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ectori salutemL
Amit tudunk, azt el kell mondanunk az eljövendõ nemzedékek számára, akiknek 
talán unalmasak lesznek ezek a Kõbányai füzetek, és akik már csak a mi idõnk 
történetírásaiként fogják majd olvasni, de ennek a történetírásnak most, és itt 
van az ideje.
Amikor történelemrõl beszélünk, úgy sejtjük sokan: megfoghatatlan; úgy gon-
doljuk: a királyok, hadvezérek, politikusok csinálják; úgy érezzük: nekünk nem 
sok közünk van ehhez. A történetíró csak könyvtári kutatással, a dolgozószobája 
csendjében nem írhat hitelesen történelmet, mert azok, akik igazán és kétséget 
kizáróan a megmondhatói a tárgyalt dolgok valódi alakulásának, azok már réges-
régen ott porladoznak valahol a föld alatt. Szerencsés az a tollnok, aki elcsípi        
- akár az utolsó pillanatban - a "történelem” élõ emlékeit, eredetiben találkozhat 
annak résztvevõivel, tárgyaival, és azt pontosan lejegyzi. Úgy sejtem, talán csak 
ennyi a feladata. Mert a történelem nem más, mint emberek, családok, községek 
története, amely akkor is halad a maga útján, ha nincs igaz tudásunk róla. Kevés 
szerencsés ember van, akihez bekopogtat a régmúlt, mint hozzám legutóbb: a 
kõbányai gyógyszerészet története. 

Õszülõ, kedves hölgy keresett 
meg, udvariasan érdeklõdve, tudok-
e valamit a 100 esztendõs Gergely 
utcai patikáról; merthogy ez a leg-
öregebb, ma is mûködõ gyógyszer-
tár Kõbányán.

Erõszakos kérlel-
hetet lenséggel  
robban az életem-
be egy újabb isme-
retlen, amit most 
utolsó pillanatban 
kell lejegyezni.

Vendégem néhány nap múlva egy genealógiai rendszerezésû kortörténeti írással 
lepett meg, amely 250 esztendõt ölelt fel, nem kis meglepetésemre az utóbbi 150 
évet személyes levelekkel, képekkel, s leginkább elbeszélésekkel dokumentálva. 
A példaértékû szeretettel, szorgalommal, és intelligenciával rendszerezett anyag 
nemcsak vendégem családját, a patikusságot, hanem ezt az idõszakot felölelve a 
kis emberek szemszögébõl mutatta meg a korszakot. Vendégem feltett szándéka 
volt, hogy tegyük közkinccsé mindezt. Magam is úgy gondolom, e tudásunkat 
nem rejthetjük magunkba, mert a tudás igazi nemesség, mely kötelességgel jár, a 
közlés kötelezettségével. Tiszteletreméltó vendégem, Scheuringné Vincze Judit 
paripát, fegyvert nem kímélve, méltóan felmenõihez, áldozott provinciális tör-
ténelmünk, Kõbánya helytörténetének oltárán. Az õ indíttatására és támogatá-
sával készült az újabb Kõbányai füzet, s a kiállítás, mely bemutatja a fiatalabb 
generációknak a helyi gyógyszerészet történetét.  Példaértékû ez, mert soroza-
tunk csak úgy lehet egész, ha vannak, lesznek, akik elmondják. Köszönöm nekik.

“Mert minden, ami elmulott, egészés minden, ami itt van: csonka, törts az elmúlásnak halvány áldozatja,amelyre bátran azt mondjuk mi: nincs,a végtelenség finom mûvû szobra,min egy kicsinyke karc se látható...”
Kosztolány Dezsõ
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A közép- és koraújkor félelmetes járványai a modern nagyvárosban is felütötték 
a fejüket. Az 1739-es pestisjárvány idején Pest városának lakossága a kõbányai 
Óhegyre zarándokolt a gyógyulás egyetlen reménységében, a jó levegõben és a 
buzgó imádságban bízva.

           

              

     
Emlékét mai is õrzi a Conti kápolna a Kápolna téren.

3
A fekete halál helyett a XIX. században a kolera lett a félelem szimbóluma a  
sûrûn lakott településeken. Magyarországon öt nagyobb és több kisebb roham-
mal pusztított, s legalább egymillió áldozatot követelt.
Az utolsó "középkori típusú" nagy járvány 1872-74 között sújtotta az országot. 
Az éveken át tartó rossz termés, s az azt követõ éhínség, három év alatt mintegy 
félmillió áldozatot ragadott el. A szakemberek és a város elöljárói a fõ okot - 
nagyon bölcsen - a sûrûn lakott városok csatornázatlanságában látták. 1872. 
november elsõ napjaiban Pestet is elérte a járvány. Így nem is csoda, hogy röpirat 
terjedt el Pesten is,  gyógymódot kínálva.

"S megindultak a pestis elleni könyörgõ menetek, hangzanak a fogadalmak, s
1elindul a Kecskeméti kapun át a mezõkön, a vizeken a hídon át Kõbányára is
2az Óhegyi Szent Szûzhöz.”

egyen a gyógytárból kolera cseppet!"V"

1   Pesti városfal déli kapuja a mai Kecskeméti utca Kálvin téri torkolatánál
2  Dr. Valkony Ferenc: Kõbánya Pest elsõ búcsújáró helye. (Fõvárosi Napló 1938.)
3  Súlyos hasmenéssel és hányással járó bakteriális betegség. 

"Ne félj a kolerától! Láss a gyógyítás után!! 
Nem halsz meg!!!
l-õr Minden házigazda vegyen a gyógytárból 
50 krajczárért kolera cseppet, 20 krajczárért 
fodormenta theát - azon kívül ha nem lenne a 
háznál közönséges erõs adtorma, azt is 20 
krajczárért szerezzen. Ezek a szerek, a mellyel 
a kolerás beteget gyógyítani lehet.
2-or Ha valakinek elsõ ízben hasmenése van (a 
nép nyelvén szólva a bele megyén), feküdjék 
le azonnal az ágyba, melegítsenek fedõt, 
tányért mentül többször és tegyék azt a 
betegnek a hasára és lábára, takarják be erõsen, 
hogy a teste mentül jobban izzadásba jöjjön. 
Itassanak vele fodormenta theát - melyet úgy 
lehet elkészíteni, hogy a fodormentát forró 
vízzel leöntik, 5 percz múlva leszûrik, s 
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mentül melegebben adják be a betegnek. Mentül több meleg fodormenta 
levet adnak a kolerás betegnek, annál jobban fog izzadni, s mentül jobban 
izzad, annál biztosabban megszabadul a haláltól. (...)
10-er A kolerajárvány alatt ajánlom a rendes mértékletes életet, és a 
meghüléstõli óvakodást, mert mind gyomorrontás, mind meghûlés a kolerát 
elõidézi.
Ajánlom végre, hogy a munkás nép ivóvizébe kevés eczetet tegyen, ez a 
szomját oltja, a rossz vizet pedig nagyon javítja. Figyelmeztetés. Ha mind 
ezen tanácsok megtétele után is valaki kolerába meghalna, a kolerás halott 
ágynemûit és ruháit lúgban kell kimosni, a szoba ajtaját és ablakát kinyitni és 
eczetet tüzes vasra öntve a szobát megfüstölni, hogy a levegõ megtisztuljon. 
Ha lehetséges azon szobában, hol kolerás meghalt, 2-3 napig õrizkedjék 

4
benne lakni."  

4  Göndöcs Benedek apát-plébános: Hogyan lehet a kolerában levõket meggyógyítani? Pest, 1873. (OSZK)
5  Vö.: Dausz: Kõbánya múltja és jelene 170, 171 pp
6  halálozás

Alsó-Viszokai Gerlóczy Károly
Budapest elsõ alpolgármestere

Kõbánya ebben az idõben még igazán távoli külterülete volt Pestnek. A vámház 
az Orczy téren állt, illetve a vámvonal-árok az Orczy úton húzódott, így 
fizikailag is védett volt a csempészektõl, de nem a ragálytól. Így az elsõ 
megbetegedést két hét múlva regisztrálták Kõbányán. A járvány kétszer rohanta 
le az akkor még négy és fél ezres lakosságot. Elõszõr 1872 -73 telén, amikor

                  

          

"(…) összesen csak 6 egyén, 4 férfi és 2 nõ betegedett meg és ezek közül a 2 nõ
5

és 1 férfi felgyógyult, 3 férfi pedig elpusztult.”

A második roham az ezt követõ nyári idõszak, 
amikor 284 megbetegedést regisztráltak és a 

6mortalitás  41 % volt. A higiéniai viszonyok 
javulásának köszönhetõen a kolera veszélye a 
korszak végére megszûnt. 1892-93-ban ugyan 
nagy riadalmat okozott megjelenése, de az 
ötezer áldozat már eltörpült a harmincas és a 
hetvenes évek katasztrófái mellett. A Fõvárosi 
Középítési Bizottság, valamint a Járvány 
Bizottság elnöke  a Kõbányán lakó Gerlóczy 
Károly alpolgármester  hallatlan akaraterõvel 
szorgalmazta a város csatorna- és vízvezeték-
hálózatának megépítését, kitûnõ sikerrel.



5

zent András Hava 1873.S

7  Kõbánya németes neve
8  Ma Horváth Mihály tér a Józsefvárosban
9  Uraság (román)
10 románok

A családi legendáriumok messzire nyúlnak vissza, 
majd 500 mérföldre. Túl a határokon, és lassan túl az 
emlékezeten. A fogarasi havasok lábánál, az Olt 
partján, egy szász patikusmester, bizonyos Friderich 
Pildner, a fogarasi férfitársaság oszlopa, nagy vadász 
volt. Szigorú, határozott ember. Mesélték, hogy 
egyszer meglõtt egy anyamedvét, amely után maradt 
két medvebocs. Az ártatlan jószágokat gyermekei 
örömére hazavitte, s a háznál cumisüvegbõl nevelték 
fel. Már szép növendék medvék voltak, mikor is  
azon a bizonyos pénteki vásári napon  kiszabadultak 
a helyükrõl és nagy riadalmat keltve szétrombolták 
a vásárt, nagy kárt téve a portékában. A patikus 

9Domnulé -nak jó sok pénzébe került a kártérítés. 

Pontosan nem tudni mikor történhetett a mackógrimbusz, de ha azon a bizonyos 
napon   1873. november 17-én   akkor steinburgi Pildner Frigyes fogarasi 
patikárius három gyermeke: Elvine, Albert és a legkisebbik, a majdnem három 
esztendõs Viktor,  a késõbbi kõbányai patikus  jót mulathatott a vásári cirku-
szon. Egyébként, a vásárok idején volt a patikában a legnagyobb forgalom, kora 

10
reggeltõl estig érkeztek a vásárra a hegyekbõl lejött oláh -ok mindenféle jó 
patikaszerekért.

Borús, sötét õszi hétfõ, vagy tán az elsõ téli nap. A Reaumur-skála nulla fokot 
7mutat. A kolera még mindig szedi áldozatait Steinbruchban . Fiatal egyenruhás 

férfi lép ki a patikából. A patikus kikíséri és utána köszön: - Akkor holnap 
szállíthatják a klórmeszet. Isten áldja Müller doktor! Viszontlátásra Fáczányi 
úr! - köszön a fiatal tiszt, és gyorsra veszi a lépteit a Belsõ-Jászberényi úton a 
mezõkapitányi lak felé. Gondolatai ezerfelé kalandoznak, sok a beteg, a kutakat 
fertõtleníteni kell.   Ez az iszonytató bûz a disznószállások felõl   mormogja   ez 
az okozója minden bajnak. Még szerencse, hogy itt van ez a patika, legalább nem 

8
kell bekocsiznom a Mária Terézia térre  a klórért.

