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A megye gyógyszerészetének története a törökök kiűzéséig, 1688-ig
nyúlik vissza.
1688 májusában készült házösszeírási jegyzékek (Regestrum Incolae
Civitatis Albae Regalis 1688/89) említik a megye első patikáját és
birtokosát (Sartorius). Ez a Fekete Sas gyógyszertár (ma
Patikamúzeum) jogelődje.
1741-ig egyetlen patika üzemelt Fejér megyében. (1741 - móri Mária
Segedelme gyógyszertár, kapucinus rend)
Mária Terézia 1752-ben kiadott főispáni utasítása elrendelte, hogy
minden megye alkalmazzon orvost.
Később a rendelkezés kiterjedt a gyógyszerészekre is. Ez magával
hozta a gyógyszertári hálózatok kialakulását. (XIX. Sz.)
› 1797-ben 3 patika volt Fejér megyében, az 1800-as évek végén 30.



1875 –ben Eltér József (megyei főorvos)ellenőrizte a megyei
gyógyszertárakat
› 13 önálló és 2 fiók gyógyszertár volt ekkor



Székesfehérváron a XIX. század elején kezdenek kialakulni a
gyógyszerész-dinasztiák, így a Say és a Braun, majd Lukáts, illetve
Takácsi Nagy és Gefferth patikus családok.
› Az 1940-es években több mint 50 patika üzemelt Fejér megyében,
ebből 8 itt Székesfehérváron.
› Ezek többsége kapcsolatba hozható a fentebb említett családok
valamelyikével ->
 Ercsi Szentháromság gyógyszertárnak első tulaja Dieballa György
(1862),1870-ben adta el Kurutz Jánosnak.



A Betegek Intézetét, a Szegények és Öregek (Aggok intézetét)
illetve a fogházat mindig egy adott intézmény szolgált ki
› „vetésforgó” elv és utólagos finanszírozás -> szabályozás először
1860-as 70-es évek fordulóján (Dieballa!)

A Második Világháború és a gyógyszertárak államosítása
gyökeresen megváltoztatta fehérvári gyógyszertárak történetét.
40-es évek közepén több fejér megyei gyógyszertár fejezte be
pályafutását (a fehérvári Szent József gyógyszertár is ekkor zárt be).
 A háborút átvészelő patikák életében pedig az államosítás hozott
döntő változást, amire az egész országban egyetlen nap alatt
került sor: 1950. július 28-án. (Ez kb. 1200 közforgalmú patikát érintett
hazánkban).


Patika helye Jezsuita rendház 1745-1774 vége
10.
11.

Maschner Jakab 1745-1748
Hyll Mátyás 1748-1773

Patika helye Fő u. 5. 1775. márc. 3-tól?
napjainkig (1971-ig patika,
Patika helye 46. sz. ház 1688-1717?
1975. május 22-től múzeum)
1.
Sartory János Gáspár 1688-1701?
2.
3.

Seitz János 1701-1706?
Mallath Ferencz Simon és neje
1706-1717?

Patika helye 115. sz. ház
1717. dec.17.-1745
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Grimbtner Josef és neje 17171720. jan. 18.
Beseneckher Sebestyén és neje
1720. jan 19.- jún 3.?
Puell János Mihály és neje 1720.
jún. 4.-1727
Meckel Melchior (Menyhért?)
1727-1733
Meller János és neje 1733-1736
Mellerné Terézia 1736-1745

12.

Valter Ferenc 1774. 11.02.-1798

13.

Valterné Erzsébet 1798-1800
Höfflich Imre 1800-1806
Szüts Károly 1806-1811
Braun Ferenc 1811-tól (1843 „Fejér
megye Gyógyszertára” tábla)
Braun Josef (1856 reáljog)/Dávidné
Horváth Enikő kutatása szerint 1834
Braun Lajos (1873-ban még József bírja
az üzletet, 1886-ban már Lajos)
Eisenbarth Ágoston 1900-1904
Lukáts Lajos 1931-ig (1933-ig tulaj,
31-ig patikus)
Lukáts Béla és felesége Lukátsné
Gróman Márta 1931-1950

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.



