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Adatok a kecskeinéti 12 11 száIDú . 

volt ,,Szentlélek'' gyógyszertár történetéhez 

LÓRÁND NÁNDOR 

ÁLTALÁNOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VISZONYOK 
A XVIII XIX. SZÁZADBAN 

Amikor a régi Magyarország különböző tájain, mint pl. a Felvidéken, 
Erdélyben vagy akár a Dunántúlon is már jeles orvosok tevékenykedtek és 
jóhírű patikák működtek, a Duna Tisza közén, · így Kecskeméten is -
alig aka1·tak megtelepedni képzett, 11ivatásos gyógyítók. 

Általában úgy tudják, hogy 1740-ben, de hiteles levéltári ol{iratok taní1-
sága szerint csak 1746-ban került sor az első kecskeméti gyógyszertár fel
állítására, amikor Vághy György orvos itteni letelepedése után Falt Antal 
gyógyszerész provizort bízta meg házigyógyszertárának kezelésével.1 A 
második patika létesítése pedig 75 évig váratott magára, míg 1821-ben 
Hajagos András megnyithatta ,,Mátyás Király' ' -ról elnevezett gyógyszer
tárát.2 Utána csaknem egy negyed századnak, pontosabban 26 évnek !{el
lett eltelnie a város harmadik gyógyszertárának létesítéséig. 1847-ben l{a
pott ugyanis Batlay János a helytartó tanácstól engedélyt új gyógyszertár
nak Kecskeméten történő felállítására.3 A gyógyszertár a ,,Szentlélel{'' el-
11evezést kapta, ma 12/11. számmal jelöljük. 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért éppen e11nek, vagyjs a vár·os har·
madik patikájánal{ történetével foglalkozom ml1nkámban? 

Úgy vélem, elfogadható indok és talán magyarázat is az a tény, hogy ez a 
patika volt két jeles gyógyszerészünknek, Handtel Károlynak, majd Katona 
Zsigmondnak és családjának, pontosabban fiának és unokájánal{ is gyógy
szertára közel 95 éven keresztül egészen az 1950-ben bekövetkezett álla-
1nosításig. 

-

1. Balla János le,1éltáros feljegyzései. J{ézirat„ I . kö t. 277. old. és Szilády l{ároly feljegyzései. Kézirat. II. köt . 
LXXI; old. KVL. 

2. Kecskemét város tanácsi jegyzőkönyve 1821 . év !302 old. KVL. 
3. Kecskemét városi tanács jegyzőkönyve 1847. év. II. köt. 323 old. KVL. 
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Mint ilyen tehát jelentőségével, nevezetességével bizonyára megelőzni 
jogosult a másjk, bár ugyancsak nevezetes előző kettőt. 

Létesítésének körülményeiről és viszontagságos sorsáról azonban szól
janak inkább a Kecsken1ét Városi Tanács korabeli jegyzőkönyvei és egyéb 
hivatalos okiratok. Ezeknek szövegéből megtudhatjuk, hogy akkor már 
működött két patika városunkba11, és ezek tulajdonosai nem nézték jó szem
n1el egy újabb versenytárs jelentkezését. Ellenvetéseik és hivatalos tilta
kozásuk ellenére csak a helyi tanács határozott és a lakosság érdekeit szem
előtt tartó magatartásának köszönhető, hogy ez a harmadik gyógyszertár 

, 
mégis megnyílhatott. Erdemes tehát megismerkednünk legalább vázlatosan 
enne}{ a korszaknak patikajog adományozási .és gyógyszertár létesítési 
körülményeivel. 

ÚJ GYÓGYSZERTÁR LÉTESÍTÉSE A l\iÚLT SZÁZADBAN 

A XVII XVIII. század gazdag tern1észettudományos felfedezései vi
lágszerte döntő lrihatással voltak az orvost11domány és a gyógyszerészet 
fejlődésére is. Hazán}{ közegészségügyének alal{ulására a XVIII. század
ban legnagyobb hatással a m. kir. helytartó tanács létrehozása és a i1agy
szombati egyete1n orvosj karának megszerve~ése volt. 

A helytartó ta11ácsot már 1723-ban felállították, és működése idején egész
ségügyi intézkedések egész sorát hozta és hajtotta végre. Ezek közé tarto
zott az 1738-ban életre hívott egészségügyi bizottság is, melynek egyik 
legfontosabb feladata volt az altl{oriba11 fenyegető járványol{ elterjedésének 
megakadályozása. A helyt~rtó tanács 1752-ben elrendelte, hogy a. törvény
hatóságok szervezzék meg a megyei, illetve a szabad királyi városok a ,,vá
rosi physict1s ordinarit1s'' -i állást. Elrenclelte továbbá, hogy ahol . nincs, 
ott legalább a megyeszékhelyeke11 állítsanak fel gyógyszertárat, és magánal{ 
tartotta fenn a gyógyszertárak létesítésének engedélyezését, ]lletve ezel{ 
adományozási jogát.4 

Arról pedig, hogy milyen feltételek mellett adott engedélyt a helytartó 
tanács új gyógyszertár felállítására, részletesen olvashatunk Kecskemét 
második gyógyszertárának engedélyezésével kapcsolatban a városi tanács 
akl{ori j egyzőkönyvéből, melynek néhány so1~át idézem: 

• 

4. DR. BLÁZY Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zala n1egyében 1711- 1849-ig. (Gyógyszerész 
doktori értel{ezés. Kézirat. 1973. 10-14. old.) GYTA. 
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,, ... eze11 rranács kil1algattat11i re11deltetvén az e1·á11t, ha valjon Városunkban m ég 
egy Apotheca11ak fel állítása szükséges légyen é, s a folya11.1odó Hajagos András 
Úr11ak annyi tel1etsége vagyon e, hogy Apothecáját annak rendje szeré11t profitál
hassa ... 5 

... Még egy Patikának fel állítása valóban szükségesnek találtatna, a köz tudo
rr1ány szerént pedig bizonyos lévén hogy a folyamodó Hajagos András Urat néhai Szü
lei halála után reá és osztályos testvéreire ezen Város Határában fekvő nagy kit1erje
désű Szöllőből, szántó földekből álló Javak ma1·adván, Patikáját annak r endje szeré.nt 
való fel állításában és fenn tartásában 1nódja volna, ezen Környülállások1·ól a kívánt „ 
Declaratio kiadatni s ezeknél fogva a többszö1· említett folyamodó Ur ajánltatni r en-
deltetet t''. 6 · 

A ,,SZENTLÉLEK'' GYÓGYSZERTÁR HELYÉNEK KIJELÖLÉSE 

A helytartó tanácsi e11gedély, a várme·gye és a városi tanács állásfogla-
, 

lásának összel1angolása nem kis gondot jelentett egy új gyógyszertá1~ 11e-
ly~nek megállapítása és kijelölése alkalmával. 

