, pénzbírságot 
fizettek és elkobozták tőlük az árut.

Clery Imre (1784-1826) elhunyta után özvegye, Clery Imréné, 
született Stéger Alojzia lett az utódja. Az 1831-es 
kolerajárvány idején a gyógyszertárban provizorként dolgozott 
nála Hoffbauer Ignácz, később a patika a Hoffbauer család 
tulajdonává vált. A Védanya nevű gyógyszertárat Szabó 
Ferenc utódai Muhámer Ignácznak adták el, aki a kolera elől 
menekülve a patikát Martinovics Ernőre hagyta. Martinovics a 
kolera áldozata lett így fia, az ifj. Martinovics Ernő követte őt a 
Védanya gyógyszertárban.
Hoffbauer Ignácz feleségül vette Clery Imréék lányát, Clery 
Magdolnát. Anyósától megvette a patikát és magára vállalta 
apósa összes tartozását. Martinovicsék kezéből 1852-ben a 
Védanya Joó Ignáczhoz került.
A második kolerajárvány idején Joó Ignácz a szabadkai 
Körtvélyessi doktor úrral kísérleteket végzett egy ellenszer 
létrehozására. Joó párhuzamot vont az ileusnál és a koleránál 
tapasztalt bélgyulladás között és koleraellenes csodaszerként 
ricinusolajat árult. Recept nélkül is kiadta és reklámozta 
termékét, emiatt sokan kuruzslással vádolták és patikáját 
szigorúbb felügyelet alá rendelték.
1848-ban sorozatban olyan miniszteri rendeletek jelentek 
meg, amelyek előírták a gyógyszertárak működési feltételeit, 
meghatározták az árakat, továbbá a hallgatók gyakornoki 
oktatását.
A harmadik patika alapítási jogát Brenner József nyerte el 
Martinovics Ernővel szemben annak ellenére, hogy 
Martinovicsnak több gyógyszertári tapasztalata volt és elődei 
a Védanyában dolgoztak. Brenner családja valami homályos 
legenda szerint Frankfurtból került Temesvárra. Árva gyermek 
volt, születésekor anyja meghalt, apja mostohát hozott a 
házhoz, aki hamarosan elűzte otthonról a kisfiút. Anyai 
nagynénjénél talált menedékre, ő nevelte fel és taníttatta. 
Brenner Józsefet özvegy Herzogné, verseci patikusné vette 
szárnyai alá, biztatására kitanulta a gyógyszerészet 
művészetét.
A harmadik gyógyszertár a Szent Teréz nagyplébánia 
közelében 1855. január 21-én nyílt meg. Így kapta a patika is a 
Szent Teréz nevet.
Brenner József nevéhez fűződik Szabadkán az első 
toxikológiai vizsgálat is. A bíróság felkérésére az áldozatnál 
kimutatta az arzén jelenlétét.
Brenner feleségül vette Hoffbauer Ignácz és Clery Magdolna 
leányát, Ameliát. Így a két patikatulajdonos jó viszonyba került 
egymással. Brenner a két híres szabadkai író: Kosztolányi 
Dezső és Csáth Géza nagyapja volt.
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1867-ben Szigethy József kérelmet nyújtott be egy újabb 
patika megnyitása ügyében, ami ellen azonban a három 
gyógyszerész: Joó Ignácz, Brenner József és Hoffbauer 
Vilmos  illemet és diplomás voltjához méltó viselkedést nem 
ismerve  fellázadt.
A negyedik gyógyszertár megalapítását a Belügyminisztérium 
nem engedélyezte Szigethynek. 1873-ban azonban a 
lakosság számának növekedése feltétlenül szükségessé tette 
a negyedik patika megnyitását. Megalapítója Gálfy György 
lett, aki ma is létező gyógyszertárát a Rudics utcában  a zsidó 
templom mellett  Kígyó néven működtette. Gálfy egyben 
politikus és laptulajdonos is volt, értett az üzletvezetéshez és a 
pénzügyekhez is. Szabadkán övé volt a legjobban működő 
patika.

Szabadka első gyógyszertárát Czorda Ferenc gyógyszerész 
1780-ban alapította; 1920-ban már 16 patika működött a 
városban. Előadásunkban bemutattuk e gyógyszertárak 
alapítását és sorsát a kolerajárványok és világháborúk 
idejében is. Szabadka és járásnyi nagyságú vonzáskörzete 
mintegy 120 ezer lakosát jelenleg 17 magán és 20 állami 
patika látja el.

1874-ben Hoffbauer Ignáczné a Magyar Koronát átadta 
Szigethy Józsefnek, a Védanya gyógyszertár pedig Joó 
Ignácz halála után örökösei kezébe került, egészen 1895-ig.
Szigethy József 1882-ben átadta a Magyar Koronát a Milassin 
családnak, Milassin Illés 1906-ig vezette a patikát. A Milassin 
család egyik tagja, Milassin Ignácz 1885-ben megalapította 
Szabadkán Őrangyal néven az ötödik gyógyszertárat.

Brenner József 1887-ben bekövetkezett halálakor utóda 
Décsy Dezső lett. Az első világháborúig lányával, Lujzával 
irányította a Szent Teréz gyógyszertárat.
Gálfy György 1894-ben három évre elnyerte a kórházakba 
történő gyógyszerszállítás jogát, amelyre 41%-os 
kedvezményt adott.
1895-ös év legjelentősebb eseménye, hogy Joó Ignácz 
örökösei átadták a Védanya gyógyszertárat Szilberlajtner 
Ferencnek, aki az elhanyagolt gyógyszertárat teljesen 
felújította: a kor legmodernebb bútorzatával rendezte be, amit 
ma is megcsodálhatunk a Szabadkai Gyógyszerészeti 
Múzeumban. Szigeti József 1896-ban kapott engedélyt a 
hatodik, Vörös Kereszt elnevezésű gyógyszertár 
megnyitására.

1901-ben még két gyógyszertárat alapítottak. A hetediket ifj. 
Hoffman József nyitotta meg Szent Rókus, a nyolcadikat 
Gálfy György fia hozta létre Szentháromság néven. 1903-
1920 között az akkor már százezer lakosú Szabadkán további 
nyolc gyógyszertárat létesítettek, főként a külvárosban. A 
második világháború a gyógyszerészetre is súlyos 
csapásokat mért. 1944-ben két patikát lebombáztak és hat 
patika tulajdonosa eltűnt; csak nyolc gyógyszertár maradt 
magántulajdonban. A gazdátlanul maradt patikák azonnal 
állami tulajdonba kerültek.
1949-ben törvényt alkottak a magángyógyszertárak 
államosításáról, ezután a nyolc privát patika állami (népi) 
gyógyszertár (Narodna Apoteka) néven működött; volt 
tulajdonosaik pedig e gyógyszertárak vezetői lettek. 1993-ban 
Szabadkán a patikák kiváltak a kórházak, orvosi rendelők és 
gyógyszertárak alkotta Egészségügyi Központból és Apoteka 
Subotica néven önálló állami vállalatot hoztak létre.
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