
A SZENTENDREI PATIKA TÖRTÉNETE 

L E N G Y E L JÚLIA 

Szentendrét írásban először 1146-ban említik, szegény kis településként. A török megszállás alatt a 
városka szinte teljesen elnéptelenedett. 1588-ban például csak 6 porta áll. Az 1590-ben betelepülő szer
bek, akik ügyes iparosok és kereskedők, gyorsan föllendítik a városka életét. 

1757-ben Szentendre koronabirtok. Mária Terézia 1773-ban évi 6000 forintért bérbe adja a lakosság
nak.1 Körülbelül erre az időre esik az első említés a patikáról. Ez a patika egyike az elsőknek a 
megyében. 2 

A nagymúltú patika első évtizedei azonban — a korabeli feljegyzések szerint — gondokkal terhesek. 
A tulajdonos többször változik. A főorvosi vizsgálati jegyzőkönyvek is rendre elmarasztalóak. 
Tulajdonosai sorban eladósodnak vagy más helységbe költöznek. A patikát egy ízben még el is 
árverezik. 

1788-ból származik az első, a tulajdonosra vonatkozó pontos adat. A patika gazdája ekkor Farkas 
apotekárius. A vármegyei Nemesi Közgyűlés jegyzőkönyvében szigorú bejegyzés olvasható: a várme
gye főorvosa, Márton István, többek közt azt jelenti, hogy „A Szent-Endrei apothékát a leghiányosabb-
nak adván elő, panaszolja, hogy ennek birtokosa a maga elejbe hivatván, nem hogy előtte meg jelent 
volna, de még illetlen feleletet is adott... és még az 3.-ik esztendőben felfedezett hibáit sem hozta 
helyre... meg feddvén cngedetlenségérül az emiitett Szent - Endrei Aphotékának Farkas nevű tulaj
donosát hogy ha Aphotékáját két holnap el forgása alatt helyre nem hozza és oda examinait 
Apothckárius legént nem fog vitetni, Apothékája azonnal lefog pecsételtetni.'* 

Ugyanazon esztendő júniusában a következő bejegyzés már arról tanúskodik, hogy a szentendrei 
patikában tapasztalt hiányosságokat kijavították.'1 

1795-ben már Aichmiller Ferenc a szentendrei patika tulajdonos terjedelmes gyógyszertárvizsgálati 
jegyzőkönyv erről a következőképpen számol be: 

„1795 év okt. 30. napján Pest Pilis Solt Vm. Összes Rendjei megbízásából, a legkegyelmesebb Fölség 
egészségügyi rendelete szerint, az előírásnak megfelelően megvizsgáltam a patikát Szent-Endre város
ban, amely a győri illetőségű Aichmiller Ferenc saját tulajdona. Aki a pesti Királyi 
Tudományegyetemen hallgatott és ígéretet tett arra, hogy a jövőben, még az 179516 iskola évben levizs
gázik és esküt tesz. Ezt a patikát juli. 12.-én Farkas István a budai Tabánban lakó gyógyszerésztől 
vásárolta." 

A továbbiakban a jegyzőkönyv felsorolja a kötelező könyveket, súlyokat, a laboratórium anyagait, 
berendezését, a növények, füvek állapotát és tárolását, különféle folyadékok, vizes oldatok, szirupok, 
tinktúrák minőségére vonatkozó megállapításokat, az olajok, tapaszok, kenőcsök, kivonatok tárolását. 

Majd minősíti az officinában található gyógyszereket, kitér az officina berendezésére és felsze
relésére, elmondja kifogásait. 

A jegyzőkönyv záradékban szigorú utasítást ad arra vonatkozóan, hogy a gyógyszertárnak min
denben meg kell felelnie az előírásoknak. A hiányosságokat a következő vizsgálatig ki kell javítani. 

1 Schiller, Szikes: Uj idők Lexikona. Singer-Wolfner, Bp. 1941 
" PPSVM.Lt. Nemesi Közgy.lV—3—C Jk. 472,sz. 1791. év 
4 PPSVM.Lt. Nemesi Közgy.W—3—C Jk. 1565,sz. 1791. év 



Kifogásolja a ház állapotát is és utasítja a patikust, hogy a házat erősítse meg. A jegyzőkönyv aláírója 
Retteg Ferenc megyei főorvos. (A jegyzőkönyv teljes fordítása mellékletben).5 