Még Valter Ferenc hivatali idejében elkezdődött a küzdelem
Székesfehérvár második patikájának felállításáért.
Wagner Ignác (1783), Schwachhoffer Ignác (1786), Agnelli István paksi
patikus (1792), Ruprecht János – Valter korábbi
› Valter hivatkozott a város jezsuitákkal kötött 1746-os szerződésére
› Schwachhoferrel szemben beadta Novák József megyei fizikusnak
bizonyítványát, amely igazolta, hogy Valter a szegényeknek felírt
gyógyszereket "sine omni penso dessummende” azaz ingyen adta Valter
›

Ruprecht János első kérvényét 1794 februárjában adta be a
magisztrátushoz, de a tanácstagok többsége negyedszerre is Valter
mellé állt
 Ruprecht 1794 májusában a legfelsőbb helyhez, a királyhoz fordult. „


Kiemelte, hogy a második patika felállítása közérdek: "Et hinc monopolista
cum iniuria publici vitatur" (ezért tehát a monopolista léte méltánytalanság a
közönséggel szemben), mivel gyarapszik a megye lakossága
› Valter viselkedését is kritizálta: „Ami a segédeket illeti, mivel rosszul bánik
velük, ritkán kap jókat. Magukra hagyva látják uruk jogtalanságait, ők is
hanyagabbul kezelik a dolgot. A gyógyszerek gyakran színüket vesztve,
szétmállottan, az előírásokkal ellenkezően adatnak ki.” /Szabó Lóránt:
Gyógyszerészei Diárium, 1975/
›



Ruprecht János kérvényének eredményeképp 1794 júliusában
kiküldték Kitaibel Pál kémikust és a botanika professzorát a Fekete
Sas felülvizsgálatára.
›

Kitaibel 1794. augusztus 21-24. között járt Valter üzletében, a vizsgálatról két
részletes jelentése született (a vizsgálati jegyzőkönyvek szerint az orvosságokat
megfelelően tárolják, a gyógyszertár tiszta és rendezett).

1794 őszén a városi tanács a Ruprecht-ügyet Valter elleni lejárató
hadjáratnak minősítette, így a volt segéd kérvényét ismét
visszadobták.
 1794 októberében már Ruprecht apósa fordult a „Magas Helytartó
Tanácshoz”, hogy az engedje meg vejének az új patika felnyitását.
Arra hivatkozott, hogy ő maga 30 éve hű adófizető városi polgár és
utolsó éveiben veje pártfogására volna szüksége. A rokoni
beavatkozás sikeres volt, 1797-ben Ruprecht megkapta az
engedélyt.


A Magyar Korona patika a mai városháza épületének (régi Zichypalota, a Kossuth utca és a Fő tér sarka) földszintjén kapott helyet.
 A Magyar Korona név a tárgyalt időszakban rendkívüli
népszerűségnek örvendett (Csanád szerint 47 Magyar Korona volt a
nagy Magyarországon, ebből 25-öt a XVIII. században alapítottak).
 A történet egzotikuma, hogy míg az első patika nevével a
Habsburgokat dicsőíti, a konkurens gyógyszertár elnevezése a
magyarsághoz köthető…
 Ruprecht 1815-ben bekövetkezett haláláig maga vezette a
gyógyszertárát.


Czollner Vincze (Fotó: Révész Miklós)














