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.4.bony (f\lagy-Abony) és r~His 

SZALONTAINE DR. LENGYEL JÚLIA 

A szerző levéltári kutatások alapján feldolgozta a mai 
Pest rnegye területén n1üködő abonyi és pilisi patika tör
ténetét, gyógyszerészeinek életrajzi adatait, a gyógy
szertári vizsgdlatok eredtnényeit. ,4 kutatások a _,yf,rY. 
sz. gyógyszertári viszonyait tükrözik Pest ni egyében. 

/. rés::. fl BOJ\l}' ( f\1agy-rlbony) 

/\bony a XVIIi.-}<:IX. században nagyközség, 1700 
óta ismert település [ 1 j. l824-ben találkozunk el6ször 
olyan adattal, hogy P..bonyban gyógyszertár létesítését 
kéreln1eznék. Ebben az eszlendőben ketten is szándé
koznak Abonyban gyógyszertúrat nyitni. 

Májusban Schütz Andrds ceglédi patikus filiális 
gyógyszertár n1egnyitására, júniusban fféber ]dnos 
vizsgázott gyógyszerész-n1ester anya-gyógyszertár lé
tesítésére kér engedélyt [ 2, 3]. 

A környéken legközelebb Cegléden, Szolnokon, és 
f\lagykórösön van patika. 

Az abonyi földesuraság és a „H.endszcrént való or
vos" csak filiális gyógyszertár létesítését javasolja [ 4]. 
f\ következó szöveggel terjeszt fel kérvényt n I-Ielytartó 
Tanácshoz: 

,„Schiltz András czeglédi JJatikus kéri, hogy 1Vagy
A hony mezóvárosá ban fi /iá/is A pot Izék át fe/á / líth asson 
a nag~yobb 5'::.dn1ra 1nenrJ lVépességi tekintetébii.l. 1nely 
650 zsidókon és Szánzosföldes Urasdgokon klvii/ 9000 
lelket szám/tíl. Azért ;s. hogy Abonylzoz legközelebb 
fekvőSzolnoki.4porhéka 2)( 112. ll 1Vagyk(frösi 3 1 /2 és 
C'eglédi két n1é1földn_yi tú1·0/sdgrn fél'én .... a szorns::.éd 
Ujszdsz és Györgye helységek is a::. .4bonyi patikát leg
kö::.elebbr6! érik (2). 

i\ 1negye felterjesztésére a HT'·r Schütz ..A_ncln:is ré
szére engedélyezi n patika 111egnyitúsát [ 5 ]. 
P~z irat azonban nc111 jelöli meg a patika jogúllását, te
hát, hogy anya-gyógyszertúrkénL vagy rnint fiók-pati
ka n1tík.ödhet-c. ,A._ kés6bbiekbcn ez a tény bonyoda\
rnakhoz vezet. 

1825-bcn Schütz A_ndrás inegnyitja az abonyi pati
kát. 1827-bcn viszont eladja fOlinzts .!dno.)nak, a szol
noki patika tulajdonosának. r\ vételárból Schúiz rész
ben ceglédi patikája vételárát kívánja törleszteni, rész
ben épül6 házának költségeit szeretné fedezni. 

Folinus a patikát jóhiszc1ntícn vásárolja n1eg, nen1 
tudván. hogy az filiális gyógyszertár. SzüinÜra azért is 
kedvező, rnerl ..A_bonyban kíván letelepedni. A_ vételár 
4200 Ft volt. 

1':\.z abonyi patikál csak 1828-ban. a inegyei hatósá
gok közbenjárüsárr1 ínin6sítik anva-gvó!lvszertárrá 
[6]. . - -- --

Schütz a késóbbiekben az abonyi patika eladása mi
att hátrányos helyzetbe kerül, inert eljárását törvényte
lennek n1inősítik, s mikor 1837-ben Irsára kér fiók-pa
tika engedélyt. hivatkozással a fentiekre ezt n1e!!;ta!2.ad-
ják [7f - . . - -

Folinus János 1786-ban, a Sza1n1ár rnegyei Felsőbú
nvün született, rón1ai katolikus vallású. Gvógvszcrész 
n~cstcri oklevelét 1814-ben a pesti I(ir. TÍ1d~-Egyetc
n1cn szerezte. l827-1842-ig a I'l"agy-;\„bonyi „I<.e
rnénységhez" cín1zett patika tulajdonosa [ 8]. 

f\z 1840. évi gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyv 
szerint 111ég scn1i11i ne111 utal arra, hcH!V Folinus súlvos 
anyagi go11dokkal küzdene. _A.. vizsgúG;ti jegyzókön-yv
hcn a következőket olvashatjuk: ., .. „ .4;: clkr.!szúeuek 
lajstronza s:orgalrnatossan be vagyon lr1·a. 

