
BERTA FERENC 

GYÓGYSZERÉSZEK, GYÓGYSZERTÁRAK SZOLNOKON 

Visszatekintve a történelmi régmúltba, látható, hogy a gyógyítást végzők 
munkájához évezredeken át hozzátartozott a gyógyító szerek elkészítése is. A 
hivatásos orvoslás megjelenése után is hosszú évszázadokig élt még az a 
gyakorlat, hogy az orvosok házi patikát működtettek a betegeik részére, 
természetesen a maguk által készített orvosságokból. Sok esetben előfordult, 
hogy az orvosok gyógyszerek eladásával is foglalkoztak, s boltot tartottak fenn 
erre a célra. (Ezek rekeszes bútorzatának latin elnevezése apotheka, mely azután 
patikává magyarosodott.) Ezekből alakultak ki az első nyilvános gyógyszertárak. 
Magyarországon már Szent István király korában, az elsőként létrehozott 
kolostorokban: Pécsváradon, Pannonhalmán, Bakonybélen működtek kórházak, 
amelyekben a gyógyító orvos-szerzetes mellett a növények és más anyagok 
jótékony hatásait jól ismerő segéd - mondhatni „ősgyógyszerész" -
tevékenykedett, aki az orvos utasítására elkészítette a megfelelő gyógyszereket. 
Hazánkban a XIII-XIV. századtól ismertek az első nyilvános gyógyszertárak 
(Budán, Bártfán). A XVI. században jelentősebb szabad királyi városainkban -
az említettek mellett Pozsony, Brassó, Lőcse, Selmecbánya - működtek a 
kommunitás tulajdonában lévő gyógyszertárak, itt adott volt, a megfelelő 
gazdasági háttér ehhez. Méliusz Juhász Péter és Beythe István fiiveskönyvei 
után, a XVII. századtól lendült fel a gyógyszerkönyvek kiadása. A 
gyógyszertárak csekély száma mellett virágzott a gyógyszerekkel való házalás 
is, az olajos tótok, más néven olajkárok tevékenysége majd csak 1835 után szűnt 
meg. A patikaszereket rendelő orvosdoktorok tudományát azonban csak igen 
szűk réteg vette igénybe s tudta megfizetni, a falusi bábák, kenő- és 
füvesasszonyok - az okszerű gyógyítástól igencsak messze álló, sokszor 
babonákhoz kötődő, viszont meglepően magas szintű természetismeretről 
tanúskodó - gyógyító tevékenysége a XX. század elejéig követhető. 
A háborúk és a gyakori idegen megszállás következtében, Magyarországon 
állandóan szükség volt katonai gyógyszertárak létrehozására és működtetésére, 
amelyek nemcsak gyógyszereket, hanem a katonák ellátásához szükséges 
kötszereket és műszereket is tartottak. E patikákat általában állandó helyen, a 
hátországban helyezték el: Szolnok esetében a Katonaváros adott neki helyet. 
Ezek a patikák állandóan készenlétben voltak, hogy bármikor a hadsereggel 
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vagy a hadsereg után vonulva mozgó-, úgynevezett szekérpatika formájában 
végezzék áldásos tevékenységüket. 
1720-ban mindössze 16 patika működött az országban. Az orvosi és a 
gyógyszerészi gyakorlat elkülönítéséről lényegében már az 1644-ben kiadott Lex 
Sanitaria Ferdinanda, majd a Mária Terézia által 1770-ben elrendelt Generale 
Normativum in Re Sanitatis rendelkezett. Ez utóbbi a gyógyszerészi gyakorlatot 
egyetemi végzettséghez kötötte, s különválasztotta az orvosi és gyógyszerészi 
tevékenységet. Kivitelezése, betartása azonban nagy nehézségekbe ütközött, 
hiszen a XVIII. század elején hazánkban a gyógyszerészek képzése még 
céhszerű keretekben folyt. A nagyszombati egyetem megszervezéséig nálunk 
ritka volt az egyetemet végzett gyógyszerész, ilyenek voltak azonban azok az 
orvosok, akik gyógyszertárat tartottak. 
A királynő korábbi, 1747-es dekrétumában utasítást adott a magyarországi 
gyógyszertárak összeírására, s az adatok pár évtized alatt is komoly fejlődést 
jeleznek: hazánkban összesen 48 patika működött ekkor (bár Külső-Szolnok 
megye és a Jászkun Kerület területén egy sem volt). Az 1770-ben kiadott 
intézkedéseinek egyikében megparancsolta, hogy minden vármegye területén 
legalább egy patikát létesítsenek. Az 1799. március 15-i királyi rendelettel a 
Helytartótanács, az újonnan alapítandó gyógyszertárakat reál- és 
személyj ogúakra osztotta. Előbbiek tulajdonosa nem szükségszerűen 
gyógyszerész volt, a patikát örökölhették, adhatták-vehették, s bérbe is adhatták, 
amire igencsak sok példát találunk. Azonban ha a tulajdonos nem gyógyszerész 
végzettségű volt is, köteles volt okleveles gyógyszerészt alkalmazni. 
A XIX. század elejétől, a Helytartatótanács fokozottabban figyelt a 
gyógyszertárakra: elrendelte rendszeres vizsgálatukat, és ahol szükségesnek 
mutatkozott, erélyes intézkedésekre hívta fel az illetékes helyi hatóságokat.1 

A XVIII. század utolsó negyedére Szolnok város átvészelte, illetve kiheverte a 
megelőző évtizedek természeti katasztrófáit, a járványokkal együtt járó 
gyötrelmeket és jelentősebb átmenő forgalmú, emelkedő népességű mezővárossá 
vált. A nyáron mindig poros, ősszel pedig tengelyt akasztó sárral borított 
városban az összeírások szerint, a házak száma 500 felett volt, s kb. 4500 lélek 
lakott itt. Azonban ekkor még nem volt patikájuk. 

Az „Isteni Gondviselés" Patika 

Talán a központi rendeletek, ám legfőképpen a szükség és az esetleges 
járványoktól való félelem folytán - 1775 és 1779 között - az egész környéken 
elterjedt, hogy patika nyílik Szolnokon, a Katonavárosban. Úgy hírlett, hogy 
nem kell már ezután Budára, vagy Debrecenbe menni gyógyszerekért, mint oly 
minden más, fontos dologért. Ha a postakocsi egy nap alatt megtette ezt a 