1815-ben Ruprecht özvegye Frit Antal patikusra bízta a Magyar
Korona üzemeltetését.
1825-ben Brozmann Tóbiás vette meg a patikát és ő is vezette 1866-ban
bekövetkezett haláláig. Brozmann szerezte meg a gyökreáljogot üzlete számára.
Itt kell megjegyezni, hogy a Magyar Korona patika előbb nyerte el a
gyökreáljogot (1856. 02.27.), mint a Fekete Sas (1856.03.27.).
A következő tulajdonos Brozmann Tóbiás örököse lett, Pfisterer Károly tőle bérelte
a gyógyszertárat. 1873-ban Brozmann Ede lett a patika új tulajdonosa, és maga
vezette az üzletét.
13 év múlva, 1886-ban eladta Rieger Bélának.
1891-ben Riegertől Czollner Vincze (Vilmos?) kezébe került a gyógyszertár.
Czollner a kezdeti időszakban a vezetői teendőket is ellátta, majd 1907-ben
lemondott erről és átadta a vezetői/gondnoki tisztséget Ács Albertnek.
1908-tól Czollner László birtokolta a patikát, majd egyetlen év múlva eladta Szücs
Róbertnek. 1909-1935 között Szücs vezeti a Magyar Koronát.
1935-ben a Gefferth gyógyszerészcsaládé lett az intézmény: Gefferth Dezső lett a
tulajdonos és a vezető, majd 1947-től fiára, ifj. Gefferth Dezsőre szállt a felelős
vezetői poszt. Ifj. Gefferth Dezső kezéből az államosításkor került ki a gyógyszertár.
A patika az 1950-es államosítást követően még egy ideig működött, később
pedig új funkciót kapott az épületrész.






A Szentháromság a Say „dinasztiához” tartozott
A 3. patika megnyitását egyes kutatók – például Bakos Batu - 1806rateszik, azonban a Tanácsülési Jegyzőkönyvek (Tanácsülési JKV) a
4. patika alapításakor visszautalnak a Szentháromság keletkezésére
is, és egyértelműen 1810-re teszik a létrejöttét.
A patika tulajdonosa és egyben vezetője Say József volt, aki
rokonságban állt a városi főorvossal, Say Ferenccel (valószínűleg
testvérek voltak). Érdekesség: Say Ferenc fia, dr. Say József apja
1853-ba bekövetkezett halála után ellátta városi főorvosi tisztséget.
Így egyszerre működött két Say József (Josef) Székesfehérváron.
› A Tanácsülési JKV-k úgy különböztették meg a két szakembert, hogy Say
József neve után mindig feltűntették a gyógyszerész/gyógyszer árus úr
címet, míg az ifjú városi főorvost dr. Say Josefnek nevezték.



Say József gyógyszertárát a mai Liszt Ferenc utca 11. szám alatt
nyitotta meg.
› A névadás kapcsán megemlítendő, hogy 43 Szentháromság
gyógyszertárról tudunk a történeti Magyarországon, ebből 22-t a XIX.
században hoztak létre.










San József a 4. patika alapítása idején, 1844-ben kérvényezte, hogy „34 évek óta
Nováknö házában lévő” gyógyszertárát felsővárosi új házába áthelyezhesse.
Az említett épület korábban egy bizonyos Fleischer tulajdona volt, és Langhmahr
Mihály építész házának tőszomszédságában állt. Az épület a csatornát átszelő
Szent Jánosnak ajánlott híd közelében volt.) Azonban a város nem adta meg
neki az engedélyt, mivel a 4. számú patikát szánták a felsővárosra.
Jelenleg nem tudjuk mikor adta át üzletét fiának, Say Rezsőnek. 1848-ban még
bizonyíthatóan ő kezelte a Szentháromságot. 1858-ban még ő kérvényezte, hogy
patikája megkapja a gyökreáljogot (03.19., a Tanácsülési JKV 181. sz.
bejegyzésében a gyógyszertár nevét is említik: „Szent Háromság”).
A 05.14-én kelt határozatról, mely gyökreál jogúvá nyilvánította a gyógyszertárat
– viszont már csak örököseit tudják értesíteni. (Így a Szentháromság lett a város
harmadik és egyben utolsó gyökreál jogú gyógyszertára.)
A tulajdonjog ekkor az özvegyére szállt.
1865-ben Kiss Károly segítette a munkát, valószínűleg nem gondnokként, hanem
mint segéd.
1867-1886 között Say Rezső volt a tulajdonos.
1886-ban a tulajdonjog Say Rezső örökösére szállt át, gondnoknak Kovács A.
Sándort nevezték ki. 1925-ben már Say Rudolf bírta a patikát. A bérlő fivére, Say
Móricz lett 1935-ben a tulajdonos változatlanul Say Rudolf maradt, viszont a
kezelői tisztet már Kalmár Zoltán töltötte be. A tulajdonjog ezután nem
változott az 1950-es államosításig. Viszont 1942-től Fodor Sándor lett a
Szentháromság kezelője. 1945-ben Fodor előlépett felelős vezetővé, egészen
az államosításig ezen a poszton maradt.