Kecskemétnek városi jellegét elsősorban a mezőgazdaság szabta meg. 
Lakosságának egy része a városon kívül tanyákon, pusztákon élt még ab
ban az esetben is, ha közülük jónéhánynak volt l1áza bent a városban is . 
A város mai képének kialakulása és az eddigi település halmaz-szerkezeté
nek lassú átformálása túlnyomórészt a XIX. század első felében vette kez
detét. A rendezéssel járó nagyütemű építkezések az akkori tanácsra nagy 

. 
feladatot róttak, ezért 1810-ben megalakult a város építési és szabályozási 
bizottsága, inely többek között 1833-ban a tűzesete}{,, sőt a nagyobb tűz
vészek gyakorisága miqtt megtiltotta az eddigi fa és deszkakémények hasz
nálatát és a városi házak tetejének zsúppal vagy náddal történő fedését. 
Külön kiemeli a rendelet a lakatos és kovácsműhelyek . tetőhéjazatának 
cserépre való kicserélését. 7 

A gyógyszertárak helyének n1egválasztásánál sze1n előtt tartották ner11-
csak a lakosság jobb betegellátását és kényelmét, ha11e1n a patika tűz
és vagyonbiztonságának követelményeit js. Erről már a város második gyógy
szertára helykijelölésének jegyzőkönyvében is olvashatunk. A helyta1~tó 

tanács engedélyé11ek n1egérkezése után ugyanis így folytatódott az eljárás: 

,,Fel olvastatott a Nagy Méltóságú Magyar Királyi H elytart ó Tanácsnak azon ke
gyes Intéző L evele a Tettes Vá1·megyének a1na költ határozat ával együt t, m elyben 
Hajagos Andrásnak, n1int rnár exarr1ir1ál t Patikáros11ak eze11 Város nagy i1épessége és 
kiterjedése. tekintetébül egy új Patikának fel állítása n1.egengedtetett. '' 

5. Kecsken1ét város tanácsi jegyzőkönyve 1821. év 149. old. KVL. 
6. Ugyanot t 152. old. KVL. 
7. ENTZ G.- GENTHOS I. - SZAPPANOS J.: Kecske1nét. (Műszaki köny vkiadó 1961. Budapest. 50. old.) 
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Az e11gedélyezés feltételeinek pontjai köziil néhányat idézek: 

,,3-tio. A Patikai 01·vosi Sze1·eket inkább használó Lakosol{ a Vá1·os belseje kö1·ül 
lalu1ak, valamint szinte az Orvosok és bábáskodók is. 

4-1·0. A Város be1sejétül távolabb lévő helyeken a Lakosok11ak Házaik náddal lévén 
fedve . . . az érdeklett Eclésia épületjében már· mind biztos, mind Tüzi veszedelem 
ellen is Patikájának bát orságos helyet nyert. 

5-to. Az által hogy Patikája a Város belsejében marad, a távolabb lakó Lakosok is 
a sár·os őszi, téli és tavaszi időkben ... és akiknek szükségét a Patikának éjjeli időbe11 
való meg ke1·esésit szükségessé teszik, a Város belsejében n1indenkor nagyobb bátor·
sággal jöhetnek. ''8 

Ezen kis visszapillantással a második patikára, jobban megérthetjük azt 
a vitát, ami a harmadik gyógyszertár helyének meghatározása körül tá
madt a városi tanács, a már működő .gyógyszertárak principálisai és a lé
tesítendő új gyógyszertár tulajdonosa között. 

Ezeknek előre bocsátása után idézek a városi t anács jegyzó'könyvének 
1nost már a harmadik gyógyszertár felállítására vonatkozó részéből is: 

. 

,,1847 julius 24-én. Fel olvastatott Gyógyszerész Batlay János Úr azon folyan1odása, 
i11elyben a N. M. M. Kir. H elytar·tó Tanács a s Tettes Megye r endeletéhez k ép est az 
általa föl állítani engedélyezett h arrnadik gyógyszer tár helyét a Róm. Cath. Egyház 
boltjai l{ö1·ül azon helye11, n1ellyet eddig Rosenthal L eopold hasz11ált, kijelenteni ké -

• 
l'l ... 

. . . Minthogy Vá1·osunkban az összes k e1·eskedés n1ég csak egyed ül a belső piaczo1-i 
Jétezik, egyébb kelendőségbe.n itt pontosulván össze naponként a leg nagyobb i1ép 
forgalom s a lakosság tehetősbb része éppen e tájat s körülit lakván, a külső városok
ban lakos sz~gényebb sorsú néposztály, amidőn orvosi szerre van szüksége, nagyobb 
i·észben előbb a bel piaczon eladott gabona vagy más vagyonából nyert pénzén kénte 
len azt beszerezni, de orvos U r·ak kényelmükre választott lakásai is mind a belpiarcz 
( !) közelében esvén, ez is eléggé tanúsítani látszik azt, minthogy előbb mi11den ·súlyos 
b e·teghez orvos szükséges, hogy a 111egkívántató gyógyírral élhessen és hogy a közönség 
egészségi állapotára felügyelők s az orvosi szerek kiszolgáltatói leginkább akkor vannak 
a közönség kényelmér e rendelve, midőn azokat i11inden lakó a Város közepén egyará
nyú távolságra találja ... mely határozat Tettes Fő Bíró Úrral is közöltetvén kinyi
latkoztatá, n1ikép e Ta11ács n ézete e tárgyba11 az övével tel1yesen meg egyezett, ó 
lnaga is e helyet tartaná leg alkaln1asabbnak a harmadik gyógysze1·tár fel állításá-
l ·a ''9 • • • 

Batlay tehát a számára ily módon kijelölt helyen, ahol most a Kossuth 
szobor áll, nyithatta meg 1847 augusztusában ,,Gyógyszertár a Szentlé
lekhez '' elnevezéssel az új gyógyszertárat. Azt a kis épülettömböt, melyben 
a patika helyet kapott, 1nás 1·égi í1·ások Gyenes 11égyszög néven is említik . 

• 

8. Kecskemét város tanácsi jegyzőkönyve 1821. év. 302. old. KVL. 
9. Kectikemét yáros tanácsi jegyzőkönyve 18-!7. év 323. old. KVL. 
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A harmadik gyógyszertár létesítéséről szóló városi tanácsi jegyzőkönyv
ben arról is olvashatunk, hogy amikor a helytartó tanácsi engedély-jóvá
hagyás végett a városi tanács elé került, (idézem): ,, ... ugyanakkor folya
modnak Angyal A11tal és Juhász Sándor helybéli gyógyszerész Urak is 
előadván, hogy miután Batlay János Urnak megengedtetvén egy harma
dik patika nyitása, annalr helye ki jelelése a közönség kényelme figyelembe 
vétele mellett e Tanácsra bízatott ... ezen harmadik patika is a p~aczon 
állítattnék fel ... és ha illy közel állíttatik fel, akkor ez az ő megrontásuk-
kal történne ... Ugyan ezért ez új patikának-a bel piaczon leendő fel állí-
tása eránt ünnepélyesen ellent mondanak."10 A tanács azonban úgy ha
tározott hogy: 

,,Az ellentn1ondó gyógyszerészek által fel hozott éppen azon elle11vetések, hogy a 
súlyos betegek szükséges orvosi szereket a kívánt gyorsasággal nem kaphatták, elhá
rítása végett rendeltetett a harmadik gyógyszertár fel állítása és különben is a gyógy
sze1~tárak kelendősége nem a helyzettük, hanen1 az orvosok, a nép bizodalma s a gyógy
szerész maga jó alkalmazásától feltételeztetvén, a folyamodók elle11:tmondása figye-, 
lembe vehető nem lévén, Batlay János Urnak megengedtetik, hogy ... e gyógyszertá1~ 
is a belpiaczon állíttatik fel a Róm. Cath. Egyház közép boltjai helyén a Városháza át 
ellenében ... ''11 

Ilyen vitás előzmények után tehát minden bizonnyal nem nagy örömmel 
~s rokonszenvvel fogadták az új kollégát a régi principálisok. Ennek elle
nére Batlay a számára kijelölt helyen nyolc éven át kezelte gyógyszertárát 
és igyekezett elfogadtatni magát, míg végül 1855-ben eladta patikáját 
Handtel Károlynak.12 

• 

10. Ugyanott. 
11. Ugyanott. 
12. Valósziníí azonban, hogy Batlay ezt a lépését később megbánta, nlert 1872-ben újra folyamodott patika 

jogért, immár a város negyedik gyógyszertárának felállitásáért . Batlay első patil{ájának megnyitása után azonba11 
1848-ban rendelet látott napvilágot, mely megszigorította a patikajog ado1nányozásának feltételeit. Erről a kecs
keméti Gyógyszerészet történeti Gyűjtemény adattárában található irat szövegéből idézek részleteket: 

,,Hogy a csődülők ( = j elentkezők) felett i véleményezők s az illető hatóságoknak a n1egítélésében irány adas
sék, rendelem, hogy minden gyógyszerész, ki egy új gyógytár felállítására vonatkozó engedély meg nyeréséért 
folyamodik, tartozik folyamodványával teljes élet folya1na leirását benyúj tani, melyl1ez az ő gyakornoki és se
gédi ideje alatti magaviseletéről szóló bizonyítványok, egyetemi oklevelek és azon körülmények közelebbi felem
lítése csatoltassék, melyekre a csődülő különös igényt vél alapitl1atni. Több folyamodók közti választásnál követ
kező pontok vétessenek különös figyelernbe: ... 5 . • /\z oklevél megnyerése utáni működései, valjon szünet nélkül 
a gyógyszerészettel foglalkozván, szak1nájában különösb kiképzettségre tett-e szert? vagy másne1nű üzletek föl
vállalása által egy időre saját hivatásától többé-kevésbé elidegenittetett. 

