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Szamosújvár Főterén, a Sétatér bejáratá-
tólnéhánylépésre,a12.számalattiműem-
lékházföldszintirészébenvanegygyógy-
szertár, amelyet a régi szamosújváriak a
Nits-féle patika néven ismernek. A pati-
ka (maPharmaNet névenműködik) tör-
téneteaXVIII.századvégéignyúlikvisz-
sza. Létrejötte az Erdélyi Királyi Kor-
mányszék Szamosújvár Tanácsához in-
tézett,1786. január 27-én keltezett átira-
távalkezdődik,amelybenarra szólítja fel
avárosvezetőségét,hogy,haegygyógy-
szertár felállításának „szüksége csakugyan 
fennforogna,gyógyszerészrőlkellőengon-
doskodjanak és a kormányszéknek ilye-
ténképpen jelentést tegyenek”. A felszó-
lításnak eleget téve a Városi Tanács id.
Jakabffy Kristóf elnöklete alatt 1788. már-
cius 26-ánmegtartott ülésén a következő
egyhangú határozatot hozta:...”minthogy
Karátsonyi Gratian (magyarosítva Kará-
csony)úrplébániatemplomunknakönként
egyszersmindenkorra 100 aranyat ígért ő
egyedül és kizárólag állíthasson és nyit-
hasson gyógyszertárt”.A patika, a főtéri
örménykatolikusszékesegyházneveután
aSzentháromságnévalattnyerműködési
engedélyt.Karátsonyiegyébkéntnemvolt
gyógyszerész - a tanács esküdt főorátora
volt - ezért a gyógyszertár vezetését kép-
zettpatikusrabízta.

Karátsonyiéktól a Placsintárokhoz, 
majd Nitshez kerül a patika 

Karácsonyi Gratian halála után a re-
áljogú gyógyszertár tulajdonjogát öz-
vegye, Lorántffi Katalin örökli. Nem

Volt egyszer egy Szentháromság 
vagy Nits-féle patika (1.rész)

Nits János: „Ha cukorból lennék elolvadnék!”

sokkalkésőbb,aKarátsonyi leány, Vero-
nika Placsintár Dávid gazdag kereske-
dővel kötött házassága révén, a patika a
Placsintárok kezébe kerül. A Placsintár 
gyerekekközülkettenis,Gratian, és Dá-
niel isgyógyszerészképesítéstszereznek.
A gyógyszertárat kezdetben Placsintár
Gratianirányítja.Későbbfiát,Dávidotis
bevonjaebbeatevékenységbe.Placsintár
Gratian, egyéb elfoglaltságai miatt nem
tudjateljesmértékbenellátniapatikave-
zetését, ezért 1842-bengyógyszerész se-
gédet alkalmaz, bizonyos Hrobonyi Pál 
személyében. A kivételesen szorgal-
mas patikus 50 éven keresztül dolgozik
Placsintáréknak.PlacsintárDávid (1826-

1901) 1872-ben
történt polgár-
mesteri megvá-
lasztása után a 
gyógyszertár ve-
zetése gyakorla-
tilag az ő kezé-
be kerül. A XX.
század kezde-
te a szamosújvári
gyógyszertár tör-
ténetébenisújfe-
jezetetnyit.1900-

tólkezdődőenapatikatörténetétNits Já-
nosgyógyszerésznevefémjelzi,akikez-
detben,mintgondnok,később,mintbér-
lő,majd1918-tól,minttulajdonosirányít-
ja a Szentháromságot. 1943-ban bekö-
vetkezett halála után a gyógyszertár ha-
szonélvezetijogaafeleségére,majdaző,
1948-banbekövetkezetthalálautánazöt

Placsintár Dávid 
(1826–1901)
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gyermekéreszáll.Azörökösök,akikkö-
zül Júlia és Gyula szintén gyógyszeré-
szek,nemsokáigélvezhetikeztajogukat,
1949-benagyógyszertáratállamosítják.
A Szentháromság gyógyszertár XX.

századi története szorosan egybefonódik
aNitscsaládtörténetével,amelyetapati-
ka és a város történetével foglalkozó kró-
nikások „ősi örmény katolikus” család-
ként tartanak nyílván. Ez a megállapítás, 
legalábbisacsaládférfifelmenőittekint-
ve,nemannyiraegyértelmű,ésnemtelje-
senfediavalóságot.

