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LÓRÁND NÁNDOR 

ADATOK BÁCS-KISKUN MEGYE 

GYÓGYSZERTÁRI HÁLÓZATÁNAK KIALAKULÁSÁRÓL 

ÉS NEVES GYÓGYSZERÉSZEIRŐL 

A mai Bács-Kiskun megyei gyógyszertárak múltjá

val foglalkozó jelen munkámban vázlatosan ismerte
tem a megye gyógyszertárainak rövid történetét. Köz

ben kitérek néhány szóval egy-egy jelesebb gyógy

szerész életrajzának ismertetésére is. A megye gyógy
szertárairól, illetve gyógyszerészeiről azzal az elgon

dolással gyűjtöttem össze adataimat, hogy azokat egy 
helyen hozzáférhetőbbé tegyem. 

Minden kutatási területen érvényes az a szabály, 
mely szerint múltbeli vizsgálódásaink alapkövetel

ménye, hogy azt a maga korába és környezetébe il
lesztve végezzük. Ez indokolja, hogy munkámban 

röviden utalok arra is, milyen körülmények között, 

milyen környezetben és milyen társadalmi tényezők 
befolyás2. alatt fejtették ki tevékenységüket elődeink. 
Ahhoz tehát, hogy az itt elmondandókat megfelelő 

moz?.ikképpen állíthassuk össze, szükségesnek érzem 
elöljáróban vázolni azt a történelmi hátteret is, mely 

az anyagot megfelelő megvilágításba helyezi és talán 

magy~.rázatul is szolgál a ma már sokszor érthetetlen
nek tűnő motívumok helyes megértéséhez. 

Amikor pár évvel ezelőtt Bács-Kiskun megye 
gyógyszertárainak történetét elkezdtem feldolgozni, 
csal(hamar rá kellett jönnöm, hogy több vonatkozás

ban is kénytelen leszek munkám során más megyék 

múltjával és jelenével is foglalkozni. Megyénk mai 
területe ugyanis négy ősalapítású, később közigazga

tásilag átrendezett vármegyéből áll. 
1. Pest vármegye, melynek székhelyéül Pest várát 

jelölték ki. Ez a kisnemeseké volt, illetve a királyné 
területét képezte, mint például Kecskemét és közvet

len környéke. Behatárolni Pest megyét nehéz, mert 
a XIX. sz. harmadik negyede táján is még területé

nek északi részéhez tartozott Jászberény, Jászapáti, 

Jászladány, J ászkísér is. 
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2. Pilis vármegye, mely Visegrád megye néven is 
előfordul a régi oklevelekben és területe a későbbi 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyének a Dunántúlra 
eső részét foglalta magába. A visegrádi várnagyok 

főispánsága al2.tt állott. Visegrád vá1a egyideig orszá
gunk fővárosa, a. királyok székhelye, a m~.gy2.r korona 

és királyi jelvények őrhelye volt. 
3. Bács vármegyének a Duna- Tisza közének déli 

részét nevezték annak idején és határos volt Bodrog 
vármegyével. 

4. Bodrog vármegye területe mélyen a Bácskába 

nyúlt. Így Bács-Bodrog megyéhez tartozott többek 
között Apa.tin, Baja, Bács, Palánka, Szabadka, Zom

bor, Újvidék, Zenta. A felsorolt vármegyéken kívül 
voltak még önálló ispánságok és székek is, mint a 

solti szék, a csepeli ispánság, a kalocsai érsekség ke
belében alakult hontokai nemesi szék, vagy a fajszi 

nemesi szék, mely utóbbi a szekszárdi apátsághoz 
tartozott. Ide kell sorolnunk a jászkun kerületet, a 

kiskun területeket is, melyeknek külön közjogi hely

zete alakult ki. Megemlítem a Jászságot, a Nagy
kunságot és a Kiskunságot. A Kiskunság három vá
rost, nyolc nagyközséget és számos pusztát foglalt 

magába és három székre tagolódott : a halasi, a mizsei 
és a kecskeméti székre. Bár l(ecskemét városa nem 

volt a kunok birtoka. 

Pilis vármegye megszűnésének idejét pontosan 
nem tudjuk megállapítani, mert már korábban vol

tak Pest vármegyével közös intézményei, de csak az 
1492. évi országgyűlés említi, mint befejezett tényt, 

a két megye egyesülését. Hasonlóképpen a későbbi 

Solt megyét is az 1569. évi 52. t . c. még Fejér vár

megye solti székének nevezi, megjegyzi azonban, 
hogy Pest megyével való egyesítése szükségessé vált. 

Így az egykori solti szék a Duna jobb partjáról át
került a bal partra és a kiskun területek hozzácsato-



lása után jött létre Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, 

az ország legnagyobb megyéje. 
A felszabadulás utáni újabb területrendezés során 

I. Az egészségiigyi körülmények alakulása 

Ennek, a történelem során oly sokféle változáson átment 
területnek egészségügye és betegellátása is legalább olyan vál
tozatos múlttal rendelkezik, mint területének határai és köz-. , . . . 
igazgatas1 v1szonya1. 

A helytörténeti kutatók leginkább a települési adatok, nép
rajzi hagyományok felderítésével és a vizsgált helység politikai, 
társadalmi, művelődéstörténeti és szellemi kultúrájának múlt
jával szoktak foglalkozni. A felsorolt és kétségtelenül igen fon
tos kutatási területek mellett azonban megfeledkeznek az egész
ségügyi kultúra kialakulásáról, fejlődéséről, illetve annak tanul
mányozásáról és bemutatásáról. Talán azért, mert valami spe
ciális szakterületnek gondolják, pedig amióta ember él a föl
dön, beteg ember is volt és van, akinek gyógyításával, gyógy
szeres kezelésével már a legősibb korban is foglalkoztak. Bát
ran mondhatjuk, hogy az egészségügy, a gyógyítás és a gyógy
szerek története egyidős magával az emberiséggel. 

Tudott dolog, hogy a gyógyítás és a gyógyítószerek isme
rete, tudo1ná11yos alkal1nazási módja a népek kulturális szín
vonalának egyik fokmérője. A 11apjainkban egyre jobban fej
lődő néprajzkutatás művelői is voltaképpen akarva, nem akarva, 
lépten-nyomon találkoznak ilyen emlékekkel és munkájuk szo
rosan összefügg a gyógyítás múltjának kutatásával is. Számos 
régi népi emlék, szokás, babonának tartott hagyomány, növé
nyekhez fűzött név és monda eredete vezethető vissza az egy
kori gyógyítás ősi emlékeihez. Sokszor felismerhető - a múl
tat kutatva olyan, csak kuruzslásnak tartott - felcser, chyrurgus 
vagy sebészborbély tevékenység, melyet később elismertek. 
Abban a korban elismert gyógyítók kiváló tudományukat gyak
ran merítették a nép tapasztalt öregeitől, azoknak is homályba 
vesző táltosi, sámáni hagyományaiból. A vallás misztikuma és 
a gyógyítás még a kereszténység elterjedése sorá11 is sokáig 
összetartozott. 

A XI- XIII. században a papok, szerzetesek külföldön szer
zett ismereteik alapján kezükbe vették a gyógyítás, a gyógyszer
készítés tudományát és az általuk alapított kolostorokban, 
rendházaikban kórházakat, gyógyszertárakat létesítettek és tar
tottak fönn. 

A XVII-XVIII. század gazdag természettudományos fel
fedezései világszerte döntő kihatással voltak az orvostudomány 
és a gyógyszerészet fejlődésére is. H azánk közegészségügyére 
a XVIII. században legnagyobb újítást e téren a magyar királyi 
helytartótanács létrehozása és a nagyszombati egyetem orvosi 
kará11ak megszervezése hozott. A helytartótanácsot 1723-ban 
létesítették. Működése idején egészségügyi intézkedések egész 
sorát hozta és hajtotta 'régre. Ezek közé tartozik az 1738-ban 
életre hívott egészségügyi bizottság, melynek egyik legfonto
sabb feladata volt az akkoriban fenyegető járványok elterjedé
sének megakadályozása. A helytartótanács 1752-be11 elrendelte, 
hogy a törvényhatóságok szervezzék meg a megyékben, illetve 
a szabad királyi városokban a ,, városi physicus ordinarius'' -i 
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ennek a megyének déli részét vonták össze Bács
Bodro g megye északi részével, amiből a mai Bács

Kiskun megye alakult ki. 

állást, melynek feladatai közé sorolta a gyógyszertárak időszakos 
ellenőrzését is. Elrendelte továbbá, hogy ahol nincs, ott leg
alább a megyeszékhelyeken állítsanak fel gyógyszertárat. 1748-
tól magának tartotta fenn a gyógyszertárak adományozásának 
jogát, majd 1759-ben elrendelte, hogy a gyógyszerész a megyei 
orvos előtt köteles vizsgát tenni és csak ezután válik teljes 
jogú gyógyszerésszé. Meg kell állapítanunk azonban, hogy a 
helytartótanácsi intézkedések sok esetben megyei ellenállásba 
is ütköztek. 

Az elmaradott, kizsákmányolt tömegeket pedig a sok hábo
rúskodás és a pusztító járványok tizedelték. A hiányos egész
ségügyi ellátás a népi öngyógyítást és a kuruzslás elterjedését 
szinte kikényszerítette. Az életkörülmény természetesen döntő 
módon befolyásolta az akkori egészségügyi viszonyokat. Szak
képzett gyógyító csak elvétve akadt, azt a néhányat, aki valami
féle jó hírre tett szert, főembereink saját udvartartásuknak ki
sajátították, külön udvari gyógyszerészt, orvost alkalmaztak. 
Ha nagyon szükséges volt, szorultságból vagy bará tságból egy
másnak még ,,kölcsön'' is adták őket. Dr. Murányi egy ilyen 
esetet ír le az 1500-as évekből, amikor II. Lajos király udvari 
orvosát és a gyógyszerek tökéletesebb elkészítése érdekében 
még gyógyszerészét is elküldte a beteg kalocsai érsekhez. A 
királyi udvarnál pedig a hirtelen megbetegedett velencei követ 
napokig nem tudott sem orvoshoz, sem patikushoz jutni. 
Ugyancsak e munkában olvashatunk Csáky bíboros, kalocsai 
érseknek az 1700-as években élt kitűnő háziorvosáról, Hermann 
Andrásról is, aki egy besztercebányai gyógyszerésznek volt a 
fia és 1717-ben a Hallei Egyetemen szerezte meg oklevelét. 
Sok hazánkfia tanult abban az időben külföldön, ami nem 
annyira divat, mint inkább kényszerűség volt, mert jelentősebb 
tudományra idehaza nemigen lehetett szert tenni. Erről tanús
kodik többek között a Kecskemét Városi Levéltárban talál
ható Matolch Pál gyógyszerész kérvénye is, melyet 1731-ben 
nyújtott be a kecske1néti Városi Tanácshoz. Megtudhatjuk be
lőle, hogy akkoriban egyes városoknál szokásban volt kül
földre küldeni anyagi támogatással a tanulni vágyó orvos-, 
vagy gyógyszerészjelölteket. Ennek ellenében viszont arra kö
telezhet ték visszatértük után őket, hogy ott települjenek le és 
ott folytassák praxisukat, ahol őket anyagilag ilyen módon tá
mogatták. A kérvény néhány részletét érdekesnek vélem idézni: 

, 
,, Tekintetes Nemes Tanács. Erdemeim felett való nagy jó 

Uraim. Mivel az egész Nemes Apothecarusi Hivatal, el estünk 
után reánk szállott sok Nyavallyáknak orvoslása, úgy az egész 
Test egészségének meg tartására Isten és emberektül szerez
tetett . .. Azért, ítélem, T ekintetes Nemes Városom T anácsá
bul erre resolválván Magamat, hogy továbbra is jobban ad 
contentum perfectionálhassam, eképpen édes Hazámnak hasz
nossan szolgálni tudhassak ... hogy Hazánkban az Szépidő 
tőllem haszontalan el ne follyon, minden késedelem nélkül 
megindulni akarok. D e hogy illy költséges, hosszas Utazásom 



Hecti káról (Tbc) va ló né pi gyógyszerelő irat egy kiskun halas i 
kézirat gyűjteménybő l (1816 ). 

Peasant prescription for curing , ,hectic fever " (TBC) from an 
archive of manuscri pts at Kiskunhalas (1816 ). 

Hapowiolli peu.enT npoTHB lfaxoTI<H (Ty6epxy11e3a) H3 c6op
HaKa pYJ<orrace.H B KuUJI<yRxaname. (18 1 6 ro.n;.) 

és ottan Hellyben leendő Subsistentiám, ne1n kiilőmben fönt 
meg írt Apothecarussághoz kivántató könyveknek meg szer
zésekre, főképpen pedig ottan öt, vagy több avagy kevesebb 
esztendőkig kin maradni és igy az Académíai Anathomica és 
Medica Professiókat halván a D octorságban is magamat fun
dálni igyekezem, így ezeket magam erejéből el követni alkal
matlan vagyok ... méltóztassék illy terhes Szükségemet méltó 
tekéntetben vevén több Nemes Városok elkezdett jó szokása 
szerént bizonyos Pénzbeli assistentiával elő segíteni. Melly 
kegyes jó akarattyáért én is nem leszek háládatlan se feledé
keny . .. Bíró Matolch Pál Apothecarius." 

Gyógyszerészmesteri diplomáját óhajtotta tehát külföldön 
megszerezni a várostól kapott, illetve kért anyagi támogatással. 
Hogy mi lett a tanulni vágyó Matolch Pál további sorsa, arra 
vonatkozó adatot nem találtam, de általában sem az orvosok, 
sem a gyógyszerészek nem akartak állandóbba11 megtelepedni 
a Duna-Tisza közén. Átutazásuk, vádorlásuk során érkezé
süket hírnök által előre küldött röplapokon közölték a lakos
sággal, feltüntetve hogy milyen betegségeket tudnak gyógyí
tani és ott-tartózkodásuk ideje alatt hol, kinél fognak lakni, 
ahol felkereshetik majd a gyógyulni vágyó betegek. T öbb-

147 

. . 
-·~ 

' 
. 

• ~ -

'· .. 

" 

Biró Mat o lch Pál gyógyszerész 1731-ben irott kér vénye kü l
fö ld i tanulmányának támogatására. 

Petition of Pál Bíró Matolch, pharmacist, written in 1731 
asking fo r support in his studies ab road. 

3a.SisneH:ae anTeKap.si: bHPO MaTonx nana 0 IlOMep)l(I<e ero 
o6yqeH.aK 3a r paH11u.e:H:, HaTIHCaHttoe 1731 ro.n;y. · 

k:evesebb idő múltán azl1tán továbbmentel{, amint ezt az itt 
bemutatott Löffler S. graduált fogorvos híradásán is láthatjuk. 
A vándor orvosok működésének szabályozásáról a következő
ket olvashatjuk Kecskemét város tanácsi jegyzőkönyvében az 
1756 aug. 28-án kelt bejegyzésből: ,, ... ezen Ttes Ur üzen
teti, tegnap előtt tartatott Particuláris gyűlésen a többi között 
olyan intimátum pl1blikáltatott a Fölséges Királyi Helytartó 
tanácstul, hogy ennek utána a vásárokba alkalmatosságaival 
ne más kiáltó D oktorok engedtessenek a sátorok föl állítására, 
hanem akikk Fölséges Asszonyunk rendelése szerint Confiteor 
Borbély Uramtól legyen testimoniálissa, mivel azon Ur fogja 
az or·vosságaikat meg vizsgálni, hogy ne lehessen módjok 
holmi allyas emberekk a pénzt a néptül haszontalanul ki tsalni. 
!(érik a mezővárosok Bírái, köteleztetnek a Fölséges Asszony 
abbéli kegyelmes rendelésében magukat alkalmaztatni és azon 
Kiáltó Doktorok leveleiket megvizsgálni és ha Conf iteor Bor
bély Uramtól testimoniálissuk ne legyen tehát ne engedjenek 
nekik a vásárokban sátort vonni vagy amint szoktak, Theat
romot föl állitani . .. '' 