A negyedik patika megalapításának jogáért több patikus is harcolt, így
Grohmann Zsigmond (1842), Novák János, majd később Schönvizner
(másként Schönvisner) Ferenc.
›

Ugyanis a város 3 másik patikájának vezetői – Braun József, Brozmann Tóbiás, Say József –
több ízben fellebbeztek Grohmann kérvénye ellen. Végül a városi főorvos javaslatára a
Helytartótanács megadta az engedélyt 1842-ben, igaz azzal a kikötéssel, hogy kizárólag a
Felsővárosban, a Szent Sebestyén templom környékén nyithatja meg.

›

Az engedély kiadása ellenére Grohmann nem volt képes felnyitni

Később Novák János és Schönvizner Ferenc pesti patikus kérvényeivel
találkozhatunk a jegyzőkönyvekben.
›

Később eltűnik Novák János neve a kérvényezők közül, valószínűleg életét
vesztette – a Tanácsülési JKV a halálát ugyan nem említi, viszont egy özvegy
Novák Jánosnö (sic!) szerepel az 1845 évi 819. sz. bejegyzésében-.

Az iratok tanúsága szerint a Schönvizner-féle patika 1846. június 30-án már
bizonyosan működött. A Tanácsülési JKV 1846, 372. sz., a bejegyzésből még
az is kiderül, hogy 1845-ben kellett kinyitnia. Visszahivatkozik egy előző évi
3488 sz. bejegyzésre, azonban az említett Jegyzőkönyv már nincs meg.
 Schönvizner Ferenc egészen 1874-ig üzemeltette a patikáját – valahol a
„Vásárálláson túl”-.













Schönvizner halála után Pásztory Sándor (mostoha fia, eredeti nevén Kietreiber
Sándor) örökölte meg a gyógyszertárat. Az ő idejében már a Karl-házként is
emlegetett épületben üzemelt (1870 táján épült, mai Fő utca és a Zichy-liget sarkán).
Schönvizner üzleténél fontos kiemelni, hogy – a további 4 városi patikával
egyetemben - személyjogú gyógyszertár volt.
A Szent István elnevezés – más király nevekkel egyetemben – meglehetősen
közkedvelt volt: 21 ilyen néven futó gyógyszertárról tudunk, ebből 16 születése a XIX.
századra tehető.
A következő tulajdonos ifj. Pásztory Sándor lett, 1918-tól 1943-ban bekövetkezett
haláláig ő vezette a Szent Istvánt. A patika „közönsége” – a visszaemlékezések alapján
- jellemzően szegényebb városi polgárokból állt. Pásztory halála után nem
maradhatott a gyógyszertár a család kezében. Sándor eredetileg húgára, Pásztori
Máriára hagyta a gyógyszertárat, aki férjével a szintén gyógyszerész Szobonya
Kálmánnal együtt működtethette volna. pályázatot. 1944-ben a belügyminisztérium
meghirdette a gyógyszertárat illetve annak vezetői posztját: az említett pályázatot
özvegy Móry (Móri) Tamásné nyerte meg. Szomorú esemény is társul a
tulajdonosváltáshoz: Szobonya Kálmán kétségbeesésében „1944. január 28-án a
remélt patika segédszobájában” véget vetett életének. /Dávidné Horváth Enikő: A
Szent István Gyógyszertár története, 95-96.o./
A gyógyszertár sorsa a későbbiekben kérdéses: Dávidné Horváth Enikő kutatása során
nem lelt olyan iratra, mely bizonyítaná, hogy megélte a gyógyszertár az állami kézbe
kerülést. Ezzel szemben Bakos Batu szerint Móryné egészen az államosításig betöltötte
a tulajdonosi és felelős vezetői posztot.
Az épületrészben később dohánybolt, majd élelmiszerüzlet is működött.
Jelenleg is hasonló funkciót tölt be.

