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Bács-Kisl<,un me.gyei Gyógysze1·tári Központ, Kecskemét 
(igazgató: Vaskó Tódorné) · közleménye 

. 

A GYÓGYSZERÉSZET ÉS A GYÓGYSZERTARAK KIALAKULASA 
KECSKEMÉTEN 

lrta: Lóránd Nándor 

,,A jövő iránti kíváncsiság 
sokakban· él, 

de a múlt iránti megbecsülés 
csak kevesekben, pedig· 

a JELEN-ből nem csak JőVO„ 
hanem mind·ig Mú LT is lesz.'' 

Egy nép történe·te általában előbb kezdődik mint írott emlékei és a ku-· 
tató szem minél messzebbre távolodik el a régmúlt időkbe, annál inkább 
összefolyik előtte a valóság és a mondák képzeletvilága, melyek egy bizo
ny·o·s határon túl már nem is választhatók el egymástól. . 

A gyógyszerészet története is visszanyíllik ebbe a ködös múltba. Lé
nyegében mégiscsak erre a misztikus alapra épült fel a mai modern„ 
korszerű gyógyszer·észet minden reális tudományával és gyakorlatával, 
mert minden fejlődésnek alapja a múltban gyökerezik. Ezért szüksé·ges
nek érzem hangsúlyozni, hogy a gyógyszerészet tör·ténetével való foglal
kozás nem valami öncélú magábaf ordulás, érzelgős szemlélődés, hanem 
aktív és hasz.nos megisme1--ése mindannak a réginek, amiből a mostani új 
. fejlődött és ami a maga korában új volt. 

Amikor ·Kecskemét legrégibb gyógyszerészeiről és ·öt legrégibb pa·tiká
jár·ól szeretnék röviden megemlékezni, előre kell bocsátanom, hogy bár 
az adatokat a teljességre· való tö.rekvés igénye nélkül gyűjtöttem össze, 
igyekeztem a részemről elérhe·tő, · mi11él hitelesebb forráso~ból meríteni. 

A történetírókat érthetően elsősorban a települések politikai és szelle
mi kultúrája, múltja érdekelte mindig, pedig a népek életében van még 
egy jele.ntős kulturális terület, mely sok esetb.en va.n olyan lényeges, 
mint az előbbi kettő. Ez pedig az egészségügy! Az újabb kutatások ugyan
is számos olyan adatot tártak fel, melyek szerint · egész városok elnépte
lenedésének, népvándorlások n1egindulásának, virágzó települések meg
szűnésének egyediil az elhanyagolt egész.ségügyi kultúra, a hirtelen fel
lépő járványok, ivóvízhiány stb. voltak az okai. 

Kecskemét vidéke rr1ár a népvándo1--lás korában is lakott volt. Az _ásatá
sok azt bizonyítják, hogy a város és annak közvetlen környéke a hon
foglalás előtt, már a bronzkorban is település lehetett. „~ kistemplomtéri 
(Czollner téri) óten1etőben Kada Elek által 1907-ben végzett ásatások 
ugyanis bronzkori népek jellegzetes sírjait hozták napvilágra. · A Széktó 
közelében levő egykori téglagyár földmunkálatai s a vele kapcsolatos ása
tások során is ezt a felte.vést igazoló számos értékes l.eletet találtak. . 

Hornyik János, a város történetírója állapítja meg egy helyen munká-· 
jában, hogy · ,, ... a magyar nemzet beköltözése óta korunkig eltelt közel. 
ezer év ala~t Kecskemét általában tízszer építkezett ... '·' 

Az első kétségtelen pusztulás 1241-ben következett be, amikor a Pest 
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felé törekvő Benzsák tatár vezér serege a Duna Tisza közét és \rele 
együtt az akkori Kecskemétet is teljesen feldúlta. 

A török ur·alom idejéről Kecskemétre von·atkozó a.datok ne~1ig~n állnak 
rendelkezésre, mert a városi levéltár feljegyzései csak 1591-ig nyúlnak 
vissza. Kétségtelen azonban, hogy a hos·szú háb·orúskodás, a megpróbál
tatások tömegét zúdította városunkra. Hiteles adatokból tudjuk, hogy 
Kecskeméten 1550 körül már 580 ház állott, s midőn ebből csak 327 ma
radt, a lakosság ezekb·en volt kénytelen összel1úzódni. Így egy1~észt job·
ban öss21ezsúf olódtak, másrészt pedig sokan kerestek menedéket a pusz
tákon, a. nyári szállásokon, szőlősker·tekben, nádaso·k és mocsarak l<özött, 
hogy életüket és ingóságaik egy részét így bizto~ságba helyezzék. 

Ez az életforma természetesen döntő módon befolyásolta. az akkori 
egészség\ügyi viszonyokat, körülményeket is. A magukra uta.lt, gyakran 
bújkáló, rettegésben élő emberek kénytelene~ voltak az öngyógyítás sok
szor nagyon is kétes értékű módszereihez foly·amodni. A nádasok és n10-

csarak egészségtelen környezetében elszapor·odtak a lázas, inaláriás, hi
degleléses megbetege·dések, mely1ekhez gyakran a nem n1egfelelő ivóvíz 
kényszerű használa·ta következtében fellépő járványos megbetegedések, 
tífusz, kolera, ső·t pestis elterjedése is csatlakozott. 

A megyékben a falvak és tanyák között két napi kocsijárásra sem volt 
ak·kor képzett orvos, sőt az A.lföldön még gyógyszertár sem. Ilyen körül
mények között sz:int.e örült a lakos.ság, ha egy-e.gy vándor borbélysebész 
telepedett le a környéken, aki a maga kotyvasztotta kenőcsökkel, flast
romokkal és egyéb orvos·ságokkal el.látta betegeit. Ha a borbélysebésze
ken, vagy kuruzslókon kívül egy-egy vándorpatikus időnként megjelent 
a környéken, csakhamar tovább is ment. Ugyanígy voltak az orvosok is. 
Nem kívántak állandóbba·n megtele1ped11i. De nemcsak itt, n1ás városok
ban is voltak hasonló problén1ák. Mindenütt igy€keztek letelepülésre b·ír
ni va.gy egy orvos·t, vagy egy gyógyszerész·t. E1„re vonatkozóö.n Érdekes 
lelet van a kecskemé·ti levéltár i.ratai . közöt·t. Matolchi Pál pevű gyóg)T
szerészsegéd nyújtott be kérelmet 1731-ben a vár·osi ·ta11ácshoz azzal a cél
lal, hogy némi anyagi támogatáshoz jusson kül.földön végzendő tanul
n1ányútjához. Sorai felfedik korának társ.adalmi. és gyógyszerészeti kö
rülményeit . is. Megtudha·tjuk · belőle, hogy akkorib·an egy'"es városo.1rna1 
szokásban volt külföldre küldeni anyagi támogatássa·l a tanulni vágyó 01--

vos- vagy gyógyszerészjelölteket. Ennek ellenébe11 arra kötelezték visz
sza.tértük után őket, hogy ott települjenek le és ott folytassák praxisukat 
az őket anyagilag ily módon támogató városb.an. Kérelméből érdemes né
hány részletet ·is idézni. 

,,Tekintetes Nemes Tanács! Érdemeim felett való nagy jó Urain1. Mivel 
az egész Nemes Apotheca.riusi llivatal, el estünk titán reánk szállot·t sok 
Nyavalyánknak orvoslása, úgy az egész Test eg·észségének megtartására 
Isten és emberektül szerez·tetett. Azért ítélem Tekinte·tes N·emes Városom 
Tanácsábul erre resolválván Magama.t, hogy tovább1"a is jobban ad con
te11tum perfec·t.io:nálhass·am, ekképpen édes Hazámnak hasznosan szolgál
ni tudhassak ... hogy Hazánkban az Sz.épidő tőllem haszontalan el ne 
follyon, minden késedelem nélkül megindulni akarok. De hogy illy költ
séges, hosszas Utazásom, és ottan Hellyben leendő Subsistentiam, nem 
különben fönt meg írt Apothecariussághoz kívántató könyveknek meg 
szerzésekre, főképpen pedig ottan öt, vagy több avagy kevesebb eszten-
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dőkig kin maradni és így az Academia Anathomica és Medica Professiokat 
hallván az Doctorságban is magamat fundálni igyekezem, így ezeket ma
gam erejéből el követni alJkalmatlan vagyok ..... méltóztassék illy terhes 
Szükségemet méltó tekéntetben vévén, több Nemes Városok elkezdett jó 
szokása szerént bizonyos Pénzbeli assistentiával elő segíteni.'' 

Feltehe·tően tehát mes„teri diplomájá·t óhajtotta kiülföldön megszerez
ni a várostól kapott, illetve kért .anyagi ·támogatással. Hogy mi lett a 
tanulni vá.gyó Matolchi ·további sors.a, az az i1"atokból nem derült ki, de 
kérv~nye alapján megérthetjük, hogy milyen egészségügyi viszonyok 
u1„alkodtak akko1--iban. 

A régmúlt emlékeinek böngészése során további támpontul szolgálnak 
Balla~ János egykori kecskemét.i levéltárnoknak az 1860-as években tett 
feljegyzései, melyeket ké·t vaskos kötetben összegyűj ·tve a kecskeméti 
levéltárban őriznek. Városunk történetének itt leírt epizódjai alapján 
megtudhatjuk a fontosabb eseményekre vonatkoz.ó_ adatokat is. 

A gyógyszertárakról például a következőket olvashatjuk a 277. oldalon. 
,,Kecskemét város újabbkori történetének egyik nevezetes részét képe

zik a gyógyszertárak kel.etkezése, felállítása és tulajdonosaik megne-
, '' vezese ... 