Fridrich Pildner von Steinburg
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11  Részlet Budapest Székesfõváros 1873. december 3. közgyûlésének jegyzõkönyvébõl
12 Az egyesített város vezetõi a  Három Károly:  Ráth Károly (1821-1897) fõpolgármester, Kammermayer
    Károly (1829-1897) polgármester  és Gerlóczy Károly alpolgármester (1835-1900)
13 Kada Mihály (1827-1891) alpolgármester

A fõvárosi elöljárók, hivatalnokok, 
politikusok már hónapok óta készítik 
elõ az új magyar fõváros közigazgatási 
rendszerét. Egy igazi nagyvárost 
álmodnak, igazi sugárutakkal és palo-

tákkal, piacokkal és villamosokkal, földalatti vasúttal és patikákkal.
Õfelsége Ferenc József áldását adta a fõrendiház városegyesítési 
törvényjavaslatára. A városegyesítés azonnali végrehajtását a Tiszteltház vita 
nélkül jóváhagyta. 1872. december 23-i kihirdetéssel az 1872. évi XXXVI. tör-
vény hatályba lépett: Budapest megszületett, csak még nem mûködött. A 
kilenchónapos tárgyalássorozat alatt a városegyesítés részproblémáira is 
megoldást találtak. Meghatározták a fõváros közigazgatási kerületeit. Ekkor 
lett külön kerületté a korábbi VI. kerületbõl kiemelt Erzsébetváros, és X. 
kerületként, a korábbi józsefvárosi külterülettel együtt, Kõbánya, amely 
egyébként már régidõktõl Pest városához tartozott. Kialakultak a közös 
törvényhatósági bizottság választási szabályai és a közgyûlés szervei is. 1873. 
szeptember 25-én és 26-án megtartották a választásokat. Budapest elsõ 
képviselõtestületébe: 200 tagot szabadon, 200-at pedig az 1200 legnagyobb 
adófizetõ közül választott a közel 16 ezer választópolgár. Éppen egy hónap 
múlva, a pesti Vigadó nagy termében összeült az elsõ közgyûlés. Budapest fõvá-
ros tanácsa ténylegesen is átvette az ügyek vitelét a mûködésüket elõzõ napon 
megszüntetõ városi tanácsoktól. Az új világváros születésnapját egy késõbbi 
jegyzõkönyvben gondosan rögzítették, mert e naptól - 1873. november 17. - 
kezdve a kötelezettségek az egyesített várost terhelték.

12
Ezt a közgyûlést már a fõváros új polgármestere, Kammermayer Károly  vezet-

12te, ahol beiktatták két kõbányai illetõségû alpolgármestert: Gerlóczy Károlyt  
13 12és Kada Mihályt . A fõpolgármesteri tisztet pedig, az a Ráth Károly  töltötte 

be, akinek édestestvére Ráth Péter, a magyar gyógyszerészet jelentõs alakja. aki 
pillanatra sem szûnõ energiával a pálya iránt érzett mélységes szeretetével 
képviselte mindig és mindenütt a "patika ügyeket”. Egész élete a gyógyszerészeté 
volt. Bár nem kõbányai illetõségû gyógyszerész, mégis sokat tett az elsõ 
kõbányai patika engedélyeztetésért.

"(…) a tanács részérõl tett azon indítvány, hogy a fõváros tényleges egyesítésének 
napjául november 17-e tekintessék és pedig azon okból, mert e napon a pesti, budai és 
óbudai óságok mûködése megszûnvén, a fõvárosi tanács nemcsak megalakult, 
hanem az ügyek vitelét tényleg átvette és rendszeres mûködését meg is kezdette: a 

11
közgyûlés által egyhangúlag elfogadtatott." 
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Ráth Péter

Ráth Péter Budán született 1812. március 12-én. Édesapja Ráth József tabáni 
gyógyszerész volt. Az egyetem befejeztével, ahogy ez ebben az idõben szokásos 
volt, egy-egy éven át Grazban és Brünnben gyakornokoskodott, majd apja halála 
után, 1836-tól, vezette a budai gyógyszertárat. Ebben az esztendõben kötött 

14házasságot Semmelweis Júliával, Semmelweis Ignác  nõvérével.

14  Semmelweis Ignác (1818-1865), az anyák megmentõje, aki elõször ismerte fel a gyermekágyi láz
    nem specifikus fertõzõ jellegét. A világon elsõként körömkefét használt a klórmeszes folyadék mellett,
    egyidejûleg a kéz mechanikai és kémiai fertõtlenítését végezte. Nyilvánvalóan kaphatott a kiváló
    gyógyszerész rokontól, Semmelweis szaktanácsokat az akkori fertõtlenítõszerekrõl.
15 Ebben az esetben az örökléssel és eladhatósággal kapcsolatos  jogok megtartása.
16 V.ö. Baradlay János - Bársony Elemér: A magyarországi gyógyszerészet története 1930. II. köt. pp. 188.

34 éves korában már rendkívül tevékeny részt vett a 
gyógyszerészi közügyekben. Az õ közremûködésével 
dolgozták ki a Budapesti Gyógyszerész Testületnek  V. 
Ferdinánd király által az 1847-ben  szentesített 
alapszabályait. Az új testületnek sok éven át õ volt a 
pénztárnoka, majd titkára, 1850-tõl alelnöke, majd 1854-
1873-ig elnöke, ahol képviselte a gyógyszerészek 
érdekeit a hatóságok felé, vagy éppenséggel a hatóságok 
túlkapásai ellen, s azon keresztül az egyre növekvõ 
lakosság közegészségügyi védelmét.
1848-ban polgártársai õt választották meg Budaváros 
tisztújítási elnökének, mely minõségében a budai városi 
hatóságot õ szervezte meg az 1848 évi törvények alapján. 
Az abszolutizmus éveiben a magyar gyógyszerészek 
nagy részét meg akarták fosztani gyógyszertáruk 

15reáljog  - jellegétõl. Ráth Péter összeköttetései révén 

személyesen a királynál tudott eljárni, az ügy érdekében, a legnagyobb 
közmegelégedésre. Folyamatosan harcolt az árkérdésekben, és képviselte a 
vidéki gyógyszereszek érdekeit.
1868-ban, az Országos Közegészségügyi Tanács megalakulásakor, a belügymi-
niszter, a tanács rendkívüli tagjává nevezte ki, ahol eréllyel képviselte a gyógy-
szerésztársadalmat. Részese volt a gyógyszerkönyvi-,  és szinte valamennyi 
törvényelõkészítõ bizottságnak. 1868-ban Buda város országgyûlési képvise-
lõjévé választották. Elnöke volt a Pesti Vakok Intézetének, a Pesti Betegápoló-  
és Temetkezési Egyletnek, és az 1872-ben megalakult budai Deák-körnek.
Közéleti szereplése mellett azonban sohasem feledkezett meg igazi hivatásáról. 
A legtisztább gyógyszerészi szellemben vezette budai gyógyszertárát.
1873. október 8-án hunyt el. Korai halála mély részvétet keltett, amely impozáns 
módon nyilvánult meg a megtartott végsõ tiszteletadáson.

16   méltatták sírja felett.  
"Ember volt a szó nemes értelmében, támogatója minden szép ügynek és 
istápolója az arra szorultaknak."
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17Amolyan falusias kocsiút a Steinbrucher Weg . Esik az esõ. Feneketlen sár, 1870 
õsze. A kocsis hátra kiáltott:   Gyorsabban hajtok hadnagy úr, ha nem haragszik. 
A szekerek nemegyszer tengelyig süllyednek a posványban, ilyenkor hat ló nem 
húzna ki minket.   Hát hajtson!    mondta a fiatal tiszt.
Elsõ napja lesz Kõbányán. Friss orvosdoktori diplomájával a zsebében a 

18mezõkapitányságon  kell jelentkeznie. A feladatát már tudja, a járványt kell 
legyõzni: a laktanyát, az iskolát és kutakat kell ellenõrizni, fertõtlenítetni, a 
gyógyszertárügyet elõbbre vinni, valamint a járványõrséget kell megszerveznie. 
De  a legnagyobb feladat, hogy egy járványkórházat kell felállítatnia, mégpedig 
a Mezõkapitányi lakban.

j orvos érkezikÚ

A fiatal rendõrorvos Müller Ede volt. 
Cegléden született 1846-ban. Édesapja 
katonai fõállatorvos volt, édesanyja tehe-
tõs felvidéki polgárleány, aki fia születését 
követõen gyermekágyi lázban hunyt el. 
Nagynénjei nevelték és taníttatását egyen-
gették. Cegléden és Debrecenben járt 
elemi- és középiskolába, majd a Pesti 
Orvosi Egyetemen 1870-ben szerezte meg 
diplomáját. A családi legendárium szerint 

19Balassa János professzor  kedvenc tanít-
ványa volt. Az atyai jó barát végrendeleté-
ben magánrendelõjének berendezését is rá-
hagyta.
1873-1875 között szakorvosi képesítést 
szerzett belgyógyászat, sebészet,  szülé-
szet és nõgyógyászat orvoslásból. Kõbá-
nya egészségügyi fejlõdése érdekében 
nagy részt vállalt, többek között 1881-ben 
a Vöröskereszt Egyesület megszervezé-
sében, és annak vezetõségi tagja volt. 
Mindenhol segített, ahol erre szükség 
volt.

Dr. Müller Ede

17  Út a kõbányákhoz
18  Kõbányán a közbiztonságra ebben az idõben a József- és Ferencvárosi alkapitánysághoz tartozó mezei
     kapitány felügyelt, az irodák a Bánya tér 3. alatt voltak. Az épület eredetileg vadászlak volt, késõbb, csárda,
     majd Kõbánya elsõ óvodája. 1977-ben bontották le.
19  Balassa János (1814-1868), már 28 évesen, a Sebészeti Kóroda tanszékvezetõje. 
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De térjünk vissza történetünk elejére! A lelkes, fiatal orvos nagy munkabírással 
és fegyelemmel dolgozott. Ám sajnos a vám-árkok   mint történetünkben 
fentebb olvashatták   nem védték meg a kõbányaiakat a járványtól. Kõbányára 
ebben az idõben a Józsefvárosból jártak ki az orvosok, bizonyos Kövér és 
Kopecz doktor. A két belgyógyász orvosnak Müller nagyon sokat segített ez 
idõben. Az õ munkájuknak is köszönhetõ, hogy nem szedett oly sok áldozatot a 
kolera az 18 73-as  évben.

Elmúlt a járvány, Kõbánya benépesült, Müller 
maradt. 1890-tõl egyetemi magántanár lett, sebészetet 
tanított. Nem sokkal ezután, mint elsõ osztályú 
törzsorvos alezredes kérte szolgálaton kívüli 
viszonyba helyezését. Így lett a kõbányai családok 
háziorvosa. 1893-ban megnõsült, elsõ felesége korán 
meghalt, másodszor 1900-ban házasodott össze 
Reitinger Teréz székesfõvárosi elemi iskolai tanító-

20nõvel, aki késõbb a bánya-téri elemi iskola  igazgató-
nõje lett.
1896-1897 között építette fel a ma is látható csinos 

21
állomás utcai , lakóházát, amelyet eredetileg 
emeletesre tervezett építtetni, hogy abban egy kis 
szanatórium is helyet kapjon, de ez csak terv maradt. 