Úgy vélem, az idézett szö,regből kommentár nélkül is sok 
mindenre kapunk magyarázatot. 



~~~~®~~~®@@~®~~~~@~~®~~®~ 
~ H Í R .A D Á S. ; 
ft) . ~,.._ . tj 

:~ A z 11lí1bh irw. s1. crcnl~~j6llek la1~tj n jo l e u~l1et11_i , a' Fö N~mcss~g- ~ 
· ~) ui-11 ..>s Cll. lí.. I\atona~agnal\, s<>t az egcsz t1s1.telot re 1nol,tó 1'ö· 
(!: :z<•t. st'.;!( 11 C1k, hogy e) n1int esm6re_tes F' og o • v o s'. n1!nd fog - és~ 
{i fúj . lújllfilmahhn ~1 !1ínl_<?dó,kn;lk bizonyos or~osló ke~zscgéL és tudo· tj_) 
á-- n1 fi 11 y•\S n1cste rseg ét •tia 11 IJa . . · . ~ 
~ Nem csak a" i fjnk)111k és ferserdiílteknel1 , h 11ner:n a n1qgag-
i9 "'<>t t vén el1.uel\ fo12:IAjjásaika t is i.Ueg ' tudja n ern csak orvosolni, ha· 
®, ~cn1. a' f~gal1nak ~nel'el:l.ed~s~ket _, és, a ' f!\jjós sznjjaknak t isztaságo·@. 
.t..í::'l kat is szcpe.n helyre h ozni cs e\tg!lz1ta n1. ~ 
~ 'f oTá bbá az eltörlt fogal<at , a' megmaradt 1·othadást, f9g. ~ 
(t) gyökeret, a' n1ellyel:t szörnyű JS<>kolbéli kíno ka t , büdl\ss6„et , <la· ~ 
(G ganato t és tsöveket ohoznak, rövid idéi alatt .meg is gy6g y1Lja. ~ 
a:'\ · A' fogmázat . vagy az úgy nevez<> lt b o rkö vet, m e lly a'. fo •.tj) 
~ gaknal1 [u·tal!Das , mi~·el a.1;oka- ~ n1eg'.ek.e t íti, a· f~g hú~át le nyo rn• ~
~ Yán megvérz1, és genettsegesse teszi, ugy hogy a f<>gak rnegod va. l:;t! 
~ sodnak, és loga ak. E1:ellet is 1negtisztogat ja , és megerössiti. . ~ 
~ 'Továbbá plombírozza az. od vas fogakat , út;y hOf!Y sok l'4iil. 
~ esztendőkig eltartanak , és sem r osz. szagot, sem fajdalma t n e n\ ~ 
~ okoznak. . ~)' 
~ ;: A' x i hitllott fogak' qelyébe újjakat és tsinosokat á lll t bé , t!if, °"' m ellye l\ a' tern1észet i fog~khoz tökéle~esen hasonlók, 4's még i& ij 
~ ki n em l ehel az(lk a t szedni. ~ 
~- L eh e l ö nálla a' fogai;' fáj dal m ai ellan azol1n:1ll m ngörzésel1- \11'" 
(fil re cons~r\'aliva és praese rva tiva szcrel; et ,-ftsfirlani, tudn ii llik fo~11k'@ 
~ fájdalu;iai~ enyltíto szer~kel , f?g t i~l1 túrá h '1 l a: l'y eng e fllghús~k- ti 
~ n a k erO~Sttésckre, fogp<?,_rol\a~ IS' . a n1eJlye~ a .foga l1a.t 1gen l l~Z· ll:aii.'I 
~ tán, csinosan gyönyöru szep_ feJél'en tartJ6.k .ugy mint az ala- ""-" 
ttl 1Jiistrom. · tJJ 

1 . ~ ~~ ~ '~-~"-7L. *'.!-
~~ ... IYIJ,-vl~~-- ·~ @ . ~ 
~ · . -L öffler S. Gradu(dt Fog-Orvos. ~ 

ij)~@~@~~~~~~~~~@@~~§t·1& .~,~~;i1@~ 

Vándor fogorvos é rkezésének híradása a XVIII. századból. 

Notice of the arrival of an it i nerant dentist, 18th centu ry. 

J13semeHHe e 18 BeKa 0 IIpH6bITHH CTpaHCTBYIO~ero 3y6-
Hor o spa1.fa. 

Igen érdekes adatokat találhatunk Csaplovics János: Tudo

mányos Gyűjtemény c. munkájának II. kötetében, mely 1822-
ben Pesten jelent meg és a következőket írja többek között 

a 7. fejezetben : ,,A Magyar Országi Patikákról. Nem utolsó 

Statisticai és ethnographiai kérdés, hány Patika találtatik ez 
vagy amaz Országban? és melly proportióban áll ezek száma 
a népesség számához? 

Honnunkra nézve még sehol legkisebb nyomát se találtam 

annak, hogy valaki a mi érdemes Iróink közül annak meg
fejtésével foglalatoskodott volna ... " 

A szerző ezután megyénként sorra veszi és 12 kategóriára 

osztva ismerteti az ország patikáit. I tt most csak a jelenlegi 

Bács-Kiskun megyére vonatkozó részekből idézek: ,,I. Osztály 

29 Patikával. 1 Pest Vármegye, ahol nevezetesen Pest Városa 

9, Buda 8, Vácz 2, Kecskemét 2, Ó-Buda 1, Sz. Endre 1, Gö
döllő 1, Ráczkeve 1, Soroksár 1, Czegléd 1, Nagykőrös 1, 
Kalocsa 1, Patikával 13 helyen." 

A további vármegyék között a VI. osztályba sorolta Bács 

vármegyét Baja 1 patikájával, majd a IX. osztályba a J ászsá

got és a Kunságot Halas 1, Kunszentmiklós és Félegyháza 
1- 1 patikájával. Feldolgozásának lényegét így foglal ja össze: 

,,Illyen szükséges intézetek alkalmatos használása nem annyira 

függ azok mennyiségétől, mint sem az ő több helyeken való 
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Minden betegséget gyógyító ,,Elet elixir" ismertetője 1730-ból. 

Booklet on an ,,elixir of life'' curing all sorts of diseases, 1730. 

Ű3HaI<OMJieHHe e <<3JieKCHpOM )l(l{3HR>> ne'fa~HM Bce 6o
Jie3HH. (1730 r) . 

lététől, mert annál alkalmatosabb a népnek az Orvosságokér t 

járni, mennél több helyeken találtatik a Patika. Méltó tehát erre 

is figyelmünket függeszteni és a Vármegyéket arra nézve meg
tekinteni.'' 

Habár eme régi, megszívlelendő intelem alapján is patikáink 
történetét megyei viszonylatban szándékozom ismertetni, a 

névsorba szedett helységek gyógyszertárainak tárgyalása előtt 

kiemelem a megyeszékhely, Kecskemét patikáinak és neves 
gyógyszerészeinek történeti ismertetését, mert a mai Bács

Kiskun megye legrégibb nyilvános gyógyszertárát itt létesí
tették. 

I . sz . táblázat 

A megye gyógyszertár hálózatánakfejlődése 1970-ig 

Időszak alapított összes Megjegyzés 

gyógyszertárak száma 

XVIII. század 
1741- 1750 1 1 Kecskeméten 

1751- 1760 0 1 
1761-1770 
1771-1780 
1781- 1790 
1791- 1800 

0 
0 
1 
1 

1 

1 

2 
3 

Baján 

Kalocsán 



XIX. század 

1801- 1810 
1811- 1820 
1821- 1830 
1831- 1840 
1841- 1850 
1851- 1860 
1861- 1870 

1871- 1880 
1881- 1890 
1891- 1900 

xx. század 

1901-1910 
1911- 1920 
1921- 1930 
1931-1940 
1941- 1950 
1951- 1960 
1961- 1970 

1 
2 
1 
4 
4 
2 
2 

3 
10 
13 

8 
11 
20 
6 
6 
7 
1 

4 
6 
7 

11 
15 
17 
19 

22 
32 
45 

53 
64 
84 
90 
96 

103 
104 

Kunszentmiklóson 
Kkhalas és Kkfházán 
Kecskeméten II. 

A szabadságharc utáni el
nyomás visszavetette a fej
lődést. 

A reformkor törekvéseinek 
megvalósulása éreztette ha
tását. 

A II. világháborút előkészí
tő politikai helyzet vissza
veti, ·a megindult fejlődést. 
A felszabadulás után a szo
cialista egészségügy a nyil
vános gyógyszertárak sza
porítása helyett a távoli kis 
települések, tanyaközpon
tok jobb gyógyszerellátása 
érdekében a kézigyógyszer
tárak számát növelte. 

A kimutatott 104 gyógyszertárból államosítás után össze
vontak, illetve megszüntettek 22 gyógyszertárat, így jelenleg 
80 nyilvános gyógyszertár működik a megyében. A számszaki
lag mutatkozó 2 patika különbözetének oka, hogy az alapítási 
időszaknál Foktő és Borota alap ítási, majd megszűntük után 
újra létesítési időpontjuk is fel van tüntetve. 

II. Kecske111ét gyógyszertárairól 

Kecskemét vidéke már a népvándorlás korában is lakott volt. 
Hornyik János, aki városunk történetét is megírta, állapította 
meg : ,, .. . a magyar nemzet beköltözése óta korunkig eltelt 
közel ezer év alatt Kecskemét általában tízszer építkezett ... " 
De érdekes adatokat találunk Balla János egykori kecskeméti 
levéltáros feljegyzéseiben is. A gyógyszertárakról a követke
zőket olvashatjuk: ,,Kecskemét város újabbkori történetének 
egyik nevezetes részét képezik a gyógyszertárak keletkezése, 
felállítása és tulajdonosaik megnevezése . . . " 

Balla adata i szerint Kecskeméten az első gyógyszertár tulaj
donosa Vághy György orvos volt, al{i Falt Antal gyógyszerészt 
bízta meg gyógyszertára kezelésével és ezért fizetéssel látta el. 

Vághy előzőleg Pesten lakott és Kecskemétre költözését 
magasrangú urak is támogatták. Szeleczky báró pl. így írt a 

149 

• 

HÁZI 
-~; KÚLÖNÓS· 

·G 0 K, 
MELLYEK 

Az Orvoiok nélkül fzúkólkódó · , ·.,,r-
betege~k ed ó k o e k vi~afztalására kö-

vetkező-képpen a' bet\1k rende 
fzerént kll:lón k Món 

• 

. 

Nyomtatáfokból, és lráfokb61 
fztdettek egyben • • 

if- .- ' . ;; 

- . - ';. . 

NYOMTATTATOTT 
-"'!!!!~~~~ ~~~- „ .• 1...., ~ ,... ... - __ _,,_, ___ ..... __ ... „. ;..;.;.;.;, 

Kolo1váratt; A' POS PÓ i< 1 Bc:túk.ket, 
.· 178s. ECzttod. 

• 

O r vosi t anácsadó könyv 

Medical consulting book. 
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város bíráinak: ,, ... Doctor Vághy Uram valami kis apothecát 
ktek(kendtek) Városában akarván fel állítani és olykor maga is 
ottan lenni, többéről pedig ahhoz értelmes emberit ottan tar
tani, kért engem, mellette interponáljam magamat midőn ezt 
végbe viszi, ne terhelnétek eő kelmét valamely adóval vagy 
porciózással ... Pest. 20. jún. 1744. báró Szeleczky Márton." 
Vághy doktor pedig egyik levelében ezt írta: ,, ... és mind 
ekkorig oly jól folynak dolgaim, hogy a nmgu (nagyméltóságú) 
gróf exellentiája Koháry András kegyelmes úr jóvá hagyta 
házacska hely eránt lévő instantiámat. Patika egy városban 
bizony közönséges jó, mert hasznára van a tartománynak 
. '' lS . •. 

A hivatalos nyilvántartások alapján úgy tudjuk, hogy Kecs
kemét és a mai vármegye első gyógyszertárát 1740-ben alapí
tottál{. A patika későbbi cégjelzéses gyógyszeres üvegeibe is 

, 
ez az évszám van bemaratva. Am az itt idézett levelek hiteles-



sége arról tanúskodnak, hogy még 1744-ben is csak előkészüle
tek történtek annak az orvosnak ide költözésére1, aki majd 
tulajdonosa lesz az első patikának és a már említett ,,ahhoz értel
mes emberit'', azaz Falt Antalt provisorként alkalmazza. Fel
tevésem szerint a tévedés oka az lehetett, hogy a tényleges ala
pítási év 1746 volt és az esetleg rosszul írott, vagy olvasott 
6-os számból lemásolva lett 0. Bár az sem lehetetlen, hogy 
valamelyik későbbi tulajdonos akarta patikájának múltját, na
gyobb tekintélyét emelni azzal, hogy azt a pár évet lekerekí
tette 1740-re, ami azután átment a köztudatba. Nyilvános gyógy
szertárként azonban 1766 óta szerepel. ,,Szentháromság'' el
nevezéssel. 

Falt Antalról a következőket tudhatjuk meg Sziládi Károly 
egykori kecskeméti levéltáros feljegyzéseiből: Iglón született 
1720. május 10-én. Apja Falt Mátyás szabómester volt. A 
gyógyszerészi mesterséget 1740- 41-ben tanulta Brünnben a 
jezsuita rend gyógyszertárában. 1742-ben Znaimban, 1745-
47-ben Esztergomban volt alkalmazásban, mint gyógyszerész, 
majd 1748. június 26-án Kecskeméten Vághy György orvos 
felfogadta provisorának házi gyógyszertára kezelésére. Latin 
nyelven megírt egyezséglevelük így szól: 

,,Ketskeméthini die 26. jún. 1748. Dominus Antonius Falt 
apothecarius Provisor meus habebit annuum salarium sexa
ginta florendt cum hospitio et omne septimana octodecim 
grassos pro mensa, die Solis toto die unam mediam vini 
Ketskemétiensis et diebus festinis majoribus habeat tantum 
praeter istam solutionem nihil uti juramentum scripto et ore 

d d. '' e tt . . . 
Tehát: ,,Falt Antal gyógyszerész úr a provisorom évi hat

van forint fizetést fog kapni lakással és minden héten tizen
nyolc garast étkezésre. Vasárnap egész napra fél mérték kecs
kemét i bort és a nagyobb ünnepeken ugyanannyit . Ezen rizet
ségen kívül nem jár semmi, csak ami a szerződésben írva és 
szóban megadatott ... Szorgalmas és jámbor lesz, mint kez
detben és ha megnősülne se merészeljen a pénztárból vagy bár
honnan valami tilosat elvenni tudtom nélkül. Kijár neki a 
gyógyszerészi privilégium és ha egy év után nem tetszik neki 
maradni, utódja jelenlétében kap kielégítést. Minden fél mér
ték hajmosóvíz után kapjon egy garast, de úgy, hogy pontosan 
jegyezze, mennyit adott el." 

A szerződés pontjaiba foglalt feltételek ma már bizony fur
csának tűnnek, pedig még az 1930-as években is alkalmaztak 
gyógyszerész provisort olykor családtagként lakással, étkezés
sel a kialkudott fizetés mellett. A szerződésben említett haj
mosóvíz eladott mennyisége után pedig úgy látszik jutalék 
fejében kapta a szóban forgó garast. 

1 Vághy doktor a város vezetőségéhez írott egyik levelében a 
tervezett patika és lakása helyét így jelöli meg: ,, ... a 
vendégfogadóhoz közel egy kis dombon patkoló lovaknak 
katocza van, hol ott építhetnék haljékot s könnyebben 
subsistálhatnék cselédeimmel ... " A körülírás alapján ez a 
hely a Nagytemplom mögötti ,,Obester ház'' néven ismert 
épület közelében lehetett. Az ENTZ G.- SZAPPANOS 
J.: Kecskemét c. könyvében a 22. sz. képen közölt 1820-
30-as évekből való várostérképen ez a hely a Nagytemplom 
és a régi városháza között akkor még fennállott épületben 
van felti.intetve. 
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Falt Antal t1tán a gyógyszertárat Baumgartner Ferenc vette 
át, akit 1766. jan. 31-én vettek fel a város lakosai közé és az 
akkori tanácsi jegyzőkönyv szövege szerint ,, ... mesterségé
nek gyakorlására engedély adatott, de patika fel állításától el-

·1 '' ti tatott ... 
Valószínű tehát, hogy Falt Antalnak 1770-ben bekövetkezett 

haláláig is már a patikában működött és zavartalanul átvehette, 
vagy megvehette azt. Hogy hogyan és mikor került tulajdonába 
a patika, arra eddig még csak egyetlen utalást találtam. Hor
nyik János kecskeméti levéltáros jegyzőkönyv másolatának 
tanúsága szerint ugyanis Baumgartner Ferenc a házával és a 
városon kívül fekvő kertes földdel együtt már mint saját 
gyógyszertárát adta el az 1798 július 23-án kelt szerződés sze
rint Buttinger Ferenc gyógyszerésznek, amire azonban a ható
sági engedély csak 1798 dec 21-én jött meg. 

Buttinger Ferenc Szabolcs megyében, Szentannán született, 
diplomáját 1791 július 11-én nyerte el, kecskeméti lakosnak 
pedig 1798 decemberében vették fel és 32 éven át állt a város 
egészségügyének szolgálatában, 1830-ban 67 éves korában halt 
meg. Sírja a kecskeméti Szentháromság temetőben van a ra va
talozó épülettel szemben és a következő felirat olvasható sír
kövén : ,,E sírhalom födözi Nztes Buttinger Ferentz Urnak 
Tudós Gyógyszeresnek és a Választott Polgárság É rdemes 
Tagjának Hamvait mellyeket 67 évekig tartó földi Pálya után 
1830. eszt. Aug. 22-ik én a Köz Szeretet bánatos könnyekkel 
ez örökös Nyugalom helyre késére. Hálaadó t iszteletül azok-

, 
nak szeretett Vérei e gyász Emléket Aldozzák." 

Levéltári iratok alapján a gyógyszertártól még a következő
ket tudhatjuk meg. Egy 1856-ban kelt átiratban H ajagos polgár
mester részletesen ismerteti a gyógyszertár tulajdonosainak 
névsorát is. Idézek belőle : 

,,Kecskemét Város Polgármesterétől ... Baumgartner Fere11c 
gyógyszerész A alatti jegyzőkönyv i kivonat sszerint 1766 ja
nuár 31-én Gyógyszertár nyitására hatósági engedélyt nyervén 
e kérdéses gyógyszertárat felállítá 2, a B alatti jegyzőkönyvi 

kivonat szerint 1798 dec. 21-én hatósági engedély mellett a 
gyógyszertárt Buttinger Ferencz gyógyszerész sajátjává tette, 
már akkor magának kész pénzen vásárolván meg Nevezett 
Buttinger Ferencz e kérdéses gyógyszertárt halomásig birván, 
annak özvegye halomásával a C alatti hiteles másolat szerint 
örökösei között eszközölt szerződés útján 1837 február 1-én 
átvette Buttinger Imre okleveles gyógyszerész3, ettől 1847. jan. 
2-án Juhász Sándor ... majd 1853 szept. 16-án Szentkúty 
István és végi.il 1855 július 29-án 17,000 pfton megvette Mil
hoffer Károly ... Miután e gyógyszertár még 1766-ban állít
tatott fel s így a normális 1799-ik évet nem csak felállításával, 
de az alapító Baumgartner Ferencznek 1798-ban történt üzlet
joggali eladásával már adásvétellel is tényleg megelőzte s az 
óta gyökeres jogon ötször adatván el, mindannyiszor az eladott 
üzletjog gyökössége hosszas és tényleges használattal több rr1int 
fél századon kereszti.il megerősíttetett, ez oknál fogva e kér-

2 Ekkor lett nyilvános gyógyszertár Vághy doktor eddigi 
házipatikája. 

3 Ennek a Buttinger családnak egyik leszármazottja a későbbi 
lajosmizsei Buttinger gyógyszerész is. 



déses gyógyszertár gyökösségi joga véleményem szerint kegye
sen megerősítendő és jóvá hagyandó miután a városi népesség 
túlszaporodása s a községi mindinkább fejlődő civilisatio miatt 
ötszöri végeladáson ment keresztül e gyógyszertár vételára is 
mind annyiszor emelkedett ... " 
Ebből a polgármesteri fe terjesztésből azt is megtudhatjuk, 

hogy a gyógyszertárak átruházása jogi problémákkal is járt, 
mivel a személyes jogú gyógyszertár sem eladható, sem örököl
hető nem volt. Érthető tehát, ha a tulajdonosok a patika reál 
jogát, vagy gyökösségi jogát mindenképpen bizonyítani igye
keztek az átruházhatóság érdekében. 

Itt kell megemlékeznem Galle Emil gyógyszerészről, aki 
1861-ben Bártfáról került Kecskemétre és mindössze három 
évet töltött a városban, mint ennek a patikának bérlője 1861-
1864-ig. 

Galle után Molnár János mind szakmai, mind közéleti téren 
megbecsült gyógyszerész és törvényhatósági bizottsági tag, 
majd utána Molnár Pál voltak tulajdonosai a város ,,öreg pati
kájának''. 

Ezután Nagy Bertalan, mint bérlő szerepel a felsorolásban, 
aki után id. Tóth István, majd fia Tóth István tulajdonába 
került a ,,Szentháromság'' elnevezésű legrégibb gyógyszertár 
egészen 1950-ig, amikor az állami tulajdonba vétel következté
ben az akkori Gyógyszertár Nemzeti Vállalat, a mai megyei 
Gyógyszertári Központ lett a gyógyszertár fenntartója. Ekkor 
a patika a 12/8 számú megjelölést kapta. Az államosítást követő 
gyógyszertár-összevonások során a patikát 1952-ben megszün
tették és felszereléséből a megye területén újonnan létesített 
gyógyszertárak egy részét egészítették ki. Első bútorának egy 
szép festett-barokk szekrénye a Katona József Múzeumban 
van, ahol egy ideig ki is állították. 

Kecskemét város második gyógyszertáráról a kecskeméti le
véltári adatok alapján a következőket tudhatjuk meg: Hajagos 
András gyógyszerész 1820-ban a királyi helytartótanácshoz 
azért folyamodott, hogy Kecskeméten gyógyszertárat állít
hasson fel. Ezért ,, . . . a városi tanács kihalgattatni rendeltetett 
az iránt, val jon a második patika felállításának szüksége fenn 
forog, és tegyen véleményes jelentést.'' (Mármint a városi 
Tanács a helytartótanácsnak.) 

A városi tanács ajánló felterjesztésére a helytartótanács Haja
gos András részére a patika felállítását engedélyezte 1821-ben. 
Az engedélyhez azonban több feltétel is volt kötve, mint pl. 
,, ... olyan helye11 állíttassék fel, mely a nagyközönség kényel
mére szolgáljon .. . hogy mindaddig, míg a megyei orvos által 
meg nem vizsgáltatik, sem a címet kifüggeszteni, sem abból 
orvosi szereket kiadni nem szabad." Így a patika Forgó György 
megyei orvos által történt megvizsgálása után ,,Mátyás király'' 
elnevezés alatt 1821-ben megnyittatott és a közhasználatnak 
átadatott. 

Hajagos patikáját 1837-ben Mollik József gyógyszerész vette 
meg, majd Angyal Antal lett a gyógyszertár tulajdonosa, amit 
a városi tanácsnál be is jelentett Angyal, azzal a hozzá fűzött 
kérelemmel, hogy a város részére hivatalosan szükséges gyógy
szerek az ő patikájából szereztessenek be. Ekkor a tanács hatá
rozatilag mondta ki, hogy ezentúl a város részére szükséges 
orvosi szerek évenként felváltva szereztessenek be 1nindkét 
patikából. 
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A gyógyszertár további tulajdonosairól ismét csak Hajagos 
polgármester hivatalos leveleiből idézek részleteket: ,,2369/207 
V. Kecskemét Város Polgármesterétől. . . van szerencsém 
Machleid Alajos helybeli gyógyszerésznek gyógyszertára gyö
kös jogának elismerése és megerősítésére vonatkozó folyamo
dását azon alázatos véleményem mellett felterjeszteni, hogy 
noha a fenn állott Nagyméltóságú Kir. H elytartó Tanácsnak 
1821 évi május 29-én 14319 sz. a. költ kibocsátván.yában, 
melynél fogva Hajagos Ar:drásnak ezen g)·ógyszertári jog enge-

Buttinger Ferenc sírköve a ,,Szentháromság" temetőben . 

Grave-stone of Ferenc Buttinger in the Holy Trinity Churchy
ard. 

Ha):(ro6HbIH rraMj(THHK <I>epeHu.a EyTTHHrepa Ha xna.n:6Hrn:e 
<<CBHTOH TpOHll.bI>>. 
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Kecskemét II. gyógyszertára alapításának ered€ti helyén. 11. pharmacy of KecskEmét, on the o riginal site of its foundation . 
II-aj{ arrTeKa KeqKeMeTa Ha rrepBOHa'iaJlhHOM MecTe ee ocH0BaH11H. 

délyeztetik, meghatározottan kitéve nincse11, ha valyon ezen 
jog nevezett gyógyszerésznek csupán személyéhez kötve, vagy 
pedig gyökös alapon adatott e meg? De miután a D alatti 
oklevélből kitűnik, hogy ezen gyógyszertárat H ajagos András
tól Mollik József 1837 évben az akkori városi tanács tudtával 
és beleegyezésével vette meg, később pedig az 1841 évi mártz. 
1 -ső napján ezen gyógyszertárat az E alatt i okirat szerint 
Angyal Antal köz árverésen már 14,300 váltó forintért tette 
magáévá .. . ettől pedig 1848 évben augusztus 7 .-én az I alatti 
okmány szerint Scheftsik István 8,000 pfrtokért (pengőforint) 
szerezte meg, kitől végre is jelenlegi tulajdonosa, a folyamodó 
Machleid Alajos, a G alatti szerződmény alapján 1853 évi no
vember 1-ső napján 9,200 pfrtokért vette meg ugyanazon jogot 
jó hiszeműleg . .. ennél fogva, ne hogy ezen szegényebb sorsú 
család a folytonos ususból merített jó hiszeműségének áldoza
tul essék:, igénytelen véleményem szerint gyógyszertárának gyö
kös joga kegyesen elismerendő s megerősítendő ... Kecske
mét, április 11-én 1856. Hajagos polgármester." 

Machleid 1887 novemberében Farkas Ignác izsáki g)rógysze
résznek adta el a már jólmenő patikáját. Farkas Ignác alapos 
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szaktudással és jó üzleti érzékkel folytatta elődjének törekvéseit 
és később fiával, dr. Farkas Bélával közö~en vezette a patikát. 
Farkas Béla 1937-ben tragikus hirtelenséggel szívroham követ
keztében elhunyt. Ekkor a gyógyszertárat Skultéty József 
vette bérbe. 

Farkas Ignác, a népszerű ,,Náci bácsi'' mint jól képzett gyógy
szerész és nagy vadászember, a dúvad- és patkányirtó szerekkel, 
továbbá mint szőlő- és gyümölcstermelő pedig különféle rovar
irtó, növényvédő, permetezőszerekkel és oltóviaszokkal nö
velte a patika profilját és eddigi jó hírnevét. 

Kastélyszerű villáját át akarta adni árvaháznak, amiről 

Győrffy Pál ügyvéd barátjá,ral tárgyalt. Közisn:ert és kedvelt 
tagja ' 'olt l(ecskemét társasági életének is és sok ar:ekdota, 
tréfa szerzőjeként ismerték. A helyi lapokban szerepeltetett egy 
Tarisznya Gergőr:ek nevezett tudálékos paraszt figurát és 
Patkós Imre nevű társát. E rovatban finom irór:iával szerkesz
tette ki korának közeléti fonákságait. 

Farkas Ignác korának technikai újdonságai iránt is nagy 
érdeklődést tanúsított és a köztudat Kecskemét első at1tomobil
tulajdonosaként tartotta számon abból az időből, amikor még 
D aimlerjén a vakító reflektorok helyett fényesre szidolozott 



sárga- meg vörösréz díszítésű acetilenkarbid lámpák hunyorog
tak. 

Farkas Ignác több mint fél évszázadig volt Kecsl<emét kien1el
kedő személyisége. 1944-ben váratlanul meghalt. Utá11a a csa
ládtól Skultéty József, eddigi bérlő vette meg a patikát, ainit 
azután az állami kezelésbe vételkor 12/4 számmal állandó ügye
