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ELŐSZÓ. 
11 1\.i 1uultjához érzéketlen 

Szebb jörüro érdc1nctlen. :: 
Lugossy. 

l\Iidiin 1880-ik év tavaszún fellelkcsü!Yc azon nemes mozgalrnan, 

lllelynck mulménye „ a magyar orrosok és természetvizsgálók" váro

sunkba - 11agygyülésök 1negtnrtásftra Yaló incghivása lett és J.nin<len 

szakmába nírosunk közmüvelődésérc rnnatkozó bunírkodások és tmlu

múnyos kutatások credményeillck közzétételci határoztattak cl, bennem 

is felmerült azon eszme, hogy hason irányn inditnínyt fogok a „dehrc

tzen biharmegyei testület" ugyanazon évi kiizgyülésénck benyujtani, 

mcglén~n gyözödn·, hogy - ösmen-e tisztelt tagtúrsaim t'.•rdcklődését 

ügyünk minden mozzanata iránt - ha egészben nem is, de részben 

rnlószinülcg cl fog fogadtatni, annál is inkább, minthogy cgyidejiileg 

testületünk fcnállása XXI-ik éve is ünncpclhetö lecncl; - és teljes 

örömömre szolgált tapasztalhatni hogy t. tagtársaim ügyszeretete még az 

én buzgóságomat is tnlszárnyalta és inditnínyom teljes épségben el

fogadtatott. 
Ezen esetre már inclitv:inyomban is hangsulyoztam, hogy tisztelt 

iigytársaim támogatása nélkül - mit most utcílag a mü befejezésével 

azonban be kell Yallanom, hogy sajnosan kellett nélkülöznöm*) - ezen 

terhes munkát alig leszek képes, ugy, mint azt magamnak képzeltem -

bcfcjezhetni, - és valólmn nem tudom, lm rnjjon hclycscljem-c t. 

tagtársaim azon tulságos bizalmát, minek folytán ezen mü elkészitésévcl 

„szerkesztésével" csekély személyemet mcg·bizni bátorkodott. Arról 

ugyan meglehetnek győzödvc, hogy sem szellemi, sem physikai förad

-súgot nem kíméltem a reám bízott és általam talün elhamarkodottan 

clválalt közérdekü kötelességem hü teljcsitésérc; ha azonban a mülJcn 

hiányok merülnek fel, - mert hát egy kész müvet mindig könyebb 

birltlat alá venni, mint alig kipuhatolható, részben nem is található, 

·:~) Egycdiil 1'rnjunovics Ágoston ur volt szivcs a n1iivet1 uyo1natás clütt :'tt

vizsgálni1 iucly tökéletes helyeslésével találkozott. 
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vagy szétszórt anyaghalmazból, annak áttanulmányozása után azt meg
változtatni, hol kipútolás vagy rüv dités által, ujttbb források után 
kutatni és az egészet egy a czólnak 1negfclclő foru1ába önteni - ez 
esetben kérem az illetökct biráhttnlmt legszclidcbben tenni és tekintetbe 
venni, hogy ezen mii csak mintegy kézirat gyanánt ügy társaink hasz
nálatára, ncu1 pedig a nagy közönség tudonuínyos birálata alá Locsátús 
czéljábtíl készült; és ugy nekem indit\'ányom benyujtásakor, mint a 
közgyiilésnek mikor azt elfogadta, az lebegett szemeink előtt hogy rnjha 
ez lmzditásul szolgálna édes hazánk többi egyes mint testületeket 
képező g,yógyszcrészcinck, és ők is rürid időn gyarapítanák „a gyógy
szerészet történetét i\lagyarorszúgon" hasonló rngyis inkább jobban, 
czélszeriibben és kimeritőhhen szerkesztett miivel, mely időYel pontos 
adatai folvtún rna 0 ·{tt C"\' orszáo·os 0·1'<i•n·szerészettörténetté" kinő-

" ti o„ '' b b~ · oJ 

hetné az utókor ép oly élvezetes mint utmutató tájékozására, - mert 
a mint egy csepp viz, legyen az bár tühb millió is, egyenként szétszórva 
a nagy n1inc1c11séglJen nyo111 nélkül elpárolog; elenyész, ugyanaz egy 
nagy tömeggé tömörülYe, tengert képez, dúló viharolrnak ellenáll, és 
képes nagy hajókat biztos réYbe yezetni; épen igy nem képes egyes 
ember sernrnire, Yagy számba sem Yehctő csckélységre, szemben a szak
rnánként a testületté tömörült társasággal, mert csak ez képes vitllretvc 
erős sziklafalat képezni, és daczolni a sok mindent clseprő áramlatok
lrnl, és csak ez képes csak a testületek hirntvák a fel-fel merülő szik
rákat a polgárosnltsúg és a tudomány biztos rérében mindnyájunk közös 
édes anyja ölében lánggá fejleszteni és a közjó előmozditásúra fennen 
lobogtatni. 

Én is fáradságain1at 1negjntal1nazva fogo1n lt~tni, ha ez irányban 
sikerült t. ügytársaim figyelmét felébreszteni s hasonló munkálkodásra 
utat tönc, azt jt\rttá, s országossá tenni. 

