


Bevezető 

A
másfél évszázados török hódoltság után az a terület, melyet 
ma a Vajdaságnak nevezünk, a 17. század végétől a Habs
burg Birodalom kötelékében találta magát. A karlócai béke 

(1699) után Bácska és Szerémség egy része, a pozsareváci béke 
( 1718) után pedig a Bánság és Szerémség többi része is ismét a 
Magyar Királyság déli határvidéke lesz. A tágas Alföldön, ahol a 
18. században, és később is, gyér volt a népesség, az európai civi
lizációs és kulturális keretek újbóli felállítása folyt. Az évszázad 
első felében ez a folyamat részben az újonnan kialakított feudális 
társadalmi rend kereteiben zajlott, részben pedig a határőn"dék 
rendszerében, s euuek kialakítását a török fenyegetettség tette 
szükségességé, mely nem múlt el a muszlim vallású lakosság 
visszavonulásával sem. A „józan ész évszázadának" (D. Obrado
vié) második felét az új társadalmi réteg, a polgárság kialakulá
sa és intenzív erősödése jellemzi, és azok az eszmék, melyeket 
a polgárság képviselői hoztak be a történelem színpadára. Pár
huzamosan folyt a feudális rendszer leépítésének folyamata és a 
nagyobb számú, autonóm városi (települési) polgári közigazga
tások felállítása, melyek többé-kevésbé függetlenek voltak a régi, 
feudális társadalom erejét megtestesítő vármegyei hatóságoktól. 

Magyarország déli területeinek a lakottsága a 18. században 
majdnem tízszer ritkább volt, mint egyes német területeké1. A 
hatóságok fokozatosan és tervszerűen németeket, magyarokat, 
szlovákokat, ruszinokat, görögöket, szerbeket, zsidókat, spanyo
lokat, franciákat, olaszokat, horvátokat, románokat, bolgárokat 
és romákattelepítenekide. A közöttük végbemenő kapcsolattar
tás helyszíne a katonaság, a kereskedelem és a városok, s ez utób
biak közül néhány megvásárolta a szabad királyi városi rangot, 
mely magasfokú önrendelkezést biztosított számukra a várme
gyei és a központi hatalommal szemben. A modernizációs fo
lyamatok lehetőséget teremtettek e népek, szokásaik és vallásaik 
összefonódására a közép-európai, egyes tartalmaiban még ma is 
élő kulturális modell közös kiépítésében. 

A nagy kiterjedésű mocsaras területek lecsapolásába fek
tetett óriási erőfeszítéseknek (Ferenc-csatorna) köszönve ter
mékeny területek alakultak ki, melyen az újonnan idetelepült 
lakosság hagyományos haszonnövényeit termesztette. A burgo
nya meghonosítása erős védelmet jelentett az éhínség ellen. A 
németek érdeme a szőlészet meghonosítása a Fruska gorán, Fe
hértemplom és Versec környékén, valamint a sör-kultúra megte
remtése. A spanyolok selyemhernyó-tenyésztéssel foglalkoztak, 
a bolgárok pedig kertészettel. A szerbek főleg a kereskedelmben 
jeleskedtek. A 18. században Vajdaság egész területe a Habsburg 
Birodalom iskola- és postai rendszerének a része volt, míg a mű
vészetekben és építészetben mindenkit lenyűgözött a barokk 
stílusú kifejezésmód. Etnikai, vagy vallási hovatartozásra való 
tekintet nélkül, a kis számú értelmiségit leginkább a felvilágoso
dás filozofiájának eszméi vezérelték. Ekkor már az állam is kezd 
közvetlenül beavatkozni az emberek magánéletébe: bevezeti a 
családi név állandó és kötelező használatát, típus-házak építését, 
előírja a földmegmunkálás módját... 

A felsorolt és a sok egyéb, nem említett változás keretében 
fol11 az egységes egészségügyi politika fokozatos kialakítása a 
ll![onarchia e részén is. Ehhez az alapot a fertőző betegségek, el
sosorban a pestis terjedését megelőző elsődleges védelmi intéz
kedések képezték, melynek tetőpontja az 1770-ben meghozott 
egészségügyi alaprendelet (Generale Normativum in Re Sanita
tis) volt, mely kiegyeulített minden alattvalót, az egészségügyi 
szolgálatot pedig fentről-lefelé központosította. Ebben a rend
szerben a körzeti physicus-doktorok tartoztak felelősséggel a 