A dédelgetett kór-
házálom az elsõ vi-
lágháború kitörése-
kor valósult meg. A 
Vöröskereszt bábás-
kodása és kõbányai 
gyárosok segítségé-
vel, a lakosság tá-
mogatásával, részben 
a saját költségén 
hadikórházat állított 
fel a Kápolna utca 9. 

20 Ma is álló épület, a Szent László tér 34.
21  Állomás utca 24.

számú házban, amelyet haláláig vezetett.

Reitinger Teréz és Müller Ede

A kápolna utcai hadi kórház, középen Dr. Müller
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Gyakori vendég volt itt barátja, Hugonnay Vilma grófnõ, az elsõ magyar 
orvosnõ, aki segítette a munkáját.
Müllert, munkája elismeréséül rendkívüli egyetemi tanárrá nevezték ki, majd a 
kórház egy éves fennállásának alkalmából orvos ezredessé léptették elõ és a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. Élete alkonyán Kõbánya nagy 
becsben álló orvosa, sok jómódú család és szegény hadirokkant gyógyítója, 

22
ápolója volt. Egyik jó barátja Bánki Donát , aki ugyancsak kõbányai illetõségû 
volt, születésnapjára kívánta meglepni egy általa készített portréval. Nagy 
titkolózások közepette kölcsön kért egy fotót feleségétõl, Teréz asszonytól. A 
festmény elkészült, de õ már nem láthatta, mert 1917. április 17-én szívroham 
következtében váratlanul elhunyt.

22 Bánki Donát (1859-1922) Budapesti Királyi József Mûegyetem nemzetközi hírû professzora, a
     Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja.
23 Vö.: Vörös Károly: A világváros útján: 1873-1918 (Budapest Negyed 1998/2)
24 Vö.: Dausz pp 169

egvonzóbb hely  - KõbányaL
Budapest egyesítésétõl a millenniumig eltelt negyedszázad alatt a fõváros 
lakossága megkétszerezõdött. 1869-ben: 280.349 fõ, 1896-ban: 617.856 fõ. 1913-ra 
a népességszám 930.666 fõre emelkedett. Ekkortájt Budapest, Európának már 
nyolcadik legnépesebb városa volt, csak Hamburg, Moszkva, Szentpétervár, 
Bécs, Berlin, Párizs és London állt elõtte.
1873 után Budapest lakosságának korösszetétele viszont sajátosan alakult. Az 
úgynevezett munkaképes korosztály (15-40 évesek) a lakosság több mint 50%-át 
tette ki. Ebben az idõszakban a budai oldal jelentõsége, így lakossága is csökkent, 
míg a pesti oldal erõsödött, különösen a kiépülõ és iparosodó külsõ kerületek. 
Ebben a demográfiai hajrában a leginkább felszaporodott népességû kerület, a 

23fõváros X. kerülete, Kõbánya , ahol az 1870-es népszámlálási adatok 4.353 lelket 
számláltak, 1890-ben, immáron a Fõváros X. kerületében, már 19.718-at, és az 

24
1910-es adatok szerint Kõbánya a legvonzóbb hely, hiszen itt már 51.034 fõ  élt. 
Statisztikáinkkal utólag könnyû igazolni ezt az állítást, hanem érdekes, hogy 
Gerlóczy Károly, akkor még helyettes tanácsnok, már 1869-ben felhívja a pesti 
városi tanács figyelmét a várható népszaporulatra és az azt követõ közegész-
ségügy problémákra, következményekre Kõbányán:

 

"a gyárak és iparvállalatok napról-napra szaporodnak, ezzel kapcsolatban 
növekszik a népesség azon része is, mely közkórházi ápolásra leginkább 
tarthat igényt, e szegény munkások betegség esetén vagy egészen magukra
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hagyatnak, s néha lakhelyiség nélkül szûkölködnek, vagy éltük
veszélyeztetésével - kivált a zordon téli idõszak alatt - a városba szállíttatnak.
Maga a városi Szent Rókushoz címzett közkórházi épület nem képes a
nagyszámú betegeket befogadni és már évek óta mindig állandó
fiókkórházak szereltetnek fel legtöbbnyire bérelt helyiségekben, a nélkül
azonban, hogy ezen közkórházi igénynél a város távolabb esõ vidékein lakók
érdekei is kellõ figyelemre méltattak volna. Ezek között kétségkívül

legelsõ helyen áll Kõbánya.” 

        
            

           
         

        
           

         

    18

18  Vö.: Dausz pp 129
19  Vö.: Szkalla-Göhel dinasztia  (Gyógyszertörténet Galenus Kiadó 2004.)
20  ma Horváth Mihály. tér 10.

z Isteni GondviselésA
-nek köszönhetõen végre foglalkoztak Kõbánya gyógyszertári ellátásával. A 
XIX. század közepén bizony végtelen hosszú útnak tûnt, a szó szerint rögös 
Steinbrucher Weg, különösen, ha életveszélyben lévõ betegnek kellett azonnal 
gyógyszerhez jutnia.  Ebben az idõben a kõbányai szõlõhegyekhez legközelebbi 
patika a Mária Terézia Platz 11. számú házban volt. Szkalla Antal (1821-1896) 
gyógyszerészmester 1854. október 23-án kapott engedélyt a Helytartótanácstól 

19
a Gyógyszertár a Szent Józsefhez címzett patika megnyitására.   1871-ben a jól 
prosperáló gyógyszertárat felújították, Thék Endre józsefvárosi asztalosmester 
új eklektikus-neoreneszánsz bútorzatot készített Szkalla számára. Ekkor a neve 
Szent József Gyógyszertárra változott. A józsefvárosi gyógyszerész saját 
receptura alapján készítette termékeit. Nagy jelentõségû volt, hogy az 1880-as 
években dúló - a kõbányai szõlõdombokat is végzetesen sújtó - filoxéra 
szõlõbetegségre is volt védjegyzett szere. 1903-ban Josef-stadt legöregebb 
patikája - bútorzatával együtt - átköltözött a szomszédos sarokházba, az akkor 

20már Baross utca - Mária Terézia tér sarkára. 
Történetünkben a kihagyhatatlan józsefvárosi intermezzo után térjünk vissza 
Kõbányára, ahol már 1866-ban történtek kísérletek egy külön gyógyszertár 
felállítására. A tiszti fõorvos fiókgyógyszertár felállítását javasolta, de a 
közgyûlés Gerlóczy beszédét követõen 1869-ben egy önálló gyógyszertár 
felállítását mondta ki szükségesnek.

       
          

        
        

"Kõbányában egy külön önálló gyógyszertár felállításának szükségességét
jelenti ki azért, mert maga a lakósság benyújtott folyamodványában, ottan
egy külön önálló gyógyszertárnak engedélyezését kérelmezi es óhajtja.
(…)„rendkívüli fejlõdésnek indult kereskedelmi és ipar forgalma pedig
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naponkint mindinkább élénkül s hogy a miatt, lakósainak száma már is 
annyira felszaporodott, miszerint meggyõzõdése szerint ott egy önálló 
gyógyszertár fennállását biztosítottnak hiszi. Mindezeknél fogva a 
közgyûlés elhatározta, hogy a kõbányai gyógyszertár érdekében felír a 

25belügyminiszterhez.”  

25  Részlet Pest városi tanácsi 1869. október 9.-i közgyûlésének jegyzõkönyvébõl
26  Fõv. Lev. Pesti tan. iratok I. 369-1870. sz. iratok
27  Fõv. Lev. Pesti tan. iratok I. 1364-1885. sz. iratok.

dinasztiaA

A beadvány eredményeképpen a belügyminiszter a
következõ engedélyt adta ki:

Nem sokkal az engedélyt követõen Pest-Buda város a
rendelet szerint kiírta a pályázatot, a személyes jogú
gyógyszertár elnyerésére, majd a 23.772-1870. szám alatt
kelt közgyûlési határozatával a jogot Fáczányi Ármin 

27
gyógyszerészmesternek adományozta. 

      
   

        
        

       

"Isteni Gondviselés elnevezésû személyesjogú 
gyógyszertár felállítását a 2971-1870. B. M. számú 
rendelet engedélyezte, a következõ indokolással: 
"Kõbányában egy önálló gyógyszertárnak szemé-
lyes joggali felállítása e város közönségének m. évi 
október hó 9-én 28.576.-ik sz. a. kelt jelentésében 
érvényesített indokoknál fogva, s tekintve az ottani 
lakosságnak tetemes szaporodását, ezennel 

26engedélyeztetik." 

Ez megtörténvén, néhány hónappal késõbb, 1871. május hó 4-én a gyógyszertár 
megnyílt a kõbányai Liget tér 3  alatt.

Fáczányi Ármin

Fáczányi Ármin 1827. október 2-án született, a Nyitra megyei Novályon, 
földbirtokos családban. A család a papi pálya felé orientálta, de ezt hamar 
abbahagyva, másfajta humán gondoskodást, a gyógyszerészetet választotta. 
Diplomáját Bécsben szerezte meg. Már gyakornok, amikor kitör az 1848-as 
forradalom, amelynek lelkes résztvevõje. Elõször a honvédhadsereg tábori 
gyógyszertárában tevékenykedett, majd a szabadságharc második évében 
honvédhadnagy - tábori-fõgyógyszerésszé lépett elõ. A megtorlás éveiben 
csendesen háttérbe húzódott, a király utcai Török-féle gyógyszertárban dolgo-
zott. Szakmai pályafutását már akkor is az alkotói törekvés, a gyógyszerkülön-
legességek sorának kifejlesztése, és széles körben való elterjesztése jellemezte. 



Ennek tanúsága képpen a bukaresti Allgemeine Deutsche Zeitung 1865. július 18-
i számában a következõ nyilvános levél olvasható:

"Nyilvános köszönet Fáczányi Ármin oklev. gyógyszerész úrhoz, a fogpapir 
készítõje és feltalálójához Pesten. Alulírott 50 éves korú vagyok, a 
gyermekségem óta szüntelen a legiszonyúbb fogfájásban szenvedvén, és e 
tekintetben a legkínozottabb ember valék. Körülbelül három héttel ezelõtt 
a „Bukarester Zeitung"-ban hirdetett szert Fáczányi Ármin oklev. 
gyógyszerész úrtól (Pest, Király-utcza 43. sz.) ámbár - az igazat megvallva  
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eleinte hietlennek tetszett elõttem, 
azonban mégis meg-kisérlettem, és 
bámulatos örömömre a 48 óra óta 
folyvást irtóztatón kínzó fog-
fájásom egyszerre megszûnt. Azóta 
ezen fogpapírból több szenvedõnek 
adtam és egyetlenegy sem csalat-
kozott, mindnyájánál a jótevõ hatás 
pillanat alatt és kimaradatlanul 
gyógyító volt. Aki tudja, mi a 
fogfájás, az tudja megítélni, hogy a 
fájdalom elleni csalhatatlan szer 
feltalálója valódi jótevõje az 
emberiségnek, akinek is ezennel 
legbensõbb hálámat nyilvánítom. 
Plojest (Oláhország), július 18-án 
1865. Freiberger Henrik, photogen-
gyáros”

A legnagyobb elismerést az újdonsült kõbányai 
patikus számára számára az úgynevezett Fáczányi-
féle magyar édes mustár terméke hozta. Nemcsak 
kitûnõ fûszerként, hanem nagyszerû gyógyszerként 
is minõsítette a székesfehérvári országos kiállítás, 
ahol érdeméremmel, dicsérõ-, valamint elismerõ 
oklevéllel jutalmazták a gyógyhatású készítményt.