' 

B1alla adatai szerint Kecskeméten az első gyógyszertár tulajdonosa egy 
bizonyos Vághy György nevű orvos volt. Falt Antal gyógyszerészt, mint 
provisort, megbízta gyógyszertárának kezelésével és ezért ő·t fizetéssel 
látta el, amiről egy 1748. június 26-án kelt bizonylat is tanúskodik. Erről 
az időről több adiatunk Balla feljegyzéseiben · nincs, mindössze csak annyi, 
hogy Falt Antal 1770 januárjában elhunyt. · 

Szilády 1Károly azonban, aki ugyancsak városi levéltáros volt, részle
tesebb adatokat is feljegyzett részint Vághy Györgyről, rész.int Falt An
talról. (II. köt. LXXI). Az ő írásaiból tudhatjuk meg, hogy Vághy előző
leg Pesten lakott és I{ecskemétre költözését magas r·angú. urak is t~imogat
ták. Szelecz·ky báró pl. így írt a város bíráinak. ,,Jóal{aró Bíró Uraimék
nak. Kegyelmeteknek ajánlom. mindenkor ·kész .szolgálataimat. Doctor 
Vághy Uram valami kis apothecát ktek Városában akarván felállítani és 
olyko·r maga is ott lenni, többéről pedig ahhoz értelmes emberit o·ttan tar
tani, kért engemet mellette interponáljam magamat, midőn ezt végbe 
viszi, ne terhelnétek eő kelmét valamely adóval vagy porciózással ... 
Pest, 20. Jún. 1744. bá1„ó Szelecz.ky l\lfárton." 

Vághy pedig a következők szerint folyamodott a város uraihoz, ,,Ne1n
zetes Jóakaró Bíró U r·amnak . . . a neme"S Tanács előtt és a tektes Praefec
tus Uram előtt, mikor ide jön csak egy kegyes szavával is commentálná 
szíves Jóakaró Uram kegyelmed, az vendégfogadó.hoz közel egy kis dom
bon pat.koló lovaknak katocza van, hol·ott építhetnék hajlékot, könnyeb
ben subsistálhatnék cselédeimmel ... igaz jóakaró szolgája Vághy György.'' 
A kért ,,kegyessz-avú commentálás'' bizonyára nem maradt el, mer·t egy 
későbbi levélben így ír Vághy. 

,, ... és mind ekkorig oly jól f·olynak dolgaim, hogy a nmgu (nagyméltó
ságú) gróf exellentiája Koháry András kegyelmes úr jóvá ha.gyta házacs
kahely eránt levő instantiámat, Patika egy városban bizony közönséges 
jó, mert hasznára van a tartománynak is.'' 

Falt Antalról pedig a következőket tudhatjuk meg Szilády feljegyzései 
alapján. 
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Iglón született 1720. máj. 10-én. Apja Falt Mátyás sz-abómester volt. 
A gyógyszer·észi mesterséget 1740 41-ben tanulta Brünn}Jen a jezsuita 
rend gyógyszertárában. 1742-ben Zna~mban volt alkalmaz·ásban mint 
gyógyszerészsegéd. 1745 47-ben Esztergomban Schoderer Antal ottani 
,,Fekete Sas''. gyógysz:ertárában volt gyakorlaton nagj"' dicsérettel. 1748. 
július 26-án felfogadta provisorának Vághy György physicus, apotheca..: 
rius, chyrurgus orvostudo.r gyógyszertárának kezelésére, gondozására, 
melyről egy latinnyelv\i EGY.ESSÉG LEVÉL tanúskodik. 

Falt Antal után a gyógyszertárat egy idegenből ér~~zett, Baumgartner 
Ferenc n1evű gyógyszerész vette át, aki valószínűleg már mint segéd is ott 
működött. Baumgartnert 1766. január 31-én vették fel a város lakósai 
közé. ,,„ .. mesterségéne.k gyakorlására engedély adatott, de patika fel
állításától ;eltiltatott.'' . 

Balla radatain kívül -azonban Hornyik János í1"á.sai között is találu1-ik e.r1~e 
vonatkozó feljegyzé-st, mely a patika felállításának eltiltását nem ilyen szi
gorúan fejezi ki, mindössze annyit mo11.d, hogy a város még most ,,Apo
thecának állításában n€m fog concurrálni'' azaz közreműködni. 

Mivel pedig 1770. óta Falt Antal patikáját Baumgartner már bírta, úgy 
annak 1halála után azt közvetlenül átvehe·tte és z.av.arta1anul üz.emel
tethette. 

Hornyik János jegyzőköny-másolatának szövege szó szerint a követ
kező. 

,,Másolat Kecskemét Város Tanácsi Jegyzőköny·véből. 1766. 31. január. 
Baumgartner Ferencz nevű Apothecarius justantiájára .resolváltatott hogy 
ha maga költségén Patik··aházat szerez és minden Szükséges Specieseket 
tartván, illendő áron fogja adni, magát és cselédjeit a mi Városunk Tör
vényei alá adván ti.sztességes életet fog élni, magát Vár·osunkban ingre
miálni és mester.ségét követni mege.ngedtetik, de. a Város még most Apo
thecának állításáb·an nem fog concur.rálni. Kecskemét· Város Levéltárában 
ívrétű bélyegtelen kötetben álló jegyzőkönyvből híven átírva Kecskemé
ten 18·56. Április 15-én. Ho,rnyi·k János levéltárnok.'' . 

Baumgartner Fe_renc 1azután gyógyszer·tárát házával és a városon kí
vül fekvő kertes földdel együtt el·adta az 1798. július 23-án kelt szerződés 
értelmében Buttin.ger Ferenc gyógyszerésznek. 

Buttinger Ferenc Szabolcs me.gyében Szen·tannán született," diplomáját 
1791. július 11-én nyerte el, kecskeméti la,kosnak pedig 1798 decemberében 

. vették fel. (1798. tanácsi jegyzőkönyv 66. lap.) 1830-ban 67 év:es korában 
halt meg. Sírja a kecskeméti Szentháromság temetőben van a ravatalazó 
épülettel szemben és a következő felir:at olvasható sírkövén. ,,E sírhalom 
födözi Nztes Buttinger Ferentz Urnak Néhai Tudós Gyógyszeresnek és a 

· ·Választott Polgárság Érdemes Tagjának Hamvait mellyeket 67 évekig tartó 
föl.di Pálya után 1830. eszt. Aug. 22-ik-én 1a Köz Szeretet bánatos könnyek
kel 1ez örökös Nyugalom helyre ké.sére. Hálaadó tiszteletül azoknak szer·e
tett Vérei e gyász Emléket Áldozzák.'' 

Halála után ·fia Buttinger Imre vette át a patika vezet,2sét, akinek 
a testvérek között létrejött e.gyezség folytán jutott birtokába. A korabeli 
feljegyzé·s.ek és tanácsi jegyzőkönyvek alapján még a következők állapít
hatók meg. Buttinger Imre után Juhász Sándor, majd Szentkuthy, akinek 
keresztnev:e Balla szerint nem állapítható meg, de egy későbbi keltezésű, 
Milhoffer gyógyszerész ügyében írott átiratábap Hajagos polgármester 
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pontos adatokkal vezette le a gyógysze1„tár tulaj~onosainak névsorát, 
melyben Szent~uthy István keresztnévvel szerepel. Ugy látszi·k azonban, 
hogy a szolgabírói hivatalnak még ez a minden részletek1~e kiterjedő 
polgármesteri jelentés sem volt megfelelő, mert a következőkben a. pol
gármestertőr újabb jelentést kért, melyre az alábbi választ küldte a pol
gármesteri hivatal. 

,,A Kecskeméti T. Cs. K. Szolg·abírói Hivatalnak. 
Milhoffer Károly gyóg)'Szerésznek bőveb·b felvilágosítások végett visz

sza küldött folyamodványát mellékleteivel s folya1n9dónak nyil~1tkoza
tával együtt ide mellékelten van szerencsém azon alá.zatos jelentéssel fel
terjeszteni, miszerint a nyilatkozat értelme szerint is az E és F alatti 
szerződvényekbe azon ~itétel: -A m ·agas Helytartóságtól nyert eladhatási 
joggal egy·iitt · hibából. cs11szott JJe~· mert jlly engedély nem. létezik. 
Mindezeknél fogva tehát .... oda járul alázatos véleménjrem, J1ogy lVIil.hoffer 
Károly Kérelme kegyesen tellyesíthető lenne. 
Kecskemét, július 4-én 1856. Hajagos polgármester·.'' 

j.I\ városi levéltár iratai közö-tt vann1ak még Juhász Sándor . Szentkuthy 
István, Szentkuthy . Milhoffer Károly adás-vé·teli sz.erződései, melyeket 
hossz~ad.almas és gyakran nehézkes szövegü·k miatt itt nem kívánok idézni, 
hiszen tartalmuk az idézett polgármesteri levelekből eléggé kitű.nik. 

Ugyanígy a _részletesebben érdeklődök .kedvéért ·megemlítem, hogy a 
Butti·i1ger test.vérek osztály-áról sz<)ló jegyzőkön)Tvek, valamint a később 
említendő Handtel Károly gyógyszeré-sz gyöker·ezett .jogának elisn1e1--ésé
ről szóló iratok is ebben a ~ötegben találhatók. [Kecskemét Városi Vegyes 
Irato~ 407 457, 458 494; (1870)]. 

Itt kell megemlékeznem Galle Emil gyógysze1--észről is·, aki 1861-ben 
Bártfáról került Kecskemétre és mindössze három évet töltött itt. A csa
lád Bácskában élő tagjainak .adataiból tudtam meg, hogy Zomborba ment 
lakni és az ottani ,,Arany Oroszlán'' gyógyszertárat vette meg. Az . itt 
marad.t .gyógyszertárnak pedig Molnár János volt bejelentett ··tulajdonosa. 
Az ekkorra már jó hí.rnév:re szert tett ,,Örieg patika'' tulajdonosa nemcsak 
mint kitűnő gyógyszerész volt közismert, hanem részt vállalt az akkori 
társadalmi és politikai élet irányításában js mint törvényhatósági bizott
sági tag. Országosan elismert megbecsülésének egyik tanúbizonysága az a 
gyűjteményünkben is meglevő kézikönyv, melyet 1887-ben Karlovszky 
Gejz.a okleveles gyógyszerész, egyetemi tanársegéd í.r·t. A ,,Gyógysze1--ész . . 