A Pallas Nagy Lexikona 8. köt. Bp. 1894. Gyógyszerészet szócikk, 413. p. 
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mérhetetlen távolságot, akkor az már jónak volt mondható, de a szegényebb 
ember inkább fuvaros kocsival indult neki ennek az útnak és az ilyen ritka fuvar 
néha napokba telt. Érthető volt tehát a nagy várakozás, kíváncsiság, amellyel az 
új patika cégtábláján nézegették az aranyozott kígyót. Ismerősként tekintettek rá, 
de eleddig ezt a kígyót a házak deszka oromfalára helyezték, hogy védje a 
mindenféle rontástól a bennlakókat. A néphit szerint ez is egy megelőző 
gyógymód volt. Az emberek először kívülről mustrálták, talán kíváncsiságból 
nyitogatták az ajtaját, később már tapasztalták, hogy az ott kapott orvosságok 
hasznosak. így rövidesen a város környékéről, sőt távolabbról is jártak ide 
gyógyszerekért. Az itt lakóknak már igen nagy szükségük volt erre a 
létesítményre, mert a sokféle betegség ellen a nép között számtalan babonás 
orvoslási mód volt ismeretes. Hosszú ideig az egymástól kapott „én már 
kipróbáltam és hatott" gyógymódokkal orvosolták kisebb-nagyobb testi bajaikat, 
vagy szóltak a „füvesnek", hogy hozzon már valami szert az általuk vélt 
betegségekre. E gyógymódok néha könyvecskékben is napvilágot láttak. Ha 
valakinek például fájt a szeme, nem kellett mást tennie, mint két ólomtányér 
között eldörgölni egy kis cukrot, hogy az megkéküljön - természetesen az 
ólomtól. Ezt rózsavízbe kellett tenni. Hozzá egy kis sáfrányt, kámfort és egy pár 
darab székfüvet, s a hatás nem maradt el. (Megjegyzésként talán csak annyit, 
hogy ez az elegy igencsak hasonlít a mai ólomecetes borogatáshoz.)2 

A szolnoki gyógyszertár első írásos - nem éppen hízelgő 
összefüggésben való - említése a XVII. század végén a felszabadító seregekkel 
ide érkező ferencesek rendháza História Domusának I. kötetében található. 
Latinból fordítva így hangzik: „1779. augusztus S-a körüli vasárnapon: Itt 
voltak reggelire a mi tekintetes bíráink (nyilván a város vezetői - BF). Az ezt 
követő napon lejött konventünkhöz a jeles tudós Markhot Ferenc egri doktor és 
meglátogatta a patikát, ahol sok gyógyszert rossznak nyilvánított. " 
De ki is volt ez a Markhot Ferenc, aki ily bíráló véleményt alkotott a helyi 
patikáról?3 1718-ban született Vittencben és 1796-ban hunyt el Egerben. 
Hivatására nézve orvos, ám egyben bölcsész és más tudományokban is járatos, 
egyszóval a kor polihisztora. 1744-ben szerezte diplomáját a bolognai egyetem 
orvosi karán. 1746-tól Nagyváradon, 1758-tól Egerben városi orvos. S hogy mi 
köze városunknak a parádi víz gyógyító hatásának felfedezőjéhez vagy inkább 
neki hozzánk? Heves- és Külső-Szolnok megye és Eger városa tisztiorvossá 
választotta, azaz ő volt a megyében fennálló kórházak és gyógyszertárak legfőbb 
ellenőre, vigyázó bírája. 
Az említett patika a „Gondviselés" nevet kapta, méltóan az ott folyó munkához. 

Színház és mozi műsorfüzet. Múzeumi érdekességek (K. Gy.) 1957. 10. p. 

SOÓS Imre: Adatok az egri orvosi iskoláról. In: Orvostörténeti Közlemények, 1963. 
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A gyógyszertár épülete a Katonavárosban, a Patika, később a népnyelv szerinti 
Öregpatika utcában volt, közel a Zagyva és a Tisza hídjához és a várhoz, alig 
200 méterre a Piac tértől. Sajnálatos módon, az első gyógyszerész neve, aki 
üzemeltette, működtette a patikát nem ismert. Tudva azonban, hogy Mária 
Terézia ide vonatkozó rendelete nem is oly rég jelent meg és annak végrehajtása 
akkor sem történt egyik napról a másikra, feltételezhető, hogy kezdetben a 
Katonaváros ispotályának egyik hozzáértő orvosa vagy valamely alkalmazottja 
működtethette. Ezt követően hosszú évtizedek teltek el, míg fellelhető az első 
ténylegesen, név szerint is ismert patikus. 
A ferences História Domus 1843. évi bejegyzései között történik utalás arra, 
hogy a szolnoki gimnázium nyilvános jogú iskolává avatásakor, Agnelly Ferenc 
helybeli patikus tartotta az ünnepi beszédet.4 „Végre tudós Agnelly Ferenc 
helybeli gyógyszerész, több tudományos társulatok tagja által előrebocsátott 
üdvözlet kíséretében tdő Dubecz Tamásnak, a szerzetrend érdemült 
tanácsosának, helybeli házfőnök- és lelkésznek, a gymnasium körül tanúsított 
fáradozásai és érdemei öröklő emlékéül felajánlott egy gyönyörű, művészileg 
kidolgozott ezüstpoharat gazdagon megaranyozva - úgynevezett billikom 55 pírt 
értékben - e felirattal: „A szolnoki tanoda felállításában szorgalmatosan 
fáradozott t Dubecz Tamás úrnak emlékül! A valódi érdemet méltányló 
szolnokiak által MDCCCXXXXIIII."5 

A gyógyszertár üzemeltetője és bérlője tehát az 1830-as évektől, a családneve 
alapján vélhetően olasz eredetű Agnelly Ferenc gyógyszerész volt, aki 1850-ig, 
haláláig vezette a patikát. A halotti anyakönyvi bejegyzés tanúsága szerint római 
katolikus vallású, 1806-ban született, elhunyt 1850. augusztus 28-án, 44 éves 
korában, felesége Hoffmann Antónia.6 Agnelly ízig-vérig tudós ember volt. 
Tájékozott a tudományokban, a gyógyászatban, hivatása magaslatán állt, a város 
közmegbecsülését élvezte. Jártas volt az őslénytanban, s maga is gyűjtötte a 
csontokat, kövületeket, amit mi sem bizonyít jobban, mint a Magyar Nemzeti 
Múzeum régi leltárkönyvében 1850. július 27-i keltezéssel történt bejegyzés: 
„Az itt jegyzett 32 tárgyú ajándékokkal gyarapítá végrendeleténél fogva 
intézetünk gyűjteményét hamvaiban is tisztelt volt szolnoki gyógyszerész, 
boldogult Agnelly Ferenc úr, kinek természeti osztályunk s jelen őslénytárunk 
különben is sok és szép adományokat köszön. Köszönet és hála a derék 
férfiúnak!" 

4 História Domus. 1843. III. köt. 1844. 13. p. 1844. október 2. 
5 Hivatkozik rá: Szolnok Város Közoktatásának és Plébániájának története. A Főgimnásium 

ötven éves ünnepélye alkalmára (írta: Karkecz Alajos Sz. Ferenc-rendi áldozópap és 
gymnásiumi tanár). Kiadva: Eger, 1885. 105. p. 