letes szolgálatra jelöltek ki. Jelenleg korszerűsítve is így mű

ködik, mint Kecskemét és a megye legnagyobb forgal1nú 
, ' gyogyszertara. 

A har111adik kecskeméti gyógyszertár 1847-ben kezdte el 
működését Batlay Jánosnak a helytartótanácstól kapott jogosít
ványa alapján. A régi városházával szemben lévő, azidőben 
Gyenes négyszögnek is nevezett épületbc11 állította fel ,,Szent
lélek''-ről elnevezett gyógyszertárát. Az épület, mely a katolikus 
egyház tulajdona volt és több üzlet is bérelt ott helyiséget, a 
mai Kossuth szobor helyén állott . 

Batlay a patikáját 1855-ben eladta Handtel Károly gyógy
szerésznek, aki ne1n csak városunknak, ha11em az egész magyar 
gyógyszerészetnek is jeles tagja volt. Kisszebenben született 

Kecskemét II. gyógyszertárának berendezése áthelyezése után 
(1900-as) évek eleje. 

1815-ben. D iplomáját 1839-ben Pesten szerezte, 1888-ban halt 
n1eg Kecskeméten. 

Már az itt leírtakból is kitűnhetett, hogy éles különbség volt 
szc1nélyjogú és gyökös, ' 'agy reáljogú gyógyszertárak között, 
m ivel a személyes jogúakat nem lehetett sem eladni, sem örö
kölni ' 'agy bármi más módon átruházni. Így a személyjogú 
gyógyszertár tulajdonosár:ak halála után az özvegye és a család 
teljesen jövedele1n, illetve anyagi bázis nélkül maradt. A gyógy
szerészi kar ezt igen sérelmesnel< tartotta. Ezért 1864-ben a 
gyógyszerészek mozgalmat indítottak, hogy a magyar király
ságbeli gyógyszertárak ugyanolyan elbírálásban részesüljenek, 
mint a Lajtán túliak. A rendkívüli fontosságú ügy természete
sen megmozgatta a gyógyszerész társadalmat és tömegesen 
küldték meghatalmazásaikat Schédy Sándornak a Gyógyszerészi 
H etilap Szerkesztőségébe. Ezek alapján elkészítettek egy alapos 
indoklásokkal alátámasztott kérvényt, melyet Kocianovich 
József gyöngyösi és I-Iandtel Károly kecskeméti gyógyszerészek 
személyesen vittek Bécsbe és adta l< át az Udvarnál . 

Fáradozásul<at siker koro11ázta, mert 1865 1nárciusában 

The forniture the II. pharmacy of Kecskemt after the removal 
(XX. cent.) 

CoopyJKeHH.e BTopo.H anTeKH K e'IKeMeTa nocne CMell.(eHH.11 B 
Ha':lane X X-or o BeKa 
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Batlay 1762-ben készü lt kémiakönyvének cím lapja. 

• 

Front-page of the reference book on chemistry of Batlay 
writt en in 1762. 

06JIO)Kl(a KHHfH no XHMHH 1732 ro.n;a H3.[1.aHHSI, aBTOP 
I>aT11a11. 

niegjelent az er~e vonatkozó legfelsőbb határozat, 1nely ki
mondja, hogy: ,, ... az 1859 évi dec. 20-á11 kelt iparrendelet 
58. és 59. § -a a magyarországi személyes jogú gyógyszertárakra 
is kiterjesztessenek . . . 

Handtel Károly 1886-ban mozgalmat kezdeményezett a ku
ruzslás és titkos szerek árusítása ellen is. A gyógyítás és a ku
ruzslás akkoriban még szinte egybe tartozott hiszen vásárokon 
hetipiacokon a sátrakban kikiáltók hirdették, kínálták csalha
tatlan gyógyszereiket, együtt árusítva a kamilla teát, a piócát, 
a kőrisbogarat az ópium cseppekkel, morfiummal, vagy akár 
a kokainnal is. Ez a vétkesen könnyelmű, felelőtlen visszaélés 
a gyógyítással és a gyógyszerekkel még sokáig folyt titokban 
az időközben megjelent rendeletek ellenére is. Az 1871-ben 
megjelent és 1872. niárcius 15-én már kötelezően életbe lépett 
I. Magyar Gyógyszerkönyv rendelkezései is jórészt még csak 
papírformát jelentettek. Ilyen előzmények megvilágításában 
értékelhető Handtel Károly mozgalmának és következetes 
harcának jelentősége és szükségessége, mellyel a gyógyszeré
szetnek kívánt megbecsülést szerezni és elhatárolni a tudomá
nyos alapokon való tényleges gyógyító tevékenységet a káros 
kuruzslástól. 
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Kecskemét központja a város patikáival (1- 11 1.) (Hornyik 
után.) 

Town center of Kecskemet with t he pharmacis (1- 111. ) (alter 
Hornyik) 

U:ettTp Ket.fKeMeTa e TpeM anMeM·eTa ropo.n;a (I- III.) (Tor 
ropHHKa) 

Egészségügyi törvényjavaslat l{észült az 1865-66 évekl:en, 
melynek előkészítésében szintén tevékenyen vett részt. Javas
latának fogalmazványi példányát a kecskeméti Gyógyszerész
történeti Gyűjteményben őrizzük. 

Az 1848-as szabadságharcban is jelentős szerepet vállalt és a 
Tolna megyei nemzetőrség megszervezésében való te,rékenysé
géért súlyos börtönbüntetést is kapott. 

Handtel Károly gyógyszerészeti és közéleti tevékenysége 
mellett jó szakértelemmel és nagy szeretettel foglalkozott a 
Kecskeméti vidéki homokterületek hasznosításával is. Ezen 
tevékenységének jelentőségét talán jobban megvilágítja utódá
nak, Katona Zsigmondnak élete és munkássága. 

Kecskeméten a ,,homok hősei-nek nevezték el azokat a lel
kes kezdeményezőket, ak:ik a 11agyarányú gyümölcstermesztő 
és szőlőtelepítő munkákban az élen jártak. A homok hősei 
között is vezető hely illeti meg Handtelt és utódját, Katona 
Zsigmond gyógyszerészt, aki a város társadalmának egyebek
ben is egyik legtevékenyebb tagja volt. Katona éppúgy, mint 
a másik nagy magyar szőlész, Mathiász János, nem kecskeméti 
születésű, de megszerette a kecskeméti homokot és mindketten 
itt érték el nagy szőlészet i sikereiket. 

Katona Zsigmond a Szatmár megyei Vámfalu községben 
született 1828. május 1-én. Iskoláit Máramarosszigeten végezte. 
Eleinte a papi pálya felé vonzódott, de barátja, ifj. Brémer János 
nagybányai gyógyszerész buzdítására a gyógyszerészi pályát 
választotta. Barátja gyógyszertárában négy évig működött, 
majd Debrecenben vállalt állást. A szabadságharc idején önként 
beállt honvédnek, majd 1850. július 27-én a pesti egyetemen 
megszerezte gyógyszerészi oklevelét. 1854 januárjában Boros-

, 
jenőn megvette Allványi Károly gyógyszertárát, amit 1867 
áprilisában eladott és Kecskeméten vette meg Handtel Károly 
,, Szentlélek'' gyógyszertárát. 
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Kecskemét főtere az 1800-as években a város Ill. Patikájának 
épületével. 
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Main sq uare of Kecskemét in 1800, w ith t he buil ding of t he 
t hird pharmacy of t he town. 

ro.n;ax co 3.IJ;aHHeM 3-eli anTeKH ropo.rr.a. 

Kecskemét bizonyos fokig csalódást okozott Katonának 
ideköltözésekor. A város ugyanis lakosságának száma szerint 
már nagyváros volt ugyan, de mind külső képében, mind társa
dalmi és gazdasági berendezkedésében elmaradott. Ebbe a 
l{ecskeméti k:özéletbe kapcsolódott bele Katona, aki csakhamar 
megtalálta helyét a város jö,rő fejlődését megindítani kívánó 

élcsapatban. 
Katona ide jövetele előtt, 1865-ben már rendeztek szőlő- és 

gyümölcskiállítást jó eredménnyel. Elhatározta tehát egy ha
sonló, vagy még nagyobb kiállítás megrendezésének kezdemé
nyezését Országos Iparmű Tárlat néven, ami nagy jelentőségé
nél fogva nem csak a város, hanem a kormány támogatását is 
megnyerte. A megnyitó ünnepély 1872. aug. 31-én volt, n1elyen 
Szlávy József miniszter is n1egjelent. A kiállításról Katona 
, ,Emlékkönyv'' -et szerkesztett, mely 120 oldal terjedelemmel 
1874-ben a Kecskeméti Iparegyesület kiadásában jelent meg. 

Katona Zsigmond igazi hivatása és foglalkozása azonban 
mégiscsak a gyógyszerészet volt. Gyógyszertára a város köze
pén, a már említett üzletsor épületében volt, mely a mai Kossuth 
szobor helyén állott. Ebből a helyiségből 1895. aug. 1-én, a 
Lechner Ödön által tervezett és akkorra elkészült új, kecske
méti városházá11ak a Szentháromság szobor felőli, déli sarkára 
költözött a várossal kötött 20 évre szóló bérleti szerződés alap-
. , 
Jan. 
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, 
Erdekességként említem meg, hogy ugyancsak az új város-

háza másik, az északi, tehát a Nagytemplom felőli sarkán kapott 
helyet hasonló szerződéssel a ,,Szentháromság'' -ról elne,rezett 
,,Öreg patika'' is. 

Katona sokat foglalkozott szakmai kérdésekkel, sőt kutatá-
, 

sokkal is. Igy többek között a Cascara Sagrada nevű drogbó 
előállított egy azonos nevű kivonatot. Ezt a gyógyszeres készít
ményt a Budapesti Országos Kiállítás Egészségügyi Csoportjá
nak 1885-ben bemutatta, ahol azt mind orvosi, mind gyógy
szerészi körökben nagy elismeréssel fogadták. Ismertetését a 
Gyógyszerészi Közlöny 1885-i évfolyama több folytatásos 
cikkben közölte és a III. Magyar Gyógyszerkönyv felvette hiva
talos készítményeinek előiratai közé. 

Katona gyógyszerészi jó hírneve évről évre nőtt. A Magyar
országi Gyógyszerészegyletnek már az alapításában is részt vett, 
1879-ben beválasztották a vezetőségbe, később pedig alelnöke 
lett az egyesületnek. Elnöke ' 'olt továbbá a Kecskeméti Iparos 
Egyletnek, tiszteletbeli tagja a Kertészeti Egyletnek, ahová 
1865-ben hívták meg. 1869-ben a Kir. Magyar Természettudo
mányi Társulat rendes tagjául választotta, 1899-ben pedig a 
Ferenc József Lovagrend fogadta tagjai közé. Ezen kívül még 
számos testületnek, intézménynek volt ténylegesen aktív, vagy 
tiszteletbeli tagja. Mint szakírónak számos közleménye és 
cikke jelent meg szaklapokban, de próbálkozott a szórakoztató 



Handtel Káro ly (1815- 1888) jeles kecskeméti gyógyszerész. 

Károly Handtel (1815- 1888), eminent pharmacist at Kecske-
, 

met. 

KapoJib raH)J.TeJI 
(1815-1888) 

irodalommal is. (A I<.ecskeméti Lapokban ,,Levelek egy nő
höz'' címmel tárcát írt Jázmin írói álvénen.) 

Sokoldalú munkálkodását betetőzte nagyarányú és Kecske
mét múltjában nagy jelentőségű szőlőtelepítő munkája. Kato
nát bántotta, hogy közismerten nagy szőlökivitelünk mellett 
akkoriban jelentős mennyiségű szőlő behozatalunk is volt. 
Ezt a behozatalt kívánta feleslegessé tenni, ' ' agy legalábbis 
csökkenteni másik nagy szőlésztársával, Mathiász Jánossal 
együtt, aki az ő biztatására telepedett le I<.ecskeméten. 

Elkezdtek olyan értékesebb szőlőfajtákat meghonosítani és 
termelni, melyek a kecskeméti homokot jól tűrik, jól teremnek 
és így szükségtelenné té\re a behozatalt, javíthatják az ország 
ki.ilkereskedelmi mérlegét. 

A Helvéciai Szőlőszövetkezet megalapítása is Katona Zsig
mond ne\1éhez fűződik. Úgyszintén az ő jelentősebb szőlő

telepítéséből alalcult k:i a később Katonatelep11ek elne\rezett 
egész ki.ilterület is. l(atona nevét először csak a szőlőtelep 

mellett létesített vasúti megálló vette fel, később azonban 
az egész terü letet is hivatalosan így nevezte el Kecskemét város 
közigazgatási bizottsága. 
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Katona Zsigmond (1828-1902) neves kecskemét i gyógysze
rész, a ró la elnevezett Katonatelep megalapítója. 

Zsigmond Katona (1828-1902), well-known pharmacist at 
Kecskemét, founder of t he Katona-colo ny named after h im 

3ttaMeHuThIH anTeKapb KelfKeMeTa )l{HrMOH.D; KaToHa (1 828 
H 1902), ocHoBaTeJl.b nocenKa, Ha3BaHHor o ero HMeHeM 
<<KaTOHa>> 

A századforduló évében betegeskedni kezdett a már 72 éves, 
fá radhatatlannak ismert idős ember, és 1902. márc. 18-án befe
jezte küzdelmes, de eredményekben gazdag életét. H alála osztat
lan nagy részvétet keltett nem csak Kecskeméten, de ország
szer te is. A napilapokban éppúgy, mint a szaksajtóban méltató 
cikkek búcsúztatták, n1elyek felvetették egy emlékszobor fel
állításának gondolatát is. A Kecskeméti Kaszinó kezdeménye
zésével megindult a mozgalom, de a közbejött világháború 
és egyéb akadályok m iatt a kivitelezés elmaradt. (A szobor 
mintáját a család egyik rokona, Farkas Miklós szobrász el is 
készítette, ami jelenleg a család birtokában van.) 

A Gyógyszerészettörténeti Szakosztály kezdeményezésére 
azután 1969 októberében márvány emléktábla állításával rótta 
le a Gyógyszertári Központ Igazgatósága a város régi adóssá
gát. 

Katona Zsigmond patikáját még életében átruházta Zsig
mond ne\rŰ fiára, így tehát az id. Katona Zsigmond halála után 



folyamatosan léphetett annak örökébe ifjabb Katona Zsigmond. 
Bár közéleti téren nem volt olyan sokoldalú és aktív, mint 
édesapja, páratlan nyelvérzéke és nyelvismerete következtében 
annyira közismert volt, hogy nem egyszer még hivatalok is 
hozzá fordultak idegennyelvű szövegek megbízható fordításá-
, 
ert. 

A patikát új helyre k:ellett költöztetnie, mert 1915-ben lejárt 
édesapjának a várossal kötött bérleti szerződése. Ekkor a szem
ben levő régi postaépületnek Szentháromság szobor felőli 

sarkára települt át. Alig négy év múlva, 1919-ben bekövetke
zett halála után özvegye kezelő gondnok-gyógyszerészeket 
alkalmazott 1926-ig, amikor leánya, Katona Margit befejezte 
egyetemi tanulmányait, mint teljes jogú gyógyszerész léphetett 
nagyapja és édesapja örökébe és vezette a patikát az 1950-ben 
bekövetkezett államosításig. Ekkor előbb Fehér Mária, majd 
Csorba Pálné, végül Lázár János került a ma is működő 12/11 . 
számú gyógyszertár élére, mely 1928-ban költözött a Batthyány 

u. 7. sz. alá. 
Kecskemét város negyedik gyógyszertárának felállítását 1886-

ban a város közönsége határozta el. Ennek alapján a tanács 
pályázatot hirdetett a jogosítvány elnyerésére. Óriási érdeklődés 
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eszkö:zlör.n. · .. . 

. .. 1i5~d.i~ . le-po.s.ela.lt biz.a.tm~t, • ~$ ·,,,i.s tei.ki1smcre1:es. kt 
szolg4lá.s1 elozéken13slg .és rendszeretettm. átt:a.t a. j~vób.ir. r •... 
kiérdematni fő l:orekvésem lcend ·::.._ 'fuiért . ts g136g~:;~cfláram.a.i:· ~ · 

l:~vábbro. i~ becses. bizo.lmé.ba. ajánlom. . r .. ' . 
'.Eggszersmind o.r:-ól is van· szerencsém ih;a~cl1?ftét érl:e-. 

si.i.en.i, h.::gy az Elsö . magya11 általános bi~to~itó táir~ 
saság általam képviselt f6ügynökségéoek ittodá„ 
ját is · ugyanide helyeztem át, hol minden bl~l:ositási -_ 
V.gy~l a. legnagyobb pontcsságg3,l és lzgjuUr.yo~"'bb feltfielek .. · 
m~ltel.t a.íánlke~om eszko.aötni. . ; · · 

Id. ~atona Zsigmond 
gyégys~~rész. 

Katona Zsigmond gyógyszertára első áthelyezésének hirdet
ménye 1895-ből. 

Announcement about the first transfer of Zsigmond Katona's 
pharmacy in 1895. 

ll3seI.I.J;eHHe o nepsoM nepeMeI.I.J;eHITTI anTeKH KaroHa )J{Hr
Mott,n;a (1895 r.) 
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mellett 19 okleveles gyógyszerész folyamodott az új patika
jogért, amit végül is Bódogh Ferenc gyógyszerész, kecskeméti 
lakos kapott meg. Balla feljegyzései szerint: ,,A gyógyszertár 
Az Isteni Gondviselés cím alatt a Város alsó részén a Csongrádi 
nagy utcában ... Kiss Lajos elhalt ügyvéd özvegyének házában 
1887-ben felállíttatott. Majd ez a patika 1892 novemberében 
Szappanos László Csongrádi nagy utca 1. sz. alatti házába 
áthelyeztetett . '' 

Bódogh Ferenc 1911-ben eladta patikáját Horváth Ernő 
gyógyszerésznek, aki 1919 őszéig vezette. Tőle Székely Sándor 

„ 
vette meg. 0 azok közé a nagyon kevesek közé tartozott, akik 
különös szerencsével túlélték a hitleri fasiszta idők végzetes 
deportálását. Midőn annak minden szörnyűsége után 1946-ban 
haza került, gyógyszertárát az államosításig vezette. Ekkor 
Székely Sándort behívták az akkori Gyógyszertári Központba 
gyógyszerész szakelőadónak, a ma is működő gyógyszertárát 
pedig 12/1. számmal jelölve besorolták a megyei hálózatba. 

Kecskemét ötödik gyógyszertárának felállítására Katona 
József gyógyszerész kapta meg az engedélyt 1904-ben. A város 
egykori gyógyszerészének, id. Katona Zsigmondnak nyolc 
gyermeke közül öt fiú volt. Közülük kettő lett gyógyszerész : 
Zsigmond és József, aki csöndes ember volt. Zárkózottságából 
legfeljebb talán élettörténetének naplószerű megírásában oldó
dott fel. Ennek a drámai hangon megírt naplónak egyes fejeze
teiből néhány sort idézek is, emberi közelbe kívánva hozni 
ezzel íróját és korának eseményeit. 

Önvallomásának mindjárt az elején írja Katona József: 
,, ... Édesatyám sokat vitt magával a borbási tanyára látva a 
gazdasághoz való hajlandóságomat .. .'' 

• 

• 

. . . 

Ifj . Katona Zsigmond gyógyszertára a régi postaépület sarkán, 
ahol 1915-1928-ig működött. A fölötte levő emeleten volt 
dr. Szarvas András tüdőszakorvos első röntgen laboratóriuma. 

Pharmacy of Zsigmond Katona on the corner of the old post
building where it was run between 1915- 1928. The floor of 
the building housed the first X-ray laboratory of dr. András 
Szarvas, lungs specialist. 

AnTeKa )J{HrMoH.z:i;a KaTOHhI B yrnoBoM 3.z:i;aHHH cTapo:K 
IlO'iTbI, .n;e:HCTBoBaBmasr B 1915- 1928 ro.z:i;ax. 3Ta:>KOM 
B1>1me, Ha.z:i; anTeKo:H 6.brna pacrroJio:>KeHa na6oparopHS! e 
1-hlM peHTreHoM Bpa'fa-<l>TH3Har pa .n;-pa AH.z:i;pama CapBam. 



A patikáról többek között ezt ír ja: ,,Végre megkap tam a 

régen várt gyógyszertárt ... Ö römmel kezdem meg új gyógy

szertáram rendezését, mely sok akadállyal járt, daczára, hogy 

jó előre gondoskodtam mindenről s még Zsigánál4 elkészítettem 

nagyobb mennyiségben a nem romló gyógyszereket. Az aszta

los késett az állványok szállításával s ami még nagyobb bajt 

okozott, az első segédem megbízhatatlan semmi ember volt, 

így minden reám és becsületesen igyekvő, készséges gyakorno

komra, Csorba Jánosra hárult ... " Majd néhány fejezettel 

odébb : ,, ... én egy hűvös kamrában az érkezett ládákat cso

magoltam ki, nagyon átfáztam s a sok hajlongásban derekam 

úgy megfájdult, hogy napokig mozdulni sem bírtam s a gyógy

tár megnyitásának ideje már ki volt tűzve. El voltam kesered

ve .... mégis a gyógyszertár a kitűzött időben, példás rendben 

megnyílt. Ekkor mondta Ernő bátyám, hogy ha nem tudná min 

mentem kereszti..il, kétségbeejtő lenne kinézésem, annyira ki

merültem, tönkre mentem . . . Sokan azt hiszik, hogy nagyon 

szerencsés voltam, mert patikát kaptam, pedig hát az sem sike

rült úgy, ahogy nagy ambitióval, rengeteg fáradsággal m inta

szerűen megalkottam ... '' 

A nagy örömmel várt és jól felszerelt gyógyszertárát alig öt 

év múltán eladta alkalmazottjának, Csorba János gyógyszerész

nek. A legnagyobb csapást azonban, mely 11emcsak a patikától, 

hanem 111ég az élettől is elvette kedvét, egyetlen leányának, 

rajongva szeretett Klárikájának korai elvesztése okozta. l(.ifelé 

az9nban ebből a keserű tragédiából, belső feszültségből sem

mit, vagy legalábbis igen keveset árult el Katona József. Bele 

vetette magát kíméletlenül a gazdasággal való intenzív foglal

kozás fájdalomcsillapító munkájába. A gyógyszerészség mellett 

ugyanis az édesapja által alapított Helvéciai Szőlőszövetkezet

nek is igazgatója volt. Itteni munkája során többek között 128 

színes gyümölcsképet és leírást gyűj tött egybe két díszes al

bumba, holott a leghíresebb német munka is csak 102 képet 

tartalmazott. Jeleskedett a művészetek pártolásával és lelkes 

támogatásával is. Harcolt a város elhanyagolt külseje ellen, 

többek között ilyen újságcikkekkel is: ,,A Kecskeméti Műpár

toló Egyesület a képzőművészetekért folytatott harca mellett 

küzd, akciót indít l(ecskemét város szépítéséért . . . és hogy 

valamiképpen felébresszük, ébren tartsuk a virágok szeretetét, 

terjesztését városunk díszítésében : . .'' Felismerte a folklór 

jelentőségét, így többek között a Kecskeméti K özlöny cím

oldalán 3 hasábos újságcikkben írt ,,Bugac fejlesztésének szük

ségességéről és hasznosításáról'' címmel 1921-ben. Még oldala

kon l<eresztül lehetne példákat felhozni előadásaiból, cikkeket 

a korabeli ú jságokból, amiket ő írt, vagy amiket róla írtak. 

A ,,Megváltó''-ról elnevezett gyógyszertárat Csorba J á11os 

1942-ben öccsére, Csorba Pálra íratta át. Csorba J ános inkább 

a gazdaság felé fordult. Termelvényeivel több kiállításon értékes 

díjakat is nyert. A patikát azután 1950-ben 12/5. számmal be

sorolták a megyei hálózatba és Bács Bélát nevezték ki vezetőjé

nek. Az épületet 1969-ben a nagy városközpont rendezése során 

lebontották és az Árpád körú t sarkán levő modern új házba 

költöztették át a patikát, ahol az jelenleg is működik. 

4 Katona József testvérbátyja, ifj. Katona Zsigmond a csalá
di gyógyszertár vezetője. 
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Kecskemét gyógyszertárainak száma a lakosság demográfiai 

növekedésével együtt emelkedett. A város vezetősége 1907-ben 

újabb, immár a hatodik patika felállításának jogáért folyamodott 

a belügyminiszterhez. A beadott jelentésben öt pályázót aján

lott betűrendben. A többi pályázót, szám szerint 12-t a bizottság 

nem ajánlotta, részint azért mert előtte ismeretlenek, részint 

pedig mert már saját gyógyszertáruk van máshol. Ketten pedig 

visszaléptek. A szavazáskor húsz szavazólap érkezett be, ebből 

18 Zimay Pál budapesti, 2 pedig Karczag Lőrinc kecskeméti 
lakosra esett. 

Zimay Pál ,,I<.ígyó'' elnevezéssel a Nagykőrösi utca 12. számú 

házában a Budai utca sarkán nyitotta meg gyógyszertárát. 

Gyógyszerészi tevékenysége mellett több társadalmi és gazda

sági egyesületnek, valamint közel tíz évig a város törvényható

sági b izottságának is tagja volt. Patil<áját 1942 januárjában át-

1 

Van szerer\csén k tt1clatni, l1ogy hatósági e11gedély alapj;111· 

f. é''i juli11s 1-étől kezdődőleg 

gyógyszertáraink~an v asárnari munkasz!lncte t 
fogur11<. tarta11i ol)' ké1). l1og)' 

' rasá1·- és ünnep11a1)ol(Oll cléli 12 ó1·ától 
_ más11ap reggeli n31itásig 

ha\1011k é 11f fel,·ált\!a 2- 2 gyóg,,·szert{tr l>a11 
lesz szolg·á lat, a többi nég·)T zítr\1 a rn a1·<.1cl. 

. 

• Gyógyszerkiszolgáltatás lesz 
január-április -julius--o~fóber hó11apo~ban: 

Bódogh Ferenc és rJ~ótl1 István 
gyóg)rszerláráhnn, 

február -- május- augusztus - i-touember 
. l16napo k l)a1> : 

Farl{~~ !gnác és Katona József 
· gyóg:rszert~rába11 1 . • .. 

március-· junius- szepfember és aecember 
11ónapokban: 

Katona Zsígmo11d és Zi_n1ay Pál 
gy0gyszertárában. 

Kecskemét, 1908. juníu:s l , 
. 

l(íváló tisztei~ ... ttel : 
· a kecsken1éti 

• 

• 

--- gyógys:"'c!~rtul~j onoso · ._ . 
_,,___ ' -- "." '\ ~ .... , .-:: ... ) - .> - ..._,, X.-"5,. . ~ - . „ ' _:_.,___ -· > ( ..... • ~ • J • 

A kecskeméti gyógyszerészek emberségesebb munkaidőért 
fo lytatott harca egyik eredményének hirdetménye. 

Poster on o ne ite m of the outcome of the Kecskemét phar 
macists ' f ight fo r more humane wo rking ho urs. 

J13Bem,eH11e o pe3yJlbTaTax 6op.h6b1 xelIKeMeTCl<HX arrTeKa
peA 3a 6onee 'fenoBel.fHbJH pa60lfHH p;eH1>. 



íratta unokaöccse, Zimay László gyógyszerész nevére, aki a fel
szabadulás után is az államosításig ' 'ezette. Ekkor a patikát 12/2. 
számmal látták el, nem sokkal azután pedig megszüntették. 

A város eddig létesített patikái igyekeztek lehetőleg a bel
területen, a központhoz minél közelebb elhelyezkedni. Ennek 
