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Pécs régi patikái 
Várszegi László és Szabó László Gyula, PTE GYTK ’Lárencz László’ Gyógyszerészettörténeti Csoport  

 

Összeállításunk célja, hogy a rendelkezésünkre álló szakirodalom alapján ideiglenes 

alapokkal segítsük elő a helyi gyógyszerészettörténeti kutatásokat. A ’Szerecsen’ 

Múzeumpatika megnyitásával lehetővé válik az is, hogy a kiállításon bemutassuk Pécs 

történeti patikáit. Ehhez is adalékot nyújt áttekintésünk.   

Előzmény 

A pécsváradi Benedek-rendi apátság ispotályában már gyógyszertár is működött 1015 körül. 

Itt nemcsak a rendház kórházában ápolt betegeket, hanem más rászorulókat is elláttak. Ez volt 

az első magyarországi gyógyszertár. A kolostorban még füvészkert is működött. A 2000-ben 

tartott millenniumi ünnepségek idején, Pécsváradon egy emléktáblát helyeztek el az egykori 

ispotály helyén a Magyar Gyógyszerész Kamara szervezésében. 

Pécsett egy 1293-ból eredő oklevél szerint egy Katha nevű orvos a gyógyszerek készítésével 

is foglalkozott.  

A levéltári feljegyzések szerint Petrus, az első pécsi physicus és apotecarius 1332 és 1335 

között a Bertalan ispotályban tevékenykedett.  

A ’Szerecsen’ elnevezés Szerecsen Jakab neve nyomán alakult ki, aki Nagy Lajos király 

(1342-1382) egyik udvari gyógyszerésze volt. Életútjáról csak nagyon keveset tudunk. Az 

izmaelita származású gyógyszerész szerencsésen kigyógyította a királyt súlyos betegségéből, 

amit az uralkodó nagyon meghálált. Szerecsen Jakab így 1352-ben elnyerte a korábbi 

gyógyszerész birtokait. Majd a pécs-szerémi pénzverő kamara őrgrófja lett. A király 

hozzájárult ahhoz is, hogy a gyógyszerész arcképe kerüljön az 1371-től kibocsátott dénár 

érmékre. Így hosszabb ideig csak a „szerecsenfejes” dénárokat használták fizető eszközként.  

Szerecsen Jakab valószínűleg azonos lehetett az olasz Saraceno di Padovával.  

Zsigmond (1387-1437) magyar király uralkodása idején, 1393-ban ispotály működött Pécs 

városában. 1489-ben találkozunk Szabó Jakab, pécsi polgár nevével. Ő a Szent Bertalan 

templomnak (ma Széchenyi tér, Belvárosi templom) ajándékozta a két patikából és malomból 

álló birtokát.  

1495-ben egy névtelen orvos-gyógyszerész gyógyít Pécsett II. Ulászló uralkodása idején.  

A XVI. század közepe táján létesülhetett az ’Alte Apodegge’, a városi patika intézménye, 

mely azonban csak időszakosan működött a város fennhatósága alatt.   

1690 körül a jezsuiták és ferencesek létesítettek szerzetesrendi patikákat. 

Pécs gyógyszerésztörténete a gyógyszertárak kialakulásával vált konkrétabbá. A leghíresebb, 

történelmi pécsi patikák jelenkorig tartó története tükrözi a gyógyszerészek sorsának 

alakulását.   
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’SZERECSEN’ PATIKA 
 

1697 a Fő téri ’Szerecsen’ patika alapítási éve. Akkor még a patika közvetlenül a Fő térre 

nyílt. A Szerecsen jelző – ahogyan a bevezetőben írtuk – Szerecsen Jakab nevéből 

származtatható. Tehát minden valószínűség szerint Szerecsen Jakab – Nagy Lajos király 

kedvelt udvari gyógyszerésze – lehet a névadó.  

A Zágrábban született Seitz Nepomuk János tábori orvos ’Ad Aethiopem, zum Mohren’ 

elnevezést használta. Patikárius vezetőként Kretschmeyer  név vált ismertté. Seitz az 1704-es 

rácdúlás után szülővárosába ment vissza, miután felszámolta patikáját.  

További tulajdonosok: Malloth Simon Ferenc (1714), Laul Johann (1718), Wernischek Ágost 

(1727), eszéki Hölbling család (1768-tól; Hölbling György megvásárolja Wernischek 

Ágosttól, utána gyógyszerész még: Ignác és József; a 8 gyermek közül Miksa tiszti főorvos; 

az özvegy eladja a budapesti Sipőcz Ferencnek 1851-ben) – a Hölbling család 89 évig volt a 

Szerecsen patika birtokában! 

1857-től Sipőcz Ferenc sebész és gyógyszerész a tulajdonos. (Komáromban született, apja 

István ügyvéd volt; a sebészi praxist 1843-ban kezdte a pesti Ferencvárosban; 1867-ben halt 

meg.)  