6 Ferences Rendház halotti anyakönyve. 1850. 

NAGY István Zoltán: A borjú ülgétől az óriási szőrnyóczig. Magyar Nemzeti Múzeum régi 
leltárkönyvéből. 
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Ugyancsak ekkortájt volt Szolnokon gyógyszerész (esetleg patikussegéd, de 
mindenképpen a gyógyszerészeti tudományokkal felvértezett, elhivatott hazafi) a 
városban Wagner Ignác, akiről az 1848-as Közlöny így emlékezik meg: „1848 
júniusában beáll a 3. (szegedi) honvédzászlóaljba. A délvidéki harcok során 
őrmester, október 6-án hadnagy lesz. A tavaszi hadjáratot a fősereg kötelékében 
küzdi végig. Buda bevételénél, május 21-én megsebesül. Júniusban főhadnaggyá 
léptetik elő, de sajnos ez már a sebesülését követő halála után történt. " 

Agnelly halálát követően, a gyógyszertárat az 1850-ben Mezőtúrról 
Szolnokra települt Scheftsik István (1830-1900) vásárolta meg, és azt azonnal a 
Német (később Városház, gr. Apponyi Albert, majd Táncsics utca) és a Gorove 
utca sarkára helyezte át.9 Ez a mai Kossuth téren, a városházával átellenben 
fekvő sarok, a korabeli forgalmas piactér egyik szeglete. A patika 
helyváltoztatása, a piac közvetlen jelenléte mindenképpen hatott az ismertségre, 
így a bevételre is. 
Az Árva megyei Námesztóból Jász-Nagykun-Szolnok megye területére költözött 
Scheftsik György és neje, Árvay Katalin házasságából származó Istvánnak, 
előzőleg Szarvason és Mezőtúron is volt gyógyszerészete, s Szolnokon is 
patikatulajdonosként alapozta meg karrierjét. 1866-ban gőzmalom építésére 
kapott engedélyt, majd közfürdő és gőzfurész üzemet létesített. 1874-ben ő az 
ipartestület elnöke, 1876 és 1878 között, valamint az 1880-1883 közötti 
időszakban, Szolnok város polgármesteri tisztségét töltötte be. Időközben 
földbirtokot vásárol, s 1884-ben magyar nemességet szerez szolnoki előnévvel. 
Scheftsik István 1850-től, 1860-ig vezette és kezelte a patikát. Az őt követő 
tulajdonos és kezelő horai Horánszky István (1819-1881),10 ugyancsak nemesi 
származású gyógyszerész, a Scheftsik család közeli barátja. Liptó megyéből 
származott, nemességét az utolsó összeíráskor Bars és Szepes megyékben is 
kihirdették, valamint ezt követően 1842-ben, Heves vármegyében is. Külső-
Szolnok megyébe, illetve Szolnokra Horánszky János költözött. Fia, Nándor 
pályája csúcsán Magyarország kereskedelemügyi minisztere lett, emlékét 
Szolnokon utca őrzi. A másik ágból 1860-ban István, a gyógyszerész származott 
át Szolnokra. 
Érdemesnek tartjuk a Horánszky családról röviden említést tenni:11 Horánszky 
János (1814. V. 19. - Szolnok, 1876. X. 14.), fia Horánszky Nándor (Eger, 1838. 
I. 15. - Bp., 1902. IV. 19.). János testvére Horánszky István (1819. VIII. 4. -
Szolnok, 1881. I. 29.). István gyermekei: Irma (1861 - Szolnok, 1897.), férje: 

1848/121. Hegyesi Márton 

SZABÓ Barna: Meseváros. Szolnok, 1941. 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Múltja és Jelene. (Szerk.: Scheftsik György) Pécs, 1935. 

SZLUHA Márton: Liptó vármegye nemes családjai. Bp. 2000. 
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Elek Dávid szolnoki polgármester, István, gyógyszerész (1862 - Szolnok, 1920), 
Berta (Berki Józsefhé), Gizella (Hubay Miklósné). A Horánszkyak házasságok 
révén, nőágon kapcsolódtak a legjelentősebb szolnoki családok rokonsági 
hálózatához. 
Nagy érdemei voltak a második szolnoki gyógyszertár felállításában, mely 1879-
ben nyitotta meg kapuit „Vörös Kereszt" névvel. írott ajánlásait, érveit a városi 
tanácson túl, egyenesen gr. Szapáry Gyula belügyminiszternek címezte. 
Horánszky István gyógyszerész rövidesen - más szakmai társulás nem lévén -
az Ipartársulat választott tagja lett (1874. május 25-től 1884. január 31-ig.),12 

1878-ban már a város Közegészségügyi bizottságának tagja.13 1881-ben 
bekövetkezett halálát követően, gyógyszertárát Kecskéssy Tivadar okleveles 
gyógyszerész vette ki haszonbérbe és működtette egészen 1884-ig. Aztán megint 
egy új bérlő neve jelent meg, aki pedig nem más, mint Finy Béla gyógyszerész, 
aki mindössze egy évig tevékenykedett a patikában. A tulajdonlásban ekkor a 
fiú, horai Horánszky István következett a sorban, 1886-tól egészen 1899-ig. 
Horánszky 1896-ban, mint virilis,14 a Szolnok Városi Tanács tagja. Közben, 
eddig ismeretlen okok miatt, kisebb-nagyobb megszakítások következtek a 
tulajdonosok sorában. A patika címe új, de a helye a régi: Gorove utca 13. 

Először Boár György neve bukkan fel (1893-1894). Nevéhez a szolnoki 
„Vörös Kereszt" Gyógyszertár elindítása fűződik, majd 1895-től özv. Horánszky 
Istvánné működteti, egészen 1903-ig. Innen számítjuk a patika új nevét, „Isteni 
Gondviselés". A kezelői státuszban is változások történtek: 1895 és 1898 között 
horai Horánszky István, majd őt 1899 és 1902 között Kertész Gyula váltotta,15 

aki egyben bérlő is volt. Faragó Ármin tulajdoni joga mindössze egy évig tartott 
1904-ben.16 A Szobonyai család két idősebb tagjának tulajdoni joga 1904-ben 
kezdődött és 1912-ig tartott (Szobonyai Kálmán 1904-1905, őt követően 
felesége 1912-ig). Ezen időszak közben Kőhalmi Miklós bérlőként jelent meg, 
1905-től 1909-ig.17 Steinfelsi Kőhalmy Miklós, gyógyszerész18 1897-ben 
született, Szinérváralján. A család nemességét II. Endrétől nyerte. Középiskoláit 
Beregszászon, az egyetemet Budapesten végezte. Szolnokon az „Isteni 
Gondviselés" gyógyszertár bérlője 1905 és 1909 között. Kőhalmi 1903-ban 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár /Továbbiakban:SZML/ Ipartestületi iratok 1884. 

SZML J.Nk.Sz. m. t. Bizottságához rendszeres jelentése Sipos Orbán alispánnak a megye 
közállapotáról. 1878. 26. p. 

SIPOS Orbán: Rendszeres jelentés J.Nk.Sz. megye állapotáról. 1879. 

Szolnok Megyei Lapok, 1899. 

SZML Alispáni megtartott iratok jegyzéke, 1903 - 1925. 1336/903. XVI-333. 