tartományi egészségügi" bizottságok protomedicusainak, akík 
viszont az udvari egészségügyi bizottságnak feletek. Az, hogy az 
állam törődött alattvalói egészségével egészen új minőséget je
lentett. Az alaprendelet rendelkezései pontosították az orvosok 
iskolai képzettségét, mundakfeladataikat, az orvos, a sebészmes
ter, a patikusmester, bábaasszony jogait. Az orvosok esetében 
csak a Monarchiában szerzett képesítést ismerték el. Az alapren
delettel létrehozták az orvosi titoktartás intézményét, szétválasz
tották a belgyógyászati és sebészeti gyógymódokat. A hadsereg 
egészségéről a hadiorvosok, sebészek és felcserek gondoskodtak, 
a polgári lakosság egészségéről pedig a városi orvosok és ma
gánorvosok. Az egészségügy jelentős reformját II. József, Mária 
Terézia fia folytatta. Az ő uralkodása alatt indult az Orvostudo
mányi-Sebészeti Akadémia, ahol a doctores chirurgiae' címet 
nyerhették el a hallgatók. 

Magánszemélyek kezdeményezésére Magyarország déli vi
dékein a 18. században kialakítják a gyógyszertár-hálózatot A 
legrégibb Anderle Tamás újvidéki gyógyszertára, mely 1740-
ben kezdte meg működését. Ezt követte a péterváradi (1764), a 
zombori (1766), a szabadkai {1780), a nagybecskereki és verseci 
(1784), a pancsovai (1793), a rumai és óbecsei (1795) patikák 
megnyitása. 3 

Ha megfigyeljük a jelenlegi Vajdaság területéhez kapcsolódó 
vidékeket, könnyen észrevesszük, hogy a gyógyszertárak meg
nyitása megbizható mutatója volt egy bizonyos terület belépé
sének az európai kultúr- és civilizációs térbe. A horvát városok
ban, melyek nem voltak közvetlenül kitéve a török veszedelem
nek, már a 13. {Trogir - 1271, Dubrovnik - 1272, Zára /Zadar/ 
-1289) illetve 14. században (Szplit 1312, Zágráb 1355) működ
tek gyógyszertárak'. Azokon az észak- és nyugat-magyarországi 
vidékeken, melyek nem voltak török hódoltság alatt, már a 17. 
században nyíltak gyógyszertárak, éppúgy mint Horvátország 
kontinentális részén. Szerbiában a gyógyszertárak hálózatának a 
kialakítása 1830-ban kezdődött Mateja Ivanovié belgrádi patiká
jának a megnyitásával. Kragujevácon az első állami gyógyszertár 
1836-ban kezdte meg a munkát, majd következett Sabac (1856), 
Valjevo (1870), Aleksinac (1871). 

A tanulmány feladata, hogy minden szabadkai gyógyszertár 
és tulajdonosának történetét felkutassa a második világháború 
végéig és a gyógyszertárak államosításáig, és meghatározza az 
örökséget és a befolyást, melyet a gyógyszerészek hagytak Sza
badka társadalmi életére az 1780 és 1945' közötti időszakban. A 
tanulmány célja annak bemutatása, hogy a város maroknyi ér-



telmiségének egy részét képező szabadkai gyógyszerészek közül 
többen is jelentősen rányomták bélyegüket a szakmai érdeklődé
sükön kívül eső területekre is. 

A „Magyar Koronához" dmzett gyógyszertár 
Szabadka az első gyógyszertár megnyitásának idején 
Ulrner Gáspár, a 18. századi szabadkai történelem kiváló ismerő
je, a szabadkai kézművességet 1779-ig áttekintő könyvében meg
említi, hogy a város első gyógyszerésze egy bizonyos Lovro (La
urentius) Kurapatorinszki volt, akinek a városi hatóságok 1775 
októberében engedélyezték a letelepedést a városban és az ezt 
követő hat évre mentesítették a közterhek és adók fizetése alól5. 
Sikertelen maradt azonban a probálkozás, hogy megtaláljuk az 
Ulmer-könyvben említett szignatúrás iratot, de mivel maga a 
szerző is megjegyzi könyvében, hogy Kurapatorinszkinek „úgy 
néz ki, gyorsan nyoma veszett, mivel további sorsának alakulá -
sáról nem találtunk adatokat"6, tehát ez a részlet csak most kerül 
majd bejegyzésre, így a gyógyszerészség kezdeteit a városban to
vábbra is az 1780-as évhez kötjük. 

