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L E N G Y E L J Ú L I A 

Vác alapításáról és történetéről több részletes foirásniunka is készült.[1,2,3] A település keletkezését 
általában a püspökség alapításával hozzák összefüggésbe. 

A mai Pest megyének ez a mind iparilag, mind kulturálisan egyaránt szépen fejlődő városa, rendkívül 
viszontagságos múltra tekint vissza. 

Az idők során rendre elszenvedte — elsők között — a tatárok pusztítását (1241. márc.17.), majd a 
török portyázok betörését (1526. szept.), ezt követően a kettős királyság és török uralom alatt is több
ször cserélt gazdát. Teljesen elnéptelenedett, pl. az 1683. évi összeírásban Vácott csak 3 porta szerepel. 
[4] 1685 év tavaszán a törökök mindent felgyújtva és lerombolva végleg kivonultak Vácról. 

A török megszállás után üresen maradt település, magyar és német telepesekkel népesül be. Fejlődése 
azonban továbbra sem zavartalan. A Rákóczi-féle szabadságharc során — a váltakozó hadiszerencse 
következtében — ismét többször cserél gazdát. Végül 1709-ben a kivonuló császári hadak Vácot újra 
felgyújtják, porig égetik. A megmaradt lakosságot még pestis-járvány is tizedeli. 

Ilyen előzmények után a teljesen elpusztult városban az élet viszonylag hamar megindul. 
Vácnak 1720-ban 1800, a század végére pedig több mint 8000 lakosa van.[5] A centrális fekvésű, 

dunai átkelőhellyel rendelkező és vásári kiváltságokat élvező helységben, szívesen telepednek meg 
kézművesek és kereskedők. 

Vác közigazgatásilag 1848-ig Püspökvác és Kápialanvác részekből álló mezőváros volt. 
Míg hazánk más vidékein, pl. Erdélyben és a Felvidéken a XVÏÏI. században az irodalmi adatok euró

pai színvonalú gyógyszerészetről tanúskodnak, Vác esetében csak az 1750-es évekből találunk kevés 
gyógyszerészi vonatkozású okiratot, vagy más irodalmi forrásanyagot. 

Először az 1743 évi összeírásban történik említés az iparosmesterek között Püspökvác felsővárosban 
egy gyógyszerészről (apothecarius).[5] Lehetséges, hogy ez az a Kolb Ádám, akinek a neve az előző 
évben, az 1742. febr. 8-án tartott községi tanácsülésen a jegyzőkönyvben a tanácstagok között szere
pel. [61 1753-ban gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyv is tanúskodik arról, hogy Vácon már működik 
polgári gyógyszertár, amely Kolb Ádám apothecarius tulajdona. (1. fotókópia) A latin nyelvű gyógysz
ertári vizsgálati jegyzőkönyv fordítása a következő: 

,JÉn alulírott excell.gróf Althán érsek és váci püspök fizikusa, a magyar kir. Helytartótanács ren
deletére, amelyet a nagyságos és nemes Aranyi Gábor Pest vármegye alispánja küldött hozzám, köteles 
tisztelettel jelentem, hogy Wersani Adám és Ujfalussy János urakkal, a dicső és nemes Pest vármegye 
esküttjeivel együtt Kolb Adám ur váci gyógyszertárát megvizsgáltuk és a gyógyszertárat minden szük
séges gyógyszerrel ellátva és felszerelve találtuk. Ennek hiteléül ezt aláírásunkkal és pecsétünkkel 
megerősített bírálatunkat kiadtuk."' 