6. Egyéb körülmények, melyek egyébként ugyan azon gyógyszerészi képzettség mellett egyik vagy 111ásik folya
rnodó előnyére vannak, mint például az államnak tett szolgálatok, irodallni mun]{ák s több eféle •.. 

Hogy azonban a gyógytárak fel állitásávali, a közjólétre fölötte káros és orvos-rendőrségi tekintetből meg nem 
engedhető kereskedésnek eleje vétessék, e végre oly gyógyszerész, ki inig egy gyógytárt bír, vagy már bírt s el
adva volt, ne tartson igényt egy új gyógyszertár felállítására és ily egyének folyamodványai visszautasítandók ... '' 

Batlay azonban újabb patikakéreln1ének a fentiek alapján történt visszautasító határozatába úgy látszik ne1n 
tudott belenyugodni, mert fellebbezett. De ez már inkább a város negyedik patikájának történeti anyagál1oz tar
tozik. A fellebezésnek egy pontja mégis ide kívánkozik, n1elyben ezt írta Batlay : ,, ... habár igaz is az, hogy egy 
gyógytár nyitására már engedélyt nyertem, azt tényleg megnyitottarr1 és kezeltem is, szerintem ez nem elutasí· 
tásom, l1anem inkább pártolásomra volt volna helyesen azért felhozl1ató, mi,1el az e jog megadására hivatott az
időbeni hatóság képességemet bölcsen belátta ... '' 

A negyedik k ecskeméti gyógyszertár (elállltása tehát Batla ynak nem sikeriilt. . . 
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A GYÓGYSZERTÁR ÁTRUHÁZÁSÁVAL JÁRÓ NEHÉZSÉGEK 

Annak ellenére, hogy az eladott patika tulajdonjogának átruházásával 
l{apcsolatos tennivalókat az új tulajdonos, Handtel Károly magára vál
lalta, a patika megvásárlása, illetve jogos birtokba vétele mégsem ment 
simán. Közel öt évig tartott a sok vita, levelezés, iratok, okmányok kül
dözgetése, bemutatása, jóváhagyása és sokáig volt bizonytalan a jogi dön
tés. Ennek a körülményes ügyintézésnek egyik fő olra az volt hogy, amint 
tudjt1k, akkoriba11 a patikajogok engedélyezése a helytartó tanács jogkö
rébe tartozott és ez az engedélyt rendszerint személyhez kötötten adta ki. 
Tehát, amíg a jogot nyert személy dolgozott, addig működhetett az általa 
kezelt gyógyszertár a részére adományozott joggal. Hogy ennek a rende
letnek következtében mennyi és milyen akadályokat kellett elhárítani, 
tisztázni egy-egy patika megvásárlása során, jól láthatjuk éppe11 a 
Batlay Hanqtel patikajog átruházásáról szóló iratokból.13 

Jogügyi szempontból éles különbség volt személy jogú és reál jogú 
(gyökös jogú) gyógyszertár lrözött, mivel a személy jogúakat nem lehetett 
sem eladni, se1n örökölni vagy bármilyen más módon átruházni, sőt még 
bérbe adni sem. 

A gyógyszerésztársadalom ezt igen sérelmesnek tartotta, és 1864-ben 
mozgalmat indított, hogy a magyar királyságbeli gyógyszertárak ugya11-
olyan elbírálásban részesüljenek, mint a Lajtán túliak. A rendkívüli fon
tosságú ügy természetesen megmozgatta a gyógyszerészeket, és tömegesen 
küldték meghatalmazásaikat a Gyógyszerészi Hetilap szerl{esztőségébe, 

ahol ezek alapján alapos indokolásokkal alátámasztott kérvényt készítet-
• 

13. Kecske1nét Városi Levéltár: Vegyes iratok 1851-60. (448-8) Az átru11ázást vitató iratok közül az egyik
ben ezt olvashatjuk: ,, ... a .Nagy Méltóságű M. ICir. Helytartóság az általa ado1nányozott gyógyszerészi jogok 
iránt kibocsátott oklevelekben ezen kitételt ,,ad personam'' kivétel nélkül, mindegyik gyógyszer~szre nézve 1826 
óta rendszeresen használta, mellyel azonban alázatos véleményünk szerént nem czéloztatott egyéb, mint az, hogy 
a jogosított a gyógyszerészi üzletét egyedül csak saját személyében folytathatta .... Batlay János, Handtel Károly 
előde is ily módon nyerte ad personam oklevelét a Nagyméltóságú Kir. H elytartóságtól 1847 évi jűnius 28-án 
27029 szám alatt Kecskeméten egy harmadik gyógyszertás fel állítására ... a gyógyszertár nem Batlay személyé
hez, hanem e nagy Város lakosságának szükségletéhez köthető, melyet a szükség parancsolta körülmények által 
fel állitottnak kell tekinteni ... és ... hogy Kecske1néten a harn1adik gyógyszertár fel állitása már 1847-ben szük
ségeltetett igazolja azon körülmény, hogy az akkori Megye annak szükségét határozottan kimondá, a Tanács ré
széről ezennel ismételtetik ... '' 

Láthatjuk az idézetből is, 11ogy a patilrajog átirásának ügye milyen neh~zen rendeződött. Még 1860-ban is 
ilyen jelentést olvashatunk a városi tanács egyik levelében:,, ... Handtel Károly az érdeklett gyógyszerész sza-. 
bad adásvétel tárgynak tekintve, meggyőződése szerint mint gyökeres jogosultsággal vette meg a patikát, támasz-
kodva azon gyakorlatra, hogy őelőtte is a gyógyszertárat vevő minden gyógyszerész korlátlanul szerzett gyógyszer
tárat, volt légyen bár az eladó ,,ad personam'' okleveles gyógyszertár birtokosa vagy sem és igy Handtel Károly a 
jelen esetben jóhiszemű v.evőnek tekinthető mint csak azon oktból is, mert föl nem tehető, hogy egy ingatag alapon 
nyugvó gyógyszertárért 13,400.-Ftot fizetett volna ki, vagy abba minden létezett vagyonát befektette volna 
Már eladó is, mint ritka becsületességíi lakossa e Városnak, senkit meg károsítani vagy egész tönkre juttatni nem 
akarhatott és igy eladó jó l1iszen1ben árusitá 'el gyógyszertárát nem adva súlyt ,,ad personam'' kitételnek ... 

' 
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tek, melyet Koczianovich József gyöngyösi és Handtel Károly kecskeméti 
gyógyszerészek személyesen vittek Bécsbe és adtak át az Udvarnál. 

Fáradozásukat siker koronázta, mert 1865 márciusában megjelent az erre 
vonatkozó legfelsőbb határozat, mely szerint ,,6 császári és királyi Apostoli 
Felsége több magyarországi gyógyszerész fölterjesztett folyamodása kö
vetkeztében legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy az 1859. 
évi dec. 20-án kelt iparrendelet 58. és 59. §-a a magya1--országi személyes 
jogú gyógyszertárakra is kiterjesztessenek ... "14 Ered1nényes közbenjárá
suk tehát országos sérelmeket segített orvosolni. 

1867 áprilisában Handtel Károlytól K atona Zsigmond vette m~g a gyógy„ 
szertárat. 

