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A várostörténetből jól tudjuk, hogy Karcagnak az 1940-es 
években már öt gyógyszertára volt, nagyjából annyi mint manap
ság. Azt is tudjuk a híradásokból: az orvosok szerint az ország lakos
sága ma feleslegesen sok gyógyszert fogyaszt (már ha van rá pénze). 
Volt viszont olyan idoszak is, amikor a patikanyitásra jelentkezőt 
azzal utasították el a város elöljárói, hogy a karcagiak nem veszik be 
az orvosságot, s a kívánandó gyógyszerféleségeket a városi seborvos 
- maga főzte-készítette - medicinái bőven fedezik, sot némely ré
szüket ki kell öntenie, mert megromlik. Ez még a háromszáz évvel 
ezelotti állapot. Beteg, betegség akkor sem volt kevesebb, de gye
rekcipoben járt még az orvostudomány, egyetemet végzett orvos 
mindössze néhány száz működött az országban, a kisebb városok 
"általános orvosa" pedig a borbély, a kirurgus volt. Idovel persze 
megjelentek az "univerzitáson" képzett orvostudorak is, de nekik a 
betegség mellett még a babonákkal, hitetlenséggel, makacssággal, 
tudatlansággal is közelharcot kellett vívniuk 

Láthatjuk, ma az információáramlás özönében is sorra-rendre 
foglalkoznak egészségügyi kérdésekkel, felvilágosítással - s mégis 
nem egy ember lepődik meg egy-egy kérdés magyarázata hallatán. 
Ami ma már létezik az évszázados munka, fejlodés, fejlesztés ered
ménye. Kialakulásáról, fejlOdésérül írva bizonyára hasznos lesz kicsit 
visszamenni az időben. Lássuk csak, tehát Karcag város patikáinak 
és egészségügyének vázlatos történetét. 
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Borbélyok, bábák, kuruzslók 

Egy 1767 -ben készült jelentés szerint a Nagykunság hat telepü
lésén, Kunmadaras kivételével már a 18. század derekán működött 
a községekben egy-egy állandó, szerződtetett seborvos (kirurgus, 
más néven borbély) és a lakosság lélekszámának megfelelo számú 
bábaasszony. A Nagykunság tehát már elég korán megkezdte
foként helytartó-tanácsi szorgalmazásra - a maga egészségügyi háló
zatának kialakítását, amit a rendes orvos hiánya mellett a gyakori 
járványoktól való félelem (1739. évi pestis, 1831. évi kolera és a 
szinte kétévenként rendszeresen jelentkező és a gyermekeket pusz
tító himlő) miatt a megelőzést, gyógyítást tett szükségessé. 

A Helytartótanácsnak küldött jelentés szerint a seborvosok tu
dománya külső sebek, csonttörések gyógyításából, érvágásból, kö
pölyözésből, foghúzásból állott, de magánpatikár is tartottak, gyógy
szereiket vagy beszerezték, vagy maguk készítették. Egy 1801-ben 
kelt kerületi szabályzat számos új egészségügyi rendelkezés bevezeté
se mellett a következőkben foglalta össze a borbélyok feladatait: 
" ... kelletik minden Communitásnak egy jó kitanúlt, tudományárúl 's 
józanságárúl ismeretes l<ülönös borbélyt illendő és ollyan fizetésre fel
venni, amelyhűl betsületesen subsistállyanal< ... a' betegeket gyógyí
csák és a Barmoknyavalyáinis segícsenel<, a Borbélyok kötelességeit is 
az elé forduló esetek határozzák meg, l<ülönössen pedig Kötelességek
ben fog állani minden rendkívüli vagy egyébb közben jött esetekről az 
orvos doktorokat (vagy a kerületi orvosokat) azonnal tudósítani, kik is 
egyess meg határozásokat minden hátráltatás nélkül a bejelentett akár 
ragadó, akár más 's mindenféle nél<iel< kívül adatott nyavalyái< orvoslá
sát munkába fogják venni." 

A járványos betegségektol féltek leginkább, melyeknek ebben az 
időben az elszigetelésen kívül semmi orvossága nem volt (a 
himlőoltások bevezetéséről majd később írunk). Az ilyen esetek fi-
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gyelése is a seborvos feladata volt. l 789~ben például a nagykunsági 
településekről munkásokat rendeltek az akkor elfoglalt belgrádi vár 
körüli munkálatokhoz. Az 1789 őszén~telén Belgrádból hazatért 
férfiak közül sokan megbetegedtek, nem egy haláleset is történt. A 
seborvos valamennyi beteget megvizsgálta, jelentésében nem gya~ 
nakadott semmilyen behurcolt járványra, hanem a betegen 
fekvők, s az elhaltak "útazásban való meg erőltetéseket és a várban 
megszorúlt büdösségtül való által verettetéseket" találta "nyavalyájok 
valóságos okának!" 

A halotti anyakönyvekből egy kis türelemmel kibogarászható, 
hogy a 18. század végén az elhaltak mintegy 67,80 %~a gyermekko~ 
rú (0~14 éves), legtöbbük aszinte egy~két évente jelentkező 
himlőjárványok áldozata. Jenner felfedezése óta ennek már- leg~ 
alábbis a megelőzésnek -lett volna hatékony ellenszere: az oltás, de 
itt legelőbb a lakosságat kellett meggyőzni annak hatékonyságáról. 
Az ismeretterjesztő, mancihatni agitációs munkába a települések 
lelkipásztorait is bevonták. "Egy nagy és veszedelmes nyavalya állít~ 
tatik az emberi Nemzetben- írják 1801~ben- az himlő, annak el~ 
mellőzésére, vagy legalább megkönnyebbítésére a világ előtt esméretes 
tehén himlőnek bé óltása (noha már ditsérettsen folytatni tudatik) még 
nagyobb előmenetellel folytattassan ... a' Népnek a' ki még attól mint 
a' mi részeinken Ujj találmánytúl még tartt, a Cathedrából kellete sze~ 
rént meg magyaráztatni ... hogy ezen hasznos orvoslás ... a megyék~ 
ben is elterjedgyen, és bé vétessen." Persze a szép szó, a meggyőzés is 
próbára tett papot, orvost egyaránt, mert " ... igen sokan vagynak a' 
kik sem a szemmellátott minden napi példának ... sem semmi biztató 
szavaknak nem engednek, ha nem egyátallyában meg átallwdtak, hogy 
gyermekeiket bé óltani éppen nem engedik." Tudomásunk van vi~ 
szont arról is, hogy Szikszai Dániel karcagi seborvos a 19. század le~ 
gelején "a' Tehén himlőnek bé jövetele előtt a' természeti himlővel való 
óltást régtől fogva mindenkor haszonnal gyakorlotta ezen városban", 
nem kívánván ezen munkájáért senkitől jutalmat, valamint "az 
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ujabb esztendőkben a Tehén himlőt is egész szorgalmatossággal oltogat~ 
ta." Ha lassan is, de a szülok is meg barátkoztak az orvosi beavatko~ 
zás eme addig ismeretlen módjával, s 1805~ben a Nagykunságorr 
205, 1838~ban 413 gyermeket oltottak be himlő ellen. 

Az elöljáróság anyagi lehetőségeihez mérten igyekezett a sebor~ 
vos munkáját új műszerek vásárlásával is elősegíteni. 1812~ben a 
nagykunkerületi seborvos részére komplett készletet vásároltak or~ 
vasi műszerekbol. Lássuk mihez értettek a már említett beavatkozá~ 
sok mellett a seborvosok. (Itt most elmeHozzük a boncoláshoz 
használatos eszközöket, amire szintén szükségük volt, mert a sebor~ 
vos töltötte be településenként a halottkém szerepét is, amiért kü~ 
lön fizetést kapott.) Nézzük hát a műszereket. 

Bába mesterséghez való műszerek: 
Ánglus fogó 
Re berger emelő vas 
Smelli horga 
N á dra koszorú 
Elo esést feltartó Peretz 
Fetskendő Asszony Ember számára egy egyenes és egy görbe csővel 
Vizsgáló Hal héjból 
Egy darab Szattyin melyet a' gyermek lábára kötnek míg a' má~ikat 
ki keresik 

Egyveleges Chirurgiai Eszközök: 

23 darab különféle Tok 
Nyúl ajjakhoz való Tok nyoltz darabban 
Torokban valamit le taszító Halhely 
Ezüst Catéter a' Férjfiak számára 
Ezüst Catéter Aszszanyak számára 
Gummi Catéter 
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Angina vagy Torok Gyíkhoz tokban elrejtett Lantzéta 
Has csapoláshoz való esők a hasát átfúró tőjeivel 
Torokba és sebekbe való fetskendő 
Ór vér el állítására való eszköz 
Madár köröm forma fogó mely a' Torokban meg veszett mondolá~ 
nak vagy más alkalmatlan húsnak ki írtásakor használtatik 
Egy czin cristélj 
Egy Toumquet vagy élet eret el szorít sroff 
Négy darab fog kivonák 
Golyóbis ki húzó hosszú fogó 
Két égető vas." 

Ami a gyógyszereket illeti, azok egy részének elkészítésében a se, 
borvasak is jártasak voltak, sőt 1806,ban Menzler Fülöp seborvos 
a tanáccsal kötött szerződésben kiköti, hogy a "számára épitendő 
betsülletes Quartélyban egy betegnek való ház is légyen és kert, 
mellyek az Orvosnak el kerülhetetlenül szükségesek." A kertben ter, 
mesztette a gyógyfüveit, s részben ezekből főzte az orvosságait. Dok, 
tari tudománya mellett botanikai, füvészeti ismeretekkel rendelke, 
zett. Arról, hogy milyen növényeket használt, keveset tudunk, egy 
korabeli kerületi főorvos jelentése is mindössze annyit jegyez meg: 
"a' gyökereknek, füveknek, virágoknak és piátzáknak idejébe való meg, 
szerzését" újra meghagyta. A seborvos egyébként esetenként -
mivel a városban ekkor még valódi orvos nem volt - gyógyszeres, 
gyógyítással is megpróbálkozott, ekkor volt szüksége a házipatikára, 
hiszen gyógyszertár 18JO,ig a környéken csak Debrecenben, Szal, 
nokon és Szarvasan működött. 