1799-ben már a morvaországi származású Hynek, (v.Ilinek) Károly a szentendrei patika tulajdonosa. 
Hynek azonban a 4000 Ft vételárat Aichmillernek nem tudja kifizetni és 1000 Ft-ot későbbi adóssá
gaival együtt a patikára táblázzák.6 

Más bajok is vannak, Hynek alighogy megkezdi működését Szentendrén, megindul ellene a 
vádaskodás, pereskedés, működése ellen szakmai szempontból is kifogás merül fel. Alig 5 év adóssága 
közel 9000 Ft, még testvére és felesége, Jüglein Anna is perli.7 

Az elrendelt vizsgálattá a végzés a következőkben intézkedik: ilynek patikáját legfellehb egy fél esz
tendőnek el folyása alatt alkalmatosabb Személlynek adja által, holott az ellenkező esetben a Vármegye 
Törvénybeli hatalmával élni kéntelen."* 

Flynek patikáját 1804 júniusában Haás Károly bécsi patikus 5000 Ft-ért veszi meg. A vételár a 
tanácsnak folyik be, aki az adósok egy részét abból elégíti k i , Hynek csupán 900 Ft előlegel tarthat 
meg.9 

Ilynek sorsáról még annyit tudunk, hogy 1807-ben beadványban kéri a megyét, hogy Piliscsabán új 
patikát nyithasson. Kérését azzal utasítják el, patikanyitási engedélyt nem kaphat, mert Szentendrén sem 
felelt meg, sem szakmai felkészültségét, sem magatartását illetően.10 

Retteg Ferenc megyei fizikus 1804. júni. 18-i keltezésű jegyzőkönyvben Haás Károlyt úgy jellemzi, 
hogy ,/nint tudományára mint pedig charakterire való nézve alkalmatosnak látszik "n 

Haás Károly ekkor 32 éves, gyógyszerész-mesteri diplomáját Bécsben szerezte az 1800. évben máj. 
14-én. 

Addigi működéséről a Cs. és Kh. tábori gyógyszertár vezetője igen jó véleménnyel van. 
A latin nyelvű terjedelmes gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyvben olvashatjuk, „ez a férfiú a jövőben 

nagyon hasznos lesz és az eddigi panaszokat meg fogja szüntetni és a most is hangzó panaszoknak 
határt fog szabni."12 

A jegyzőkönyv a továbbiakban összeírja mind a helyiségekre, a berendezésre, az anyagok tárolására, 
kezelésére, mind az épület állapotára vonatkozó kifogásokat, illetve előírja azok megfelelő kijavítását. A 
jegyzőkönyv záradéka a következő, „...mivel a régi patikahely...igen alkalmatlan a Szent-Endrei 
Tanács köteles a Földes Uraság hírével és tudtával egy jó egészséges és a Patikára alkalmatos helynek 
megszerzésére." 

Bicskey főszolgabúó még ugyanazon év augusztusában jelenti, hogy a patika megfelelő helyiségekbe 
került. 

Haás mindezen kedvezések e l lenére sem kivan Szentendrén maradni és 1808-ban a 
Helytartótanácshoz olyan kéréssel fordul, hogy engedélyezzék számára patikájának Vácra történő áthe
lyezését.1 3 

A váci Irgalmas rend tiltakozására azonban kérése nem talál meghallgatást. Haás kérését 1814-ben 
megismétli, de újból elutasítják. 

Időközben úgy látszik, hogy Haás szorongató anyagi helyzetbe kerül, mert még felesége házát is 
ái-verés fenyegeti, de az eljárást megszüntetik.1,4 

Az 1818. évi tisztiorvosi jelentésben már azt olvashatjuk, hogy az előző években a szentendrei patika 
Straub Mátyás birtokában volt. Straub ekkor azt kéri, hogy Buda városában, ahol már 2 patika működik, 
nyithasson egy harmadik gyógyszertárat. Felesége és leányai budai illetőségűek és ő maga is több 
hónappal korábban Budára költözött.15 

5 OLDepSan.1113—1842. C66.ir.1484 sz. 1795 év 
6 PPSVm.Lt. Nemesi Közgy. IV—3—C.Jk.1568 sz. 1799 év 
7 PPSVm.Lt. Nemesi közgy. IV—3—C.Jk.1444 sz. 1804 év 
9 PPSVm.Lt. Nemesi Közgy. IV—3—C.Jk. 
10 PPSVmLtNemesi Közgy. IV—3—C.Jk. 3060 sz. 1808 év 
11 PPSVmLtNemesi Közgy. IV—3—C.Jk. 1682 sz. 1804 év 
12 PPSVmLtNemesi Közgy. IV—3—C.Jk. 1682 sz. 1804 év 
13 PPSVmLtNemesi Közgy. IV—3—C.Jk. 3142 sz. 1808 év 
14 PPSVmLtNemesi Közgy. IV—3—C.Jk. 3339 sz. 1812 év 
15 PPSVmLtNemesi Közgy. IV—3—C.Jk. 1818 év 



A szentendrei patika viszont ekkor már Stégéi Ferenc tulajdonában van. Stéger hányatott sorsáról 
bővebben a vörösvári gyógyszertár történetében olvashatunk. 