_A fiives rrírhan létez(f nzindenfélc gyökerek, virágok, 
hélak elegendő nzennyiségben ésjóknak tafdftaltak, ki
Févé;z nénzelyeket aniefyek az idei !arasz n1osro!u1sdga 
n1iaít nzég eddig be nen1 szere:::tetheíte/..:. 

/-lZ llllJYtgitdrban. pinczében ds n1agdhan a g_róg_v
szertdrban raldlható orvosi szerek vegytani próbas:e
rckkc/ niegvizsgdh:a jóknak tnJJas:raluutak . ... /l 111ér
gek és cró~'icn nzunkdlkodö s:::erck el vannak :::árra. 

.4 n1értékek igazak. 
jJfóczdk i:agy11ak. 
.4 felsőbb helyen cillapltott drs::,aluís pontosan n1cg

u1rtarik. ,. 
Folínus azonban ekkorra n1ár annvira ei van adósod

va. hogy egvik hitelezője, i)aulorirs .Ídnos kéri a patika 
z(\r lii{~véte'iét [ 9 j. . 

Folinus tiltakozik a zúrolús ellGn és arra hivatkozik. 
ho!I.V neki is tetcn1es kintlévdségci vannak. I\r1cgélheté
sét .... ~sak patikája és a rnellettc lévó ccctgyúr blztosúja 
1 lO]. 

Folinus abonyi patikújá1 zárolják és rnár az. [8.:\.J /.:~2 
6vrö1 szünnazó szcgényalapi receptek ürüt is a cs6dtö
rne~ ~on<lnoknak. (;ri! Jd11os táblabfrónak fizetik ki 
1 l l].-

1043 rnárciusüban kerül sor a csódtörncg y~grehajtú
si clj::irúsra. Iv1ivel Folinus az ítéletet ncrn e~1gc~!i végrc
hajiani, karhatalorn kirendelésére kerül so1~ l 12 ] .... 

Folinus súlyos helyzete tovább rornlik, n1crt n1ara
dék kintlév6sége behajihatatlan 

1S43 év júniusában Folinus Júnos 0s felesége Bender 
Regina olyan kéréssel fordul a csőcltörneg-gondnok
hoz~ hogy indítson eljúrást aclösuk, a l(on1úron1 rnegyé
ben lakó Boboczky .!dnos ellen. ki nekik 1090 Ft-tal 
tartozik. /i.,.. I(on1úron1 111eL;vei tanúcs azt vúlaszolja, 
hogy Bobotzkynak viszonl~a tőle cl·vitt gyógyszerek 
úhíva! 5'pangraJ! J(ároly patikus tartozik. tőle hajtsúk 
be az (_)ssze!!et. Snangraft azo11ba:1 szintén cs6d alatt áll. 
dc n1ive! n;n1esi 'tclk~n lakik,. a végrelu~jtús a rncgyénck 
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nem áll módjában. Az ügyet a csődtörvényszék döntse 
el [13]. 

Közben 1842. okt. 20-án Folinus János és felesége 
abonyi „Reménységhez" címzett gyógyszertára nyI1t 
árverésre került. [ 14] A patikát lvlayer Nepomuklános 
vásárolja meg. 

Megjegyzendő, hogy az Osztrák Gyógyszerészi Új
ságban tévesen még 1849-ben is Folinus János szere
pel, mint az abonyi patika tulajdonosa (15]. 

Mayer János hamarosan rendbe hozza a gyógyszer
tár ügyeit Abonyban és többed magával fiókpatíka nyi
tására kér engedélyt Tápió-Szelére. Ugyanide pályázik 
patika jogosítványért Kormwh Attila és Araszti Károly 
is [ 16]. 

A fiók-patika engedélyt végül Mayer kapja meg és 
Kormuth mint provizor átveszi a tápió-szelei fiók-pati
ka felügyeletét [ 17]. 

Az Abonyi patika rövid időre Sclzeftsik Mihálv tu
lajdonába kerül, ekkor már anyagilag teljesen rénde
zett és egy segéddel működik. 

Scheftsik Mihály 1828-ban született. Gyógyszerész
mesteri oklevelét 1850-ben szerezte Budapesten [ 18]. 