az volt a következménye, hogy a városszéleken, ki.ilönössen 
a déli részen az ún. ,,Muszáj'' és a ,,Rávágy tér'' környékének 
lakói mostoha körülmények között voltak gyógyszerellátás 
szempo11tjából. Mikor tehát 1911-ben ismét, immár a hetedik 
gyógyszertár felállításának jogáért lehetett folyamodni, a város 
közigazgatási bizottsága kimondottan erre a városrészre enge
délyezett új patikajogot. A pályázók közül most Karczag Lőrinc 
kapta meg a lehetőséget, hogy a Mezei utca és Horváth D öme 
utca sarkán levő házban új gyógyszertárat nyithasson, melyet 
,,Szent Erzsébet'' -ről nevezett el. Karczag Lőrinc később Siklósi 
Henrik gyógyszerésznek adta el patikáját, aki 1927-ig maradt 
a tulajdonosa. Ekkor Bács Béla vette meg és vezette 1950-ig. 
1953 júniusában megszűnt nyilvános működése és gyógyszer
raktárnak rendezték be. 

A városban újabb patika megnyitására csak 1913-ban kínál
kozott lehetőség. Ekkor dr. Dömötör István gyógyszerész 
kapott jogot Kecskemét nyolcadik patikájának felállítására, 
melyet a Rákóczi út 2. sz. alatt nyitott meg és ,,Rákóczi gyógy
szertár11ak'' nevezett el. 

Dömötör István 1924-ben társként maga mellé vette Kemény 
Gyulát. Néhány év múl,ra Kemény átadta patikarészét Szabó 
Gyulának, majd 1938-ban a társak a gyógyszertárat eladták. 
Mindkettőjük részét André László gyógyszerész vette meg és 
vezette az államosításig. Ez a 12/6 számmal jelölt gyógyszertár 
1951 júniusában megszűnt. 

A századforduló után a város északnyugat részé11 új település 
kezdett kifejlődni, az ún. villanegyed. Ennek az új résznek 
gyógyszerellátását kí,ránta biztosítani Pauli Péter gyógyszerész, 
mikor 1922-ben megkérvényezte a város kilencedik patikájának 
felállítási jogát. Az engedélyt márciusban megkapta és augusztus 
20-án már meg is nyithatta az akkori Nagy-Budai (ma Jókai) 
u. 27. sz. alatt a Kis-Budai utcával összetorkoló sarokházban 
,,Szent István király'' -ról elnevezett gyógyszertárát. A második 
világháborúban elszenvedett károk és rombolások miatt 1944 
októberétől azo11ban a felszabadulás után 1946 augusztusáig 
a gyógyszertár nem tudott működni. 

Pauli Péter 1949 januárjában meghalt. Özvegye, aki szintén 
gyógyszerész volt, vejével, dr. Pataki Mihály gyógyszerésszel 
' 'ezette a patikát 1950-ig. Ekkor dr. Dobák Istvánnét nevezték 
ki a 12/9 számmal jelenleg is működő gyógyszertár akkori 
vezetőjének. 

A ' 'áros fejlődése, lakosainak szaporodása fokozatosan szük
ségessé tette a patikáknak is az igényekhez mért 1negfelelő 

, , , 
gyarap1tasat. 

Így 1927-ben egyszerre két gyógyszertár felállítását engedé
lyezték azzal a kikötéssel, hogy azok a város külterületének 
lakóit lássák el elsősorban gyógyszerrel és olyan helyen nyittas
sanak, hogy a belterületi gyógyszertárak forgalmát ne zavarják. 

, 
Igy került sor Szabó László, valamint Fördős Lajos patiká-

inak felállítására. Szabó László a városnak Széktó felőli, dél
nyugati részén, az ún. Mária városban levő Mária körút 15. sz. 
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alatti sarokházban 1927 októberében nyitotta meg ,,Magyarok 
Nagyasszonya'' elnevezésű gyógyszertárát, mely a város tizedik 
patikája volt . 1950-ben a 12/3 számot kapta, majd 1968 február
jában a városrendezés alkalmával áthelyezték a Leninről elne
vezett új városrészbe Schönherz Z. tér 3. sz. alá, ahol jelenleg is 
működik; a házat pedig lebontották és az E 5-ös út kanyarulatát 
vezették arra. 

Kecskemét tizenegyedik gyógyszertárának felállítására a mária
városi patika engedélyezésével egyidőben, 1927. május. 19-én 
kapta meg a jogot Fördős Lajos. Még abban az é,rben, dec. 13-
án Kuruc tér 2. sz. alatt nyitotta meg ,,Szent László-''ról el
nevezett gyógyszertárát, amely itt működött 1944 őszéig an1i
kor a háború alkalmával találatot kapott és teljesen tönkrement. 
A romok közül kiásott felszerelés egy részével azonban 1945 
tavaszán már újra működni kezdett Fördős Lajos a Vörösmarty 
utcai lakásának egyik szobájából alakított szükség patikájában 
egészen 1946 11ovemberéig. Ekkor egy daráló üzem helyiségét 
kapta meg a Mezei utcában, melyben 1948. július 31-én bekö
vetkezett váratlan haláláig dolgozott. Özvegyétől Szekér 
Endre gyógyszerész vette bérbe a gyógyszertárat. Az 1950-ben 
kapott 12/10-es számmal jelenleg is működik. 

A patika jeles alapítójáról is kell azonban néhány szót szól
nom. Fördős Lajos 1893-ban született, oklevelét 1920-ba11 
szerezte. Beválasztották az Országos Gyógyszerész Egylet 
vezetőségébe, mint Pest megye déli kerületének adóközösségi 
elnökét, megbecsült tagja volt a Magyar Feltalálók Országos 
Egyesületének és a Magyar Eszperantó Szövetségnek is. Számos 
újítása és találmánya vált híressé. Ilyen volt többek között az 
,,Aktív iszap'' néven szabadalmazott fürdősó készítménye 
reumás, köszvényes bántalmak enyhítésére. Ennél is nagyobb 
jelentőségű volt az insulin pótló cseppek találmánya, mellyel 
számtalan sikeres gyógyítást értek el. Az Orvosi Hetilap 1942 
évi 36. számában ismertető cikk méltatta a találmányt. Az akkori 
János kórház II. belbeteg osztályának véleménye szerint a 
gyógyszert a betegek jól tűrik, ártalmas mellékhatásokat pedig 
még félévi szedés után sem észleltek. A szájon át kényelmesen 
bevehető gyógyszeres cseppek a diabetes mellitus valamennyi 
fokozatánál sikeresen alkalmazható. Minden kedvező szak
vélemény ellenére azonban az akkori kapitalista szemlélet el
nyomta, üzleti érdekből nem engedte nyilvánosságra kerülni 
ezt a cukorbetegek számára szinte létfontosságú gyógyszert. 
Pedig számos külföldi gyár, cég, pénzcsoport és találmányi 
közvetítő iroda is komoly érdeklődéssel és ajánlattal kereste fel 
Fördős Lajost, amiről a kecskeméti gyógyszerészettörténeti 
gyűjteményben őrzött levelezései is tanúskodnak. 

A város tizenkettedik gyógyszertára eredetileg nem nyilvános 
gyógyszertár volt, hanem az akkori Országos Társadalombiz
tosító Intézetnek, közismerten OTI-nak gyógyszer és gyógyá
szati segédeszköz raktáraként működött. 1950 májusában 
költözött a Nagykőrösi utcai korszerűtlen régi helyéről az 
akkor új SZTK épületébe. Itt már külön elhelyezést kapott a 
segédeszközök raktára az emeleten, a gyógyszertári részleg 
pedig a földszinten, mely utóbbinak vezetésével Lázár Jánost 

, 
bízták meg. Allamosításkor ez a patika is átkerült a megyei 
hálózatba, nyilvános közforgalmú gyógyszertárrá minősítették 
12/12-es számmal. 



Néhány szó a kórházi betegellátásról 

Amikor a gyógyszertárak történetének tárgyalása során a 
betegellátásról, gyógyításról beszélünk, nem tehetjük ezt anél
kül, hogy a kórházakról is ne ejtenénk néhány szót. 

A betegek gyógyítását az 1800-as években is jórészt még a 
borbély céh tagjai, a sebészborbélyok végezték a foghúzástól 
az érvágásig. Az első hivatalos városi borbélya Kecskemétnek 
az 1789-ben kinevezett Tarczali Sámuel volt. Hivatalos városi 
orvosról pedig egy 1788. aug. 13-án kelt tanácsi jegyzőkönyv 

írja: ,, . .. Mivel ezen városi népnek egészségére való vigyázás 
megkivánná azt, hogy itten olyan tudományú és az orvosi 
mesterséghez értő férfiú légyen . .. N . Herpai Gábor urat 
pedig a pesti universitástul orvosi jeles tudományárul nyert 
diplomája és az ispitályokban lett tapasztalasái ilyennek lenni 
bizonyitanak, azért is a tlált (titulált) Herpai Gábor úr a város 
physicusának acceptáltatik és egyszersmind az úrnak ex publico 
oppidi fundo esztendőnkint 150 Rhen. frtbul és négy öl fából 
álló salarium resolváltatik minden egyéb obligatio nélkiil ... ,, 

Herpai után 1791-ben Zay Sámuel doktor lett a városi orvos, 
aki széleslátókörű nagytudású ember volt és látta egy kórház 
létesítésének nagy szükségét. D r. Réthy főorvos írja tanulmá
nyában. , , . . . az 17 50- 90-es évekből származó iratok tanul
mányozása során kiderült hogy az ezekben emlegetett ,,ispotály 
házak'' nem kórházak hanem szegényházak voltak, ahova a 
nincstelen, elaggott, családtag nélkül álló embereket helyezték 
el, de itt orvosi munkáról, rendszeres, céltudatos gyógykezelés
ről sehol sem esik szó .. . '' (Lásd még a bajai és a halasi kór
házaknál.) 

A város központjában Mária Terézia idején felépi.ilt egy
emeletes ispotályház, amely a városban állomásozó idegen 
katonai csapatok kórháza volt 40 ággyal, de ide polgári beteg 
be nem juthatott. Az 1853. évi 945. sz. tanácsi jegyzőkönyv 
szerint H ajagos Illés akkori polgármester megbízást kapott, 
hogy az eddig magánházaknál elhelyezett bujakóros nők szá
mára ideiglenes helyiségről gondoskodjon. E lrendelte tehát az 
ún. Epreskertben egy eddig selyemhernyó tenyésztés célját 
szolgáló, de már nem használt épületenk átalakítását egy öt 
szobából álló ,,polgári kóroda'' befogadására. Ugyanekkor 
elhatározták egy kórházi alap létesítését, melynek gyarapítását 
különböző kihágások és egyéb büntetéspénzekből , továbbá 
önkéntes adományokból látták el. Az első kórházorvosi teen
dőket Milhoffer Antal fizetés nélkül végezte hivatalos városi 
orvosi állása mellett. Hogy ebből a kis ötszobás szükségkórház
ból hogyan fejlődött ki a későbbi ,,cserepes'' kórház, majd a 
jelenlegi Megyei K órház saját gyógyszertárral, amely 1959 óta 
működik dr. Klingerné Borbély Erzsébet főgyógyszerész veze
tésével, erről dr. Réthy főorvos a megyei kórház 1962-es Év
könyvében számol be részletesen a már említett tanulmányá
ban. 
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II. sz. táblázat 

A mai Bács-Kiskttn n1egye területén levő gyógyszertárak alapítási 
évszámai ( he/yesbített adatokkal) a megszűnteket is feltüntetve . A ró
mai száni jelzi, hogy a he/yiségben hál1)1adik gyóg)1szertár. 

XVIII. század 

17 46 Kecskemét I. (17 40 ?) 
1788 Baja I. 
1792 Kalocsa I. 

XIX. század 

1802 Kunszentmiklós I. (1858 reáljogú) 
1817 Kiskunhalas I . 
1819 Kiskunfélegyháza I. 
1821 Kecskemét II. 
1833 Kiskőrös I . (1838?) 
1834 D unavecse 
1834 Izsák I. 
1835 Bácsalmás I. 
1843 Baja II. 
1847 Jánoshalma I. 
1847 Kecskemét III. 
1847 Szabadszállás I. 
1858 D unapataj 
1860 Kiskunmajsa I. (1852?) 
1869 Solt 
1870 Baja III. 
1872 T iszakécske I. 
1876 Hajós 
1880 Kiskunfélegyháza II. 
1885 Baja IV. 
1886 Mélykút I. 
1886 Soltvadkert I. 
1886 Sükösd 
1886 Vaskút 
1887 Fülöpszállás 
1887 Kecskemét IV. 
1887 Kiskunhalas II. 
1889 Lajosmizse I. 
1890 Kecel I . 
1891 Bácsbokod 
1892 Alpár 
1892 Fajsz 
1893 Foktő (először) 
1893 Katymár 
1893 Tass 
1894 Harta 
1894 Kerekegyháza 
1894 Kiskunfélegyháza III. 
1896 Kalocsa II. 
1896 Uszód 
1897 Gara 

*12/ 8 
12/19 

*12/43 

*12/67 
*12/58 
*12/52 
12/ 4 

*12/50 
12/29 
12/38 

*12/21 
*12/16 
12/41 
12/11 
12/82 
12/28 

*12/63 
12/78 
12/18 
12/88 
12/34 
12/55 
12/15 
12/72 

*12/ 80 
12/81 
12/92 
12/32 
12/ 1 
12/60 
12/68 

*12/46 
12/22 
12/13 
12/30 

12/45 
12/87 
12/35 
12/49 

*12/56 
12/44 
12/91 
12/33 



xx. század 

1900 Csávoly 
1901 Foktő (másodszor) 
1903 Madaras 
1904 Baja V. 
1904 Kecskemét V. 
1904 Kiskunfélegyháza IV. 
1904 Kiskunhalas III. 
1906 Apostag 
1907 Kecskemét VI. 
1911 Kecskemét VII. 
1911 Kiskunmajsa II. 
1912 Hercegszántó 
1913 Kecskemét VIII. 
1913 Kiskunhalas IV. 
1914 Bácsalmás II. 
1914 Bátya 
1914 Kiskőrös II. 
1914 Kiskunfélegyháza V. 
1915 Tiszakécske II. 
1916 Szalkszentmárton 
1922 Kecskemét IX. 
1923 Izsák II. 
1923 Jánoshalma II. 
1923 Jászszentlászló 
1923 Kiskunhalas V. 
1923 Szabadszállás II. 
1925 Kunbaja 
1925 Mélykút II. 
1925 Nagybaracska 
1926 Csengőd 
1926 Orgovány 
1926 Szank 
1927 l(ecskemét X. 
1927 Kecskemét XI. 
1927 Szakmár 
1927 Tompa 
1928 Lajosmizse II. 
1930 Kecel II. 
1930 Kunszentmiklós II. 
1930 Lakitelek 
1931 Borota (először) 
1932 Kelebia 
1933 Miske 
1934 Kiskunfélegyháza VI. 
1935 Dávod 
1935 Soltvadkert II. 
1947 Rém 

12/25 
12/31 
12/71 
12/17 
12/ 5 
12/54 
12/62 
12/14 

*12/ 2 
*12/ 7 
12/64 
12/36 

*12/ 6 
12/61 
12/20 
12/23 
12/51 
12/53 
12/89 
12/85 
12/ 9 

*12/39 
*12/40 
12/42 

*12/59 
*12/83 
12/65 

*12/73 
12/75 
12/26 
12/76 
12/86 
12/ 3 
12/10 
12/84 
12/90 

*12/69 
12/47 
12/66 
12/70 

12/48 
12/74 

*12/57 
12/27 
12/79 
12/77 

A *-al jelölt gyógyszertárak megszüntek és a vállalati sorszámukat átvették a he
lyettük létesített új gyógyertárak. 
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III. sz. táblázat 

A szocialista társadalmunk által Bács-Kiskun megyében 1945 után 

létesített gyógyszertárak 19 72 év végéig: 

1952 Akasztó 12/93 1950 Kecskemét (SZTK) 12/12 
1952 Borota (másodszor) 12/16 1950 Kisszállás 12/73 
1949 Bugac 12/24 1951 Nemesnádudvar12/40 
1952 Császártöltés 12/46 1951 Pálmonostora 12/94 
1953 Dusnok 12/43 1950 Tataháza 12/21 
1969 Felsőszentiván 12/39 1953 Tázlár 12/80 
1949 Hetényegyháza 12/37 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy ahol az államosítás után 
megszüntettek egy-egy gyógyszertárat, ott mindenütt maradt 
még legalább egy, de néhol több patika is a betegellátás zavar
talan további biztosítására, láthatjuk azt is, hogy ugyanakkor 
az új gyógyszertárak létesítésére olyan, eddig mellőzött, el
hanyagolt helyeken került sor, ahol a lakosság csak körülmé
nyesen, nagyobb távolságokról volt kénytelen beszerezni 
gyógyszerszükségletét. Így végső fokon tehát a lakosság jobb 
gyógyszerellátása, a nép egészségügyének tényleges fejlődése 
szociális szempontból is megállapítható. Ha mindehhez még 
hozzá vesszük a megyében működő orvosoknál telepített 53 
úgynevezett kézigyógyszertárat is, melyek kisebb-nagyobb 
tanyaközpontokban, tsze-kben, vagy állami gazdaságokban, 
üzemorvosoknál szolgálják a jobb betegellátást, úgy bátran 
állapíthatjuk meg egészségügyi kultúránk fejlődését ezen a 

' . teren is. 

III. A megye gyógyszertárairól 

A megye gyógyszertári hálózatának történeti ismertetését a 
helységek nevének alfabetikus sorrendjében és mindig a tele
pülés rövid helytörténeti összefoglalójával kezdem. 

Akasztó régi okmányok bizonysága szerint lakott terület 
volt már a XIII. század közepén. Ekkor Okozton volt a neve. 
1355-ben királyi birtok, később (XV. sz.) pedig vámszedő hely 
volt, ami fejlődését nagyban előmozdította. A XVI-XVII. 
század folyamán a törökök teljesen elpusztították és lakatlanná 
tették az 1719-ben történt újratelepítéséig. Egészségügyi ellátás 
tekintetében a közeli Kiskőröshöz tartozott. Önálló gyógyszer
tár létesítéséről szocialista államunk gondoskodott 1952-ben 
egy régi kis épületben. Az itt felállított és ma is működő 12/93 
számú gyógyszertár első vezetője Heczler Emil volt. Napjaink
ban már a gyógyszertár és az orvosi rendelő szolgálati lakások
kal együtt korszerű új épületben működik. 

Alpár a honfoglalás előtt is jelentős település volt. Béla király 
Névtelen Jegyzője is megemlíti. I. Géza király 1075-ben kelt 
oklevelében Alpárt a váci püspöknek adományozta. A török 
hódóltság alatt teljesen elpusztult. Még 1715-ben is pusztaként 
tartották számon, amikor Kecskeméthez tartozott. Csak évek 
múlva kezdett el betelepülni. 



„ 

Patikáját 1892-ben létesítette Pfalz Kálmán ,,Orangyal'' 
elnevezéssel. Halála után a gyógyszertárat örökösei bérbe adták. 
Először Szabó József, 1929-től, majd 1936-tól Cselkó Józsefné 
és 1943-tól Bech Béla bérelte a patikát az államosításig. Ekkor 
a 12/13 számmal látták el és Lengyel Lajost nevezték ki a ma is 
működő gyógyszertár vezetőjének. 

Apostag községét a török uralom nem dúlta fel teljesen, de 
nagyon megviselte. A XVIII. század közepétől a XIX. század 
közepéig négy nagy árvíz pusztította, az 1825-ben keletkezett 
tűzvész alkalmával pedig majdnem porig égett. A sok viszon
tagság és megpróbáltatás ellenére a község fejlődött és gyara
podott. 

Gyógyszertárat azonban csak 1906 -ban kapott. Ekkor folya
modott Hetényi D ániel D énes gyógyszerész patika engedélyért 
egy hatoldalas kérelemmel, melyben részletesen leírja nem csak 

Apostag községnek, de az egész környéknek orvosi, egészség
ügyi és egyéb életkörülményeit. Hetényi ,,Kossuth Lajos'' -ról 
elnevezett gyógyszertárát 1935-ben bérbe adta Faragó Máriá
nak, 1946-ban Hetényi halála után pedig Hetényi Klára gyógy
szerészhallgató dr. Molnár Erik miniszter engedélye alapján 
nyert haszonbérleti jogot a gyógyszertárra. 1948 májusától 
Varga Gyula bérelte és az 1949 májusban történt állami keze
lésbe vétel után is ő maradt a gyógyszertár vezetője. A patika 
12/14 számmal jelenleg is működik. 

Baja. Régi feljegyzések szerint már 1260-ban ferencrendi szer
zetesek telepedtek itt le. A város régi neve, Francovilla is erre 
utal. 1526-ban a törökök elfoglalták és szinte teljesen elpusztí
tották. Utána, mint királyi birtok, szabadalomlevelet kapott. 
Sok viszontagság érte. 1739-ben pestis járvány tizedelte, 1751-
ben nagy dunai árvíz pusztította, 1840-ben pedig tűzvész 

áldozata lett, de rövidesen újjáépült. Egészségügyi téren vi
szonylag kedvező helyzetben volt a szerzetesek gyógyító tevé
kenysége nyomán. 

Első patikáját 1788-ban Güncze (Küntze ?) Domokos alapí
totta. Minden valószínűség szerint azonban már korábban is 
működött gyógyszertár a szerzetesek kezelésében, akiktől 

sokan inegtanulták a különböző gyógynövények alkalmazásá
nak módját. Valóságos külön irodalma volt a környéken a füves 
könyveknek. Igen el volt terjedve a gyógyfüvekből készített, 
párolt aromás vizek, serapiumok, lictariumok, olajok készítése. 
Voltak külön füves doktorok, vízégető mesterek, fürdősök, 
akik izzasztással, fürösztéssel, párolással, köpülyözéssel, ér
vágással és krisztélyozással gyógyítottak. Lassanként azonban 
mind többen fordultak gyógyszerekért a patikába is. Baja ma 
is működő legrégibb patikája az ,, Üdvözítő'' nevet viselte. 
Régi tulajdonosai közül az 1862-ik Magyar Gyógyszerészek 
, 

Evkönyvében Pollermann Ferenc nevét találjuk, majd később 
Pollermann Bertalan nevét említik. A századforduló után még 
Lovassy Dezső névvel találkozunk. A gyógyszertárat államosí
táskor 12/19 számmal jelölték és azóta állandó ügyeletes szol
gálatot ellátva működik. 

Baja 1násodik patikájának megnyitására 1843-ban került sor, 
melyet ,,Szentháromság'' névvel jelöltek. Tulajdonosként 
Paukovics Ernőt, kezelőként Borzsek Józsefet nevezik meg. 
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Az 1900-as évek elején a patika legismertebb személye és 1937-
ig tulajdonosa Gyarmati Emil gyógyszerész volt, aki jól felsze
relt laboratóriumában előállított készítményeivel nem csak a 
környéket látta el, hanem még külföldre is szállított. A patikát 
1951-ben megszüntették. 

Baja harmadik patikáját 1870-ben Radányi Bertalan alapította. 
A ,,Szentlélek'' -ről elnevezett gyógyszertárat hét évvel később 

, 
Sárkány Lázárra ruházta át. Allan1osításkor ezt a patikát 12/18 
számmal vették nyilvántartásba és vezetésével Simon Pál 
Sándort bízták meg. A gyógyszertár jelenleg is üzemel. 

A negyedik gyógyszertár Baján 1885 óta működik, a jognyer
tese Nagy Sándor lett. A kezdetben ,,Vöröskereszt'', 191 2-től 
,,Kereszt'' elnevezésű gyógyszertárat 1950 óta 12/15 számmal 
Horváth Gyula vezeti. 

Az ötödik bajai gyógyszertár tulajdonképpen csak később 
került be Bajára. Eredetileg Baja mellett, Bajaszentistvánra 
kapta meg Saád J ózsef 1904-ben a jogot patika telállítására. 
Saád Görbe Gyula gyógyszerészt bízta meg ,,Szent István''-ról 
elnevezett gyógyszertára berendezésével. Görbe Gyula Baja
szentistvánon a patikát, mint gondnok vette át 1905. febr. 1-
ével, majd 1907 decemberétől már mint tulajdonosa vezette 
tovább. 1933 februárjában bekövetkezett halála után egy évig 
Gosztonyi Kázmér, majd öt évig Várady Lajos bérelte a patikát, 
aki kérte annak Bajára való behelyezését is a józsefvárosi nagy
malommal szemben levő sarokra. Az átköltözés 1934-ben meg 
is történt. Az időközben elhunyt id. Görbe Gyulának Gyula 
nevű fia 1935-ben Szegeden megszerezte gyógyszerészi okleve
lét, de csak 1939 júliusában vette át apjának volt gyógyszertárát, 
amit azután az államosításig vezetett. Ekkor a patikát Pitó 
Mihály vezetésére bízták és 12/17 számmal jelölték, jelenleg is 
működik. 

Néhány szó a bajai kórházról 

Baja egészségügyi ellátottságának igen fontos tényezője régi 
kórháza is, melyről részletesen az 1963-as és 1972-es kórházi 
évkönyvekben olvashatunk. A bajai kórház elkészülte a XVIII. 
század ,régére, a pesti Rókus kórház alapításával közel azonos 
időpontra tehető. ,,Rapcsányi Jakabnak 1934-ben megjelent, 
Baja városáról szóló könyvében azt olvashatjuk, - írja tanul
mányában dr. Cseh Imre főorvos - hogy a bajai ,akkor Remete 
Szt. Pálról elnevezett kórházat özv. Vermes Lászlóné Hőgyészy 
Krisztina alapította 1797-ben. Ez az adat rögződött a bajaiak 
tudatában is. Ezért szükségesnek tartottam, hogy az alapításra 
vonatkozóan közelebbi ismereteket szerezzek ... A kórházra 
vonatkozó legrégibb utalással egy 1780. jan. 15-én kelt végren
deletben találkoztam. Az örökhagyó Steidli György rendelke
zése szerint: Ispota épületre pedig 10 forintokat rendelek az 
eladandó jószágomból kitelendő . . . Ez az adat kétségtelenül 
bizonyítja, hogy a kórház létesítésének gondolata 1780 elején 
már megvolt ... Az 1796. okt. 13-án tartott városi tanács 
ülésen felvett jegyzőkönyv szerint Bischoff József kőműves 
mester bemutatta a bajai városi kórház építésére vonatkozó 530 
forintos szerződését . .. A számlák összegének nagyságáról 
fogalmat alkotandó megemlítem, hogy ebben az időszakban 
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A bajai kórház egyik kolerából felgyógyult betegének ,,fejlap'' 
ja 1874-ből, melyen a hiányzó adatokat a beteg eszméletlen 
állapota miatt nem tudták kitölteni. 

Case sheet of a patient in the Baja hospital in 1874, bearing 
only the name, as no further particulars could be established 
fro m the unconscious patient who was recovering from chole
ra. 

KapTotfKa o.n;Horo 6onhttoro, H3ne'!eHHoro oT xonep1>r B 
6onhHHIJ,e Ealiu, Ha KOTopoli tte.n;ocTaJOru;He .n;aHHhre He 
3anonHeHbI H3-3a 6ecco3HaTeJU>Horo cocTO.s{HH.sl 6onhttoro. 
(1874 r.) 

alkalmazták Udvary József sebész és szülészmester urat városi 
sebésznek (chirurgus oppidanus) évi 150 forint f izetéssel." 
(V. ö. Kecskeméten Herpay városi physicus salariumával.) 
Idézek tovább dr. Cseh főorvos tanulmányából : ,,A kórház 
építkezése 1795 aug. 15-én fejeződött be. Téves tehát az a felve
vés, mely szerint 1797-ben magán alapítványból létesült, még 
ha járultak is hozzá kisebb-nagyobb adományokkal. A külön