1867-ben fia, Sipőcz István veszi át a patikát és 32 éven át vezeti 1899-ig, haláláig. Segédei: 

1875 – Fischer Samu, 1876 – Tauszig Miklós, 1878 – Márkovits Sámuel, 1879 – Varjassy 

János,  1881 – Stadler Mór, 1882 – Stadler Mór és Niehold Mihály, 1883 – Stadler Mór, 1884 

– Ursits Dezső, 1886 – Spányi Lajos és Ursits Dezső, 1888 – Ursits Dezső és Bárdossy Imre, 

1889 – Ursits Dezső, 1891 – Auber Lajos és Kadisch Ernő, 1893 – Frank Sándor és 

Rothschnock Jenő, 1894 – Frank Sándor és Heindl Aladár. 

További tulajdonos gyógyszerészek: 1899-től 1926-ig Frank (Fónagy) Sándor, aki Sipőcz 

István mellett volt provizor. 1926-ban Alsódabason vásárolt gyógyszertárat, oda költözött.   

dr. Jónás Géza 1926-tól vette át, mint Sipőcz István unokaveje. 1925 és 1928 között a patika 

emeletén kutatólaboratóriumot rendezett be, ahol többek között megkísérelte a Kalmopyrin 

kristályosítását. 

1867-1897-ig Sipőcz István, mint a Szerecsen gyógyszertár tulajdonosa sok példáját adta 

leleményességének. Az országban az elsők között foglalkozott szódavízgyártással. Patkány- 

és egérméreg üzemet alapított és a foszfor-pasztát az ország minden részébe szállította 

mezőgazdáknak. Bevezette Pécsre a külföldi gyógyszerkülönlegességeket, 

gyermektápszereket, sőt húskivonatot is. Gyógycukorkát gyártott, házi és zsebpatikákat 

árusított stb. 1897-ben pompás patikaházat építettett az Apáca utca sarkára és – ma már 

múzeumi emléknek számító – gyógyszertári berendezéssel látta el.  

Az államosítás előtt, 1941-től 1950-ig Beszterczey István bérelte.  

1950-től 20 éven át dr. Salamon Béla vezette Szabó Pál vállalatigazgatónak köszönhetően. Őt 

dr. Kotsy Józsefné (dr. Dedinszky Ilona), majd dr. Kése Dezsőné követte. A privatizálás után 

dr. Apponyi Ildikó (dr. Sándor Zoltánné), majd dr. Brantner Ottóné sz. Imre Klára látta el a 

múzeumi és gyógyszerészi feladatkört. 2004-től Harmatha Zita gyógyszerész volt a bérlő. 

2009-ben megszűnt a gyógyszerészi tevékenység, a városi tulajdonú helyiségben üzletet 

béreltek.  

A patika bútorait Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész restaurálta. 

A városhoz tartozó patika 2017-ben a Janus Pannonius Múzeum kezelésébe került, mint 

’Szerecsen Patikamúzeum’ kiállítóhely. A szakmai programokba a Pécsi Tudományegyetem 

Gyógyszerésztudományi Kara kapcsolódott be. 
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Szmodits László (2017) szerint: 

A török uralom alóli szabadulás után württembergi seregekkel együtt érkezett Bádeni Lajos. Vele 

tartott az egyik katonai segélyhely főorvosa, Seitz Nepomuk János, akinek nagyon megtetszett Pécs 

városa. Ezért kért és kapott a hatóságtól engedélyt egy nyilvános gyógyszertár felállítására.  A 

Szerecsen gyógyszertár 1697-ben nyílt meg. 

 Az 1704. évi rácdúlás után azonban Seitz felszámolta a patikát és haza költözött                                                       

Zágrábba. Később, 1712-ben egy új gyógyszertár létesült. Az első bérlője Gruber Mihály volt,                                                        

aki korábban a pécsváradi várban gyógyszerészként működött. (A bencésrendi kolostor az 1526 utáni 

törökdúlás miatt megszűnt.)  

A patika 1714-ben Malloth Frigyes tulajdonába került. Ő 1718-ban Laul Jánosnak adta el. 

Wernischek Ágoston lett a gyógyszertár tulajdonosa, aki egyidejűleg a ferencesek házipatikáját is 

vezette. Ez utóbbi 1763-ban beleolvadt a Szerecsen gyógyszertárba.  

Az eszéki Hölbling György 1767-ben 12 ezer Ft-ért vette meg a házzal és a füvészkerttel együtt a 

gyógyszertárat. A gyógyszertár tulajdonjoga továbbra is a családban maradt. Így 1818-tól Hölbling 

Ignác, majd 1848-tól Hölbling József volt a tulajdonos.  

Sipőtz Ferenc 1851-ben 14500 Ft-ért vette meg a gyógyszertárat és a patikaházat. Az új tulajdonos 

Sipőtz István lett 1857-től. Hoffmann Károly neorokokó stílusú officinájával 1897-ben nyílt meg újra a 

gyógyszertár.  