Inditott még más részről ezen mü szerkesztésére, két évvel ezelőtt 
a nagyYárndi közgyülésen észlelt egy két tagból álló ellenzék magatar
tása, czélom tehát ez ellenzéket meggyiízni; s azt hiszem sikerül is azon 
egy-két eltérndt tagtársat ügyünknek Yisszanyerni s befogják látni, 
hogy épen a vidéki gyógyszerészek érdeke a testületben Yaló élés, mig 
mások fánuls:ígai gyümölcsét ők már leszedve élYezik azon neluíny 
forintnyi éYi tagdíjért minclen más egyéb tényleges fáradtság nélkill s 
ha ezen haszonélvezethez hozzávesszük még azon s.)k jótékonyságot, 
alapitrányokat, mik ezen jegyzőkönyvi kiYOnatokból s pénztári ki-



mutatásból kitiinnek, a mi egyszersmind mutatja, hogy nem az önzés, a 
tagtársak ki zsákmányolúsa volt a czél, de uttöréseket tett a testület, 
melyek folytán az utókor létele, fcntartúsáérti haladás iránya ki van je
lelve és az „önálló gyógyszerészet" alapköve letéve. - Képes volna-e 
erre egyes ember'/ nem! és ismét nem! s megvagyok győződve, l1ogy 
ha utódaink csak a közel jövöben is ily buzgalommal karolják fel ügyün
ket, és az ország gyógyszerészei! hasonló szellem lengi át, ugy már rö
vid iclőu mcgnlósulva látandjak, mindazt melyeket mi még csak most 
olwjtunk. 

Szükségesnek látom itt felemliteni, hogy a tárgyak sorrendjéu az 
eredetileg benyujtott „ bevezetés-" ben kifejtett progmmm ellenére cse
kély lényegtelen változást kellett tennem, mert irás közben ]{ittam azt 
be, a mivel c!Öbb csak a tcl'Y hirtelen elkészítésekor még nem lehettem 
egész tisztán tájékozva, hogy pl. a jegyzőkönyv már magábau miud tar
talmazza ugy a rendeleteket, szerződéseket, s más ily általános köriil
ménycket, mik különben elnökünk buzgósága folytán egy külön „rende
letek könyve" czimli könyvbe általa elleni\rzés s netaláni elrnszés cse
téui elővigyázatból sajátkezülcg bcirn\k, ugy hogy ezek folytáu a prog
rammba felvett Y-ik pont. A) részét, daczára, hogy az által rpcn az 
ismétléseket akartam elkerülni, most épen czeB czélból cgészcB ldha
gyandónak láttam. 

Továbbá az I pont, mely a „gyógyásza~ a régibb idlik
bcn" foglalj11111agáhau, igen csekélységgé olrad le, részint at1atok 
hiánya miatt, részint mert a feltalálható keYés adat az egyes gyógy
szertárak történehnével szoros összcfüggéslJcn látszik lenni, hogyha azt 
az I. pontban irnám le, a gyógyszertárak türténetén ejtenék csorbát, 
rngy ottan ujból fch·ételc által ismétléslJe kellene bocsátkoznom, a mi 
csak a mii hátrányára történhetnék. 

Egyéb a tervben kitüzött pontokat, ngy azok sorrendjút egészen 
megtartani, s csak a L\:. és X. pontot szükségesnek láttam felvenni. 

A VIII. pont alatt a „ k ö B y v tár" tartalom vtLn a használhat{Lsi 
szaMlyokkal együtt, mely most már - mint eddig is, minden tag ren
delkezésére áll s miután most igy rendezrn s kinyomatrn saját kézi 
szükségletére mindenki kényelmesebb betekintést nyer: ohajtandó 
volna; hogy az rendeltetéséhez képest használtassék is. - D 4. sorszám -
alatt 246 kötetből áll, mindenütt kitüntetve a beszerzés módja, s annak ada
kozás utján tovább a gyarapitása a tisztelt tagok által szivcseB fogacltatik. 
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A IX. pout alatt a nP én z tár" kimutittás vau mellékelve, melyből 
meggyőződhetik mindenki, hogy testületünk kitiizött czéljának becsülettel 
meg is felelni mindenkor törekedett, mit mutat az is, hogy az összes bevétel 
egy harmadrésze csupán jótékony czélra osztogattatott szét, a másik két 
harmadrésze pedig kis részben beliigyeink fentartása, nagyobb részben pe
dig tudományos befektetésre szolgált s végre, hogy „n y u g d ij alap- "unk 
is szépen gyarapodik, bár nem a hátralei-ö tagok adakozásából - csak a 
szerény takarékpénztári kamatokból; - sajnos azonban, hogy ne mondjam 
megrórnndó, hogy a „ tagclij-hátr:íny" rornt évröl-éne szaporodik. 

A X. pont alatt a „ debreczcni" - "dcbreczen-hihannegyei" - és 
Jlált.1u. o. gyógysz. cgylet*)u „alapszalJá.lyaiu 1nint külön 11 f'U g g elé ku 
találhatók; ezek ngyan ercderi!cg a jegyzőkönyvben foglaltatnak benu, 
dc johbuak láttam itt azt kihagyui, s hálni külön mellékelni, minthogy 
ily hosszn tárgyak által az illetö jegyzőkönyvi rorntok rendkivüli, az 
áttekintést akadályozó te1jedelmct nyertek rnlna, mig igy az alapsza
bályok is önállóbban tüntethetők fel s kezelhetők a használatkor. 