Úgy vélem az egészségügy legrégibb képviselői minden települé, 
sen azok az asszonyok, akik a szülő nők körüli teendőket látták el. 
A bábák eleinte általában bába,elődeiktől, vagy idősebb asszonyok, 
tól tanulták tudományukat, a városi orvosok, seborvosok megjele, 
nésével azonban valóságos egészségügyi oktatásra kötelezték oket. 
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A Menzler házaspár 

A tanácsok a kezdetektől fogva ügyeltek arra, hogy megfelelő számú 
bába álljon a lakosság rendelkezésére, ha valamelyikük elhalt, vagy 
elköltözött, helyére mihamarabb új személyt fogadtak fel. A bábák, 
ról egy helyt feljegyzik: ,,ezek között vagynak a' kik magok mestersé, 
geiket derekassan értik és abban hűségessen el is járnak, de vagynak 
gyengébb értelműek is és ezek úgy az értelmesebbek is minden héten a' 
... Borbélyok átal felügyeltetnek és taníttatnak." Az 1801. évi egész, 
ségügyi rendelet már fizetést is javasol a bábák részére, de "a' szegé, 
nyebbeknél (ti. a szegényebb szülő nők esetében) szolgálattyukat in, 
gyen tenni kötelesek." Személyüknek- már írtuk -komoly je, 
lentoséget tulajdonított a nép, s az elöljáróság is. 

Történt 1804,ben például "a' Bábáknak száma a' Népességhez 
l<épest annyira meg fogyatkozott, hogy szükségképpen Ujjakról kellett 
gondoskodni, a' miért is heten ki választván azon Mesterségnek tanulá, 
sára magokat reá adták, s' effectíve el is kezdették, hogy ezen tanúlás 
alatt ... valamivel segíttessenek, más helységek példája szerént is meg 
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határoztatott, hogy ezen hét tanúló Ujj Bábák Személy szerint egy Rftal 
(egy arannyal) meg ajándékoztassanak." Az öt hónapos "tanfolya
mon" a karcagi seborvos négy helybeli és három más községbeli 
asszonyt készített fel a bábaságra. 

Seborvos és bábák- ennyiből állt Karcag 18. századi hivatalos 
egészségügyi apparátusa. A város elöljárói megértették az egészség
ügyi ellátás szükségességét és anyagi lehetőségeikhez mérten igye
keztek minél jobb képességű borbélyt fogadni, aki sebészi tudása 
mellett néhány orvosi és patikusi feladat ellátására is alkalmas volt, 
és szükség esetén oktatott is. 

Karcag város általunk ismert seborvosai: 

Szolgálati idő 

1752-1753 
1753-1769 
1770-1795 
1795-1797 
1797-1803 
1803-1806 
1806-1839 
1839-? 

Név 

Laczka J án os 
Dévai István 
Szikszai Dániel 
Csáti Sámuel 
Szikszai Dániel 
ifj. Szikszai Dániel 
Menzler (v. Mentzler) Filep 
Molnár Sámuel. 

Akiket nem hagyhatunk ki a korabeli és jóval későbbi gyógyító 
gyakorlatból azok, akik orvosi vagy bábaképzés nélkül, ősi tapaszta
lat, a gyógynövények ismeretében vagy az éppoly régi rítusok, babo
nák szerint orvosoltak. Sokszor hasznos, sokszor inkább szemfény
vesztő tudományukat ma népi gyógyászatnak nevezzük, vizsgált 
korszakunkban "tsábitó mesterség" -nek bélyegezték a hivatalos szer
vek, művelőinek egy részét elismerték és engedélyezték, más részü
ket viszont könyörtelenül üldözték, büntették. A tiltásra és a tá-
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mogatásra is hozunk példát, de az biztos, hogy mindkét gyógyítási 
módban nagyon sokan hittek és éltek vele, ha arra szükség volt. 

1797 -ben Kőrösi István karcagi lakos került a kerületi törvény
szék elé kuruzslásért. Mint kiderült, a régóta sínylődő beteget 
"Kőrösi István ... a' tűz-helyre hanyatt fektette 's lepedővel egészen bé 
terítette, azután a napával együtt dolgozván egy rostába fűsűt, szappan t 
és egy csomó szőrt vetett, belé egy tálat tett, abba vizet töltött, az alatt a' 
tűz alatt a' tűzön ólmot olvasztott, a' napa pedig magában suttogván rá 
olvasott, minekutánna az ólom meg olvadott a' tálba lévő vízbe öntötte 
melly akkor nagyot pukkant, végre magával a' beteggel a' tál vízet ki vi~ 
tette, 's parantsolta, hogy benne mosdjon meg, és ezeket kilencszer vit
ték véghez, 's azomba italt is adott borban ... " 

Máskor Nagy Istvánnét feddi meg a tanács, hogy "a' Felsőségtől 
meg tilalmaztatott tsábító mesterséget soha többé gyakorlani ne bátor
lwdjon." 

Vannak azonban más esetek is. 1794-ben Fóris Andrásné ügyé
ben kimondják, hogy " ... az említett Öreg Asszonytól a' belső orvos
lás ugyan el tilalmaztatott, mind azon által, az olly orvoslása, melly 
egyenesen az asszonyi nemhez illő, minémű a' kenés, kötözés, [eresz
tés annyival inkább mivel igen csekélységekért és többnyire ingyen, 
hasznosan cselekszi, néki meg engedtetett." Láthatjuk tehát a tiltá
sok ellenére is jól megfért egymással a tudomány és a hagyomány. 
Az utóbbi igen sokáig tartotta magát, bizonyítja ezt, hogy Bartha 
Júlia Népi orvoslás a Nagykunságon címu dolgozatában még egész 
sereg népi gyógyítási módszert írt le. Adatközlői hatvannégy gyágy
növényt tartottak, illetve tartanak számon még ma is valamilyen 
formában (sütve, főzve, nyersen) felhasználva különféle nyavalyák 
ellen. Györffy István a rét fénykorárá l, a pákászok életéről írott szép 
dolgozatában még ennél is több gyógyításra használt növényt em
lít. Bár azt hiszem a fekélyfű, vízikender, csikófarkfű, százlyukú fű, 
virádics, méhfű, fülfű, üröm, gyujtoványfű, feketenadálytő, élekha
lokfű, kocsord, tőkincs, párló, szattyú, rétizsálya, csikorgófű, ezerjó-
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fa - ma már a láppal együtt eltűnt, s némelyikük botanikai beaza
nosírása is csaknem lehetetlen. 

A korabeli Nagykunságon József nádor, illetőleg a Helytartóta
nács igyekezett változásokat bevezetni, erről számtalan utasítás ren
delkezik. A csaknem fátlan vidéken elrendelték erdők telepítését, a 
házak egészségesebbé tételének kivihetősége végett kidolgozták a 
"házak építése reguláját" és egész sor más hasznos változtatást szor
galmaztak egészen a hajviselet és a ruházat változtatásáig, mindezt 
hasznossága mellett azért, mert az akkori "divat" "nemes nemzetün
ket a pallérozottabb népek előtt megvetésbe hozza, s méltó rágalmazá
sokra kiteszi." De nagyon hosszú ideig tartott, amíg a kunságiak a 
régi bevált, hagyományos mellett elébb beengedték, eltűrték, majd 
maguk is használni, hasznosítani kezdték az újat. 

Így járt az első patikanyitási kísérlet is Karcagon. A nemes ta
nács elott 1821. december 27-én olvastatott "Bartsch Dániel Deb
retzeni Patikárius Úrnak a N. Kun Kerület Kapitányához T( ekintetes) 
Illésy jános Úrhoz 's az egész kerülethez írt levele, mellybe jelenti hogy 
Karcagon a' szenvedő emberiség számára, 'sa' Kerület hasznára örö
mest állítana fel patikát, ha Karcagon ahoz szükséges all<almatosság 
mutatkozna." Illéssy kapott a kedvező alkalmon és utasítást adott 
avégre, hogy "vegye a' Tanáts köz tanátskozás alá (a kérést), és ha le
hetne tavasszal mindjárt építtessen a' végre alkalmatos épületet, és ő 
tisztelt urasága ezen esztendőben rolla tudósíttasson." 

Tanulságos a tanács válasza is, amelyben a felsőbb parancsolat 
ellenére sem hajlandó patikaépületet emelni (a seborvos esetében 
ezt jóval korábban zokszó nélkül megtették), és a patikust a város
ban letelepíteni. 

Tehát: "Nagyon érzi azt a Tanáts, melly nagy bóldolgása van a nép 
civilisatiója által már arra eléggé alkalmatos V árosoknak abba hogy pati
kát hely be találnak: de Karczagon azt még most ezek az okok ellenzik: 

l. Híjába valóság válna azzal kérkedni a' mivel nem bír az ember: 
ugyan ezért egyenesen meg kell vallani, hogy még a' Karczagi 
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nép minden helybeli néppel együtt, még az orvosságokkal való 
éléstó1 annyira irtózik, hogy a' leg közönségesebb gyomor tisztítód 
lwn kívül alig lehet valami más nemű belső orvosság vételére rád 
venni, mellyet tsak az bizonyít hogy a' hellybeli Chirurgusnak Mzi pa
til<ája az orvosság szükséget meg győzi, sőt sokszor vagynak ők is olly 
állapotba, hogy a' rajtok maradt, 's el romlott orvosságot ld kell önteni, 
melly tellát azt mutatja, hogy a' patika állításának ideje itt el nem érke
zett. 

2. Illyen nem kétséges, hanem előre ellátható módon bizonyosan a' 
Patikáriusnak el pusztítását (ti. tönkremenetelét, elszegényedését 
E.Gy.) maga után vonó Institutum (beruházás) a' leg szarosabb gaz
dálkodással is nagy hellyet, mellyen kert is építtethetne, és sok osztá
lyokból álló (több szabás) épülletet kívánna, melly készen éppennints 
Karczagon, s' újjonnan annyi költséggel válna fel állítandó, a' mennyit 
nem patikára, hanem bizonyos kárra ki adni nem volna gazdálkodás. 

3. Ha ezek ellent nem állnának is pro tempore (a helyzethez ké
pest) a' hellynek nem léte, és a' Város Cassájának nagy szükségei ter
mészettellehetetlenné teszik ezen ajánlás elfogadását. 

Mely okokra nézve a' Patikának itt való fel állítása bóldogabb időre 
halasztandónak találtatik, melly határozás illő tisztelettel jelentessen be 
T( ekintetes) D(istrictual)is Kapitány Úrnak." 