A későbbi tulajdonosok: 1899: Frank-Fónagy Sándor, 1926: Jónás Géza. Beszterczey István 1941-től 

bérlő és tulajdonos.  

A gyógyszertárat 1950. július 28-án államosították, majd 45 évig a Baranya megyei Gyógyszertári 

Központ felügyelte és ellenőrizte a működését. Az első vezető is Beszterczey István volt Szűcs Béla 

alkalmazott gyógyszerésszel. Az 1990-es évek közepén privatizálták. A tulajdonosa dr. Brantner 

Ottóné, Imre Klára lett, aki 2004. augusztus 4-én váratlanul elhunyt. Néhány hónap múlva újra 

megnyílt a gyógyszertár Harmatha Zita gyógyszerész-tulajdonossal. Sajnos a liberalizáció okozta 

forgalomcsökkenés miatt 2009. december 15-én bezárt a patika.  A Pécsi Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Kara dr. Botz Lajos professzor kezdeményezésére is egy tangyógyszertárat 

szeretett volna itt létrehozni, ha találtak volna egy jelentősebb pénzügyi háttérrel bíró gyógyszerészt. A 

Pécsi Városi Önkormányzat közgyűlésének 2011. januári határozata szerint itt egy turisztikai-

kulturális klasztrumot kíván majd létrehozni. A Pécsi Városvédő Egyesület nemrég megválasztott új 

elnöke, Őriné,  dr. Fodor Márta által kezdeményezett 2011. március 22-i tanácskozáson a mintegy 

hatvan fő részvevő jelenlétében közölte, hogy megmentik gyógyszertárat az utókornak. Közben a 

klasztrum szolgáltatása is 2016-ban megszűnt.  

Bemutatjuk röviden Pécs város első közforgalmú gyógyszertárában a tárgyi emlékek kiállítását.                                                                                                                                                                                             

A gyógyszertár bejárata melletti termekben 1990. május 28-án patikamúzeumot nyitottak meg. Bal 

felől Nendtvich Tamás, Sipőtz István és Salamon Béla portréi tárulnak a látogatók elé. Alatta egy 

vitrinben gyógyszertári eszközök vannak: tinktúra prés, réz mozsarak, drogvágó és pilulagép. A jobb 

oldali vitrinekben az állati, a növényi és ásványi eredetű gyógyszerekre történik utalás. A mérés 

eszközei az ablak melletti vitrinben láthatók. A második helyiségben gyógyászati segédeszközök, a 

gyógyszerkészítés eszközei, állványedények, a könyvek közül egy 1739. évi Dispensatorium, az 1741. 

évi Wittenbergi Gyógyszerkönyv, az 1745. évi Posoni Taxa és más szakkönyvek állnak. A 

gyógyszervizsgálat eszközei, Aesculap és Hygieia domborművei, műtárgymásolatok, valamint képes 

levelezőlapok egészítik ki a szép gyűjteményt.  A rokokó stílusú officinában az egykori theriákát 

tartalmazó állványedény látható.  
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A Szerecsen Patikamúzeum bejárati része (foto SzLGy)  
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’GRÁNÁTALMA’ (MÚZEUM) PATIKA 
 

 

1796-ban nyílt meg az Irgalmasrend ’Gránátalma’ gyógyszertára, melynek költségeihez 

később idősebb Krautsak János tímármester végrendeletében 1000 forintot hagyományozott, 

hogy a valóságos szegények ingyen kaphassanak medicinát. A patika történetét Ács-Sánta 

Magdolna (1998) dolgozta fel. 

A patika bútorzatának restaurálását Répay Gábor, kadarkúti gyógyszerész végezte. A  felújítás 

(1989) dr. Kőhegyi Imréné gyógyszertári vállalatigazgatónak köszönhető. Az eredeti 

falfestmények gyógynövényeket ábrázolnak: mák, piros gyűszűvirág, csattanó maszlag, 

gránátalma, orvosi zsálya, szöszös ökörfarkkóró.   

Ma az Irgalmas Rend kegytárgy- és könyvesboltja. A patikabútorok és a falfestmények 

muzeális értékűek. 

 
Szmodits László (2017) szerint: 

A betegápoló Irgalmas-rendet Istenes Szent János alapította meg. De ő soha nem beszélt az 

alapításról, hanem a spanyolországi Granadában a szegény betegeket ápolta. A rendalapítást 1572-

ben hagyta jóvá a pápa. Magyar földön 1650-ben Szepesváralján telepedtek meg. A pozsonyi rendház 

1672-ben, a temesvári pedig 1732-ben jött létre. Az Irgalmas-rend bécsi tartományfőnöke 1795-ben 

megbízta Krautsak János György pécsi molnár és tímármestert, hogy válassza ki a városban a rend 

letelepedéséhez szükséges épületet. Ő a II. József magyar király által megszüntetett kapucinusrend 

templomát és rendházát találta a legmegfelelőbbnek. Az Irgalmas-rendi szerzetesek 1796. augusztus 

11-én foglalták el az új otthonukat. A rend gyógyszertára még ebben az évben megnyílt, mely a 

kezdetben még nem volt nyilvános. Így sokáig ablakon keresztül expediálták a gyógyszereket. Az 

eredeti klasszicista, diófából készült bútorzat fennmaradt, az alkotója már ismeretlen. Szentmiklóssy 

János pécsi polgár 1859-ben a vagyonának egy részét a rendháznak ajándékozta.  