A jegyzőkönyv aláírója az a Caroffolo József orvos és városi fizikus, akit Altban érsek 
Olaszországtól hozatott, Ő volt nevezetesen Vác első fizetett orvosa.[7] 

Az 1764. május 12-i tanácsülési jegyzőkönyv bejegyzése alapján tudjuk, hogy Kolb Ádám gyógysz
erész családos volt. Háza a városháza udvara mögött állott és halála után örökösei 2000 frt-ért bocsátot
ták áruba. A város a városháza telkét bővíteni kívánta és 1200 frt-ot igéit érte, de a család nem volt haj
landó az árból engedni.[8] A városházát 1731-ben kezdték építeni a mai Március 15. tér 11. sz. alatt.[9] 

1764-ben már Kmoch János Ferencnek van gyógyszertára Vácott. Ezt igazolja, hogy Kmoch 
gyógyszerész 1764. júl. 24-én panaszt nyújt be Sülbeck Károly nagypréposthoz Dennes nevű ke
reskedő ellen, mert Dennes 64 féle olyan gyógyszert árul, melyek tartását és forgalmazását a m.kir. 



Az 1753-as gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyv szövege. (P.P.S. Vm.Közig, időszaki lajstrom I . kötet, 
IV. 1-d 31-1-473. 1446-1783 (2.10.1753) 



Helytartótanács csakis a gyógyszertárak részére jelölt k i . A városban árusított gyógyszerek összeírására 
bizottság száll ki , tagjai többek között Kreutzer Abdon irgalmas rendi perjel és városi „gyógyász orvos". 
A bizottság jelentésének eredményeként a püspökváci tanács a kereskedőknek megtiltja a gyógyszerek 
árúsítását.[10] 

Egyes források Kmoch Jánost tévesen irgalmasrendi szerzetesnek írják.[11] Okiratok alapján tudjuk, 
hogy Kmoch János Ferenc gyógyszerész, csa ládos , Morvaországból , Brünnből szá rmazot t . 
Tanulmányait is Brünnben végezte és vizsgáit is ott tette le. Felesége Kolb Franciska volt. Az 1766 és 
1767 években kelt egészségügyi személyzet összeírásában Kmoch János mint váci gyógyszerész szere
pel. A latin nyelvű hat a következőket tartalmazza: , 

Ebben a városban telepedett le Kmoch János brünni gyógyszerész, morva származású, akit 
Punenberg Rudolf és Schaurfels Ferenc orvosi biztosok, valamint Linz Károly és a brünni orvos 
Dierman Ignác vizsgáztattak és hiteles bizonyítványokkal elláttak. Az említett patikus saját költségén 
rendezte be gyógyszertálát, melyet tisztelendő Abdony János irgalmasrendi orvos ellenőrzött és az ujabb 
orvosságokkal felszerelve talált. A városi és az urasági adóktól fel van mentve, semmiféle megállapított 
fizetése nincsen, a gyógyszertára adja a megélhetését.[12] 

Kmoch János azonban nem volt teljesen vagyontalan. Erről egy 1774. május 5-én kelt vagyonbecslési 
jegyzőkönyv tanúskodik az alábbiak szerint: 

,JPüspök Vácz Városában lakos Kmoch János Apothecarius szölleinek meg bötsölésére, melly 
Püspök Vácz Városának határjában nevezetesen Spinyér nevezetű hegyen felürül Tiszt. Váczi Pater 
Dominicanusoknak, alurul pedig Froska Jánosnak szomszédságiban vagyon helyeztetve annak nagysá
ga harmincz kapás nap számú lévén áztat átallyában találtuk ... és bötsültük négyszáz id. est 400 
frtokra és sem többre sem kevesebre."[13] 

Ennek ellenére Kmoch János gyógyszertára forgalmának csökkenése következtében súlyos anyagi 
gondokkal küzd. 

1763-ban ugyanis, gr. Migazzi Kristóf bíbornok irgalmasrendi szerzeteseket telepít Vácra. 1764-ben 
kezdenek hozzá rendházuk építéséhez és 1766-ban megnyitják gyógyszertálukat is, először a mostani 
fegyház diadalkapura néző szögletének helyén. 1775-ben átköltöznek a régi papnevelde épületébe, majd 
1780-ban 9000 frt-ért megvásárolják a temesvári illetőségű Müller Ferenc és felesége Freudin Katalin 
tulajdonát képező gyógyszertár felszerelését és berendezését.[14J 