Az ún. Karl-ház és a
gyógyszertár bejárata
(Kép forrása: fortepan.hu)









A város 5. gyógyszertárát 1866-ban Dieballa György gyógyszerésztanácsnok nyitja meg a Vörösmarty tér 4. szám alatt.
Az Őrangyal elnevezés a XVIII-XIX. században vált közkedveltté,
Csanád szerint 16 patikát illettek ezzel a névvel a nagy
Magyarországon. Alapítását tekintve a székesfehérvári a 6.
Őrangyal hazánkban.
A gyógyszertár az akkor újonnan kialakított Vörösmarty tér
szívében helyezkedett el.
Dieballától Imrich Viktor vásárolja meg a gyógyszertárat még
1889-ben. Más forrás – Magyar Katolikus Lexikon - már 1869-ben
Imrich Viktort említi a fejér „vármegyei” Őrangyal gyógyszertár
tulajaként. Imrich a vármegyei szolgák részére rendszeresen
szolgáltatott ki gyógyszereket.
A következő tulajdonos Fényes Emil lesz, aki 1918-ban szerzi meg a
gyógyszertár tulajdonjogát, egyben ő lesz a kezelője is.

Az Őrangyal 1928-ban kerül át Magyari
Kossa Sándor tulajdonába, aki egészen
haláláig vezeti.
 Érdekesség:


› a Pesti Hírlap 1933. szeptemberi számából azt is

megtudhatjuk, hogy miért került Székesfehérvárra
Magyari Kossa úr: „Nagysarlói Magyary-Kossa Sándor
székesfehérvári gyógyszerész leányát, Editet, folyó hó
16-án délután fél 6 órakor vezette oltárhoz Tímár István
főhadnagy, Székesfehérvár, 1933 szeptember hó”.

A lap szélén látható angyalábrázolás MagyaryKossa Sándor idejéből maradt fenn.
 1945-ben, férje halála után Edit örökli az apotékát,
a felelős vezető pedig Magyari Kossa Katalin lett,
aki egészen az 1950-es államosításig ebben a
tisztségben maradt.
 Az épület napjainkban, csak, mint lakóház
funkcionál.


Az Őrangyal patika épülete
Képek forrása: fortepan.hu
Folyadéküveg Imrich Viktor patikájából, Révész Miklós felvétele









„Én már csak öreg korában ismertem meg a későbbi budapesti jognyertest,
dr. Bekellay Ottót, aki a szabadságharc alatt minta huszártiszt volt. A nagyon
előkelő családból származott Bekellay monoklit viselt és meglátszott a külsején
és viselkedésén az egykori nagy úr, bár akkortájt teljesen elszegényedve
kisegíteni járt vidékre.
Dieballa székesfehérvári gyógyszerész keresett egy ízben kisegítőt.
Megáll egy délután egy négyes fogat a patika előtt, benne egy elegáns úr.
Az öreg Dieballa a patikaajtóból látja, hogy az érkező leemeli a kézitáskáját,
s a képeslapokban közölt arcképhez való hasonlatosságnál fogva azt hitte,
hogy Lónyay pénzügyminiszter jött a kocsin. Odaugrani s nagy hajlongások
közt a kézitáskát kezé be ragadni, egy pillanat műve volt. Dr. Bekellay Ottó,
mert ő volt az érkező, aki egy földbirtokos barátjától kapta kölcsön a négyest,
engedte, hogy Dieballa becipelje a patikatáskáját, s csak benn a patikában
árulta el, hogy ő a Gyógyszerészi Hetilap által leküldött kisegítő-segéd.
Az öreg Dieballát majd megütötte a guta. Elkezdett gorombáskodni, amire
Bekellay visszagorombáskodott, s öt perc múlva Bekellay úri nyugalommal
szállott vissza a négyes fogatba, hogy igénybe vegye nemcsak azt, hanem
néhány napra a fogat gazdájának szíves vendéglátását is. A történelmi
hűség kedvéért felemlítem, hogy visszainduláskor Bekellay pakktáskáját
már nem az öreg Dieballa vitte a kocsiig.”
/Vaságh Zoltán dr. (szerk.): Vidám esetek Aesculap birodalmából Visszaemlékezések és mókák, 70-71.o./