Családi gyökerek a távoli Mateócban
ANitscsaládfaférfiágúgyökereitkutat-
va utunk a távoli, a Trianon előtti Ma-
gyarországSzepesvármegyéjébe, annak
is a Mateóc (szlovákul Matejovce, né-
metülMatzdorf) nevű településéhez ve-
zet.Ez,aPoprádfolyóbalpartján,Kés-
márktólnemmesszeelhelyezkedő,okle-
vélbenelőször1251-benemlített telepü-
lésnevétvalószínűazalapítóésbirtokos
Mátéutánkapta.ElsőlakóiaIII. Bélaki-
rály uralkodása idején betelepített szász
telepesekvoltak,akiketaSzepességné-
met Zips elnevezése után cipszerek-
nek hívtak. A történelmi Magyaror-
szág eme északi vármegyéje nemzetisé-
gi, vallási szempontból igencsak válto-
zatosképetmutat.Amáremlítettcipsze-
rekenkívüllaktak,éslaknakittmégma
is (igaz, számait tekintve mára már na-
gyonmegváltozottarányban)magyarok,
tótok(szlovákok) gorálok(lengyelek) ru-
tének és zsidók.A vármegye gazdasági,
művelődési és társadalmi fejlődésének
legmeghatározóbb nemzetiségi csoport-
ja kétségen kívül a szepességi szászok
voltak. „A czipszerek értelmes, szorgal-
masésmindenképpenhasznavehetőnép-
ként, csakhamar felvirágoztattaazokata

telepeket, melyeket alapított és az uralko-
dókegyétkiérdemelve,kiváltságoshely-
zetre tett szert” - írja róluk dr. Bruckner 
Győző(1877-1962)jogász,egyetemima-
gántanár A Szepesség népe c. munká-
jában.A vármegye fejlődését negatívan
érintette a tartomány 1412-ben, Luxem-
burgiZsigmonduralkodása idején,Len-
gyelországnak történt elzálogosítása.Az
1772-ig tartó lengyel gazdasági fennha-
tóságot,bárgazdaságiszempontbóligen-
csakmegéreztékamegyébenélőcipsze-
rekis,aXVI.századbanalutherievangé-
likus vallásra történt átállásnak köszön-
hetően némileg sikerültmegőrizni nem-
zetiöntudatukatésellenállniazerőteljes
elszlávosításifolyamatnak.
Ilyen gazdasági, társadalmi körülmé-

nyekközött éltek amaPoprádhoz tarto-
zóMateócban,azanyakönyvekbenNitch
vagyNitschnévalattszereplőNitsősök
is.ANitschnévigenelterjedtnévnekszá-
mit a német nyelvterületen, ennél fog-
vaarranézve,hogymikorésmelyvidék-
ről telepedtekSzepesbeazelsőNitschek
nincsenek megbízható adataink. A szlo-
vákiai egyházak anyakönyveinek digita-
lizált változatai alapján azonbanminden
kétségetkizáróanmegállapítható,hogya
szamosújváriNitsJánosegyeneságidéd-
apjaamateocicipszerszármazásúJohann
Georg Nitschvolt.Azanyakönyvibejegy-
zésektanúságaszerintJ. G. Nitsch kétszer 
házasodott,mindkétházasságábólkét-két
gyerekszületett.ASusanna Alexinnel kö-
töttelsőházasságából1799.augusztusel-
sején született Johann Nitsch, Nits János 
leendő nagyapja. Johann Nitsch a szin-
tén mateóci születésű Chatarina Klein 
(sz.1807.10.06.)nevűlánytvettefelesé-
gül,akitőlbizonyíthatóankilenc,acsalá-
diszájhagyományszerinttizenegygyere-
ke született. 
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Munkát és megélhetést 
kerestek Erdélyben