Nehogy valaki a „nyngdij-alap" alapszabályait is keresse, fel 
kell crnlitencm hogy az nem létezik mert ennek alakul(tsa, csak az 
akkori "tcrrczct" alapján törtéut, az pedig 111ég eddig sen1 igy scn1 
móclositrn nem emelkedett énényre; hogy azonhan összefüggő áttekin
tést lehessen nyerni, az a következő pontok alatt szerezhető: Lásd 
„dchr. bih mcgx. gyógysz. test." jegyzőkönyYeibcn az l 8i 5-ik éYi 
közgyiilés '3 p. - 18iG-ik éYi közgyiilés 8 p. - 1877-ik évi köz
gyiilés 8 és 10 JI. 18 í 8-ik évi küzgyiilés 3 és 4 JI· - :i\Iiután azonban 
egyletünk '12 gyógyszertárból áll, és e czélrn még eddig l 8 tagtárs 
adakozott, és 1 nem gyógyszerész, hútorkodom ezen jótékony alap 
gyarapítását többi tagtúrsaim ngychuébe és pártolásába melegen ajánlani. 

1
/ égül 1nég az egész n1unka használatát rcndkirül künnyitö a 

könyv lapjaira utaló „ tartalom-" ma] ellátni szükségesnek találtam, 
még pedig a hennfoglalt tárgyalások kelete szerinti sorrendjében, mert 
csak igy lehet egyik-másik tárgyröl azonnal kimeritő tmlomást szerezni, 
mi végett külünben az egész künyYet át kellene lapozni. 

Kelt Dcbreczcnben l 88'.l. Január hó 25. 

Dr. ltóthsclmek V. Emil. 
'

1

') Ezen inü nyonuís nl{t vételekor jutott tudon11íson1rn, hogy ezen czin1 11 l\[n
gynrorsz11gi gyógyszerész cgylce'-rc vi'lltoztntott át és m1'ir a 11 függclék-"bcn is 
ennek rnódositott alapszabályait közlöin. 



BEVEZ:ETÉS. 

Folyú 1880-ik év telén a „debr. on.-gyúgysz. test." kezdeményezése 
folytán egy oly mozgalom indult meg· városunkban mely ha nem is kor
szakot alkotó, de minden esetre igen nagy l10rdercjii, és ugy vúrosunk 
lakossága ulint annak hatóságának a tudo1núIJyok iránti hő szcrctctéröl

1 

p:\rtolúsáról és áldozat készségérül tecnd tanusúgot a jelen és utókor 
előtt. Mert azon magasztos eszmét - mely a tlellr.-on -gyógy. tcstn
lct-" bcn megrillant: hogy 1882. érre a "Magyar onosok {s természet. 
vizsgálök '1 XXL évi nagygyülésük incgtartú.sára Dclircczcnbc hi rassanak 
meg, és hogy ezen alkalomra vúros1rnk .kies szakférfiai últal a tenné
szct-tudo1ná11yok, Yárosnuk és környékért• vonatkozó n1inden úgai egy 
„ l\lonograhia '1 czin1ü n1ühcu L'gyPsitvc a 1ncgjclc11cudö tagok küziHt ki~ 

osztassanak -- a Yúrosi hatóság is n1agúérú tette: és 111úr f. hú i\tájns 
13-án tartott küzgyülésc11 egyliangnlt1g elfogadta és a kültsl•g Yisl'll":-it el
vállalta. 

Itcá11k n1iut gyógyszerészekre tl'hát n1ár ezen nl\{uuogrnpliia" l!S 
annak tartahnát tecndii szaknH111k(tk egyik Yagy 111úsik ilga, tülJU(~ ue111 

Yár sem szellemi sem auyngi tekiutctben clrúllalúsra, uwrt tevék azt 
uállunlrnál már szakarntotttibh kezek, és egy rngyouos rúrns. 

Hanem nílna azért a gyúgyszerészclrnek is dc külüniisen a „dehr. 
Lih.-1ncrryci <r\·óo-,·sz .. testületnek" C"\' l\Jo110°TH[)hi{lJ·a tnc}y a QYÓ!lY-u b„ b„ <:'>.J b„ „ b ) " ,_, .„~ 

szcrészcknek 1nint ilycucknek eddigi, -- ngy hajdani elszúrt. 1nagányos 
mint mostani tcstíileti életüket, - városunkban a legrégibb időkben 

fellépett nyomai óta a gyógyszerészetnek - magálm karolrán az 
összes „ált. n1ngyarorsztíg gyög·yszcrész egylet" III. ker. 4 járúsáhan 
lcYÖ gyógytúrakat is - tárgyalná. 

Megvagyok rólla győződre hogy egy ilyen munka üsszcállitás(tt, 
kinyomatását, a megjelcnendő tagok kiizütti szétosztástít és az ezekre 
cső kiiltséget, ezen tck. kÓzgyülés, - melynek tagjai csupán gyógysze
részek épp ugy cgyhaugnlag magáévá tecndi mint tette azt a kiilö:11böző 
elemekből s nagyrészt a szaktuclonuinyoktól tárol álló városi küzgyülés. 