Búcsúztató

Isten veled öreg hangszer! Aki minket száz ezerszer
Vigasztaltál, mulattattál, Belőlünk jó kedvet csaltál!
Dieballa patikája - Bár megyénkben nincsen párja
Jobb gyógyítót nem produkál A te vidám dalaidnál.
Kibe halni jár a lélek Újra élt, ha hallott téged, Ha orra 
hegyén volt lelke, Hangod ezt vissza terelte! A rózsás
kert lombos fáit Rezgésbe hozták nótáid. Fú, fa levél 
újra éledt, És együtt vigadott véled. Huszár, baka és
ulánus,

Lett vígkedvű és humánus, Mert olyan vidám volt
hangod, Hogy a vérünk is csiklandott, Belénk

jókedvet leheltél,
Az egekig felemeltél, Azt hittük az égbe szálltunk, S a

földet sem éri lábunk, S csillagfénybe, napsugárba,
Fürdőzünk a mennyországba,... Ki ne siratna hát

téged. Most midőn lett gyászos véged! S ki tettek a

ravatalra... Bőgve sírunk mint a marha. De szóljon
arról az írás, Hogy kevés a bőgés, sírás Érdemeid

nagyságára, Melynek földön nincsen ára!

Mert ha megyénk minden ökrét, 204 Mind egy

istállóba kötnék, S együtt, - egyszerre bőgnének,
Csekély hála volna néked! Mert ha a vidék megtudja
Hogy életed kocsirúdja A halál körmébe vezet, Ölt éj- 
fekete gyász mezét...,
A vidéknek színe java, Polgárdi, Kálózd és Aba,

Siófok, Kádárta, Füle, Miként a bús fülemüle Úgy
sírnak, sszívük úgy vérzik -Az eget bőgőnek nézik. És itt 
a közel vidéken; Pákozdon, Kápolnás-Nyéken S szép

egén Bicskének, Válnak, Fekete gyász felhők
szállnak... így gyászol Fehérvár tája Téged:

hangszerek papája! Sírásban sok szem kifárad,
Velenczén a tó kiárad... A békák is meggyászolnak, S
bús dalokat kuruttyolnak... Sok ponty halnak és
keszegnek Bújában szíve reped meg. Lepsény,
Küngös, Csajág, Kajár, A sírodhoz búcsúba jár. Sokan