SZML Alispáni megtartott iratok: 1877-1902. 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Múltja és Jelene.(Szerk: Scheftsik György) Pécs, 1935. 
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gyógyszeráru kereskedelmet folytat, amire 1904. október l-jén iparigazolványt 
is vált. E tevékenysége, valamint a gyógyszertár működtetése csőd miatt 1908 
novemberében megszűnt, ekkor gyógyszerész-szakirodát nyitott Budapesten. 
Gyógyszerészeire vonatkozó törvénycikkek szerkesztője, szaklapok munkatársa. 
A világháborúban, mint gyógyszerész főhadnagy vett részt. Felesége: Czitó 
Irma, gyermekei: Klára (dr. Ebers Koraélné), Miklós (gyógyszerész), Béla 
(mérnök), László (gyógyszerész) és Márta. Mindeközben az „Isteni 
Gondviselés" patikának új a címe, de továbbra is azonos a helye: a Piac tér. A 
következő két év jogi procedúrával telik, de Kőhalmi marad a patika kezelője.19 

A jogi és gazdasági ügyek tisztázása után, idősebb Szabó István gyógyszerész, 
gyógyszeráru kereskedő (az ifjabbik Szabó, apja nyomdokaiba lépve, ugyancsak 
a gyógyszerész-hivatást gyakorolja) 1910-től lett tulajdonosa a patikának. 1914-
től a Szegedi Takarék és Hitel Rt., három éven át tulajdonosi státuszt gyakorolt a 
csődbe ment gyógyszertár felett (1914-1917), mint hitelező.20 Ebben a 
zűrzavaros időszakban és a következő öt évben, azaz 1910 és 1917 között, a 
patika kezelője Sámuel Béla volt. A gyógyszertár helye változatlan, a Kossuth 
tér és a Városház utca sarkán áll. 
„Legújabb bőrápoló, szépítő-finomító Sugár-féle Gyöngyvirág-Créme, a Nestlé
féle gyermekliszt, Szent László szappan. Egyedüli beszerzési hely!"21 Ilyen és 
hasonló reklámokkal indította el útjára az „Isteni Gondviselés"-t új tulajdonosa, 
Sugár Andor gyógyszerész. A szakmai teendők magas szintű elvégzése mellett, 
Sugár értett a kereskedelemhez és a reklámhoz is. A patika szempontjából 
áldásos, egyben a közmegelégedésnek is örvendő működése 1918-tól egészen 
1926. március 4-ig tartott. Természetére jellemző, hogy még az 1925-Ös évet is 
úgy nyitja és zárja, hogy reklámja mindenkinek tudtára adja a gyógyszertár 
készletét. 1926. március 4-től, a hevesi gyógyszertár volt tulajdonosa, Martos 
Gyula vette át „Sugár Andor Isteni Gondviseléshez címzett gyógytárát", melyet 
1928-ig vezetett.22 

A világháború után Szolnokon ismét zajlanak a szorgos hétköznapok, az 
emberek élik mindennapjaikat. Ezt tette ifj. Szabó István gyógyszerész is, mikor 
megteremtve egzisztenciáját eljegyezte dr. Bozóky Árpád ügyvéd leányát, 
Margitot. A város felvette a nemzetközi Speyer-kölcsönt, s ezzel a fejlődés új 
lehetőségei nyíltak meg. Többek között felépült a Tisza Szálló és Gyógyfürdő, 
az azt övező versailles-i stílusú park, aztán jött Szabó Lajos és tulajdonosa lett a 
gyógyszertárnak, egészen 1938-ig. 

9 Uo. 
:0 SZML Iparlajstrom „B" az engedélyhez kötött iparokról 1902 - 1929. 
11 J.Nk.Sz. M. Lapok, 1924. március 23. 3. p. 
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A bérlő ebben az évtizedben Gunst Imre gyógyszerész, aki 1907-ben született 
Tiszavárkonyban.23 Az egyetem elvégzése után Szolnokon volt gyakornok, s 
1933 óta bérelte az „Isteni Gondviselés" gyógyszertárat. A család számon 
tartotta, hogy „atyját, Gunst Sándort az ellenforradalom megszervezése miatt a 
vörösök kivégezték."24 Ot 1935-ben Herczeg Ferenc követi 1941-ig, majd Balsi 
Béla és dr. Kajáry Zoltánná, akik 1944-ig, mint kezelők ténykednek a 
patikában. Közben újabb bérlőváltás következett be 1939 és 1941 között. A 
tulajdonos Mess Mária. Ezt követően egy testvérpár, dr. Gedeon Gyula és 
Valéria (Tihanyi Lajosné) a tulajdonosok és kezelők 1942-től az államosításig.25 

A gyógyszertár utolsó címe, Kossuth tér 10. A működésének utolsó évszáma, 
1953. A hely maradt, a cím ismét változott. 
Oly sokszor említettük, hogy a cím változott, de a hely maradt. A mai Táncsics 
Mihály utca a város legrégebbi utcája, amely a Kossuth tértől a Sóház utcáig 
vezet. 1863-ban és 1874-ben Német utca, 1894-től már, mint Városház utcát 
ismerik. 1926-tól 1950-ig Apponyi Albert utca, majd 1950-től Táncsics Mihály 
nevét viseli. A névváltozások időszakában többször előfordul, hogy egy-egy 
gyógyszerész, bérlő vagy kezelő a régi és az új címet egyszerre, illetve felváltva 
is használja reklámjaiban. A Kossuth tér elnevezés 1892-től él, előtte Piac térnek 
nevezik Szolnok főterét. A tér e sarki épületét az 1960-as évek második felében 
bontották le. Helyén honvédségi bérházat építettek, az úgynevezett „Lordok" 
házát. Az épület megszűnésével Szolnok város legrégibb gyógyszertárának, a 
„Gondviselés", majd az „Isteni Gondviselés", a szolnoki köznyelvben azonban 
leginkább „Öreg Patika" néven emlegetett gyógyszertárnak a története itt véget 
ért. 

A második gyógyszertár: a „Vörös Kereszt" 

Az adott időszakban, 1874-ben a lakosság lélekszáma már 16.603 fő, az 
emeletes házak száma meghaladja a 100-at, a város 252 utcájában 6.480 épület 
van. Minden adott ahhoz, hogy a városban akár több gyógyszerész is 
megélhetést találjon, szolgálva a folyamatosan gyarapodó lakosságot. Ebből az 
időből fönnmaradt egy Báthory Bertalan nevezetű pesti, Nádor utcai okleveles 
gyógyszerész 1873 áprilisában kelt, gr. Szapáry Gyula magyar királyi 
belügyminiszterhez írt levele, melyből kiderül, hogy már 1864-ben megtörtént 
az első próbálkozás a második szolnoki gyógyszertár engedélyeztetésére.26 