Az igaz hogy mostanhoz 2 é1' mulrn lcentl ezen gylilés városunk-

1 

j 



12 

ban, lehet hogy tán épen cgyidejüleg a miénkkel; két év sok idő, dc a 
teendő is sok, mert fájdalom adat eddig vajmi kevés áll rendelkezésünkre, 
tehát itt mindenkinek jut a dologból legalább annyi a mennyi az illető 
saját gyúgytárát illeti, de ezt alaposan lelkiismeretesen, és kimeritőleg 
meg kell tenni, és nem hiszem hogy valaki akadna kiben azon csekély 
fáradtság kiméletét el nem nyomná azon büszke öntudat, hogy „a dehr. 
biharmcgy. gyógysz. test." - mely eddig is az országban minden szép 
és jóban előljárt, és bátran kilehet mondani zászlóvivője a többieknek 
-- az első ki egy ily maradandó becsü- sőt gyakran használható fontos 
irányadó rnüvet bocsájt ki tagjai közzé melyről mindenki elmondhatja 
ii ncke1n is Yan részen1 benne.': 

Megmondhatom sőt kell is hogy megmondjam miszerint egy ily 
mii összeállitására sok adatok kellenek, a testület pedig ez időszerint 
nem rendelkezik egyébbel mint a debreczeni is nehány n.-váradi gyógy
szertár történelmével, s hogy annak összeállitása s anyakönyvbe veze
tése is egyedül páratlan buzgó tevékeny elnök Tamássy Károly urnak 
köszönhető, mert bár az „Alt. magy. ország gyógysz. egy!. III. ker. 4 
járása" ez idő szerint 42 gyógyszertárból áll, és ezek az anyakönyvbe be 
is vannak vezetve, de pirulrn emlitem fel hogy a legtöbb alá annyi van 
jegyezi-e: "adatok beküldése végett többször fclszóllittatott de mind 
ed<lig eredménytelenül." 

Uraim! tisztelt Collegáim ! ha ml aki eddig könnyen vette az ügyet 
kiakarom menteni, azt gondolva hogy nem látta sürgősnek ós szüksé
gesnek azon kis fáradtságot; de most! nem szabad habozni, és tudom 
nem fogják engedni hogy e miibeu is a fentebbi jegyzet álljon adat he
lyett - ki ne óhajtana egy-egy levelet füzni azon koszoruba, melylyel 
kedves vendégeinket meglepni aka1juk, s mely koszoru hervadhatatlan 
leend és testületünk tevékenységéről a késő utókornak is buzdító pél
daként fog virítani. 

Azon elvből indulva ki, hogy a jó ügynek inkább árt a sok rábe
szélés, és meggyőződve hogy senki sincs ki ennek fontosságát át nem érezné, 
áttérek azon tervem közlésére, mi módon képzelném czélszerünek az 
összeállítást, hogy az épp ugy a multrn nézve érdekes, mint a jövőre 
irányadó lehessen, felkérve egyszersmin<l igen tisztelt tagtárs urakat 
felolvasásom után müYem gyar16ságait jobb útmutatásokkal helyesebb 
irányba terelni. 
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Cúm: A „DEBRECZEN-BIHArl MEGYEI GYÓGYSZERÉSZ TESTÜLET 

tÍI,T. MAGY. ORSZ. GYÓflYSZ. EGYJ,ET III. KEil. 4 .J,\ll,\S 

GYÓGYS:Z:ERTÁRAI, 
TESTÜLETE, és EGYLETENEK TÖRTENETE ALAPITÁSUK ÓTA. 

A ,IAClYA!l OH\'OSOK és TErrni::szET VIZSGALÜK 1882. EVBEN DEBRECZENllEN 

TARTOTT XXL NAGY GYÜLJ~SE Al"KAL~ÜBÜL 

KI.ADJA 

A DEBR-BIH. J\illGYEf GY(>GYSZ. 'I'ES'I'ÜLET. 

B1wezctés: Ez állana cze11 inditránybúl és jelen gyiilésiink erre 
vonatkozó nhutározatábúl. t< 

A /arta/0111: Allana a körctkczü föosztályokhól: 

I. RÉSZ. 

I. A gyógyászat Delircczenbcn és N.- Ycíradon a legrégilib időktől 

lehetőségig okmfoyok adatolásúrnl, süt ha érdekes adatok szerezhetők 

akármely más vMosában is cgylctünlrnck. 
II. A „debreczeni gyógyszerész testület" gyülésci, és az azokban 

előfordult nerezetesebb körülmények felemlitésc. 
III. A „debreczen.-bih. megy. gyógysz. testület" gyülésci és az 

azokban előfonlult ncyczetcsebb körülrné11yek felcmlitése. : 
IV. Az „Alt. ·nwgy. orsz. gyógysz. egy/. III. ker. J júr." gyiilései, 

és az azokban cliifonlnlt nevezetesebb küriilményck fclemlitésc. 

II. ItÉSZ. 

V. Egyes gyógyszcrtlÍrak története f'elcillitások óta. 

Ez ismét a következű alosztályok!Jól állana: 
A) Altalános körülmények és rencléletek a melyek ugy is minden 

gyógyszertárra egyenlően kötelezők, nehogy az egyeseknél ismétlésekbe 
kellessék bocsátkozni. 

B) Ermes .'J.'f<Í.fl!fBZertlÍral" tiirténele. Hogy ez teljesen kimcritő le-
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gyen !Jár ha röYiden is, a kürntkező adatok szükségesek és melyek a 
tisztelt tagbírs urak által pontosan bckiildendők lennének!!! 

1) A gyógyszertár czime? és TilÍ adta erre az ideát? 
2) A gyógyszertár fclállitására vonatkozó folyamodása az illetőnek, 

és az engedélyezési válasz másolatokban. (Ha nincs tulajdonálmn a városi 
lm"éltámk!Jól kikeresendő másolatban.) 