     
      

       
     

       
        

      
 

Írta az 1879. november 9-i Vasárnapi Újság.

"(…) biztos és felülmúlhatlan gyógyhatásánál
fogva, melyet gyomor- és egyéb bajoknál,
különösen pedig az idült gyomor- és bélhurutnál
jótékonyan gyakorol;- valamint a legelõkelõbb
orvosok, úgy igen számos szenvedõk részérõl is,
a kik azt meglepõ és legjobb sikerrel használták,
legnagyobb elismerést és teljes bizalmat vívott
ki magának.”



28  Állomás utca 22.
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Fáczányi Ármin a kor társadalmi elvárásaiból is jelentõsen kivette részét. 1874-
ben Kõbánya, a székesfõváros X. kerülete immáron önálló közigazgatási 
egysége volt. Ideje volt hát kiválni a józsefvárosi iskolaszéki kerületbõl. Ennek a 
szakításnak, illetve a helyi szervezet létrehozásának legfõbb mozgatórugója 
volt, így Fáczányi nevéhez kötõdik a Kõbányai iskolaszék létrejötte, amelynek 
õ volt az elsõ elnöke 1875-78 között. Társadalmi jócselekedetei közül 
kiemelkedõ az a küzdelem, amelyet Kõbánya vezetékes vízzel történõ 
ellátásáért vívott, különösen az iskolaépületek tekintetében, ebben nagy segítõje 

28
volt barátja, állomás utcai  szomszédja, Müller doktor. Népszerû ember volt 
Kõbányán, mindenki ismerte és szerette. Fáczányi Árminnak négy gyermeke 
született. István, Irma, Margit és Ármin. 1891-ben, 64 esztendõs korában hunyt 
el. Hamvait a Rákoskeresztúri Újköztemetõben a 21-es parcella II/1-11 családi 
kriptájában temették el. Tán érdekes, hogy a temetõben is barátja, állomás utcai 
jó szomszédja, dr. Müller mellett alussza örök álmát.

Az Isteni Gondviselés gyógyszertárat az elsõszülött fiú, a 22 esztendõs István 
örökölte, aki 1869-ben született. A bánya téri elemi iskolába járt. Az érettségi 
után gyógyszerészetet tanult. Oklevelét csak két esztendõ múltán 1893-ban 

szerezte meg, ekkor tu-
dott igazán apja örö-
kébe lépni, és szakma-
ilag a patikát tovább 
vinni. Édesapjától örö-
költ adottságai, széles 
látóköre, rátermett-
sége tovább gyarapítot-
ta a család vagyonát. A 
balatoni ingatlan, bel-
sõ-somogyi szõlõ- és 
földbirtokok ez idõ 
tájt kerültek a család 
tulajdonába. Az apai 
tradíciókat követve, õ 

is a társadalmi élet meghatározó személyisége volt. 1900-ban a jól mûködõ 
gyógyszertár új helyre költözött. Nem túlságosan távol az alapítás székhelyé-
tõl, a vadonatúj Kõbányai Casino épületének földszinti üzlethelyiségébe,

Gyógyszertár a Casino üzlethelyiségében



29 Brein Ferenc építõmester (1818-1879) a romantikus építészeti stílus követõje. Egyik leghíresebb mûve a
     Király utcai Pekáry-ház. Ezen kívül több kõbányai épület, így a Csõsztorny, a Kõbányai Casino is.
30 Hock János (Devecser, 1859. dec. 31. - Bp., 1936. okt. 10.): politikus és író. R.kat. pap 1902-12-ig a kõbányai
     Szent László Templom plébánosa 1887-tõl szabadelvû, majd nemzeti párti programmal ogy.-i képviselõ.

1515

a Belsõ-Jászberényi út 7. szám 
alá. Az üzlethelyiséget Brein 

29Ferenc , Fáczányi István kéré-
sére gyógyszertárnak alakított 
ki. A bútorzatát és belsõ 
berendezését rendkívül igénye-
sen Valnicsek Béla mûbútor-
asztalos készítette, ugyanaz az 
asztalosmester, aki a Szent 
László Plébániatemplom bú-
torzatát is faragta. A patika 
mellett egy kis virágbolt volt. 
Ennek a berendezése is Valni-
csek keze munkája.

A fiatal patikus elbûvölte a nõket. Mindig elegáns volt. Sportos eleganciája és 
óriási velocipédje nagy feltûnést keltett a kõbányai utcákon.
A promenád szóbeszéde szerint, Fáczányi István és a virágárus hölgy   Horváth 
asszony, kinek férje kocsmáros, késõbb hentes és mészáros   igen jóban voltak. 

Ahogy 
30mesélték, Hock János , Kõbánya "aranyszájú” plébánosa közbejárásával a 

pápa rövid idõ alatt felbontotta a Horváth házaspár frigyét. Fáczányi István, 
pedig 1909-ben feleségül vette Tarnay Annát.

(I.) Fáczányi István  és felesége Tarnay Anna

Az Isteni Gondviselés patikaenteriõr



megbecsült és köztiszteletben álló emberként dolgozott.
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jótékony célú rendezvényeket támogatott. A sors 
kegyetlen fintora, hogy élete utolsó éveit 
államosított lakóházában, egy részére meghagyott 
szobában megtûrtként töltötte el. 1955-ben a családi 
kriptában helyezték örök nyugalomra.
(II.) Fáczányi István az utód 1910. május 24-én szüle-
tett, 1936-ban Budapesten szerez gyógyszerészi dip-
lomát, és édesapjától ugyanezen évben veszi át a pa-
tika vezetését. Késõbb gyógyszerészi diplomáját 
kiegészítve mikro-biológus-doktori címet szerez. 
Az államosítást követõ években rövid ideig 
beosztott gyógyszerész volt, majd az Egyesült 
Gyógyszer- és Tápszergyárban helyezkedett el, és 
nyugdíjba vonulásáig különböféle beosztásokban 

(I.) Fáczányi István

A házasságból két fiúgyermek született, Pál, aki csecsemõkorában meghalt, és 
István, a patikus dinasztia harmadik tagja.
(I.) Fáczányi István vallásos érzületû személy, gyakran részt vett az egyház 
tevékenységében is, adományaival különbözõ egyházi kezdeményezéseket, 

1940-ben Balázs Máriával 
kötött házasságából három 
fiúgyermek született:
István (1941),  +András 
(1944),  és  Péter (1947).

Fáczányi Ármin másod-
szülött fia, az ifjabbik 
Fáczányi Ármin, mezõ-
gazdasági fõiskolát végzett 
és kiváló lótenyésztõ szak-
ember hírében állott.  
Különféle vezetõi beosz-

tásokat töltött be a mezõhegyesi-,  a fogarasi -, majd - az I. világháborút követõen 
- a kisbéri állami ménesbirtokokon. A kõbányai gyógyszerész természetesen 



31gondoskodott kisebbik fiáról is. Az ifjú egész életére szóló apanázst  kapott a 
testvére által megörökölt és vezetett gyógyszertár hasznából. Ármint, a 
mezõgazdászt, magával ragadta a millenniumi nemzeti korszellem, és a maga 
módján hazafias tettként minden mozgatható pénzén háborús részvényt vásárolt, 
majd tartalékos hadnagyként végigharcolta a szerbiai frontokat. Hazatért, de ezt 
követõen  minden vagyonát elvesztette, és szerény körülmények között, de 
sikeresen vezette a kisbéri állami gazdaság méntelepét. Felesége, Veres Margit 

32
volt, akinek famíliája Veres Pálné . Az ifj. Fáczányi Ármin korán meghalt, egy 
félrekezelt darázscsípés által okozott vérmérgezés végzett vele 1921-ben. 
Gyermekei kitûnõ géneket örököltek: Erzsébet lánya 100, Ödön fia 99 évet élt. 

Az öreg Ármin Margit leányát, az a Rengl 
Ferenc vette feleségül, aki jelentõs alakja volt a 
századforduló utáni Kõbányának. A magyarul 
alig beszélõ, de magyar érzelmû, kiváló 
gazdasági szakember, a Dreher-Hagenmacher-

33féle sörgyáraknak Geschäftsführere  volt. 
Rengl Ferenc jellegzetes, ismert személyisége 
volt a 20-30-as évek Kõbányájának. Még nyug-
díjas éveiben is naponta végigjárta a gyárakat, 
ahol a portástól a gépkezelõkig mindenkit név 
szerint ismert. A Rengl család utódai ma is élnek 
Magda lányának és István fiának ágán.
Fáczányi Ármin fiainak családjai immár ötödik 
generációban élnek tovább. Vannak köztük, 
tehetséges közgazdászok, építészek, egyetemi- 
és középiskolai tanárok. Ismerik, számon tartják 
egymást, évente találkoznak, becsülettel élik a 
hétköznapi, alkotó emberek életét, csak éppen 
gyógyszerész nincs közöttük.

17

Állvány edényzet 

31  pénzbeli részesedés
32 Beniczky Hermin. a nõnevelés magyarországi apostola.
33 üzletvezetõ, igazgató
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emoriaeM
A Fáczányi-féle gyógyszertár kálváriája a Kõbányai Casino 1948-as államo-
sítását követõen kezdõdött. Elõször (II.)Fáczányi István legnagyobb bánatára 
felszámolták a kaszinóban mûködõ egyesületeket, alapítványokat, olvasó-, és 
társasköröket, a nonprofit szektor minden lehetséges formáját, amely magában 
hordhatta a horizontális önszervezõdés lehetõségét. 1948-tól a régi szomszédos 
kávéházban pártirodák, valamint a hadkiegészítõ parancsnokság kapott helyet. A 
gyógyszertár pedig átköltözött egy kisebb helyiségbe a Kõrösi Csoma út 5/b 
épület  üzlethelyiségébe.

1950. július 28-án, a fekete pénteken  államosították a gyógyszertárakat. Az 1950-
es év véget vetett az 1870-ben reáljogon megszerzett gyógyszertári öröklésnek. 
A leltározással egy másik kisemmizett kõbányai patikust, Vincze Istvánt bízták 
meg, de errõl majd késõbb .
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Az 1007-sz. gyógyszertár a 60-as években

1007-es számú gyógyszertár a neoreneszánsz officina bútorzatával, régi 
üvegcséivel, és új gyógyszergyári készítményeivel továbbra is szolgálta 
Kõbánya lakosságát. A városrendezõk könyörtelen keze, azonban kiszemelte 
magának a Liget telket, közepén a kaszinóval. A szomszédos épületek is 
áldozattá váltak.

1974. május 1-jén a 
gyógyszertárat bezár-
ták, az épületet szaná-
lásra ítélték. Ekkor 
lelkes helytörténé-

3 4szek  csoportja a 
bútorzat megmen-
tésébe kezdett, de az 
senkinek nem kellett.