„Szolnok a Tiszavidék és Máramaros piaca, határa 35.946 hold, népessége a 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Múltja és Jelene. (Szerk.: Scheftsik György) Pécs, 1935. 
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Kovács Kálmán szíves közlése. (Pályázat, 1975) 
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16.000-et meghaladja, a szolnoki iparosok száma a 900-nál többre megy, 
Szolnokon van egy vasúti- és két magán gépgyár, hat gőzfurész malom, gyufa-
és szeszgyár, két ecetgyár és három gőzmalom. Fa- és sószállítás. ... a katona 
ezred- és főorvosokon kívül, még 7 gyakorló orvosa van - gyógyszertára a 
városnak csak egy van" - érvelt Báthory levelében a nemes cél érdekében. 
1868 januárjának első felében a „szolnoki orvosi kar" a szolgabírósághoz írt 
nyilatkozatában bizonyítja, hogy a két gyógyszertár nemcsak fenn tudja majd 
tartani magát, de szükség is van egy második ilyen intézményre, a 
megnövekedett lélekszámú lakosság megfelelő ellátásához. Ezt a várakozást a 
város közönségétől a belügyminisztériumhoz intézett, 1.500 polgár által, 1869-
70-ben aláírt kérelem is támogatta. A lakosság egy emberként állt a város jobb 
megítélését is előmozdító kezdeményezés mellé, amely egyben a gyógyászati 
szolgáltatás színvonalát is javította volna. 
A gyógyszertár ügyében íródott, a virilis Horánszky István szolnoki okleveles 
gyógyszerész, 1873. szeptember 18-án keltezett levele is. Ő volt az eddigi első 
és egyetlen szolnoki gyógyszertár tulajdonosa és üzemeltetője. Ebből a levélből 
az is kiderül, hogy az újabb, második gyógyszertár tervezett felállítási helye -
mivel az első a Piac téren van, és közelebb van a várhoz, tehát a város azon 
területét ellátja - a Molnár utcának a Fő úttal sarkot képező, de nem a vár felé 
eső, hanem egyértelműen a város, a vasúti indóházak felé terjedő részében lesz, 
oda szól az engedélye. A leendő két gyógyszertár létesítésével már a 
gyógyszertárak körzetesítési rendszere is megvalósult. Az egyik körzet a város 
vár felőli része, míg a másik az Indóház és ipartelep területe lett. 

Gr. Szapáry Gyula 1874. évi március hó 10-én írt válaszában 
engedélyezi a második szolnoki gyógyszertár felállítását és tudatja, hogy a 
személyi jog elnyeréséhez pályázatot kell kiírni. 7 A pályázat meg is jelent „A 
Buda-Pest Közlöny Hivatalos Értesítő" című lapban, 1874. március 30-án, s a 
hirdetmény 7 forint és 27 krajcárjába került a városnak. A sok kérelmezés 
eredménnyel járt, az ügyben lépéseket tettek. 
Egy új gyógyszertár megnyitása, az épület megépíttetése és bérbeadása, majd 
teljes működtetése biztos megélhetést jelentett volna bármely pályázati 
nyertesnek. Természetes tehát, hogy tízen jelentkeztek a lehetőségre. 
Megtárgyalta és véleményezte Heves- és Külső-Szolnok egri Közigazgatási 
Szakosztálya 1874. évi június 12-én, Egerben tartott ülésén, Szolnok város 
képviselőtestülete 1874. június 8-án tartott gyűlésén, melynek jegyzőkönyve 
alapján készült előterjesztéséből tudhatunk. 

27 Uo. 
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A pályázók listája az alispáni megtartott iratok 1877—1902. évi selejtezési 
jegyzéke alapján a következő volt: 

Név Szül. év Oklevél ideje Település 
Molnár István 1847 1869 Szolnok 
Szénásy Mihály 1848 1868 
Báthory Bertalan 1844 1869 Budapest 
Ulkokinszky Kálmán - 1859 Fülek 
dr. Zaák József 1849 1871 -
Szokoly Sándor 1848 1872 Kisjenő 
Dózsa Béla 1846 1868 Szentes 
Tarr Sándor 1841 1870 Dunaföldvár 
Lukács Gyula 1851 1872 Abony 
Boár György 1843 1864 Buda-Pest28 

Az aspiránsok között volt Báthory Bertalan is, aki oly sokat kilincselt ez ügyben, 
így szinte biztos befutónak volt tekinthető. A szokásos magyar mentalitásnak, 
valamint a kor helyi érdekviszonyainak köszönhetően, a pályázat eredményének 
kihirdetésére 1877-ig kellett várni. A nyertes az 1843-ban, Buda-Pesten 
született, 27 éves Boár György okleveles gyógyszerész lett.29 

Sok huzavonát és adminisztrációs problémát követően, a második szolnoki 
gyógyszertár alapítása 1879-ben megtörtént és megnyitotta kapuit a nagyérdemű 
szolnoki közönség előtt. Eddigi ismereteinket, hogy milyen városrészbe kellett 
telepíteni, illetve felépíteni és mely városrészt fogja ellátni, a Diárium az 
alábbiak szerint egészíti ki: „,.. a Mária utca végén, a plébánia templommal 
szemben kap felállítási engedélyt. ... neve: „Vörös Kereszt" gyógyszertár." 
Nevét a Nemzetközi Vöröskereszt felhívására kapta. Címe: Szolnok, Tomory út 
1. Fontos megjegyeznünk, hogy ezen a környéken lakott a legtöbb virilis polgár, 
magas rangú hivatalnok, üzem- és gyártulajdonosok, nem beszélve arról, hogy 
nagyon közel volt az akkori vasútállomáshoz. A környezetről tudni kell még, 
hogy a gr. Szapáry utcával (Szolnok korzójával) egy időben lett kikövezve 
(1851-ben, mielőtt Albrecht főherceg átutazott volna a városon a krími háborúba 
tartván), valamint azt, hogy „1879-ben szereltek fel 46 petróleumlámpát az 
Indóháztól kezdve, a Tomory úton át, egészen a Tisza hídig." 

Az épületet Boár György építtette, ami 1879-re készült el, így 1880-ban 
már két működő gyógyszertárat regisztrált az akkori felmérés. Az egyiknek 
Horánszky István a tulajdonosa, a másiknak pedig Boár György. Sajnos 
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dokumentumok hiányában az építőmester neve nem ismeretes. Egy, a helyszínen 
talált tégla billogja a TR monogramot tartalmazza, ami lehet a megrendelő, de 
lehet a téglagyár jelzése is.30 