3) A megnyitó visitatio jcgyzőkönyYi másolata (mint fcnte!Jh.) 
4) A felállítás óta történt birtok változás, adús1·cvés rngy örökség 

utján rnlamint ezen nlltozúsok pontos datuma, 
5) Iteal vagy személy jog kimutatási okmírny másolata. 
G) A tulajdonosok névsora és birtoklúsi ideje a felállítás óta. Ha 

írott adatok egyátalán nem találhatók fel, azon esetben a fentebbi pon
tokra a feleletet magálm foglaló emlékezetbeli leírás is elegendő! 

YI. A jelenlegi tagok áttekintő névsorozala gyógyszertáraik hclyr, 
czime és felállítása idejéHl cllátrn. 

III. RÉSZ. 

Y IL Nckrolog, a "dcbreczcni gyógysz. test." megalakulása óta 
elhunyt tagtársainkról. 

VIII. Könyvtár jegyzék mely az 1882. év Január hó 1-én levő 

birtokot kimutassa. Legelő] a használliaüísra Yonatkozó módozatok 
alapszabályát. - Azután: az egyes mi'tveket: C z i m-, Szerző-, 
Kiadó-, i:;yszúm-, Kötet szám-, lJ eszcrzésiár-, Yétetett-é? 
rngy ki adományozta, m el y é v h e n ?-, rom tok szerint osztályozva 
és fclsorolrn, hogy az ily módon hasznúlhal<ívít vúljék, rnítsrészt pedig a 
kiumtatandó púlllíLk után indnlrn aunak gyarapittisára linzdittassanak a 
tagok. 

JX. Pénztári kimu/a/IÍS, 
_..'\, J?figgelék a ,

1
clc1Jreczc11i" ~- "dt~hrcl·zc11-1Jihar.-1nrgyei gyúµ;y

szerl~Sz testület': és nz „:í.lt. 111. o. gy. rµ;yl. ~: al:qi:-:zahályai. 
J2s 1.'f[tiil Tar/11/0111. 
:Nözctl'Bl szerint (IZ Yolna tehát az anyag n1i f('l dolgoz:isra Yár, és 

azt hiszem hogy ennél alkalmatosabh tárgyat, - mely mintegy kiegé
szítő részét képezné a városi J\Ionográphianak - tcstiiletüuk alig YtÍ
laszthatna, és mely által nemcsak '' tagok kiisziinctét kikre tnlajtlonké
pen ezen mü bírása nélklHüzhetctlen, dc általában az ország iisszes 
gyógyszerészei cliismcrését kivil·hatiuí. 
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i\fost tehát van szerencsém a tok. küzgyfilést kérni, hogy méltóz
tassék: 

1) Ezen inditrányomhoz érdemlegesen hozzá szóllani. 
2) Elfogat.!ni az inditványt és ~z esetben határozni a felett hány 

pé!d(uiy nyomassék? ingyen kiosztandó rngy a beszerzési árért'! 
3) Elrítllalni u kiállitási költségeket, akár egyesek hozzá júrulása 

folytán, akár a testületi pénzt árból. 
4) A mü összcállitásárnl kebeléből egy vagy több tagot mcg\Jizni, 

kiknek legelső feladatuk lenne, ezen inditványt az összes tagokkal kö
zölni és felkérni az őket illető tudösitás teljesitésére. 

Végül pedig szives figyclmükért köszönetet mumlrn rnn szcrcn
l'sérn n1agau1nt ajánlani 

a tekintetes közgyülésnek 
Dehreczen 1880 . .Május 20. 

teljes tisztelettel alázatos szolgája 

Dr. Róthsclmck V. Emil. 

1880. 1Jiáj11s hó .2!1-én Debrcczcnl1en tartott kiizggii/és jcgyzíikiinyvi 
kivonata mint „határozat" ezen indilvángra. 

7 pont. Inditvúny a magyar onosok és természet rizsg·álók 1882-
dik évben De\Jrcczenben tartandó XXI. évi nagy gsi"ilése alkalmúbúl 
szerkesztendő "Debr. bih. m. [J!fÓgyszerész test." és az "Att. m. o. !/!!· 
Cij!fl. III. ker. 4 jár." gyógyszcrtcírai-, testülete· és egyletének tiirlénet6 
fcld/lilcísuk óta," czimü müre, elötcijeszti titkár Dr. Ilöthsclmck V. Emil; 

. hogy ezen inditníny (t]talúnos helyesléssel és clösmcrésscl fogadtatott, 
és hogy tekintettel nz indokra ezen mii üsszcállitása, rnlólmn sziikst">
gcs, annak végén kitilzütt kérdésekre küvetkczü határozatok hozattak: 

1) Az indítvány épségben y{l]tozatlanul fcnntartanrló. 
2) Elfogadtatik és ezer példányban rendeltetik kinyo

matni ; a gyülésre rnegjclenendő onos· és gyógyszerészek 
kiiziitt ingyen kiosztatni, elöl pedig szeretett elnökünk arez
k<',pe melléklendő akár fénykép, akár kő vagy fanyomatban. 

• 

1 

l 
l 
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3) A költséget a testület pénztára visclendi. 
4) A mü üsszeállitására, szerkesztésére indítványozó 

kéretik fel, - (ki azt csak ugy fogadta el ha tagtársai által 
kellő támogatásban mfü· (l legrüvidebb idő alatt részesiilend) 
sőt utasittatik már a jöYŐ évben K-Váradon tartandó küz
gylilésen a miiből jelentékeny részleteket bemutatni.*) 

·~) Lásd tov:tbhú hat{trozntokat: J.\. <lcbrcczcn-bihar-n1egyci gyógysz. test. 
1881-ik évi ~I{ij11s lG tartott közgyiil{!s jegyzőkönyve 3-ik pontját, és ISBl-ik 
évi Novcn1hcr hó 21-éu tartott g-yiilés jegyzőkönyve 2-ik és 5-ik pontjút. 