Közlöny'' kiadásában jelent n1eg. ,,A gyógyszerek magyar tudományos, 
népies és táj-elnevezései latin jelentésökkel egy·ü.t ·t'' címen. Ezt a művét 
Karlov~zky a következő szöveggel dedikálta az első oldalon. ,,Teki.ntetes 
l\folnár János urnak, Kecskemét sz. kir. vár·os Törvényhatósági Bizott
ság·a tagjának, Kecsken1éti gyógyszerészne1k igaz tisztelete és hálája je
léül a Szerző.'' 

Molnár János után MolrJ.ár Pál, m 1ajd Nagy Bertal·an mint bérlő · szere
pel a felsorolásban. Utána előbb id. TQth István, majd fia, ugyancsak 
Tó·th István gyógyszerész vezetése alá keriült a gyógyszertár egészen az 
J.950-ben bekövetkeze·tt államosításig, amikor is a 12/8. számot kapta. 

Az államosítást követő gyógyszertár-összevo11ás során sajnos Kec.skemét
nek ezt az első és legrégibb patikáját megsz,üntették, felszereléséből · pe
dig a rpegye területén lé·tesített új gyógyszertárak egy részét látták el, 
illetve egészítették ki. Itt említe~ meg, hogy az 1895-ben elkészült új 
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városháza nagytemplom f elöli sarkára átköltözött 
látható a Katon.a József 

ezen gyógysz,er1~ár első 
Múzeum egyik kiállító bútorának egy szekrénye 

termében (1. ábra). Amikor 
nagytemplommal szemben 

, ,, 
ievo 

innen, a városház.a sarkáról, az ugyancsak 
katholiklis egyház épületének sarkára köl

másik bútorzatot, amivel egészen megtözött át a patika, akikor kapott 
működött. Ennek egy szekrénye 

látható, mint régiséggyűjt·emé.nyünk egy darabja; 
központunk kultúrte1"mében 

,, , , . 
szunese1g 

benne pedig a 
radt edényzetből mutatunk be néhányat. 

1. ábra. Kecskemét első patikájának bútorából való ,,apácarácsos'' 
(Kiáll·ítva a Városi Nlúzeum„ba'ri.) 

barokk 

megma-

szekrény. 

Városunk második gyógyszer·tárára ''onatkozólag a kecskemé·ti levéltá1„
ban a következő adatok találhatók. 

Hajagos András gyógyszerész 1820-ban a Királyi Helytartó Tanácshoz 
azért folyamodik, hogy Kecskeméten ·állíthasson · fel gyógyszer·tárat. Ezért 
tehát ,, ... a városi tanács kihallgattatni rendeltetett a.z iránt, valjon a 
második patika felállításának szü:ksége· fenn forog, és tegyen véleményes 
jelentést." (Mármint a városi tanács a Helytartó Tanácsnak:) 

A városi tanács ajánló felte1„jesztést tett, aminek követ1keztében a M. 
Kir. Helyt.artó Tanács Hajagos András részére az új, és így második 
patika felállítását engedélyezte 1821-ben .. Az engedélyhez azonban a kö
vetkező feltétielek voltak kötve. 

1. ,,Hogy az oly helyen állíttassék fel, mely a nagy1közönség kényelmére 
szolgáljon." 
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2. ,,Hogy mindaddig, .míg a megyei o.rvos ált~l meg nem vizsgálta·tik, 
sem a címet kifügge·szteni, sem abból orvosi szereket kiad.ni nem szabad." 
P}.. patika a ·Római Katholikus Egyház pia.e melletti épületében állíttatott 
fel írja Balla feljegyzéseiben és Forgó György megyei orvos által 
történt megvizsgálása t1tán ,,Mátyá·s I-Cirály'' · el11evezés ala·tt 1821-ben 
megnyittatott és a .. közhasználatnak átac:latott." 
· H·ajagos András patikáját 1837-ben Mqllik. József gyógyszerész vette 
~eg, aki ezt a tény·t a váro·si tanácsnak be is jelentette. 

Mollil~ József után Angyal Antal lett a gyógyszertár tulajdonosa 1842-
ben. 1843 januárjáb1an ezt a \Tárosi tanácsnál bejelentette azzal a hozzá
fűzött kérelemmel, hogy a vár.os részére hivatalosan szükséges gyógysze
rek az ő patikájából szereztessenek be. Ekkor a tanács határozat.ilag ki
mondja, hogy ezentúl a város részére sz.ükséges orvosi szerek évenként 
felváltva sze1--eztessene·k be mindkét pati·kából. (1843. tan. jkv. · 70.). 
· Angyal Antal a fellelh.ető írások ta·nú_·sága .szerint hat évig műkö·döt·t 
Kec.skem~t.en. Tőle Scheffcsik István gyógyszerész vette át a patikát, de 
erre von~tkozólag a levél·tárb·a11. egyéb adat ;nincs, .mivel a ~etelepülést 
és a gyógysz·ertá~ átvételét a tanácsnak nem j~le.ntette be. Scheffcsiktől 
Mac·hleid Al.ajo:s \rette át a ' jó 11elyen ff.:kvő p·atikát és l"Övidesen fel is len~ 
dítette an.na;k for.galniát. Híressé tett · arck·ré~ével isn1ert nevet vívott ki 
magának és patikáján.aik orsz·ág's.zerte . . P.atikájának birtoklása az·onb·an i1em 
volt zavartalan. Erről tanúsk.odna~ a következő okiratok és feljegyzések,. 
melyeket a városi levéltárba11 őriznek és MachlEidnek a patika tulajdon-
.jogáért, illetve annak . gyökerez.ett vol·ta hivatalos elismertetéséért vívott 
küzdelm_eit tükrözik. . · · 

·,,„ · .. sietek ezen . fenndicsért rendelvény:t;lek e1eget t.enni, annál is in-
. 

kább, minthogy Kecskemét ·városáb·an 1853-i'k évi Novemb,er l~től az ide 
mellékelt örökvétel ári szerződés i1yc..'mán GyógJ7szertárt birok, mégpedig 
gyökerezett jog·gal ... Ez:ek után oda esedezem a . Tekintetes Szolg.a.bírói 
hivatalnál, méltóztas·sék · jelen bejelen.t:ést, · másként gyógyszertáram~ 
r:iak továbbr·a is gyökerezett jogú fe:nn állását ·elismerni, ·azaz az· en,gem 
gyógy·szertáramnak gyök1erezett jogábani megerősít.ését kérő f·olyamodáso~ 
mat az ille·tő helyre felterjeszteni. Tisztelettel maradtam a Tekintetes Cs~ 
kir. Főszolgabírói Hivatal alázatos szolgája IVIachleid Alajos gyógysze-
rész." · · 

Ezt a bejelentést ·kivizsgálás · vége·tt a Megyehatósá.g átküldte a város 
polgármest,erének, aki a . következő hivatalo·s jelentést küldte a szolga-. 
bírói hivat·alnak. · . 

, ,, . í • van szerencsém hivatalos tisztelettel jelent·eni, . hogy nevezett fo-
lyamadót gy_ökös jogá~ak bebizonyítására szükség.es- okmány megszerzé
sére · több ·ízben utasí,tottam. Ami pedig a _ gyógysze1"tár ugyan azonossá
gát illeti, az kérdés·en kíyüli, folyamo~ónak tul3.jdonává vált gyógyszer
tár, ugyan az a melyet f 1e·nt említ.ett Hajagos András állított fel. Kecske
mét, 18.56. januá:r 14-én Hajagos polgármester.'' . 

·Majd a szolgabírói hivatal újabb . sürgetésére a polgárme·ster az alábbia-
kat jelenti. · 

,, ... · jel€ntésem kapcsán van szerencsém Machleid Alajos helybeli gyógy
szerészne1k, gyógyszertár·a gyökös jogának elismerése és mege.rősítésére 
vonat.koz.ó · folyamodását ide mellékelte·n azon .alázatos vélemény.em mel
lett felterjeszteni, hogy azt jelenlegi tulajdo·nosa Ma.chleid Alajos min-
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den kéttség nélkül jó hiszeműleg vette meg, ennél. fogva, nehpgy ezen 
szegényebb sorsú család a folytonos ususból merített jó hiszeműségének 
áldozatául es·sék, igénytelen véleményem . szerint gyógyszertárának gyö
kös joga kegyesen elismerendő s megerősítendő ... '' 

A kellő alapossággal megszerkesztett levél így nagy segítséget jelent 
az utókor mostani kutatóinak. mert időrend.i sorrendben -hiteles · felsoro-, 

lásban találhatjuk együtt a patika t1J.lajdonosainak névsor„át egészen Ma-
<!hleidig. 

1887 novemberében Machleid Farkas ·Ignác gyógyszerésznek adtia el 
jó hírnévnek örvendő, kitűnő patikáját. · 

Farkas Ignác folytatta elődjének törekvéseit. A patikát . később l{özösen 
vezette fiával, Farkas Bélával, aki azonban 1937-b~n tragikus hirtelenség

,-gel szívro,ha:in következ.tében elhunyt. 
Mint n.agy V·adászembe1" dúvad- és patkányirtó szenekkel, mint szőlő- és 

gyümölcsterrnelő pedig növényvédő szerekkel és oltóvias·zokk~l növelte 
patikájuk jó hírét és egyben forgalmát is. Kastélyszerű villáját a Nagy
kőrösi úton árvaháznak akarta átadni. Megvalósításáról sokat beszélgetett 
€gyik jó barátjá,ral, Győrffy Pál ügyvéddel, akinek feljegyzései.ben. is 
szerepel ez a terv. ,,Náci bácsi'' közismert és kedvelt tagja volt Kacskemét 
társasági é1eténe·k is és sok anekdota, tréfa szerzőjeként ismerték. A helyi 
lapok külön rovatot tartottak fen11. számára . . Ebben finom íróniával szer
·kesztette ki korának közéleti f onákságai·t. 