böző jegyzőkönyvekben és hivatalos iratokban is a kórház 
megnevezésére ezidőben a nosocomium, a hospitale, olykor 
pedig a xenodochium kifejezést használták, mindenkor hozzá-
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téve az oppidanitm j elzőt ... Az intézmény működésének jelle
géről, nevezetesen arról, hogy milyen mértékben folyt itt beteg
ápolás és mily mértékben kell inkább szegényház jellegűnek 
tekintenünk, a kezdeti időkre vonatkozóan úgyszólván semmit 
sem tudunk . . . '' írja tanulmányában dr. Cseh főorvos. A régi, 
primitív, kis befogadóképességű, osztályokra sem tagolt, 111ind
össze egyetlen orvossal rendelkező kórház helyébe 1903 őszén 
keri.ilt korszerű, tágas épületekben elhelyezett, két alapszakmá
val és elmeosztállyal rendelkező fekvőbeteg intézet öt orvossal. 
Azóta pedig már minden igényt kielégíteni tudó további osz
tályokkal, nagytudású jeles orvosokkal és külön gyógyszertár
ral rendelkezik a bajai városi kórház. 

. . 

... '"":'::==.,-=-=-- .._ - I 

-„ 

' 
. . 

' 

A nagy kolera járvány idején alkalmazott ,,Kolera por" és 
, , Kolera cseppek" használati utasítása (1830-as évek eleje). 

Directions to use of ,,cholera powder'' and ,,cholera drops' ' 
used during the great cholera epidemic. 

Cnoco6 ynoTpe6neHH.st <<nopomxa npOTHB xonepbI>> H <<xo
nepH1>1x KaneJU>>> npHMeH.s{eMI>IX BO BpeM$l 6oJU>moii 3TIH
.n;eMHH xonep1>r. 



Bácsalmás-ról először 1432-ben történik írásos említés. Sokáig 
hol faluként, hol pusztaként szerepel a feljegyzésekben. Ezek
ben Almásnak, Felsőalmásnak vagy Óalmásnak is írják. Az 
1780-as években Rudics Máté és két testvére megszerezte a ki
rályi kincstártól a falu birtokának egy részét, melyet még ma is 
Rudicsnak neveznek. 

Bácsalmásnak két gyógyszertára volt. Az ef!)'ik a ,,Szentlélek'' -
ről elnevezett ,,Öreg patika'', melyet 1835-ben alapított Marti
novics Aladár. Patikáját az 1900-as években eladta. Távozása 
után sűrűn változtak a gyógyszertár tulajdonosai, míg 1913-ban 
megvette Praefort József gyógyszerész. Ferenc nevű fia köz
léseiből idézek: ,, ... Édesapám 1913-ban Simon Arnold And
rástól vette meg a patikát, melyet Simon két évi kezelése alatt 
teljesen eladósított és önkéntes árverésre bocsátott. Apám kis 
erdélyi falu gyógyszerésze volt és egy közvetítő iroda ajánlotta 
neki a bácsalmási patikát, melynek összes váltóadósságait is át 
kellett vállalnia ... Apám mindhárom gyermekét gyógyszerész
nek nevelte. Patikáját így 1937-ben bekövetkezett halála után 
én vezettem az államosításig. Ekkor Szobonya Béla kollegát 
nevezték ki vezetőnek és az ,,Öreg patikát'' berendezésével 
együtt áthelyezték az akkor létesített 12/21-es új tataházai 
gyógyszertárba ... " Így ez a patika Bácsalmáson megszűnt 
ugyan, de Tataházán működik. 

Bácsalmáson a második, jelenleg is ott működő, 12/20-as 
számú patikát 1914-ben Rónai Ede alapította és ,,Szent István'
ról nevezte el. 1924-ben bekövetkezett halála után fia, Rónai 
Dezső gyógyszerész örökölte a patikát, aki ekkor érkezett haza 

, 
az Amerikai Egyesült Allamokból két évi tanulmány után. 
Patikájában meg akarta valósítani mindazt az újszerűt, amit 
külföldön látott és tanult. Így az államosításkor egy modern, 
jólfelszerelt patikát adott át, míg ő Nagybaracskára került. 

Bácsbokod. A századforduló előtti BIKITY, vagy még régebbi 
nevén BÖKÖD, BUKUD, BÜKKÖD, nevű faluval azonos, 
mellyel régi írásokban már 1340-ben is találkozhatunk. 

A patikát 1891-ben Forkly Géza alapította és ,,Szent Erzsé
bet'' -ről nevezte el. 1950-ben a patikát 12/22 számmal sorolták 
be a megyei nyilvántartásba és Lárencz Lászlót, régi kitűnő 
gyógyszerészgeneráció tagját bízták meg vezetésével. A gyógy
szertár jelenleg is működik. Lárencz László (id. Lárencz László, 
volt tompai gyógyszerész fia) 1909. ápr. 6-án született Budapes
ten. A szegedi egyetemen először 1932-ben vegyészi abszolu
tóriumot (végbizonyítványt) szerzett. 1924. júniusban pedig 
gyógyszerészi oklevelet. Adatközlő leveléből idézem: ,, . . . ta
nulmányaimat nagyrészt és elsősorban az organikus kémiának 
szentelem. Ez volt érdeklődésem központja. Orendi Herbert 
barátommal és évfolyamtársammal itt annyira összeforrtunk 
tanulmányaink és a kutatások során, hogy kettőnket, mint 
,,komplexeket'' emlegettek egyetemi körökben. Együtt végez
tünk talajvizsgálatokat a Földtani Intézetnek, az Alföld kuta 
tóinak, sőt növényvédő szereket is állítottunk elő, mint pl. 
az akkor nagyon keresett Carbolineum-ot. Unokabátyám 
Dr. Gözsy Béla, gyógyszerész, (ma Canadában a Montreal-i 
egyetem ny. tanára, dr. Szentgyörgyi Albert professzor tanár
segédje, munkatársa és jóbarátja) révén mindketten a Biokémiai 
Intézetbe kerültünk, ahol én a ferment kísérletekhez, Orendi 
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barátom pedig a e vitamin mesterséges előállításának kísérle
teihez kapott beosztást a Nobel-díjas professzor irányítása 
mellett. De nem lettünk volna ,,komplexek, ha egymás kísér
leteibe bele ne folytunk volna és ne segíthettük volna egymást. 
Minden kísérletünk mozzanatát megbeszéltük, kiértékeltük. 
Állítólag nekem volt nagyobb képzelő erőm, barátomnak pedig 
a kivitelező készsége. Így történt, hogy egy alkalommal a 
Szentgyörgyi protesszor által kezdeményezett vegyi folyamat 
végrehajtása végén egyszercsak sikerült kihoznunk az annyira 
áhított mesterséges C vitamint, melyet a szokásos módon 
megvizsgálva azonosítottunk és boldogan állapítottuk meg, 
hogy ez az a régenvárt készítmény, a mesterséges C vitamin. 

Dr. Augusztin Béla professzor tanácsára pedig befogtak 
abba a kísérletsorozatba, amellyel a mák, illetve a mákgubó 
morfium tartalmának mennyiségi meghatározását végezték. Így 
került megállapításra, hogy a mákszalmának hazánkban van a 
világon a legnagyobb morfin tartalma, tehát érdemes belőle 
- világhírű Kabay János gyógyszerész módszerével - mor
fiumot előállítani nagyüzemileg is. Nagyjából ennyi volt a 
részem ezekben a kísérletekben ... " írja szerényen Lárencz 
László levelében. 

Gyermekei közül László fia lett gyógyszerész. Ifj. Lárencz 
László 1940-ben született Jánoshalmán. Gyógyszerészi ok
levelét 1967-ben Budapesten szerezte és mint gyógyszerész fő
hadnagy Néphadseregünknél teljesít szolgálatot és gyógysze
résztörténeti kutatásokkal is foglalkozik. 
Bárya. A település kb. 1370-1520-ig a szekszárdi apátság bir
toka volt, majd a kalocsai érsekség uradalma. A mohácsi csa
tát és a török hódoltságot átvészelte ugyan a népes helység, de 
az 1780. évi nagy tűzvész alkalmával leégett. Az újraépített 
községnek 1849-ben megint ez lett a sorsa, de csakhamar ismét 
felépült. 

A lakosság gyógyszerellátása 1914-ig a szomszédos Kalocsá
ról történt. Ekkortól van Bátyán patika, mint a fajszi gyógy
szertár fiókja, melyet Gyetvai Andor kezelt. 1924-ben azután 
Sári Alfréd kapott engedélyt önálló gyógyszertár felállítására, 
melynek 1929-ben Szász Sándor lett a vezetője, aki azt meg is 
vette. Szászt azonban 1943-ban internálták és Kovács Ernő 
vette át a gazdátlanul maradt patikát 1945 végéig, amikor 
visszaadta a sok megpróbáltatás után hazatért Szásznak. 1950-
ben a ,,Szent László'' -ról elnevezett és ma is működő bátyai 
patikát 12/23 számmal jelölték meg és Brantner Antal lett a 

„ . 
vezetoJe. 

Borota a mohácsi vész előtt a Borothi család birtoka volt. 1724-
ben egy bajai marhakereskedő kibérelte területét legelőnek, 
mint akkor lakatlan pusztát, mely csak lassan népesedett be. 

1931 nyarán kapott ide gyógyszertár nyitására jogot Wandrák 
József. Mintegy 15 évi működés után miniszteri engedéllyel 
átköltöztette ,,Megváltó'' -ról elnevezett patikáját a szomszédos 
Rém községbe. Így Borota évekig patika nélkül maradt. 

A gyógyszertárak állami kezelésbevétele után, 1952-ben a 
Gyógyszertári Központ létesített itt újból patikát 12/16 szám
mal és Czajlik Lászlót bízta meg vezetésével. A gyógyszertár 
berendezését a Kiskunfélegyházán megszüntetett ,,Öreg pa-



tika'' bútorából és részben edényzetéből állították össze, mely
lyel ma is üzemel. 

Bugac gyógyszertárának, mint állami gyógyszertárnak felállí
tására és megnyitására 1949 augusztusában került sor. Addig a 
község és a puszta betegei nagy távolságokra jártak gyógy
szerért. A 12/24-es gyógyszertár első vezetője Bíró Balázs volt, 
aki 1968 novemberében történt nyugdíjba vonulásáig vezette 
a ma is működő patikát. 

Császártöltés. A település a XVIII. század közepén keletkezett 
és a kalocsai érsekséghez tartozott. Feljegyzések szerint első 
lakói Mecklenburgból a császár által idetelepített németek vol
tak, akik földmunkával feltöltötték a lápos vidéket. Innen kapta 

, . 
nevet 1s. 

Gyógyszerellátás terén a lakosság jórészt magára volt utalva 
és az akkor népszerű füves asszonyok látták el a betegeket, amíg 
a közeli Kecelen és Kiskőrösön nem létesültek gyógyszertá
rak. A község gyógyszertárhoz 1952-ben jutott. Felszerelése 
részint a Kecelen, részint a Kiskőrösön megszüntetett, ottani 
második gyógyszertárak berendezéséből került ki. A 12/46-os 
gyógyszertár első vezetője Csapi Lajos is hosszú ideig úgy 
járt át Kecelről, hogy a ma is üzemben levő és azóta új épületbe 
költözött patika szolgálatát elláthassa. 

Csávol]1 azonos a kalocsai érseki okiratokban 1374-ben is sze
replő Chayol helységgel. Patikáját 1900-ban Hollósy E ndre 
létesítette ,,Megváltó'' elnevezéssel. Utána bérlők kezelték, így 
az államosításkor Novák Antal maradt a 12/25-ös csávolyi 
patika vezetője 1954 májusáig. Ekkor Müller Pált helyezték 
a ma is működő gyógyszertárba. 

Csengőd területe a század elején még Páhi községhez tarcuzott. 
Azóta fejlődött önálló községgé, mióta lakói áttértek a szőlő

termesztésre és híressé tették borát. Munkájuk nyomán mind 
nagyobb méreteket öltött a futóhomok lekötése, hasznosítása. 

A csengődi gyógyszertár felállítására 1926-ban Szabady Vik
tor kapott jogot, aki ,,Páduai Szent Antal'' elnevezéssel nyi
totta meg a Posta utcában a gyógyszertárat. I tt működött 
1940-ig, amikor eladta Stettner János Antal gyógyszerésznek. 
Stettner 1949-ben tragikus körülmények között meghalt. Utána 
Temesváry György került a patikába, melynek 1950-ig volt 
vezetője. E kkor Csapi Lajost nevezték ki a gyógyszertár veze
tőjévé, melyet 12/26-os számmal jelöltek, és ma is működik. 

Dávod az egykori Bodrog vármegyének igen régi helysége, már 
1347-ben hetivásárok tartására kapott engedélyt. Előző nevei 
az idők folyamán hol Davotháza, hol D awoth, vagy D autova 
volt. 

Gyógyszertárat a községben csak 1935-ben létesítettek, mely 
először a közeli hercegszántói patikának volt fiók gyógyszer
tára. Alapítója Bieliczky Károly, aki Móczár Gábor gyógysze
résznek adta bérbe ezt a fiókpatikát 1943-ig. Ekkor fia, Bieliczky 
, 

Adám vette át a patika vezetését, melynek napjainkig vezetője 
maradt. A jelenleg is működő gyógyszertár 1950-ben a 12/27-es 
számot kapta. 
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Dunapataj a XIV. században Fejér megye solti székéhez tar
tozó királyi birtok volt. Erre egy 1424-ben kelt oklevél is 
utal. Fejlődését nagymértékben elősegítette dunai fontos révát
kelő helye. Ezért a török hódoltság alatt sem szenvedett annyit, 
mint az ország egyéb települései. Később pedig Rákóczi Ferenc 
oltalma alá került, így a XVIII. század elején már jelentős 
mezőváros. 1836-ban nagy tűzvész pusztította el Dunapatajt, 
de újraépült és lendületesen fejlődött. 

Patikáját 1858-ban Lukácsy József alapította és ,,Megváltó''
ról nevezte el. 1880-ban Lukácsy meghalt, özvegye a patikát 
Szabó Lászlónak adta át, aki 1885-ig működött ott. Majd 
1886-ban Modra Pál vette át, utána pedig fia, Modra László 
volt a patika vezetője. 1933 májusában Kelecsényi Ferenc vette 
meg a gyógyszertárat. A patika laboratóriumában Kelecsényi 
egy fertőtlenítő hintőpornak, a D r. Katona Ágoston Antal 
gyógyszerész által D E RMAFORIN néven védjegyezett seb-

, 
hintőpornak gyártására rendezkedett be. Allamosításkor a pa-
tika a 12/28 számot kapta, vezetését Rákóczi Lászlóné gyógy
szerész vette át, a D ermaforin gyártását pedig a Kőbányai 

Gyógyszergyár, majd az EGYT. A patika felújítva jelenleg is 
működik. 

Dunavecse településről egy 1332- 34 évi pápai tizedjegyzék 
tesz említést, mert ebben az időben a váci egyházmegye sziget
fői esperességéhez tartozott. 1610-ben református zsinat szín
helye. A XVIII . században kapott országos vásártartási joga 
további fejlődését biztosította. A virágzó községet a török ura
lom sem kímélte, két ízben, 1838-ban és 1876-ban árvíz, 1848-
ban pedig tűzvész pusztította el, de mindannyiszor újjáépült. 

A ,,Megváltó''-ról elnevezett patikát 1834-ven Klimkó Antal 
alapította. A gyógyszertárak későbbi tulajdonosa, Beszédes 
Gyula az 1869-es párizsi világkiállításon bemutatott magyar 
gyógynövényekkel nagy feltűnést keltett és több külföldi cég
től megbízást kapott a magyar gyógynövényexport megszerve
zésére. A dunavecsei ref. egyház adatai szerint már 1861-ben 
a község egy hold föl det adott gyógynövények termesztésére 
és jeles gyógynövénygyűjtők működtek már Akasztó, Alpár, 
Bátya, Kerekegyháza, Kiskőrös, H alas, Majsa, Kunszentmik
lós, Soltvad kert és Szalkszentmárton területén is. 

A dunavecsei patika vezetője 1950-ben Zádor István lett. 
Halála után leánya vezetésével a patika ma is üzemel 12/29 
számmal. 

Dusnok lakatlan terület volt, de a határához tartozó Garáb pusz
tán feltárt ősi templom alapfalai azt bizonyítják, hogy a környé
kén már a középkorban is laktak. Dusnok keletkezésének ide
jét a török uralom vészes napjaira teszik, amikor a kegyetlen
kedő törökök elől menekülő nép az itteni lápos erdők között 
megbúj va várta sorsa jobbrafordulását. 1780-ban a község 
porig égett, majd ú jjáépítése után 1814-ben és 1864-ben meg
ismétlődött tragédiája, de a kalocsai érsekség segítségével min
dig újból felépült. A lakosság gyógyszerellátását is sokáig Ka
locsa biztosította. Később a fajszi gyógyszertárból a dusnoki 
orvos által kezelt kézigyógyszertár látta el a betegeket. Ö nálló 
gyógyszertár felállítására csak a szocialista egészségügy kiala
kulása után 1953-ban a 12/43-as patika létesítésével került sor. 



Berendezését a Kiskunhalason megszüntetett ,,Isteni gondvise
lés'' -ről elnevezett gyógyszertáréból állították össze, melynek 
szép neoreneszánsz bútorát sajnos fehér olajfestékkel kenték 
át. A patika jelenleg is működik. 

Fajsz egyike legrégibb helységeinknek. A ' 'eszprémi püspök
séghez 1212-ben írott egyik levelében II. Ince pápa már köz
ségként említi. Sokáig Fejér megye solti járásához tartozott, 
később a kalocsai érsekség birtokolta. Lakossága, a szekszárdi 
apátság egyházi nemes-jobbágyai, a fajszi ispánság alá voltak 
rendelve. A török uralom alatt sokat szenvedett, de nem pusz
tult el. 

Gyógyszertárát 1892-ben ,,Magyar Korona' ' néven Kovách 
Mihály alapította. A fajszi gyógyszertár látta el a bátyai fiók
gyógyszertárat és a dusnoki orvos kézipatikáját is, míg az 
önálló gyógyszertárak ott meg nem nyíltak. Az államosításkor 
Ferenczy Pál vezetése alatt 12/30-as számmal sorolták a megyei 
hálózat gyógyszertárai közé és jelenleg is működik. 

Felsőszentiván nevét írott emlékek 1396-ban Szent-Iván néven 
említik. Az 1520-as dézsma lajstromban még szerepel, de ké
sőbbi oklevelek már nem tudnak róla és csak pusztának emlí
tik. 1789-ben magyarokkal telepítették be, akikhez később bu
nyevácok is csatlakoztak. 

Gyógyszerellátását Bajáról, majd 1900 után a csávolyi gyógy
szertárból, illetve az általa ellátott felsőszentiváni orvos kézi
gyógyszertárából biztosította a lakosság. A községnek 1969 
áprilisa óta van önálló patikája 12/39 számmal. Első vezetője 
Babinecz Lajosné. 

Foktő, mint község már a XV. században is n1egvolt. Nem 
pusztult el teljesen a török hódoltság alatt sem. 1599-ben 
Pálffy Miklós dunai naszádosai és vitéz hajdúi itt süllyesztették 
el a törökök élelmiszer és lőszerszállító hajóit. 1832-ben a köz
ség tűzvész áldozata lett. 

Patika létesítésére 1893-ban Kovács Lajos gyógyszerész ka
pott jogot, aki 1896-ban a szomszédos Uszód községbe tele
pítette át ,,Megváltó''-ról elnevezett gyógyszertárát. Egy évvel 
később fiókgyógyszertár nyitására kért engedélyt Foktőre. A 
jogot megkapta, de nem élt vele, így az elévült. Ezért Foktőn 
1901-ben újból kellett kérvényezni önálló gyógyszertár enge
délyezését, amit Scharp Henrik kapott meg. ,,Isteni Gondvise
lés'' -ről elnevezett gyógyszertárát évekig bérbe adta, majd 
1919-ben bekövetkezett halála után Nagy István került oda. 
Az államosításkor Imreh Gézáné Halmi Sára lett a 12/31-es 
ma is működő foktői gyógyszertár vezetője. 

Fiil~pszállás a legrégibb kun települések közé tartozik. Nevét 
a III. Miklós pápa által hazánkba küldött hittérítő Fülöp 
püspöktől kapta. A török uralom idején az elpusztult kiskun 
terület szétszéledt lakosságának egy része ide menekült. Így 
annyira benépesedett, hogy 1654-ben bérbe vette a szomszé
dos Tabdi és Szöcsi pusztákat. A törökök, mint jó adófizető 
községet ugyan megkímélték, de 1749-ben nagy pestis jár
vány, 1831-ben pedig a ,,napkeleti epekórság'', vagyis a 
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kolera, majd 1838-ban és 1850-ben árvizek pusztították 
lakosságát. 

Az 1887-ben alapított patikája, mint Martinovits Péter sza
badszállási gyógyszertárának fiókja, kezdte el működését. Az 
,,Isteni Gondviselés'' -ről elnevezett fülöpszállási gyógyszertár 
az állomosítás óta 12/32-es számmal jelenleg is üzemel. 

Gara igen régi helység. Már III. Endre korában találkozhatunk 
régi feljegyzésekben nevével. Az 1520-as Bodrog vármegyei 
tizedjegyzékben is szerepel. Lakóinak nagy része, több kör
nyékbeli faluval együtt a török megszállás alatt Esztergom 
környékére települt. 

Patikáját ,,Szentháromság'' elnevezéssel 1897-ben Erdélyi 
Lajos alapította. Jelenleg 12/33 számmal inűködik. 

Hajós a XV. század elején már ismert volt. Nevét a birtokos 
Hajósy családtól nyerte. A törökök teljesen elpusztították. 
1720 után Csáky Imre kalocsai érsek sváb családokat telepített 
ide. Hajós hosszú ideig volt kalocsai érseki nyaraló és mint 
vallási kegyhelyet is sok idegen látogatta. 

A ,,Segítő Mária'' elnevezésű gyógyszertárat 1876-ban Csete 
Lajos alapította. (Bár a Gyógyszerészek Naptára már az 1875 
évi számában is tesz említést a hajósi patikáról Gramaszetr 
Zoltán nevével) 1882-től ifj. Martinovits József, illetve a csa
lád gyógyszerész tagjai 1940-ig vezetik a patikát, amikor Jolán
kai Judit került oda. 1950 óta a gyógyszertár 12/34 számmal 
jelenleg is működik. 

Harta a feljegyzések szerint a fehérvári vár solti járásának volt 
része. Azóta több néven is szerepel régi írásokban, Egyházas
hartának, Nagyhartának említve. 

A törökök lakóit kiirtották és a község szinte teljesen el
pusztult. A XVIII. század fordulóján Ráday Pál földesúr 
Württenberg környékéről németeket telepített ide. A község
nek több nagy árvizet és tűzvészt kellett elszenvednie. 

Helfer (Halmi) Pál gyógyszerész 1894-ben kapott jogot pa
tika feláll tására, melyet ,,Isteni Gondviselés'' -ről nevezett el. 
Hét gyermeke közül Halmi Sára a hartai patika vezetését vette 
át 1938-ban, majd 1950-ben Halmi Sárát Foktőre nevezték ki 
vezetőnek, helyére Nagy István került az 12/35-ös hartai pati
kába vezetőnek. Az 1960-as évek végén a gyógyszertár kor
szerűsítve új épületbe került, és üzemben van jelenleg is. 

Hercegszántó azelőtt Szantova már I. István korában Zanthov 
néven ismert település volt. Erre a határában régi kő és föld
halmok emlékeztetnek. 

,,Szent Antal'' -ról elnevezett gyógyszertárát Bieliczky Ká
roly 1912-ben létesítette és vezetője maradt az államosítás után 
is 1952-ben történt nyugdíjazásáig. A patika 12/36 számmal 
napjainkban is működik. 

Hetényegyháza és környéke a Kecskemét nyugati határában el
terülő szőlő és gyümölcsöseiről, valamint a Nyíri erdő néven 
ismert kirándulóhelyéről közkedvelt volt. 

Gyógyszertára mint állami gyógyszertár létesiilt 1949-ben 

5 Lehetséges, hogy 2- 3 évig nem működött és zárva volt a 
, , 

gyogyszertar. 



Szabó András (volt katona gyógyszerész) vezetésével. A megyei 
hálózat gyógyszertárai közé sorolva 12/37-es számmal ma is 
üzemben van. 
Izsák községet egy oklevél 1426-ban Izsákegyháza néven 

, 
említi. A törökök nen1 pusztították el. E rdemleges fejlődé-

séről csak a szatmári békekötés utántól beszélhetünk, amikor 
vásártartási jogot kapott. 

Első patikáját 1834-ben nem tudjuk ki alapította. Az első 
adatot az 1862-es Gyógyszerészek Évkönyvében találjuk, H o
ránszky István, majd 1868-ban Csillag József a tu lajdor:cs, őt 
Csernyus Dezső 1873-ban követi. 1875-ben Szilárdfy Károly. 
1879-ben 1880-ban Izsák község nincs említve5, 1881-ben izsáki 
tulajdor:osként N . N. van feltüntetve, 1882-ben Farkas Ignác 
vette meg, a későbbi jeles kecskeméti gyógyszerész a patikát. 
1887-ben Barthalos Kálmán lett az izsáki patika tulajdonosa 
és azt 1918-ig vezette. Ekkor bérbe adta Bodor Jánosnak, 
aki 1922-ben a patikát megvette. Ez idő alatt Bartl-alosnak 
jelentős szerepe volt a község fejlesztésében. Ő kezdte ültetni 
és terjeszteni a Sárfehér nevű szőlőt, amelyből Izsák határában 
több mint 12 ezer hold van már. Így az eddig sivár, a homok
kal nem boldoguló szegény településből gazdagon virágzó 
község lett. Barthalos alapította a községi villanytelepet, a 
takarékpénztárt, szorgalmazta az utak építését, ötven hold 

, 
szőlőtelepítése pedig ma az Izsáki Allami Gazdaság tulajdona. 
Barthalossal együtt kezdte el termeszteni a híres Sárfehér sző
lőt Kosztka László is, akinek édestestvére volt Csontváry 
Kosztka Tivadar gyógyszerész és kiváló jeles festőművész. 

Izsákon a második gyógyszertár ,,Páduai Szent Antal'' néven 
1923 júliusában került felállításra, mely az államosítás után 
megszűnt. A jogosítványt Bátri Ferenc kapta. Tulajdonostársa 
Szekeres Sándor 1928-ban vette át a patikát. Az 1951-ben meg
szüntetett második gyógyszertár helyére az első gyógyszertár 
költözött át 12/38-as számmal, melynek Balogh Sándor lett 
a vezetője, Szekeres pedig beosztott gyógyszerészként maradt 
a ma is működő patikában. 

Jánoshal111át a századfordl!lló előtt Jankovácznak nevezték. Még 
régebbi neve Csöszapa volt, de Jankószállás néven is szerepelt. 
Bács vármegye 1699. évi összeírásában pedig Jankova és 16 