_.....,.. .. .,___ 

• 



I. RÉSZ:. 

l rí ,.g)1ÓgJ 1dszat•• Dcbrccze1tbc1t, 1\T.~ f/drado1t, és vidéká1t. 

l /. „4 "dcb1"cczcn,i g)1Óg)1szcrész test1?!ct,1' 

I I !. A „dcbrcczm-bi!tarmcgyci gyógyszerész test illet," 

f f,: „4z „tf//aftÍltOS 11zag)'ttrországi g)'Óg)'S.'JCJ"észck eg)1feft, 

I J !. kcriilct 4-ik járása" 

GYÜLÉSEI. 

··~~~·· ~~ 

GYÓGYSZ. TÖltT. 2 
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A „gyógyászat'' Debreczcnben, N.-Váradon és viclékén a legrégibb 

idöktöl. 

1 .. Mytlwloyiai korszak. 

Ha mcgbizutúsom arra szólott rnlna: hogy „ a gyógyszerészctröl a 
régi cgypto1niak, görögök- vagy rón1aiaknál" hjak, 1nunktun bizonyúra 
határtalanul kii11ycblJ és elég tc1jcdclmcs is leend, mert erre már rnnnak 
adatok és sok kitünő férfiak érdemesnek tartották az „ ékin\sok" „ hy
croglyphok," és „ papyrus" tekercsek titkaiból az erre Yonatkozó rész
leteket is napi-ilttgrn hozni, dc szájhagyomány -- mytl10s - utjáu is 
Pgyik korszakról a másikra szállt; a mily künnyü rnlna tehát a táYol 
keJ„t u. n. „orrns-gyógyszcrészotfröl" imi, <;Jl oly nehéz az hazúnk, -
dc még inkúiJb mcgyénkéri'1l, tlaczár:i, hogy alihan élünk; nwrt nincs 
clegcndö adat és anyag, mi feldolgozásra alkalmas volna és ez irányban 
tett sok kutatásaim eredménytelenek, ugy hogy hc kell rnllanom, hogy 
épen ezen legérdekesebb rész a leghiúuyosabb. 

Biztos adatok hiányában képzelctünlmck vissza kell hcnniinkct 
Yinni egész a jóspapok, táltos, hoszork(lllyok és garaboncziás diákok 
illcjébc, kiknek hivatala, titkos foglalkozása és mcllékkcrcsetc knrn
zsolással és embertársaik "javára" rnló törckcllésscl cgybckütvék, -
tninthogy a kuruzsol{ts is gyógyitás a nul.ga nctnöbcn. 

„A boszorkányokban való hit Yalamcnnyi őspogúny 

népeknél feltalálható, - rnllásuk természeti rnllús, isten 
tiszteletük a természeti erők istenitése, - szcmélyesitésc 16-
vén, mindenütt voltak jó és rosz akaratu isteni lények, a jók 
jóban, a roszak roszlmn részcsitctték az emberiséget. Dc kü
lüuöscu a tündérek, e kinllólag női, anyáskodó Yégzct intéző 

lények rnltak azok, kik jú vagy rosz Sl.Cözélyük szerint, lút-
2:r: 
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tatlanul, csodás, természetfeletti módon jót vagy rosszat esz
k(jzölYe, folytak be az cm beri cselekvényekbe. - E tenné

szetfeletti főbb lényeknek, istenségeknek, tündéreknek, aztán 
hitnézetök szerint megvoltak a maguk képviselőik, szolgáik 
is e földön, a kik nekik, mintegy barátaik, meghittjeik vol

tak, hová a papok és papnők, mint jósok-, jel-, betü-, ének 
tudók stb. tartoznak rnla. - Teendőik közül némelyek férfi-, 

mások nőket illető tisztek voltak, azért a férfi papok mellett 
minden ősrnlhisban ott találjuk a női papokat is. A férfiakat 

közönségesen a had s csaták nyugtalan ügyei, a házi és nép

kormányzat, a birói tiszt, a földmívelés és nyájtenyésztés 

gondjai foglalák el, ngyan ő belőlük kerültek ki a főpapok, 

az :ildozatintézök és bizonyos szerepkörben a jósok is. Dc 

már az orvosi teendők, a titkos erejii füvek ismerése, sze

dése, belőlük orvosságok főzése a betegek ápolása, gyógyí
tása gyöngébb nemiiknél fogva majdnem kizárólag a nőkhöz 

tartozik rnla, ők ápolák, gyógyitgaták a betegeket ők hegesz

ték, kötiizgeték a sebeket, ők késziték az irokat, iraltak, ken

tek, fontak, szőttek, varrtak, ábrákat himezgettek, sok hc

lyiitt irúslmn és 1inekben is gyakorlottabbak lehettek, sem 

mint a férfiak. Ihlettség-, lelkesedés-; :íbránd szülte jósla

tokra, eliiérzctckre, előrelátásokra pedig már csak ingerlé

keny képzelő tehetségöknél fogva is képesebhck voltak a 

férfiaknál. 
A dolog természeténél fogva ily magasztos teendők 

végzésére kiválólag fellengző képzelő tehetségü, ihlettségre 

fogékony s a nagy tömegre ugy szellemük, mint külső meg

jelenésük fensége szépség és biib:íjárnl egyaránt hatni képes 

fiatal, szüz hölgyek voltak hirntva, kiknek egész lényük mint

egy akaratlanul is azon női isteni személyeket juttatá eszébe 
e népnek, a kiknek itt képét Yisclik rnla, - s csakugyan 

mindenütt ilyeneknek találjuk őket s számos egyenes bizony

ságok is hozhatók fel a mellett, hogy e tiszt csupán csuk 

ily szüzek által gyakoroltattak a régi népeknél, elannyira 

hogy hirntaluk csak bizonyos életkorig· tartott, azontul ]ICdig 

képteleneknek tartattak reá. 
Igy történt aztán, hogy családi körön kívüli természet-