Az épület a város, a polgárosodás fejlődő korszakának jellegzetes terméke, az 
anyagi gyarapodás megtestesítője, a kor divatos eklektikus stílusában és kedvelt 
színeivel készült. Ebben az időben a polgári családi lakóházakat építtetők, 
szívesen utánozták a hatalom középületeinek megjelenési formáit (városháza, 
megyeháza, postahivatal) és Szolnok V. kerületében - azaz a belvárosban - is 
folyamatosan terjedt az új módi, felváltva a paraszti jellegű épületeket. 
Természetesen a tárgyalt épület, jellemzően a korabeli mezővárosi polgári 
lakóházakhoz, nem bérlemény, hanem az építtető saját tulajdona, ahol 
szolgáltatását is végezte: a lakóhely mellett egyben munkahely is volt. 
Ugyanakkor a ház némileg eltér a kor új, de már megszokott igényeitől. A 
hosszú utcai épületfront helyett, a telek adta kényszerűségből, a rövidebbik 
oldala került az utcai frontra. Az épület egy háromnegyed részben tört 
utcafrontú, enyhén trapéz alakú, befelé kismértékben szűkülő telken épült "L" 
alakban, zárt utcafronttal. Az eltérést az utcai homlokzat díszítése mellett az is 
biztosította, hogy az utcai frontra kerültek az üzletmenetet biztosító helyiségek. 
Innen a tulajdonos közvetlenül megközelíthette a saját és családja lakrészét, a 
raktárakat és egyéb helyiségeket. Az "L" alakú rész hosszú, részben nyitott 
folyosót is eredményezett, innen nyíltak a különböző, lakás funkciójú 
helyiségek. A szobák funkciója differenciált: az üzlet mögött lakott a tulajdonos 
a családjával, azt követte - egy nyitott átjárón keresztül - a közös helyiség 
(szalon), majd újabb lakószobák, s végül az üveges folyosóról nyílott a konyha 
és a kamra. A fedett folyosó oszlopokkal alátámasztott, részben nyitott terű, több 
lejárattal rendelkezett az udvar felé. Jelen esetben két lejárat volt az udvarra, 
ahol kisterületű virágoskert és veteményes volt a hagyományhoz illően. Az 
épület legvégén lakott a segéd és a cseléd - ha volt. Az épület utcai felületén, az 
üzlet mindkét bejárata felett, kovácsoltvas díszítés volt található, Neugebauer 
Antal kovácsmester munkája. Az egész épület díszítésén a görögös-historizáló 
minták jellegzetes motívumai jelentek meg. Feltételezhető, hogy az építtető így 
akart tisztelegni Aszklépiosz, az ógörög kultúra és tudomány előtt jelezve, hogy 
itt, ebben a házban gyógyszertár működik. A bejáratok faburkolatán 
egyértelműen megtalálhatók a gyógyszertárra utaló „Vöröskereszt" motívumok. 
Az eredeti ajtó felett, a kor szokásának megfelelően színes, festett üveges 
ablakokat helyeztek el. A házba egy külön kapun (szárazbejárón) lehetett 
bejutni, ahol a vendégek, a ház lakói és bérlői közlekedtek. Külön díszítést 
alkalmaztak az ajtó és ablakkereteken. Az utcafronti ablakokon redőny volt, 
mely alsó harmadán kihajtható volt a külső tér irányába, s ezzel a fénytől 
védettek, de egyben szellőztethetők is voltak a helyiségek. Magán az üzleti 
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bejáraton vasredőny biztosította a zárás utáni védelmet, melynek sínrendszere 
még ma is látható, azon kívül az egyik ajtó és „Duffo" kirakat felett még most is 
megtalálható a redőny. 

Az épület alapszíne követte a legfontosabb középületek színét, de nem 
volt teljesen azonos vele. Általában a polgári, családi épületek színében nem volt 
annyi vörös, mint a középületek festésében, így azoknál világosabb, mondhatni 
pasztellszínben pompáztak. Az eredeti színt nevezték barokk sárgának, Mária 
Terézia sárgának, de fellelhető a monarchia-sárga elnevezés is, melynek 
világosabb árnyalatát használták a családi házaknál, mint jelen esetben is. A 
díszítések színe ennél sötétebb tónusú, több vöröset tartalmazó szín volt. A 
fakeretek sötétbarnák voltak, ami még jelenleg is több helyen megtalálható az 
épületen belül és kívül egyaránt. A belső terek falfelületei a gyógyszertár falát 
kivéve, fehérek voltak. Egy - a századforduló táján készült - képeslap vizsgálata 
alapján kiderült, hogy a gyógyszertár falát a kor ízlésének megfelelő, vastag, 
árnyalatában sötétebb színű tapéta burkolta. Az ablakok belső felületét a fény 
ellen „spalétával" (spaletta) takarták el, amit praktikusan az ablak oldalsó 
keretébe lehetett süllyeszteni. Ezek még ma is láthatók és működőképesek. Az 
ajtók és ablakok is belülről fehérek voltak. Az épület pincerendszere ugyancsak 
eredeti formájában, átépítés nélkül maradt az utókorra. 
A ház tulajdonosai: 
1. Boár György okleveles gyógyszerész, a ház építtetője, egyben a „Vörös 
Kereszt" Gyógyszertár üzemeltetője. Pesti lakos, működési ideje: 1879 - 1895. 
április 3. 
2. Víg Béla okleveles gyógyszerész, budapesti lakos. 1903-ban, mint 
háztulajdonos van nyilvántartva, de már ekkor problémát jelentett a 
gyógyszertár, illetve az épület ilyen irányú működtetése, mert zavarok voltak a 
bérleti összeggel és az épülettel. Végül a gondot egy bérlemény átadással 
oldották meg. Ő 1895. április 3 -1911. június 3. között vezette a patikát. 
3. Víg Gyula gőzfűrész tulajdonos, fakereskedő. 1911. június 3.-1923. január 
11. Telepe és gyára a közelben, a Tomory úton volt megtalálható. A virilis Víg 
Gyuláról tudni kell, hogy a házvásárlás előtti beruházásai folyamatosan 
erősítették presztízsét. Gőzfűrész tulajdonosként, malomtulajdonosként, 
építkezési beruházásaival a város befolyásos személyisége volt, tagja a Pénzügyi 
és Jogügyi Szakosztálynak, valamint a Közigazgatási és Építési Szakosztálynak 
is. 

A „Vörös Kereszt" Gyógyszertár működtetői: 

Boár György (1879 —1895) 
Víg Béla (1895 —1903) 
Gerőhodor (1903 —1904) 
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Alexander János (1904 — 1908), segéd Medveczky István 
Marschall Rezső (1908 — 1911) 
Bárány Pál (1911 — 1919) 
Beleznai Károly (1919 — 1921) 
Farkas Istvánná és Volenszky Vida (1921— 1923) 
Vargha László (1923 — 1931) (már mint „Fehér Kereszt" gyógyszertár) 
Krämer Szilárd, Endre és György (1931 — 1952) 

A „Vörös Kereszt" Gyógyszertárban dolgozó gyógyszerészek felsorolása 
valójában Farkas Istvánné és Volenszky Vida nevével véget ér. Egy újabb 
házeladás következtében, 1923-ban megszűnik a működése az eredeti helyén, s 
átköltözik a Baross út és a Kápolna utca sarkán lévő Baross u. 23. sz. alatti 
épületbe, bérlője Vargha László. Ekkor kapta Vargha feleségétől a „Fehér 
Kereszt" elnevezést. „Gyógyszertár kihelyezés.[...] 40 év óta a Mária utcán lévő 
„Fehér Kereszt" c. gyógyszertár a Baross utcára kihelyeztetik."31 

Egy alkalommal a patikát váratlan baleset érte. „Egy megvadult ló bezúzta a 
Varga-féle gyógyszertár kirakatablakát. Pénteken délután 4 óra tájban Hartmann 
Károly törökszentmiklósi gazdálkodó lovas kocsijával a Baross-utcán hajtatott. 
Közben az egyik autó tülkölésétől a lova megvadult s irányt változtatva, a 
szemben lévő Varga László tulajdonában lévő gyógyszertár kirakatának rohant. 
[...] A vastag, belga üveg porrá zúzódott és mögötte a gyógyszertár 
helyiségében lévő különböző drága orvosságokkal és piperecikkekkel megrakott 
nagy üvegezett állvány is darabokra törött."32 Sajnos a családnak nem csak az 
üzleti életben voltak nehézségei. Az 1925-ben született, Péter nevezetű fiuk 9 
éves korában meghalt, a tragikus eseményről a Szolnoki Újság is 
megemlékezett. A gyógyszertárat a következő években a Krämer gyógyszerész 
dinasztia vezette tovább. 