Így a tanács, mely láthatóan maga sem rajong túlzottan az új in
tézményért, mert egyrészt ismeri a városi nép gyógyszerellenességét, 
másrészt kinek a receptjeire készített volna orvosságot a gyógysze
rész, amikor rendes orvosdoktornak még a környező településeken 
sincsen híre hamva se? Az orvostól, gyógyszerészektol való irtózás 
talán változott valami kevesest az évek során, de azt maga nagykun 
kapitány írja 1831-ben, hogy "a Kardszagi Nép nem igen van szokva 
az orvossághoz, annál fogva is csak akkor jelenti a beteg magát, mikor 
már haldoklik, kivált a' kik a' Tanyákon laknak, azoknak eszek ágába 
sints, hogy az első bajba gyógyíttassák magokat." 

Vagyis inkább bíztak a természet gyógyító erejében, vagy a már 
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említett gyógyíták mesterségében. Az idok malmai azonban tovább 
é5röltek, s Karcagon mégis megindulhatott az első patika. Az első 
patikanyitási kérelem után 8 évvel(!) újabbbátor ember kopogta~ 
tott a kerületnél, ezúttal "Weinczierl József Egri patikáriusnak a 
T(ekin)tetes Kerületekhez nyujtott abbéli keresésére (ad választ a ta~ 
nács - E. Gy.) me U y szerint ő eg;y Patil<ának itt lejendő fel állíttatását 
/<érte." Vagy az idők és nézetek módosultak, vagy az energikus és 
kerületszerte tekintélyes Illéssy kívánalmát is figyelembe vették, de 
válaszuk ekkor már a következő: "Most sem ellenzi ezen tanáts, hog;y 
itten eg;y alkalmatos patika áUíttasson fel, de arra nyilván jussát fel tar~ 
tya, hog;y az ide jövendő Patikárius az ezen Tanáts általl<i adandó Cau~ 
tiók (óvadék, jótállás) mellett jöhessen be ide, 's állíttathasson fel itten 
patil<át." 

Az év végén, 1829. december 29~én hozott tanácsi határozat el~ 
árulja, hogy elfogadják ugyan Weinczierl Karcagra költözését, de 
különbözé5 feltételek mellett, ami azt is jelzi, hogy tudós ember ide 
vagy oda, nem tekintika város teljes jogú polgárának. Végzésük a 
következő: "Weinczierl józsef Patikárius kinek ... ide való be' jövetel 
's Patika állítás az ezen Tanáts által annak üdjében ki adandó feltétel 
mellett engedtetett meg: azt kéri, hog;y ... már a' Nag;y M(éltóság)ú 
Kir. ( ályi) Helytartó Tanátstól a' patil<ája ki nyitására való szabadságot 
meg nyerte: közöltessenek ~élle azon n Feltételek ( melyek) mellett, 
mint Patikárius itt lakhasson. 

A' N. Méltóságú M. Kir. Helytartó Tanátstól a' részben ide is meg 
érkezett és ezennel az írások közt meg tartani rendeltetett K. Intéző 
Levélben foglalt követeléseken kívülldvánnya maga részéről ezen Ta~ 
náts: hog;y jelentő patikárius úr itt lakása ideje alatt semmi ollyas jussa~ 
kat (kiváltságokat - E. Gy.) mellyek éppen csak Helybeli Lakost illet~ 
nek, annyival inl<ább Ingatlan javak Szerezhetésére számot ne tartson, 
s valamint arra nézve is kötelezze magát Írásban, ha 2 Fejős Tehene~ 
ken kívül több jószágot tartani, sem helybeli lakosnak költs ön vag;y in~ 
gatlan jószág fejében, feles summájú pénzt (nagyobb összeget-
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E. Gy.) ki adni nem fog: ellenkező esetben a' Tanáts nél<i a pénz vissza 
nyerhetésére segítséggellenni nem lesz köteles." 

Kiderül, hogy a patikus itt lakása ellenére sem karcagi polgár, 
vagyis nincsen bíróválasztási joga, s nem részesülhet olyan haszon~ 
vételekből sem, amelyet még a legszegényebb gazdáknak is biztosí~ 
tottak. Nagyon szerény állományban, két fejé5s tehénben, maximál~ 
ták az általa tartható állatokat, s nehogy véletlenül saját ingatlanhoz 
jusson, vagyis egy lépéssei közelebb lépjen a helyi polgárt megillető 
jogok felé, kölcsönügyletek esetén a tanács mossa kezeit. Ha az eset~ 
leges adós nem fizet, a pénz nem végrehajtható, a kölcsönt adó pati~ 
kus tehát mehet a sóhivatalba. Nyilvánvaló a tanács a gyógyszerel~ 
adásban maximálta a patikus megélhetését - mai szóval élve, vállal~ 
kazónak tekintettélc Nem tudjuk, hogy elso igazi patikusunk mit 
gondolt magában, de 1830~ban megnyitotta gyógyszertárát. Erre kö~ 
vetkezett a szörnyűséges 1831~ik év, amely sok országos, kerületi, vá~ 
rosi elöljáró véleményét megváltoztatta az egészségügyet illetően. 

Az 1830~ban előbb Orosz~, majd Lengyelországban pusztító ko~ 
lera hamarosan elérte Galícia határait, mire a kormány lezáratta a 
határokat. Tavaszig semmi baj nem történt, de a határzár feloldása 
után a betegség megjelent az ország észak~keleti megyéiben, s ettől 
kezdve az újabb, az ország belsejében meghúzott záróvonalak, az el~ 
rendelt (néhol túlzásba is vitt) fertőtlenítés (bizmut, klór kiszórása, 
illetve a postai küldemények megfüstölése) ellenére rohamosan ter~ 
jedt. Július közepére már uralta az egész Közép~Tiszavidéket és egyre 
terjedt. Karcagon 1831. augusztus 14~én regisztrálták az első kolerás 
halottat, s Illéssy János nagykun kapitány már ekkor látta, hogy a 
veszedelem a legnagyobb elővigyázatosság mellett sem tartóztatható 
fel. Mivel a városnak csak egy seborvosa volt, a kerületi főorvos ki~ 
rendelésével igyekeztek erősíteni a gyógyító és megelőző munkát, de 
hiába! Augusztus elejétől szeprember végéig 1199 személy betege~ 
dett meg, a református áldozatok száma 633, a katolikusaké 120 lé~ 
lek volt. A város összlakossága 1830~ban 13011 fo, a veszteség te~ 
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hát a népesség hat százalékát ragadta el, s leginkább a felnőtt lakos
ság köréből szedte áldozatait. A járvány elmúltával a kerületi ülése
ken többször is visszatértek a rettegés hónapjaira. Illéssy János még 
szeprember végén- nagyon helyesen- azt írta "Ezen iszonyú halan
dóságot (ti. Karcagon - E. Gy.) nem épen a nyavalyának különben se
bes lefolyása okozta ... hanem a nagy kiterjedésű Város számára jutott 
kevés orvosok elégtelenek voltak minden iparkodások mellett is egyszer
re mindenütt lenni, most a' helybeli már nem fijatal Seborvoson kívül 
tsak a' megyebeli főorvos segedelmét nyerhették meg, a' ki a betegjei
nek öthatod részét életben meg tartotta." 

Szeprember végén a kapitány utasította a tanácsot, hogy jelölje
nek ki megfelelo személyeket, akik Pesten megtanulják a kolera elleni 
védekezést. Az utasításra adott válaszban a karcagi tanács továbblé
pett és most maga vetette fel egy állandó városi orvos alkalmazását. 
Illéssy támogatólag fogadta az elképzelést és a következő év elején már 
nemcsak állandó orvos szerződtetéséről, hanem "Ispotály Ház", kór
ház építéséről is szó esik. Ennek céljaira "ispotály-cassát" hoztak létre. 
A város 1831-ben megfelelő tudású orvosdoktor után nézett, s vá
lasztása késobb az 1832-ben a Pesti Egyetemen frissen végzett Lenk 
Adolfra (1807 -1867) esett. Lenk még 1832-ben elfoglalta állását. 

A járvány iratanyagában (Acta Choleralia) több, nyomtatás
ban terjesztett gyógymóddal ,is találkozhatunk, de ezek leginkább a 
hagyományos gyógymódok valamilyen kombinációi: gyógyteák, az 
életmódban, étrendben követendő mértékletesség, fertőtlenítés 
voltak. A félelem és a segítség reménye talán közelebb hozta a kar
cagiak egy részét a patikában is beszerezhető orvosságokra, de a 
nagykun kapitány fentiekben idézett eléggé pesszimista véleménye 
szerint csak nagyon csekély mértékben. Egy biztos, a követ
kezőkben már az egészségügy egyik oszlopos tagjaként említik a 
gyógyszerészt Lássuk az apparátus tagjait 1835-ben. A Jász-Nagy
kun-Szolnok Megyei levéltárban 1835-bol megőrzött irat a már 
említett személyekről is elárul egyet s mást. 
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"Orvosi 's egyébb segéd személyek feljegyzése a Tek(intetes) Nagy 
Kun Kerületben 1835." 

Karcag: Lenk Adolf orvos, 
életkora 29 év. 
Szül: Rosnyó, Gömör megye 
vallása: HV (helvét vallású) 
állapotja (beosztása): a város rendes orvosa 
lakóhelye: Karcag 
itt lakik: 1832 
fizetése: 250 ezüst forint, 30 kila búza, 30 kila árpa, 4 öl tüzifa, 
4 szekér széna, lakás. 
oklevele: oklevele van az egész orvosi tudományba, amit 1832-ben 
kapott a Pesti EgyetemtőL 

Mentzler Filep 
életkora: 64 év 
szül: (? olvashatatlan) Rainai Porosz Országban 
vallása: HV 
állapotja: városi sebész 
lakóhely: Karcag 
itt lakik: 1806 
fizetése: 59 fr ezüstben, 40 fr halotti vizsgálatért, 40 kila gabona, 
2 öl tüzifa, 2 szekér széna, lakás. 

Weinczierl József 
életkora: 40 éves 
szül: Uj Vidék, Báts Megye 
vallása: HV 
állapotja: gyógyszerész 
fizetése:-
oklevele: chemicáliából Pesti Egyetem, 1818. 
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A gyógyszerész mindezek ellenére úgy tűnik az egészségügyhöz 
tartozó "segéd~személyzet" ,et képviselte, mert a lakáson és a két 
fejőstehén tartásán kívül semmiféle javadalmazást nem kapott, 
egyedüli jövedelmét tehát a patika forgalma jelentette. 