1 

.! 

l' 
~ 

1 



21 

Icu állapotukban a jobb, gyöugédchh uői és emberi érzés ki
lmltával az általuk egykor gyakorolt jóslás, varázslás, kuruzs
lás, gyógyítás folytásában kerestek menedéket, .de azt nem 
többé az isten tisztelet körében, oltáraik mellett, hanem tit
kos, alattomos utakon lizYC s jó haszonért bünös cselekmé
nyektől sem irtózva ; az ilyenek aztán a titoktartást igénylő 

aljas, rosz ügyekben a világosságot futó cselszörésben, a 
hozzájok ártani kívánó szándékkal folyamodóknak mindig 

készek voltak segédkezet nyujtani; így lőn aztán, hogy mos
tani egész ténykedésük amaz előbbi, sok tekintetben józan és 
áldásosnak tekinthető helyébe, vétkessé, kárhozatossá, i-észt 
hozóvá vált, s minthogy most már kizárrn az istenség tiszte
letéből nem a jó, hanem a gonosz főbb lények, szellemek ne
vében űzik vala gonosz játékukat: müköclésük isten tisztelet
ből ördög szolgálattá lett. Ily állapot foglalhatott helyet a 
legtöbb pogány vallásokban, még azok virágzása korában; 
midőn pedig a pogányság a keresztyén hit feJyételével háttérbe 

szorult, az azt tilalmazó törvények ellenére folyvást élt s fenn 
mit még s nagy részt feledésbe ment állapotában is, titkon 
bár, folyvást gyakoroltatott kevés számu fenmaradt hívei s az 
uj tantól eléggé még át nem hatott számos félhirei által. -
Igy lettek a papok, s áldozat intézők (táltosok) - biibájt-üző 

titkos ·gonosztevőkké (malefici); a jóspapnők életüket jövendő 
mondás és cselszöYésscl tengető boszorkányokká (pithonissák); 
kikhez azonban a megszokottság, az ősi, nemzeti szokások
hoz rnló természetes ragaszkodás az uj úllapotok által meg
sértett köz- és személyes érdek-, vakhit, tudatlanság, nyomor 
és vétek még sokakat vonzott. S íme ezek által tartatott fenn 
az ős vallás nem egy becses töredékes maradványa né

pünknél is.'*) 

„A kuruzsolás a babonák leg\'Cszedelmesebb faja, amely 
több bajt okoz a világon, mint a mennyit a mostoha tenné
szet okozhat, mert a mibe rosz ember ártja magát, az ugyan 
tíz ördög munkájával vetekszik; ·és korántsem volt a régi 

*) Barna Ferd. „ Ösvallúsunk kisebb isteni lényei, és {tldozati szertartásai. i: 
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lJoszorkírnyok tehetetlen átka olyan veszerlelmes az emberi
ségre nézve, mint a boszorkányok átkozott tunitnínyai „ utó
dai, a szegény ügyes bajos népnek egypticus csapása, a „ lm
rnzsolók." -- Annál Ycszcdelmcscbbek pedig ezek, mert a 
szegény embernek, különüsen bajában, betegségében, megrög
zött bizalma van a kuruzslók, a jarns uszonyok, a búba dok
torok iránt. 

Ezek istentelen kezére bízza, a maga, apja, anyja és 
gyermeke egészségét és életét; orvost és patikát elkerül, s 
mig beteg marháját legalább a gyögykoYácshoz nzeti; saját 
bajában csak a lrnruzsolók babonás kotyrnsztékát szedi, 
egészségét és életét tito!dcljes níolrasások s ráimádkozások 
oltalmába ajánlja. 

Ugy Yéli, hogy orYos és patikánál a rá itnádkozás inégis 
csak olcsóbba kerül, pedig az a fél font szalonna rngy húj
llarab; vagy az a kis szakajtó lisztccske, a mibe n kecsegte
tést számítják dc sokszor drágábh pénzbe kerül, mint egy 
egész ártány. Mert nem hiában szokás-mondás, hogJ a beteg 
ágy kút szí~jjal eszik; dc a jarns asszony még másik két szá
jat is kurnzsol hozzá. 

Ila aztáu a Laj rá olvasásra: 1negkcnegctésrc nen1 tágit; 
Yégre aztán ráfanyalodik a beteg atyánkfia a yáJ'osi doktorra 
is; ha11e111 annak nHir nc1n igen van egyéb dolga 1ninthogy 
a beteg szemeit befogja. Ez meg aztán jó viz a kurnzsoló 
malmára, mert „a kinek az Isten idejét elhozá, azon már nem 
segít a doktor meg a patika sem!" 

Ilyen a korlátolt elméjü ember eszejárása ! 