Győrffy Pál ügyvéd összegyűjtötte Náci bácsi halála után azokat a 
tréfákat, . mókákat, aneikdot·ákat (illetve azoknak csak egy kis részét), n1e
lyek vele kapcsol·atban jártak közszájon. Farkas· Ignác saj11os a felszaba
,.dulást már nem tudta megvár·ni, mert 1944-ben váratlanul meghalt. Utána 
.a családtól Skult.éti József gyógyszer·ész vette bérbe a patikát. őt éri itt 
.az áll·amosítás, amikor is a gyógyszertár a 12/4. számot kapta és állandó 
.ügyeletes gyógyszertárnak jelölt·ék ki. Azó·ta többszöri átalakításon ment 
.át ez a több milliós értéket képviselő patika, de minden befektetés dacára 
.s .em siker.ült régi körülményei köz.ött alakítgatva kielégítő módon. kor
:szerűsíte-ni. Eredeti felszerelése, bútor·a a többszöri alakítás során meg
·csonkult, · jórészt tönkrement. Edényzeté:n.ek· néhány darabját régis€g-
.gyűjteményünkben őrizzük. · . 

A harmadik kecskeméti gyógyszertár · 1847-ben kezdte el működését 
:B·attlay János okleveles gyógyszerész helytartó· tanácsi jogosí·tványa ·alap
ján. ,,A. régi Városháza átellenében levő, azidőben Rosenthal Leopold-féle 
·bolthelyiségben állíto·tta fel ,,Szent Lél~k''-hez címzett gyógysze,rtárát.'' 
(1847, tan. jkv. 1878. tsz.). A sajátke.zű aláírásával ~llátott, 1726-ban ké
szült kémiakönyv gyűjteményi.ink egyik .legértékeseqb darabja. (2. ábra.) 

Battlay János a patikát 18.55-ben eladta Hand·tel Károly gyógyszerész
nek. (Róla később még lesz szó.) Tőle 1867-ben Katona Zsigmond vette 
meg. Az ő vezetése alatt ebből a bolthelyiségből 1895. augusztus l-én, a 
Lechner Ödön által tervezett és akkor be·fejezett új városházának Szent
.háromság tér felőli déli sarkára költözött a várossal kötött 20 évre szóló 
bérleti szerződés alapján (3. ábra). Érdekességként említem meg, hogy 
ug_yanennek az új városházának északi, tehát n·ag:y·templo~ f elöli sar
kán ka.po·tt hely.et hasonló szerződéssel a másik, úgynevezett ,,üreg Pa.tika'' 
is, amiről már sz:ó esett. · · 

Kat<)na Zsigmond · a századfo·rduló legelején betegeskedni kezdett, .és 

2.00 



2. 

• 

3. 

• 

ábra. Baumgartner gyógyszerésznek 1762-ben készült kémiakönyve, 
iap ján sa.játkezű névaláírását Battlay majdnem olvashaf,r,itlanná 

• 

melynek 
í1·t át . 

, 
cim-

áb1·a. Kato1ia Zsigmond plak.átja 1895-ből, melyben 
sarkára tö1·tént patika-átköltözést 

az akkor felépült új 
adja hírül. 

városháza 
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1902-ben befejezte küzdelmes, de eredményekben gazdag életét. (Életéről, 
n1unkásságáról külö·n fejezetb~n fogok me:gemlékezni.) Patikáját még éle
tébe·n átruházta Zsigmond nevű fiára. Erről t·a11úskodik egy miniszteri 
határozat is, mely a Katona család által megőrzött iratgyűjteményb·en 
van. 

Így tehát édesapja halála után folyamatosan léphetett annak örök·ébe 
ifjab·b Katona Zsigmond, aki -igyekezett a jó hírnevű gyógyszertár nép
szerűségét fenntartani továbbra is. Bár közéleti téren nem volt olyan 
aktív mint édesapja, páratl1an nyelvérzéke és sokoldalú nyelvismerete ré
vén annyira közismert volt, hogy nemegyszer még hivatalok is fordult.ak 
hozzá idegen nyelvű szövegek megbízha·tó fordításáért. 

A gyógyszertár laboratóriumában készített és saját cégjelzéssel forga
lomba hozott ,,Pepszin pasztillák'', ,,Szalmiák szálacsok'' az akkortájt na
gyon kedvelt ,,Seidlitz pezsgőpor'', ,,Magyar bajúszped.rő' ' és még sok 
más készítmény forg·alomba hoz.ása fűződiik nevéhez. (A készítmények 
dobozaiból, tasakjaiból gyűjteményün·kben is őrzünk néhánya·t.) A pati
kát azonban új helyre kellett költöztet,tLi, mert 1915-ben lejárt a várossal 
kötött bérleti szerződés. Ekkor a szemben levő régi postaépüle·t Szent
háromság-szobor felőli sarkára települt át ( 4. ábra). 

. . . -

4. ábra. A Katona-patika 1915-ben az akkori postaépület sarkán. 
Az emeleten dr. Szarvas András tüdőszakorvos röntgenlaboratórium.a. 

Ifj. Katona Zsigmondnak 1919-ben bel{övetkezett halála utá11 özvegye, 
mint ha·szonélvező bírt~ a pa.ti·kát tovább, de mivel nem volt gyógysze.részi_ 
.képesíté·se, kezelő gondnokként oklev.eles gyógyszerészeket alkalmazott 
egészen 1926-ig. Amikor leánya, Katona Margit befejezte egyetemi ta
nulmányait, mint teljes jogú okleveles gyógyszerész léphetett édesap ja 
ör·9kébe és átvette a gyógy.szertár vezetését. A pat.ik9.nak azonb·an 1928-
ban ismét költöznie kelle·tt, ·és ekkor került a jelenlegi Batthyány u. 7. 
számú házba. 

Katona Margit a vezetése alatt álló. családi patik§_ban lelkiismeretes, 
pontos munkájáv:al igyekezett a családi hagyományokhoz m éltó maradni. 
Az 1950 nyarán bekövetkez.ett állan1osítás után a rendelet éI·telmében 
senki sem maradha·tott saját patikájában, így Fehér Már·ia okleveles gyógy
szerész került a Katona patika élére. Nem s~kkal később Csorba Pálné 
gyógy·szerésznő · vette át a patika vezetését, míg végül, 1952-ben Lázá.r 
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János gyógyszerészt nevezték ki a most m.ár 12/ 11. számú gyógyszertár 
vezetőjévé. . 

Katona Zsigmond pa.tikáján·ak eredeti· fels.zereléséből a sok viszo·ntagság, 
többszöri költözé·s, háborús k·áro·sodások következtében ma már alig ma
radt meg valami. Egyedül az offícin.ai bútorzata eredet.i, melyet egy Zi-. 
monyi nevű bud-apesti n1űbútor-asztalos készite·tt és Lechner_ Ödön által 
tervez-ett váro·sház·ártak bútorával ·azon.ás kivitelű. Sajnos eredeti díszes 
faragványaitól, tornyocskáitól megfosztották az államosítás után tévesen 
értel·mezett, ,,minden régine_k elveté·se, me·gváltoztatása és a minden áron 
való új ke;r„esése'' során. Edényzetéből néhány darabot sikerült r·égiség-
gy.űjtemény1ünk számára megment1eni. · 

Ennek a ,gyógyszertárnak egykori t-ulajdonosainál azonb·a11 érdemes egy 
kissé részlet.esebben is időznünk . . Nem csak azért kell rólu.k meg.emlé
kezni, mert szakmájuk·at szeret·ni tudó, azt jól i·sme1--ő kitűnő gyógysze1--é
szek volta·k, han·em különösen azért, mert városunk életében, tár~adalmi 
és · kulturális fejlődésében is nagy szerepet vállaló,. sokoldalú, nagyszerű 
embereket ismertünk meg személyii~ben. 

Handtel Károly. 

Jogügyi szempontból az ipari üzletek közé sorolták a-gyógyszertárakat 
és a gyógyszeré·szetet is. (Hovatartozásunknak ez a kérdése még a mai 
napig is tisztázatlan·!) Ennek következtében éle·s különbség volt személy
jogú és reáljogú_ gyógyszert·ára·k között, mive~ a személyjogúakat nem 
_lehet·et.t sem el·adni, sell?- örökölni vagy bármilyen· más módon · át1"uházni, 
sőt még b·érbe a.dni . sem. . 

·Schédy Sándor, a Gyó.gyszerész Egyesüle·t akkori elnöke azt · sérelmes
nek tartotta és 1864-ben mozgalmat· _ indít~tt, hogy a Magyar Királyság
beli gyógysze·rtárak ugy.anolya11 . elbírálásban részesüljenek, mint a Lajtán
túliak. A rendkívüli fontosságú ügy természetesen me·gmozgatta a gyógy
szerészeket és tömegesen küldtéik meghatalmazásai1kat a Gyógyszerészi 
Hetilap Szer·kesz;tőségéb·e, ahol eze~ a·lapján e1készítettek egy alapos in
do1kolá·ssal alát_ámasztott kérvényt, melyet Kocianovich József gyöng)Tösi 
és Handtel Károly kecskeméti gyógyszerészek személyesen vi_ttek ·Bécsbe 
és adtak át az Udvarnál. · . 