Újvidékkel és Zomborral ellentétben, melyek a szabad kirá -
lyi város.rangjátaTisza-~arosi határőrvidékmegalakulása,után 
kapták.rn~g,(1718-ban,és.174~cb,e11),•,a•szabadkaiak4yárosstá;, .. , .. 
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Szabadka. 

·•• asz!Ott'1k.'iiiegkéf'é\fre'aí'Ífüg!szfrátí'.I~'1cu1tsfontosságútagját, 
1
fiiéV'@i\tf,'!)1aJ , ~:b~Jii~sz , , < , .•.. , •.•....... , P) , •··•.• ·•·· ...... ·•···.· ., flil;J~tos források hiányában, a 18. század második feléből 
ki'rályi varosíiangőt.. A KI. 'váltsaglevél 'me11et;a város en.gedélyt 

származó, a város területét részletesen bemutató térképek alap
kap, hogy neve a királynő neve mellett legyen. - Maria Theresio-

ján, Szabadkát egy kaotikus, minden szakmai beavatkozás nél-
polis -, s ezt a helyiek a „királynő veleszületett kegyelmével" kül kialakult városi egészként rekonstruálhatnánk. A földszin-
magyarázzák.7 A szabad királyi városi rangból következett, hogy les, leginkább vertfalú és nádfedeles házak a tulajdonosok ké-
a városok saját területükön földesurak lettek és, névlegesen, csu- nye-kedve szerint épültek, így a közöttük lévő területek. a maj-
pán a megkoronázott magyar király alá voltak rendelve. A város dani utcák_ gyakran kanyargósak voltak, bár a terepi viszonyok 
lakosságát polgárokra, lakosokra és betelepültekre osztották. Az ezt egyáltalán nem tették szükségessé. A szerény lakóházaktól 
1787-es népszámlálás adatai szerint Szabadkán 20.708 lélek élt, csupán néhány épület tért el: a Szent Mihály ferences templom 
ebből csupán 553 volt egész sor nemesi kiváltságot élvező polgár. és (1730-1736) az úr Mennybemenetele szerb ortodox templom 
Bár az 1779-es kiváliságlevél egyértelműen kimondta, hogy Ma- kolostor (1723-1726) és az a mai „új városháza'' helyén álló lak-
ria Theresiopolisban csak római katolikus vallásúak szerezhetik tanya. A város területén volt néhány, feltöltésre, illetve lecsapo-
meg a polgári rangot, a polgárok első jegyzékében 38 ortodox lásra váró vízterület (mocsár). 
vallású személy neve is ott található. A polgárok soraiból válasz- A lakosság nagy része földműveléssel foglalkozott a város 
tották meg a város legfőbb döntéshozó testületét, a magisztrá- hatalmas területén, illetve állattenyésztéssel, így Szabadka egval-
tust. A magisztrátust 13 tanácsnok (szenátor) alkotta, s közülük talán nem hasonlított városi környezethez. Az akkori rnagiszt-
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rátus egyik legfontosabb feladata volt minél több iparos, „sza
badfoglalkozású" betelepítése a városba, annak érdekében, hogy 
változtasson a meglévő állapotokon. E törekvéseket legjobban 
egy 1780. évi, az iparosok létszámát kimutató jegyzék példázza, 
n1iszerint a városban volt: 30 szűcsmester, 31 csizmadia) 30 ma
gyar szabó, 4 német szabó, 6 német cipész, 53 molnár, 20 takács, 
6 lakatos, 6 kovács, 4 asztalos, aranymíves, mézeskalácsos, tímár, 
5 kirurgus8, késes, 2 ács, 4 szűrszabó, 4 kertész, 2 mészáros, 6 
szíjgyártó, kőmíves, 4 magyar gombkötő, 1 német kalapos, sütő, 
4 köteles, 4 bognár, 4 téglaégető, harisnyakötő, 4 kádár, 4 üveges. 
A városban volt 32 vegyesbolt és 17 más bolt, és összesen 48 ke
reskedő. A kimutatás megállapítja, hogy hiányzott még: szitás, 
fazekas, órás, bádogos, fésűs, ruhafestő, esztergályos, könyvkötő, 
könyvnyomdász, cukrász ... Az összeírás készítői, büszkén álla
pítják meg, hogy ezen évben megnyílt az első gyógyszertár.9 