A tulajdonoscseréről szóló sze1--ződés az alábbiak sze1"jnt tájékoztat ben
nünket. Idézem néhány mondatát: 

,,Adásvevési szerződvény ! 
Mely egy1·észről Handtel Károly kecsken1éti gyógyszerész, mint elacló, n1ásrészről 

Katona Zsign1ond volt borosjenői gyógyszer~sz, mint vevő között. alolírt 11apon és 
helyen következő föltételek mellett köttetett. 

1-ször. Handtel Károly gyógyszerész Kecsken1ét városában létező ,,Szentlélekhez'' 
czin1ű gyógyszertárát, a gyógyszertárhoz tartozó összes és n1inden n évvel nevezhető 
gyógyszerek, szerelvények, eszközök és megkívántató kellékekkel eladja Katona 
Zsigmond gyógyszerésznek 15 OOO, - azaz tizenötezer aust. ért. forintokéi·t. 15 Egy
szersmind á gyógyszertá1·i jogról vevő javára teljesen lemond s annak vevő nevére 
átiratását kieszközleni rnagát kötelezi ... '' 

A szerződés a továbbiakban felsorolja táblázatba foglalva az évenként 
esedékes törlesztendő összegeket egészen 1877-ig, majd így folytatódik: 

6-szor. Eladó viszont kötelezi magát, a szerződés alapját képező, Kecsker11ét Váro
sában lévő, a ,,Szentlélekhez'' czimzett gyógysze1·tárát, úgy a gyógyszertárban mint 
a szerkamra, padlás, pinczében lévő összes és az arányhoz 1nért elegendő n1ennyiségű 
jó és tiszta gyógyszerekkel ellátva, minden állványok, edények, eszközök és n1egkí
vántató kellékekkel, úgy a gyógyszertári joggal együtt jelen sze1·ződésben írt 3500 frt. 
készpénz lefizetésekor vevő11ek kizárólagos tulajdonába bocsátani tehermentesen ... 
Kelt K ecskeméten 1867 Mártius 21-én. Előttünk, mint tanú: Fördős La jos reform. 
lelkész ... ? .· . Miklós. - Handtel Károly gyógyszerész, n1int eladó, Katona Zsig
mond gyóg)rszerész, rnint vevő. ''16 

l~, . BARADLAY J. -BÁRSONY E.: A n1agyar gyógyszerészet törtéflet.e (Budapest, 19~0. II. köt. 99. olcl .) 
valan1int a GYTA. 21. sz. irat. 

15. 1 ausztriai értékű Forint = 300 dénárral. Ugyanakkor 1 rajnai, vagy Rhén. Forint 24-0, a magyar Forint 
pedig kereken 100 dénárt ért. Ezért volt szükséges megnevez.ni pontosan a kialkudott pénz fajtáját, hogy azonos 
pénznembem és értékben történhessen az értékmeghatározás mindkét fél részéről. Bővebben lásd: Gyógyszerész
történeti Diárium 1974. áprilisi számában 18- 19. old. GYTA. 

16. Handtel. Károly és Katona Zsign1ond adásvételi szerződése a patikáról. Kézirat .1867. G,YTA. (14.- a. sz.) 
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Katona Zsigmond tehát a szerződésben foglaltak szerint átvehette Hand-
teltól a patikát, és első gondja volt a megtelepedéssel kapcsolatos teendők 
és családjának elhelyezése után gyógyszertárának fellendítése. Ez adta meg 
ugyanis az anyagi fedezetet ahhoz, hogy népes családja megélhetésének 
biztosítása mellett közéleti ügyekltel és a szőlőtelepítéssel sn,ját elgondo
lása és lelkesedése szerint tudjon foglalkozr1i. 

NÉHÁNY PÉNZÜGYI VONATKOZÁSÚ ADAT 

A gyógyszertárra vonatkozó iratok között olyan adatokat is találhatunk, 
ami azt bizonyítja, hogy a költözés, az új környezet, új lakóhely, új mun
kahely megszokása., a beilleszkedés mellett még egyes hivatali félreértése-

• 

ket is tisztáznia kellett. Egy ilyen iratból, melyet alig fél évvel megtelepe-
dése után kapott az adóhivataltól Katona, valamint az erre adott válaszá
ból érdekes adatokat tudhatunk meg gyógyszertáráról is.17 De úgy látszik, 
hogy az adóhivatalt nem győzték meg Katona logikus érvei és a hivatal 
nem hagyta vélt igazát, hanem felettes fórumához folyamodott, amiről a 
következő válaszlevél itt idézett részlete tanúskodik: 

,,A budai m. kir. pé11zügyi Igazgatóságtól. A m. k. adóhivatalnak Kecskeméten fol)ró 
hó 12-ről 343 sz. a. kelt jelentés mellett felterjesztett kecskeméti lakos gyógyszerész 
Katona Zsigmond nyil~tkozatának visszaküldésével utasíttatik a .hivatal, miszerént 
nevezett gyógysze1·észre 1867 évre 11 f. 25 kr. kivetett jövedelmi adó és járandó 

17. Katoná Zs. levele az adól1ivatall1oz: ,,Folyó év augusztt1s l1ó 5-dilrén 343 sz. al kelt inegkeresésére, l1ogy 
jövedelmem részletes kimutatását terjeszteném be, egyszers111ind azon 1000 forintot megl1aladó összeget, n1elyet 
évenként a városi pénztárból húztam és húzok, jegyezzem be, van szerencsém válaszomat l{övetkezőkben adni elő. 

Múlt év április utolján jöttem Kecske111étre lakni, ugyan akkor vette1n át itt a Szentlélekhez cimzett gyógyszer-. 
tárt, ez okból részletes jövedelemi adó ki1nutatást 3 évről, a vagy csak egy évről is 8 havi forgalomra alapozással 
tennem teljes lehetetlen volt ... Ami pedig az állitólagos, általan1 eddig a városi pénztárból húzni szokott 1000 
forintot meghaladó összeget illeti, csodálkozva kell be vallanoln, hogy erről mi tudomáso1n sincs, már azon tény
hogy csak a múlt évben jöttem l{ecske1nétre lakni, igazol an11yit, hogy a múltban nem huzl1atta1n évenként ezer 
forintokat ... Ha azonban a Tekintetes Adó hivatal talán oly for111a összeget ért, n1elyet a városi pénztár gyógysze
rekért fizet egyik vagy másik gyógyszerésznek, úgy szabadjon ki jelentenem, hogy az ily ö~szeg csak forgalo1n és 
nem tiszta jövedelem. Ily féle, a városi pénztárt terhelő számláin volt a 111últ évről 87 f. 79 kr. azaz Nyolcvanhét 

. 
forint 79 karjczár, melyet a városi tanácshoz be nyújtott számlám igazol. ·Ezen összeg c~ekély jövedelmét pedig 
adó be valláso1nban be szá1nította1n. Ezen e1nlitett 87 f. 79. kr. összegen kivül mai 11apig soha a várostól egy fil
lért sen1 látta1n. 

Megkülönböztetett tisztelettel Kecske1néten 1868 aug. 26. Katona Zsig111ond gyógyszerész.'' 
Összehasonlításként megemlítem néhál1y bajai gyógyszertár l1asonló jellegű számláját nagyjában azonos idő

ből: Hollósy József 24 K. 12 f.; Fárnek Kálmán 64 Ft. 78 kr. Farkas Sándor, Saly Antal gytáránalc kezelője 77 Ft. 
56 kr. Egyébként Katona Zsigmondnak 1867 évi adóivén a következő tételek szerepeltek a tartozás .rovatban:
Régibb tartozás 1866 végéig 11 ujfrt. 51 kr. (Feltehetően ez az a vitatott összeg, melyről a levelezés folyt). Egye
nes adó, föld adó: 6 ujfrt. 80 kr. Épület adó: - 2ü kr. Személyes keresti' adó 7 ujfrt. 87 kr. Jövedelmi adó: 9 
ujfrt. 35 kr. Pótadó: 14 ujfrt . . 82 kr. Hadi adó: 5 ujfrt. 64 kr. Összes cs. kir. adó: 56 ujfrt. 26 kr. 