Gyógyszerészei: 1855: Lázik Ödön, 1861: Maisch Tóbiás, 1864: Füzy Szaniszló, 1875: Piláthy 

Móricz, 1883: Görey Gyárfás, 1888: Zsizska Kalazant, 1891: Kepes Alfréd, 1893:  Makray Flórián, 

1895: Zelényi Lőrinc, 1896: Mézes Rupert,  1897: Fehér Szilárd, 1900: Krach Rudolf, 1905: Berecz 

Fidél, 1913: Maricsek Irén, 1921-1936: Fajcsek Egyed, 1937: Majtán Kajetán, 1938: Fajcsek Egyed, 

1939-1943: Kiss Endre, 1948-1950: Piszker Dezső Valér.   

Füzy Szaniszló, a gyógyszertár gondnoka 1864-től először vezette magyarul a rend számadásait.                                                                

A patikát 1865-ben és 1871-ben renováltatta és újra szereltette. A patikaszárnyra 1884-ben emeletet 

építettek. A homlokzatát a temploméval együtt 1891-ben Kirstein Ágoston neoreneszánsz stílusban 

átépítette. A földszinti homlokzaton 1930-ban az utcára nyíló ajtót készítettek. A gyógyszertár 

működése 1950. július 31-én megszűnt. Az Elnöki Tanács 1950. évi 34. számú, szeptember 7-én kelt 

törvényerejű rendeletével feloszlatták a betegápoló Irgalmas-rendet. A bútorzat megmaradt részét 

1953-ban az egykori Marx úton megnyílt (ma Ady Endre út, Ezüst Hárs) gyógyszertárba szállították. A 

kormány döntése szerint 1989. június 26-tól érvényét veszítette az Állam és a Római katolikus egyház 

1950. augusztus 30-án kötött megállapodása. Ezzel jogutód nélkül megszűnt az Állami Egyházügyi 

Hivatal. Az 1989. évi, augusztus 30-án életbe lépett 17. számú törvényerejű rendelet ismét lehetővé 

tette Magyarországon a szerzetestrendek szabad működését. A Pécsi Orvostudományi Egyetem 1989-

ben átadta az egykori helyiségeket a Baranya megyei Gyógyszertári Központnak. Így állami 

kezelésben ― a helyrehozatal után ― 1990. május 28-án megnyílhatott újra a Gránátalma 

Gyógyszertár. Az Irgalmas-rend teljes ingatlanjogát 1992-ben nyerte vissza. P. Dömötör László Hilár 

(1920-2005) tartományfőnök ekkor dr. Bárdosi Lászlónét bízta meg a vezetői teendők ellátásával. A 
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gyógyszertár provizora 1995. október 12 óta Ács-Sánta Magdolna volt. Sajnos ez a gyógyszertár is 

néhány éve megszűnt.  

 

 

 
Az egykori Gránátalma Patika az Irgalmasok temploma mellett, ma kegytárgyüzlet (foto SzLGy) 
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’ARANY SAS’ PATIKA 
 

Pécs város második patikájának első tulajdonosa Franz Antal volt, aki Eszéken volt tábori 

gyógyszerész (a csehországi Bruckban született; Brünnben, Bécsben és Eszéken szolgált 

gyógyszerészként). 1785-ben kapott engedélyt az ’Arany Sas’ gyógyszertár megnyitására. 

Baranyai Aurél összeállítása a patika első helyeként az akkori Barátok utcáját (Capuziner 

Gasse) említi meg.  

Az utca pontos helyét nem tudjuk megadni, hiszen a területet többször is átépítették. Ez az 

utcanév nem a Ferenciek („Barátok”, később Sallai, ma Ferencesek) utcáját jelölte, hanem a 

mai városháza és a környékén elterülő házak helyén, közvetlenül a Fő utcából (ma Király u.) 

kiindulva húzódott a mai Munkácsy Mihály utca irányába. 

Franz Antal 1787-ben eladta Strobl Zsigmond uradalmi jószágigazgatónak, majd Pécsről 

eltávozott és Nagykanizsán lett patikus.  

Az ’Aranysas’ 1864-ig a Fő u. (mai Király u.) 5-ben (Nendtvich-ház) volt. Ez a ház – Madas 

József adatgyűjteménye szerint – a török időkben, eredetileg Silistar Mehemed szpáhi agáé 

volt, s 1694-ben Krönner Frigyes császári postamester, később városi bíró kapta meg 

adományként báró Tullius Miglio, Pécs császári biztosa által vezetett bizottság határozata 

alapján.  