Kmoch Jánost nyomasztó anyagi gondjai mellett családi bajai is terhelik. Házasságtörő feleségével is 
perlekedik, teljesen eladósodik és kétségbeesetten fordul segítségért előbb a Helytartótanácshoz, majd az 
uralkodóházhoz.. Patikája megmentése érdekében I I . Józsefhez, majd Mária Teréziához intéz kérelmet és 
adósságaira moratóriumot kér. Az erre vonatkozó okiratokat [15] 1774. május 30-án Pest Pilis Solt 
vármegye Tanácsa kedvező javaslattal terjeszti fel a Helytartótanácshoz. (2.fotókópia) 

Ez év jún. 4-én megejtett gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyv azonban számos fogyatékosságot 
állapít meg. A hitelezők a tulajdonjog megszűnését sürgetik. A vagyonbecsléshez a gyógyszertár inven
tai- értékéről is pontos kimutatás készül. 

Érdeklődésre tarthat számot e régi váci polgári gyógyszertár 1774-ből származó első részletes vizs
gálati jegyzőkönyvének néhány jellemző adata. 

Mintegy 500 speciest írtak össze. A hely szükségletéhez mérten megállapították, hogy igen sok a 
felesleges szer, melyet nem adtak el és állás következtében gyógyításra alkalmatlanok és veszélyesek. Az 
alábbi készítmények minősége nem megfelelő: 

a/ ,,Frustum Rhebarbara" a termék nedves, korhadt, teljesen használhatatlan.. .kidobták. 
b/ „Gummi ammoniaci" ecetben oldott, megfeketedett, kidobták. 
cl „Liquor Ferro foliáto Tartari", félretenni és átdolgozni, tovább vegyítem. 
d/ „Hxtractum Corticus Peruviani", pörkölödött, nem használható gyógyításra. 
e/ A szirupoknak nincs meg a kellő tartalma, ki vannak téve a romlásnak, fel kell javítani. 
f/ „Species Diatragacanthi frigid.", romlott, figyelmeztetik, hogy ne szerezze be nagy mennyiségben. 
g/ „Tinctura Mártis", alig hasonlít rá, Dispensatorium szerint kell készítem. 
IV „Aqua Cinamom.cum vino", nem megfelelő eltérő szagú. stb. 



A Kmoch Ferencet támogató vármegyei irat másolata (OL.C.37. Acta San. Lad.A.Fasc.32 Nr.47.1774 máj.30) 



A fentieket a jelenlévők, Glosius Sámuel megyei fizikus és Svalla Mátyás esküdt, pesti gyógyszerész, 
tanúsítják, aláírásukkal megerősítik.! 16] 

Kmoch János érdekében gr. Eszterházy Ferenc főkancellár 1774. aug. 5-én újabb kérést terjeszt az 
uralkodónő elé és a Helytartótanács részéről csatolja a részletes leírást az addig történtekről, egyidejűleg 
újabb patikavizsgálatra tesz javaslatot.[17] 

A fentieknek eleget téve Kmoch János gyógyszertárát 1774. nov. 19-én a vármegye részéről Dr. 
Glosius Sámuel és Csabay László ismét megvizsgálják és a következőket állapítják meg: 

(a latin nyelvű jegyzőkönyv fordítása) 
,A magas királyi Helytartótanács kegyes rendelete folytán megismételtük a vizsgálatot Vácott a 

Kmoch gyógyszertárban. Erre az alkalomra az előzőleg már vizsgált és javításra kijelölt gyógyszereket 
megjavították. Az új vizsgálat alkalmával egyes szerek a Normativum előírásainak nem feleltek meg. 
Némelyek megrothadtak, másokat férgek rágtak és ennek következtében gyógyításra alkalmatlanná vál
tak. Mindezeket a kiküldött és aláírásukkal szereplő hatósági urak jelenlétében az officinából kidobtuk. 
Ezután komolyan figyelmeztettük a gyógyszerészt a különféle edények, tálak, patikaszerek rendbe
hozására és tisztítására. A pozsonyi taxa kötelező megtartására és felhívtuk a figyelmét azzal a 
nyomatékkal, ha ezután a már említett hibákat megismételné és az on'osságok elkészítésében vétene, 
ilyen esetben a büntetéseket vállalnia kell."(3. fotó) 

Kmoch János nyilván nem tudott sem az előírt követelményeknek megfelelni, sem adósságaitól 
megszabadulni, mert a következő évek gyógyszertári vizsgálati jegyzőkönyvei között gyógyszertára már 
nem szerepel. 