A lerovás oldalon 102 folyószám alatt 1867 április l-é11 22 ujfrt. 70 kr. részlet befizetése van igazolva Kollonics 
:Ferenc főszámvevő aláírásával. GYTA. . 
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pótlékokból az év első négy l1olnapra esendő jövedelmi adót ... nevezett gyógyszerész 
adó kiskönyvében hozza leírásba, ellenben ugyan azon összeget Handtel Károly 
nevére, rr1int a Szentlélekhez czimzett gyógyszertárnak en1lített időben volt tulajdono
sának tegye előírásba . . . 
Budán, 1868 Septen1ber 23.''18 

Az adóhivatallal történt félreértés rendezése után így a patil{a adás-vételi 
szerződésében meghatározott l1tolsó részlet kifizetésére 1877-ben került sor. 
Tulajdonltéppen ettől kezdve vált Katona a gyógyszertárnak megkötött
ségek és fenntartások néllrüli tényleges tulajdonosává. Valószínű, hogy ezen 
jogi háttér megváltozásakor, vagy talán egyébként is esedékes lett volna, 
de éppen 1877-ben kötött l(atona a római katolikus egyházzal haszonbér-

·1eti szerződést a patikája és lakása céljára igénybe vett épületrészekről. 
A szerződés szövegéből inegtudl1atjl1k, hogy a patika eklcor még alapítása 
óta eredeti 11elyén állott.19 

KATONA A GYÓGYSZERTÁRRAL (JJ HELYRE KÖLTÖZIK 

A patikák és a város fejlődésével ter1nészetese11 együtt já1„t a városköz
pont, a piactér korsze1"Űsítése, átépítése is. Így került sor az ott álló régi 
városházának lebontására és Lechne1" Ödön tervei szerint való újjáépítésére. 
Ezidőben lterült lebontásra a N agyten1plom és a vá1„osháza közötti épület is, 
melynek helyén rna úttest van. 

• 
Katona Zsigmond a várossal 20 évre szóló bérleti szerződést kötött, mely-

nek alapján az új városháza déli szegletére, (a Szentháromság szobor felőli 
sarkára) költöztette át gyógyszertárát 1895. aug. 1-ével. Érdekességként 
említem meg, hogy ugyane11nelt az épületnek az észalci, tehát a Nagytemp
lom felőli - sarkára ltapott helyet a Szentháromságról elnevezett Öreg patika 
is, mely a város első gyógyszertá1"a volt.) 

• 

18. A bp.-i adóhivatal válaszlevele. Kézirat. 1808. GYTA. (4. sz.) 
·19. J{atona Zs. haszonbérleti szerződése. Kézirat 1877, Nél1ány pont a szerződésből:,, •.. Mely szerint a kecs

keméti R. Cath. Egyház ezidő szerénti Főgondnoka és Tanácsa a Nagypiarczi négyszegletes épületében levő 2 és 3 
számok alatti bolt, illetőleg gyógyszertári helyiséget -mely áll a gyógyszertár, két szoba, konyha, kamra, pincze, 
külön rekesztett udvar és padlásból- Katona Zsigmond úrnak e folyó évi Február 116 2 és 4-n folytatva tartott Kép
viseleti Tanácsülés 16. számú határozatával négy egymás után következő évekre haszonbérbe adta 600. - Hatszáz 
forint bérfizetés mellett következő feltételek alatt: 1-ször. A haszonbéres év kezdetét veendi e folyó 1877 évi No
vember 1. s tart 1881 évi November 1.-ig .... 4-er. Haszonbérlő az általa kivett helyiséget az Egyháztanács tudta és 
beleegyezése nélkül senkinek által, avagy alhaszonbérbe nem adhatja. 5-ör. Köteles haszonbérlő a kivett helyiség 
elejét tisztán tartani, az udvarban levő szeméttartó és árnyékszék tisztán tartására a haszonbér minden frtja
után két krt fizetni, a tűzkár elleni biztositási dijt a haszonbérhez aránylag viselni, valamint a ház bér jövedelmi 
adót megfizetni ... 9 er. Ki telvén a haszonbérleti idő, ha azon helyiségeket az akkoron megállapítandó haszonbér
be tovább meg nem tartaná, azokból azonnal kiköltözni köteles leend ... Kelt Kecskeméten 1877 évi Június 30-án. 

Katona Zsig1uond m. k. Előttünk: Lukács István n1. k. Szeley Mil1ály 111. k.'' GYTA. (8. sz.) 

12 Bács-Kiskun megye múltjábé>l r. 177 
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A gyógyszertár átköltözését nagyobb méretű falragaszokon tudatta Kato
na a lakossággal, de kisebb röplapok útján is gondoskodott, hogy a patika 
áthelyezéséről minél több ember szerezzen tudomást. Egy ilyen röplapnak 
szövegében érdekes adatot olvashatunk arról, hogy gyógyszertárának jro
dájában :még biztosítási ügyekkel is foglalkozott a sokoldalú, nem éppen 
fiatal, de agilis, közismert gyógyszerésze városunknak. Idézem a röplap 
szövegét : 

,,Kecskemét, 1895. postabélyeg kelte. 
T. ez. Van szere11csém tisztelettel ér tesíte11i, hogy Szentlélekl1ez czimzett gyógyszer

táramat régi helyéről egészen újonnan berendezve és minden kivánalor11nak megfelelő 
leg felszerelve az új városháza déli szegletére (Sze11t há1·on1ság téri oldalra) l1elyeztem 
át és ez évi augusztus hó 1-ső napjától k ezdve a kiszolgálást már ez új hel)ren eszköz
löm. Eddig tapasztalt bizalmát pontos és lelkiisrr1eretes l{iszolgálás, előzékenység és 
rendszereteten1 által a jövőben is kiérde1nelni fő t()1·ek véser11 leend, 1nié1·t is gyógysze1·-
tárarnat továbbr·a is becses bizalrr1ába a jánlon1. · 

Egyszersn1ind arról is van szerencsérn t isztelet.te} értesíteni, hogy az ElsíS magya1· 
által á.nos biztosít ó társaság általa1n képviselt fői.igy11l)kségének irodáját is ugyanicie 
helyezte1n át, ahol minden. biztosít,ási i.igyet a legnagyobb po11 Óssággal és legjut.á11yo
sabb feltételek inellett a jánlom eszköz<>l11i. 

id. ~atona Zsigmond 
gyógyszerész.' '20 

Az új épületbe költözéssel együtt új bútorzattal is ellátta Katona a pati
kát. A bútort egy Zimonyi nevű budapesti jóhírű műbútorasztalos kész·í
tette azonos-l\:ivitelben az új városháza tanácstermének berendezésével. Az 
eredeti Batlay-Handtel féle officinának bútora ekkor átkerült a laborató
rju1nba . Azóta a mai napjg is az egykori táraasztal laborasztalként és egy 
l(onyhai asztal a gyógyszertárban használatban van. 

A patikánal{ ilyen nagymérvű, szinte teljes felújítása után alig öt évvel, 
pontosabban · a századforduló évében azonban betegeskedni kezdett a már 
72 éves, fáradhatatlannak ismert idős ember, és 1902. március 18-án befe
jezte munkás és eredményekben gazdag életét. Sírja a kecskeméti református 
temetőben, emléktáblája pedig a volt patikája falán, a városi tanács épüle
tének déli sarkán van. 