Az abonyi patika 1867-ben kerül a Lukács család tu
lajdonába, előbb Lukács Ágoston nevén van. Lukács 
Ágoston 1815-ben született és diplomáját l840-ben a 
pesti Kir. Tud. Egyetemen szerezte. 1887-től fia Lu
kács Gyula a reáljogú gyógyszertár tulajdonosa ( diplo
ma kelte 1882) [19]. 

A gyógyszertár nevét a századfordulón, 1900-ban 
változtatják meg, ekkor kapja a „Sztíz 11,fdria ''nevet. 
1904-ig marad a Lukács család birtokában [ 20 J. 

II. rész - PILIS 

Pilis nagyközség a XIX. században a Beleznay gró
fok (pilisi grófok) uradalmához tartozott. A kiterjedt 
birtokot II. Ferdinánd adományozta a családnak [ 1]. 

Abban a korban a patika létesítéséhez szükséges volt 
a n1indenkori kegyúr hozzájárulása, ill. engedélye. 

1826-ban található az első adat arra vonatkozóan, 
hogy patikanyitási engedélyért Pilisre többen is folya
modnak. Elsők között 1826. év jún. l2-én Vrdnits Jó
zsej'az egyik folya111odó. Forgó Gyö1gy „rendszerén ti" 
orvos Vrünitsot a következőkben így ajánlja: 

„A !Venies ffdrnzeg_re a folyanzodó Jlrdnits József
nek .. ki egyéb erdnt nern tsak. ef(f/nzutatott Bi::,onysdg 
Levelei értelnzében, hanenz több nevezetes és a dolgok
hoz értő, Név szerént pedig SchusterJdnos C'hénzia Pro
j'essor Urnak kii/önös ajdnfdsdndlfogva igen iigyes. ta
pasztalt, és Tudós JJatikdros és en1be1:véges jó enzbe1:" 
[2/. 

Vránits először Alberti mezővárosban szeretne pati
kát állítani. Pest Pilis Solt megye rendjei azonban azt ja
vasolják~ hogy ne Alberti kapjon patika-engedélyt ha
nern Pilis. 

Egyidejűleg Schütz Andrüs ceglédi patikus is Pilisre 
pülyázik és ugyanakkor azt is kérelmezi, hogy Alberti
ben ne engedélyezzék \'ránitsnak patika létesítését s a 
következ6kkel indokolja: 

„Azért mivel 1öbb patiluí11ak fel dl/üása dliaí a patika 
szerek a nuirjE:nn álló patikában nen1 kelnének, és így a 
Patikdrusok a betegek szd1nokra kátvk nélkiil nern 
eg_véb hanenz csak n1eg1v1nlo1t szereket kéntelenüetlné
nek adni .. nlivel nzagok kcilvkkal patikdjokat fel nenz 

tarthatnák és (gy a köz egés::.ségbeli bdto1:vág rövid idő 
nzúlFa el 11eszne" [ 3]. 

A vármegye Schütz kérését azzal az indokkal ntasítja 
el, hogy neki már filiális patikája van Abonyban. 

Ugyancsak Pilisre pályázik Major József Petz pesti 
patikus sógora is [ 4]. 

Végül Forgó György megyei főorvos a HTT-hoz be
nyújtott kérvényében a következőket írja: 

„ Vrá11its József kinek a patika feldllítdsa a helybeli 
Földes Uraság Közbenjárdsdndl fogva ... kél ízben volt 
már szere111séje a Tis. Ns. Vdrmegyélől engedelmet 
nyerni ... tnár az egész patika olly jó rendben és a hely 
környiilál/ásaihoz képest eléggé elkésziilve és a legjobb 
szerekkel (ezek 1. i. 111os1 többnvire a Pesli Patikárosok
nak adományaik) megrakm tálá/Fa, hogy ha Vriínits
nak. szerentséje lészen patikája nzegvizsgáltatdsdra és 
kinyitására engedelnzet n_verni, azt azonnal felnyitlzat
ja '"/ 3 j. 

1\ patika engedélyének kelte 1827. juni. 17. eng. sz. 
16616 [ 3 J. A környékben ekkor Soroksáron, Gödöl-
16n. Cegléden, Abonyban, f(órösön és I<ecsken1éten 
van patika. A lakosság száma Irsán 1848, Albertiben 
1692. Pilisen 1691. az 1826. évi adatok szerint. 