Stéger Ferenc sem kivan Szentendrén maradni.16 Pestre, a Lipótvárosba 1821-ben patika jogot kér, de 
a pesti grémium nem javasolja. Egy fiatalkori botlása miatt Stéger ellen becsületsértő vádaskodás, majd 
pereskedés indul, bár sikerül magát tisztáznia, a gyanú árnyéka tovább kíséri.17 

Sok meghurcoltatás után Stégéinek végül sikerül Budára kerülnie, a mai Margit körúton 1834— 
1839-ig van patikája.18 

Stéger végül 1840-ben Vörösvárra kér patika jogot. Kérését nemcsak a íöldesúr támogatja,1 9 10 elis
merő hatban Szentendre lakosai, a város elöljárósága és orvosa is. Stéger szentendrei működése idején, 
köztiszteletben állott, többek között a városbírói tisztet is betöltötte.2 0 

1838-ban Stéger Ferenctől, ki ekkor már Pesten van,— Járó Antal vásárolja meg a szentendrei 
patikát. 2 0 

Baradlai említ olyan adatot, hogy a harmincas években Szentendrén dolgozik bizonyos Radubszky 
András nevű patikus. Ez a Radubszky András értekezést is ír. Dolgozatának-címe: ,A tiszta tömény 
ecetsavról és az égetett keseragról (Magnes, us t.)" A levéltári adatok szerint Szentendrén valóban van 
— ugyan nem Radubszky, — hanem Raduniczky András nevű — patikussegéd, aki 1826-ban szerzett 
diplomát. Szentendrén anyjának háza és szőlőbirtoka volt.21 A pomázi patika történeténél Radubniczky 
működéséről részletesebben olvashatunk, nevezetesen arról, hogy pereskedik Járó Antallal, kinél mint 
segéd működött. 

Érdekes az 1836. évből „Örkényi Ferenczy Jósef'-től származó adat, ki így ír Szentendréről: „Van itt 
gyógyszertár is (Patika) a tulajdonosa Özvegy Preitnerné Asszony."22 

A levéltári okmányok szerint ekkor azonban Járó Antal szerepel mint a patika tulajdonosa. Igaz, hogy 
Járó viszont közeli rokonságban van a Preitner (V.Breitner) családdal. Preitner Károly Járó sógora, 
1837-ben Járónál gyakornok és ekkor végzi egyetemi tanulmányait is, majd 1838-ban szerez diplomát.2 3 

Az 1840. évi gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyvben az. áll, hogy „Szent-Endre kir.M.Városban 
létező Sz.háromság czimü gyógyszertár, melynek tulajdonosa Járó Antal rom.Chat: 28 éves 1838-ban 
neveztetett gyógyszeres mester beszél németül, tótul, rátzul és magyaruir2i 

Járó működését Szentendrén sorozatos vádaskodások, kölcsönös feljelentések kísérik. 
Volt segédje Radubniczky András a közeli Pomázra kér patikajogot, amit Járó ellenez, volt segédjét 

megbízhatatlannak jellemezve. Radubniczky viszont árdrágítással, a gyógyszerek késedelmes kiszol
gálásával és egyéb mulasztásokkal vádolja Járót. 2 5 

A patika vizsgálata és a mellékelt receptek másolata Járót tisztázza. 
Járó pereskedik Krakszer seborvossal is, mert az gyógyszereket árusít.2 6 

Az 1837. évi patika-vizsgálat sem talált kielégítő helyzetet27 Járó körül odáig fajulnak a dolgok, hogy 
Szentendre városi orvosa, Popovits Tivadar, azzal vádolja Járót, hogy „elmeháborodott" és a gyógy
szertári gyakorlattól el kell tiltani.28 