Maria Theresiopolis, szabad királyi város magisztrátusa fennállásá
nak második (kalendáriwni) évében, 1780. január 10-én megtartott 
második ülésén, határozatot hozott, hogy Czorda Xaver Ferencnek 
(1749 körül- 1823) engedélyezi a gyógyszertár megnyitását. Vojni
ty Lukács bíró és a jelenlévő tanácsnokok, Mamuzsity fózsef, Szag
meister Miklós, foszics Péter, Prcsics Simon, Szucsics Iván, Kopuno
vity Adalbert és Gergő, valamint Mamuzsity Martin elfogadták, 
hogy a parcellát bérmentve bocsájtják Czorda rendelkezésére, és 
mentesítik a városnak fizetendő adók alól, valamint kötelezettséget 
vállalatak, hogy másnak nem adnak ki gyógyszertár megnyitására 
engedélyt, csak neki. Arról is döntöttek, hogy Czorda kivételével 
más nem foglalkozhat gyógynövény-árnsítással. 10 

A Czordával kötött egyezséget annak a ténynek a figyelem
bevételvél kell értelmezni, hogy ő Pozsegáról (S!avonska Pozega) 
jött Szabadkára, és mielőtt az új környezetbe költözött volna, 
szerette volna bebiztosítani magát. Arra a kérdésre, hogy mi volt 
az, ami a fiatal, 25 éves gyógyszerészt Szabadkára vonzotta, nem 

csalása megadhatja a lehetséges indítóokot. úgy néz ki, Czorda 
számára nem volt perspektíva Pozsegán. Ebben a kicsi, de na
gyon dinamikus városi környezetben, ahol már 1699-től műkö
dött a grammatikális iskola, 1727-től a színház, 1760-tól pedig az 
Academia Posegana, az első patika 1741-ben nyílt meg, a nagy 
pestisjárvány után alig két évvel. A jezsuiták által megnyitott 
gyógyszertár elláta az egész várost és magát a Pozsega várme
gyét is. Amikor 1773-ban megszüntetik a jezsuita rendet, Mária 
Terézia különrendeletével a gyógyszertárat eladják Paul Thaller, 
tiroli betelepültnek, s ezzel a környék többi patikusa számára a 
hosszútávú perspektívák az elmélet szintjén maradnak. 11 

A szabad királyi városba érkező első kamarai tanácsos és jószá
gigazgató hagyatékából ránk maradt okirat ékesen bizonyítja, mit 
jelentett egy gyógyszertár a szabadkai környezetnek a 18. század vé
gén. 1782-től Ürményi Mihály, Bács vármegye kamarai jószágigaz
gatója Szabadkán tartózkodott, azzal a céllal, hogy, rendbe hozza, 
mindenek előtt a rendezetlen gazdasági problémákat (a város adós
ságait a császári kincstár felé). A levéltár legrégebbi okiratai között 
maradt fenn a pozsonyi illetőségű Hochmeister Kristofor gyógy
szertárában elvégzett vizsgálatról szóló jelentés. Az 1785. február 21.1 
keltezésű okirat, melyet Moson Vármegye főorvosa, Karl Oeme és 
orvosa, Stefan Lumnicer készítettek, mintaként szolgáit Ürményi 
kamarai tanácsosnak a szabadkai gyógyszertárak időszakos vizsgá
latához." A Czorda-gyógyszertárra vonatkozó korabeli jelentések 
nem maradtak fenn, így csupán feltételezhetjük, hogy nem külön
böztek sokat a hasonló, 19. századi jelentésektől. 

Czorda Ferenc gyógyszertára a családi ház része volt, mely 
Szabadka 1799-es térképén úgy volt feltüntetve, mint egy ház 
az !. kerületben, 40. szám alatt. Czorda után a ház tulajdonosa 
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bizonyos Hasznosi volt, inajd a 19. század végén és a 20. század szakítja élete ~or~csapásainak sorozatát. A. szabadkai gyógysLertá-
elején ebben az épületben volt Vass Ádám híres kávéháza és a rak közötti konkurensi versengés megnyitásáról szóló határozatot 
szabadkőműves-páholy székhelye, az Alkotás. '3 Erről a térképről meghozó magisztrátus tagja között ott volt Czorda Ferenc is, aki 
szárn1azaik az az adat is, hogy Czorda ferenc tulajdonában volt 1780-ban 111ég azt kérte a inagisztrátustól, hogy szavatolja szán1á-
111ég egy nagy telek a város központjában, igaz ház nélkül, a1nely ra a monopóliun1ot a városban. Nyilvánvaló, hogy 33 év után 1nás 
a mai Rudics és Fellegi utcákkal határolt háztömb egy negyedén szemszögből nézte a dolgokat. 
terült el, s ez nemcsak arról tanúskodik, hogy jól feltalálta magát Gyógvszertárát Arno sógorának, Kleri Emmerichnek (1784 
az új környezetben, hanem ódaadó és becsületes munkájáról is. körül - 1826) adta el, s ez első azon esetek sokaságában, amikor 