(A kimutatás még a bábákat is megnevezi, de az é5 felsorolásukat 
jelen esetben mellőzzük.) 

Weinczierl tíz évig működtette gyógyszertárát Karcagon, de a 
végére é5 is kidőlt- a patika mégsem jövedelmezhetett valami jól. A 
tanácsjegyzőkönyvben találtunk egy feljegyzést 1839~bol (március 
25. 192. sz.). Ebben a levélben az egri Irgalmas Barátok Szerzete 
Gyógyszertára emelt panaszt a tanácsnál, hogy Weinczierl József 
karcagi patikus az Egerből eddig elhordott gyógyszerek árát (26 
ezüst forintot) mindeddig nem fizette meg. Nyilvánvalóan anyagi 
gondjai voltak, ezért is számolta fel üzletét még ebben az évben, 
utóda Hollay József 1840~ben nyitotta meg gyógyszertárát. 

Karcag egészségügyi állapota az elkövetkező tíz esztendőben 
mindössze annyiban változott, hogy Mentzler Filep városi seborvos 
egy korábban szerzett és azóta sem javuló sérülése miatt - 33 évi 
szolgálat után maga kérte nyugdíjazását. A tanács határozata szerint 
"a' HellybeU Kór Ház pénztárából esztendőnként 60 V fort (ezüst), a 
V áraséból szintén esztendőnként járandó Hat Ki la búza, Hat ki la árpá~ 
ból álló Nyug~dijjal rendes $eb orvosi Hívatalától megváló Seb orvos 
Urat nyugodalomra botsátja ... " (Megjegyezzük, szükség esetén szol, 
gálatára a továbbiakban is igényt tartottak, 1849,ben a kolerajár, 
ván y áldozata lett.) 

A megüresedett seborvosi helyre új chirurgust kerestek. Fizetése 
"az Ispotály Cassából fizetendő Százhatvan a halottak vizsgálatáért pe~ 
dig a városéból adatik 40 ezüst forintból, Húsz Kila búzából, Tíz kila 
árpából, 3 öl Tüzi fából s két szekér szalmából állyon a szabad lakáson 
kívül". 
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Az 1845. évi kimutatás szerint: városi orvos: Lenk Adolf. 

Seborvos: Molnár Sámuel 
életkor: 3 7 év 
szül.: Miskolc 
állapota: városi sebész 
Lakile Karcag 
Karc ag on lakik: 183 9 
oklevele: seborvosság, Pest, 1829. 

Mint nyugalmazott városi sebészt megemlítik még a 7 4 éves 
Menzlert is, végzettségénél annyit jegyeztek fel: "kiszolgált l<.atonai 
sebész, oklevél nélkül". 

Többször is említettük a városi kórházalapot ("Ispotály Cas~ 
sát"), amelynek jövedelméből szándékoztak megvalósítani az 1832~ 
ben elhatározott kórházat. Az említett Cassa összege szépen növe~ 
kedett, 1847~ben már közeledett az építkezés ideje, hiszen az eme~ 
lendü Ispotály Ház építésére több ezer vályog kivetéséhez adnak 
utasítást, a történelem azonban közbeszólt. A városi kórház emelé~ 
se a későbbiekben is örökös téma a városi sajtóban, de csak 1945 
után valósult meg. 

Szerencsénkre a kerületi elöljárók 1833~ 1845 között több alka~ 
lommal "gyógyszertár~vizsgálatot" rendeltek el a Nagykunsági tele~ 
püléseken. Így maradt fenn Hollay József patikájának leírása, a 
gyógyszerész "árukészlete". 1845~bol a jegyzőkönyvet teljes terjedel~ 
mében ismertetem. 

"Gyógyszertár vizsgálat NagyKun Karczagon 
1845 December. 

A' gyógyszertár van a fő utczában a' város házával által ellenben. 
Czímje: a' Magyar Koronához 
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Tulajdonos: Hollay József 36 éves, NagyMihályi Zemplin megyei 
születés; oklevele a' Pesti Királyi Egyetemtől 1834; a' gyógyszertárat 
öt év óta bírja. 

Provisor: nints 
Segéd: nints 
Gyalwrnok: nints. 
A' vizsgálaton jelen volt törvényes tanúk: Nagy Kun Kaptány Te~ 

kintetes Illéssy ]ános és NagyKun Törvényszéki táblabíró Tek. Varró 
]ános Urak. ]elen voltak ezeken kívül: Karczag rendes Orvosa Tek. 
Lenk Adolf és a' 7 dik könnyü lovag Ezred egyik fő orvosa Tekint. Sza~ 
bó] ó zs ef Doctor Urak. 

A' Műhely: (Officina) nyílik az utczára, más oldalról az anyag tár~ 
ra 'sa' gyógyszerész lakószobájára, száraz az világos és elég tágas. 

A gyógyszerek egyenként meg vizsgáltatva követl<ezendő eredményt 
mutattal<.: 

a, az ásványok országából 
A' sósav alszén (?)savas harnaggal ventralisálva, 's sósavas súlyag~ 

gal meg kísértve a' kénsavnak semmijelét se mutatta. 
A' Kénsav alszénsavas harnaggal ventralisálva, 's kénsavas Rézhu~ 

gyal meg kísértve Férjetset (?) nem árult el. 
A' narants színű kéngyulatsavas Dárdats ( :oxydikum stikii hydrosul~ 

furatum aurantiacum:) sósavban tökéletesen föl olvad. 
A' dárdatsos borkősavas harnag (:tartavus emelicus:) + 15 grad. 

rész alatt 18 rész vízben tökéletesen föl olvad. 
Az enyhe sosavas higats a' rága (?) sósavas higanynak, minden leg 

kissebb jelétől ment. 
A' Kénmáj Két rész vízben barna sárga színnel tökéletesen föl ol~ 

vad. 

b, a' növények országából 
A' Kivonatok kivétel nélkül jók, dítséretet érdemelnek különösen a' 

Katáng tartatik és pitypang gyökér Kivonatok. 
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A' Szörpök, kivévén a ribiszke és málna szörpöket, mellyek meg íz~ 
lelve idegensavat nem árulnak el, helyben hagyhatók. 

A' Fahéjolaj sajátsagú borsepben (?)fel olvad, 's vízbe cseppentve 
az edény fenekére száll. 

Az illatos etzet erős etzet ízű és kellemes illatú, a' camfor mely 
benne zatskóban tartatik rajta eléggé érezhető. 

A' le párolt vizek saját szagúak. 
Az illatos szeszek szinte kifogás nélküliek. 
A' barna Kínahéj eredeti külsejű, 's ketté törve gyantás részeket 

mutat. 
A' hánytató gyökér saját külsejű 's kettétörve gyantás bél fonalat mu~ 

tat. 
A' málwny tűzre tartva vidáman ég, papírosan huzva maga után 

sárgás barna nyomot hágy. 
A festvények eléggé sötét színűek és saját szagúak, milyen a' többi 

közt a' Mákany festvény. 

c, az állatok országából 
A' pézsma vízben tökéletesen föl olvad. 
A tapaszak és írak átalában jóknak tapasztaltattak, milyen különösen 

a' Körös bogár tapasz. 
Az anyagtér (:camra matrialis:) egy oldal szobátska, mely a' mű~ 

helyre nyíl. Tartatnak itt mind a három Országból, melyek minőségre 
nézve szinte kiálják a' próbát. 

A' dolgozó műhely (:laboratórium:) egy tágas Konyhamely a' 
gazdasszonyéval közös ugyan, de tágas és elegendő eszközökkel van el 
látva, melyek gyógyszerel<. készítésére kívántatnak. 

A' pinezében lepárolt vizek, olajok írok és szeszek tartatnak ele~ 
gendő mennyiségben. 

A padlás on füvek találtatnak elegendő mennyiségben, melyek mind 
ez évi beszerzésűek. 
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A' mértékek mellyek polgáriak és gyógyszertáriak, igazak, sárga 
rézből vannak, és tisztán tartatnak. 

Némely orvosi rendelvényeket újra díjjazván, egyben mely öszve, 
sen 44 ezüst frtra volt díjjazva 2 Krajtzámyi felesleges díjjazást talál, 
tunk, mely, hogy többé ne történjék gyógyszerész úrnak igen is szivére 
·kötöttük valamint intettük is, hogy ezentúl azon gyanútól mintha füsze, 
res anyagokl<al gyógyszerészhez nem illő kereskedést űzne, magát tisz, 
tán tartani igyekezzék, mert gyógyszerész úrnak azon állítása misze, 
rént némely ... szereket, milyen a' (olvashatatlan), ts ak azért tart 
gyógyszertárában, mivel azok vagy mellékes saját vegytani készítmé, 
nyek, vagy mint honi készítményei< általa mint a' honivédegylet tagja 
által pártolandók, a tiltott kereskedés gyanuja, jót lehet mondani vétke 
alól őtet éppen föl nem menti. -Nem mulasztottuk el ez uttal gyógy, 
szerész urat föl szállítani, hogy ezentúlminden orvosi rendelvényt, a' 
gyógyszer kiszolgáltatása után azonnal meg díjjazza, 's a' díjjazást ugy 
tegye fel, hogy az által minden egyes szemek díjja különösen ki tessék, 
mit ő telyesíteni meg is igért, nem tsak szóval ki jelenté, mi szerint ő 
minden fensöbbi rendeléseknek magát örömest alá veti, 's azokat telye, 
síti. 

Melyeket hogy a' képpen találtunk hitelesen bizonyitjuk. Karczagon 
1848. 15. december. 

(aláírás ok) 
A leírás - in summa - eléggé jól megjeleníti elottünk a foutcán 

található földszintes, a többi háztól külsejében alig különbözo kis, 
városi patikát a 19. század közepérol. Az épület a központban a vá, 
rosházával szemben, a mai Dózsa György út elején volt. Szerepi 
Nagy Attila még hallotta Hollay patikának emlegetni, sot az emlé, 
kezet azt is elohozta, hogy a római katolikus patikus felesége görög, 
keleti vallású volt. Így is van: Kondorosy Rozáliának hívták, a 
Kondorosy család pedig régi karcagi görög kereskedo,dinasztia. 
Ebbol a szempontból talán könnyebb volt a fiatal gyógyszerész in, 
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dulása, felszerelésének beszerzése illetve annak finanszírozása és a 
kezdeti nehézségek leküzdése. 