16 OL.Dep.San. 1773—1842. C.66. 13372 1821 év 
1 7 Baradlai—Bársony: M.Gyógy sz.Tört. I . 399 .p. 1930 Bp. 
18 Sztankay [.: A gyógyszerészeire cukitok 166. p. 1935 Bp. 
19 PPSVmLt. Nemesi Közgy. IV—3—C. 1225. sz. 1841 év 
20 OL.Dep.San. 1773—1842. C.66. 16 743/14 sz. 1837 év 
2 1 Baradlai, Bársony: M.Gyógy sz. Tört II. 343 p. 1930 Bp. 
2 2 Örkényi Ferenczy J.: Pest m. Patikái 1835—36 
2 3 Linzbauer.: Statist.d.Medic.Stand. 1859. Bécs. 
24 OL. Dep.San. 1773—1842. C. 66. 560 sz. 1842 év. 
25 PPSVm.Lt. Nemesi Közgy. IV—3—C. ír. 6394/1 sz. 1837 év 
26 PPSVmLt. Nemesi Közgy. IV—3—C. ir. 2012 sz. 1836 év 
21PPSVm.Lt. Nemesi Közgy. IV—3—C. ir. 6394 sz. 1837 év 
28 PPSVmLt. Nemesi Közgy. IV—3—C. ir. 4386 sz. 1840 év 



A főorvosi vizsgálat megállapítja, hogy Járó 
épelméjű, majd így folytatja: „az általa (t.i.Járó 
által) ejtett helytelen és meggondolatlan beszédek 
heves vérénak tulajdonithatók.'''' Végzés: Járót a 
gyt. kezelésétől el vonni nem lehet"...majd 
kötelezik, hogy „egyéb gazdasági munkáival el 
foglalt Járó Antal maga mellett mindig segédet 
tartson és meggondolatlan beszédjével hagyjon 
fei" 

Még ugyanazon év októberében a patika vizs
gálat a gyógyszertár működését már kifogástalan
nak minősíti. Ekkor dolgozik itt Grabován Demeter 
gyógyszerész segéd, aki szentendrei születésű, ó 
hitű, 34 éves, gyógyszerészmesteri oklevelét 1828-
ban nyerte. Beszél magyarul, tótul, rátzul, deákul. 

1844-ben a levéltári adatok már Breitner Gáspárt 
említik, mint szentendrei patikatulajdonost. Breitner 
ekkor egy árverés útján vásárolt ház és kert birtok
ba vételéért pereskedik.29 

Nincs viszont arra vonatkozó adat, ami az 
Öst.Pharm. Zeitsch. 1849. évi 19. füzetében a gyó
gyszertárak statisztikája fejezet tartalmaz, mely 
szerint ekkor a szentendrei patika tulajdonosa 
Schukovitz Ferenc lett volna.30 

Más források egybehangzóan azt igazolják, 
hogy egészen 1875-ig a szentendrei patíka tulajdonosa 

Breitner Gáspár, ki mint az előzőkben olvashattuk Járó Antalnál volt gyakornok. Diplomáját 1838-ban 
szerezte a pesti Kir.Tudomány Egyetemen. 

1860-ban a szentendrei gyógyszertár megkapja a reál jogot.31 

1875-ben Traxler Ferenc pályázik Szentendrére, azonban időközben elhalálozik.3 2 

A szentendrei „Szentháromság" gyógyszertár 1876-ban Jakab István tulajdonába kerül. 
Jakab István 1830-ban született, diplomáját a pesti Kir.Tudomány Egyetemen 1868-ban szerezte. A 

patika 1890-ig marad Jakab István tulajdonában.33 

1891-től Czibulka János a patika tulajdonosa. 
A szentendrei Szentháromság gyógyszertár egészen az államosításig a Czibulka család birtokában 

marad.34 

A szentendrei patika első fényképe 

29 PPSVmLt. Nemesi Közgy IV—3—C. ir. 4632 sz. 1844 év 
30 Öst.PharmZeitschv. 24. füzet 548.p. 1849 év 
31 OL. Statfialt Ofen D,\02 2599 sz. 1860 év 
OL. Stathalt Ofen D, 102 6916 sz. 1860 év 
OL. Statfialt Ofen D, 102 8860 sz. 1860 év 
32 M.Gy. Évkönyv 1875 év 
3 3 Oláh: Gy£ü.Személyzet Magyarországon 1876 év Bp. 
34 Gyógysz. Naptár 



O R V O S I , G Y Ó G Y S Z E R É S Z I J E L E N T É S 

1795. október 30-án a neves egyetem és Pest-Pilis-Solt egyesített vármegyék rendeletére a legfelsőbb 
egészségügyi rendelet előírása szerint én. alulírott megvizsgáltam Szentendre város gyógyszertárát. 