A harminc éves Czorda 1785. október 4-én feleségül veszi ja- a gyógyszertárat jövedelmező üzletnek tekintik, s igyekeznek azt 
kov Rudié két éwei fiatalabb özvegyét, Terézt, szül. Pocskai. Há- családon belül megtartani, lett légven az a patikus fiúgyermeké-
zasságuk első évtizedében mindig gyenneksírástól volt hangos a nek öröksége, vagy közvetlenül házasság útján szerzett vagyon. 
házuk: először Anna (1786) jött a világra, majd Antal /Antun/ Kleri 1814 őszéig marad Szabadkán, amikor elveszi Stager Aloj-
( 1788), majd megint Antal / Antun/ ( 1891 ), József /)osip/ ( 1793) ziát. A Kleri családról egy történet maradt fenn, ami nehezen 
és a végén lvana (1796)." Legfiatalabb lányának keresztapja Par- hihető, de nagyon rokonszevesen hanvik, mint a többi, hasonló 
csetity Antal / Antun Paréetié/, bíró, a szabadkai magisztrátus városi legenda. Tehát, Kleri Emmerich édesanyia, Madlen egy 
első embere volt, s ez is Czorda szabadkai közéletben betöltött olyan személv rokona volt, aki olvan közel állt a francia királvi 
társadalmi pozicióját bizonyítja. udvarhoz, hdgy ő öltöztette fel XVI. Lajost 1793. január 21-é;i, 

Ez a kapcsolat, valójában, Czorda életének utolsó évtizedei- mielőtt azt a guillotine-ra vitték a Concorde téren. 
ben érdeklődésének meghatározó eleme volt. 1802-től tanács- Kleri özvegye, Stager Aloizia ( -1861), férje halála után még 
nok, a n1agisztrátus 1809-es tisztújításakor pedig polgármes- 1 í évig n1aradt a gyógyszertár tulajdonosa. /'\z akkori gyógyszer-
ternek választják meg. A főtisztviselői tisztséget, mely a város tárak megnyitása személyi jogok alapján történt, így maradha-
gazdaságának igazgatásoil jelentette, 1813-ig töltötte be. A város tott a tulajdonos, de a gyógyszertárat szake111btrnek, provisor-
legtekintélyesebb tisztségviselői között azonban niár ne1n \'Olt nak, kellett vezetnie. Három szake111ber dolgozott Kleri özve-
szán1ára hely az 1813-as és 1816-os a tisztújításkor, de tovább- gyének patikájában: Konsztanc lván ( 182í -1828 ), Enyedi János 

' ra is a magisztrátus tagja maradt. Élete vége felé, 1820-ban újra ( 1828-1833 ), akihez a tulajdonos hozzáment' és Hotbaue1 
, 1negválasztják polgánnesternek és ebben a tisztségében várta be lgnácz ( 1833-1844) .,_ Hotbauer ( 18041870) 1829-hen ,,gy0gy· 

utolsó napjait. Politikai tevékenysége kezdetén, 1804. február 27- szerész-1nester" lesz, n1ajd 1834. októberének 13. napjdn, anüko:· 
f:; : én dadta gyogyszertarát.1' eh·eszi Klcri En1111erich é~ /\.loJzia lányát, a család tag,iáY<.Í Yálik_,. 
,~ Czorda patiká_iát i\Hchael Arno Yásárolta rneg, aki n1ár csalá- /\fiatal patikus és anyósa, a gyógyszertár tulajdono~a, közötti v1-
-"" 
~ · dos en1berként érkezett Szabadkára. Felesége, Katarina Krochenfels szony \'áltozatlan 1naradt 1843-ig, an1ikor is Hntbauer lgná,:z 
,5 1808-tól 1811-ig 111inden é\·ben szült neki egy gyereket: Katarinát gyúgyszertárért és a Klerí család szölöskertj~en egy iIY1pozán:i 2:-
25 ( 18081, )Jojzijét (1809), Karlt (1810) és 1\gnezJt (1811). A szerencse úüü forintos összeget fizetett. Ez a tény azt i:i n1eggrőzócn b:zc, 
-....... , helyett azonban a szülői érzeln1eket gyern1ekeik elhalálozása gyak- nyitja, hogy az el só \'árosi gyogyszertá;. igencsak kie111clkedó he-
-~ i ran tette súlyossá: elöbb l\1arija halt n1eg 1807-ben, n1ajd Katarina lyet foglalt cl Szabadka gazdasági eletében a 19. század közep~n. 
CJ 1808-ban és Karl 1811-ben. '" An1ikor 18 J 3-ban a n1agisztrátus en- /\ két gyógyszertáros helyzete a fe.ilüdö, lako::.ainak sz,ünó-