gazdával volt feltüntetve. Rákóczi idejében a harcok alatt el
pusztult. Újratelepítése után a lakosság számának fokozatos 
növekedése már indokolttá tette gyógyszertár létesítését is, ez 
azonban mégsem a szokásos módon, pályázat vagy kérvénye-

, , ., .. , 
zes utJan tortent. 
Első gyógyszertárának felállítására ugyanis úgy került sor, 

hogy 1847-ben az olasz származású Madzinyi János honvéd 
hadnagy, majd később kapitány, vitéz magatartása elismerése
ként kapta meg a pat ikajogot.6 A ,,Szentlélek''-ről elnevezett 
gyógyszertárat azután Madzinyinek Adorján nevű fia vette át 
1905-ben, akitől Sillye Géza vette meg. Neve említésre érde
mes, mert második felesége Jókai Márta volt, a nagy magyar 
regényírónak rokona. Megemlítendő, hogy 1940-ben a gyógy
szertár a Madzinyi család rokoni ágán Lárencz Lászlónénak, 

6 Az 1862-es Gyógyszerészek Évkönyvében ez áll. Madzinyi Já
nos Jankovácz, utolsó posta Mélykút. 
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sz. Nagypál Margitnak birtokába került és férje, Lárencz 
László gyógyszerész vezette azt. (A Lárencz gyógyszerész di
nasztia tagjaival a bácsbokodi és a tompai gyógyszertárak is
mertetése során még foglalkozom.) 

A gyógyszertárat 1950-ben 12/41-es számmal jelölték, majd 
később korszerűsítették. Jelenleg is működik. 

Jánoshalma második patikáját Zámbó László alapította 1923-
ban, ,,Szent Anna'' néven. A gyógyszertárat 1950-ben meg
szüntették és berendezésével az akkor létesített nemesnádudvari 
gyógyszertárat szerelték fel. 

A második jánoshalmi patika alai:ítójáról is meg kell emlí
tenünk, hogy Zámbó László szocialista humanizmusát és sok
oldalú jótékonyságát bizonyítja, hogy többek között a községi 
orvossal és állatorvossal együtt éveken át 20- 20 szegér1ysorsú 
gyermek évi taníttatását fizették, inajd karácsonykor teljesen 
felruházták őket. A községben eredménnyel kil1arcolta Zámbó 
egy polgári iskola létesítését, sőt a jobb tanulók jutalmazására 
alapítványt tett. Az iskola kö11y-vtárát pedig több száz kötettel 
gyarapította, mint ajár.dékkal. 

Jászszentlászló, mint neve is mutatja, jász település, mely a 
hódoltság után lassan népesült be. 

Gyógyszertárát 1923-ban Kasziba Kálmán alapította ,,:tvla
gyarok Védasszonya'' elnevezéssel. l(ésőbb a patikát bérbe ad
ta, majd Szankon nyitott fiókpatikát. A n~a is működő jász
szentlászlói gyógyszertár vezetésével államosításkor Tomcsányi 
Lászlót bízták meg. A gyógyszertárat 12/42 számmal jelölték. 

Kalocsa és közvetlen környéke voltaképpen a Duna őskori med
rének lápos, mocsaras helyén terül el. I. István érsekséget 
alapított Kalocsán, már 1009-ben városr:ak ininősíti. A 1nohácsi 
csata után török kézre került és csak 1686-ban szabadult fel. 
A császári hadak azonban a vár maradványait is lerombolták. 
A káptalan egykor gazdag levéltári és hiteleshelyi iratai közül 
sok értékes emlék ment így tönkre. Az 1690-es években alig 
volt lakója. A szatmári béke után gróf Csáky Imre kalocsai 
érsek, egyben a város földesura látott hozzá az elmenekült, 
n1ocsarakban bújkáló lakosság visszatelepítéséhez. Felépítette 
az érseki palotát. Az uradal1nat ellátta jószágkormányzói, gaz
dasági épületekkel, cselédlakásokkal . Mint korabeli írások 
bizonyítják ver:dégfogadó, sör- és borivó is épült, de gyógy
szertárról még nem esik szó, noha az érseki udvarnál jóhírű 
orvos és gyógyszerész már működött akkor is. Az első Kalo
csán élő orvosról 1332-ből vannak ferjegyzések, ez János 
kanonok és physicus volt. 

Gróf Csáki Imre bíboros háziorvosa : Hermann András besz
tercebányai gyógyszerész és neves balneologus fia. A H alle-i 
egyetemen végzett 1717-ben. 

A kalocsai patikáról az első írásos dokumentumot 1732-ből 

Klobasitzky érsek hagyatékában találták, ez Sax Sebestyén 
Mag. Pharm. Tyranva-i gyógyszerszámlája. Az első patikus 
pedig, akiről hiteles adat szól Schukovits György, a későbbi 
híres gyógyszerész dinasztia megalapítója. 1750. jan. 24-én 
Anna leányának születését jegyezték be a kalocsai anyakönyvbe. 
H asonlóképpen anyakönyvi adatból szerezhetünk tudomást 
1754-ből Pechtl Mátyás gyógyszerészről. Hoffmann D omokos 



gyógyszerész nevével pedig, mint keresztapáéval találkozha
tunk ugyanitt. 1765-ben a piaristák kapták meg a patikát. Ez 
évből származik az érseki levéltár uradalmi számlái között 
található 150 forintos tétel a gyógyszertár fenntartási költségeire. 

Gregori János gyógyszerész 1779-ből kelt latin nyelven írt 
okirat kivonatát szakmatörténeti szempontból érdekes meg
említeni: hogy nem az orvos végezte a gyógyszerészi mester
séget, hanem a betegek kezelését, az orvosi teendőket is a 
gyógyszerész látta el. Így szól magyar fordításban a patronáló 
érsek levele, melyet a prágai egyetemnek írt: ,, . . . jelen írá
sunk felmt1tatója a csehországi Hradekből származó Gregori 
János, nőtlen, a mi érseki székvárosunkban a gyógyszerészi 
teendőket három év és öt hónapon át ellátván az ő szaktudásá
nak és tapasztaltságának· olyan ki,ráló jelét adta . . . elhatároz
tam, hogy a nemes orvosi facultást hivatalosan és illetékesen is 
megkeresem, hogy tekintetbe véve a megdicsért érdemeit, 
valamint az én közbenjárásomat, először is fölmentés adassék 
neki a szükséges kollégiumok látogatása alól, másrészt annak 
idején ezen nemes orvosi, tiszteletre méltó doctori gradusba 
való promoveáltatását, amennyiben lehetséges minél előbb, 

keresztül vinni kegyeskedjék ... (aláírás Gróf Batthyány József 
kalocsai és bácsi érsek. '' 

Az országos levéltárban Gregori után az 1780-as években 
Agnelli István, majd 1790-ben a piarista Langart György nevét 
találjuk, aki a rendházban lakó ,,famulus apothecarius''-ként 
van említve. A piaristák 1798-ban eladták a gyógyszertárat 
4300 forin tért Schukovits Istvánnak, bár már évekkel korábban 
az nyilvános patikaként működött. A gyógyszertár megnyitásá
nak időpontja mégis ismeretlen. A.z 1792-es évet írják a Gyógy
szerész Naptárak, Évkönyvek, alapítási év gyanánt. Neve ere
detileg ,,Gyógyszertár a Magyar Címernél'' volt és 1862-ben 
Sinkovits Ferenc a tulajdonosa, kezelője pedig Kostyák János. 
(Sinkovits Ferenc nevét éveken keresztül hol Linkovits-nak, 
hol D inkovits-nak írják a Gyógyszerészi Év könyvek és Nap
tárak.) 1873-ban már Horváth Károlyt, mint bérlőt említik 
1882-ig . Az 1885 évi Gyógyszerészek Zsebnaptára már a pati
kát ,,Magyar Korona'' néven tartja nyilván, mely11ek tulajdo
nosa Bakos Jenő. A gyógyszertár később a Közgazdasági Bank 
tulajdonába került és bérlők kezelték, majd 1950-ben az álla
mosítás utá11 megszüntették. 

A második, ,,Őrangyal'' néven létesített kalocsai gyógyszertár 
felállítási idejét a Gyógyszerészi Naptárak 1894 és 1895 évre 
írják, pedig csak 1896-ban nyitotta meg azt a jognyertes dr. 
Jovitza Sándor. A megnyitásnál jelen volt D r. Hirkó vármegyei, 
dr. Ringenbach járási és dr. Szabó Ferenc városi orvosok, vala
mint Földváry főszolgabíró, mint a bizottság tagjai. Dr . Jo
vitza után bérlője, ifj. Doby Jenő, majd 1905-ben Ligeti Ernő 
lett a patika tulajdonosa, melyet az államosításkor 12/44 szám
mal vettek be a megyei hálózat patikáinak sorába és ma is 
működik. 

Katynzár nevével oklevélben először 1388-ban találkozhatunk 
Kachmar néven. Egy későbbi feljegyzés szerint: , , . . . 
1598-ban Kachmar szerb faluból a lakosság Esztergom vidé . 
kére kéretvén, oda költözött . . . " D éli dombján a törökök 
palánk várat építettek. Az 1699-es bács-megyei összeírásban 
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már nen1 szerepel, 1714 után benépesült, több bunyevác 
család is ide települ. 

A katymári patikát ,,Szűz Mária'' elne,1ezéssel 1893-ban 
Marcell E lemér alapította. Erről T orma Sándor ottani gyógy
szerész adatközlő levelének néhány sorát idézem ,, ... a patika 
egyik fiókjának alján a következő feljegyzést találtam: 1893 dec. 
6-án nyílt meg Katymáron a gyógyszertár. (Aláírás) Kerekes 
Antal gyóggyszerész. '' 1897-ben Posch Alberté lett. Felszabadu
lás után a patika már 1948 decemberében állami kezelésba került, 
és a volt bérlőj e, Moczár Gábor maradt továbbra is vezetője 
1961-ben bekövetkezett váratlan haláláig. A gyógyszertár 
jelenleg 12j45 számmal működik. 

Kecel a török megszállás után elhagyott pusztaként szerepel. 
1734-ben gróf Patasich Gábor kalocsai érsek szabadalom levele 
községgé emelte a több pusztából egyesült települést, ahova 

Miske község jobbágy lakói is tartoztak. 
Első gyógyszertárának létesítése Dr. Elefánt orvos nevéhez 

fűződik, akinek már 1890-ben házipatikája volt itt. Mikor Érté
kes Lajos gyógyszerész Soltról Kecelre került, a házigyógyszer
tárát nyilvános közforgalmú gyógyszertárrá fejlesztette és 
,,Szentháromság'' névvel jelölte. A patikát az államosítás után 
megszüntették. 

A 11zásodik gyógyszertár felállítására az 1930-ban meghírdetett 
pályázat alkalmával Rádóczy Gyula kapott jogott. 1943-ban 
Rádóczy átköltözött Kiskunhalasra, ,,Szent Rókus''-ról el
nevezett gyógyszertárát pedig bérbe adta Csapi Lajosnak. 
, 

Allamosításkor Csapi gyógyszerész feleségét nevezték ki a 
most már 12/47-es, ma is működő keceli gyógyszertár vezetőjé

vé, Csapi Lajos pedig a két év múlva létesített császártöltési 
patikába került vezetőnek. 

Kelebia szőlő és gyümölcsös kertjeivel kedvelt nyaralóhely. 
Gyógyszertárát Bodó ky Ida 1932-ben létesítette ,,Megváltó' ' 

, 
elnevezéssel. Allamosításkor Tormory Elemért nevezték ki a 
gyógyszertárba vezetőnek és a jelenleg is működő patikát 12/48 
számmal jelölték. 

Kerekegyháza azelőtt Jászkerekegyháza, vagy Kunkerekegyháza 
néven volt ismert. A XV. század közepén földesúri birtok volt a 
Dávidházi család kezén. A török időkben tel jesen elpusztult. 
A XVIII. században a környező kun településekből fokozatosan 
újra benépesült úgy, hogy 1858-ban már önálló községgé nőtt. 

G yógyszertárát 1894-ben alapította Ruttkay Lajos és ,,István 
Király''-ról nevezte el. Ruttkay a patikát 1907-ben bekövetke
zett haláláig vezette. Utána három bérlő kezelte a gyógyszer
tárat 1925-ig, amikor leánya, Ruttkay Ilona gyógyszerész vette 
át és vezette még az államosítás után is egy évig, már 12/49-es 
számmal jelzett és ma is működő gyógyszertárat. 

Kiskőrös évszázadokig pusztaként szerepelt. 1718-ban a Wattay 
család tette lakott településsé a felvidékről idetelepített tót 
családokkal. 1785-ben elnyert vásártartási joga következtében 
csakhamar mezővárosi rangra emelkedett. Hazánk nagy költő
je, Petőfi Sándor által lett híressé, akinek már\1ánytáblával jelölt 
szülőháza ma már múzeum és idegenforgalmi nevezetesség. 



Kiskőrösön az első patikát egyes adatok szerint 1833-ban, más 
nyilvántartások szerint 1838-ban állították fel.7 Az 1862-es 

Gyógyszerészek Évkönyvében a gyógyszertár ,,Megváltónál'' 

néven van feltüntetve, tulajdonosa Pokuk József, a patika 
kezelője pedig Gubás Károly. A századforduló után a gyógy

szertár akkori tulajdonosa, Matolcsi Lábos Ferenc, aki egyben 

Kiskőrös tűzoltó parancsnoka is volt, változatthatta meg a 
patika elnevezését ,,Isteni Gondviselés' '-re, mert ettől kezd,re 

már így szerepel. Ezt az ún. ,,Öreg patikát'' az államosítás után 

megszüntették, felszereléséből más patikákat egészítettek ki. 
Bútorzata jelenleg a császártöltési patikába van beépítve. Egy 

szekrényét a Bács-Kiskun megyei G yógyszerészettörténeti 
Gyűjteményben őrzik Kecskeméten. 

A második patika felállítására 1914-ben Kerekes László kapott 

jogot és ,,Petőfi Sándor'' elnevezéssel nyitotta meg. Az államo

sításkor Gyenei Nándorra bízták a 12/ 51-es gyógyszertár veze
tését, mely azóta is működik. 

Kiskunfélegyháza első írott emléke Zsigmond király dekrétuma 
1 389-től, tehát már ekkor jelentős helység volt. Egy 1424-ben 

kelt oklevél szerint Borbála magyar királynő birtoka. Félegy

háza sokat szenvedett a törököktől, lakói elmenekültek:. Terüle
tét a szomszédos kun pusztákkal együtt a kecskeméti polgárok 

vették bérbe közlegelő céljaira. A jászkunok főkapitánya, 

Almásy János 1742-ben telepítette be újra jász és kun csalá

dokkal Félegyházát. Kereskedelmét főleg az ekkor odavándo

rolt és görögöknek nevezett örmény kereskedők lendítették fel. 

Az első ,,patikaházat'' is ez mellett a , ,görög boltok''-nak 
nevezett kereskedők épülete mellett létesítette az akkori tanács 

Erről az alábbi jegyzőkönyvet idézem: ,,Anno 1819, die 7. juli. 

230. Kunszentmiklósi Apothecarius Pöschl Ferenc úr benyúj
tott könyörgő levele és Attestátumai elöll mutatása mellett kéri, 

hogy ő Apotheraciusnak városunkban fel vétettessen . .. " 

K özvetlenül utána van feljegyezve a tanács véleménye és intéz
kedése: ,,Ad 230. Igen szükségesnek tartja e tanács, hogy népes 

városunkban valahára egy Patika fel állíttatna ... ez úttal el

határoztatik, hogy a munkába veendő Kiss K ortsma felállítása 
' után egy alkalmatos Patikai Epület készíttessen el ... tétessenek 

meg annak idejébe11 fel állítása esetén a szükséges rendelések, 

addig is pedig az Instáns Patikárius Úrnak a Boltok mellett lévő 
Épületben tel állítandó f iliális Patikának, mellyet maga is alkal
matosnak talált, hely adatván, hogy abban egy alkalmatos indi

viduum által filiális Patikát be helyeztetni, abban alkalmatos, 
kifogás nélkül való orvosságokat tartani fog, magát felajánlot-

t 
, , 

a ... 

A patika létesítésének nagyn1érvű szükségessége olvasható ki 

a tanács állásfoglalásából, azonnali intézkedéséből, mely szerint 
addig is, amíg a rendes gyógyszertár felépítésére sor kerül (a kis 

korcsma után 1) mársi, ,egy alkalmatos filiális patika számára hely 

adatik''. Véleményem szerint itt a ,,filiális'' szó ,,kisebb fajta'', 

vagy ehhez hasonló értelemmel szerepelhet. mivel sehol nem 
találtam még csak utalást sem arra vonatkozóan, hogy az itt 

7 A G yógyszerészek Zsebnaptára 1920-as kiadásában 1833, az 
1922-esben pedig már 18831 van alapítási évként feltüntet
ve. Csak 1925-től szerepel az 1838-as év. 
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létesített gyógyszertár melyik nagyobb gyógyszertárnak lehetett 
volna a filiálisa, azaz fiókpatikája. 

Pöschl Ferenc ,,Szentháromság'' elnevezéssel a város első 
gyógyszertárát tehát 1819-ben, és nem 1818-ban, nyitotta meg, 

amint azt a G yógyszerészi Év könyvek és Naptárok közlik. Pöschl 
halála után özvegyétől H offer Ferenc vette meg, majd H otfer 

Adolfé lett a gyógyszertár 1874-ig, akinek valószínűleg az évben 

bekövetkezett halála után, 1 875-től özvegye szerepel tula jdonos

ként. Ő Bernátsky Bélának adta bérbe a patikát, 1896-ban Hoffer 

Adolfné is meghalt, és Imre tia örökölte a reáljogú gyógyszer
tárat, melynek bérlője 1904-ig Kun Mór volt. Ekkor Killer Ernő 

vette bérbe, míg 1910-ben Czira Endre (aki később Pokomándi-
, 

ra változtatta nevét) vette meg a gyógyszertárat. Allamosítás 

után a patikát megszüntették és berendezését az 1952-ben létesí

tett borotai gyógyszertárba vitték, ahol az jelenleg is használat
ban van. 

A ,,Segítő Mária'' elnevezésű kiskunfélegyházi 1násodik gyógy
szertár alapítási évét hol 1875-re, hol 1877-re teszik. A helyes év

szám azonban 1880, mert Bernátsky Béla (Hofferné volt bérlője) 

ekkor kapott jogot a gyógyszertár megnyitására. H alála után 

előbb bérlőkkel kezeltette az özvegye, majd 1905-ben eladta 
Nagy Bertalannak, akitől 1922-ben Gellér János vette meg. 

A gyógyszertárat államosításkor 12/55 szám1nal vették nyilván

tartásba és jelenleg is működik. 

A harmadik félegyházi gyógyszertárat ,,Szent István'' -ról 

elnevezve 1894-ben Lorbeer Vilmos alapította. A századforduló 

után tulajdonosa Sz. Tóth József volt. 1950-ben a gyógyszertár 
" megszunt. 

Kiskunfélegyházán a negyedik gyógyszertár felállítására 1904-

ben került sor, melyet ,,Páduai Szent Antal'' névvel jelölve 
H azslinszky István nyitotta meg. 1906-ban azonban a patika már 

Thúry D énesé. Halála után a család kezelőket alkalmaz a gyógy
szertár vezetésére egészen 1921-ig. Ekkor Thúry Andor veszi át 

a gyógyszertárat és kezeli az 1950-ben történt államosításig, 

amikor a gyógyszertárat 12/54 számmal jelölték meg és az 

jelenleg is működik. 
Az ötödik patikát Tar jányi János 1914-ben létesítette ,,Meg

váltó'' néven. T arjányi Kiskunfélegyházán született régi, város

alapító családból. Kimagasló érdemeket szerzett szülővárosa 
egészségügyi és kulturális fejlesztése terén kifejtett munkás

ságával. Egykori patikája, mint állandó ügyeletes gyógyszertár 

jelenleg is üzemel az államosításkor 1950-ben kapott 12/53-as 

számmal. 
A hatodik gyógyszertárnak ,,Jézus Szíve'' volt a neve és 

1934-ben Táby József alapította. A felszabadulás után, mint el

h agyott patika állami kezelésbe került, majd 1950-ben meg

szüntették. 

A kórházi betegellátásról 

A város és nagykiterjedésű népes környékének betegei sok
szor szorultak kórházi kezelésre. Kiskunfélegyházán a kórház 

szerepét különböző magánszanatóriumok látták el az 1920-as 
évek második felétől, melyek általában 10- 15 ággyal tudtak 

beteget fogadni. Jelentősebb ilyen jellegű intézmény ,rolt pl. 



1928-tól a dr. Tomasovszky szanatórium, vagy 1937-től a dr. 
Missura szanatórium. A jelenlegi Városi Kórház építk~zését 
1941-ben kezdték el. A közbejött II. világháború miatt csak 
részben elkészült, de közben romossá vált kórházépület befeje
zésére 1949-ben került sor. A betegeinek: gyógyszerellátása a 
kórház gyógyszerraktárából történik. 

Kiskunhalas, régebben Halas, ősi település. Amikor a XIII. század 
közepén a kunok a tatárok elől menekülve nálunk találtak védel
met, IV. Béla király a Duna-Tisza közének ezt a területét jelöl
te ki a kunok letelepülésére és 1269-ben k:iadott szabadalom 
levélben biztosította kiváltságaikat. H alas nevét 1408-ban 
Zsigmond király oklevele is említi, 1439-ben Albert király 
pedig már városnak nevezi. Halas nagyon sok megpróbáltatá
son ment keresztül. 1475-ben, majd 1709-ben és 1739-ben súlyos 
pestis járvány tizedelte lakóit. 1566 körül pedig a Szigetvárra 
vonuló török hadak úgyszólván megsemmisítették a várost. 
Csak lassan népesedett be újra, amikor a megmaradt lakosság 
vissza szivárgott rejtekéből. Ebben az időben a lakosság fő 
foglalkozása, a török hadak, majd a kuruc- labanc seregek 
állandó zaklatásai következtében, azállattenyésztés felé toló. 
dott, mert a lábasjószágot veszély esetén könnyebben magával 
vihette és békében is értékesíthette. Lakói 1663-ra olyan tekin
télyre tettek szert, hogy ún. paraszt vármegyét szerveztek 
Kecskemét központtal a kóbor rabló katonák ellen. Felszerelé
sük a balta, a fokos és a karikásostor volt. A szatmári békéig 
az iparosrend igen gyér számmal volt képviselve. 1746-ban 
Mária T eréziától új kiváltságlevelet kápOtt a város, melyben 
régi előjogait visszanyerte, fejlődése is meggyorsult. Egy leírás 
1778-ból jelentős eseményről számol be: az első halasi or vos 
letelepedéséről. Ez Szulykó János doktor, aki 1800-ban panaszt 
tett a tanácsnál, sérelmezve a kiskun lakosság közömbösségét, 
ami miatt nem fizetődik ki egy gyógyszertár felállítása. Java
solta, hogy a város hozasson Pestről 2-300 forintért gyógysze
reket, amit ő majd némi haszonnal árusítana. Öt év múltán a 
tanács szemére vetette Szulykó doktornak, hogy a kért és meg
adott 200 forintot nem tudta visszatéríteni, ezért további kéré
sét elutasították. Kitűnt ugyanis, hogy az egész Kisku11ságba11 
nem sikerült 200 forint értékű gyógyszert eladni. 

Ilyen előzmények után csak 1817-ben létesülhetett H alason az 
első gyógyszertár Novák Rezső, vagy Rudolf (mindkét kereszt
névvel váltakozva szerepel) gyógyszerész tulajdonában , ,Gond
viselés'' néven. Hasonló bizonytalansággal találkozunk utódjá
nak neve körül is. amit hol Takács, hol T anács Józsefnek írtak. 
1890-től a gyógyszertár elnevezése is megváltozott ,,Isteni 
Gondviselés''-re és egymást váltották a tulajdonosok. 

, 

Allamosítás után megszüntették a gyógyszertárat és berende-
zését az 1952-ben felállított dusnoki gyógyszertárba szállították, 
ahol az jelenleg is használatban van. 

Halason a második patikát 1887-ben ,,Magyar Korona'' néven 
Kriegner Kálmán alapította. Jelenleg, mint állandó ügyeleti 
szolgálatot ellátó gyógyszertár 12/60 számmal működik. 

A város harnzadik patikáját Czurda Vilmos ,,Szent István 
Király'' -ról nevezte el és 1904-ben nyitotta meg. Sokoldalú 
tevékenysége során az ő nevéhez fűződik a halasi Sóstó vizének 
elemzése és a hasznosításával foglalkozó tervek, javaslatok 
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készítése. Zöldpaprika kivonat néven hasznos és keresett C vita
min készítményt gyártott. A gyógyszertárat 1950-ben 12/62 
számmal sorolták a megyei hálózat patikái közé, jelenleg is 
működik. 

A megyedik halasi gyógyszertár felállítására Szekér József 
kapott jogot 1913-ban. A gyógyszertárat ,,II. Rákóczi Ferenc'' -
ről nevezte el, mely az államosítás óta 12/61 számmal működik. 

Kiskunhalas ötödik gyógyszertára ,,Kígyó'' néve11 1923-ban 
létesült Makay Károly gyógyszerész kezdemér1yezésére. A 
patikát 1950-ben államosították, 1951-ben pedig megszüntették. 

A kórházi betegellátásról 

A betegek gyógyításáról való gondoskodás azonban termé
szetesen nem szorítkozhatott csupán a gyógyszertárak munká
jára. A város fejlődése során mind nagyobb szükség mutatko
zott kórház felállítására is. H ogy ez kezdetben milyen szegényes 
és nehéz körülmények között indult, arra néhány sor idézettel 
szeretnék rámutatni. A kiskunhalasi Kórház egykori igazgató 
főorvosa, dr. Monszpárt László írta 1934-ben az ,,O rvoskép
zés' ' egyik füzetében8 : ,, ... A kórház a várost körül,revő náda
sok mellett fekszik ... A bejárattal szemben, az eperfás udvaron 
áthaladva érünk a főépülethez. Régidivatú, tornácos, nádfedelű 
ház. Három padlós szobája van a betegek részére, egy ambulan
ciája, ahová a gondnok konyháján át lehet bejutni ... A beteg
szobákban összesen 30 ágy van összezsúfolva. Katonai vaságyak 
szakadozott szalmazsákokkal, lepedő nélkül, huzatlan párnákkal 
és huzatlan dunnákkal ... Betegfehérnemű egyáltalán nincs. 
Mindenki a testén behozott fehérneműben kerül ágyba ... 
Érdekes egy pillantást vetni a lakosságnak a kórházról alkotott 
felfogására. Az emberek irtózattal, vegyes szánalommal nézik a 
kórházat. Apró gyermekek csapatosan összeállva belesnek a 
kerítésen, szörnyülködve hallgatják a cellákból kihallatszó 
tébolyodott emberek esetleges dühöngését, fantáziájukban ki