A gyógyszertár tulajdonosa és birtokosa Aichmiller Ferenc, aki Győrbe való és tanulmányait a Pesti 
kir. Tudományegyetemen végezte, és a legközelebbi 1795—96-os iskolai év elején Ígérete szerint aláveti 
magát a vizsgának. Ezt a gyógyszertárat július 10-én Farkas István a budai Tabánban lévő gyógysze
résztől vásárolta. 

Segéde pedig a bécsi Rocckinger József, aki Pozsonyban gyógyszerészi gyakorlatát Riis Jánosnál 
szerezte, de még nincs meg a vizsgája. 

Az augsburgi Pharmacopoeán és a hozzá tartozó Taxán kivül semmiféle más könyve nincsen. De 
megígérte, hogy egy friss Herbáriumot hamarosan be fog szerezni. Hiánykönyve éppúgy, mint az 
orvosságok dispensatoriumi jegyzőkönyve, amelyben az ár is folyamatosan fel van tüntetve, nincsen. 
Előírtam, hogy ezeket sürgősen hozza helyre. 

A mérlegek és súlyok a bécsi előírásnak megfelelnek. A padlás, amelyen a növényeket konzerválják 
és szárítják, erre legkevésbé alkalmas. A használatos, fontos füvek, fűszerek, jól k i vannak szárítva, de a 
zsákokban és a kartonokban való tárolás nem alkalmas erre, hogy a kipárolgást előírás szerint elősegítse. 

A laboratóriumot most kezdték építeni. Három kemencét szándékoznak létesítem és hozzá két fúj
tatót. Van néhány üveg-retorta, és néhány fazék is. Prés azonban, amely az olajok kisajtolásához szük
séges, hiányzik. 

A materiális raktár, egyben a segédnek a szobája is, kevés, de elég jó minőségű anyaggal van fölsze
relve. 

A növények tárolóhelyén, vagyis a növények szárításához és megőrzéséhez szükséges padláson min
den szükséges dolog, éppúgy, mint a tárolt plánták anyaga hiányos. A speciesek zsákban bekötözve és 
felakasztva nem tudnak megfelelően párologni. 

A kémiai laboratórium a konyhában van, elég tágas, de kevés a bútorzata éppúgy, mint a kémiai és 
gyógyszertári felszerelése. A folyadékok megőrzője, vagyis a pince meleg, ki van téve a napsugarak
nak, és nem is tiszta. Az itt tárolt speciesek, a folyadékok, vizek, kenőcsök és zsiradékok a szükséges 
minőségtől még távol vannak. 

A gyógyszerészeti officina elég tágas a közönség részére. A speciesekre itt is gondot kell viselni, mert 
elrendezésükben, tiszUiságukban még kívánni valót hagynak. A kompozitumok az osztrák tartományi 
Pharmacopoea szerint készülnek. Megállapítottam, hogy itt is lúányok vannak. Szabályosan elkészített 
füvek, esszenciák, tinktúrák, elixírek eléggé töményítettek. A porok kivánt finomságunk, az éteres olaj 
kevés, többnyire a kellő spiritus hiányzik belőlük. 

A kenőcsöket is előírás szerint készítik, de helytelenítettem, hogy nem elég tisztán tartják azokat. A 
flastromok elég jó állapotban vannak, de nagyon kevés a szirup. A sók nagyon porlanak, de előírtam, 
hogy ezután üvegben tartsák jól befödve, így raktározzák. 

A konzervekből és a kivonatoktól kevés van, de jól vannak elkészítve. A mérgek és az erős hatású 
orvosságok elkülönítve és elzárva tartatnak. 

Minhogy ezt a gyógyszertárat a legfőbb egészségügyi törvények előírása szerint megvizsgáltam, kije
lentettem, hogy az előírt törvényeket szigorúan mindenben tartsák meg, mert különben a hasonló esetek
ben szokásos büntetések alá esnek. Aki a most épülő új házat be fogja fejezni, törekedni fog, hogy min-



dent a szükséges állapotba hozzon, ezt szentül megfogadta. Remélem, hogy így is lesz. Gyakrabban fo
gom vizitálni. 

Mindezt nagyon alázatosan közlöm és vagyok kiváló tisztelettel ennek a híres egyetemnek 
legalázatosabb szolgája 

Kelt mint fent 
RETTEG FERENC 

helyettes fizikus 

latinból fordította 
CSANÁD VILMOS 
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