: gedélyezte a Yáros n1ásodik gyóg)'Szertárának a n1egnyitásat Arno ban nöYekYÖ rárosban \·isztJnylag ktnychnes \'Olt, és tiszte~segc-; 
; úgy döntött, elhag:ia a várost és Eszékre költö1,ik, igy talán n1eg" helyet biztos1tott :iLan1ukra a szabadkai kóz~let inagll~a.bb klirr: 
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iben. Hofbauert felvették a szabadkai polgárok sorába. Az em
lített szőlőskert mellett birtokában volt még egy lakóház, mely a 
mai Rádityfivérek utca elején {jobb oldalon) volt. Az első gazdál
kodási problémák, avagy a vártnál kevesebb bevétel, a harmadik 
gyógyszertár megnyitásával kezdődtek 1854-ben. A 19. század 
hetedik évtizedének elején, Hofbauer kérelmet intézett a városi 
hatóságokhoz, hogy engedélyezzék gyógyszertára áthelyezését a 
Fő térre (Piactérre), mivel a valamikori Czorda-házban találha
tó, úri utcai patika forgalma kisebb, mint a jobb fekvésű másik 
két gyógyszertáré. A városi tanács 1862. március 3-án megtartott 
ülésén kedvezően bírálta el kérését, és ezt a határozatát a „szabad 
tőkeforgás versengésével" indokolta-" 

A gyógyszertárat azonban mindössze pár tíz méterrel he
lyezték át. Az Úri utca elejét és a majdani, Wesselényi Miklósról 
elnevezett utcát összekötő épületben, melyet Szabadka jelenlegi 
lakosai a Várósi Könyvtár épületeként ismernek. Itt kezdte meg 
működését a Magyar Koronához címzett gyógyszertár. Ez leg
jobban egy 1866-os térképén látható, melyet florde Stojanovié21, 
mérnök készített. A tény, hogy Hofbauernek nem sikerült áthe
lyeznie gyógyszertárát a Fő térre, hanem csupán annak közelébe, 
az egyik legforgalmasabb városi utcába, nem csorbítja tettének 
igazoltságát. Ugyanis abban az időben az emberi kommunikáció 
és árukereskedelmi forgalom a mai Rádity fivérek utca mentén, a 
várostól délre zajlott, így a gyógyszertár sokkal jobb helyen volt, 
mint a kevésbé forgalmas Úri utcában. 

Hofbauer korabeli kétségeit tükrözik a Kovács Antal (1808-
1880), városi főorvos által 1865-ben elvégzett vizsgálat megál
lapításai is. E jelentés megemlíti, hogy a gyógyszertár jó hírnek 
örvendett 1863-ig, amikor a tulajdonosa bérbe adta. A bérlő 
gazdálkodásának sikeressége, azonban, arra kényszerítette Hof
bauert, hogy gyorsan-frissen felbontsa a bérleti szerződést. A 
patikát most nagyon gondossággal vezeti, de üzleti eredménye 
nem éri el a hajdani!. 