IYlielőtt a pilisi patika tovübbi történetével foglalkoz
nánk érclen1es n1cgisn1erkcdnünk egy rendkívül hánya
tott sorsú patikus, a szerencsétlen \lránits József életút
jüval. Olvasva életrajz{tt. - egy kés6bbi kérvényben, -
n1egfoghatatlan, hogy egy olyan jól képzett, kifogüsta
lan n1agatartüsú, szorgaln1as és többre hivatott egyén, 
n1ilyen okok rniatt lép a züllés útjára és válik erkölcsileg 
és anyagilag egyarcínt n1egbízhatatlanná. 

Vránits József Pesten született. róm. kat. vallású. 
1804-ben Budán János Ferenc I...dser bizonyítja, hogy 
Vránits József. ,.i11agyar f(orona'· nevű patikájában a 
tirocinülis vizsgához szükséges gyakorlatokat elvégezte 
és Rerteg Fere1lcn1egyei főofvoS úr előtt vizsgáit sununa 
c1an laude letette, valamint a nála eltöltött időben ki
en1elkedócn dicséretes rnagntartást tanúsított. 

1866-ban Léser \fránitsÜt. mint igen igyekvő. tudo
rnányokban n1egfelclőenjártas, szor:-galn-lás és bécsülc-
1es egyént a gyógyszerész n1esteri képesítésre javasolja. 

f\ következő irat U~07-bcn kelt. Eckstein Ferenc a 
pesti orvostudornányi egyeten1 dékánja igazolja, hogy 
\lránils József vizsgé.Íit Eckstein Ferenc az orvostudo
n1üny professora és._lVinterl Jó::.se_fJakab a chérnia pro
fcssora előtt letette és a gyógyszerész n1esteri okievelct 
elnyerte, vala1nint a gyakorlatoknak is eleget tett. 

1809. szept. 3-án Zahlatz.ky .Antal a nagyszornbati 
,,Egys;,ar1·tUzo.z:" cú11zett patika tulajdonosa \iránits 
Józsefet minden tekintetben kivüló tulajdonságokkal 
r~ndelkcző kifogástalan visclkcdésli egyénnek jelh:n1-
Zl. 

1811 év augusztusáig \irünits 1-Iein György előbb ba
lassagyarrnati. n1ajcl székesfehérvári patikájc:íban n1ínt 
provizor rnúköclik, a tuh\idono.s legnag:yobb rnegelége
désérc. 

IH 15-bcn \/rünits ~'i'chaltenbach Józsefvúrbeli pati
kájában kifogástalanul dolgozik. 

1816-ban viszont niár Pallai ErnrJkatona f6gvógv
szerész úja. hoev Vránits J ózscf a kassai katonai l~Ór!~dz 
patikújában di~Séretes szorgalon1n1al dolgozott [ 6 J. 

í"::... hüszas években \iránitsnak Ivlunkücson van pali
küja és ekkortól \!rünits nlinclcn tekintetben rnegválto
zik. -rékozlö életet fol~1tat, anyagi zavarba kerül, peres
kedik, végül teljesen tönkrcn1egy. 



1991. március GYÓGYSZERÉSZET 141 

Ekkor kérvényezi Pilisre a patikajogot, természete
sen anyagi csődje következtében a gyógyszertárat öne
rőből felállítani nem tudja. A vármegye kétszer is fel
szólítja, hogy patikáját rendezze be és szerelje fel. Ek
kor segítségére siet testvére Vránits Ignác, akinek Pes
ten van patikája, valamint több más pesti patikus is. Be
leznay gróf 2000 ft.-tal segíti és a patika részére bér
mentesen épületet is biztosít. 

Vránits 4 évig marad Pilisen. Erről az időról szóljon 
felesége, Sesse/ Anna panaszlevele és kérvénye a „Te
kintetes Nemes Vármegyéhez" [7]. 

„lvlinekután Férjem Vránits József Patikárius a 
lvlunkátson lévő patikáját ezelőtt 4 esztendólckel rossz 
gazdálkodása, s tékozlása által elvesztette volna: 5 ne
~eletlen apró Leány Gyermekeimmel a végső inségbe 
nyomoruságbajutottam. Ártatlan Gyern1ekeitnet az 
éhen halástól megmenteni kivánván a könyörülő Ke
reszténvekhez folyamodtam. kiknek is buzgó adakozá
saikbói"'rni<lón egynéhány száz forintokat ö~zve zsugor
gattanL s a Pesti és Budai Patikárusoktól Patikai Szere
ket öszve kódulgattam, Férjem a Nagy Méltóságú Ma
gyar Királyi Helytartó Tanátshoz folyamodott, hogy „. 
Pest \'árrnegyébe helyeztessen, Pilis tvlezó Városában 
egy patika fel! állítása eránt ... f\1elyet anlint meg nyert 
e folyó esztendőben a patikát azonnal felállította. - De 
fájdalom a patika allig hogy felállott, Férjem benne 
megrögzött rossz erköltsénél fogvásti nem hogy gaz
dálkodott, és a csekély jövedelmecskét megtakarította 
volna, hanen1 azt napról napra tékozlotta." 