Az öt év óta Hollay működtette gyógyszertárnak egyetlen dolgo, 
zója van, maga a patikus. Segédje, gyakarnoka nincs. Az utcára 
nyíló "műhelyt", ahová a betegek, vásárlók is beléphetnek, ajtó vá, 
lasztja el a raktártól, külön nyílik a patikusék lakása, és ~ülön helyi, 
ség a laboratórium, amely egyben a család konyhája is. Ugy látszik a 
korabeli gazdasszonyt nem zavarta, hogy a konyhában fazekak, lá~ 
basok, serpenyok mellett jól megférnek az olvasztótégelyek, a por, 
törők, a lombikok és más kémiai edények is. Bár a tágas tűzhelyen 
sercegő, sülő, fovo, rotyogó ételek és az ugyanitt fovo, habzó, 
gőzölgő, párolgó vegyszerek illatának, szagának keveréke - az ördö, 
göt is kikergette volna a városból. Ezeken túl a ház minden alkat, 
matos helyisége - az arra kijelölteken túl - a pince, a padlás a 
gyógyszerészeti tudományokat szolgálja: a pincében van a desztillált 
víz, a szeszek, olajok, kenocsök (itt hűvös van nem folyósodnak 
meg) elegendo mennyiségben. A padlás a frissen szedett, felvásárolt 
vagy termesztett és szárított gyógyfüvek tárháza (és gondolom elso 
osztályú egérfészek). 

Sejtésem szerint az a néhány gyógyszer alapanyag, amit a bizott, 
ság átvizsgált, közel sem az egésze a patikus készletének, de látjuk 
sósav, kénsav s még néhány ma már értelmezhetetlen vegyszer bi, 
zonyos készítmények, oldatok alkotó része. A gyógynövénykivona, 
tok különösen a katáng és pitypanggyökér dicséretet érdemelnek. 
Meglepett a szörpök megléte, bizonyára a förtelmesebb ízű gyógysze, 
reket igyekeztek velük fogyaszthatóvá tenni. De találunk még a nö, 
vénykivonatok között fahéjolaj at, illatos kámforos ecetet, különféle 
szeszeket (bizonyára oldó vagy fertotlenítoszerek), kínahéjat, hány, 
tató gyökeret, mákonyt. Az állati eredetű alapanyagok felsorolásá, 
nál a pézsmát előbb tévedésnek tartottam, mert az egy patkányféle, 
ség, van viszont egy pézsma nevu, este erosen illatozó zöldes nö, 
vény is (Adox mosetatellina), de lehet valamiféle korabeli vízben 
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oldódó egyéb szer is. Az állatok országánál már inkább tapaszokat, 
kenőcsöket sorolnak fel. Hogy milyen csúszó~mászó "alapanyagból" 
készültek nem tudjuk, egyedül a kőrisbogarat árulja el a jelentés. 

De nézzük tovább a korabeli patikaszereket Kunhegyes, Kisúj, 
szállás, Kunszentmiklós, Kunszentmárton, Karcag, valamint a Dél~ 
Kiskunság patikáinak 1833~1845 között megejtett vizsgálatábóL 
(A patikavizsgálatokat közzétette Zádorné Zsoldos Mária a Jász~ 
kunság c. folyóirat 1998. 1~2. számában 49~57. old.) Tehát néhány 
további patikaszer: "kénégény", pézsma = moschus, hántató 
borkő, kinadék, "a padláson ládákban 's föl aggatott zatskókban 
a gyógyfüvek elég mennyiségben és ezek jó minőségűek". A kar~ 
cagi patika készlete 1846~ban: "sósav, hánytató borkő, dárdany, 
enyhe sósavas higats, kénsavas kinadék." A növények országából: 
"A székfű, hársfa, ökörfark és kappanőr virágok mind idei be~ 
szerzésűek, jó illatúak 's friss szinök által ajálhatók. A 'sanna levelek 
eredetiek, 's ki vévén néhány korhatt levelet, jóknak mondhatók. 
A gyűszűvirág levele szép zöld színű 's saját szagú. N. hánytató 
rhebarbara és jalappa gyökerek mind jók. N. le párolt székfűvíz 
gyenge szagú, a' borsmenta, gyökörke, kömény, fahaj, ávíztkapor 
és székfű vizek. Jók: a' málna, ribizli, manna és katang, r he bar~ 
bara szörpök. Az üröm, pemete katang, földepe bürök, fograpap, 
pitypang és eletzke forratok ízre szagra és állományra nézve ki fo~ 
gást nem szenvednek. A mirants ... és mákony festvények, man~ 
dula és fa olajok, a fahajolaj ( mely napkeleti) jó illatú, a berganát 
olaj ... hathatós (ti. átható) illatú. Az állatok országából: a pézs~ 
ma ... jó, a körösbogarak nem régi szedésűek A tapaszak jók, jó 
különösen a körösbogár és bürök tapasz, jó a királyír és a többi 
írok is." 

A vizsgálatok a patikaépületet és belső berendezését is érintet~ 
ték. Az épületeket általában jó, szellősnek és világosnak írják le, 
van viszont ahol kifogást tesznek, mert a tető beázik, az ott tárolt 
növények rohadnak és pince sincsen. A kunszentmiklósi patika 
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dicsekedhet a legjobb laboratóriummaL Itt elkülönített helyiségben 
"szekrények, kemenczék, retorták, csepegtetők, üstök, vassaj~ 
tók, üvegcsövek-Woulf készülete ••• 2 öl hosszú asztalon a' leg
apróbbra ki álló próbájú mérlegek, külön a magok rekesziben a' 
mérgeké találtattak." A mérgeket külön lezárható fiákos szekré, 
nyekben tárolták A vizsgáló bizottság mindenütt ellenőrizte a pati~ 
kus szakkönyveit, s elégedetten állapította meg, hogy valamennyi~ 
ük "több hasznos és füvészi könyvekkel bír." 

(Néhány szó magyarázata: "kénégeny" = szulfidok, a fémek 
kénnel alkotott vegyületei; "pézsma = moschus" = szívgyengeség, 
ájulás ellen használatos por; "kinadékok" = étvágy, emésztés 
előmozdítására használt szerek; "borkő" =kis adagban emésztésja~ 
vító, nagyobb adagban hánytatószer; "dárdany" (antimon) = ré~ 
gen gyógyszerként is használt szer, kémiai neve stíbium; "hamany, 
hamag" = a kálium régi neve.) 

A képen jobbra, a Magyar Korona patika épületének részlete 
az 1900.-as évek elején 
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A kis patika- igaz, az idejáró betegek "vonzáskörzetét" nem is
merjük- eltartotta a Hollay családot, bár 1845-ben még nem volt 
szüksége sem gyakomokra, sem segédre, de a következéS évben már 
ide kerül gyakornoknak a későbbi nagynevű orvos-gyógyszerész 
Kátai Gábor. (Róla majd késobb, annyit azonban megjegyeznék, 
hogy a megjelent életrajzokban - pl. Szinnyei megfelelő kötetében 
-úgy szerepel, hogy a fiatal Kátai Gábort 1845-ben szülei gyakor
noknak adták Hollay patikájába. A hivatalos leírás egyértelmű: a 
gyógyszertárnak segéde, inasa nincs. A hivatalos irat kelte 1845. 
december 15. Valószínűleg a következéS évtőllépett itt munkába a 
későbbi jeles orvostudor.) Az viszont biztos, hogy 1848-49 telén, 
nyarán már itt dolgozott, feltételezem Hollay uram nagy megelége
désére. A szabadságharc katonai eseményei ugyanis egyik napról a 
másikra elérték Karcagot. Szerencsére egyik fél sem vonta be a had
műveletek zónájába, végig hátországi városként harcolt. Raktárvá
ros lett, sőt a meneküléS kormányt fedezéS Perczel-féle hadtest is be
szállásolt ide néhány napra. A helyi patika szempontjából lényeges, 
hogy a Honvédelmi Bizottmány Törökszentmiklósorr és Karcagon 
400 főre felszerelt, állandó tábori kórházat rendezett be, ahol a hó
napok során több száz beteg vagy sebesült katona fordult meg. A 
gyógyszertár vélhetőleg maga is hadiszállító lett, s az ilyen régen is 
(ma is) az igen jól kifizetődő tevékenységek közé tartozott. (A sza
badságharc bukása után egy elmaradt számlát még a város egyenlí
tett ki Hollaynak.) Ne értse félre senki, de a váratlan háborús 
időszak, illetve annak bevételei, becsületes és sok munkája, annak 
haszna, bizonyára pozitívan hatott a gyógyszertár jövőjét illetően. 

A gyógyszerész tíz éve élt Karcagon, ide nősült, megalapozta to
vábbi megélhetését, elérkezettnek látta az időt, hogy maga is való
ságos karcagi polgár legyen. 1849. decemberében beadott kérelmére 
a következéS választ kapta: 

"Noha a tanáts a kérelmet méltányosnak ismeri el, mégse teljesíthe
ti, mert a patikajogot Weinczierl]ózsef olyképpen kapta 1829. decem-
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ber 15~én, hogy kötelezte magát, hogy semmi olyan jussokat nem kér~ 
het, melyek egyedűl helybéli lakosokat illet." Hollay tőle vette meg a 
patikát, tehát az eredeti szerzodés ezen pontján nem változtatnak. 

Hollay nem búsulhatott, vagy mérgelődhetett sokáig a tanács jó 
emlékezőtehetségén vagy fafejűségén, kevéssel késobb, 1851. már~ 
eius 22~én, 42 évesen meghalt. Karcagon a római katolikus te~ 
metoben nyugszik. 

Az 1846~tól Hollaynál gyakornokoskodó Kátai Gábor szépen 
haladt előre a patikusi tanulmányokban, és 1848~ban sikeres gyógy~ 
szerészsegédi vizsgát tett. A fiatal segéd 1851 oszén Pestre ment, s az 
egyetemen beiratkozott a gyógyszerészet hallgatói közé. A második 
évet már a bécsi egyetemen végezte, Bécsben kapta meg gyógyszeré~ 
szi oklevelét. Nem beszélte megfelelo szinten a német nyelvet, ezért 
gyógyszerészi vizsgáit latinul tette le. "Anno 1853. o volt az egyedüli, 
aki holt nyelven szerzett élő tudományból oklevelet." 