1864-től az akkor még Fő térnek nevezett téren, a kétemeletes saroképület, az egykori 

takarékpénztár földszintjén (Littke-házként is ismert volt) kapott helyet, majd 1915-ben az új 

(a mai) városháza épületének földszintjére került. Az államosítást követően 1950-ben alakult 

ki a mai gyógyszertár a Széchenyi tér 2. földszintjén.  

Strobl 1793-ban  Knecht Tamás gyógyszerésznek adta el, de Knecht két év múlva, 1795-ben 

meghalt. Addig Strobl Károly volt a gyógyszerész. Knecht özvegyét Platl József gyógyszerész 

vette el, ő 11 évig vezette a gyógyszertárat. 1803-ban az akkori Fő u. 5. számú ház Blasovits 

András örököseitől – csere révén – Platl József tulajdonába került. Ekkor nyithatott meg a 

gyógyszertár. Felesége halála után Platltól 1806-ban Nendtvich Tamás vette meg és vezette 

1848-ig. (Főként azért pályázta meg a pécsi patikát, mert tudomására jutott a Mecsek gazdag 

és különleges növénytakarója.) 

Nendtvich Tamás gyógyszerész – aki 42 éven át vezette az Arany Sas gyógyszertárat – 

kiemelkedő egyéniség volt. 1845-ben az Orvosok és Természetvizsgálók Pécsett tartott 

vándorgyűlésén négy előadást tartott. Országos hírű botanikusunk, a híres pécsi botanikus-

iskola alapítója a Mecsek növényeiről, a fák nemeiről, a lepkékről és a gyümölcsfákról 

értekezett.  

1848-ban bérbe adta a patikát fiának, Vilmosnak, aki 1860-ig vezette.  

Nendtvich Vilmos a pécsi evangélikus egyház megalapítója volt. 1864-ben újabb 

gyógyszertárat létesített ’Magyar Koronához’ néven, a Felsővámház u. elején. Későbbi ismert 

neve: Erreth-patika, Csincsák-patika. Ez a gyógyszertár megszűnt.  

(Nendtvich Tamás fiai még: Károly, orvos, műegyetemi vegytan tanár, Sándor városi 

főmérnök és Andor, aki Pécs polgármestereként sokat tett annak érdekében, hogy az Erzsébet 

Tudományegyetem az 1920-as években Pécsre kerüljön.)  

1860-ban Nendtvich Vilmos Gábor Józsefnek adta el, akitől 1861-ben Kuncz Nándor vette 

meg. Kuncz 20 évig volt az Arany Sas élén. Segédek voltak ez alatt: 1875 – Soós Károly, 

1878 – Márkovits Sámuel, 1881 – Ludányi Ferenc, 1882 – Rippl (-Rónai) József. 

1883-ban Kuncz Nándor elköltözött Pécsről, Balás Ödön váltotta fel. Segédei: 1883, 1884 – 

Guóth Aladár, 1885 – Kiss Ernő, 1886 – Lévay György. 

Zsiga László 1887-től 1902-ig lett tulajdonos. 15 évig, 1916-ig az ő tulajdona volt a Király u. 
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sarkán lévő, kétemeletes takarékpénztári épület. Zsiga 1923-ban halt meg. 

Gyógyszerészsegédei: 1887 – Nendtvich Dezső és Erreth János, 1889 – Nendtvich Dezső, 

1891 – Leinzinger Gyula, 1893 – ifj. Lechner Antal. 

1903-ban Pain Emil tulajdonába került. Pain 1910-ben átvette a Nádor szálló bérletét. A 

szállót 1914-ben megújította. 

1910-ben Pain Emiltől Weber Dénes gyógyszerészsegéd (később gyógyszerész) – Weber 

János bonyhádnádasdi földbirtokos fia – vette meg. 1913-ban gondnoki állásba melléje került 

Fridrich Sándor, aki a következő évben bevonult katonának.   

1915-ben az Aranysas átköltözött a Városháza új épületébe. A ház északnyugati sarkán 

egészen az államosításig itt volt a patika. A költözködést Egri (korábban Weigl) Dezső 

irányította. Itt laboratórium igazgatói beosztást kapott és Szilveszter Jánossal látták el a 

gyógyszerészi feladatokat. A háború alatt Csillag György volt a gondnok. Laboráns: Sényi 

Jenő, segéderő: Auth Terka. Fridrich Sándor visszatértével még gyógyszerész: Vécsey Géza, 

nem okleveles: Radák Vladimir.  

1926-ban 5 évre bérbe vette Geiger Kálmán és Budaházy Sándor (1931-ig).  

1927-ben a patikát Wéber (Weber) Dénes eladta a bonyhádi Weber Kálmánnak és nejének, 

Gyimóthy Máriának. A patika vezetését 1935-ig Geiger Kálmán látta el.  

1935-től 1950-ig, az államosításig Gyimóthy-Weber Béla gyógyszerész vezette az Arany Sas 

patikát. (Eredetileg Wéber Béla volt, akit – mint unokaöccsüket – örökbe fogadott a Weber-

Gyimóthy házaspár.)  