 34  Steer János vasmunkás HNF tag, Németh István és Csernus Lukács Lajos nyugdíjas gyógyszerészek



20

A valahai Arany Sas gyógyszertár 
állami patikaként, majd ezt az épületet is lebontották.

a hetvenes években még mûködött

Az Orvostörténeti Múzeum nem nyilvánította védetté, így a Gyógyszertári 
Központ átadta a Hazafias Népfrontnak.
A  helytörténészek a berendezést egy kõbányai iskola pincéjébe helyezték el 
néhány megmaradt patika edényezettel, ám az  megsemmisült egy lomtalanítás 
alkalmával  a 80-as években.

Hasonló lett a sorsa a második kõbányai patikának is, amely 1887. december 24-én 
nyílt meg, Arany Sas néven, nem túlságosan messze az Isteni Gondviselés 
gyógyszertártól a Kápolna utca és Vaspálya utca sarkán.
A belügyminiszter az 53.903-1887. B. M. számú rendeletével 10.394-1887. 
elnevezési számon személyes jogú gyógyszertár felállítását engedélyezte és 
üzleti jogát Finy Béla gyógyszerészmesternek adományozta. 1892-tõl Wimmert 
Károly, 1893-tól Megyeri Géza 1920-tól pedig dr. Mann Géza gyógyszerész-
mester volt a tulajdonosa. Mannt a kõbányai gyógyszerészek legendáriumában 
nagyszerû szakembernek és remek üzletembernek titulálták.
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zent Katalin, a betegek patrónusaS

371747. október 4-én  350 éve egy Pildner õs, aki Reps  városban volt királybíró  
Mária Teréziától nemesi címet és elõnevet kapott. Ezóta viseli a Pildnerek ezen 
ága a steinburgi, azaz kõhalmi elõnevet. A királybírónak négy fia és két lánya 
volt. Könyvünk szempontjából az érdekes ág, a királybíró Carl-Michael, 
Christian nevû fiának ága, kinek 12 gyermeke közül Moritz Pildner házasságot 
kötött Louise Eitellel. Ebbõl a házasságból 7 fiúgyermek született. A fiúk közül 
Friedrich, aki foglalkozását tekintve gyógyszerész, egyébként az elsõ 
fejezetünkben megemlített medvevadász, 3 gyermek apja: Elvine, aki 1865-ben, 
Albert, aki 1868-ban és Viktor, aki 1871-ben született. Friedrich Pildner von 
Steinburg szigorú, ám de gondoskodó apa volt, mindkét fiának gyógyszertárat 

38
vett. Albertnek Sárkányban , kinek utódai közül kettõ ugyancsak gyógyszerész 

Az 1910-es népességi adatok szerint Kõbányán, már 51.000 ember 
élt. Az Óhegy is benépesült, gyönyörû villák bújtak elõ a 
valahai szõlõskertek között, miközben a téglagyári- és sörgyári 
munkások népesítik be a városrészt. A Gyömrõi úttól keletre 
gyógyszertári ellátás is indokoltnak látszik . Újabb pályázat 
kerül a Belügyminisztériumba, amelynek személyes üzleti 
jogát Kiebling Béla gyógyszerészmester nyerte el a 
17.706-1909. B. M. számú rendelettel, melyben az Apaffy 
utca , Gergely utca és Noszlopi utca, valamint Gyömrõi 
út közötti területet jelölte meg. A gyógyszertár 1909. 
évi december hó 7-én nyílt meg Gergely-utca 40. szám 
alatt, ahol jelenleg is található. 
A gyógyszertárat Szent Katalinról nevezték el. A 
középkortól szokás volt, hogy kórházakat, patikákat 
patrónusokról, szentekrõl neveztek el, akik segítettek 
betegeknek haldoklóknak, de tán a névadásban az is 
közrejátszhatott, Kiebling feleségét is Katalinnak hívták. 1915-
tõl Schweitzer Emil, 1921-tõl Mocsári Sándor, 1923-tól pedig, 
dr. Pildner Viktor volt a tulajdonosa.

páról fiúraA
Sienai Szent Katalin

35

36

35 Ma Kõér utca
36 Fõv. Lev. budapesti X. 4909-1918. sz
37 Kõhalom nevû Erdélyi városka a Fogarasi-havasokban, ma Rupea
38 Város Brassó megyében, ma Románia Sercaia
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Nem fiatalon, már családapaként 1910 -1912 között gyorsított 
ütemben magánvizsgát tett az V-VIII. évfolyamból a 
Fogarasi Magyar Királyi Állami Fõgimnáziumban 
tudományos igényei kielégítésére, így 1912. június 8-án, 39 
esztendõs korában egyetemi tanulmányok végzésére érettnek 
nyilvánították.

1912. decemberben 
   
   

  , hogy 
az 1912-1913. évi tanul-

"aláza-
tosan esedezett a nagymél-
tóságú vallási és közokta-
tási miniszter úrnál"

lett. A másik fiú Viktor, a késõbbi kõbányai patikus, Fogarason örökölte meg 
apja gyógyszertárát, bár inkább orvos szeretett volna lenni, de ezt nem engedte 
apja, akivel ujjat húzni nem volt tanácsos. 

A XIX. században a gyógyszerészképzés erõteljesen a gyakorlatra támaszkodott, 
így a négy polgári után - amit Fogarason a magyar királyi állami polgári 
iskolában 1880-1884 között végzett el dicséretes magaviselettel, 

és valamennyi tárgyból kitûnõ eredménnyel - gyógyszerész 
gyakornoki bizonyítványt szerzett apja gyógyszertárában. 1891-1893 évben a 
kolozsvári tudományegyetem gyógyszerészeti tanfolyamát végezte el, és 
gyógyszerészeti szigorlatot tett kitûnõ eredménnyel. Feltehetõen apai 
akaratnak engedelmeskedve megszakította tanulmányait.

"ernyedetlen 
szorgalommal" 

mányait rendes hallgatói minõsítéssel fogadják el Kolozsváron az orvosi kar 
39gyógyszerészeti szakán, miközben dolgozatát  doktori képesítés 

szempontjából bírálják el. A doktori oklevél 1913. június 14-én kelt, amelyben a 
Kolozsvári magyar királyi Ferencz József Tudományegyetem rektora hivatalos 
bizonyítványban igazolja, hogy az Egyetem Tanácsa steinburgi Pildner Viktor 
urat a gyógyszerészet-tudományok doktorává avatta. Az ambíciók teljesültek, 
közben készülõdött az, amit a fogarasi patikus egy kicsit sem sejtett - Trianon.

steinburgi Dr. Pildner Viktor

 39  Az értekezés címe: "Egynéhány gyógyszerrül vagy élvezeti cikkrül használt gyümölcs és mag vizsgálat
      mikrochemiai és mikroszublimációs uton   Kolozsvár 1913."
      Magyar Gyõgyszerésztudományi Társaság  1934-es értesítõje
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1916 augusztusában a románok betörtek Erdélybe, így a család, sok más magyar és 
szász családdal együtt menekült. A férfiak maradtak otthon a vagyon õrzésére. 
Pildner nagymama is szekeret fogadott és a két gyereket, Melittát (Médit) és 
Elvinát (Babát) felpakolva elindultak észak felé. Médi   Viktor nagyobbik 
leánya  úgy mesélte, hogy egész éjszaka mentek a szekérrel, õket berliner 
kendõbe burkolta nagymama, ragyogtak a csillagok, és hûvös volt az éjjel. Végül 
a Központi Hatalmak a románokat visszanyomták Bukarest alá, és a család rövid 
idõre visszatérhetett Fogarasra.
A békekonferencia, a nemzetiségi területek mellett, elszakításra ítélte a döntõen 
magyarlakta területeket. A magyar társadalom égbekiáltó igazságtalanságát - 
1921. július 26-án hirdette ki és iktatta törvénybe a magyar nemzetgyûlés. Az 
elcsatolt területekrõl 1920 januárjában megindult a magyar nemzetiségûek 
menekült áradata a megcsonkított anyaország felé.

õhalmiak KõbányánK

A Pildner családnak is elege lett az Erdélyt elözönlõ román hivatalnoki karból, 
bár az erõfitogtatás inkább a magyaroknak szólt, az egyébként is csendes, 
elkülönülõ szászokat békén hagyták. Ennek ellenére 1922-ben az 51 esztendõs 
steinburgi Dr. Pildner Viktor patikáját és minden vagyonát eladta, és 
bejelentette budapesti illetõsége és magyar állampolgársága fenntartására 
irányuló elhatározását, az 1921 évi XXXIII. törvénycikk (trianoni 
békeszerzõdés) rendelkezéseinek megfelelõen. Ezt követõen családjával 
áttelepült Budapestre, Kõbányára.

A Pildner család
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A Gergely utca 40. alatt lévõ Szent Katalinról elnevezett személyi jogú gyógy-
szertár adás-vételi szerzõdése a személyi jogos Mocsári Sándorral, a felszere-
lésre, árukészletre és a személyi jog átadására 1922. szeptember 4-én kelt. A teljes 
vételár a gyógyszertár, a házingatlan és a telek 10.900.000 korona volt, ebbõl 
8.000.000 korona a gyógyszertár és a személyi jog. A személyi jogosítvány 
bejegyzésére a fõvárosnál 1923. február 14-én került sor.

"Kõbánya, Gergely-utcza 40." 



Eközben a Gergely utcai családi házban a két Pildner lány felcseperedett. Médi, 
aki már 19 esztendõs volt és 1926. június 22-én 

 valamint néhány nappal 
késõbb X. kerületi tisztiorvos alkalmasnak találta a gyógyszerészeti pályára, 
1926. szeptember 28-án a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Numerus 
Clausus Bizottsága a gyógyszerész pályára lépést engedélyezte. Így (steinburgi) 
Pildner Melitta sem kerülte el a számára megírt jövõt, és közel két esztendeig 
édesapja mellett gyakornokoskodott.

"jelesen megfelelvén az érettségi 
vizsgálaton õt a tudományegyetemeknek és fõiskoláknak a nõk részére 
engedélyezett tanulmányaira érettnek nyilváníttatott"

25

1928-ban iratkozott be a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudo-
40

mányi karára , és 1930-tól gyógyszerészsegédként munkába állt a Szent Katalin 
gyógyszertárban. Bár ekkor már nem csak õ volt az egyedüli segéd a patikában.