Fáradozásu·kat siiker . koronázta, mert a hivatalos lap élén 1865 n1árciu-
s.ában meg.jelent az erre vonatkozó legfielsőbb határozat, i11ely sze.rint 
,,ő Császári és Királyi Apostoli Felsége több magyar·országi · gyógyszer·ész 
fölterj·esz·~·e·tt f olyamodása következt.é·ben legkegyelmesebben megengedni 
méltóztatott, hogy az 1859. évi dec. 20-án kelt iparrendelet 58. és 59 §-a a . 
magy1arorsz·ági szie.mélyes jogú gyógyszertárakra is kiterje·sztessenek.'' · 

Eredményes kö~benjárásuk te-hát segített a serelme,ket orvosolni. 
Handtel Károly 1886-ban mozgalmat kezdeményezett a kuruzslás és a 

titkos szerek árusítá:sa ellen.. Hogy ennek a mozgalomnak szükségességét 
és jele.ntőségét megérthessük, ismé·telten hangsúlyozo~, hogy minden 
eseményt a saját korába és körülményeibe hely,ezve · kell mindig elemez
nünk, vizsgálnunk. 

A gyógyítá·s és a kuruzslás a.kkoriban még szinte egybetartozott, ·hiszen 
hetipiacokon, vásárokon · a sátrakban kikiáltók hirdet.ték a k.uruzslók és 

. 

,,csodado~ktorok'' csalhatatlan varázserejű „ gyógyszereit, együt·t á1·usítvá 
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azokat a kamill·ateával, piócával, kőrisbogárral, tályoggyökérrel, az ópium
cseppekkel, ópiumpogácsával, vagy akár a morfiummal is. Ez a vétkesen 
könnyelmű visszaélés a gyógyítással és gyógyszerekkel még sokáig folyt 
titokban a közben megj1elent rendeletek ellenére is. Az 1871-ben meg
jelent és ·1872 márciusában már kötelezően életbe lépő I. Magyar Gyógy-:
.szerkönyv rendeletei is jó.r.észt még csak papírformát jelentettek. Régi
.séggyűjteményünk kö·nyvtárában őrzött ,,A magy.ar gyógyszerész·etre vo
natkozó törvények és sz1abályok gyűjteménye'' című könyv ide von1atkozó . , 
fejezetei is ezt tanúsítják. A könyv érdeke·ssége, hogy első oldalán a kö-
vetkező, barnult tin·tával írott szöveg olvasható. . . 

,, Tekint·etes Katona Zsigmond gyógyszerész úrn,ak, ba1--áti emlékül. 
A Szerző és Kiadó.'' Az pedig nem más, mint a már említett Schédy Sán
·dor. A szóban forgó könyve 1887-ben jelent meg, melynek 142-ik oldalán 
€Zt olvashatjuk. ,, ... Azon veszélyek. elhárítása céljából, melyek a gyógy
szerek, anyag és méreg áruczikkek korlátlan eladásából az ország l·ako
saira háromolhatnának, az országos közegészségi ·tanács meghall.gatása 
után e következők rendeltetnek: 2. §. Az I. táblázatban. fogl·alt és kizáró
lagosan gyógyczélokra használt sze:rek „csak gyógyszertári jog élvezetében 
·és gyakorlatában levő gyógyszerészek által · t·arthatók és árusíthatók el ... 

7. §. Titkos összetételű óv- és gyógyczélokra szolgáló szer.eket tartani 
és áruba bocsátani tiltva van ... '' Aláírás: Tisza Kálmán s. k. 

Majd ennek a rendeletnek végre.haj.tásáról, illetve végre nem hajtásáról 
értesülhe·tünk a tíz lappal hátrább olvasható felirati kérvény szövegében, 
melyet az Országos Gyógyszerész Egylet igazgatósága írt. ,, ... hat év múlt 
-el, mióta Nagyméltóságod ezen . üdvös í"endelete életbe lépett s ezen idő 
.al·at~ az Egylet igazgatóságának ~lég alkalma volt tapasztalni, hogy ezen 
rendelet azon szigorral, melyet az ügy fo·ntossága igé·nyelne, foganatosítva 
€s ellenőrizve nem volt; ma pedig már teljesen feledésbe ment, úgy hogy 
a kereskedők a gyógyanyagokat. és mérgeket nemcsak a vidé·ken, hanem a 
fővárosban is sz·abadon árulják a nélkül, hogy ezen szabályellenes üz,el
mükben bárki által háborgattatnának. A .rendelet ellenőrzése tehát telje-
·sen megszűnt ... '' · 

. Sajnos még sok hasonló és hiábavaló felszólalás hangzott el akkortályt 
·ebben az ügyberi. 

Történtek azonban pozitív megmozdulások is a rendelet végrehajtása 
érdekében. Erről tanúskodik ·a 154. oldalon közölt Bács Bodrog megyei 
alispán alábbi intézkedése is. · 

,, ... a visszaélések meggátlása érdem.ében egy, a járási főtisztviselő és 
járásorvosból álló és a gyógyszerész egylet egy tagjának közbejöttével 
szigorú vizsgálatok esz·közöltessenek és a jogosítvány nélküli árusok, ke~ 
reskedők és szatócsoktól cz.ikkeik elkoboz-tassanak, a jogosítvánnyal bírók 
pedig a rendel1et szigorú betartására· utasíttassanak ... '' 

Amint láthatjuk ·eme néhány sor szemelvény tükréből is, folyt a harc 
évekig, sőt évti;zedekig a -mérgek és kábítószerek szabad árt1sítása ellen. 
Ilyen megvilágításban értékelhető H·andtel Károly mozgalmának és har
~ának szükségessége és jelentősége, mellyel a gyógyszerészetnek kívánt 
megbecsülést szerezni és . elhatárolni a tudc1mányos alapokon való tény
leges gyógyítótevékenységet a felelőtlen, lelkiismeretlen és éppen ezért 
veszélyes, egészségre káros kuruzslásról. 

Törvényj·avaslat készült 1865-bén, melynek 47. §-a kimondja: ;,Hite-
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lezni a gyógyszerész senkinek sem tartozik, . de ha a rendelő orvos a. 
vényre azt jegyzi fel ,hogy életveszély forog fenn, a gyógyszerész hitel
ben adni is köteleztetik ... '' 

Bár jelentőségében nem nagy, de mégis említésre méltó, hogy ez a ren
d.elet intézkedik a ,,statim'' receptek:re kiadott. gyógyszerek árának be
hajtásáról. Handtel Károly kecskeméti gyógyszerész rámutatot·t arra„ 
hogy a .gyógyszerész humanitásból is kénytele·n sokszor hitelezni. Olyan 
kiegészítő intézkedést követel·t tehát, mely az ilyen gyógy·szerszámlá.k be
hajtását is lehetővé teszi. 

Gyógyszerészi és közéleti tevékenység i:nellett nagy szakértelem1nel és 
szeretettel foglal1kozott a Kecskemét-vidéki homokt·erületek hasznosításá
val, szőlő- és gyümölcsösök telepítésével is. Hogy eze.n tevékenykedésé-· 
nek mi volt a fontossága és jelentősége, láth~tjuk még utódának, Katona. 
Z·si.gmondnak részletesebben ismertetett életéből és mt1nkásságából, aki 
Handtel Károlyna~ nerr1csak a pati1káját, de a szőlő, gyümölcs és a kecske-· 
méti homok iránti szeretét is átvette .és részint folytatta, jórészt pedig 
újra kezdte a harcot, ~ küzdelmeket a korszellem, az einberi közöny és a 
természet erői ellen. Az utókor igazolja, hogy harcuk nem volt hiába-
való. · 

Katona Zsigmond. 

Kecskeméten a ,,homok hősei''-nek nevezték el azokat az úttörő fér
fiakat, akik a nagyarányú gyümölcstermesztő és szőlőtelepítő munkának 
az élén jártak és példájukkal. utat mutattak sok ezer kistermelőnek. 

A ,,homok hősei'' között vezető hely illeti meg Katona Zsigmond gyógy
szerészt, aki a város társadalmának egyebekben is egyik legtevékenyebb 
tagja volt. ö éppúgy mint a másik nagy magyar szőlész, Mathiász János, 
nem kecskeméti születésű, de megszerette a kecskeméti homokot és mind-· 
ketten itt érték el nagy szőlészeti sikerei·ket . . 

Katona Zsigmond a Szatmár megyei Vámfalu községben született 1828 .. 
május l-én. Korán árvaságra jutott, mert édesapját már ötéves korában 
elveszítete. 13 éves korában a · máramarosszigeti líceum növendéke lett. 
Iskolai bizonyítványa tanúsítja szorgalmát és kitűnő előmen.etelét. Eleinte 
a lelkészi pály.a felé hajlott, de barátja, ifj . . Brémer· János nagybányai 
gyógyszerész buzdítására a gyógyszerészi pályára lépett. Barátja gyógy-· 
szertárában négy évig működött gyakornokként, majd mint segéd; 1847-
ben Debrecenben vállalt állást. A szabadságharc idején önként beállt. 
honvédnak. 