A patika helyén állami áruház, majd ’Centrum Áruház’ nyílt. Később McDonald’s étterem, 

ma pedig Fönix Bor- és Kávéház.  

Szabó Pál, a Gyógyszertári Vállalat igazgatójának hathatós intézkedése nyomán 1950-től új 

helyére, a szomszédos „Lóránt palota” (Lóránt-Lővy Lipót bajai születésű pécsi orvos házát 

Engel Adolf, a pécsi zsidóság kiemelkedő alakja építtette) földszinti sarkára került és jelenleg 

is itt található. Előtte „Központi Kávéház” működött a helyén.  

A vezetést az államosítás után Gyimóthy Béla és felesége látta el. 1950-től dolgozott a 

gyógyszertárban Baranyai Aurél is.   

 

 
Szmodits László (2017) szerint:  

A város 1785. augusztus 31-én kelt határozatával gyógyszertári jogosítványt adományozott Frantz 

Antal 

gyógyszerésznek. A város második gyógyszertára a Fő utcában nyílt meg. A további tulajdonosok:                                                                   

1787: Strobl Zsigmond, nála volt segéd Rippl-Rónai József, a későbbi neves festőművész. 1793: Kneth 

András, 1800: Platl József, 1806: Nendtvich Tamás, 1858: Nendtvich Vilmos, 1860: Kuncz Nándor, 

1883: Balás Ödön, 1886: Zsiga László, aki a városi törvényhatóság bizottságaiban is működött. 1903: 

Pain Emil, 1910: Wéber Dénes, 1903: Fridrich Sándor.  Két évvel később a Városháza épületének egy 

helyiségébe költözött át a gyógyszertár. Fridrich 1924-től a Petőfi gyógyszertár tulajdonosa lett.  

A gyógyszertár bérlői: Geiger Kálmán, Budaházy Sándor, 1927: Wéber Kálmán és felesége, Gyimóthy 

Mária. 1931: Geiger Kálmán, 1935: Gyimóthy-Wéber Béla az államosításig (1950. VII. 28.). Ezt 

követően hosszabb ideig itt volt alkalmazott Baranyai Aurél és a nyugdíjas dr. Bari Zsigmond. 

 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/


Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 

www.gyogyszeresztortenet.hu 

2017. 10. 07. 

 

9 
 

 
Az ’Aranysas’ Patika első helye a Nendtvich házban (az emeleten két ablak között emléktábla!). Ma ékszerüzlet 

és presszó, az emeleten apartman (foto SzLGy)   
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Az ’Aranysas’ Patika második helye az akkor még Fő térnek nevezett Széchenyi tér Király u. felé nyíló sarkán 

volt. Ma vendéglő, presszó (foto SzLGy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/


Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 

www.gyogyszeresztortenet.hu 

2017. 10. 07. 

 

11 
 

 
Az ’Aranysas’ harmadik helye a 20. század elejétől az államosításig a Fő tér (ma Széchenyi tér) Király u. 

(korábban Kossuth L. u.) felé nyíló déli sarkán volt. 1950-től itt volt az Állami Áruház. Ma vendéglő, kávézó, 

borozó (foto SzLGy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/


Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 

www.gyogyszeresztortenet.hu 

2017. 10. 07. 

 

12 
 

 

 

Az ’Aranysas’ negyedik helye 1950-től, a korábbi ’Gránátalma’ patika mellett, a Munkácsy M. u. felé, a 

Széchenyi tér délkeleti részén (foto SzLGy)  
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’MAGYAR KORONÁHOZ’ PATIKA 

1862-ben létesült Pécs 4. gyógyszertára Valkó Gábor kezelésében, a Felsővámház u. elején 

lévő saroképületben.  

1864-ben Nendtvich Vilmos nyitotta meg a „Magyar Koronához” patikát Kaiser Antal 

házában. 

1870-ben Kovács Mihály veszi át a vezetést, majd 1888-ban ifj. Erreth János (’Erreth 

Patika’). 1893-ban Erreth Antalné tulajdonába került. 1911-ben Erreth Kálmán az épület 

toldására és átalakítására építési engedélyt kapott.  

Utána Csincsák Béla (később gyógyszerész utóda a Csák nevet vette fel) vezette a 

gyógyszertárat (ezért lett később ’Csincsák Patika’).  

1947-ben Csincsák Bélánétól Rázsó Edit vette bérbe.  

Az államosítás után itt dolgozott Gaál Géza, majd Elmer János György és dr. Elter 

Károlyné. 

Jelenleg baptista ruhaüzlet van a helyén. 