Erről jelentést Kovács doktor 1865. december 29-én írt, 
ami ideális arra, hogy betekintést nyerjünk abba, milyenek 
voltak a gyógyszertári helyiségek és milyen volt a gyógysze
részek élete a 19. század közepe táján. A Magyar Koronához 
címzett gyógyszertárat a tulajdonos vezette, szaktársa, Wil
helm Hofbauer segédlete mellett, aki 1864-ben, a pesti egye
temen gyógyszerészképzés! szerzett. A csarnok (eladótér) 
magas volt és száraz, két magas bejárati ajtóval, bár összterü
lete mindössze 9 négyzetméter volt. A polcokon különböző, 
különös fémes csillogású üveg, porcelán és kerámia edények 
voltak. Hofbauer gyógyszertárában Kovács doktor 6 fajta ece
tet, 20 fajta savat, 34 fajta vizet, 53 kivonatot, 15 fajta tapaszt, 
42 fajta levelet, 29 fajta virágot és 13 fajta gyökeret írt össze. 
Megállapította, hogy a mérgező anyagok tárolása előírásos 
és külön jegyzőkönyvet vezet róluk a tulajdonos. Kulcs alatt 
tartja őket, s a tulajdonos állandóan magánál hordja a kulcsot. 
Az akkori előírásoknak megfelelően, Hofbauer rendelkezett 
a Dispensatiorum Austriacum gyógyszerészeti kézikönyvvel. 
Azok a helyiségek, ahol a műhely (gyógyszertári laboratóri
um) és a raktár volt, nagyon kicsik voltak. Megjegyzésként, 
a jelentés feltünteti, hogy a gyógyszertár nem rendelkezik 
Maissner-féle patikamérleggel. A pince száraz volt és szel
lőztethető. A gyógyszereket, amelyeket nem tudott maga 
előállítani, Hofbauer Bécsből rendelte meg Franz Wilheim
tól, vagy Pestről, Tallmayertől. S míg a másik két szabadkai 
gyógyszerésznél a szakkönyvek jegyzéke egyjegyű számmal 
ért véget, és a szerzőiket is egyenként felsorolhatta, Kovács 
főorvos megelégedetten nyugtázza, hogy Hofbauer több mint 
száz címmel rendelkezik. 22 

Négy évvel azután, hogy Kovács doktor megírta jelentését 
a Magyar Koronához címzett gyógyszertárban tett vizsgálatról, 
Hofbauer Ignácz 1870. január 21-én befejezte életútját. Egyetlen 
fia, Adolf, szintén gyógyszerész, apja halála után nem veszi át az 
apai gyógyszertárat, hanem megelégszik az őrszállási patikusi · 
munkával, melyet már előbb is végzett Martinovity Lászlóval 
együtt. A Magyar Koronához címzett gyógyszertárban 1874-ig 
Hofbauer Vilmos dolgozott patikusként (vagy ahogyan a helyi 
bunyevácok nevezték „likarnik'' -ként). A kolerajárvány tetőzé
sekor, 1873-ban, úgy reklámozta gyógyszertárát a szabadkai saj
tóban, mint az a patika, mely „biztos gyógyszerrel rendelkezik a 
kolera ellen".23 Feltételezhető, hogy Hofbauer Vilmos nem tudta 
kifizetni a tulajdonos özvegyét, hanem hozatott egy patikusmes
tert Kúláról, aki kifizette az özvegy által kért összeget. Hofbauer 
Vilmos pedig átvette helyette a kúlai patikai teendőket. 

Hofbauer Ignácz özvegye, Magdolna, lánykori neve Kleri, 
és fia, Adolf, 1875-ben eladják a gyógyszertárat Szigeti József 
okleveles gyógyszerésznek (Kula 1844 -) és feleségének, Amá
liának, született Farkas. 24 Szigeti gimnáziumi tanulmányai során 
ismerkedett meg Szabadkával, de az érettségi után útja a magyar 
fővárosba viszi. Itt 1865-ben fejezi be gyógyszerészeti tanulmá
nyait és már a következő évben Nagykőrösön gyógyszertári in
tézőként dolgozik. Szülővárosában 1870-től volt patikusmester, 
öt évvel később pedig Szabadkán találja magát, mint a Magyar 
Koronilioz címzett gyógyszertár tulajdonosa. E különleges em
ber Szabadkára településével egyidőben kezdődik meg politikai 
karrierje is. Még ebben az évben megválasztják a városi tanács 
tanácsnokának, és 1883-tól, a gyógyszertár birtoklásával pár
huzamosan, megkezdi köztisztviselői életpályáját. Kezdetben a 
szegényházi pénztár ellenőrének a ségédje volt, majd 1884-től 
házipénztári ellenőr, és már az év decemberében a gazdaságüg)1 
tanácsnok segédje, majd 1885 februárjától maga is tanácsnok. 



Saját kérésére („egyik lábát fájlalja''25
) nyugalmazták 1896 elején. 