Gyógyszertárát még életében egyik fiára, ifj. Katona Zsigmondra íratta. 
Ezt az a miniszteri határozat tanúsítja, ami a Katona család birtokában 
van.21 

• 

20. A Szentlélek gyógyszertár átköltözését hirüladó nyomtatvány. 1895. GYTA. (14. sz.) 
21. ,,38208/VI. b. szám. A város közönségének Kecskeméten. Id .. és ifj. Katona Zsigmond okleveles gyógysze

részek közös kérelme folytán az 1876. évi XIII. t . cz. 131. §.alapján ezennel megengedem, hogy a Kecskeméten lévő 
Szent lélekhez czimzett gyógyszertár személyes üzleti joga idősb Katona Zsigmondról ifjabb Katona Zsigmond 
okleveles gyógyszerészre átruháztassék. Erről a Város közönségét a folyó évi márczius hó 26-án 5653 szám alat t 
kelt tanácsi jelentés nélkülözhető mellékleteinek visszavárásával további eljárás végett értesitem. Budapesten 
1900 évi április hó 24.-én. Chyser Kornél ministeri tanácsos a minister megbizásából.'' (Az eredeti irat Katona 
Margit birtokában). ' 

l . 
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A ,,SZENTLÉLEK'' GYÓGYSZERTÁR PRINCIPÁLISAI 
ÉS KÉSŐBBI VEZETŐIRŐL 

Annak ellenére, hogy tt1lajdonképpen a gyógyszertár történetével kívá
nok foglalkozni, nem l{erülhetem el, hogy a tulajdonosol{ személyéről is ne 
ejtsek néhány szót. Egy gyógyszertár története ugyanis kategór.ikusa,n nem 
választl1f1tó külön a benne működő, dolgozó gyógysze1„észek sze1nélyétől. 
Az általam itt felvázolni szándékozott portréknál azonban a teljességre való 
törekvés igénye i1élkül, elsősorban csak azokat az adatokat említem, melye
ket a gyógyszer·tár történetének teljesebbé tételéhez lényegesnek gondolok_ 

A Batlay által alapított és kezdetben nagy ellenkezéssel fogadott gyógy
szertár másodilr tl1lajdonosa, Handtel Károly r·okonszenves egyé11isége és 
nem utolsó sorba11 szorgalma, hozzáé1„tő m11nkássága révé11 csalr.ha1nar el
nyerte i1emcsal{ a város vezetőségének, de az egész lakosságnak is a szerete
tét, megbecsülését, sőt megtalálta az ·utat a másik l{ét kollégával való har
monikus együt,tn1űl{ödés1·e is. Bár, mint jeleztem, részletes n1éltatásá1"a nem 

. 

szándékozon1 itt kitérni, anny.it mégis megemlítek róla, hogy Handtel Ká-
roly 1.815. márc. 29-én született Kisszebenben.22 Gyógyszerészi diplomáját 
1839. július 27-én Pesten szerezte meg 24 éves lr.orában .. Az 1848-as szabad~ 
ságharcban mint őrnagy önként vett részt, a tolnai nemzetőrség aktív szer
vezéséért pedig súlyos börtönbüntetést szenvedett. Batlaytól 1855-ben vette 
meg a Sze11tlélel{ről elnevezett gyógyszertárat. Jelentős szerepet vállalt 

, 
Kecskemét város kulturális és társadalmi életében. Ertékes adományokkal 
patronálta a református gimnázium könyvtárát. Nagy lelkesedéssel foglal
l\ozott a l{ecskemétvidéki homokterületek hasznosításával. 1879-ben fel
hívta a gazdák figyelmét a francia aszalószilva termesztésére, és oltóágakat 
díjtalanul jt1ttatott az érdeklődőknek. Elsők között harcolt a gyümölcs
export kifejlesztéséért is. Handtel Károlynak jelentős szerepe volt az Orszá
gos Gyógyszerész Testület létrehozásában. 

1864-ben eredményesen járt el a bécsi udvarnál a magyarországi gyógy
szertárak reáljogának elismertetése ügyében. Mozgalmat kezdeményezett a 
kuruzslás, a titkos-, a mérgező- és a kábítószerek szabad árusítása ellen. Ezt 

. 
a harcát azonban még évtizedekig kellett neki és későbbi társainak folytat-
ni. Patikáját 1867-ben Katona Zsigmondnak adta el, maga pedig évekig 
Budapesten volt gyógyszertártulajdonos. Később azonban .mégis visszatért 
Kecskemétre, és dolgos életét 1888. szept. 7-én itt fejezte be. A reforn1átus 
temet.őben helyezték örölr nyugalomba. 

22. Ifandtel Károly élete és munkássága cimen Gajdácsiné Bognár Magdolna részletes biográfiai tanulmányt 
irt Szegeden 1971-ben, A pálya111u11ka egy példánya, 111i11t kézirat a GYTA. ban. 
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Utóda id. Katona Zsigmond nemcsak a gyógyszertárat vette át Ha11dtel
tó1, hanem a kecskeméti futóhomok hasznosításának gondolatát, törekvését 
is.23 Életének, munkásságának fontosabb mozzanatairól a következőket 
említem meg. 

Kecskeméten a ,,bomol{ hősei11elr'' neveztél{ azokat az úttörő férfiakat, 
alrik az akkori nagyarányú gyümölcstermesztő és szőlőtelepítő inunkának az 
élén jártak, és példájukkal utat mutattak sokezer kistermelőnek. A homok 
hősei között is vezető hely illeti meg Katona Zsigmond gyógyszerészt, aki a 
város társadalmának egyebekben is egyjk legtevékenyebb tagja volt. 
A Szatmár megyei Ván1falu községben született 1828. máj. l-én. Gyóg)rsze
részi diplomáját 1850. július 27-én Pesten szerezte ineg, de közben is már 
dolgozott patjkálrban. Előszö1~ Nagybányán mint gyalrornok, inajd Debre
cenben mint segéd. A szaba(lsághar·c idején önként állt be honvédnek. 
1854 januárjában Borosjenőn megvette Állványi Károly patikáját. Innen 
1867 áprjlisába11 jött K ecskemétre, és Ha11titel J{árolytól vette át a Szent
lélekről elnevezett, akkor már jóhírű gyógyszertárat.24 

Sokoldalú tevékenységét betetőzte a kecskeméti futóhomok hasznosítása 
érdekében folytatott küzdelme. Nevéh.ez fűződik a Helvéciai Szőlőszövet
kezet megalapítása. Jó barátság fűzte a híres szőlész Mathiász Jánoshoz, 
akinek Kecskemétre telepedésében is nagy része volt. Legjelentősebb és 
egyben legmaradandóbb létesítménye az egykor sivár futóhomokból kifej
lesztett kísérleti szőlőtelepe, melyet ma is Katonatelepnek neveznek. 

Nyolc gyermeke közül Zsigmond és József nevű fia lett gyógyszerész. Ifj. 
Katona Zsigmond 1862-ben Borosjenőn született. Előbb Oraviczán, majd 
Kecskeméte11 végezte jskoláit. Gyógyszerészi oklevelét 1885-ben Pesten 

23. Katona Zsigmondról dr. VÁRY István: ICatona Zsigrnond élete és munkássága. című tanulmánya (Kecs
ke1nét 19űű. BKM Nyo1r1<la) vala111int Endrényi Ferenc és Papp Ildikó gyógyszerészek: Katona Zsigmond gyógy
szerész közegészségügyi és közéleti tevékenysége című pályamunkájában foglalkozik részletesen. (Kézirat. Sze
ged. 1968.) GYTA. 