színezik azokat a szenvedéseket, amiket a falak takarhatnak és 
felszedik, felépítik a kórház iránti előítéletet. Ez az előítélet a 
felnőttekbe11 már kikristályosodott véleménnyé alakult. E sze
rint kórházba csak a koldus fekhet be és az, akit az élet különös
képpen minden vagyonától és minden hozzátartozójától meg
fosztott. 9 K órházba kerülni elhagyatottságot jelentett és nem 
csak arra szégyen, akit illet, hanem a hozzátartozókra is. Ez a 
kórháztól való idegenkedés, félelem nem csak a helyi kórházra 
vonatkozott, hanem így ítélkeztek a modernebb, nagyobb 
kórházakről, sőt a pesti klinikákról is ... Ilyen körülmények 
között kezdtem meg működésemet 1920-ban Kiskunhalason, 
mint városi főorvos ... " Így emlékezik vissza dr. Monszpárt 
főorvos, ma már a megye legújabb és talán legmodernebb kór
házának viszontagságos múltjára. A folyamatban levő nagy 
felújítás során az eddigi gyógyszer raktára is gyógyszertárrá 
bővült. 

8 Az E gészségügyi Dolgozó c. lap 1972. X. 1-i száma részletesen 
ismerteti a cikket. 

9 V . ö. : a bajai nosocomium és a kecskeméti ispotályházzal 
kapcsolatban mondottakkal. 



Kiskitnmajsa (azelőtt Majsa) már a középkorban is település volt. 
Az ún. Templomdomb-on állott egykori templom maradványai 
még ma is láthatók. A Kígyós pusztán végzett ásatások során 
felszínre került értékes leletanyag egy részét Budapesten a 
Nemzeti Múzeumban őrzik. A törökök a községet megsemmisí
tették és sokáig pusztaként szerepel. Új lakói 1750 körül kezdtek 
letelepedni. A X IX. század közepén vásártartási jogot kapott és 
rohamos fejlődésnek indult. 

Első patikájának alapítási idejét bár 1852 évvel tartják nyilván, 
az csak 1860-ban 11yílt meg. Ifj. Csábrády János, egykori majsai 
gyógyszerész, aki többek között megírta Kiskunmajsa monog
ráfiáját is, levéltári kutatásairól az adatokat rendelkezésemre 
bocsátotta. Ezekből megállapítható, hogy az első lépést már 
1852-ben megtették a patika engedélyezése tárgyában. Az 1852. 
szept. S-én tartott közgyűlés határozata szerint: ,, ... a város 
jövőjét is szemelőtt tartva, valamint a népesség egészségi álla
potát isfigyelembe véve, két rendszer béli nyereség nyílnék 
abból, ha egy patika a szükséges lakrészekkel együtt terveztet
nék és foganatosíttatnék ... "Majd a következő évben a tanác
sülés reklamálta, hogy a tervek jóváhagyása még mindig nem 
érkezett meg. 1857-ben is csak a létesítendő patika jogért folya
modott a pályázók között Rozsnyay Mátyás jeles gyógyszerész 
is. Az 1860. július 22-i közgyűlés a helytartótanács engedélye 
alapján Torjay Pált bízta meg a régvárt patika felállításával, 
melyhez két hold földet is adott füvészker,t illetve gyógynö
vény termesztés céljára. Ezt a területet a korabeli hivatalos tér
képeken is feltüntették. 

Torjay a ,,Megváltó'' -ról elnevezett gyógyszertárat 1879-ben 
Ferenczy Istvánnak adta át, aki megajánlotta, hogy a helybeli 
kórház betegei számára szükséges gyógyszereket 50 o/o-os, a 
községi szegényekét pedig 25 °/o-os kedvezménnyel szolgáltatja 
ki. Ferenczytől Tóthfalussy Ödön, majd annak veje Győrffy 
Mátyás vette át a patika ' 'ezetését. 1950-ben a patikát meg
szüntették. 

A lakosság gyarapodása szükségessé tette egy n1ásodik patika 
felállítását. A jogért 1889-ben Wirtner Lajos folyamodott. 
A tanács azonban kérését elutasította. Az ügy 1911-ben ismét a 
közgyűlés elé került. Ekkor Király Gy. Pál képviselő követelte, 
hogy utasítsák el a közegészségügyi bizottság ellenzését, mert -
mint mondotta - a kérdés súlypontja az, hogy van-e szüksége a 
lakosságnak a második gyógyszertárra. H a a nép egészségügye 
azt kívánja - ami véleménye szerint nem is lehet vitás -

1 
hogy 

legyen második patika, akkor nem szabad semmiféle személyes, 
vagy anyagi érdekre tekintettel lenni, csakis a közérdekre, a nép 
igényére. Meglepő, jelentős hangvétel volt ez mintegy 60 évvel 
ezelőtt. Végül is a gyógyszertár felállításához hozzájárult a 
tanács és a jogot megadta. id. Csábrády János tehát 1911 már
ciusában ,,Szentháromság'' névvel megnyitotta Majsa második 
patikáját. Egyelőre ugyan a községi nagyvendéglő helyiségeiben 
kapott helyet, de 1927-ben a községi bérházba települt át, ahol 
jelenleg is működik 12/64 számmal. 

Kisszállás régen Kunszállás, majd Lőrincpuszta néven szerepelt. 
A múlt század közepe táján Stametz Mayer bécsi bankár, mint 
új birtokos a pusztán gazdasági szeszfőzdét és kendergyár tele
létesített. 
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Kiskunmajsa jelenlegi gyógyszertára. 

Modern pharmacy at Kiskunmajsa. 

A helység lakóinak, uradalmi cselédeknek, gyári munkások
nak gyógyszerellátása a múltban igen körülményes volt egészen 
a felszabadulásig. 1950-ben Brenner Dezső kapott megbízást, 
hogy telállítsa a 12/73-as számmal jelölt kisszállási patikát a 
kendergyár egyik épületében. A mostoha körülmények között 
induló patika később felújításra került és ma már korszerű 
épületben működik. 

Kunbaja a mohácsi vész után keletkezett. Területén középkori 
temetőt és templomromot találtak. Egy 1598-as feljegyzés 
szerint a község szerb lakossága még néhány környékbeli faluval 
együtt Esztergom vidékére költözött. A helység 1817-ben az 
almási Rudics Máté birtokába került, aki németajkú lakosokat 
telepített ide. 

Gyógyszertárát 1925-ben Werner Géza alapította ,,Szent 
, 

Rókus'' elnevezéssel. Allamosításkor Csábrády Gábor lett az 
itteni ma is működő 12/65-ös gyógyszertár vezetője. 

Ki1nszentmiklós neve a jászkunok részére kiadott kiváltság leve
lekben Tatár Szent Miklós néven is szerepel. A mohácsi 
vész után építették ki a népes helységet körülvevő földvárat. 
A hősies védelmezés ellenére 1695-ben a törökök elfoglalták és 
felperzselték a körülsáncolt erődöt. Falai közé csak lassan tért 
vissza az élet. Kunszentmiklós II. Ferdinánd királytól új szaba
dalom levelet kapott az elveszett helyébe, majd vásártartási 
jogot nyert, de gyors fejlődése ellenére gyógyszertárat még soká
ig nem állítottak fel. 1793-ban például a Halasról már ismert 
Szt1lykó doktor, aki itt is tevékenykedett, a város pénztárából 
felvett előlegből szerezte be a szükséges gyógyszereket nagyobb 
sikerrel, mint Halason. 

Kilenc évvel később, 1802-ben jött létre az első patika Kun
szentmiklóson Tóth Ferencnek személyére szóló engedély alap
ján. H alála után Herdy György, majd Tóth Zsigmond vette át a 
gyógyszertár kezelését és Tóth szerezte meg az előnyösebb 



reáljogot.10 A reál jog elismerését 1858-ban Jászberényben az 
úgynevezett ,,császárjárás'' alkalmával eszközölte ki. A tévedés 
onnan ered, hogy a nyilvántartásokban Kunszentmiklós első, 

,,Nádor'' nevű patikájának alapítási évét sokan 1858-nak tünte
tik fel, holott ez a raáljogot elismerő okirat keltezésének éve. 
Helyesen tehát az 1802 év az első kunszentmiklósi gyógyszertár 
alapítási ideje. A gyógyszertár történetével kapcsolatban érde
kesnek tartom megemlíteni még,hogy TóthZsigmond u tán egy 
ideig Schulek Béla, dr. Schulek Elemér gyógyszerész, kétszeres 
Kossuth-díjas professzornak édesapja is volt tulajdonosa ennek 
a patikának. A gyógyszertárat 1950 után megszüntették, illetve 
beolvasztották a másik kunszentmiklósi patikába. 

A második gyógyszertár felállítására 1929-ben meghirdetett 
pályázat alapján 1930. febr. 14-én került sor. A gyógyszertárat 
Bernáth Pál ,,Magyar Korona'' elnevezéssel nyitotta megé s 
vezette az államosításig . E kkor összevonták a másik patikával és 
12/ 66-os számmal jelölve jelenleg is működik. 

Lajosmizse Bene, Lajos és Mizse puszták egyesítéséből alakult. 
Neve is innen ered. Mizse Kun László király utolsó nádora volt 
a puszta birtokosa. A mizsei szék a kunok egyik legjelentősebb 

központja, melyhez még Kunszentmiklós is tartozott . A török 
idők alatt elpusztult, csak a XVIII. század végén indult új ból 
fej lődésnek és a XIX. század közepén népesült be. 

Első patikáját 1889-ben alapította Saxinger O ttó ,,Szent István 
Király'' elnevezéssel. 1950-ben a patikát 12/68 számmal sorolták 
a megyei hálózat nyilvántartásába és Lengyel Lajost bízták meg 
vezetésével. Lajosmizse első gyógyszertára a korszerű igények
nek megfelelően átalakítva jelenleg is működik. 

A második patikát Weymann Félix 1928-ban ,,Szent Margit'' 
névvel nyitotta meg és kezelésével Boglutz Viktort11 bízta meg. 
Ezt a gyógyszertárat 1950 után megszi.intették. 

Lakitelek a felszabadulásig közigazgatásilag Kecskeméthez 
tartozott, mint külterület . .Nia is a kecskemétiek kedvelt kirán
dulóhelye a Tisza mellett Alpár és T iszakécske között. Patikáját 
1930-ban Sikari Kovács Mihály alapította ,,Szent Imre'' elneve
zéssel. Államosítás óta 12/70 számmal működik. 

Madaras, régebben Bácsmadaras (könnyen összetéveszthető 

Kunmadarassal,ami több tévedésre adott már alkalmat). A folyó 
ásatások többek között árpádkori falu temetkezései helyét tár
ták fel, a Pap laposon pedig a felszínre került középkori temp
lom bejárati részének megmaradt sarokkövei is a település 
ősi és ál landó jellege mellett szólnak. Itt vezetett keresztül a 
híres Kaliz út amelyen sót, stb . szállítottak. 1598-ban innen 
is a község szerb lakói Esztergom környékére költöztek. 
A régen népes helység lakóinak száma csak lassan emelkedett. 

A ,,Szent E rzsébet'' -ről elnevezett patikát Sillye Géza 1903-
ban létesítette, amely 1950 óta 12/71-es számmal működik 

jelenleg is. 

1 0 A reáljogról lásd még: Kecskemét III. gyógyszertár, HAND
TEL Károly. 

11 Az O kleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete volt 
ügyvezető titkárát bízta meg. 
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A lajosmizsei gyógyszertár (1907). 

The phar macy of Lajosmizse (1907) 

A RMeKa B noH"oIIIMH)Ke 

Mélykút neve először egy 1572-ben kelt összeírásban szerepel. 
Lakói közül a szerbek 1598-ban innen is Esztergom környékére 
települtek át. Egy 1678-ban kelt okiraton levő pecsétjén látható 
egy kút, mellette vályú áll, s ebből egy agancsos szarvas iszik. 
Körirata: ,,MEL Y-KVTH'' évszám nélkül. Később a község 
elpusztult . 1727-ben a bajai uradalmi pusztákhoz sorolták, de 
hamarosan újra benépesedett. 

Az első gyógyszertárát i f j. bajsai Vojnich Simon 1886-ban 
,,Szent Anna'' névvel alapította, majd több tulajdonos után 
1929-ben a bácsalmási gyógyszerész família egyik f ia, dr. 
Praefort Kornél vette meg. Ő 1939-ben Illosvay Béla gyógy
szerésznek adta el, aki az államosításig vezette. Ekkor Krassy 
Félix lett a patika vezetője, mely a 12/72 számot kap ta és ma 
is működik. 

A második gyógyszertár felállítására 1925-ben Komlóssy Ká
roly kapott jogot. Ezt, az ,,Isteni Gondviselés''-ről elnevezett 
patikát 1950 után megszüntették. 

Miske a XIV. századból származó írásos emlékek szerint Fejér 
megye solti járásához tartozott. Véres r1arcok dúltak itt a törö
kökkel, a helység alatt tel jesen elpusztult. Gróf Csáky Imre 
kalocsai érsek telepítette be újra a XVIII. század elején. 

G yógyszertár itt csak 1933-ban létesült. Ekkor dr. Abay 
Nemes Gyula kapott gyógyszertári jogot és ,,Szentháromság'' 
néven létesített patikát. 1938-ban Lőrincz János vette át a 
gyógyszertárat, melynek nevét ,,Szent Szilveszter'' -re változ-

, 
tatta meg. Allamosításkor Bencsáth Kálmánt bízták meg a 
12/74 számmal jelölt patika vezetésével, mely ma is üzemben 
van. 

Nagybaracska nevét Barachka-ként említi 1318-ban egy királyi 
adománylevél. A török hódítók teldúlták és megsemmisítették 
a falut. A később újratelepített Baracskát T ótinának is nevez
ték egyidőben, mely név a Bodrog vármegyei szomszédos el
pusztult Tóti helységnek emlékeként és elszlávosodott alakja
ként maradt fenn . 
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Patikáját Forkly Géza 1925-ben nyitotta meg. A ,,Szent 
Imré'' -ről elnevezett gyógyszertár államosításkor a 12/75 szá
mot kapta és jelenleg is működik. 

Nemesnádudvart az 1430-as évek első írásos bizonyítékai 
Nagwdvar, vagy Nagudvar néven említik. Szapolyai Imrével 
és Varjú Pállal itt kötött békét Mátyás király 1468-ban. Ez 
időben a szekszárdi apátság nemes jobbágyai lakták a helysé
get. A törökök feldúlták és elpusztították. A szatmári béke 
után a lakatlan helyet jobbára tót családok népesítették be és 
lassan fejlődésnek indult. Nagy károkat okozott azonban az 
a három nagy tűzvész, mely a múlt században tombolt 
Nemesnádudvaron. 

Gyógyszertárat itt szocialista államunk megyei gyógyszertári 
központja állított fel 1951-ben 12/40 számmal. Ekkor a meg
szüntetett jánoshalmi, volt ,,Szent Anna'' nevű gyógyszertár 
berendezése került ide. 1972-ben a patika új épületbe költözése
kor berendezését is kicserélték. A kecskeméti volt ,,Megváltó'' 
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gyógyszertár szecessziós stílusú cseresznyefa bútorát állították 
be, sajnos átalakítva, a felúj ított patikába, mely jelenleg is 
működik. 

Orgovány az 1436 és 1505 közötti időben a halasi székhez 
tartozott, mint önálló község. A török uralom pusztává sor
vasztotta és sokáig Kunszentmiklóshoz tartozott, mint annak 
külbirtoka. Csak 1901-ben lett ismét önálló község. 

Gyógyszertárát 1926-ban J(oller I lona gyógyszerész ,,Isteni 
Gondviselés'' néven alapította. Koller Ilona később férjhez 
ment Heczler Emil gyógyszerészhez és 1950-ben a Heczler 
gyógyszerész házaspár Csengődre került. A ma is működő 
orgoványi patikát 12/76 számmal sorolták be a megyei háló
zatba. 

])á/1nonostora községet a törökök teljesen elpusztították és ki
vonulásuk után is mintegy másfél évszázadig pusztaság maradt. 
Innen származik régebbi, Monostorpuszta 11eve is. Csak a 
múlt század 30-as évei után népesült be ismét. 



Gyógyszertárát 1951-ben 12/94 számmal a megyei gyógyszer
tári központ létesítette. Első vezetője Bech Emil volt. A patika 
jelenleg is i.izemel. 

Ré111 k:özséget már 1580-ban a török defterek 13 házzal említet
ték, de 1598-ban szerb lakossága Esztergom környékére me
nekült, így a török időkben teljesen elpusztult és csak lassan 
11épesedett be ismét. 

Gyógyszertárának története szorosan összefügg a szomszé
dos Borotával. Wandrák József gyógyszerész ugyanis 1931-ben 
Borotára kapott gyógyszertárjogot, Rém körzeté11ek kiegészí
tésével. Csal{ 1947-ben, mikor borotai lakásából a háztulajdo
nos kiperelte, volt kénytelen a körzetébe tartozó Rém községbe 
áttelepíteni ,,Megváltó'' elnevezésű patikáját, melyet az álla-
1nosításkor 12/77-es számmal vettek nyilvántartásba és műkö
dik ma is. 

Solt fontos dunai révátkelőhely, a kalocsai érsekség birtoka 
volt, de később a XV. században királyi adományozás folytán 
köznemesek is földhöz jutottak itt. Ekkor Fejér megyéhez 
tartozott. A török uralom megszakította virágzó életét, de rövi
desen visszanyerte jelentőségét, 1715-ben már mezőváros. 
A l{özséget és határát a múlt század folyamán többször is elön
tötte a Duna és az árvíz mindannyiszor jelentős károkat okozott. 

Gyógyszertárat 1869-ben Márky István létesített itt ,,Szent
háromság'' névvel. 1950-ben Gesztes Lajosné lett a patika veze
tője, mely 12/78-as számmal ma is működik. 

Soltvadkert régi nevén Vadkert. A hagyomány szerint nevét 
azért l{apta, mert az Árpádházi királyok vadaskertje volt. Egy 
1426-ból származó oklevél szerint területe a Vadkerti család 
birtok:a, valószínűbb, hogy neve is innen ered. A török meg
szállás alatt lakói annyira szétszéledtek, hogy a lakatlan helyek 
között tartották nyilván. Újboli benépesedése csak 1720-táján 
kezdődött el, de azután gyorsan fejlődött. 
Első patikája 1886-ban, mint a kiskőrösi gyógyszertár fiókja, 

kezdte el működését. Kezelője Szabó László később bérbe is 
vette, majd 1888-ban lett önálló gyógyszertár, amikor Ozo
rowszky Béla tulajdonába került ,,Megváltó'' névvel. Az álla
mosítás után megszüntették. 

A 111ásodik gyógyszertár felállítására 1935-ben Szekér Sándor 
kapott jogot, aki az új patikát ,,Magyar Korona'' néven nyi
totta n1eg. Ez a gyógyszertár jelenleg is működik 12/79-es 
szám1nal. 

Sükösd lakott terület volt a XV. századba11 is, de a török ura
lom alatt kipusztult. A szatmári békekötés után hamar újra 
benépesült magyar és szerb családokkal. 

Gyógyszertárát 1886-ban Thold István alapította ,,Angyal'' 
elnevezéssel. J(ésőbb, 1893-ban Forkly Zsigmondé lett a pa
tika, mely jelenleg 12/81 számmal működik. 

. 
Szabadszállás a XIII. század végén már a kunok: egyik jelen-
tős települése. A megszálló törökök 1559-es adólajstromában 
mint jómódú község szerepelt. A XVI. sz. végén Hüsszein 
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budai bég birtokába került. A kizsákmányolók azonban nem 
tudták tönkre tenni és távozásul{ t1tán gyors fejlődésr:ek in
dult. 1819-ben országos vásárok tartására kapott szabadalom 
levelet, ami erősítette fejlődését. 1746-ban azonban kolera 
járvány, 1796-ban nagy tűzvész, 1838-ban pedig árvíz pusztí
otta. Nevezetességeként említem meg, hogy Petőfi Sándor 
édesapjának volt itt mászárszéke és kocsmája. 

Szabadszállás első patikáját 1847-ben Martinovics János ala
pította ,,Isteni Gondviselés'' néven. Ez a gyógyszertár 1950-
ben a 12/82 szátnot kapta és jelenleg is működik, Gyógyszerész
történeti vonatkozásban említést érdemel, hogy Szabadszállá
son született 1831-ben Rozsnyay Mátyás hírneves magyar 
gyógyszerész, aki 1862-ben kezelője volt a Martir:ovics-féle 
gyógyszertárnak.1 

A 111ásodik patikát 1923-ban Venczel Lajos ,,Remény'' elr:eve
zéssel létesítette. Ezt a gyógyszertárat államosítás után 1negszün
tették. 

Szak111ár határát a török világ feldúlta és elnéptelenítette. 
Mint a kalocsai érseki birtok kültelke, újra benépesült, de 
csak 1897-ben lett önálló. 

Az itt létesített ,,Madonna'' elnevezésű gyógyszertár felállí
tására 1927-ben kapott engedélyt Jakab Géza és vezetője ma
radt 1950-ig, amikor a patika 12/84 számmal került a megyei 
hálózat listájára és jelenleg is üzemel. 
Szalkszentmárton, régi nevén Loni Szent Márton. az 1332-33 
évi pápai tizedjegyzékben és más okmányokon is találkozunk 
nevével. A községnek már 1624-ben olyan pecsétnyomója volt, 
melyen Loni Szent Márton neve volt olvasható. 

A régi településen csak 1916-ban létesített Galambos Kál
mán ,,Remény'' néven gyógyszertárat. Úgy látszik, hogy a régi 
házakban nem akadt állandó helye a gyógyszertárnak, mert 
már az első két tulajdonosa háromszor költöztette a patikát. 

12 Rozsnyay Mátyás kiváló magyar gyógyszerész, Rozsnyay 
János szabadszállási főbíró és Wirtzfeld Eszter fia, 1831. 
május 14-én született Szabadszálláson. Iskoláit Kecs
keméten, gyógyszerészi tanulmányait Bécsben végez
te. Jó barátság fűzte Katona Zsigmond kecskeméti 
gyógyszerészhez, akinek gyógyszertárában dolgozott is egy 
ideig. 1857-ben Kiskunn1ajsán akart patikát nyitni (lásd 
ott), majd Zombára telepedett le, ahonnan 1874-ben Aradra 
költözött, megvásárolva az ottani ,,Szentháromság'' gyógy
szertárat. Mint kiváló képzettségű gyógyszerész nagy elis
merést és tekintélyt vívott ki magának. Az 1895 évi Gyógy
szerészi Almanach így méltatja többek között: , ,Bajnoka a 
magyar gyógyszerészetnek s mindeni.itt első sorban talál
kozunk vele, ahol erkölcsi vagy anyagi áldozatokról van 
szó, amelyek előbbre viszik a magyar gyógyszerészetet ... " 
Mint a Mag)rar Természettudományi Társulat tagja több 
értekezést is írt. Az akkoriban igen elterjedt maláriának 
szinte egyedüli gyógyszere a kinin volt, amit azonban igen 
keserű íze miatt gyermekeknek nem, vagy csak igen nehe
zen lehetett beadni. Laboratórit1mában kikísérletezett egy 
eljárást ízetlen kinin előállítására, amivel 1867-ben elnyerte 
a Fiuméban rendezett Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűlésének pályadíját. Készítményének hatására a 
lázas betegségek kevesebb áldozatot szedtek a gyermekek 
soraiból. A Magyar Gyógyszerkönyv is felvette előiratát 
Chininum tannicum insipidum Rozsnyay néven hivatalos 
készítményei közé. 
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jellegzetes falus i gyógyszertár (Sükösd). 

Typical vi ll age phar macy at Sükösd. 

THilHtffia.sr cenhcKa5t anTeKa (IlIJOKem,LJ,). 

Az 1950-ben 12/85 számmal jelölt és ma is működő gyógyszer
tárat az államosítás után is még kétszer költöztették. Így az 
már az ötödik helyen működik. 

Szank, mint önálló lakott helység, csak a múlt században kelet
kezett, addig pusztaként tartották nyilván. Gyorsan népesült 
be. Kiskunmajsához való közelsége, a kecskeméti kisvasút, a 
napjainkban feltárt olaj és földgáz kutak, mind nagyban hozzá
járultak erőteljes fejlődéséhez. 

Gyógyszertár létesítésére 1926-ban került sor, meglehetősen 
szok:atlan módon. Az 1926. márc. 8-i keltezéssel kiadott alapí
tási jogadomány szerint ugyanis a jászszentlászló i patika fiók
jaként kapott működési engedélyt Kasziba Kálmán gyógysze
rész. Erről Kaszibáné, az alapító gyógyszerész özvegye egy 
adatközlő levelében a következőket írta: ,, ... szeretném még 
megemlíteni, hogy férjemnek nem volt szá11dék:ában Sza11kra 
fiókgyógyszertárat kérni, de mert megtudta, hogy Győrtfy 

Mátyás majsai gyógyszerész fia részére Szankon kért patikát, 
ő is adott be kérvényt és meg is kapta a jogot ... " A ,,Meg
váltó''-róJ elnevezett szanki patikát Kasziba Kálmán, majd el
hunyta után özvegye bérbe adta Bagyinka Endrének, aki az 
államosítás után is vezetője maradt a ma is működő 12/86-os 
számmal jelzett gyógyszertárnak. 

Tass 1284-ben a királyné tárnokmesterének adományozta 
A török uralom alatt nem pusztult, el egészen így a szatmári 
békekötés után jelentősen benépesült és nemesi községgé 
fejlődött. 1741-ben pestis járvány pusztította, az 1820-as 
nagy tűzvész alkalmával pedig szinte porig égett. 

Gyógyszertárát 1893-ban a dömsödi patika fiókjaké11t léte
sítették ,,Isteni Gondviselés'' néven, melynek Csathó Gyula 
volt a kezelője. 1895-ben König István vette át és önállósította 
a patikát, mely ma is működik. A.z állan1osításkor a 12/87 szá
mot kapta. 
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Tataháza régi ne,1e Thad. A törökorban Tótházának is ne
vezték és teljesen elpusztult. Területe a bikityiek és a bajaiak 
legelője volt. 1764 után csak lassan népesült be újra. 

G yógyszertára 1950 után létesült. Berendezését a megszün
tetett bácsalmási, volt Praefort patikából kapta. A ma is üzem
ben levő 12/21-es gyógyszertárnak első vezetője Szobonya 
Béla volt. 

Tázlár egyike a középkor nevezetes kun pusztáinak. Gazdag 