AtörténelmiMagyarországészakimegyé-
ire jellemző bányaiparXIX. század elejé-
tőlkezdődőfokozatos leépüléseamunka-
helyek számának drasztikus csökkenésé-
hezvezetett.Azezzelpárhuzamos,dekü-
lönösen a századmásodik felében tapasz-
talható demográfiai robbanás megélheté-
si válsághoz vezetett. Ennek következté-
benamunkátkeresőfiatalokközül sokan
akontinens fejlettebbországaiban,vagya
kor egyik leggyorsabban iparosodóorszá-
gában, a tengerentúli Egyesült Államok-

ban próbáltak munkát keresni, de  vol-
takolyanokis,akikcsakazországhatára-
inbelül,közelebbi,vagytávolabbividéke-
inletelepedveigyekeztekmaguknakéscsa-
ládjuknakmegélhetéstbiztosítani.Ezt tet-
ték aNitsch testvérek közül négyen, Já-
nos (1824-?), Márton (1828-1884), Dá-
niel(1839-1914),ésJakab(1844-?),akik
Erdélyfelévettékútjukat.Azakkormég
létező Kraszna vármegye - 1876-ban
Közép Szolnok vármegyével egyesülve
Szilágy vármegye részévé vált - névadó
helységében,Krasznántelepedteklevaló-
színűaXIX:századderekán.Ez idő tájt
Krasznán,az1848/49-esszabadságharcot

követő népességcsökkenés után, újból a
fellendülésjegyeimutatkoztak.
A mészáros Nitsch Dániel az örmény 

származású, de római katolikus vallá-
sú gazdag mészáros mester és kereske-
dő, id. Beteg Márton 21 éves lányát, Ju-
liannát veszi feleségül. Ezzel, az 1869.
szeptember 16-án megkötött házasság-
gal kezdődik a Nitschek tulajdonképpe-
ni „előrményesedése”. A házasságból
kétfiúgyermek születik, János (1870) és
Ödön (1872), akiket anyjuk vallásának
megfelelően, római katolikus szertartás
szerintkeresztelnekmeg.

 
Kraszna-Kolozsvár-Szamosújvár

Nits János1870.szeptember3-ánszü-
letett Krasznán, az akkormég létező
azonos nevű járás székhelyén. (Csak
érdekességkénthaddemlítsükittmeg,
hogy Albach Géza,Kolozsvárkésőbbi
polgármestereközhivatalipályafutásá-
nakkezdetén itt tevékenykedett,mint
jegyző,majd,mintszolgabíró.)Gyer-
mekkoraegybeesikafőszolgabíróihi-
vatallalrendelkezőjárásszékhelyegy-
reerőteljesebbgazdaságifellendülésé-

vel.Krasznánebbenaz időszakbankét
malomisüzemel,devanszesz-éskonyak-
gyára,ésittműködikaKrasznaésVidéke
Takarékpénztáris.Azerőskézműiparmel-
lettalakosságegyrészeakrasznainépősi
éskedveltfoglalkozásátaszőlőműveléstis
űzi.Agazdaságifellendülésmagávalhoz-
zaavárosegyrefokozottabbpolgáriasodá-
sátis,melynekjelekéntavárosbankaszi-
nó,olvasóegyletésönkéntestűzoltóegylet
alakulésműködik.

Pályakezdés 
a Hunyadi Mátyás patikában

Nits János iskolai tanulmányait szülő-
városában kezdi, majd Zilahon az ősi

A családi ház és a Szentháromság gyógyszertár
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ReformátusKollégiumbanfolytatja.Sike-
resérettségivizsgautánacsaládjóanya-
gi helyzetének köszönhetően – apja ek-
kor,mintföldbirtokosvanszámontartva
–úgyhatároz,hogytanulmányaitKolozs-
váron folytatja.Mivelgyógyszerész sze-
retnelenni,1888-banbeiratkozikaFerenc
JózsefTudományegyetemre.Ekkorkülön
gyógyszerészetikarmégnemvolt,ezérta
gyógyszerészképzés aTermészettudomá-
nyiésazOrvosikarontörtént2évesidő-
tartammal, amelyet gyógyszerészgyakor-
latitanfolyamkövetett.Azegyetemiévek
alattolyannevestanárokelőadásaithall-
gatta,mintFabinyi Rudolf és a „gyógy-
szerészek atyjának” tartott Nyíredy Géza, 
illetve a gyógyszerészképzésbe bekap-
csolódóHintz György és Issekutz Hugó 
gyógyszerészekét. A kötelező szigorla-
tok-vegytanból, növénytanból és termé-
szettudomány történetből-letételét bizo-
nyítóokleveletaz1890/91-estanévvégén
szerzimeg.Az1891.április6-ánkiállított
635-összámúegyetemioklevelétAbt An-
tal és Davida LeódékánokilletveLechner
Károlyigazgatóaláírásaihitelesítik.
Agyakorlatitanfolyamelvégzése,illet-

veazeztkövetőszakvizsgasikeresletéte-
leutánKolozsváronmarad,ésSzéki Mik-
lósHunyadiMátyásnevűgyógyszertárá-
ban helyezkedik el.A kezdetben a Szé-
chenyi téren lévő jóhírűpatika1893-tól

átköltözik az újonnan felépült Széki pa-
lota földszinti sarokhelyiségeibe. Ittkez-
ditulajdonképpenNitsJánosagyógysze-
részipályafutását,aholnemsokáraapati-
kagondnokitisztségétisbetölti.