A „Vörös Kereszt" Gyógyszertárat működtető gyógyszerészek közül, a 
korai időszakban kiemelkedett a görög származású Alexander János 
gyógyszerész, a későbbi alispán, Alexander Imre (1883-1969) nagybátyja. 
Virilis, a Gyógyszerészeti Egyesület igazgatója, rendőri és közegészségügyi 
bizottsági tag. A bérleti jogot Gerő Izidortól átvéve — mint másodbérlő —, még 
ebben az évben, reklámképeslapot készíttet, melyen a Móricz-liget felőli Tisza 
part, valamint az Alexander gyógyszertár belső fogadótere látszik, 
fotómontázsszerűen. Innen tudhatjuk, hogy „Egger mellpasztilláit forgalmazza 
köhögés ellen, mint szolnoki raktáros Alexander János."33 Segédje, Medveczky 

J.Nk.Sz. megyei Lapok, 1921. május 15. 

Szolnok és Vidéke, 1925. április 19. 3. p. 

Tiszavidék, 1907. április 28. 
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István volt, aki a ház hátsó frontjában lakott. A kép közepén Alexander János 
látható. Baloldalt segédje, Medveczky István, a háttérben a mindenes férfi, 
előtérben a cselédlány. A képeslap érdekessége, hogy „Ez a Gerenday Mariska 
volt vőlegénye gyógyszertára" felirat, egy félbe maradt románc utolsó emléke. A 
felvételt Papszt Piroska, az első szolnoki női fényképész készítette 1904-ben. 
Alexander János a ház és tulajdonosai körül problémát vélt felfedezni, féltette a 
gyógyszertár működését, megélhetését, ezért az egyéni jogon működtetett 
patikát máshová kívánta áthelyezni. Az épület elhelyezkedését a következő leirat 
határozta meg: „A gr. Szapáry utca nyugati oldala s ettől északra, a jelenben 
Morgenstern Sámuel és észak-keletre Duschek Ferenc jelenleg koporsó raktárul 
használt és a Kereskedelmi Bank, s Takarékpénztár Részvénytársaság és végül 
kelet felé a Duschek Ferenc házával átellenes és a gr. Szapáry utca keleti 
oldalán levő, Nerfeld Ferenc tulajdonát képező épületet is magába foglaló 
határvonal "34 Vagyis pontosan meghatározva, a gyógyszertár új helyét, a város 
egyik frekventált üzleti negyedében képzelte el, közel a Városházához. Ez a 
döntés üzleti, és bérlői félelméből eredt, mivel számára nagyon fontos volt a 
gyógyszertár működtetése. Alexander attól félt, hogy a következő tulajdonos -
közben tudomására jutott, hogy Víg Béla el akarja adni az ingatlant - túl magas 
bérleti díjat fog majd kémi. A gyógyszertár maradt, Alexander távozott 1908-
ban, s ezzel elkezdődött az épület, így a gyógyszertár kálváriája. „Ház 
Szolnokon! A Mária utcában lévő házam, hol a „Vörös Kereszt" gyógyszertári 
helyiség van, szabadkézből eladó. Felvilágosítás Víg Béla tulajdonos, Bp. II. 
ker. Főutca 54."35 

Az első probléma Marschall Rezső gyógyszerész idején jelentkezett, aki 
közvetlenül Alexander Jánost követően bérelte a gyógyszertárat és a 
helyiségeket. A még Víg Béla tulajdonában lévő épület állaga egyre jobban 
romlott, amit Marschall Rezső nem tudott kezelni, mivel ő csak egy másodbérlő 
volt az épületben. Az első számú bérlő, Gerő Izsó (Izidor) - szintén fővárosi, 
újpesti gyógyszerész - a közöttük levő rossz viszony miatt, nem tudott hatással 
lenni az épület tulajdonosára, Víg Bélára.36 

Ahhoz képest, hogy szakmabeliek voltak, igencsak nagy ellentét volt köztük, 
amit egyértelműen a bérlemény, az általa hozott haszon, tehát a gazdasági érdek 
okozott. Elég bonyolult volt a helyzet ezzel a dupla bérlői viszonnyal. Marschall 
1910-ben át akarja költöztetni - saját jogán - magát a gyógyszertárat a szemben 
lévő, Marik Béla telektulajdonos telkére épülő házba. A gyógyszertárnak 
teljesen megfelelő épületet maga a telektulajdonos építené fel. A város többi 
gyógyszerésze ehhez hozzájárult, de egy adásvételi tranzakció mindezt 

SZML Alispáni megtartott iratok jegyzéke. Selejtezési jegyzék. 1903. 

J.Nk.Sz. megyei Lapok, 1910. július 23. 

SZML Alispáni megtartott iratok jegyzéke. Selejtezési jegyzék. 1903-1925. 
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megakadályozta. Az épület nagyon lelakott volt, ám annak nem volt tartozéka a 
gyógyszertár, amit már többen és többször is költöztetni akartak. így a 
gyógyszertár maradt, Marschall távozott. Az új háztulajdonos, Víg Gyula 
felújíttatta a házat, majd újra bérbe adta. így lett az új bérlő Bárány Pál, 
okleveles gyógyszerész. 
Az épület újabb tulajdonosváltása 1923-ban következett be. A besenyszögi 
illetőségű, de szolnoki lakos Szűcs János gyári fényező és felesége, a házat 
3.250.000 koronáért megvette. Közös tulajdonukban volt 1932. november 23-ig. 
Szűcs Jánosról halála után feleségére, mint haszonélvezőre szállt a tulajdonjog, 
mivel az örökösök még kiskorúak voltak. A feleség halála után, (1933. 
november 29.) az örökösök tulajdonát az árvaszék védetté nyilvánította. 
Az eredeti épületre, annak tulajdoni lapja szerint Kozma Ferenc és felesége, Bán 
Anna, mint Szolnok város megbecsült adózó polgárai - és mellesleg óra- és 
ékszer nagykereskedők - elővételi jogot jegyeztek be 1943. szeptember l-jén. 
Amikor minden örökös - 1943. október l-ig - nagykorúvá vált, Szolnok 
Vármegye Árvaszéke határozata alapján a ház a Kozma családé lett, 55.000 
pengőért. 
A következő tulajdonosváltás az államosításkor (az 1952. évi 4. tvr. alapján) a 
Magyar Állam javára történt meg.37 Ezután Budapestről kitelepítettek lakták a 
házat. Az államosítás, és az a tény, hogy több családnak adott otthont, 
átalakítással járt. Kozma Ferencen és családján kívül, ide került Csűrös Lajos 
folyamőr ezredes és felesége. Az ezredes eredetileg a Monarchia 
tengerésztisztjeként szolgált Horthy Miklós környezetében, majd a flotta 
megszűnése után került a folyami erőkhöz. Közvetlenül a háború után a Hajózási 
és Tárcaközi Bizottságnál szolgált, míg a Rákosi-kor üldözései ki nem zárták a 
közéletből és kényszerlakhelyre nem kényszerítették. Szintén itt, a kapualjból 
nyíló egy szobából álló helyiségben lakott vitéz Szentkirályi Dezsőné. Hátul 
lakott, illetve még most is lakik egy özvegyember, Egedi Béla. Az új 
körülmények teljesen átalakították az épület eredeti elrendezését. Belső 
válaszfalakat emeltek, fürdőhelyiségeket alakítottak ki és a különböző 
lakrészekhez újabb ajtókat vágtak a falba. 
Közben az üzleti részben működött folyamatos váltásban a László-féle 
hentesüzlet, majd Szikszai üvegesműhelye, később egy kegytárgybolt. Ezt 
követően a ház jobb oldali részében dohányáru üzlet nyílt, a másik oldalán pedig 
a TIGÁZ. díjbeszedő részlege kapott helyiségeket nagyon sokáig. Őket 
gyorsbüfé, pizzeria és autósiskola követte. Jelen pillanatban egy vállalkozó 
tulajdona a ház nagy része, melyet - szerencsés módon törekedve az eredeti 
állapot visszaállítására - rendbehozatott és vegyesboltot működtet a 
gyógyszertár helyén. 