legelőiért nagy vetélkedés folyt, így Szeged bérletébe, később 
Soltvadkerthez tartozott. Csak 1872-ben lett önálló község. 
1907-ben nevét Prónayfalvára változtatták, amit a felszabadu
láskor visszaállítottak Tázlár-ra. 

Patikáját 1953-ban létesítette és működteti ma is a Bács
Kiskun megyei Gyógyszertári Központ 12/80-as számmal. 
Első vezetője Csorba János gyógyszerész volt, aki gyakor
nokként még Katona József kecskeméti patikájában kezdte 
működését. 

Tiszakécske régen K écske néven volt ismert. Két összeépült 
községből, Ókécskéből és Újl<écskéből alakult ki. Kécske már 
a török uralom előtt egyike ' 'olt a legvirágzóbb tiszamenti 
településeknek. 1690 körül lakossága elmenekült, de még a 
szatmári békekötés előtt vissza is szivárgott. 

Az egyre szaporodó lakosság gyógyszerellátása mindinkább 
szükségessé tette gyógyszertár létesítését is, amire először 1872-
ben került sor. A mai Tiszakécské-nek ugyanis két gyógyszer-

, 
tára van. Létesítésük időpontjának érdekessége, hogy Uj-
kécské-n van a régebbi, Ókécské-n pedig az újabb patika. Az 
első újkécskei patika alapító ja Essert P. 1872-ben kapott jogot 
a ,,Megváltó'' gyógyszertár felállítására. Ezt a patikát 12/88-as 
számmal államosították és jelenleg is működik. 

A másik gyógyszertárat 1915-ben Hann Henrik ,,lVIagyar 
Korona'' elnevezéssel nyitotta meg Ókécské-n. Ezt a ma is 
működő patikát 12/89-es számmal jelölték 1950-ben. A két 
akkori tulajdonost Ősapay Lászlót és dr. Nagy Ferencnét meg
cserélték és egymás patikájába nevezték ki vezetőnek. 

Tonzpa az egykori Bács-Bodrog vármegye régi települése. Pati
káját ,,Szent Szív'' néven 1927-ben idősebb Lárencz László 
alapította, mint egy gyógyszerész generáció se11iora. Idősebb 
Lárencz László 1880. febr. 12-én született Csíkszeredán. Tanul
mányait Budapesten végezte, gyógyszerészi diplomáját 1908-
ban kapta meg. Felesége révén rokonságban volt dr. Augusz
tin Béla egyetemi tanárral, az akkori Kertészeti és Növény
kísérleti Állomás igazgatójával. Az ő buzdítása és szaktanácsai 
mellett eredményes kísérleteket folytatott, majd komoly sike
reket ért el a ricinus növénynek magyarországi meghonosítása 
és termesztése terén, így a hazai ricinus gyakorlati termeszté
sének úttörője volt. Ricinus magvakat Augusztin professzor
tól kapott és T ompán előbb kertekben, kis területen, majd a 
környéken 1927-ben 15- 20 holdon ricinus növény kultúrát 
létesített nemzetgazdaságilag is jelentős men11yiséggel. Rend
kívül szociális érzéke miatt sokszor kellemetlenkedtek az akkori 
hatóságok, mert tudományosan alátámasztott tapasztalatai és 



Id. Lárenz László (1880-1945) t ompai gyógyszerész. 

László Lárencz, sr. (1880-1945), pharmacist at Tompa. 

ArrTeKaph H3 ToMTI.&r CT. Jiacno JiapeHl( (1880- 1945). 

Röviden összefoglalva ennyivel kívántam és tud
tam segítségére lenni a megyénk gyógyszerészeti 
múltja iránt érdeklődőknek. Az itt elmondottak mel
lett azonban részletesebb irat- és tárgyi anyag áll ren
delkezésére a kutatóknak a Semmelweis Orvostörté
neti Múzeum Bács-Kiskun megyei Gyógyszerészet
történeti Gyűjteményében. (I<.ecskemét, Batthyány u. 
7. sz.) 
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tanácsai alapján a szegény emberekkel, kis parcellákon is rici
nust termesztett, így azokat jó keresethez juttatta és nem kellett 
fillérekért zselléreskedniök az uradalomban. 

A jól bevált gyógyászati és ipari ricinusolaj termesztési kísér
letek után dr. Augusztin Béla tanácsára később a mák illetve 
mákszalma felhasználásával is foglalkozott, elősegítve ezzel a 
világhírű Kabay János gyógyszerész kísérleteit, mely szerint 
az addig használhatatlan és eldobott mákszár szalmából érté
kes morfint lehet előállítani. Ebben az időben a szegedi Bio
kémiai Intézetben dolgozó fiát ifj. Lárencz Lászlót is bekapcsol
ta kísérleteibe. 

Id. Lárencz László 1912-ben a paprikából már olyan magas 
kapszicin tartalmú oldatot állított elő, melyre felfigyeltek és 
ezt ,,folyékony paprikának'' ne,rezték. Később dr. Szentgyörgyi 
Albert Nobel-díjas professzor ezt a paprika oldatot is meg
vizsgálta és meghatározta annak C-vitamin tartalmát. 

Id. Lárencz László 1945. április 10-én halt meg. A ma is 
működő tompai patikát 12/90 számmal jelölték meg 1950-ben 
a gyógyszertárak államosításakor. 

Uszód a középkor végén már létezett. A török hódoltság alatt 
sem pusztult el, a szatmári béke után pedig fokozottabban 
népesítette be a kalocsai érsekség, mert a főkáptalannak leg
nagyobb birtoka volt. 1875-ben nagy árvíz sújtotta. 

Patikáját Kovács Lajos foktői gyógyszerész létesítette úgy, 
hogy 1896-ban miniszteri engedéllyel áttelepítette foktői gyógy
szertárát Uszódra, melyet ,,Megváltó'' néven nyitott meg. 
Ebből az a furcsa helyzet adódott, hogy bár a patikajog ado
mányozásának kelte valójában 1893, Uszódnak mégis csak 
1896-tól van patikája. A gyógyszertár vezetői később gyakran 
cserélődtek, míg 1947-ben Kovács Kálmán vette bérbe és az 
államosítás után is vezetője maradt a jelenleg 12/91-es szám
mal működő uszódi gyógyszertárnak. 

Vaskút A helység régebbi nevei, mint Bachkuta, Baskut is is
mertek. 1406 körül Töttös László földesúr birtoka volt. 

A vaskúti ,,Szentháromság'' gyógyszertár jogát 1886-ban 
ifj. Mayer Mihály kapta és a jelenleg is működő patikát 1950-
ben 12/92 számmal jelölve vették fel a megye gyógyszertárai 
közé. 

Remélhetőleg megyénk patikáinak történeti múlt
járól összeállított rövid összefoglaló munkámmal si
került részben megvilágítanom a megye egészségügyi 
kultúráj a fejlődésének néhány részletét és kiegészíte
nem az általános kialakítandó képet a megye kultu
rális múltjáról. 

Munkámat ezzel természetesen nem tekintem tel
jesnek, lezártnak és befejezettnek, hiszen a folyama
tos kutatómunka során minden bizonnyal újabb ada
tok is válhatnak ismertté. Ezért minden hitelt ér
demlő kiegészítést köszönettel veszek. 
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NÁNDOR LÓRÁND 

SOM E DATA ON DEVELOPMENT OF THE 

OFFICINAL NETWORK 

AND ON SOM E 

The author in his work dealing with the past of 

the pharmacies in Bács-Kiskun - informs us in 
brief about the short history of the pharmacies in the 

county, and at the same time he touches upon the 

biogr~.phy of some significant chemists as well. 
H e has collected these informations about the phar
macies and chemists of the county \.Vith the very 

purpose that they be attainable at the same place, 
and that they help to complete the picture - with 

some details of our sanitary past - on the general 

cultural development of the county. 
All spheres of scientific research knows a rule: the 

basic demand of our historic~.l research must be 

taken into its O\vn age and circumstances. So the 
author sketches the historical background first of all 
that will properly enlighten and partly explain the 

motives being today nearly unintelligible. 
The territory of the present county has been formed 

from four ancient (but later administratively several 

times reorganized) counties. This territory which 
suffered quite ma.ny changes in its history has as 

varied past for its medical services and treatment as 
for its boundaries and administrative relatio11s. 

We dare say that medical treatments and medicines 

are as old as mankind. We know the fact as well that 
the knowledge of therapies and medicines, their 

scientific application is one of the measures of the 

cultural level of a nation. The researchers of the 

more and more developing etnography often meet 
some phenomena the explanation of which leads to 

customs, traditions taken to superstitions, names of 
plants, mixtures, m~.gics and legends. Tl1e mystics 
of religion and curing belonged together even long 

after the spread of Christianism. 
ln I-Iungary in the 11-13th centuries 1)riests and 

monks started acquiring the profession of curing 

IN COUNTY BÁCS-KISKUN 

FAMOUS CHEMIST 
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and medicine-producting, and based upon their 
studies abroad they established and maintained 

hospitals and pharmacies in their monasteries. The 
rich scientif ic discoveries of the 17-18th centuries 

highly influenced the development of medic~.l science 

and pharmacology all over the world. In the 18th 
century the public sanitation of our country was 
reformed mostly by the establishment of the Hunga

rian Royal Council of Governor-General and the 
Medical Faculty of the University at Nagyszombat. 

The Council of Governor-General was organized in 
1723. D uring its work it took several sanitary meas

ures, too. The Sanitary Committee formed in 1738 also 
belongs to these, its most important duty \.vas to 

prevent the s1)read of epidemics being quite ominous 
at that time. It ordered in 1752 that government
boards should establish the post of ,,physicus ordi

narius'' in the counties and independent royal to\.vns, 

whose duty (among others) was the temporary 
supervision of pharmacies. It ordered at the same 

time to set up pharmacies at least in the central town 
of the county if there hadn't been any. It kept the 

right for giving ~.nd establishing pharmacies in its 
own possession from 17 48, and ordered in 1759 that 
the chemist should be forced to sit for an exam at the 

physician in chief, and he could be a chemist with 

full po\.\rers only after this exam. At the same time 
'.Ve have to mention that these measures of the Gov

ernment Board were sometimes opposed by the 

counties themselves. 
And the back\.vard, exploited population was 

decimated by several wars and epidemics. The 

imperfect sanitary supply necessaryly caused the 
people's self-curing and the s1)read of charlatanry. 

Of course this situation higl1ly influenced the sanitary 

circumstances of tl1is historical period. Experts 



could be found rarely, and the fevv who had got a 

good name were ex1Jropriated by the barons and 
kept in tl1eir courts. The noblemen em1Jloyed own 

physicians and O\Vn chemists. Such a physician-in
ordinary was András Hermann in the 18th centyry. 

He was the son of a chemist in Besztercebánya, re

ceived his certificate at Halle University in 1717, and 
got in the court of Csáky, the Cardinal of Kalocsa. 

Several fellow-countrymen did studies abroad at 

that time for it was nearly impossible to reach a higher 
scientific degree at home. lt is proved among others 

by the petition of Pál Matolch, the chemist (his peti
tion can be found in the Urban Archive of Kecske

mét) -in which be asked the urban council for some 
financial help in his studies abroad. We can find 

financial help in other to~rns, too because if the 
studying chemist-, or physician-candidates were 

helped in getting their certificate in this vvay, after 
their return they were forced to se~tle clown and to 

have a practice in the very town that had helped 
them. 

The first pharmacy of Kecskemét was established 

by György Vághy, a physician in 1748. He en1ployed 
Antal Falt, the chemist as a provisor whose duty 

vvas to look after the physician's home-pharmacy. 
Antal Falt had got his certificate also abroad - in 

Brno in the year 1740. 
ln the sixties of the 19th century Károly Handtel 

\.Vas the most outstanding chemist-character in 

Kecskemét. He started a movement against charlatan

ism and free selling of secret drugs, he completed 
the Public Health Bill of 1866 by an own plan, he 

was at the Vienna Court as a delegate in order to 
make to so-called ,,real right'' of Hungary's pharm~~

cies admitted. l t means that the pharmacies can be 

inherited, sold or híred out after the death of their 
owners : this \.'?as a gereral c··!stom at that time all 

over the other parts of the Monarchy. 
The other, countywide significant chemist of 

Kecskemét was Zsigmond Katona who was one of 
the most enthusiastic animators and \.varriors in 

utilization of the quick ground - beside his original 

profession. He organized the Vineyard Cooperative of 
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Helvetia, andestablished the settlement ,,I(atonatelep'' 
(named after him), the viticultural, experimental and 
researching centre w lúch has got a world-fame since 

that time. l n 1872 he organized a highly significant 
exhibition entitled ,,National lndustrial Show'', and 

the took an important part in the public life of the 
town as well. 

While speaking about the other pharmacies of thc 

county the author mentions the circumstances taking 
place at about the establishment of the pharmacy in 

question, he does his best in clearing the date of 
foundation, the founder's name or the pharmacies 

title by the search of the most authentic sources -'---- if 
some data were unambiguous. 

He gives informations also on the biography and 

activity of some important chemists in the county. 
He introduces us Vilmos Czurda from Kiskunhalas 

who planned the analysis and utilization of the Salt
Lake at I<iskunhalas, and besides he }Jroduced a.n 
ascorbic acid }Jreparation sold under the name 

,,Essence of green pep1Jer''. 
We can mention the name of László Lárencz from 

Jánoshalma who had worked in the institute of the 

\vorld-famous Kossuth-prize winner, Dr. Albert 

Szentgyörgyi and had had a part in the invention 
of Vitamin C before he became the leader of the 

pharmacy at Jánoshalma. 
At last the author discusses the fact that son1etimes 

at villages having several pharmacies some of 
them were closed, taken over by the state and found

ed again at such backward settlements where the 

inhabitants had had to lay up medicines from far 
a\vay and \.vith mucl1 circumstance. lf - beside these 

- \.ve take into consideration the so-called ,,home
pharmacies'' (their number is over 50) maintained 
by the physicians of the county - \.vhich serve for 

the better medical attendance at regional centres, 
cooperatives, state farms or factories - we dare say 

that the pharmaceutical supply of the population, 
the public health and our general sanitary culture 

shows quite a quick development in the social 

point of vie\.v as well. 
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HCTOpHeH anTeK KOMHTaTa, 11 B TO )Ke BpeM5I OTCa-
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o6pa3oBaHa H3 qe1·h1pex rrepBoHalfaJihHhIX, no3,n:

Hee a,n:MHHHCTpaTHBHo MHoro pa3 nepecJ.:>opMrrpo

BaHHhIX KOMHTaTOB. 3,n:paBooxpaHerure H o6ec

neqeHHe 60JihHbIX 3TOH TeppHTOpMH, rrporne,n:ureil 

t.repe3 MHOrHe Jf.3MeHeHH5l B xo,n;e HC1 opHH, HMeeT 

IlOl!TH TaKoe )Ke pa3H006pa3HOe npOllIJIOe, KaK H 

rpaHHI.I,bl H a.n;MHHHCTpa THBHOe yn_paBJieHHe. 

Mo)KHO cMeJio cKa3aTh, qTo n eqeHrre H HCTOpH51. 

JCeKapcTB o ,n,Horo B03pacTa e caM bIM qeJioBeqecT 

BOM. l'.l3BeCTHO H TO, llTO Jieqe1rne H 3HaHrre Jieqe6-

HblX cpe,n:cTB, crroco6 nx HayqHoro nprrMeHeHH5l 

5lBJ15leTc5l o,n:HHM 113 noKa3aTeneil KYJihTypHoro 

ypoBH5I Hapo,n:a. HccnexoBaTenrr 3THOrpac_PHn, Bce 

60Jibllie H 60J1bllie pa3BHBa10meHC5l B HaIIIII ,n:HH, 

lfaCTO BCTpelfaIOTC5l e TaKHMH naM5ITHHKaMH, 

06n5ICHeHJ1e KOTOpbIX COBXO.D:HT K HapO.D:Hl>lM 

061>rqa51M, Tpa.n:Hn:H5IM, Cl{HTa10m:rrMC5l cyeBepHeM, K 
..., 

Ha3BaHM5IM pacTeHHM, Me.D:HUHHCKMM rrpenapaTaM, 

KOJI.IJ:OBCTBY H MHcJ.:>y. MHCTHt!HOCTb penHrHH H 

neqemre ,n:oBOJibHO ,n:onro 61>1nrr CB5l3aHhI eme H 

rrocne pacrrpocTpaHeHII5l xpncTrraHCTBa. B X.I
XIII. BeKax rronhI, MOHaxn Ha ocHoBe 3HaHIIii, 

. ..., ..., 
rronyqeHHbIX 3a rpaHHU:eH, H B HaweH CTpaHe 

B35lJilI B CBOH pyKH net!eHHe, npRrOTOBJieH11e n e-
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KapCTB HB C03.IJ:aHHblX HMH MOHaCTl>lp5IX ycTpaHBa

JIJI H co,n:ep)KaJIH 6onhHJIU:hI H .n:a)Ke arrTeKH. 

KpyIIHbie OTKpblTH5l OCTeCTBeHHblX HayK B 

XVII- XVIII. BB. Bo BCeM MHpe pewHTeJibHblM 

o6pa30M ITOBJIJI5IJ[JI H Ha pa3BHT.He cJ.:>apMaKOJCOrHH. 

,L(n5l o6mecTBeHHoro 3,n,paBooxpaHeHH5I HarneM: 

cTpaH1>1 B XVIII. BeKe caMy10 6onhwy10 pecJ.:>opMy 

03HalfaJIO o6pa30BaH11e COBeTa HaMeCTHJilfeCTBa 

npn BeHrepCKOM Kopone }'.[ C03,D,aHMe Me,D,HI.1,HHU:CKO

ro cJ.:>aKyJCbTeTa npH yHHBepcHTeTe B Ha,n,bCOM6aTe. 

CoBeT HaMeCTHMlfeCTBa 61>111 o6pa3oBaH B 1723 
ro,n,y. 3a BpeM5l cBoero cym:ecTBoBaHH5l OH npe,n:-

..., ..., 
npHH5IJI u:enhIH p5l.D: MeponpH5ITHH no 3.z:i:paBO-

oxpaHemr10. K HMM OTHOCHTC5l KOMMTeT 3,n:paBO

oxpaHeHH5l, o6pa3oBaHHbIH B 1738 r ., Ba)l(HelimeM: 

3a,n,a1Ieil KOToporo 6h1JI0 npe,n:ocTepeqb pacnpocT

paHeHJie rpo35IIUHX B TO BpeM5I 3ITJI,n:eMHM. B 1752 r. 
coBeT ITOCTaHOBHJI, lfT06bI M yHHI.1,HTiamrTeTbl C03-

,n;aJllf B KOMJITaTax H CB060.IJ:HblX KOponeBCKHX 

ropo,n:ax TaK Ha3hlBaeMhi e .z:t:OJI)KHOCTH , ,Pl1isicu s 

ordinarius" K 3a,n:al!aM KOTOp1>1x npRt.IJICJI5IJI M 

nepHO.z:t:JilfeCKJIH KOHT.POJCb Ha,n: anTeKaMH. ,[(aJChllie 
..., ..., 

IIOCTaHOBHJI, TaM, r.n:a HeT' no Kpa11.HeH Mepe B 

rnaBHOM ropo,n:e KOMJITaTa, OTKpbITh arrTeKH. 

A e 174'8 r. coBeT 3aKperrnn 3a co6oi1: rrpaBo no

)KaJioBaHH5l anTeKaM H C03.IJ:aHHe HX, JIOTOM B 17 59 
r. ITOCTaHOBHJI, l!TO anTeKapb o65l3aH c,n:aTb 3K3a

M eH Bpaqy KOMJITaTa H TOJCbKO rrocne 3TOro CTaHo

BHT C5l IlOJlHOIIpaBHblM anr eKapeM. I1ocTaHOBJCeHJI5I 

COBeTa HaMeCTHHl{eCTBa BO M HOI'HX cn yqa51x Ha

TaJIKHBaJIHCb Ha corrpoTHBJieHHe KOMHTaTa. 

A OCTaJibHOe, 3KCIIJiyaTnpyeMoe HaceneHHe KOCH-
..., 

J1Ji[ MHOrOl!HCJieHHhie BOHHbI H CBHpeIICTBYIOmno 

3IDI,n:eMHH. He,n:ocTaTOl!Hoe Me,n:HI.I,HHCKoe o6ec

net.feHHe JIOl{TH B CHJIY Heo6xo,D,HMOCTH BbIHY,D,MJIO 

pacn pocTpaHeHHe caMoBpal!eBaHH5l 11 3HaxapcTBa B 



Hapo.n,e. KBaJUI<l>HrzyrpoBaHH.bie n eKapH BCTpelfa

JIHCh TOJlbKO KOe-r.n.e, H Tex HeCKOJlbKHX, KOTOpble 

llOJlb30BaJl l1Cb .n,o6pblM 11MeHHeM, npaB11TeJl.l1 np11c

BaHBaJIH ,ll,Jl5l CBoero ,D,BOpa, OHH HMeJIM OT ,ll,eJib

Horo npM.n,BopHoro Bpalfa H anTeKap5l. TaKHM .n.o

MalIIHHM Bpa'!oM 6hlJI B 1700 rop;ax l1 AH.n,paur 

XepMaHH, ChlH anTeKap5l B I>ecTepII,e6aHe, KOTOpblM 

nony'lliJI ,D,HTIJIOM B raJIJICKOM YHHBepcJJTeTe l1 no

rran Bo ,D,Bop Kap,z::t;HHana llam, apx11enHcKona Ka

JIOlfH. 

MHoro ChIHOB Haweií po,rurnhr yqHJIOCh Tor.n.a 3a 

rpa~eií, lfTO 6.bmo B TO BpeM5l Re CTOJihKO MO,D,OH, 

CKOJihKO np11Hy)l(.n,eHHeM, rroTOMY lfTO B BeHrpHH 

e.n,Ba JIH MO)l(HO 6.brJio npHo6pecTH rny6omx 3Ha

HHH. 06 3TOM CBH,D,eTeJibCTByeT, Me)l(,D,y npO'fHM, H 

npoweHHe anreKap5l Ilana MaTonlfa, Haxo.n,51-

rn.eec51 B ropo.n,CKOM apXHBe Ke'!KeMeTa, KOTopoe OH 

no.n.an B ropo)J,CKOH COBeT B 1731 r . e TeM, lfT06bI 
• 

COBeT JlOMor eMy )J,eHbraM.M OKOHlfHTh yqe6y 3a 

rpaHHII,e:H. C TaKoH MaTepJJaJihHOH TIO,D,,D,e:p)l(KOH 

M.bl MO)J(eM BCTpeTHThC5l H B .n,pyrJJX ropo,lJ,ax, no

TOMY 1.fTO TaM, r)J,e Bpaqy HJIH anTeKapro, )J(eJiaJO

rn.eMY Y'fMThC5l, TaK11M o6pa30M oKa3h1Ban11 no.n.

.n.ep)J(KY B np1106peTeIDilí )llillJioMa, no Bo3Bpame

mm HX o65l3hIBaJIH TaM )J(e ceJIHThC5l H BeCTH Bpa

lfe6HyJO npaKTHKY, oTKy.n,a nonylfaJlli no.n.n.ep)J(Ky. 

DepBa5l anTeKa B Kel!KeMeTe 6h1na co3,lJ,aHa 

TaKHM o6pa3oM, lfTo noceJIHBIDHH 3.n,ech Bpal.f 

,Il;hepAh BarH npHH5JJI Ha cny)J(6y anTeKap5l AHTana 

<t>anhTa B KalfeCTBe npoBH3opa B 17 48 r . .UIDI o6cny

)KHBaHM5l cBoen .n,oMaIDHeií anTeKH. II AHTan 

<t>anhT np1106pen ,lJ,HTIJIOM 3a rpaHHII,e:ií, B 1740 r. B 

bplOHHe. 

B 1860-hIX ro.n,ax Bh1.n,a10IIJ.}IÍic51 IDI'lHOCT.bJO 6hrrr 

KetJKeMeTCKHH anTeKaph Kapoii XaH,lJ,Terr. ÜH 6hIJI 

HH~HaTopoM ,D,BJ1)1(eHH5l npoTHB 3HaxapcTBa 11 

CB060)J,HOH npo.n.a)l(H TaHH.blX cpe,D,CTB H CBOHM 

3aKOHonpoeKTOM B 1866 r. CO)J,eHCTBOBaJI no.n.

roTOBJI5leMOMY 3aKoHy 0 3,D,paBooxpaHeH.HH, 6bIJI e 

.ueneral.I)1eií np11 ,D,Bope B BeHe B HRTepecax Toro, 

lJ.T06bI TaM 6bIJIO npH3HaHo T. H. peaJI.bHoe npaBo 

BeHrepcKHx anTeK, T. e. nocne cMepTH mr:u.a, nony

lfHBDJero npaBo Ha anTeKy, oHa Morna 6hr 6hIT.b 

yHacne.n.oBaHa, npo.n.aHa, HJIH c,n.aHa B apeHAY TaK 
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)l(e, KaK H anTeKH, HaXO,l(5ll.UJíleC5l Ha .n,pyrHX Tepp11-

TüpH5lX MOHapXHH. 

.llpyrHM 3HalJMTeJibHblM }{ B Macw Ta6e CTpaHhI 

Kel.JKeMeTCKMM anTeKapeM 6hUI )l(MrM OHA KaToHa 

6.bIJI, KOTüp.blH Hap5I.D.Y e anTexapcKOH ,ne5lTeJih

HOCTblO rop5IlJJ1M HalJHHaTeneM H 6oplI,OM 3a HC

IlOJI.b30Balille 3hr6yqero necKa, Haxo,n51rn.eroc51 B 

OKpeCTHOCTH KeqKeMeTa. e ero HMeHeM CB5l3aHo 

o6pa3oBaHMe BHHorpa.n.apcxoro KoorrepaTHBHoro 

o6mecTBa B Xen Bel.I)1H H co3,n.aHHe Ha3BaHHoro ero 

HMeHeM noceneH115l KaToHhI, cero,lJ,H5l y )l(e BCeMHp-
v v v 

H0-113BeCTHOH BHHOrpa.n.ap cKOH OTI.blTHOM H HCCJie-

,D,oBaTeJI.bCKOH cTaHIJ.»H. B 1872 r. HM 6I>rna ycrpo

eHa BhICTaBKa 60J1bll10f 0 3Hal.feHH5l no.n. Ha3BaHHeM 

<<rocy.n,apcTBeHHa5l BhlCTaBKa npHKJia;D,HOr o HC

KYCCTBa>>; OH Hrpan 3Halfl1TeJibHYIO pOJib B 06-
v 

mecTBeHHoH )J(li3HH ropo;a,a . 

B xo,lJ,e paccMoTpeHM5l ceTH anTeK KOMHTaTa 

aBTOp OCTaHaBJIMBaeTC5l Ha o6CTO.SlTeJibCTBax, B03-

MO)l(HO cnoco6CTBYJ01.Ul:IX C03,ll,aHMIO OT,D,eJlbHblX 

anTeK, B COMHHTeJihHhlX cnyqa51x CTapaeTC5l Bhl5lC

HHT.b cnopHyJO ,naTy OCHoBaHH5l, JJHlfHOCT.b OCHOBa

TeJI5l liJIH Ha3BaHHe anTeKH OT.bICKHBaHHeM KaK 

MO)l(HO 6onee ,lJ,OCToBepH.blX MCTOlfHHKOB. MB OTHO

IDeHHH KOMHTaTa OH coo6maeT ,naHHble 0 )!(113IDf 
v 

HeKoTophIX 3aMe'faTeJl.bHhIX anTeKapeM, cyTh HX 

,ne5ITeJ1bHOCTH, KaK Hanp11Mep o BHnM01I1e 1(11p.na B 

KHruKyHXanarue, KOTOphlH KpOMe nnaHa aHaJIH3a H 

RCTIOJ1.b30Bamr5l ConeHoro 03epa, npHroTOBAAJI 

3HaMeHMThlH npenapaT BMTaMRHa C TIO,D, Ha3BaHJieM 

3eneHoro nepua. A B .5IH01I1xan0Me 3acny)J(HBaeT 

yrroMMHaHH5l nacno JiapeHlI,, KOTOp.blH pa6oTaJI B 

HHCTHTyTe BCeMMpHOM3BeCTHOro npo<Peccopa, nay

peaTa Ho6eneBcKo:ií npeMJU1, Anh6epra CeHT

.uep,D,H; 11 Ha ,D,OJlJO Jlacno napeHlI,a B.bIITaJCo yqacTHe 

B OTKpblTHH BHTaMMHa C , npe)l(,lJ,e lfeM OH CTaJI 

anTeKapeM B .u . .5IHOlUXaJCoM. 

B 3aKn10tfeH11M aBTop yKa3hIBaeT H Ha TO, lfTO 

nocne npHH5lTM5l anTeK B r ocy.n.ap cTBeHHoe '.be,a:emre 

B MeCTax, r.n.e 6bIJIO MHor o anTeK, HeKOTOpble 113 

HMX 3aKphIIDI, a B Tpy,D,HO,D,OCTYTIHhIX, 3a6pomeH

HhlX MecTax, r,a:e paH.bIUe HaceneHHe BhIHy)J(,n:eHo 

6bIJIO np1106peTaT.b Heo6XO,lJ,H'Mhie neKapCTBa e 

6oJihIDHMH TPYAHOCT5IMM H3 ,lJ,aJihHMX cerreHHH, 

6bIJIH OTKphIT.bl HOBhie anTeKH. 
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