40  Bölcsészkar kötelékében mûködött a gyógyszerész képzés
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Melitta 1930

Vincze István frissen szigorlatozott gyógyszerész-
segéd újdonsült magyar állampolgársággal magyar

41létére! a felvidéki Rõcze nevû városkában töltöt-
te nyári vakációját, mikor is Gyulától - a kõbányai
Tisztviselõ telepen lakó bátyjától táviratot
kapott, majd levelet 1927. szeptember 7-én:

    
    -  

      
         

   tanár     
   

"Sürgönyömbõl sejtheted, hogy állásról van 
szó. Ma délben jelezte Szabó, hogy jövendõ 

42principálisod  beszélni óhajt velem, ma bejön-
nek a városba. A Corvin elõtt találkoztunk. 
Mire én meghívtam a társaságot egy kis 
sörözésre a Karsaiba. Principálisodnak az a 
kívánsága, hogy jöjj bemutatkozni, mert hátha 
Neked nem fog tetszeni Kõbánya. Õ egy 
rendkívül szimpatikus ember. Minthogy én az 

15-én léphess be.
Jó lesz, ha 1-2 napot a Murányi 

patikában töltesz el. Azzal a 
vonattal jöjj, amellyel mi, az d.u.4 óra 8 

perckor van Pesten. A hely jónak 
ígérkezik. Teljes ellátást fogsz kapni és 

fizetést.  Gyula"

István 1930

41  Nagy-Rõcze, városka Gömör vármegyében, ma Revuca, Szlovákia területén fekszik
42  fõnököd (Pildner Viktor)

állást biztosra veszem, azért azt ajánlom, hogy 
ruháiddal jöjj. Az állás azonnal elfoglalható. De 
mert a régi segéd 15-én megy el, kértem, hogy Te is 

Az állást Vincze István megkapta, de akkor még 
nem is sejtette, hogy kollégája a fiatal csinos 
patikuslány, Médi öt esztendõ múlva a felesége 
lesz. Így aztán a jó sorsnak és nem utolsó sorban 
Gyulának, no meg a Trianoni békediktátumnak 
köszönhetõen, 1932-ben Pildner Melitta és Vincze 
István gyógyszerészek,  házasságot kötöttek.



a gyógyszertár vásárlói is. Szülei nagy szeretettel és 
gondoskodással nevelték, iskoláztatták. Az elemi és 
polgári után gimnáziumi tanulmányait a rimaszombati 
Református Gimnáziumban végezte. Az orvosi pályára 
készült õ is, mint késõbbi  munkaadója Pildner, amit 
édesapja betegsége, majd halála miatt fel kellett adnia. 
Végül a család úgy döntött, hogy legjobb lesz, ha õ is 
gyógyszerésznek tanul, mint gyógyszertár tulajdonos 
bátyja, Laci. Meg is kezdte Rõczén gyakornoki éveit 
testvérénél, ami igazán jól sikerült a csinos patikárius 
legénynek, aki az ifjú hölgyek és urak társaságának 
középpontja volt. Nyáron kirándulások és fürdõzés, 
télen szánkózás, korcsolyázás, bálozás, nagy 
mulatozások, kártyacsaták, s közben munka a patikában  
két egész esztendeig. 
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Vincze István kõbányai gyógyszerészsegéd édesanyja, igen fiatalon mehetett 
férjhez, mert elsõ gyermekét Gyulát 16 évesen, Lacit 17 évesen szülte. Az elsõ 
férj, Gedeon, nála sokkal korosabb és családalapításra megfelelõ egzisztenciájú 
ember volt, de korán meghalt, egyedül hagyva feleségét a két neveletlen fiával. 
Az özvegy 1901-ben újra férjhez ment a Gömör vármegyei Vincze Ferenchez. Az 
új házasságból  1906. január 22-én született István, gyermekkori becenevén: Patyu.

A család élte polgári társadalmi 
életét, úgyhogy gyermekkorában 
gyakori vizitek voltak náluk. Egy al-
kalommal nagymamája megkérdez-
te a vendégsereg elõtt tõle: 

 válaszolta mindenki 
derü l t ségére  a  3  e sz tendõs  
kiskölyök, aki élete végéig a társaság 
középpontja volt, mellesleg imádták 

"Patyukám mi leszel, ha nagy leszel? 
-Vendég” 

Szent Katalin gyógyszertár - István

saládban maradC

A család szemefénye: Patyu, Vincze István 7 hónapos
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"(…) mely idõ alatt a gyógyszerész gyakorlati munkálatok elsajátításában,
valamint elméleti tanulmányokban megfelelõ elõrehaladást tett és kifogástalan
példás magaviseletével a legnagyobb elismerésemet érdemelte ki.(…)"   

"igen kedves, jó ember" 

Pistának sok 
szeretettel Méditõl"

         
        

       írta Laci 
bátyja, a rõczei gyógyszerész. Ezekrõl a vidám évekrõl a lánybarátok 
sóhajtoztak késõbb Budapestre írott leveleikben visszaemlékezve, merthogy 
szeptembertõl Pestre költözött, és beiratkozott 1925. szeptember 23-án a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi karára. Sok-sok 
izgalom után a végszigorlat is megvolt gyógyszerész elméletbõl jeles ered-
ménnyel 1927. június 18-án. Ennek birtokában már gyógyszerészsegédként el 
lehetett helyezkedni. Rövid ideig a Murányi patikában dolgozott, ez idõben 
kapta az egész életét meghatározó fentebb megismert táviratot.
1930 tavaszán Vincze István édesanyja meglátogatta fiát Kõbányán, és megismer-
kedik a Pildner Viktorral, aki - írta késõbb Pistának.
Akkor már mindkét szülõ biztos volt abban, hogy Médi és Pista között lehet 
valami, mert 1930. január 22-i keltezéssel leltek egy fényképet "

  - felirattal a patikus segéd szobájában. 

Patikaportál a 40-es években



1931 júniusában Istvánnak újabb 
vizsgákat kellett letenni, hogy önálló 
gyógyszerészként mûködhessen, és 
tisztáznia kellett a Pildner családdal, 
hogy marad-e segédként vagy új életet 
kezd Médivel, vagy nélküle. Az eljegy-
zést 1932. februárra tûzték ki.
Szeptemberben Vincze István átvette a 
patika irányítását leendõ apósától, és 
nem sokkal ezután, november 8-án 
megvolt az esküvõ is. A házasságból 
három gyermekük született: Judit 1934-
ben, István 1936-ban és András 1937-ben.

(Steinburgi) Dr. Pildner Viktor 1936-
ban a tulajdonjogot is átruházta vejére 
életjáradék fejében, így a Gergely utcai 
Szent Katalin gyógyszertár, legalábbis 
átmenetileg,  a családban maradt.

Három esztendõ múlva azonban, kitört 
a II. világháború.

fekete péntekA
Istvánt többször is behívták.  Frontszolgálaton gyógyszerész-hadnagyként ka-
tonáskodott tábori kórházakban. Közben 1944. március 29-én a nagypapa, Dr. 
Pildner Viktor, 76 éves korában rákbetegségben elhunyt. A gyógyszertárat ezen 
idõszak alatt Melitta vezette, és gondoskodott a családról. A front a tél elejére 
Budapestre húzódott. A gyakori légitámadások elõl a család a közeli 
gombapincékbe menekült, késõbb csak lehúzódtak saját házuk szuterénjába, 
amelyet aládúcolva, berendezve kialakítottak óvóhelynek. 1945-tõl Vincze 
István szovjet hadifogságba került, és csak 1946. szeptemberében került haza. A 
család és a gyógyszertár valahogy így élte túl a világégést.
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A
meghökkentõ technikát 
választott. Az egész or-
szágban ugyan abban az 
órában történt meg a meg-
vásárolt személyijog, az 
ingatlan és az ingóságok 
einstandja.   

    
 c   

    
 t   
  
43  írta le az egyik álla-

mosítási igazgató vissza-
emlékezésében. Az állami 
kezelésbe vétel pillana-
tában, 10 órakor, Melitta 
állt a vártán. 

z államosítási bizottság 

"Úgy hajtottuk
végre, hogy másnap kora
reggel per re azonos idõ-
pontban léptek be a kije-
lölt vállala okhoz, nehogy
azok egymást értesíthes-
sék."

43  Heimer Jenõ visszaemlékezése

A háború utáni idõszak a folya-
matosan változó politikai hely-
zet miatt rendkívül csendesen 
és dolgosan telt a gyógyszertár-
ban, bár 1948-tól folytak az 
államosítások. Elõször a nagy-
vállalatokat, egyházi iskolákat, 
1949-ben már minden vállala-
tot, amely 10 fõnél többet fog-
lalkoztatott, állami kézbe vet-
tek. De ki gondolta volna, hogy 
a gyógyszertárak is sorra kerül-
nek. Az 1950. július 28-a péntek 
reggelén azonban ez is megtör-
tént, éppen akkor, mikor Vin-
cze István gyógykezelésen volt 
a Balatonfüredi szívkórházban.

Szent Katalin gyógyszertár enteriõr - Melitta
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Gyógyszeresdoboz 1940-bõl 

Médi sem járt jobban, munka 
nélkül maradt három gyerek-
kel. Végül kérvények, bead-
ványok után megkegyelmezett 
az Állami Kezelésbe Vett 
Gyógyszertárak Nemzeti Vál-
lalata és úgynevezett pendlizõ 

44
gyógyszerésznek  alkalmazta 
Pest megyében. 

44  Az adott megye gyógyszertáraiban, ha a vezetõ tartósan távol volt, helyettesítést rendeltek el.
     A pendlizõ a kirendelés idejére abban a faluban lakott több hétig. Elõfordult, hogy kilométereket kellet
      gyalogolnia a gyógyszertárig, jobb esetben télen a legközelebbi vasútállomásra lovas szánnal mentek elé.

A belépõ bizottság vezetõje    aki régi kõbányai ember volt, s lojális a családdal  - 
a patikát és a lakást szerencsére "csak" állami kezelésbe vette, nem rendelt el 
házkutatást, nem engedte a lakást lepecsételni, mellesleg a családot kilakoltatni, 
bár az elõzõ napi bevételt, 4.500 Ft-ot elkobozta. Médi egy táviratot adott fel 
férjének 10  óra 15  perckor a következõ szöveggel:  "Azonnal gyere haza!”
István hazajött, de már nem volt semmije, csak az államosításról szóló  hivatalos 
levele, és egy impertinens távirat, mely szerint neki, a Fáczányi féle 

gyógyszertárba 
kellett jelentkez-
nie felelõs veze-
tõként. A késõb-
biekben termé-
szetesen kiderült, 
mint megbízha-
tatlan osztályide-
gent (tulajdo-
nost), csak leltá-
rozási feladattal 
bízták meg, ép-
pen abban a pati-
kában ahol, jó 
kollégája ,  tán 
barátja, de bizo-
nyosan üzleti ri-
válisa volt a va-

lahai tulajdonos Fáczányi István.  A leltározást követõen azonnal át kellett adnia 
az Isteni Gondviselés gyógyszertárat, és Vincze István soha többé nem lehetett 
felelõs vezetõ. Beosztott gyógyszerészként dolgozott Rákosszentmihályon.



Egy évig tartott ez a tortúra, végre állást kapott 
Vecsésen. 3 évig bumlizott Kõbányáról, míg 
végre kérvényei alapján újra Budapestre került, 

45mégpedig a kõbányai Császár patikában,  a 
megüresedett felelõs vezetõi állást nyerte el.
1957-ben újabb megpróbáltatás érte a családot. 

46
Médit megtámadta a paralízis . Súlyos állapo-
tát két esztendeig gyógyították, rehabilitál-
ták, azonban egész életében mozgáskorlá-
tozott maradt. Nyugdíjat nem kaphatott, mert 
háború elõtti éveit nem ismerték el. Újabb kér-
vények, beadványok után alkalmazásba került a 
lakóházzal közös telken lévõ 1003-as számú 
gyógyszertárban, ami valaha a családé volt.

Régi patikaedényzet
a Szent Katalin gyógyszertárból

Médit innen nyugdíjazták 1965. 
december 31-én.  István 1974-ben vonult 
nyugállományba, de 77 éves koráig 
visszajárt a rákosligeti patikába 
helyettesítõként, ügyeletesként.
1987-ben vette át Gyémánt-diplomáját, 
amelyet 60 esztendõn keresztül kifej-
tett szakmai tevékenységéért kapott.

A végsõ búcsú is bekövetkezett; 
(Steinburgi) Pildner Melitta 1986-ban, 
79 éves korában hunyt el, férje Vincze 
István 83 esztendõs korában 1989-ben 
követte õt. Sok hányattatást átélve, szép 
kort megértek.  Nyugodjanak békében!