A szabadságharc leverése utár1 a már 21 éves ifjú Pestre ment és az 
ottani egyetemen gyógyszertant hallgatott. 1850. július 27-én megkapta 
az egyetemtől gyógyszerészmesteri oklevelét, amíne'k elnyerése után új
ból három és 'fél évet töltött régi helyén a debreceni gyógyszertárban. 
Innen csak 1854 januárjában távozott, amikor elköltözött Borosjenőre· 
(Ineu, Románia), ahol megvette Állványi Károly gyógyszertárát. 1867 áp
rilisában azután a borosjenői gyógyszertárat eladta és Kecskeméten át
vette az ak·kor már jó· hírű Handtel-féle Szentlélekhez címzett gyógy-
szertárat. · 

Kecskemét bizonyos fokig csalódást okoz,ott Katonának ideköltözésekor. 
A város ugyanis lakosságának száma szerint már nagyváros volt, de mind 
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mind közigazgatásában, külső képében, társadalmi 
, 
es gazdasági be1"endez-

kedésében nagyon elmaradott. 
Ebbe a kecskeméti közéletbe 

megtalálta helyét a város ••• ,, 
]OVO 

Katona, aki kapcsolódott oele 
fejlődését m egindítani 

csakhamar 

élcsapatban. Első gondja, családjának elhelyezése 
kívánó értelmiségi 

után, gyógyszertárának 
Ennek megvalósulása meg

népes családja megélhetésének biz
újjáalakítás·a és forgalmának fellendítése volt. 
adta az anyagi fedezetet ahhoz, hogy 
tosítása mellett a közélet ügyeivel • 

lS f oglalkozzék . 
Katona tudta, hogy Kecskeméten már az idejövetele 

,, 
0 előtt, 1865-ben 

ren.deztek szőlő- és gyümölcskiállítást jó eredménnyel. Elhatározta tehát 
egy hasonló vagy még nagyobb kiállítás megrendezésén~k kezdeményezé
sét, mely eredetileg Kecskemét-vidéki lett volna, de később országos ki
állít ássá fejlődött ez a terve Országos Iparműtárla·t néven. A sike1-- érde
kében fontos volt a Bécsben 1873-ra ·kitűzött világkiállítás megelőzése . 
Nagy jelentőségénél fogva nemcsak a város, hanem a magyar kormány 
támogatását is megnyer·te. A megnyitó ünnepély 1872. aug. 31-én volt, 
melyen· Szlávy József mi11iszter is megjelent. Olyan ünnepség volt ez a 
korabeli feljegyzések egybehangzó véleménye szer·int, amilyet Kecskemét 
Kossut.h Lajos 1848 szeptemberi honvédtoborzó látogatása óta nem lá
tott. A kiállításról Katona ,,Emlékkönyi,''-et szer·kesz.tett, mely 12') oldal 
te1"jedelemmel 1874-ben a Kecskeméti Iparegyesület kiadásában jelent 
meg. 

Katona Zsigmond • • igazi hivatása 
, 
es kenyérkereső pályája azonban 

5. ábra. Kecskemét főtere az 1870-es években. A megjelölt épület a ,,Gyenes négy
Battlay-H andtel-Katona-szög'', mely 
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mégiscsak a gyógyszerészet volt, a1nit állandóan lel·kiisn1eretesen folyta
tott minden egyéb elfoglaltsága mellett. Gyógyszertára bent volt a város 
közepén az úgynevezett Gyene:s-négyszög ép:ületében, mely a mai Kossuth
szobor helyén állott és az J. 890-es é\1ek elején bontották le (5. ábra). Min
denkor nagy súlyt helyezett gyógyszertárának jó hírne·vére és országos 
vonatkozásban ís szívesen foglalkozott szakmai kérdésekkel. Ezen mun
kálkod.ása során egy Cascara Sagrada nevíí drogból előállított egy azono
san elnevezett gyógyszeres ké.szítményt, melynek ismerte.tését a Gyógy
szerészi Közlöny folytatásokbar1 közölte. Ezt az új nagy sikerű gyógy
szerét bemutatta· a Budapesti Országos Kiállítás Egészségü.gyi Csoportjá
nak 1885-ben, ahol mind orvosi, mind g)rógyszerészi kö1--ökben nagy _elis
meréssel fogadták. Gyógyszerészi jó hírn·eve évről évre nőtt. Dr. Baradl.ay 
János és Bársony Elemér ,,A magyarországi gyógyszerészet történet '' című 
munkájukban részletesen ismertették gyógyszerészeti, valamint közéleti 
szerepét és munkásságát. _Dr. Váry István pedig külön füzetben megjelent 
monográfiában írta meg Katona Zsigmond· élettörténetét. Ezekből az írá
sokbóJ. megtud.hatjuk, hogy a Magyar Gyógyszerész Egylet.nek már az 
alapításában is részt vett. 1879-ben beválasztották a vezetőségbe, majd 
később alelnöke· lett az Egyesületnek . . Sz.ámos szakmai közleméi1ye és 
cikke mellett a szórakoztató irodalommal is f<!glalkozott ,,Jázmin'' írói ál
t1év ala·tt. Sokoldalú munkálkodását betetőzte nagyarányú és Kecskemét 
múltjában nagy jelentőségű szőlőtelepítő mt1nkája. Jól tudta, hogy közis
mer ten nagy szőlőkivitel·ü11k melle~t jelentős mennyiségű szőlőbehozata
lt1nk is volt . Ezt a behozatalt kívánta feleslegessé tenni másik szőlőtele
pítő t ársával, Mathiász János·sal együtt azáltal, hogy elkezdtek olyan érté
kesebb szőlőfaitákat termelni, melyek a Kecskemét környéki homokon is 
jól teremnek és így szük.ségtelenné teszik a külföldi behozatalt, ami által 
javítják az ország külkereskedelmi mérlegét. 

A Helvéciai Szőlőszövetkezet megalapít.ás·a is Katon:a Zsigmond nevé
hez fűződ.ik, úgyszintén a j elentősebb szőlőtelepítéseiből alakult .ki a ké
sőbb Katonatelep-nek _elnevezett egész külterület. Katona n evét először 
csak a, szőlőtelep mellett létesített vasúi megálló vette fel, később azonban 
a környékén levő egész területet hivatalosain is l(atonatelep-nek nevezte 
eJ. a. város közigazgatási bizottsága. 

Szőlészeti és· gyógyszerészi munkásságának sokrétű összekapcsol.ásával 
egy ,,Hideg oltóviasz''-nak n evezett fatapaszt kísérletezett ki, amit az 
1900-i ,,Név és árjegyzék''-ben ismertete,tt. Készítményét a budapesti 
ezredéves jubileumi kiállításon. 1896-ban ,,Nagyérem''-mel tüntették ki. 
Sok meg.r end.elést kapott rá még külföldről is. Katon.a egykori iratai 
között ma is megvan egy f1~anciaországi levél, melyen ez a címzés olvas
ható : ,,Monsieur Hidegoltóviasz Fatapasz Kecskemét, Budapest mellett.'' 
Katona. közismer-tségének és az akkori posta leleményességének köszön
hető, hogy a levél eljutott a· címzetthez és eleget . tudott ·tenni a benne 
foglalt n1egrendelésnek. 

A századforduló évében betegeskedni kezdett a már 72 éves fáradhatat
la11nak ismert idős ember. Raj ·ta is b·eteljesedett a közismert mondás, 
mely szerint ,,Halál ellen nincs orvosság'' még a legjobb gyógyszerészek 
patikájában sem. 1902. márc. 18-án bekövetkezett halála osztatlan nagy 
részvétet kelte·tt nemcsak Kecskeméten, de országszerte is. lVIeleg hangú 
méltató cikkekben búcsúz·tattá·k ·a napilapokban éppúgy, mint a szaksajtó-
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ban. Halála alkalmával közölt cikkek felvetették egy emlékszobor fel
állításának gondolatát. A Kecskeméti Kaszinó vezetésével megindult a 
mozgalom, de a világháború és egyéb akadályok miatt elmaradt a kivite
lezés. A Gyógyszerészettörténeti Szakosztály kezdeményezésére 1969 ok
tóberében márvány emléktábla állításával rótta le a Gyógyszertár.i Köz
pont Igazgatósága várost1nk ezen régi ados-ságát. 

Kecskemét város negyedik patikájának felállítását 1886-ban a város 
közönsége határozta el. Ennek alapján a tanács pályázatot hi.rdetett a jo
gosítvány elnyerésére. Óriási érdeklődés mellett 19 okle\Teles gyógysze
rész folyamodott az új patikajogért. A pály'ázat megvitatása és elbírálása 
után végül is Bódogh Ferenc kecskeméti lakos, oklevele~ gyógyszerész 
nyerte el az új gyógyszertár felállításának jogát. 

A következőkben Balla János kecskeméti levéltárnok egykorú feljegy
zéseiben ezeket írja róla. 

,,A gyógyszertár AZ ISTENI GONDVISELÉS-hez cím alatt a Város alsó 
részén a Csongrádi-nagy utcában, az ó-temető utcának Csongrádi-nagy 
utcára dőlő alsó sarka mellett, Kiss Lajos elhalt ügyvéd özvegyéne-k há
zában 1887-ben felállíttatott. Majd ez a gy.ógyszertár 1892 novemberében 

• 

Szappanos László Csong.rádi-nagy utca 1. sz. ~1a·tti házába áthelyeztetett.'' 
Bódogh Ferenc 1911-ben elad.ta patikáját Horváth Ernő g)rógyszerész

nek, aki egészen 1919 őszéig vezette gyógyszertárát. Tőle Székely Sándor 
gyógyszerész vette meg ekkor, Horváth Ernő pedig átköltözött Nagy
kőrösre. 

Székely Sándor jó üzleti érzékkel b!rt és a patika vezetése mellett en
nek több tanújelét is adta, úgy magánéleti mint közéleti téren. Külön
böző társadalmi funkciót töltött be. A hitleri fasiszta rendeletek követ
kezményeit Székely Sándor sem tudta . elker·ülni. Internálták. ő azonban 
azok közé a nagyon kevesek közé tartozott, akik különös szerencsével túl
élték az egyébként mindenkj számára végzetes deportálást és annak min
den szörnyűsége után 1945 augusztusában hazakerült. Megrokkant egész
ségi állapot·a miatt a patika vezetését csak később tudta átvenni; gyógy
szertára azonban már működött a háború viharai után a Felcsiki testvér-. 
pár megbízható közreműködéséne.k segítségével. 

Az 1950 nyarán bekövetkezett álJ.amosítás után a patikát besorolták a 
Gyógyszertár Nemzeti Vállalatba és a 12/1. számmal látták el. Székely 
Sándor ezután bek_erült a vállalat Központjába, majd az állandó-ügyele
tes 12/4-es gyógyszertár helyettes vezetői beosztását kapta meg, ahol ha
l~láig működött. 