 

 

A ’Magyar Koronához’ Patika a Felsővámház u. Király utcára nyíló keleti sarkán volt. Tőle délre működött a 

Geiger-féle likőrüzem. A gyógyszertár helyén ruhaüzlet működik (foto SzLGy) 
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’SZŰZ MÁRIA’ PATIKA 
 

 

Az 1887-ben létesült ’Gőbel’ gyógyszertárban (’Szűz Mária’, Gőbel Kálmán tulajdona volt a 

Kórház téren, ma ugyanitt, de új helyen) nevelődött Weszelszky Gyula, a későbbi nevezetes 

budapesti gyógyszerész-tanár. Ez a patika oldotta meg 1927-ben a pécsi egyetemi 

gyógyszertár kezdeti szállítási nehézségeit.  

Itt dolgozott Regécz Nagy Béláné, Gőbel Margit, később Dabóci Lajos és Dabóci Lajosné. 

(Államosítás után a Dabóci-házaspár Komlón dolgozott.) 

 

 

 

A Szűz Mária Patika a Kórház téren volt. Ma péküzlet van a helyén, a mai gyógyszertár kisebb helyre, kissé 

délebbre (fatörzsek között zöld kereszt) költözött (foto SzLGy) 
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’REMÉNYHEZ’ PATIKA 
 

 

1895-ben dr. Antal Gyula, pécsi származású budapesti jogász egyetemi tanár kétemeletes 

modern patikaházat építtetett fiának, ifjú Antal Gyulának az Irgalmasok utcájában, a mai 

Kossuth (korábban Majláth) térrel szemben. A gyógyszerészfiú azonban csakhamar átpártolt a 

zene területére. A tulajdonos Szigeti Frigyes lett, aki többek között csukamájolaj-csokoládét 

készített és állatgyógyszerek egész sorát hozta forgalomba (itt, a Majláth téren volt a 

nagypiac). A „zsidó Szigeti patika” gyógyszerész-gyakornoka volt idősebb Jobst Kázmér, a 

neves orvos akadémikus, Jobst Kázmér apja.  

Itt dolgozott később Majer Károly, Szászi Gabriella. 

 

 

A ’Reményhez’ Patika a Kossuth térre néz, az Irgalmasok utcájában ma is gyógyszertár (foto SzLGy)  
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A ’Reményhez’ Patika helyén működő mai gyógyszertár (foto SzLGy) 
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’ŐRANGYAL’ PATIKA 
 

1901-ben létesült az ’Őrangyal’ gyógyszertár az Ágoston tér közelében, a Király u. végén. 

Keresztény Béla tulajdona volt, ezért Keresztény patika néven ismerték. Apja, Keresztény 

János arról volt nevezetes, hogy emberbaráti minőségben a legkülönbözőbb területeken 

jótékonykodott, a budai-külváros közönségét szolgálva. Elnöke volt a Budai-külvárosi 

Katolikus Körnek, birtokosa a „Pro Ecclesia et Pontefice” pápai kitüntetésnek.  

Ma a patika helyén orvosi rendelő van, mellette a másik utcasarkon helyezkedik el az „új” 

’Őrangyal’ gyógyszertár.  

Itt dolgozott később Kotsy Józsefné, Kéthelyi Róza és Várszeginé Horváth Edit. 

  

 
Az ’Őrangyal’ Patika a Király u. végén, az Ágoston tér közelében volt. Ma orvosi rendelő (foto SzLGy) 
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A mai ’Őrangyal’ Gyógyszertár az úttest túlsó oldalán egy újabb ház sarkán kapott helyet (foto SzLGy)  
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’SZENT GYÖRGY’ PATIKA 
 

1908-ban létesült a ’Szent György’ gyógyszertár a Király u. közepén, a Szent Mór utcával 

szemben. Tulajdonosa Török János volt, emiatt ’Török’ patikának nevezték.  

Itt dolgozott Tihanyi István, Hudák Vilmosné Papp L. Margit. 

Államosítás után a 10/9-es gyógyszertárat ’Barcza-patika’-nak nevezték Barcza Imre 

gyógyszertárvezető után. 

Megszűnt, helyén régiségbolt található.   

 

 

 
A ’Szent György’ Patika a Király u. közepén, a Szent Mór u. kezdetével szemben volt. Ma régiségüzlet (foto 

SzLGy) 

 

 

 

 

 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/


Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 

www.gyogyszeresztortenet.hu 

2017. 10. 07. 

 

20 
 

 

’SZENT ISTVÁN’ PATIKA 
 

 

1922-ben kezdte el működését Abrudbányai Rediger Ödön ’Szent István’ gyógyszertára a 

Zsolnay u. elején, a mai Búza tértől délre, a 48-as tértől keletre.  

Új építkezés miatt a patikát és a mellette lévő sarki vendéglőt (később a szomszédban lévő 

egyetem miatt „tanszék” nevet is kapott) lebontották. Ma helyén felvonulási terület 

éktelenkedik, mivel az építkezést a beruházó nem tudta megvalósítani. 

 

 

 
A ’Szent István’ Patika helyén abbamaradt építkezés található, akárcsak a Búza tér további, észak felé tartó 

területén is (foto SzLGy)  

 

 

 

 

 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/


Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 

www.gyogyszeresztortenet.hu 

2017. 10. 07. 