Neoreneszánsz patikamérleg charisokkal
a Szent Katalin gyógyszertár officinájából

45  Remény gyógyszertárat 1938-ban zabolai Császár Ferenc tulajdonos alapította a Gyömrõi út 49 alatt.
46  Heine-Medin-kór. Vírusok által okozott bénulásos betegség, amely során, a gerincvelõben elhelyezkedõ
      mozgató idegsejtek elpusztulnak. 1954-57 között járványos formában fordult elõ.
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ladó a lopott holmi!E
A Vincze család többszöri nekifutásra, megpróbálta a tõlük elvett lakóingatlant 
visszaszerezni. Ezt mindig elutasították azzal az indokkal, hogy: " a telek nem 
megosztható így vegyes tulajdon nem jöhet létre”. Voltak társbérlõk is, ahogy 
ez abban az idõben dukált. Az épület pedig csak pusztult. Az utolsó felújítása 
még az államosítás elõtt 1949-ben történt. Végre 1989-ben szabad volt újra 
megvásárolni azt, amit egyszer már kifizettek, így újra a családé lett a lakóház.
1995-ben a Fõvárosi Gyógyszertári Központ kezdte meghirdetni az egyes 

gyógyszertárakat.  Vincze Judit 
(Médi és István legidõsebb gyer-
meke) és házastársa    Scheuring 
Imre   beleásta magát a privatizáció 
útvesztõibe. Nem volt könnyû. 
Ráadásul az aktuálisan megbízott 
gyógyszertári vezetõ is fente a fogát 
a patikára, a családban pedig nem volt 
gyógyszerész. Kellett keresni egy 
olyan személyt, aki a személyi jogot 
megkaphatja, és a Vincze család 
tulajdonostársává válhat. Pintérné 
Borsos Mária beosztott gyógy-
szerészként dolgozott 1986-óta a 
Gergely utcában. Kiváló kapcsolatot 
tudott kialakítani a betegekkel, 
türelemmel meghallgatta õket, 
ellátta tanácsokkal, ha visszajöttek, 
õt keresték. Õt választották. Letette 
a szakvizsgát. A pályázatban a 
kikiáltási ár több, mint kétszeresét 
ajánlották meg a biztos gyõzelem 
érdekében. A család összeadta a 
vételár fedezetét.  Sikerült.
1996. június 17-tõl ismét a Vincze 
család tulajdonába került a patika, Pintérné Borsos Mária gyógyszerész 2009
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Szent Katalin Gyógy-
szertár Betéti Társaság 
név alatt (visszavéve a 
gyógyító szent eredeti 
nevét), és a   társ    a 
személyesjogos gyógy-
szerész:  Marika.
A portál és az officina 
megújult megõrizve 
annak 100 esztendõs 
küllemét. Restaurálták 
az art deco bútorzatot, 
figyelembe véve a mai 
igényeket.

Nagy árat fizettek érte,  
de ahogy mesélik - 
ennyivel tartoztak 
szüleiknek, és az összes 
felmenõiknek. Már 
csak egy vágya van 
ennek a patinás gyógy-
szerész dinasztia ma élõ 
leszármazotta inak ,  
hogy Marika visszavo-
nulása után, egy Vincze 
d é d u n o k a  l e e n d õ  
gyógyszerészi diplo-
májával  ismét "Vincze-
patika" legyen a Szent 
Katalin Gyógyszertár.

A restauralt officina bútorzat
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z óriásokA
Kezdetben az emberek a természetben készen található anyagokat használták 
gyógyításra. Elõfordult állati vagy ásványi eredetû is, de elsõsorban ezek 
növényi anyagok voltak. Például a szikfû vagy kamilla, melynek teáját itták 
felnõttek és csecsemõk. Leszûrt fõzetével a hajat szõkítettek, vagy élvezték 
kisasszonyok fürdõvizükben frissítõ és nyugtató hatását más füvekkel s egy-két 
citrommal. A szegfûszeget kámforral keverve a fájós fogra tették, még a liliom 
megszárított virágát sebekre kötözték, a hagymáját a tehénnel etették, hogy jó 
zsíros teje legyen. Makacs daganatok eloszlatására a lóhere virágából készítettek 
kenõcsöt. Megfõzték, leszûrték, újabb adag virággal tovább fõzték, majd a 
szüredéket addig fõzték, míg kenõcsszerû masszát kapták. A kiskertekben és 
vadon is termõ ibolya virágát, levelét és gyökerét egyaránt gyógyító hatásúnak 
tartották. A gyökerébõl készült teát hörghurut ellen itatták a beteggel.

A sok száz és ezer tapasztalatot és receptet évszázadokon át, örökítették a 
generációk. A késõbbiekben a gyógyítással foglalkozó orvos-gyógyszerész 
legtöbbször saját maga gyûjtötte, szárította és dolgozta fel a gyógynövényeket, 
majd megjelentek a gyógyszertárak, s a kétféle tevékenység is kettévált.

Az elsõ nyilvános patika Budán a XV. század elején létesült, s a rövidesen, 1421-
ben kiadott Budai Törvénykönyv már intézkedik a gyógyszertárak, 
gyógyszerészek mûködésérõl. A gyógyszergyártás, tudós emberek, magisterek 
által különféle kis mûhelyekben folyt. Rendszerint manuális módszerekkel 
történt a törés, vágás, porítás, a fõzetek készítése. Nem véletlen, hogy a diploma 
elnevezése: Magister Pharmaciae.

Az alapanyag ellátást egy új szakmává fejlõdött. A XVII. században megjelentek 
a gyógyszeranyag- és gyógynövény kereskedõk, az úgynevezett materialisták,   
látták el. A késõbb drogistának nevezett gyógyszertári beszállítók, akik a 
nélkülözhetetlen alapanyagokkal kereskedtek, eleinte gyarmatáru- és 
fûszerkereskedõk, késõbb patikusok voltak, mint a történetünk elején megemlí-

47
tett Ráth József , budai gyógyszerészmester, aki jogosultságot kapott gyógy-
növénybegyûjtésre, osztályozásra és természetesen értékesítésre is. A Duna-

48
parti Bomba téren  még ma is álló Fehér Kereszt Fogadóban szálltak meg a 
vidékrõl érkezõ gyógynövénygyûjtõk, akiktõl Ráth, a gyógyszerész-drogista 

47  Ráth József (1768- 1836) Ráth Péter apja,, a Szentháromság  gyógyszertár tulajdonosa
48 ma Budapest, I. kerület Batthyány tér
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fölvásárolta az alapanyagot. Ez a foglakozás a XX. századra specializálódott, 
gyógyáru-nagykereskedõknek nevezték.

A XX. századfordulóra a nagyobb patikák laboratóriumai, vegyi üzemekké 
fejlõdtek, egyik-másikjuk robbanásszerûen valódi óriássá vált. A gigászok, akik 
ma már meghatározó szereplõi gyógyszertárainknak, hiszen az ott kapható 
készítmények gyári termékek, új lehetõségeket és írányt adtak a patikusságnak. 
A 30-as évektõl kezdõdõen a receptúrák készítése folyamatosan csökkent, kis 
cimkézett barna üvegcséket ma már szinte alig látunk.  Az 1970-es évektõl 
kezdõdõen egyre kevesebbszer ajánlanak orvosaink, gyógyszerészeink   
magisztrális készítményeket, nincs már speciális Fáczányi-féle mustár, ma már 
szinte minden gyári. Így van ez rendjén. A gyárak képesek a fejlesztésre, a 
tökéletesítésre. Mégis nosztalgiával és tisztelettel gondolok a kõbányai 

Magister Pharmaciae-re  kiknek a 
szemük láttára, növekedtek óriá-
sokká, a hasonszõrû mesterek, akik 
meg változtatták a gyógyszerészet. 
Vincze István bátyja, Laci, aki 
ugyancsak gyógyszerész volt, 
1960-as években kelt egyik család-
történeti levelében így emléke-
zett: 

- így a levél; s 
nem véletlen, hogy szóba hozta 
öccsének, hiszen 

"1897-ben együtt voltam gya-
kornokként Richter Gedeonnal 
Beregszászon, akirõl soha nem 
gondoltam volna, hogy elindítója 
lesz a mostani Kõbányai Gyógy-
szergyárnak. Ügyes vegyészeket 
alkalmazott. Neki egyébiránt az 
Üllõi út 105 alatt volt patikája, 
Pesten létem alatt párszor 
meglátogattam.” 

néhány száz 
méterre, a késõbbi Szent Katalin 
Gyógyszertár szomszédságában, 



Kõbányán, a Cserkesz utca 63 szám alatt Richter Gedeon gyógyszerészmester, 
1907-ben gyárat alapít. Iparengedélyt 1901-ben kapott gyógyszerek elõállítására. 
Megvásárolta a fent említett Sas Patikát, és annak laboratóriumában kezdte az 
organoterápiás gyógyszereinek gyártását. Elsõ terméke a mellékvesébõl elõállí-
tott, vérnyomásnövelõ hatású adrenalin hatóanyagú gyógyszer volt, amely 
TONOGEN SUPRARENÁLE RICHTER néven került forgalomba és 
megalapozta a cég hírnevét, ugyanis az adrenalint alig egy évvel korábban 
izolálták japán kutatók. Emellett mind népszerûbbek lettek a sertés 
petefészekbõl elõállított OVÁRLUM@, és a juh pajzsmirigybõl elõállított 
THYREOIDEA@tabletták. 1904-ben Richter egy hazafias kommünikét ad ki, 
miszerint "

A forgalom növekedése ipari méretû termelést várt el, és 
így vált indokolttá az új kõbányai telephely a Cserkesz utcában, hazánk elsõ 

a magyar gyógyszerkészítményekkel sikerült legyõzni a külföldi 
behozatal versenyét". 

gyógyszergyártó üzeme, amely 
korának kiemelkedõ mûszaki 
teljesítménye volt. 

A legkülönbözõbb állati 
szervek szárított porát, 

illetõleg kivonatát 
hozták itt forgalomba.

Megjelentek a standardizált 
növényi készítmények

ADIGAN (gyapjas gyûszûvirág), ERGAM 
(anyarozs kivonat), valamint az elsõ szintetikus ter-
mékek - a HYPEROL (szilárd halmazállapotú 
fertõtlenítõszer), valamint a KALMOPYRIN - a 
ma is népszerû lázcsillapító. A cég hírnevét megala-
pozta a készítmények széles körû szakirodalmi 
ismertetése, valamint a kutatás fejlõdése. 1914-ben, 
már 24 elfogadott szabadalom volt vállalata bir-
tokában, s úgy tartották számon, mint a Monarchia 
legszámottevõbb gyógyszergyártó vállalata. 

A cserkesz utcai gyár
madártávlatból 1927-ben
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1927 õszén, mikor Vincze István gyógyszerészsegédnek jelentkezik a Kõbányai 
Szent Katalin Gyógyszertárba, Richter részvénytársasága már a 25 éves jubile-
umát ünnepli.

"Gyárunk huszonöt eszten-
dõs munkásságának befejez-
tével oda akarunk állani az 
orvosi nyilvánosság elé: le-
gyen bíránk. Eléje akarjuk 
tárni mindazt, ami ennek a 
negyedszázados mûködés-
nek eredménye, gyárunk 
mai tevékenységérõl kíván-
juk tájékoztatni és meg 
akarjuk mutatni fõbb voná-
saiban, mit mondottak 

rólunk, hogyan ítélték meg munkánkat, hogyan használták gyárunk 
készítményeit és hogyan szolgálta gyárunk mûködésével a gyógyító 
tudományok elõrehaladásának szent ügyét.”  - írja köszöntõjében.