Sokan ismerték és szerették, mégi? ma inár csak kevesen tu.dj ák, hogy 
Kecskemétnek van a Bánk bán világhírű szerzőj én kívül még egy Katona 
József nevű értékes fia, aki nem jegyző, hanem gyógyszerész volt. Édes
apjának, Katona Zsigmondnak nyolc gyermeke közül öt fiú volt, közülük 
kettő lett gyógyszer·ész, Zsigmond és József. Zsigmondról már volt szó 
patikájával kapcsolatban. 

K·atona Józs.ef gyógyszerész 1904-ben kapta meg az engedélyt létesí
tendő patikájának felállítására. Alig öt év múltán azonban a nagy öröm
mel várt gyógyszertárat eladta a nála segédként működő Csorba János 
gyógyszerésznek, aki majd 1942-ben öccsére, Csorba Pál gyógyszerészre 
íratta át a tulajdonjogot. Közben az első világháboirú idején, míg Csorba 
János katona volt, .Podányi János, mint gondnok kezelte a patikát. 
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Csorba János egyre inkább a gazdaság felé ford~lt, ami talán jobb:an 
is lefoglalta érde·klődését mint a patika. Nagy szeretettel járt ki a tanyá
ra, ahol olyan ügyesen gazdá1.kodott, hogy termelvényeivel több kiá.llí
táson értékes díjakat · nyert. Ho·gy abban az időben minden gyógyszerész 
többé-·kevésbé gazdálkodott is, azon ma ne csodálkozzunk, mert akkor 
mindenki arra törekedett, hogy legalább 1 2 holdnyi kiskertje, a tehe
tősebbeknek pedig tanyás birtoka legyen. Cso·rbáék patikáját az államosí
táskor 12/5. számmal látták el, és Bács Béla gyógyszerészt nevezték _ki 
vezetőnek. Utá·na Temesváry György, majd dr. Pataky Mihály, jelenleg 
pedig Homoki Józsefné szerepel a · gyógyszertár vezetői11ek soráb·an. Az 
első tulajdonosról, Katona Józsefről azonban érdemes kissé bőveb1ben is 
megemlékezni. 

Katona _József ifj. Katona Zsigmond testvére volt, akiről már szó volt 
·városunk harmadik patikájával kapcsolatban. Szolid, csöndes ember volt, 
aki zárkóz.o.ttságából legfeljebb é1ett·örténetének naplószerű megírásában 
oldódott fel. Bár, amint ezt maga mondja, nem a nyilvánosságn.ak szánta 
írásait, inkább a népes család tagjainal{ emlékül. Mégis úgy vélen1 nen1 
követek el indisz,kréciót, ha ennek a drámai hangon megír't naplónak 
egyes fejezeteiből néhány sort idézek, .emberi közelségbe hozva ezzel a 
sorok íróját és korának e~eményeit. Önvallömásá.nak mindjárt az elején 
írja: ,,Csendes, zárkózott életet éltem, amit még fol{ozott édesatyám vas
fegyelme. . . majd másutt ... Édesatyám sokat vitt n1agával a bor
bási tanyára látva a gazdasághoz való hajland.óságon1at. A bo1--bási tanyá
ra járás és ott nyaralás volt gyermekkorom le.gkedvesebb emléke ... 
egyik legkedvesebb foglalkozáson1 a barkácsolás volt ... " (itt leírt néhány 
magakészítette munkáját). 
· A pati1kájáról önvallomásában többek közö·tt ezt írja: ,,Végre megkap

tam a régen várt gyógyszertárt s ez új örömet, boldogságot szerzett éle
tünkben. A Kecskeméti Friss Újság az alábbiak szetrint közölte ez·t a ránk 
nézve forduló pon·tot jelentő hír·t. Az ötödik gyógyszertár. 11 öbb íz
ben megírtuk, hogy a Vásári nagy utcá.t és a Vásári kis utcát összekötő 
Dob utcába gyógytár nyithatására a törvényhatósági bizot·tság közgyűlése 
engedelmet · kért a bel~ügyminisztertől, amit a.z meg is adott. Valamint 
megadta a közigazgatási bizottságnak is azt a jogot, hogy a gyógyszerészt 
megválaszthassa. Ma ejtette azt meg a közigazga·tási bizot·tság Benitzky 
Ferenc főispán elnöklete alatt, mind a húsz tagja jelen volt, senki sem 
hiányzott és a kilenc pályázó közül Katona Józ::;ef gyógyszerész egyhan
gúlag nyeirte el a jogot gyógyszertár berendezésére. Érden1es, finom lel
kű és előzékeny embert ért ez a kitüntetés, aki önmaga is rászolgált 
erre a bizalomra, de felejthetetlen emlékű édesatyja, Katona Zsigmond 
érd·emei is hozzájárultak ahhoz, hogy a bizottság n)inden tagja Katona 
Józsefre adta szavazatát. úgy értesültünk, hogy az új gyógysze1'>tár az 
őszre már késze·n lesz. '' Így írta m eg az akkori újság, de az éa:-tékes 
feljegyzések tovább tájékoztatnak. ,,A gyógyszertár rendezését, felállítá
sát a Klárika leányom emlékére írott könyvben örökítettem meg, ·így itt 
már nem ismétlem a sok örömmel, a.ggodalommal telt idők leír"ását.'' Írta 
Katona naplójában. 

És most lapozzunk bele _Klárika történetének há1"om drámai kötetépe. 
,,Örömmel kezdten1 meg új gyógy·szertáram rendezését, mely sok aka
dállyal járt, daczára, · hogy jó előre. gondoskodtam mindenről s még Zsi-
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gánál el·készítettem n.agyobb mennyiségben · é!- nen1 romló gyógyszereket. 
Az aszt·alos . késett az állványok szállításával, s ami még nagyobb b·ajt oko
zott, az első segédem megbízhatatlan semmi ember volt, nem tudott és 
nem is csinált sem.mit, s így minden reám és becsület.esen igyekvő, kész
séges gyakor·nokomra, Csorba Jánosra hárult ... " 

Néhány fejezettel odébb így ír Katona. 
,, ... én egy hűvös kamrában az érkezett ládákat csomagoltam ki, na

gyon átfáztam, s a sok hajlongásban derekam úgy megfájdult, hogy na
pokig mozdulni sem bírtam, s a gyógytár megnyitásának i.deje már ki 
volt tűzve. El volt.am keseredve ... mégis a gyógyszertár a kitűzött idő
ben, példás rendben megnyilt. Ekk()r mondta Ernő, 11ogy ha nem ·tudná 
min mentem keresztül, kétségbe ejtő lenne kinézésem, annyi11"a kime1--ül
tem, tönkre mentem.'' 

De t·együk félre most kis időre Klárika könyvei~, hogy yisszalapozhas
sunk a naplób·a önvallomásaihoz. 

1;So.kan azt hiszik, hogy nagyon szerencsés voltam, mert patikát kaptam, . 
pedig hát az S€m sikerült úgy, ahogy nagy ambitióval, rengeteg fárad-
sággal mintaszerűen meg_alkottam. Olyan. mintaszerűen rendeztem be, 
hogy Budapesten is iskolául szol.gálhatott volna s n1égis öt év múlva az 
volt a legjobb megoldás, hogy -eladtam, mert nem jövedelmezett a mun
kám fáradságomna-k arányában és mert a segédi v·iszonyok kén)~szerítet
tek erre. Tehát ez is egy nagy csalódás volt kedvesen tápl.ált reményeim
ből." 

A legnagyobb csapást azonban leányának, rajongva szeretett Kláriká
jának kora.i elvesztése jelentette számára. Er1~ő1 így ír a már idézett három 
kötetben fájdalmas emlékezéssel. 

,, ... csoda-e, hogy elveszítve minden örömem, boldogságom, büszkesé
gem, életem de.rűjét, öregségem reményét, vig·aszát, minden nemes törek
vésemnek czélját, irányítóját, tündöklő vezércsillagát, elvesztettem az élet
hez és a patikához való kedvemet ... '' 

Kifelé azonban mindebből a belső feszültségből, keserű tragédiából 
se.mmit vagy legalábbi·s igen keveset árult el Katona. Belevetette magát 
a gazdasággal való fo·glalkozás fájdalomcsillapító forgatagáb·a, melyhez 
való ,,hajlandóságát'' már édesapja is meglátta benne gyermekkorában. 
Tehette ezt annál is inkább mivel az apa által alapított Helvéciai Szőlő
szövet.kezetnek igazgatója volt. Katona József töb.bek l~özö'tt a Kecskeméti 
Közlöny 1921. március 16-i szán1ának címoldalán háromhasábos cikket 

·írt Bugac fejlesztéséről és hasznosításáról. Másik értékes inunkájáról ezt 
olvas·ha·tjuk ugyancsak a Kecskeméti Közlönynek 1930. január 21-iki szá
mában. , ... A szőlőszövetkezet sokolda.lú . és páratla.n munkaképessé~gű 
igazgatója, aki rengeteg elfoglaltsága mellett egy felbecsülh.etetlen értékű 
pomológi.ai gyűjteményt állított össze ... 128 színes gyümölcsképet és le
írást gyűj·tött egybe Katona József 'két díszes albumba, holott a leghíre
sebb német munka i.s csak 102 képet tartalmaz.'' 

Jelesked·e·tt azonban a művészetek pártolásával és lelkes támogatásával 
is, amit az alábbi, sok közül kiragadott cik·k is bizonyít. ,,A Kecskeméti 
Műpártoló Egyesületet ismét kitüntetés érte. Katona József igazgatót, az 
Egyesül·et agilis műtárosát meleg hangí1 köszönőlevéllel kereste fel a Nem
zeti Szalon elnö·ke, Gróf Andrássy Gyula, melyben megköszönte azt a fá-
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r:.ad-ságot nem ismerő önzetlen munkát, mellyel a tavaszon lezajlott ki
állítás létrehozásán fáradozott." (·Kecskeméti Lapok. 1926. aug. 4.) 