A frissen végzett okleveles gyógyszerész, friss diplomájával ismét 
Pestre ment, innen hívta vissza Karcagra özvegy Hollay Józsefné, 
hogy a patikus nélkül maradt gyógyszertárnak vezetoje legyen. (A 
gyógyszerész halála után a patika üzemeltetési jogát az özvegy örö~ 
költe.) Visszatért tehát szülovárosába, de már más tervek foglalkoz~ 
tatták. Nem sokáig dolgozott Karcagon, innen is kilépett, s 1856~ig 
hosszabb~rövidebb idot töltött mint patikus Törökszentmiklós, 
Szolnok, Tiszafüred és Szentes gyógyszertáraiban. Késobb Pesten 
helyezkedett el, és 1856 oszén beiratkozott az egyetem orvosi fakul~ 
tására. 

Az 1861~ben orvosi diplomát szerzett fiatalembert hazahívták és 
a foorvosi állást ajánlották fel neki. Errol az állásról azonban hama~ 
rosan lemondott és a szülováros 2000 forintos anyagi támogatásá~ 
val nyugat~európai tanulmányútra indult. 1862~ 1865 között Kar~ 
cagon magángyakorlatot folytatott, de még 1865~ben Pestre költö~ 
zött. 

A gyakorló orvosi teendők mellett igen jelentos tudományos és 
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ismeretterjesztő munkát végzett a gyógyszerészeti és az orvostudo~ 
mányokban egyaránt. Már 1858~ban felvette tagjai közé a Tenné~ 
szettudományi Társulat, 1860. december 29~én megválasztották a 
Társulat második, 1865. január 1l~én elso titkárának. Rendkívüli 
tagjává választotta az 1868,ban alakult Közegészségügyi Tanács. 
Egyik szervezoje és vezetoje volt az Orvosok és Természetvizsgálók 
vándorgyűlésének, ahol szintén titkári, illetve alelnöki funkcióban 
tevékenykedett. Több szakegyesületnek és tudományos társaság~ 
nak, így a Magyar Földtani Társulatnak, az Országos Kertészeti Tár~ 
sulatnak, a Birodalmi Földtani Intézetnek, a Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társulatnak, a Bihar Megyei Orvos,gyógyszerész Egy~ 
letnek volt tagja. Munkatársának mondhatta az Orvosi Hetilap, a 
Gyógyszerészeti Hetilap, a Magyar Ember Könyvtára, a Kerti Gaz~ 
daság, a Gyógyászat, a Vasárnapi Újság, a Hon, a Természet, a 
Fővárosi lapok és több vidéki újság is. 

Életében tizenhárom önálló kiadványa, a folyóiratokban csak, 
nem százötven cikke jelent meg. Évekig szerkesztette a Magyar Or~ 
vosok és Természetvizsgálók, valamint a Magyar Természettudomá~ 
nyi Társulat Közlönyét és évkönyveit. Javaslatot tett egy népszerű 
folyóirat megindítására is, hangsúlyozva azt, hogy a "közegészségügy 
nem egyes különálló személyek ügye, hanem az egész nemze té, a leg~ 
felsőbb osztálytól kezdve a pórnép legutolsó tagjáig." 

Úttörő szerepet vállalt a hazai természettudományos ismeretter, 
jesztésben, közreműködésével dolgozták ki az elso népszerű termé~ 
szettudományos eloadások tervezetét hazánkban. Az orvosi és 
gyógyszerészeti megfigyelések, tapasztalatok közzétételén túl sok is~ 
meretterjeszto tanulmányt, könyvismertetést, lapszemlét, útleírást 
publikált. 1877 májusában húszesztendős orvosi~tudományos mű~ 
ködés után a Magyar Tudományos Akadémia levelezo tagjának 
ajánlották. 

1868~ban ismét a Nagykunság foorvosa lett, Karcagon telepe~ 
dett le (egykori lakóházát sajnos lebontották). A kerületi foorvosi 
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teendők mellett, az 1873. évi kolerajárvány idején Pest megye, a 
Nagy~ és Kiskunság, Heves megye tiszántúli részeinek és Békés me~ 
gyének volt a miniszteri biztosa. 

Jász,Nagykun-Szolnok vármegye megalakítása után, 1878 telén 
Szolnokra költözött. Mint amegye elso foorvosa 1878. február 28~ 
án váratlanul hunyt el Kunszentmártonban. 1878. március 2-án 
Karcagon temették el, a Déli temetőben nyugszik. 

Még Kátai Gábor életében megszületett az· a két törvény, amely 
a helyi egészségügyet alapjaiban megreformálta, teljesen új mederbe 
terelte. A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. XIV. tc. a szak
emberek véleménye szerint a 19. századi magyar egészségügy legje
lentosebb jogszabálya, amely meghatározta a közegészségügy helyét, 
igazgatását, felügyeletét, intézményrendszerét, tehát általában a 
közegészségügyi szolgálatot. Ugyanakkor a király által1876. június 
19-én szentesített 1876. XXXIII. tc. alapján meghatározott terüle
tén és megyei határok között- Szalnak központtal megkezdte mű
ködését az öt járást, kilenc rendezett tanácsú várost és ötven közsé
get összefogó Jász,Nagykun-Szolnok vármegye. Az új vármegye 
megszervezése, működésének elso lépései, valamint a közegészség
ügyi törvény megszervezése egyidoben történt. 

A már említett törvény meghatározza, hogy a közegészségügy az 
állami igazgatás hatáskörébe tartozik. Szabályazza az orvosi, szü
lésznoi gyakorlatot, a kórházak felállításának módját. A gyógyszeré
szetet közegészségügyi intézményként az állam felügyelete alá helyezi. 

Kötelezővé teszi a himlő elleni védőoltást és meghatározza a jár
ványügy teendőit. 

A törvény második részében a közegészségügyi szolgálatról intéz
kedik: minden 6000 lakossal rendelkezo település köteles orvost 
tartani. Azon községeket, amelyek ebbol a lakosságszámból kies
nek, úgynevezett "közegészségügyi körbe" kell csoportosítani 6-10 
ezer lélekszámig - itt körorvos végzi az orvosi ellátást. 

A legalább 1500 lélekkel bíró községek kötelesek szülésznot tar-
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tani, az ennél kisebb települések (a körorvos példájára) közösen al
kalmazhatnak községi szülésznőt. 

Elsofokú közegészségügyi hatóság a járásokban a szolgabíró, szak~ 
közege a járási orvos. Megyei városokban a közegészségügyi hatóság 
feladatait a polgármester, szakmai felügyeletét a városi tisztiorvos látja 
el. Másodfokú közegészségügyi hatóság a vármegyében az alispán, 
illetve a törvényhatósági jogú városokban a polgármester és a tör
vényhatósági közgyűlés. A közegészségügy szakmai felügyelője a vár
megyei, illetve a városi tiszti főorvos. A közegészségügy egésze felett a 
felügyeletet a belügyminiszter gyakorolja. 

A törvény értelmében minden törvényhatóságban közegészség
ügyi bizottságat kell kialakítani. Ezek feladata a szülésznok, halott-
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kémek kitanítása, a himlooltások elvégzésének ellenorzése, a gyógy~ 
szertárak vizsgálata. 

Az 1876. XIV. tc. Jász~Nagykun~Szolnok megyei végrehajtásáról 
és az egészségügy állapotáról értekezo (fentebb több helyütt idézett) 
Zádor Béláné joggal jegyzi meg, hogy a törvény "nemzetközi vi~ 
szonylatban is jelentos alkotás volt. Az egészségügy legkülönbözobb 
ágazatait eloször foglalta egységbe." 

Az alispán 1877~ben azt jelenthette, hogy a megyében a köz~ 
egészségügyi körök kialakítását elvégezték, illetoleg a munka a befe~ 
jezéshez közeledik. A kilenc rendezett tanácsú város között Karca~ 
gon dr. Lenk Gusztáv lett a városi orvos. Egy késobbi kimutatás 
szerint 1879~ben a megyében 23 gyógyszertár volt, ezekből l 2 a ren~ 
dezett tanácsú városokban működött. 

Karcagon a jelzett idoszakban még mindig csak egy gyógyszer~ 
tárat találunk. Az alispání iratok közt található végzésszerint 1878~ 
ban hagyta jóvá a belügyminisztérium, illetoleg az alispáni hivatal, 
hogy a karcagi gyógyszertár személyes üzleti jogát özvegy Hollay Jó~ 
zsefné "ugyan azon jog czimmel" Báthory Bertalan okleveles 
gyógyszerészre ruházta át. Nem sokkal késobb, 1882~ben már máso~ 
dik patika nyitása is szóba került, de ezt a polgármester és a városi 
tisztiorvos - féltvén az első patikát - nem támogatta. A városi köz~ 
gyűlés a második patika megnyitása mellett kardoskodott, így került 
az ügy 1882~ben Jász~Nagykun~Szolnok vármegye közegészségügyi 
bizottsága elé. A bizottság egyöntetű véleménye volt, hogy egy 16 
ezres lélekszámú város biztonsággal eltart két gyógyszertárat is. 

A pozitív állásfoglalást követoen a belügyminisztériumi döntés a 
"karcagi II. gyógyszertár" üzleti jogát, 1885. január 28~i kezdettel, 
Tóth Kálmán okleveles gyógyszerésznek adományozta. A jogot 
nyert Tóth Kálmánt egyben figyelmeztették, hogy gyógyszertárát "a 
fennálló szabályok értelmében egy év leforgása alatt tökéletesen fel~ 
szerelve, a közforgalomnak megnyitni tartozik, különben jogáról le~ 
mondottnak fog tekintetni." Tóth Kálmán késobb visszalépett, 
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mert 1885. március 10-én a karcagi IL gyógyszertár személyes üzleti 
jogát az 1876. évi XIV. tc. 131. paragrafusa alapján Csabai Uy Mi~ 
hály okleveles gyógyszerészre ruházták 

A megyében működo egészségügyi személyzet létszáma folyama
tosan növekedett, míg 1879-ben 48 orvostudor, 23 sebész, 20 
gyógyszerész, 170 szülészno volt a vármegyében, addig 1900~ban 
már 92 orvos, 5 sebész, 43 gyógyszerész, 262 szülészno és 63 halott
kém tevékenykedett. Láthatjuk, hogy az orvosok és gyógyszerészek 
száma megkétszereződött. 