Minden gyógyszerésznek van egy álma
Mindengyógyszerésznek,ígyNitsJános-
nakisazvoltazálma,hogysajátgyógy-
szertárátvezethesse.Majdnemtízévután
sajnosrákellettjöjjön,hogyKolozsváron
errenemsokesélyevan.Az1900-asévek
végénegyújgyógyszertárlétrehozásának
engedélyeztetésétegy1876-banmegalko-
totttörvényösszesen134paragrafusaírta
elő.Abbanazidőben,kisebb-nagyobbel-
térésekkel, általában 5000 lakósként en-
gedélyeztek egy új patika megnyitását.
A Kincses városban a XIX. század vé-
génösszesen8patikaműködött.Ezeknek
tulajdonosai Bíró József, Bogsch Lajos, 
Csetz Dénes, Dávid József, Hintz György, 
Széky Miklós, Tanács József és Wolf János 
voltak.Természetesenamárműködőpati-
káktulajdonosainaknemvoltérdekükben
egy újabb gyógyszertár létrejötte, ezért
mindentekintélyüketésbefolyásukatlatba
vetettékennekmegakadályozására.Mind-
eztperszetudtaNitsJánosis,ezértelhatá-
rozta,hogySzamosújváronpróbálszeren-
csét.Szamosújvárravalóköltözésénekvan
azonbanmégegymásikokais:azörmény
városbanlakottugyaniseljövendőfelesé-
ge, Bányai Szeréna,akihezmárekkorszo-
rosérzelmiszálakfűzték.

A kezdetek 
A második évezred hajnalán, Szamosúj-
váron egy gyógyszertár létezett, a 
Placsintár Dávid polgármester tulajdo-
nátképezőreáljogúSzentháromság.Ittje-
lentkezikNits János éskéri alkalmazását
a gyógyszertárba. Placsintár kapva kap a

Nits-féle reklámboríték
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Kolozsvárról,kitűnőajánlólevélleljöttfia-
talgyógyszerészen,ésazonnalmegteszia
patikaintézőjének.PlacsintárDávid1901-
benbekövetkezetthalálautánagyógyszer-
tárazörökösökkezébekerül,akiknekbi-
zalmátNitsJánosatovábbiakbanisélvezi.
Egy évtizeden keresztül irányítja és inté-
ziapatikaügyeitalegnagyobbszorgalom-
maléslegjobbtudásaszerint.Perszerégi
álmáról, hogy egyszer saját gyógyszertá-
ralegyen,továbbrasemmondle,deennek
megvalósításaaSzamos-partiörményvá-
rosbansemmegyolyankönnyen.

Új gyógyszertár még száz év után sem
Egy második patika megnyitása, me-
lyet már 1818-tól kezdődően többen is

kérvényeztek,eredménytelenül,bárigény
lett volna rá, még 100 év után sem jö-
hetett szóba. Annyit azonban sikerült
Nitsnek elérnie, hogy 1910-ben bérleti
szerződést kössön az elhunyt tulajdonos
Kolozsváron élő örököseivel (dr. Turtsa 
Jánosné Placsintár Gizella és Gajzágó 
Manóné Placsintár Sarolta) a gyógyszer-
tárilyenmódontörténőtovábbiműködte-
tésére.Mint bérlő,a patika irányításában,
abeszerzésésazárusításmegszervezésé-
benmostmársokkalnagyobbmozgástér-
rel rendelkezett, amit amennyire csak le-
hetettki ishasznált,demégmindignem
az volt amiről álmodott.Ahhoz, hogy a
gyógyszertár teljes jogú tulajdonosának
mondhassa magát még újabb nyolc év-
nek kellett eltelnie. 1918-ban sikerül vé-
gül ismegszereznieapatika feletti tulaj-
donjogot, azután,hogyapatikahaszon-
élvezetijogávalrendelkező,azelsővilág-
háború végénMagyarországramenekülő
Placsintár lányoknaknyomaveszett.Há-
romévre rá sikerülmegvennie, aDániel 
Tódor (eredetiörménynevénChengánosz
Thoroszi), Szamosújvár egykori főbírája
által 1746-47 között épített egyemeletes
házat is,melynekföldszintihelységeiben
apatikaműködött.