24. Katona hamar belekapcsolódott a város közéletébe is családi körülményeinek rendezése közben. Számos új 
létesít1nényt alapított, vagy tevékenyen vett részt létrejöttükben. J{ecskeméten már az ő idejövelete előtt, 1865-
ben rendeztek szőlő és gyümölcskiállítást jó eredménnyel. Elhatározta egy nagyobb kiállítás megrendezését Orszá
gos Iparműtárlat néven, amit a kormány is támogatott. A megnyitó ünnepélyen jelen volt Szlávy József mir1iszter 
is 1872. aug. 31-én. Katona Zsigmond szőlészeti és vegyészeti tudományának sokrétű ismeretével kikísérletezett 
egy általa ,,Hideg oldóviasz' '-nak nevezett fatapaszt, amit a budapesti ezredéves jubileumi kiállításon 1896-ban 
,,Nagyérem''-mel tüntettek ki és még külföldön i.s ismert volt. Katona igazi hivatása azonban mégis csak a gyógy
szerészet volt, amit állandóan, lelkiismeretesen folytatott minden egyéb tevékenysége mellett és országos vonat
kozásban is szívesen foglalkozott szakmai kérdésekkel. Többek között előállitott egy Extractum Cascara Sagrada 
elnevezésű gyógyszeres kivonatot, melynek is1nertetését folytatásokban közölte a Gyógyszerészi J(özlöny 1885. 
évi számaiban. Ezt a gyógyszerét bemutatta a Budapesti Országos Kiállítás egészségügyi csoportjának is, ahol 
mind orvosi, mind gyógyszerészi körökben nagy elismeréssel fogadták és a III. Magyar Gyógyszerkönyv is felvette 
előiratát hivatalos készítményei közé. Katona gyógyszerészi jó hire és megbecsülése évről évre nőtt. A Magyar 
Gyógyszerész Egyletnek már az alapításában is részt vett, majd 1879-ben beválasztották a vezetőségbe és évekig 
alelnöke volt az Egyletnek. Számos szak1nai közleménye és cikke mellett a szórakoztató irodalom1nal is próbál
kozott ,,Jázmin'' írói álnéven. 
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szerezte. Gyakornoki éveit édesapja patikájában Kecskeméten töltötte, 
majd működött a székesfehérvári híres Dieballa féle gyógyszertárban, 
Kolozsváron és Budán is, míg 1886-ban visszakerült Kecskemétre, ahol 
édesapja még életében Zsigmond fiára íratta át gyógyszertárát. Így tel1át 
id. K atona Zsigmond halála után folyamatosan léphetett annak örökébe.25 

Ifj. l(atona Zsigmond közéleti téren nem volt olyan aktív, mint édesapja . 
• 

Vezetése alatt a patikának ismét új helyre kellett költöznie, mert 1915-ben 
lejárt a várossal még édesapja idejében kötött bérleti szerződés. Ezért a 
szemben levő, az akkori posta épületének Szentháromság tér, illetve szobor 
felőli sarl{ára települt át a gyógyszertár, magával víve a bútorokat és a teljes 
felszerelést. (Ugyanitt, a gyógyszertár feletti emeleten volt a város első rönt
genlaboratóriuma dr. Szarvas András tüdőszakorvos rendelőjében.) Az el
költözött patika helyén a városháza sarkán egy ideig a tisztiorvosi hivatal, 
majd az állatorvosi hivatal működött, míg napjainkban a megyei l{önyvtár 
kapott ott helyet. 

Részben a patika költöztetésével járó fokozott munka és izgalmc:t1l{, rész
ben az akkori világháborús események, melyek során a gyógyszerészeket is 
egyre-másra vitték katonának (így legtöbbször egyedül volt kénytelen a 
gyógyszertárban dolgozni), annyira megviselték Katona egészségét, hogy 
megbetegedett, felépülni már nem is tudott és 1919-ben befejezte életét . 

• 

Halála után özvegye, mint haszonélvező bírta tovább a ·patikát, de mivel 
11ern volt gyógyszerészi képesítése, kezelő gondnokké11t előbb Mészáros 
István, majd Hauer Lajos okleveles gyógyszerészeket alkalmazta 1926-ig, 
amikor leánya, Katona Margit befejezte egyetemi tanulmányait és átvehette 
a gyógyszertár vezetését. Katona Margit Kecskeméten született 1901. 
január 12-én. Iskoláinak elvégzése után gyógyszerészi oklevelét 1923. június 
13-án a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen kapta meg. Az 
akkori gyógyszerészképzés előírásai szerint diplomájának kézhez vétele 
után azonban nem vált azonnal teljesjogú gyógyszerésszé, hanem inég három 
évi gyakorlat és egy ún. approbációs vizsga sikeres letétele kellett ahhoz, 
hogy. gyógyszertárvezető lehessen. Ez 1926-ban következett be. Kato11a 
Margit az immár családi patikában lelkiismeretes, pontos munkájával igye
kezett a hagyományokhoz méltó maradni. Abban az időben még igen kevés 
gyógyszerésznő működött a pályán. A férfi munkatársak tehát érthető 
kíváncsis~ggal, olykor fokozott lcritikával, sőt bizalmatlansággal nézté~ a 

25. A fiatal ICatona jóhirnevű gyógyszer táruk népszerűségét továbbra is igyekezett megőrizni és a patika la· 
boratóriumában már édesapja á ltal is készitett, saját cégjelzéssel forgalomba hozot t készítményeket továvbbra is 
forgalomban tartotta és keresetté tette. Ilyenek voltak pl. a ,,Pepszin pasztillák'', a ,,Szalmiák szálacsok' ', az akkor 
tájt nagyon kedvelt és emésztési zavarok esetén igen keresett ,,Seidlitz pezsgőpor'' és még több más készítmény, 
melyeknek dobozaiból, tasakjaiból a kecskeméti gyógyszerészettörténeti gyűjtemény is őriz néhányat. 
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kolleginák tevékenységét. Katona Margit ilyen körülmények között is kifo
gástalanul állta meg a helyét, és méltán érdemelte ki úgy a feletteseinek, 
mint munkatársainak és a nagyközönségnek is bizalmát, megbecsülését. 
Ennek bizonyítékaként 1959-ben a Bács-Kis~u11 megyei Tanács Gyógyszer
tári Központjának vezetősége ,,Kiváló dolgozó'' címmel tüntette ki, majd 
l{ét évvel később, 1961-ben az egészségügyi miniszter ,,Kiváló gyógysze
rész'' kitüntetésben részesítette Katona Margitot. A gyógyszerészi pályán 
eltöltött ötven évi munka után 1972-ben vonult nyt1gdíjba, majd a követ
kező évben, 1973-ban kapta meg munkás életének legszebb jutalmát, az 
aranydiplon1át. 

A vezetése alatt működő családi patika azonban az ő idejéber1 is kénytelen 
volt helyet változtatni. A régi posta épületének sarkáról 1928-ban települt 
át a Batthyányi t1tca 7 szám alá, ahol jelenleg is működik, mint az államosí
tás óta 12/11. számú gyógyszertár. 

A GYÓGYSZERTÁR SORSA A FELSZABADULÁS 
ÉS AZ AZT KÖVETŐ ÁLLAMI KEZELÉSBE VÉTELTŐL NAPJAINKIG 

A második világháború során a város többi patjkáival együtt ez a gyógy
szertár is komoly károkat sze11vedett a város kiürítése után garázdálkodó 
fosztogatóktól, míg a felszabadító erők az egész l1ázat birtokukba nem vet
ték, mega.kadályozva ezz~l a további rombolást, pusztítást. Erről a legille
tékesebb szemtanú és átélő, Katona Margit a következőket közölte: 

,,Mikor .1944. okté>ber 25-én m egjelent a hivatalos kiiirítési parancs és mindenkinek 
el kellett 11agyni a vá,rost, ini édesanyámmal a közeli Kat<)natelep1·e 1nentü11k ottlévő 
rokonokhoz. Hogy a \ 7 árosban ezután n1i történt, csak szórvá11yos 11írekből hallottuk ... 
November elején csendesedett el nén1ileg a csatazaj annyira, hogy el n1erten1 indulni 
szétnézni. Szorongó érzésekkel jöttem be a városba, pe1·sze gyalog, hiszer1 vonatok 
nem já1·tak, kocsit n1eg még látni sem lehetett akkor ... Mikor oda értem a házhoz, 
ahol a p atika van, láttan1, hogy teljes egészébe11 a katonaság v ette birtokba és nen1 
engednek be senkit a k apun. A patika redőnye le volt húzva. így n e1n láthattam, mi 
van odabenn ... A főtéren lévő patikákat mind feltörve, összedúlva láttam ... A pol
gári lakosság száni.ára a fe1·encrendi szerzetesek, közismerten a barátok rendházában 
állítottak föl szükségkórházat. Az egyetlen kórtere1n sarkában lévő pár lépésnyi helyet 
jelölték ki gyógyszertárnak. Ide jeler1tkezten1 én is novembe1· közepén munkára a kór
ház vezetőjénél. dr. Meréthey Sándor főorvosnál ... Néhány hónap elteltével többszö1·i 
kérésre megkaptam a városparancsnoktól az engedélyt a Batthyányi utcai patika ki
nyitásá1·a. Ekkor láthatta1n csak, hogy a katonák eddigi ottléte m e11nyi pusztítástól 
me11tette meg legalább a berendezést. Így csakha1nar ki is t11dtam nyitni a gyógyszer-
t , t '' ara ... 
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A Kecskeméti Lapok 1945. évi februári egyik számában ilyen hír jelent 
meg a lakosság tájékoztatására: · 

,, ... a gyógyszertárak közül a Mezei u·tcai Bács patika és a Battl1yá11yi utcai Ka-
tor1a patika 1nár nyitva van.'' · 

Hogy milyen körülmények között kezdett visszatérni az élet a gyógyszer
tárakba, arról csak pár mondatban szeretnék némi képet adni, szoros kap
csolatban az általam tárgyalt Katona Zsign1ond-féle gyógyszertár so1·sával. 