A város egészségügyi helyzete- elsosorban a századforduló éveire 
- jelentosen javult. Új mélyfuratú artézi kutat, ezzel együtt kisebb 
vízvezeték hálózatot létesítettek, számos nagyobb utat leburkoltak, 
megkezdődött a járdaépítés, a város tízedeiben pedig míndig friss ar~ 
tézí vizet adó norton~kutakat létesítettek. A 19. század végén "ve~ 
reskereszt~egylet" alakult, amely - nem tudjuk milyen hatással -
rendszeresen szervezett népszerű eloadásokat. A törvény köte~ 
lezové tette a himlo elleni védooltásokat. A 19. század elso felétol 
viszont aggasztóan, csaknem háromszorosára növekedett a 
tüdobajban elhaltak száma. Az ú jabb népbetegség tehát a tbc lett. 

Visszatérve a városíasodásra: 1877~tol Nagy~kunság címen helyi 
lap jelent meg. Az újságban az 1880~as évek végéig a már említett 
két gyógyszerész (Báthory Bertalan és Csabai Uy Mihály) hirdetmé~ 
nyei mell~tt számos új, nem kizárólag gyógyszertárakban, hanem 
drogériákban is megvásárolható egészségügyi készítményre: mellpasz~ 
tillákra, meghűlés elleni gyógycukorkára, gyógyteákra, palackozott 
gyógyvízekre (pl. Ferencz József keserűvíz) is felhívták a figyelmet (a 
hirdetok egy része nem gyógyszerész, hanem kereskedo), de nem 
szabad elfeledkeznünk a magyarországi gyógyfürdők reklámjairól 
sem. 

Emellett újabb orvosok nyitottak rendelot Karcagon, az 1880~ 
as években pl. már fogorvos is praktizált itt. A szülo nak körüli te~ 
endoket továbbra is a bábák végezték. 
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Dr. Lenk Adolf és dr. Lenk Gusztáv 
síremléke a déli temetó'ben 

Az Alexander patika berendezésének eltávolításakor talált felirat 

A réges-régen megindított kórház-létesítő szándék is jutott vala
mire. Az 1910. év eseményeirol készített polgármesteri jelentés egy 
kis beteglétszámú kórház meglétéről is beszámol, melynek egész évi 
betegforgalma 33 fo. "Kórházunk ügye lassú, fokozatos fejlődés útján 
halad előre (megjegyezzük: 1832 óta! E.Gy.), szaporítjuk től<énket, 
hogy midőn a most folyamatban lévő középítl<.ezések, mint a villanyte
lep és városháza befejezve lesznek, teljes erővel/<.ezdhessük a már kö
zóhajjá válni kezdő kórház létesítéséhez." 

(Az I. világháború persze újból megakadályozta a polgármester által em
lített kórházépítést Kórházunkat a IL világháború alatt-után "kaptuk".) 

A századfordulót követo években újabb patikák létesültek a város
ban. A helyi újság lapjain 1880-85 között leginkább a már ismert két 
patikus Báthory Bertalan és Csabai Uly Mihály hirdetéseivel találko
zunk. 1898-ban tűnik fel rövid időre Vidinszky László és Orosz Lász, 
ló (egy cég) gyógyszertára és valamikor a századfordulón kezdi meg mu
ködését Ardó Leó gyógyszerész. 1906-ban Ardó Leó gyógyszertára új 
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épületbe költözött, mert régi helyiségeit (4 swba, konyha, pince és mel, 
léképületek} kiadásra kínálta. A helybeli kereskedó'k egyletének, a Karc, 
zagi Kereskedelmi Körnek az 1911. évi almanachjában újabb gyógyszer, 
tárak hirdetik magukat. A hirdetésekbó'l megtudhatjuk, hogy a legkivá, 
lóbb sósborszesz Nusz:baum Lajos "Őrangyal" gyógyszertárában vásá, 
rolható. Stem Lajos, az "Oroszlánhoz:" címzett gyógyszertára (a "Mó, 
ró,féle mészárszék mellett") kozmetikumokat ajánl a nagyközönségnek. 
Ardó Leó, Nuszbaum Lajos és Stem Lajos is okleveles gyógyszerészek. 
Nuszbaum Lajosról talán ez az egy hírünk van, de a patikája, az Őran, 
gyal, más tulajdonossal ugyan, de megérte az államosítást. 

Sír László 

Sír László (Miskolc, 1863, Karcag, 1931.) a budapesti egyete, 
men szerzett diplomát. Előbb a fó'városban volt patikája, majd 
1914,ben Karcagon telepedett le és (ez utóbbit hallottam} Ardó 
Leótól vásáralta meg a Magyar Korona gyógyszertárat. Sír László 
halála után a patikár veje, Popovics Dénes (Karcag, 1897- Karcag, 
1952.) működtette. A Popovics,patika, amely feltételezésünk sze, 
rint a Hollay,féle patika utóda, a Nagykunsági áruház helyén állott. 

38 

Bőtös Sámuel 

Bőtös Sámuel (Malocza, Zemplén me, 
gye, 1884- Karcag, 1974.) szintén Buda, 
pesten végezte el a gyógyszerész szakot 
1920,ban. Mint gyógyszerész Kassán, 
Bártfán és Rimaszombatban működött, 
1922,ben telepedett le Karcagon és önálló 
gyógyszertárat működtetett Őrangyal né, 
ven (Horváth E u. 1., a volt Nuszbaum, 
patika). 

Az Oroszlán nevu gyógyszertár (Varró 
utca 2.) Alexander Kálmán (Kolozsvár, 
1897 - Karcag, 1970.) gyógyszerészé. 
Solcz: Gábor (1943,tól Szepesváry) okle, 
veles gyógyszerész (Komádi, 1886. augusz, 
tus 19- Karcag, 1967.) a Széchenyi sugá, 
rúton nyitotta meg a Széchenyi gyógy, 
szertárat. Megjegyezzük, hogy a helybeliek 
ritkán használták, szóban pedig szerintem 
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sosem emlegették a gyógyszertárakat eredeti nevükön, mindig a tu~ 
lajdonosról nevezték el "Popovics~patika, Solcz~patika, Botös~ pa~ 
tika, Stem~patika stb. 

Kérdezhetném, nem sok gyógyszertár ez egy kicsit? Bízvást 
mondhatjuk, nem. Scheftsik György: Jász~Nagykun~Szolnok vár~ 
megyei múltja és jelene (Pécs, 1935) címu könyvének címtára már 
tizenöt karcagi orvost sorol fel: dr. Balogh József, dr. Breznicz 
Dezső, dr. Erpf Károly, dr. Friedman Sándor, dr. Katona Gyula, dr. 
Kiss Mihály (városi tisztiorvos), dr. Kiss Mihályné Máthé Mária, dr. 
Kovács Dezső, dr. Lázár Dezső, dr. Matemy András, dr. Mészáros 
Elek, dr. Ollé József, dr. Ösztereicher László, dr. Ösztereichemé 
Schőnfeld Róza, dr. Sánta Péter. 

Alexander Kálmán 
Bőtös Sámuel 
Solcz Gábor 
Popovics Dénes 
Stem Lajos 

Gyógyszerészek: 

Kálvin u. 
Kossuth tér (Horváth E u. sarok) 
Sugár u. 
Kossuth tér 
Püspökladányi u. 

Az orvosok és a betegek persze ellátták munkával a gyógyszeré~ 
szeket, sot a legtöbb helyen gyakornok, vagy fomunkatárs~gyógy~ 
szerész is dolgozott. Nem kizárólag az orvosi rendelvényre adható 
gyógyszereket készítették, hanem más, szabadon is árusítható 
gyógy~ és vegyszereket, egészségügyi és háztartási cikkeket (pl. 
fertőtlenítők, rovarírtók, piperecikkek) is tartottak. Meg is élt 
belole valamennyi, hiszen nagyot fordult a világ még ott is, ahol 
korábban hallani sem akartak se patikusról, se gyógyszerrőL A pati~ 
kusok a sürgősségi eseteket is vállalták, mindig volt hétvégi vagy éj~ 
szakai ügyeletes gyógyszertár a városban. 
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• 
HOGY A LEGOLCSÓBB ÉS A LEOJOBB CIPÖBEVÁSÁRLÁSI FORRÁS 

. GtEICHMAHH SAMU ~~~ö~~K~~a~ 
(FŐ-TÉR, A 'GYÓGYSZERTÁR MELLETT.) ................................ 
Hinden salsonra nagy raktár· saJát kéuitménvn tiPökben r 

Aki egy pár clp öt vesz, Ingyen kap egy nagy · · 
Sz o li d kiszolgAiás l doboz cip!kenöcsiit, ami a tipill állandóan puhán tartja 1 Szolid kiszolgálás l 

1~"DÁ IA'' UJ! 
SÓSBORSZESZ a legjobb és legerősebb 
háziszer. Sokkal jobb és olcsóbb mint 
bármi más sósborszesz. Árak: eredeti 
üveg 40 fill., nagtüveg 1 kor., legna-

gyobb· üveg 2 korona. 
Kapható minden füszer és csemege kereske

désben, továbbá· a készitőnél: 

ll UJ! NUSZBAUM LAJOS . UJ! 
,,Őrangyal" gyógyszertárában Karcag 
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A front 1944 októberében vonult át Karcagon, a gyógyszerészek 
közül nem menekült el senki, s amint normalizálódott a helyzet, 
valamennyi újból kinyitott. A harcok során az Oroszlán (Alexan~ 
der) és az Őrangyal (Bőtös) patika szenvedett károkat, épületük 
megrongálódott, s vélhetőleg valamennyit ért némi kár. a zűrzava~ 
ros időkben, de igyekeztek mielobb ellátni feladatukat. Hogy a 
gyógyszerele és a szükséges vegyszerek beszerzését hogyan oldották 
meg, azt nem tudni, az államosítás mindenesetre öt muködo gyógy~ 
szertárat talált Karcagon. 

A patikák berendezése, felszerelése, az árukészlet mind a gyógy~ 
szerészek tulajdonai voltak. Aki járt régi karcagi gyógyszertárban, az 
emlékezhet a tiszteletet parancsoló, tégelyekkel teli magas, sötét szí~ 
nu, keményfából faragott bútorokra, a nagy faliórára, a pultra, ame~ 
lyen a patikamérleg állott. A bútorok mind egyediek voltak, a pati~ 
kusok megrendelései alapján készültek - legtöbbször nem is Karca~ 
gon. Komolyságuk, "a patikai tisztaság", nemkülönben a gyógyszer~ 
tárak jellegzetes, csoda tudja hány vegyszerbol, gyógyf(íbol összeállt 
egyéni illata tekintélyt parancsolt a belépőnek. A patikusok pedig 
már közbecsülésnek örvendő úriembernek számítottak. (Láthat~ 
tuk, a gyógyszertárak valamennyiük nevét megőrizték.) 