Két világháború között
Azelsővilágháborútkövetőidőszakgaz-
daságinehézségei,azimpériumváltásbi-
zonytalanságai a patika működésében is
éreztettékkedvezőtlenhatásukat.Ameg-
változott körülmények, a pénztelenség és 
az árubeszerzési nehézségekvisszavetet-
tékugyanapatikaforgalmát,deazújtu-
lajdonoshozzáértésének,németfelmenői-
tőlörököltszívósságánakésfáradhatatlan
munkájának köszönhetően sikerült rövid
időn belül úrrá lenni a helyzeten és túl-
élni anehézségeket.Nits Jánosnemcsak

Nits János a gyógyszertárban, előtérben a ba-
rokk stílusú officinai asztal
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kiválógyógyszerész,dejókereskedőiér-
zékkel megáldott ember volt, ami nem
csoda,hiszanyjarévénféligörményvolt.
Apatikaújbólvirágzásnakindult,ésezen
mégazsemváltoztatott,hogyidőközben
avárosbanmegnyíltegymásodikpatika,
majdegydrogéria is.Vevőivel tisztessé-
gesen,üzlettársaivalmindigkorrektülvi-
selkedett. Alkalmazottaihoz, segédeihez
jóindulattal, megértően viszonyult. Nem
volt titkolózó típusúpatikus, szaktudását
szívesen megosztotta gyakorló gyógysze-
részeivel.Az évek során többgyógysze-
rész-generációismegfordultapatikában,
közülük nem egy vált később elismert
szakemberré. Patikája sohasem szenve-
dettorvosság-hiányban.Azárutáltalában
mindignagyobbtételekbenigyekezettbe-
szerezni belföldről, külföldről egyaránt.
1941-ben, a Magyarországi Gyógysz-
erész Egylet képviselői erdélyi körút-
juk során felkeresik a Szentháromság

gyógyszertáratis.Alátogatássoránszer-
zett tapasztalataikról beszámolva, a
GyógyszerésziSzemleszaklapbantöbbek
közöttNitsJánosgyógyszerésztradíció-
szeretetét méltatják, megállapítva, hogy 
apatikaberendezésemuzeálisértékű.(A
XVIII. századbeli,barokkstílusú,nyolc-
lábúofficinaiasztalmaKolozsváron,egy-
koriHintzfélepatikábanlévőgyógysze-
résztörténetimúzeumegyiklegértékesebb
darabja).
Nits János gyógyszertára, bár Kolozs-

vártólkissétávolesik,ellátottságaésmű-
szakifelszereltségeszempontjábólegyál-
talánnemegy„vidéki”patikabenyomá-
sátkelti,ésőmagasemválik„vidéki”pa-
tikussá. Sohasem szakad el Kolozsvár-
tól,volttanáraival,gyógyszerészkollégá-
ivalfolyamatosantartjaakapcsolatot.Ha
csaklehetőségenyílikrésztveszakülön-
bözőszakmairendezvényeken,gyógysze-
rész összejöveteleken. Folyamatosan ké-
pezimagát, szaklapokat járat, amelyeket
nemcsakolvas,deközölisbennük.Szak-
írói tevékenysége sem elhanyagolható.
Máregyetemistakorábanközölaszaksaj-
tóban,azakkormegjelenőGyógyszerészi
Hetilaphasábjainazegyetemiönképzés-
ről, valamint a nyugdíjintézetek fontos-
ságáról értekezik. A rendszerváltásután
aKolozsváron,azéveksoránkülönböző
nevek alatt megjelenő, gyógyszerészeti
szaklapokban jelennekmeg figyelemfel-
keltő írásai.A változó idők során folya-
matosanrésztveszakülönbözőszakmai
szervezetektevékenységében.1929-tőlaz
Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Kor-
pótlékosNyugdíjintézeténekdöntőbírósá-
gitestületénektagja,majdazújabbimpé-
riumváltástkövetően,1941-tőlaMagyar
Gyógyszerész Egyesület Kolozs megyei
választmányának tagja.
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