szemüket kiszúrják, Hogy nelássák néma húrját A
hajdan víg nagy bőgőnek, A most halálban
szendergőnek. És most búcsút veszünk tőled,
S átadunk a temetőnek Azzal a végső kéréssel, Hogy
ha lehet ébredjél fel!
Hogy a Húshagyó kedd éjén Ne legyen gyász szivink
mélyén!
Basámelj szép víg nótákat Hogy össze verjük a
bokánkat,
Nem kímélünk pénzt, banknótát, Csak húzz nekünk
sok víg nótát
Meg lásd oly víg kedvünk támad, Hogy futva szalad
el a bánat!...
Némelyik majd haját tépi, Oly jó kedve támad néki.
Sokan fejtetőre állnak, Úgy örülnek a nótádnak.
Szólj, mi orvosságot hozzunk? Hogy még egyszer
feltámosszunk!
Szólj, mit tömjünk a gyomrodba,
Mi új életre hozza!? Sült malacot? - pulyka czombját?
Ételestől egész konyhát, Vagy moóri bort - néhány
hektót
Mit irigyel sok szomjas tót. Vagy megtöltsünk
spiritusszal,
Hogy így újra bírhasd szuszszal. Nem szól! -Vége! Kampesz néki!
Temetőbe hát vigyék ki! Temessék el hamarjába
Hamvazó szerda hamvába. Te pedig óh gyászos
menet
Sírj felette gyász könnyeket, A sóhaj viharrá nőjjön, S
a sok síró bőgve bőgjön. Szervusz bőgő, - te vén
harczos: Ha már nem kell moóri karczos, Ha
halálra vagy gyötörve, Leteszünk a sírgödörbe.
/Lukács László: Szép napunk támadt./
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A gyógyszertárat Takácsi Nagy József alapította 1892-ben. Takácsi
Nagy József az Isteni Gondviselés gyógyszertárat a Buday utca 24ben - később Zita királyné útja, ma Budai utca— nyitotta meg.
névválasztás nem egyedi: 25 Isteni Gondviselés gyógyszertár állt a
régi Magyarországon. A székesfehérvári Isteni Gondviselés polgári
alapítású, személyi jogú patika volt. Polgári alapítású, személyi jogú
patika volt. A patikaépület épület egy egyemeletes házban állt,
amelynek földszintjén jobboldalt a gyógyszertár helyezkedett el,
másik oldalon a család lakrészéül szolgált.
 Teljes nevén a Takácsi - Nagy–
-Szigetváry –Kovács gyógyszerészdinasztia 1859 óta létezik, 11 taggal.
A gyógyszerész család Fehérváron élt.
 A fehérvári gyógyszerész család első
tagja Takácsi Nagy József (1859-1924)
volt, aki egészen 1924-ben bekövetkezett haláláig vezeti a családi „vállalkozást, az Isteni Gondviselés
gyógyszertárat.
 Fotó: Révész Miklós










A tulajdonjog fiára, dr. Takácsi Nagy Lórándra (1901-1984) szállt, aki
egészen az államosításig állt a patika élén. Takácsi N. Lóránd aktív tagja
volt a gyógyszerész szakmának és a városi közéletnek is: betöltötte a
Magyar Gyógyszerészeti Egyesület Székesfehérvár vidéki Kerületének
alelnöki posztját, továbbá tagja volt a székesfehérvári
Múzeumegyesületnek is. 3 gyermeke lett gyógyszerész: fia Takácsi Nagy
Géza (1929-1996) 1972-ben „Kiváló Feltaláló" bronz, majd 1975-ben
arany fokozatot kapott, 1983-ban munkásságáért címzetes egyetemi
docens címet szerzett; lánya, Mária (1927-1974) Vas megye vezető
szakfelügyelő gyógyszerésze volt.
Lóránd egészen az 1950-ben bekövetkezett államosításig vezette az
Isteni Gondviselést. Ekkor a patika a Fejér Megyei Gyógyszertári
Központhoz kerül. (Lóránd részt vesz a szervező munkában, segíti megyei
gyógyszertári szakfelügyelet létrejöttét.)
A gyógyszertár később magántulajdonba került és Gyöngyvirág
Gyógyszertár néven üzemelt tovább. A gyógyszertár bezárása után az
épület állapota leromlott, hajléktalanok menedékhelyévé vált.
Szerencsére az épület nem lett az enyészeté: egy költséges beruházást
követően felújították és 2016 tavaszán az egész földszintjét átalakították
esküvői ruha szalonná. A patikai múltra utaló összes jel, beleértve a
homlokzaton díszelgő kovácsoltvas kelyhet és kígyót, és a cégért
eltűntették.
A patika bútorzata évekig a bezárt üzlethelységben állt. Az épületet
több alakalommal megrongálták, a kirakatokat betörték. A míves
szekrény ezt követően eltűnt a korábbi officinából. Sorsa kérdéses: vagy
teljesen elpusztult vagy magántulajdonba került át.

Budai út arKchív fotón (ép forrása:
Székesfehérvár Anno)

Az utolsó képek egyike, amin még látható az
összes gyógyszertári felirat és a gyógyszertári
jelképek



1922-ben alapította és nyitotta meg Csitáry Grmanecz Olivér
személyjogú patikáját a Rákóczi utca 8/a szám alatt. Csanád
Vilmos kutatásai során nem talált még egy ilyen névre
keresztelt gyógyszertárat a történeti Magyarország területén.