A szinte gazdátlanná vált gyógyszertárak és azok készletei, berendezése 
egyaránt a közvetlen harci tevékenységekből adódó ká1"osodásoko11 túlme-

• 

nően ·is nagy pusztulási lehetőségeknek volta}{ kitéve országszerte. Kellő 
n1egóvásukról még az erre hivatott ,,Elhagyott javak kormánybiztossága'' 
sem tudott eredményesen gondoskodni. Mégis az újjáéledés első jeleiként a 
szükség és az élniakarás szinte hihetetlen dolgol{at prodt1kált ezel{ben a 
11apokban. Felváltva gürcöltek zsákot, koffert, batyut, kosarat a vidél(i 
gyógyszerészek Pestre az· országos központi gyógyszerraktárba, mégis olykor 
üres kézzel kellett visszatérniöl{, mert nem csak Kecskeméten, hanem c.iz 
egész országban katasztrofálisan nagy volt a gyógyszerhiány. Természetes 
tehát, ha a kormányzatnak sem volt mindegy, hogy az ország népe milyen 
egészségügyi körülmények között tengődik és próbál új életre vergődni. 
Er1--ől az erőfeszítésről dr. Molnár Erik 1945. szept. 16-án a Magyar Orvosol\: 
Szabad Szakszervezetének nagygyűlésén a következó'ket mondta többek 

, 

között: 

,; ... a demokratikus egészségpolitika célja a legszélesebb néptömegel{ egészségé 
nek javítása ... A betegellátással kapcsolatban beszélniink kell a gyógyszerészek hely
zetéról is. A háború következtében a gyógyszBrtárak jelentékeny i·észe elpusztult, a 
meglévők pedig nagy nehézségekkel küzdenek s a gyógyszerészeknek önerőből, állami 
segítség nélkül nincs erejük talpra állni ... ''26 

Dr. Molnár Erik eze11 megállapításával szinte már előre jelezte a gyógy
szertárak állami kezelésbe vételének tervét, illetve annak szükségességét. 
Bátran mondhatjuk tehát, hogy az egyik legjelentősebb forduló pont a 
gyógyszertárak történetében az 1950. július 28-án megjelent ,,A közforgalmú 
gyógyszertárak állami tulajdonba vételéről'' szóló 25. sz. törvény_erejű ren
delet és annak egyidejű végrehajtása volt. En.nel\: az államosítási rendelet
nek értelmében azo11ban a tulajdonosok nem maradhattak meg saját pati-

• 

26. Egészsé(Jügyi Dolgozó e. lap 1972. évi nov. 1.-i száma. GYTA. 
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kájukban vezetőként, így K atona Margit helyére előbb Fehér Mária gyógy
szerész került, majd rövidesen Csorba Pálné vette át a patika vezetését, míg 
végül 1952-ben Lázár János gyógyszerészt nevezték ki a most már 12/11_ 

. számmal jelölt, edüigi ,,Sze11tlélel{''-ről elnevezett jeles l{ecskeméti gyógy
szertár vezetőjévé. Lázár 21 éven át, nyugdíjba vonulásáig dolgozott itt. · 
Távozása után gyakran változtak a gyógyszertár vezetői mind napjainkig, 

Katona Zsigmond volt patikájából, illetve annak eredeti felszereléséből és 
berendezéséből a sok viszontagság, többszöri költözés, háborúskodások kö
vetkeztében ma már csak az officina bútorzata eredeti, heiyesebben a pati
kának első költözésével ko1~abeli (1895). Faragványain, üveg- és tükördíszí
tésének maratásain harmonil{usan olvadnak egységgé a gót-elrlektika stí
lusjegyei az l 895~ös év lr~rii.l már jelentkező szecesszió jellegzetes díszítő
elemeivel. Sajnos ·eredeti díszes faragványaitól, gótikus tornyocskáitól meg~ 
fosztották az álla1nosítás után tévesen értelmezett ,,modernizálás'' jelszava 
alatt. Mindössze egy ·nagyobb és két kisebb darabot sikerült felkutatni és 
megmenteni a Gyógyszerésztörténeti Gyűjtemény számára. Ezek a darabok 
értékes minták lehetne!{ majd egy későbbi restaurálás alkalmával. Régi 
edényzetébó1 néhány jellegzetes darabot, :mint egy-két fekete ún. szu1·ok
üvegből készült állványedényt, ~ múlt század közepe táján készült Altwien . 
bécsi porcelán tégelyt és néhány régi munkaeszközt is őriz a gyűjtemény. 
A berendezésnek ma is üzemelő 1·észét 1973-ban védetté nyilvánították.27 

Id. Katona Zsigmond halála utá11 a sajtóban megjelent nekrológok több 
változatban is felvetették egy emlékszobor fel.állításának gondolatát, ami 
azonban soha nen1 valósult meg. 1968-ban a Magyar Gyógyszerészeti Társa
ság Gyógyszerésztörténeti S.zakosztályának l{ezdeményezésére a Bács-Kis
kun megyei Tanács Gyógyszertári Központjá.nak vezetősége vállalta, hogy a 
városnak és a gyógyszerészi karnak ezt a régi adósságát törleszti, és l1a szob
rot állítani nem is tudott, de K atona egykori patikájának falában, a város
háza déli szegletén márványtáblával örökítette meg jeles gyógyszerészü11k 
emlékét. Az emléktábla felavatásának ünnepsége alkalmával a megyei 
Gyógyszerésztörténeti Gyűjte1nény egy 10 napos alkalmi kiállításon mutatta 
be anyagát, mely jelenleg a Batthyá11yi utcai gyógyszertár volt irodahelyisé
gében talált ideiglenesen helyet, ahol az érdeklődők számára hozzáférhető és 
látogatható is. Ugyancsak ,a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógy
szerésztörténeti Szakosztályának ke~deményezésére a Bács-l{iskun megyei 

. Tanács Gyógyszertári Központjának vezetősége és Szakszervezeti Bizottsága 
a vállalat fennállásának 25 éves jt1bileumára ,,Katona Zsigmond emlékér
met'' alapított ,,Fidelitas ad locum laboris laudanda est'' felirattal. Az érmet 

27. MŰM. Múzeumi Főosztálya 47580/73. sz .védetté nyilvánitó határozata. GYTA. 
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először 1975-ben azol{ a dolgozó!\: kapják, akil\: a vállalatnál annak megalaku
lásától kezdve 25 éven át folyamatosan teljesítettek szolgálatot, és a továb
biakban is csak a folyamatosan betöltött 25 évi szolgálat után lesz odaítél
hető újabb dolgozólmak. A fenti szervek ilyen módon is tiszteletüket kíván
ják kifejezni Kecskemét egyik legjelesebb gyógyszerésze iránt, .és megbecsü
léssel l~ívánják kitüntetni a munkahelyükhöz hűséggel ragaszkodó dolgozó
l{at. 

A szövegben l1ivatkozot t , vagy idézett íratok lelőhely.ének megjelölésére 11asznált rövidí tések: 
KVL. = Kecsken1ét Városi Levéltár. 
GY'l'A. = Bács-l{iskunn1egyei Gyógyszerészet történeti Gyűjtemény adat tára. 
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