Az 1948~as esztendővel azonban rájuk köszöntött a végzet. 
Tudjuk, 1948 márciusában államosították a száznál több alkalma~ 
zottat foglalkoztató iparvállalatokat (Ez az akkori magyar gyáripar 
83 %~át jelentette.) A tulajdonviszonyok minél előbbi átalakítását 
megvalósítandó, 1949 decemberében újabb államosításokra került 
sor. Ekkor a még magántulajdonban lévő, illetőleg magántulajdon~ 
ban hagyható ipari üzemek munkáslétszámának felső határát tíz al~ 
kalmazottban állapították meg, de (!) egyes ágazatokban, mint pél~ 
dául a nyomdaiparban, a gyógyszertárak esetében az alkalmazotti 
létszámtól függetlenül, teljes körű államosítást hajtottak vég~e. Kar~ 
cagon így lett állami tulajdon a Kertész nyomda és az öt helybeli pa~ 
tika. 
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Az állami tulajdonba vett kisüzemeknél a vezetést igyekeztek 
szakember kezében hagyni (a Kertész nyomdát egy ideig még az 
egykori tulajdonos fia, Kertész Imre vezette). Hasonlóképpen jártak 
el a patikáknál is. A végrehajtók jól tudták: a gyógyszerészet tudo~ 
mány, és a kisemmizett patikus helyében nem lehet odaültetni egy 
- káderlapját tekintve kifogástalan eloéletű susztert. A patikatulaj~ 
donosok továbbra is a szakmában maradtak, de nem a saját tulaj~ 
donú gyógyszertárukban. Ezt tessenek megfigyelni: az Oroszlán 
gyógyszertár (az Alexander patika) megbízott vezetője Forgó Gá~ 
bor, az Őrangyal (a Bőtös patika) gyógyszertár vezetője az addig is 
ott dolgozó dr. Szeőke Kálmánné lett. A Magyar Korona gyógyszer~ 
tár neve Kossuth gyógyszertár lett (a Popovics patika), ennek ve~ 
zetőjévé tették meg Szepesváry Gábort (a Solcz patika tulajdono~ 
sát), míg a Széchenyi (Solcz) patika vezetoje Popovics Dénes lett. 
1952~ben- Popovics Dénes halálával- Forgó Gábor lett a Szé~ 
chenyi (Solcz) gyógyszertár vezetője. Botös gyógyszerész vidékre ke~ 
rült. 1950~ben megalakultak a Gyógyszertár Vállalatok, a karcagi 
egységek a Szolnok megyei Gyógyszertár Vállalat kötelékébe kerül~ 
tek. 

1951 nyarán megszüntették a Magyar Korona (a Popovics) 
gyógyszertárat, felszerelését és berendezését Nagyivánba szállították 

" 
szociális szempontok szem előtt tartásával", mivel a kis településen 

addig nem volt patika. Szepesváry Gábor gyógyszerész ugyanakkor 
az Oroszlán (Alexander) patikába került gyó~~zerésznek. A Szol~ 
nok megyei Gyógyszertár Vállalat 1952~ben azOrangyal (Bőtös pa~ 
tika, Horváth F. u. 1.),1953~ban az Oroszlán (Alexander~patika) 
gyó~szertárat építtette teljesen újjá. 

Igy: "Országunk szaeidlis fejlődésével- természetesen a multhoz 
viszonyítva- beteg ellátásunk is rendkívüU mértékben kifejlődött." Ez a 
fejlődés csak fokozódott az egykori Stem patika megszüntetésével. 
A 'SO~as években, ha jól emlékszem már csak három gyógyszertár 
muködött a városban. 
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A karcagi gyógyszerészek és gyógyszertári alkalmazottak 
1955~ben: 

Vezető gyógyszerészek: Alexander Kálmán, dr. Dévai Józsefné, 
Forgó Gábor, Telessy István. 
Beosztott gyógyszerészek: Bőtös Sámuel, Szepesváry Gábor, Té~ 
lessy Istvánné. 
Technikák: Kálmán Mária, K. Nagy Júlia, Rácz Anikó. 
Takarítónők: Forratos Józsefné, Kovács Erzsébet, Laboncz Erzsé~ 
bet, K. Nagy Margit, Vajó Imréné. 

Az Orvostörténeti és Patikagyűjtemény Kiállítóterem az egy~ 
kori Solcz~féle, régebbi hivatalos nevén a Széchenyi gyógyszertár 
helyiségeiben létesült, a kiállítóterem alapítására a Városi Önkor~ 
mányzat Képviselo~testülete tett javaslatot. A gyógyszertárak priva~ 
tizációja kapcsán ugyanis a Széchenyi sgt. 45. sz. alatti épület a vá~ 
ros tulajdonába került, az egykori gyógyszertár helyiségeiben lévo 
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A Szepesváry család az 1960~as években. A képen balról a 
második Szepesváry Gábor gyógyszerész 

eredeti bútorzat, és a gyógyszertári felszerelés jó része épen maradt, s 
hűen mutatja be egy a 20. század 20' ~as éveinek jellegzetes gyógy~ 
szertárát. 1995~ben a gyógyszerészeti gyűjtemény- a Kátai Gábor 
Kórház orvostörténeti gyűjteményével gyarapodott. 

A gyógyszertárat a két világháború közötti idoszakban tulajdono~ 
sáról és üzemeltetojéről Solcz (1943~tól Szepesváry) Gábor okleveles 
patikus neve után Solcz patileának emlegette a lakosság. Solcz Gá~ 
bor 1886~ban született Komádiban és Karcagon hunyt ell967~ben. 
Gyógyszerész családból származott apja- id. Solcz Gábor- a Komádi 
községben működo a "Reményhez" címzett patika tulajdonosa volt. 
Fia Solcz Gábor 1907~ben szerzett gyógyszerészi olelevelet a Budapesti 
Tudományegyetemen. Ezt követően 1908. október 10. és 1910. má~ 
jus 31. között édesapja gyógyszertárában dolgozott, mint okleveles se~ 
géd. 1910. június l~tol június 26~ig Poprádon, június26-augusztus 
25 között A lad~ T átrafüreden. Az utóbbi helyen, mint kezelo műkö
dött, a patikatulajdonos munkaadója "megbízható, szakképzett és jó~ 
zan munkatársnak" írta le, és ajánlotta a fiatalembert "Collegái" fi~ 
gyelmébe. Az 1907-ben olelevelet szerzett Solcz Gábor, a különféle 
magánpatikákban eltöltött ido alatt 1909-ben megszerezte a "gyógy~ 
szerész-mester" fokozatot. 1909. október 14-én N agyváradon kelt az
az alispáni igazolás, hogy 1907 -ben szerzett olelevele "gyógyszertár 
nyithatására, vagy önálló vezetésére érvényesnek tekinthető". Min
den bizonnyal ezt követően alapította meg önálló gyógyszertárát Kar
cagon. A Széchenyi patika sugárúti épületét (a patikahelyiséget és az 
ott lévo lakást) az Amerikából hazatért Hanis családtól bérelte. 
192 7 -ben önálló lakóházat vásárolt, de a patikabérleményt, amelyet 
o szerelt fel megfelelo bútorokkal és gyógyszerészi műszerekkel, felsze~ 
relési tárgyakkal - továbbra is fenntartotta, üzemeltette. Gyógyszeré
szi hozzáértését, felkészültségét mutatja, hogy 1924-ben a Királyi Ma~ 
gyar Természettudományi Társulat, 1926~ban a Magyar Gyógyszeré~ 
szettudományi Társulat választotta rendes tagjává. 

A saját alapítású és tulajdonú gyógyszertárat 1949-ben államosí~ 
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tották. Az akkor már hatvankét éves gyógyszerészmestemek el kel~ 
lett hagynia a: gyógyszertárat és az öt karcagi patika egyikébe helyez~ 
ték át, mint beosztott gyógyszerészt. Hatvan évig dolgozott a gyógy~ 
szerészetben, munkásságát 1967~ben Gyémántoklevéllel ismerték el. 

Az államosított patika berendezéseinek nagy részét még az eredeti 
tulajdonos készíttette, láthatóan patikai célokra, a helyiség adta le~ 
hetéSségeknek megfelelően. Minden valószínűség szerint a 20. század 
elejéről, közepéről származnak a kiállított vegyszertartó tégelyek, 
amely egy része porcelán, más része üvegbol, de fából is készült. (A 
régi laboratórium felszerelése már nincs meg.) Eredeti még a pult, a 
patikamérleg, s a falon látható képek, amelyek különféle gyógynövé~ 
nyeket ábrázolnak. Ez mutatja azt, hogy még a maclernebb kor 
gyógyszerészének is járatosnak kellett lennie a szakmájába vágó bo~ 
tanikai ismeretekben éppúgy, mint a kémiában. (Csak érdekesség~ 
képpen említem meg, hogy Szepesváry Gábor egy volt gyakarnoka 
arról tett említést, hogy a patikában még nadályt, piócát is tartottak. 
Bizonyára még az 1940~es években is vásárlói igény volt rá) 

Az orvostörténeti gyűjtemény darabjai a Kátai Gábor Kórház 
ajándékaként kerültek ide, jó részük az 1960~as évek elejének kézi, 
illetve elektronikus műszerei. Összeállításuk meglehetősen színes, 
hiszen láthatunk itt inkubátort (l. sz.), EKG készüléket (2. sz.), 
oscillométert (5. sz.), szemnyomásmérőt (8. sz.), sterilizáló beren~ 
dezést (ll. sz.), nőgyógyászari vizsgálóasztalt (30. sz.), több fecs~ 
kendőt (4 7 ~48. sz.) és más vizsgálati vagy műtéti eszközt. 

Az orvostörténeti gyűjtemény termében kórházunk névadójá~ 
ról, dr. Kátai Gábor orvos~gyógyszerészről (1831~ 1878) emlékeznek 
meg, aki karcagi patikusbóllett Jász~Nagykun~Szolnok Megye ve~ 
zetéS foorvosa, a Természettudományi Társulat titkára, számos tudo~ 
mányos és ismeretterjesztéS munka szerzője. 

A 2003~ban alapított orvostörténeti és patika gyűjtemény (Kar~ 
cag, Széchenyi sgt. 45. sz.) megtekinthető-hétfő kivételével- na~ 
pon ta 14~ 16 óra között. 
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