SZML Szolnok Megyei Jogú Város Földhivatala. „A" birtoklap/3391. 
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Végigtekintve a patika és az otthonául szolgáló épület történetét, 
kicsiben, mint cseppben a tenger, előttünk áll az elmúlt másfélszáz esztendő 
históriája. Kezdve a kiegyezés korának nagy gazdasági fellendülésével, amely 
Szolnokból, az évszázados álmot alvó településből modern intézményeket, 
közöttük gyógyszertárakat igénylő nagyvárost növelt, a békés virágzás 
esztendein át az utolsó évtizedek zűrzavaráig. Tanúként mára pusztán a 
változások nyomait magán hordó épület maradt, némi csekély írásos lenyomata 
az eseményeknek és a szájhagyomány. Habár a jogutód „Fehér Kereszt" 
Gyógyszertár ma is áll és működik, a tanúk már jó ideje eltávoztak közülünk, a 
régi patika felszerelés nagy része elkallódott az idők során. A krónikásnak sok
sok apró mozaikkőből kell összeraknia a maga munkáját, ha hírt akar adni róla, 
hogy volt egyszer Szolnokon egy első, s azután egy második patika. 

Az „Isteni Gondviselés" Gyógyszertár 
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XVII XVI XV XIV XIII XII 

VI 

VIII 

XI X 

IX 

VII 
IV 

XXIV I I 

I. = Gyógyszertár (6 x 5 m) 
II. = Gyógyszertár labor (2 x 5 m) 
III. = Gyógyszertár szoba (4 x 3 m) 
IV. = Gyógyszertár szoba (4 x 4 m) 
V. = Gyógyszertár raktár (5 x 8 m) 
VI. = Kőrősinélakás (5 x 5 m) 
VII. = Kőrősiné konyha (2 x 5 m) 
VIII. = Cinegéné trafik (3 x 5,5 m) 
IX. = Váradi szabó (6 x 3,2 m) 
X. = Erdőgazdasági igazgató (3 x 8 m) 
XI. = Erdőgazdasági ig. kamra (2 x m) 
XII. = Árpási rövidárus (6 x 3,2 m) 
XIII. = Üres raktár (6 x 3 m) 
XIV. = Üres raktár (3 x 3 m) 
XV. = Nagyné házmester lakása (4 x 3 m) 
XVI. = Nagyné konyhája (3 x 3 m) 
XVII. = Nagyné speiz (2 x 3 m) 
XVIII. = Pojtek rőfös (5 x 8 m) 
XIX. = Heinzel műszerész (5 x 6 m) 
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JxJx.» = W.C. 
XXI. = Bozsó cipész (3 x 4 m) 
XXII. Csiszár élelmiszer (3 x 5 m) 
XXIII. = Urbán aranyozó (3 x 6 m) 
XXIV. = Malomipari Szövetkezet (8,2 x 5,5 m) 

A raj 2 : 1957. VI hóban készült, a Horanszky örökösök szolnoki 
Kossuth tér 10. szám alatti háza államosítás előtt. 

Patika alaprajza 
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Súlykészlet 
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ON 

Porcelánsúlyok 



Öreg Patika Gyógyszertári Könyve 
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Martos Gyula 1926 

Az öreg patika helye napjainkban. 
/Táncsics Mihály és Kossuth Lajos utca sarok/ 
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FERENC BERTA 

APOTHEKER, APOTHEKEN IN SZOLNOK 

Im Laufe der Geschichte wurden die Heilung und die Wissenschaft der 
Pharmazie miteinander zusammengewachsen. Es war besonders bis da so, 
solange die Arzte selber, in Mangel an öffentlichen Apotheken, die relativ gut 
ausgestatteten s. g. Hausapotheken mit den von ihnen gefertigten Arzneien 
unterhielten. Die mit den Medikamenten geführten Tätigkeiten wurden als 
Ergebnis eines allmählichen Vorganges von der heilenden Arbeit des Arztes 
weggerissen und wurden zur selbständigen Arbeit und dem geschätzten Beruf. 
In Ungarn arbeiteten schon Krankenhäuser zur Zeit des Königs Stefan des 
Heiligen in Pécsvárad, Pannonhalma, Bakonybél - in den damals als ersten 
zustande gebrachten Klostern -, in denen neben dem heilenden Arzt Gehilfe, der 
„Urapotheker", der zur Hinweisung des Arztes die benötigten Arznei fertigte, 
tätig war. Die erste öffentliche Apotheke wurde im 13. Jahrhundert in Buda 
eröffnet. 
Ein Teil der ersten öffentlichen bürgerlichen Apotheken war die s. g. städtische 
Apotheke, aber infolge der Kriege und der häufigen fremden Besatzung wurde 
es in Ungarn ständig nötig, auch Kriegsapotheken zustande zu bringen. Eine 
solche war auch in Szolnok in Betrieb, weil dieser Ort eine ausgesprochene 
Militärstadt war. 
Die erste bürgerliche Apotheke wurde zwischen 1775 und 1779 in Szolnok, in 
der Kammerstadt, wo Viele von weiter Umgebung Medikamente abholten, 
eröffnet. Der erste bekannte örtliche Apotheker hieß Ferenc Agnelly in den 
1830er Jahren, dann der auch als Heimatsverteidiger kämpfende Ignác Wagner. 
Die zweite Apotheke der Stadt hat im Jahre 1879 mit dem Namen Roter Kreuz 
ihre Türen geöffnet, was bei ihr interessant sein kann, dass ihr Rechtsnachfolger 
mit dem Namen Weißer Kreuz auch heute in Betrieb ist, also kann man ihrer 
Geschichte bis zu unseren Tagen auf den Spuren folgen. Es ist wahr, dass sie 
während der Zeiten ihren Platz gewechselt hat, aber ihr damaliges Gebäude mit 
anderer Funktion immer noch aufbewahren geblieben ist. 
Heute vervielfachte sich infolge der gewachsenen Bewohnerzahl und der 
Entwicklung die Zahl der Apotheken, aber als Zeuge der bewegten 
Vergangenheit und als ausgezeichnetes Andenken der Geschichte der 
heimatlichen Pharmazie bedient uns die zweite, heute schon als historische 
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Gedenkeinrichtung zu betrachtende Apotheke. Obwohl ihre ursprüngliche 
Ausstattung historischen Wertes durch die Zeit zerstreut wurde, konnte ihre 
Geschichte durch die Erinnerung erfolgreich bewahrt werden. 
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