A továbbiakban \!ránitsné kéri, hogy a patikát ve
gyék zárgondnokság alá, árverezzék el és utalják az ösz
szeget 5 apró gyermeke és a 111aga részére. 

Vránits előbb pereskedik feleségével és Ignác nev(í 
testvérével is, végül n1egegyeznek [7]. 

183 l-ben Vránits azzal a kéréssel fordul a vúrmegyé
hez, hogy Pilisen lévő patikáját Bitske helységbe vihes
se át. Kérését azzal indokolja. hogy a földesúr nem vál
totta be ígéretét és házbért kér, valan1int a környező 
községek Nyáregyháza, Irsa. Alberti és IV1onor, továb
bá ~fápió-Sáp, Tinnye, Pánd is szívesebben járna Bics
kére patikába [ 8]. 

1833. nov. 13-án Vnínits Patikáját engedély alapján 
átteszi Bicskére. J(ésőbb 1nég találkozunk nlás telepü
léseken is Vránits nevével [9]. 

Pilisen tehát a patika 1833-ban ideiuh::nescn n1cg-
szlinik. .._ ... 

l(özcl 50 évig Pilisen patika nen1 n1tíködik, csak 
1878-ban kérvényezi Csenyus Dezsö gyógyszerész 
n1ester, hogy patikát nyithasson Pilisen. !(érését azzal 
utasítjúk cl. hogy az károsítanú Alberti és Monor jöve
delmét [ 10]. 
1~82-ben ö.:::i: '/()fna_v f{droíyné, az albertirsai patika 
tulajdonosa és bérlője Rákos Lajos együttesen kérik fi
ókpatika cngedélvezését Pilisre. 

\felük egy"'ictób„en ugyanezt kérik n1ég ketten, neve
zetesen 1Vag,v .! ó:,sefés I)er:s·ay Gyula is. l\1indkcttójüket 
elutasítják azzal az indokkal, hogy az albertirsai patika 

eddig a legnagyobb megelégedésre működött, így Tol
nay Károlyné kapja meg a fiókpatika engedélyt, a 
„Magyar Királyhoz" néven 1882-ben. Az engedély 
száma 37210. Anyagyógyszertára az albertirsai patika. 

Az engedély kiköti, hogy Tolnayné köteles szakkép
zett vezetőt alkalmazni, a patikát 1 év alatt tökéletesen 
felszerelni és megnyitni. 

A fiókpatika felügyelője Vargas-zky Kázmér gyógy
szerész mester. Diplomáját a pesti Tudomány Egyete
men 1882-ben szerezte. A patika vizsgálati jegyző
könyv a gyógyszertárat kifogástalannak minősíti, töb
bek között a patika elhelyezését is feltünteti országút 
mellett fekvéssel keletnek [ 11]. 

1883-tól a tulajdonos Rákos Lajos, a továbbiakban 
csak a bérlők változnak, 1890-tól Hofjinann Adolf, 
majd Ráth Ferenc és Trajtler Zoltán bérlik [ 12]. 

Az évkönyvek a pilisi patika alapítási évét 1896-ban 
jelölik. 
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.J . Sz. Lengyel : Ph(1r11111cit:s and pan11acis1s of ;/1r: X LY ccnrury 
in Pest co11nty 

On the basis uf archival invl.'stigations author givcs a survey on tbc 
history of phannicies at the vi!!ages Abony and Pilis bdonging tu the 
tt:rrit(lry of Pest c(iunty as wdl as on t!w biographical data (lf their 
pharnwdsts and on the re~uhs nf (iffici;;\ ~upervisions carried (ltll in 
1hosi.: pharmacir.:s. 

( OrFostörténeti /\1ii;,eunz és !..Jevéítd;; Ernyey József G~vógys.;::erés:,törréneti Könyvtch: Budapest, l14útyds tér 3. 
- 1084) 
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