› Fontos kiemelni, hogy Csitáry rokonságban állt a polgármester Csitáry

Grmanecz Emillel, illetve az Isteni Gondviselés Patikát birtokló Takácsi
Nagy famíliával is, így kijelenthetjük, hogy a Csitáry család – ha
közvetetten is-, de a fehérvári gyógyszerészdinasztiák közé sorolható.
Csitáry volt a Magyar Gyógyszerészeti Egyesület Székesfehérvár
vidéki kerületének elnöke (alelnök: Takácsi Nagy Lóránd, titkár Lukáts
Béla, titkár: Gefferth Dezső, 72 gyógyszertár tartozott ide). Bakos Batu
szerint Csitáry maga vezette a gyógyszertárát egészen az 1950-es
államosításig.

A kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és
Gyógyszerészettörténeti gyűjteményének egy
papírkapszulájának tanúsága szerint Pithó Mihály
gyógyszerész is működött a Szent Sebestyén patikában.
 A berendezésről csak személyes beszámolókból tudunk: a
visszaemlékezők rendkívül impozáns, díszes officina szekrényről
számolnak be. A bútor és az eszközök sorsa pillanatnyilag
ismeretlen.


Bierbauer János 1922-ben alapította meg Szent Józsefről elnevezett
patikáját. Az intézményt a mai Móri út 2. szám alatt (korábban Öreg,
illetve Havranek utca) nyitotta fel. Érdekességként megemlítendő,
hogy a biblia töltetű patikanevek között a Szent Józsefnek ajánlott
patikák száma aránylag csekély: Csanád Vilmos kutatásai szerint 610 gyógyszertár viselte ezt a nevet hazánkban.
 Ugyanarról a Bierbauer családról van szó, amelynek lakóházát (ún.
Bierbauer-ház) elbontják a városháza átalakítása során a 30-as
években (A városháza épületegyüttese eredetileg 6 telekből
tevődött össze, ennek egyike volt a XIX. sz. közepén id. Bierbauer
János. A városháza átalakítására 1936-1937-ben került sor.)
 Bierbauer 1930-ig vezeti a gyógyszertárat, majd 1930-ban kiadja
Farkas Istvánnak, aki egészen 1938-ig bérli azt. 1938-42 között már
Pithó Mihály a patika kezelője. 1942-ben, amikor Bierbauer János
elhalálozik, a tulajdonjog átszáll az özvegyére. Bierbauerné Vanyur
Lászlónak adja bérbe az üzletet. A gyógyszertár nem éri meg az
államosítást: 1945-től már nem üzemel.





















Bakos Batu (1992): Fejér Megye Gyógyszerészetének Kialakulása és Fejlődése / Egyetemi doktori
értekezés.
Demeter Zsófia - Gelencsér Ferenc (1990): Székesfehérvár anno
Dávidné Horváth Enikő (2016): A Szent István Gyógyszertár története. Székesfehérvár negyedik
gyógyszertára és annak gyógyszerészei In: Patikaköszöntő. 40 éves a székesfehérvári Fekete Sas
Patikamúzeum
Grabarits István (2010): A Fekete Sas titkos története
Lukács László (1991): Szép napunk támadt
Nekám Lajosné (1971): Régi magyar patikák
Szabó Lóránt: Székesfehérvár gyógyszerészetének története a XVII-XVIII. században, In:
Gyógyszerészettörténeti Diárium (1975)
Varságh Zoltán (szerk.): Vidám esetek Aesculap birodalmából, Visszaemlékezések és mókák
További források:
Üzenet a múltból (2004) a Galenus Kiadó kiadványa
Révész Miklós felvételei – Külön köszönet érte a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaságnak!
Fehér Megyei Hírlap archívuma
Szent István Király Múzeum Adattára
Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár
www.postcard.hungaricana.hu
http://hosszutemeto.uw.hu/
www.fortepan.hu