 

21 
 

 

’PETŐFI’ PATIKA 
 

 

1923-ban – Petőfi Sándor születésének centenáriumán – nyitott meg a város 10. patikája, a 

’Petőfi Sándor’ patika (’Petőfi patika’), a vasútállomásról egyenesen északra tartva, a Zsolnay 

szobortól keletre, a hajdani Mattyasovszky-palota délnyugati sarkán. Vezetője Fridrich 

Sándor gyógyszerész, aki haláláig, 1949-ig itt működött.  A városi polgárok körében 

közkedvelt patikus eredményesen fáradozott az ifjú gyógyszerész-nemzedék szakmai, 

gyakorlati nevelése terén. Országosan ismert és tisztelt gyakornokai közül Baranyai Aurélt 

(1926-tól 1944-ig itt dolgozott), Vécsey Gézát, Weigl (Egri) Dezsőt, Neuber Edinát, dr. 

Horváth Dezsőt és dr. Kerese Istvánt (Fridrich unokaöccse) kell megemlíteni.  

Fridrich után Vécsey Géza, majd Weigl Dezső vezette a gyógyszertárat. 

A patika megszűnt, helyén dohánybolt van.  

Átmenetileg a Szabadság u. 26. alatt volt az utód-gyógyszertár, de ez is megszűnt. Itt 

dolgozott Horváth Dezső, Kiss Lajosné, majd Fehér Istvánné. 

 
A ’Petőfi Sándor’ Patika a Zsolnay szobornál volt, a Mattyasovszky-palotában. Ma dohányüzlet (foto SzLGy)  
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’ISTENI GONDVISELÉS’ PATIKA 
 

 

1928-ban alakult és 1929-ben kezdte működését Mertha Lajos ’Isteni Gondviselés’ patikája 

a Petőfi u. és a Szigeti út sarkán. Tulajdonosa miatt ’Mertha-patiká’-nak nevezték. (Az épület 

Kaiserék tulajdona volt.)  

1950 után a volt tulajdonos, Mertha Lajos vezette a gyógyszertárat, itt dolgozott még Török 

Elemérné.  

Megszűnt, ma üzlet van a helyén (csipke, rövidáru stb.). 

A Petőfi u. túl oldalán kelet felé haladva a Szigeti úton található az újabb gyógyszertár, 

’Hungária Patika’ néven. 

 

 

Az ’Isteni Gondviselés’ Patika a Szigeti út és Petőfi u. sarkán volt. Ma gyermekműhely-foglalkoztató van a 

helyén (foto SzLGy)  
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Az ’Isteni Gondviselés’ helyett nyílt meg pár házzal odébb, kelet felé a Szigeti úton (ma Hungária út) a 

’Hungária’ Patika (foto SzLGy) 
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’SZENT JÓZSEF’ PATIKA 

 

 

1932-ben létesült Weigl (Egri) Dezső ’Szent József’ patikája a Zsolnay Vilmos út és az Engel 

János u. sarkán.  

1950 után gyógyszerészek voltak: Egri Dezső, Foglszberger Viktor, Schubert Aurél. 

Az épület még megvan.  

 

 

 
A ’Szent József’ Patika a Zsolnay Vilmos úton van, a Mohácsi út kezdetével szemben. Ma már nem üzemel 

(SzLGy)  
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’SZENT MÓR’ PATIKA 
 

 

1933-ban jött létre dr. Vondra Antal ’Szent Mór’ patikája a Vásárcsarnok mellett, a Zólyom 

u. sarkán. Vondra szakírói minőségben is kiemelkedő volt, a „Hírneves gyógyszerészek” című 

320 oldalas mű egyik szerzője (a másik Studény János). 

1950 után dr. Vondra Antal továbbra is itt dolgozott. Követte Krausz Ferenc. 

Ma optikai szaküzlet működik a helyén. 

 

 
A ’Szent Mór’ Patika a mai vásárcsarnok melletti épületben volt. Ma optikus üzlet van a helyén (SzLGy) 

 

 

 

 

 

 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/


Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 

www.gyogyszeresztortenet.hu 

2017. 10. 07. 

 

26 
 

’KIS SZENT TERÉZ’ PATIKA 
 

 

Az 1934-ben a régi Petrezselyem utca 1. (később Aradi vértanuk u.) alatt létesült ’Kis Szent 

Teréz’ patika Papp Jenőné Tróber Márta tulajdona volt.  

Államosítás után a tulajdonos unokahúga, Tróber Zsuzsa lett a gyógyszertárvezető. 

A patika a várfal-rekonstrukció áldozata lett a többi házzal együtt. 

 

 

A ’Kis Szent Teréz’ Patika helyén út és helyrehozott várfal található (foto SzLGy) 
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A ’Kis Szent Teréz’ Patika helyén, a rekonstruált városfalon védelemre érdemes páfrányok, a kövi fodorka és az 

aranyos fodorka telepedett meg, továbbá a halványlila, apró virágú, kőkerítésen élő fali pintyő (foto SzLGy)    
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