S ettõl kezdõdõen számtalan gyári gyógyszer jelenhetett meg a kõbányai pati-
kák polcain, különösen,  a szabadalmaztatott magyar Richter készítmények. Az 

1929 szállítmányozás a Richter Gedeon Rt-bõl

inzulint nemzetközi 
követelményeknek 
megfelelõ minõség-
ben, már 1926-tól 
folyamatosan gyártot-
ták. A vemhes kanca 
vizeletbõl gyártott 
kristályos ösztron is a 
gyár terméke volt. 
Tehetséges kutatók 
számos szintetikus 
gyógyszer gazdaságos 
gyártási eljárását dol-
gozták ki, és új üze-
mek létesültek a ható-
anyagok gyártására.

Richter tápszerüzeme 1926-ban
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A Richter szabadalamak 
emlékére álljon itt a leghíresebb gyógy-
szerek neve kronológiai sorrendben, de 
nem a teljesség igényével.
HYDROPYRIN - amely vízben 
oldható salicyl készítmény, ízületi 
problémák kezelésére,
HYPEROL - oldatban, porban és 
kenõcsben alkalmazható hydrogen-
peroxid, nem mérgezõ fertõtlenítõ.
BROMLECITHIN - Lecithin készít-
mények vörösvérsejtszám szaporításra, 
roboráló hatású.

innovációk és 

NOVOCOLCALCIUM - Guajacol
készítmények a légutak kezelésére.
ERGOMETRIN - a szülészeti,  
nõgyógyászat szer. 
ADIGAN -  szívgyógyászatban 
alkalmazott készítmény.

METHADREN - a helyi érzéste-
lenítés hatás fokozására
PRESTOCAIN - methadrennel 
kombinált oldat.
S U L FA N Y L G UA N I D I N ,  
sulfapyridin sulfonamid származé-
kok, bakteriális megbetegedések 
gyógyszere.
VITAKOLAN - K-vitamin hatású, 
vízben oldható készítmény.
G L A N D U B O L I N  é s  
SYNTESTRIN - Természetes  
hormonkészítmény.
PROGESTERON, Androsten-
dion - synthetikus sexuálhormonok.

Richter hirdetés 1937

Kalmopyrines patikaedény
a Szent Katalin Gyógyszertárban
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A gyári gyógyszerek általában a nagykereskedõkön vagy ügynökökön keresztül 
kerültek be a gyógyszertárakba, azonban a Richter-termékek a közbülsõ állo-
mást kihagyva közvetlen a gyártótól kerültek a Szent Katalin Gyógyszertárba 
jelentõs árat spórolva a betegeknek.

Ami figyelemre méltó, hogy ezek 
nagyrészt Kõbányán prosperáló 
iparvállalatok voltak.
Az egyik legnagyobb az 1913-ban 
bejegyzett, svájci alapítású Dr. 
Albert Wander A.G. leány-
vállalata, Dr. Wander Gyógyszer- 
és Tápszergyár Rt. néven, a Ke-
resztúri úton. A vállalat fõ 
termékei eleinte tápszerek, ma-
látakészítmények és gyógy-
cukrok voltak.
A 20-as évek második felétõl a 
vállalat igazi fejlõdésnek indult, 
ugyanis ekkor kezdtek import 
hatóanyagokból kész gyógysze-
reket gyártani. Két közismert 
terméke a csecsemõk táplálásában 
a korszakos jelentõségû HORD-
ENZYM és az OVOMALTINE 
gyógytápszer volt. A világhírû 
Theosan termékcsaládja pedig 
korán megalapozta a napjainkra is 
megõrzött vezetõ helyét, a szív- és 

A gyógyszertárak polcain termé-
szetesen megtalálhatóak voltak 
egyéb vegyi üzemek és gyógy-
szerkészítõ cégek termékei is.

40



keringésre ható gyógyszerek piacán. A választék a szulfonamidok, vagy a 
vitaminok terén is nagy volt. A termékskála is egyre szélesebb lett, az élelmi-
szer- és gyógyszeripari termékek mellett megjelentek a kozmetikai és 
tisztítószerek is.

A 30-as évekre létrejön a gyár saját 
kutatólaboratóriuma, ahol izolálták 
a tiszta chelidonin alkaloidot. Az 
évtized végére kifejlesztették és 
forgalomba hozták az elsõ hetero-
ciklikus szulfonamid készítményt, a 
RONIN-t.

De nézzük meg milyen gyógyszerek kerülhettek a gyógyszertárakba a Wander 
készítmények közül, amelyekre idõsebb olvasóink még emlékezhetnek.
GASTRICIN - Emésztési zavarok, puffadtság, hyperaciditás elleni készítmény.

ALUCOL DR. WANDER-t, 
nátrium-hidrogénkarbonátot, alka-
likus sókat, és egy fügefajta kivona-
tát, a pepsin hatást kifejtõ papaint 
tartalmazta. Mellesleg a legtöbb ma 
használatos húspuhító konyhai 
fûszer alapanyaga a papaya kivonat.
ERIGON - Szulfoguajacolt,  
hipofoszfitot és a bevezetés után 
évtizedekkel késõbb már minimális 
codeint is tartalmazó készítmény. A 
köhögéssel járó megbetegedések 
egyik gyógyszere.
LUKULLIN - Az emésztõ-
mirigyek elégtelensége, zöldfõze-
lék, gyümölcs bõséges fogyasztása 
esetén alkalmazzák. Hemicellulázt, 
pankreatint, epesavas sókat, puffer-
anyagokat tartalmazó bélben 
oldódó drazsé.

Plakát 1938-ból
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tos. Elõnye, hogy
erjedéses és rothadásos
emésztési zavarokban is 
egyaránt hatásos, így 
feleslegessé teszi a diétákat.

EUCARBON - Gyomor és bél-
z av a r o k  m e g e l õ z é s é r e  é s  
kezelésére. Az elektro-neutrális 
szén az adszorpciós terápiának a 
legideálisabb szere. 
VESTIN - Az elsõ hazai belsõ 
dezinficiens festékanyag az 
AZOPYRIDIN DR.WANDER. 
A  h ú g y u t a k  g y u l l a d á s o s  
megbetegedéseinek kezelésére 
alkalmazták.
RADIPON - Köhögéscsillapító 
köptetõszer alkaloida tartalma a 
gyomornyálkahártya izgatásán 
keresztül reflexesen fokozza a 
légúti nyálkahártya szekréciós 
mûködését.

INTRAJÓD - Jódot már a legrégibb idõkben használtak gyógyszerül. 
Elhamvasztott tengeri szivacs (Carbo spongie) az alapanyag. Az Intrajód 
injekciót lues, érelmeszesedés, véredény-megbetegedés, izûleti gyulladás 
gyógyítására adták. 
CYDONIN  Birsalma- és almapor a csecsemõk, gyermekek és felnõttek 
hasmenéses megbe-
tegedéseiben használa-

Dr. Wander plakát 1933-ból

Plakát 1947
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Az államosítás, amely 1948-ban érte el a magyar (kõbányai) gyógyszeripart 
kollektivizálta a két legnagyobb gyógyszergyárat, így a Richter Gedeon Rész-
vénytársaságból, és a Dr. Wander Gyógyszer-és Tápszergyárból, állami válallalat 
lett. Két évvel késõbb több kõbányai gyógyszerészeti és kozmetikai kisüzemet 
is hozzácsatoltak a kereszturi úti gyárhoz, így a Krompechert, a Medichemiát, az 
Octánt, a Palik cégeket, továbbá az 1895-tõl mûködõ, s NITROMINT-ot gyártó 
Egger Gyógyszergyárat. Ezidõre, már államosították a kõbányai patikákat is,  
így azokat, immáron  az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár,  illetve a Kõbá-
nyai Gyógyszerárugyár szolgálta ki áruval. Lezárult egy korszak, S mára már 
csak a régi gyógyszeresdobozok és reklámok hordozzák emlékét! 
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õbányai patikák kronológiájaKrégi

árgyfotók, régi fotográfiákT

Isteni Gondviselés gyógyszertár
Arany Sas gyógyszertár
Szent Vendel gyógyszertár

Mátyás király gyógyszertár

Szent Katalin gyógyszertár
Orczy gyógyszertár

Jézus Szíve gyógyszertár

Hygieia gyógyszertár

Szent Erzsébet gyógyszertár

Szent Mihály gyógyszertár

Remény gyógyszertár

   alapítva: 1870, lásd 11. oldal
   alapítva: 1887, lásd 18. oldal

   alapítva 1888. Megnyílt: 1888. december 4-jén, Rákosfalván, 
a Külsõ-Kerepesi út 2120 szám alatt. Tulajdonosa: Kada István gyógyszerész. Az épületet 
városrendezéskor lebontották, körülbelül a Hatház utca magasságában lehetett.

   alapítva: 1896. Megnyílt: 1897. július 1-jén, Szapáry-utca 12. 
szám alatt, (ma VIII. Bláthy Ottó utca) a Tisztviselõtelep közepén. Tulajdonosa: Csáp 
Lajos gyógyszerészmester.

   lapítva: 1909, lásd 20. oldal
  alapítva: 1911. Megnyílt: 1911. évi december 17-én, Orczy-út 47. 

szám a1att. Tulajdonosa: Csikós Ádám gyógyszerészmester, 1912-tõl dr. Örvényi Béla 
gyógyszerész.

   alapítva: 1926. Megnyílt: 1926. december hó 2-án, Üllõi út 124. 
szám alatt. Tulajdonosa: Temesváry László gyógyszerészmester, 1934-tõl dr. Temesváry 
István.

  alapítva: 1926. Megnyílt: 1927. augusztus 27-én, a Belsõ-
Jászberényi út 36-38. szám alatt. Tulajdonosa: dr. Görög Jenõné Budai Mária 
gyógyszerészmester. A gyógyszertár késõbb átköltözött a Maglódi út 65. szám alá. 

   alapítva: 1930. Megnyílt: 1931-ben a Hungária körút 277. 
szám alatt. Tulajdonosa: vitéz Bán Árpád gyógyszerészmester, majd 32-tõl Rimay Béla 
gyógyszerész

   alapítva: 1933. Megnyílt: 1933. évi november hó 11-én, a 
Pongrácz út 17. szám alatt. Tulajdonosa: Toóth Mihály gyógyszerészmester.

   alapítva: 1938, Megnyilt 1938-ban a  Gyömrõi út 49 alatt.  
Tulajdonos: zabolai Császár Ferenc

a
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A régi gyógyszertárak jellemzõ emblematikus alakjai: Aesculapius 
(Aszklépiosz), a gyógyítás, és a gyógyhatású szerek istene a görög-római 
mitológiában, és leánya Hygieia (Hügieia), a közegészségügy patrónája. 

Kiadványunkban megjelent korabeli fotográfiák, illetve használati tárgyakról, 
és kisnyomtatványokról  készült repropdukciók, nagyrészt  magángyûjtemé-
nyek anyagából, továbbá a Kõbányai Helytörténeti Gyûjtemény, a Richter 
Gyûjtemény, az EGIS plakát gyûjteménye, valamint a Semmelweis Orvos-
történeti Múzeum anyagából kerültek ki. Köszönet érte.
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