Vác lélekszáma a kilencvenes évekre meghaladja a 8 ezret, valamint Nógrád és Hont vármegye közeli 
helységeiből is Vácra járnak gyógyszerért. Hamarosan többen is megpályázzák, hogy az irgalmasrendi 
gyógyszertár mellett egy második patikát nyithassanak Vácott. Elsők között Burghard (Burghardt) 
Andreis 1788. okt. 19-én kelt beadványában kéri a tekintetes vármegyét, hogy gyógyszertárát Ráckevéról 
Vácra helyezhesse. [18] A tanács, bár nem zárkózik el a kérés elől, de az Irgalmasrendiek gyógyszertárát 
elegendőnek ítéli a lakosság ellátására. Az elkövetkező esztendőkben még többen kérvényezik a váci 
második patika megnyitásának engedélyét, több pesti patikus, így Staling Károly is, aki „önként gondol
kozik, midőn Vátzon a maga költségin uj Apothecat fel állítani igyekezik olly ígéret tétellel, hogy nem 
csak mindenkor friss és jó szereket fog tartani, de azon kívül azokat a Tehetősöknek mértékletes áron, 
az Ispitályok és Szegények számokra fél áron a katonaságnak pedig a ki szabott áron kész árulni."[19] 

1811-ben Fuchs József is a kérelmezők között van, de még négy esztendőnek kell eltelnie míg meg
nyithatja gyógyszertálát Vácott. 

A második gyógyszertár megnyitásának kísérlete sok éven keresztül kudarcot vall és megtörik az 
Irgalmasrend ellenállásán. Nevezetesen olyan okirat van a birtokukban, amely szerint biztosítást kaptak 
arra vonatkozóan, hogy Vácott második gyógyszertárat nem engedélyeznek. [20] Időközben azonban 
egyre súlyosabb panaszok merülnek fel a gyógyszertár ellen, elsősorban Kisvárday Ignác „orvos tudor, 
városi physicus" r é s zé rő l , aki egy másod ik gyógyszer tá r felállítását is szorgalmazza. Az 
Irgalmasrendiek azzal védekeznek, hogy ellenük csupán alaptalan vádakat koholnak. A kölcsönös 
vádaskodásról Karcsú A.: „Vác története" c. művében részletesen olvashatunk. [21] 

1795-ben már maga a város tanácsa terjeszt fel kérelmet a vármegyéhez a második gyógyszertár 
engedélyezésének tárgyában, [22] a szinte évente ismétlődő panaszok ellenére a kérést sorozatosan elu
tasítják. [23] 

A vármegyei hatóságok végül 1811-ben vizsgálatot rendelnek el és a négytagú bizottság jelentése 
eredményeként a második váci patika ügye kedvezően kerül elintézésre. [21] Ugyanezen év áprilisában 
Fuchs József gyógyszerész ismételten kérelmezi, hogy patikáját Pestről Vácra helyezhesse. Kérését ked
vezően bírálják el, az engedély kiadására azonban továbbra sem kerül sor. Még három évig húzódik a 
patika ügye, mígnem Fuchs József 1814. júl. 15-én kelt kérvényét a kancellária az uralkodó elé terjeszti. 
Fuchs József személyesen utazik Bécsbe és kér kihallgatást az uralkodótól. A Helytartótanács 1813. 
nov. 22-én kelt 30292. sz. leiratában az áll, hogy „O felsége elrendeli, hogy Váczra uj patika felállítása 
meg ne akadályoztasson."[2A] A gyógyszertár felállításának jogát Fuchs József oki. gyógyszerész nyeri 
el. Közel 20 évi szünet után ismét létesülhetett polgári patika Vácott, helyileg a mai Március 15. tér 19. 
sz. alatt. 