Nagy kezdeményező vitalitására és lelki finomságára vall az alábbi 
cik·ke. . 

,,A Kecskeméti Műpártoló Egyesület a képzőművészetekért folytatott 
harc.a mellett küzd, akciót indít Kecskemét város l{ülső szépítéséért ... , 
... a Műpártoló Egylet még szerény eszközökkel sem rendelkezik, csak 
a szép és a városunk iránti szeretet lelkesít, buzdít bennünket nehéz mun
kánkban, hogy valamiképpen felébresszük s ébren tartsuk a vi1--ágok sze
retetét, terjesztésé.t városunk díszítésében ... '' (K1ecskeméti Lapok. 1930. 
szept. 25.) . 
. Még oldalakon keresztül lehetne idézni a korabeli újságokból a cikkeket, 

melyeket ö írt, vagy amiket róla írtak. Befejezésül csak még egy magán
levélből idéz.ek, melyből megtudhatjuk, hogy· járványos időkben hogyan 
gondolták elejét venni a betegségek terjedésének. Egy naplój~ba ragasz
tott budapesti levél ugyanis így ' kezdődik: ,,Kedves Józsi, ezt a levelet 
erősen meg kell füstölni, mert olyan bor·zasztó náthás vagyok, hogy ha 
meg.kapják tőlem a kecskemétiek, az egész pi:acot széttüssze11tik ... alá-
ír·ás: Béla öcséd.'' · 

Patikájának további sorsáról még csak annyit, hogy a Csorba család 
fellendítette, jó hírét erősítette és nem lehetetlen, hogy az itt idézett új
sághirdetés is segített abban, hogy a város állat·gyógyászati cikkek tartá
sára kijelölt patikája lett. A hirdetés így szól. ,,BARKOL meggyógyít 
minden baromfi betegséget. kapható a Csorba gyógyszertárban.'' (Kecs
keméti Lap.ok. 1930. okt. 1.). 

A patikát az államosításkor 1.2/5. számmal látták el. A nagy városr.en
dezési átalakí.tások so.rán 1969-ben lebontották a környék házaival együtt 
és az új épületsor egyik házába kapott helyet külsőleg és belsőleg fel-
új~ tv.a. . 

A későbbie·k során Kecskeméten még hét másik patika is működött 
az itt említettek·en kívül·. Történetük anyaga hasonlóképpen fel van dol
gozva gyűjtemény.ünkben. Terjedelmes voltuk és történeti sz1empontból 
aránylag ,,fiatal'' koruk miatt itt nem térhetek ki ismertetésükrie. 

Jól tudom, hogy évtizedeket, sőt évszázadokat nem lehet néhány oldalon 
maradé.ktalanul elmondani, ezért úgy igyekeztem mondanivalómat össze
fogni, hogy minél színesebb,. sokoldalúbb megvilágításban mutathassam 
be azokat a korabeli eseményeket, kör,ülményeket, melye.k sok esetben 
döntően, de a hatás-kölcsönhatás törvényszerűsége révén mégis minden 
esetben befolyásolták gyógyszertáraink, g·yógyszerészeink élet- .és munl{a
körülménye·i t. · 

Az elmondottakb·ól az is kitűnik, hogy gyógyszerészeink között csu
pán ~ecskeméti vonatkozásban is több értékes ember~ a.kadt, a.kiknek szá
ma megsok.szorozódik, ha országos viszonylatban vetítjük ki ezt a fel
mérést. Olyan emberek voltak, a·kik ·a gyógyszerészi hivatásukkal járó 
mindennapi munkájuk mellett gya.kran tevékenykedtek olyan téren, is, 
ami nem következett foglalkozásukból. Napi munkájuk mellett tudtak 
mindig valami pluszt is nyújtani egyéniségükből. Talán jobban ráértek? 
Nem voltak ügyes-bajos dolgaik? 

Ilyesmit csa.~ a felületes szemlélő kérdezhet. 
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6. ábra. Kecskemét központjánal<:, térképvázLata az 1870-es évekből. Az 1 8. szá
mozott épületek ma már nem állnak, illetve a 7. és 8. másként va'!l átépítve. 

~z 1., 11., 111. számok a hár<..\m e~ső patika helyét jelölik. 

Egyéniségek voltak, akik a maguk kisebb, szűkebb területén bá1", de 
mégis jelentősen járultak hozzá szakmai tudásuk ha·sznosításával a gyógy
szerészet megbecsüléséhez, még ak.kor is, ha ez nem mindig juthatott é1"-
vényre megfelelő mertékben. . 

Nézzün,k f1el tehát nagy elődeinkre, ismerjük meg őket, munkásságukat, 
ápoljuk emlékeiket és kövessük jó · példáikat olyan ·szeretettel mint ami-

. lyen lelkesedéssel mt1tattak ők utat fáradhat·atl'.an munkás életükkel hasz
nos tanulságul . szolgálva az utókornak. 

ÖSSZEFOG LALAS 

. 
A szerző először vázolj.a azokat a történelmi és társa·dalmi körülményeket, amelyek 

befo,lyá:so!Ltá!k a .megye 1és K recslk·emét egészSié1gügyi vis·zony·adct. Élrti:nti a 1Jörölk i<lő1k, 
a kuruc k-0rsza.k megpróbáltatá.sokkal teli é·veiben a b·etegek :gyógyítás:a, ,gyógyszer
ellátása terén ·kia·lak1ult ·kényszerű kö·rülményeket. Levélt.árd. adato·k alapján ismer
teti Kecskemét gyógyszerellátási körülm·ényeit a patikan·élkü1'i időkből, majd az első 
keos'keméti . ·gyógyszertár !l1étriejöttét. Időrendi sorr:endbe·n tárgyalj.a a további négy 
leg.r.égti.·bb patika .kialakrulás.á·nak J{·örülményeit, részl·etesebben kitérv·e azoknak a 
gyógysze.r1észeknek életr.ajzá1"'a 1és munkásság,ára 'is, a'kik .a gyógyszerészetre és a 
város fejlőd.és·ére jelent·ős·ebb befolyás:s1al voltak. 
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IR·ODALOM 

1. Kecskemét Városi Levéltáir iratai. 
2. Balla J.: Feljegyz·ések. Kézli.:rat a K.ecskemiéti Városi Levéltárban levő gyűjte

mény1ből. 

3. Váry 1.: Katona Zsigmond élete és munkássága. Bács-1Kiskun me.gyei Nyomda 
V. Kecskemét, 1966. 

4. Szilády K.: Jeg.yzetek. Kéz:ir;at .a Keasfkleméti Vár.01si Levéltárban l·e:vő gyűjtie
m·ényből. 

5. Baradlay J.J · Bársony E.: A magyarors;zági gyógyszerészet története. Magyar 
Gyógy·szerész Egyesület, Budapest, 1930. 

6. Ré1gis1élg:gyűjteményrünk '.könyv- és ill'.'lat tára. 
7. Csa·1ádtagoik, hozzátartozók okmány.ad, levelei, közliése'i. 

Kecsl{;em·ét p.atikái alapítás!i i·dejük 1sor.rendjében: 

I. Szenth.áromság. 17 40. 

II. Mátyás király. 1821. 

III. Szentlél·ek 1847. • 

IV. Ist·eni gondvisel·és. 1887. 

V. Megváltó. 1904. 

VI. Kígyó. 1907. 

VII. Szent Erzsébet. 1911. 

VIII. Rákóczi, 1913. 

IX. Szent I:stván. 1922. 

X. Maigy.arok N.agyassZJonya. 1927. 

XI. Szent Lásziló. 1927. 

XII. 1950. 

V·ághi Gyö_rgy, Falt Antal. Al.apítók. 
(Ma már nem mű.ködik.) 
Hajagos András. 
12/·4. All.andó ü·gyeletes. 
Battlay János . 
12fill. Batthyány u. 7. 
B6dogh Ferenc. 
12/1. Csongriádi u. 1. 
Katona Jóisef. 
12/5. Gás.p.ár Andriás u. 
Zim.ay Pál. 
(.Ma má;r nem működik.) 

Karczag Lőri·nc. 
(Ma már nem műk1ödik.) 
Dr. Dömötö.r I1SJtván. · 
(M.a .már ·11-em műk·ödik.) 
P.auli 1Pé'ter. 
12/9. J ókaii u. 
Szabó László. 
12/3. Leninvár-0s. 
För.dó:s Lajo·s. 
12/10. Bajcsy-Zsilinszky u. 
Nagy László, Lázár János. 
12/12. Komszomol tér 7. 

• 

Lóránd, N. 

Die Ausbildung der Pharmazie und der Apotheken in l(ecskemét 

Verfasser schildert zuerst die historischen und gesellschaftlichen Umstande, \Velche 
die Gesundheitsverhaltnisse des Komitats und der Stadt Kecskemét beeinflussten. 
Er berührt die in den türkischen Zeiten, der Epoche der Kurutze, in Jahren 
voller Schicksalsprüfungen tim die Heilung der Kranken, ihrer Verso1„gung mit 
Medikamenten ausgestaltete, zwangsmassige Umstande. Auf Grund archivarischer 
Angaben legt er die Arzneiversorgungsverhaltnisse vón Kecskemét aus den Zeiten 
ohne Apotheke klar, sodann auch das Zustandekommen de~ ei·sten Apotr1eke der 
Stadt. Er verhandelt in chronologischer Reihenfolge über dic Ausbildungsums
tande der weiteren 4 altesten Apotheken, ausfi~hrlicher ei11gehend auch auf die 
Tat1gkeit und Lebensbesch1·eibung der Apotheker, die auf die Pharmazie und Ent
V\.'"icklung der Stadt einen .wichtigeren Einfluss geübt haben . . 
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