Beszélte a magyart, németet, a „dalmát" és román nyelvet. Szigeti 
életútjának ez a kettőssége tetten érhető hivatalos köztisztviselői 
életrajzában is. Ebben (sic!) megemlíti, hogy több elismerés bir
tokosa, melyeket a szegedi, 1878, teplicei, 1879, szabadkai, 1877 
és 1883, és székesfehérvári, 1879, ipari vásáron kapott, valamint 
hogy az 1885-ös budapesti általános országos kiállításon külön 
érdemérmet kapott. 26 

Amikor 1881-ben Dobel István kérvényezte a városi hatóságok
nál, hogy engedélyezzék az ötödik gyógyszertár megnyitását, Mi
hailo Préié kapitány elkészítette mind a négy gyógyszertár 1875 és 
1879 közötti gazdálkodásának az elemzését A könyvelési mutatók 
alapján Szigeti gyógyszertára minden évet nyereséggel zárt, mely 
551 és 831 forint között mozgott, s eszerint a négy működő pati
ka között a legstabilabb volt. A többi gyógyszertárnál voltak sokkal 
sikeresebb évek, de olyanok is, amikor a mérleg minuszban volt.27 

Mivel az volt a szándéka, hogy életét teljesen a politikának szen
teli, Szigeti úgy dönt, eladja gyógyszertárát. Ez valamikor 1888-ban 
történt. A szabadkai bíróságon vezetett magánvállalati jegyzékben, 
ugyanis, Szigeti tulajdonjoga a patika felett 1888. szeptember 6-án 
ért véget28, Milasin Ilija ( -1906) tulajdonjoga pedig 1888. március 
29.-ével vette kezdetét a bejegyzés szerint.29 Már a következő évben, 
dr. Kertész Sándor városi főorvos Antunovié rendőr-alkapitány se
gítségével elvégezte a szabadkai gyógyszertárak vizsgálatát, s ennek 
alapján állította össze a sok új részlettel bőviilt jelentését. A Ma
gyar Koronához címzett gyógyszertár új tulajdonosa Milasin volt, 
aki gyógyszerészeti tanuhnányait Pesten fejezte 1868. január 29-én, 
segédje Tripolszki József volt és a patika is új helyen volt megtalálha
tó. Milasin ugyanis megvalósította Hofbauer Ignácz egykori áhnát, 
hogy a gyógi~zertárat áthelyezze a Fő térre. A 19. század nyolcvanas 
éveinek végétől a gyógyszertár a Wesselényi útca 37/230 alatt volt, 
Milkó Salamon házában. Ez a ház a mai Szabadság téren helyez
kedett el, azon a helyen ahol PalaviCini Jovan Nenad „cár" emlék
műve található. Pontosan az emlékmű helyén, V alakban zárult 
egy háztömb, amely a mai Rádity fivérek utca jobb oldalán húzódó 
házaknak mintegy meghosszabítása volt. A háztömb utolsó háza a 
valamikori Fő térre nézet, melyet a 19. században Szent Istvánról 
neveztek el. 

Közvetett források alapján leszögezhető, hogy 1903 táján Mi
lasin ismét áthelyezi a gyógyszertárat, ezúttal Milkó Salamon házá
tól alig két házzal odébb(!. kerület, 39.).31 A város legszűkebb köz
pontjában található polgári ház, mely ablakaival a szírtház épületére 
nézett, a jó gazdasági helyzet megbízható jele volt, s ezt Milasin Ilija 
esetében még az is bízonyitja, hogy 1903 és 1906 között a neve ott 
volt a város legnagyobb adófizetőinek jegyzékében. 

Az egész háztömböt 1912 körül bontották le, hogy az új Vá
rosháza minden oldalról kifejezésre tudjon jutni. Akkor a Ma
gyar Koronához címzett gyógyszertárat pár tíz méterrel arrébb 
helyezték, a Városháza földszinti sarkának helyiségébe, ahol a 
mai napig gyógyszertár működik. 

Milasin halála után felesége volt a gyógyszertár tulajdonosa, aki 
1908-ban eladta azt Löbl Elzának és az ő férje, Schubert Arnold, 
okleveles gyógyszerész, vezette a gyógyszertárat 1912-ig. Ekkor a 
patika egy bank tulajdonába kerül, de a patika vezetését, egészen a 
második világháborúig, Nagy Bertalan végzi, fia, Imre segítségével. 
Nagy Imre 1941-ben eladja a gyógyszertárat Csányi Imrének és dr. 
Hartlauer Jenőnek, akik 1944-ig voltak a tulajdonosok.32 

A Magyar Korona Gyógyszertárban sok gyógyszerész dolgo
zott az idők folyamán, akik karierrjüket más gyógyszertárakban 
csinálják majd meg: Kohn Géza, Felmann István, Borzi Jenő, 
Abonyi László, Stadler Aurél, Stipan Vujié, Baldó László, Gájer 
Ferenc, Ungvár Andor, Ungvár Béla. + 
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