Fuchs József nem sokáig marad a városban, már patikája megnyitása körül is zavarok mutatkoznak. 



1815. márciusában panaszt nyújt be a tanácshoz Szabó István asztalosmester ellen. Az asztalos a patika 
állványzatát a megállapodási határidőre nem készítette el. Fuchsnak tetemes kára származik abból, hogy 
patikáját megnyitni nem tudja, ugyanakkor a személyzetet fizetnie kell. [21] 

A gyógyszertári vizsgálat jegyzőkönyve 1774-ből (Pm.L.T.P.P.S.Vm. IV. 1-d. Közgy.ir. 1774) 



A szerzetesi és polgári patika között a torzsalkodás nem szűnik meg. A megye részéről Retteg Ferenc 
megyei orvos 1815. év áprilisában mindkét patikát megvizsgálja és jelenti, hogy Fuchs József patikáját 
,Jó karban találta", míg a szerzetesi patikánál több hiányosságot állapított meg. [25] Fuchs 1816. febr. 
20-án még Vácon van és felajánlja a tanácsnak, hogy tanácsi igazolásra a szegénysorsú betegeknek és 
árváknak ingyen fogja a gyógyszert kiszolgáltatni. Alig 2 éves működés után azonban Fuchs elhagyja 
Vácot. 

1817. májusában már Hoffmann Ádámnak van gyógyszertára Vácon. Hoffmann Ádám 1784-ben 
született Pesten, római katolikus vallású. Gyógyszerészmesteri oklevelét 1808-ban Pesten szerezte. 
Beszél magyarul, németül, diákul és tótul. Hoffmann mint katona-gyógyszerész a hadseregnél szolgált. 
[26] Családos, jómódú, gyermekei mellé francia nevelőnőt hozat. Letelepedési szándékát bizonyítja, 
hogy hamarosan kertet is vásárol és több mint 20 évig marad Vácon. [21] 

A kenyéririgység a két patika között továbbra sem kerül nyugvópontra. Hoffmannt többször feljelen
tik, hogy „a Gyógyszereket szerfölött taksálja." [21] Pereskedik Láncz József seborvossal is. [27] 

Hoffmann Ádámmal kapcsolatban még egy érdekes bejegyzést olvashatunk az 1830. évi közgy. jk. 
4552 sz. alatt melynek értelmében a Helytartótanács arról értesíti, hogy „Bajor Országban Neustadtban 
meg halálozott Gries József testamentumot tévén Váczi Patikárius Hoffmann Adómnak 200 frt.-t hagy
ott légyen" [28] 

Az 1840. év szept. 21-én megtartott patikavizsgálati jegyzőkönyv adatai alapján tudjuk, hogy 
Hoffmann Ádám „Szentlélekről" nevezett váci gyógyszertárában Theodorovich Máté gyógyszerész 
segéd és Horváth Adám gyógyszerész gyakornok dolgozik. A gyógyszertár felszerelése, berendezése, 
működése és a gyógyszerek állapota kifogástalan. [26] 

Az utolsó bejegyzés szerint 1840. év nov. 6-án Hoffmann Ádám gyógyszerész ana kéri a tanácsot, 
hogy „mivel ő már aggkorú és lába eltörése által is megnehezült baja Constantin nevű fiának a 
katonaságból leendő cl bocsátása tekintetéből, a szükséges bizonyítvány neki kiszolgáltassék." [21] 

Karcsú A. „Vác története" c. könyvében érdemesnek tartja megemlíteni, hogy Hoffmann gyógysz
erész ur 10 pfrt-t ad a szabadságharc céljaira, mig a céhek összesen 20 pfrt-t ajánlanak. [29] 

A szabadságharc során két csata színhelye is volt Vác. 
A város fejlődése rövid megtorpanás után ismét rohamosan megindul és az ezredfordulóra lakosainak 

száma meghaladja a 145(X)-at. 
A második polgári gyógyszertár létesítése azonban több mint 60 évet várat magára, míg 1909-ben 

Lukács István megnyithatja gyógyszertárát Vácott. 
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