Pedig ellwzá ám a beteg idejét, nem a jó Isten, de a 
kuruzsoló kencze-ficze; s az a bünös hanyagság, a melylycl 
a mi népünk szerencsétlen betegeit annyiba sem Yeszi, mint 
az utolsó iga vonnó barmát. 

Ez az oka aztán, hogy talán egy ország sinc:sen a rilá
gon, a hol annyi kurnzsoló n1egélnc egy rakiíson n1iut nálunk; 
s egy nép sim:s a Yilágon, mely annyira bolondja lcm1c a ja
rns asszonyoknak, mint a mi népünk. -· Es ez csak mindig 
a nép értelmetlenségére mutat. - i\Iert csak értelmetlen eme. 
bort lehet egy kis titkolózással, ismeretlen hókusz-116kusszal 
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annyira elfogulttá tenni, hogy azon a réven vizrc lehessen 
vinni. A titkolózúshoz pedig a kuruzsolók mesterül értenek; 
hisz kenyerük ! 

Azt állitják magukról, hogy titkos tudományukat, a 
mclylycl nemcsak mindenféle betegséget meggyógyitani, dc 
sőt embert, állatot megrontani, és akárkit bübájos itallal meg
babonázni is tudnak: apáról fiurn szokták örökölni; még pe
dig ugy, hogy akárhány testvér közül is csak egyetlen egy 
lehet ablJan avatva, mégpedig rendesen a legnagyobb, mert a 
tudománynak csak ugy Yan ereje, Irn csak egy élő gyakorolja. 

Hogy a titokzatosságot emeljék, azt állitják, hogy azt 
valamelyik ősszülejök valami hires boszorkány mestertől ta
nulta; vagy valami égből jött írásból szedte össze; s annak 
titkát átok alatt cl nem szabad árulniok. 

Ugyancsak rejtegetik is a kenőcs készités módját, meg 
a ráolvasások szavait; ha gyógyítanak: a kenőcsöt észrcYé· 
te! nélkül kenegetik s a ráolvasás szavait csak mormolják. 
S lm valaki megkérdi a gyógyitás módját, azt szokták 
felelni: „minél jobban kérdezik, ann:ílinkább használjon!" 

Természetes, hogy nagy okuk wu a titkolózásra, mert 
ha a nép megsejdithetué, hogy miféle undoritó kenőcscsel 

kenegeti betegségében a kuruzso ló s miféle kotyvasztékot 
itat meg vele az orvosstíg révén; meg miből áll az a mor
mogva elmondott varázs-imádkozás: bizony hamar felkopnék 
az álla a csoda-doktoroknak. 

Dc egyuttal meg is szabadulna az emberiség egy lm
lancstól, mely két kézzel s tiz körömmel kapaszkodik a sze
gény ember nyakába; - s rnig egyrészt eret vág az ugyis 
sovány zseben, más részt nem egy esetben czinkossá teszi a 
hozzá folyamodót a lcgszörnyübb bünökbeu; hogy ha bajba 
kerül, legalább mást is bajba ránthasson. 

Nehány éYc Debreczcnben fölfedezett a rendőrség egy 
lmruzsoló konyhát, igazabban mondva: egy pokol konyhtít; 
mert az csakugyan ördögi tüzön főtt, a mi onnan kikerült. -
Volt ott emberi koponya, a min még a lrnj is rajta volt, a 
vén banya halottakat vett a temető csősztől s annak csontjait 



24 

kiégette -- orrosságnak, volt ott száradt kígyó, Léka, egyéb 
undok féreg;. halott körmök, akasztott ember madwga és 
haja, meg a jó Isten a megmondhatója miféle sok szörnyii 
szerei a pokolbeli patikának, a mikből enni és inni, meg ke
negetni Yaló készült a szegény embereknek. 

Hanem hát nem mindenütt fogják ám meg ilyen szeren
csésen az ördögöt; s miután a nép nagyban pártolja a jaYas
doktort, hát biz ott még sok atyúnkfi{rnak be kell szedni ezt 
a sok jó föle on-osságot, addig mig annyim rnegokosodik a 
szegény ember is, hogy a drága pénzeért legalább kígyót, 
Uékát., akasztott cn1licr kör1nét - u1eg 11c1n eszik. l)cdig ki
zárólag ols félc g,Yógyszcrci rannak a kuruzslóknak s ha 
egyik-másik - csakhogy tessék-lássék, egy kis arns szalon
nát, Yagy 1ncgrúgott sós kenyeret is használ a kurá.hoz; azért 
a legnagyoLL része a titkos gyógytárnak, még undoritóbh, 
mint a mit a debrcczeni jarns asszonynál találtak. 

Ez orrosságok aztán 1niudeufélc bajt gyógyitanak; ter
mészetesen egy-egy kis ráolvasással felcrcsztYc. ""') 

:!. Fejlődési korszak. 

Pár századdal előbb már a Cagliostro-félc kb talicskán rárnlorló 
házaló gyógyszerészek merülnek fel, kik későbben lctclepctlYc a borbély 
társulatot - mint ilyenek is - alakították. 

Tudjuk, hogy ez időben a gyógyszerész kezében az allöYii nem 
utolsó szerepet játszott, melynek feltalálása nem is oly régi, minthogy 
kevéssel Amerika felfedezése előtt türtént; hogy a nad{J!yozás, köpülyö
zés is részben az ő hirntala körébe tartozott; és hogy általában a recep
tet nemcsak elkészítette dc sok esetben „ Yégre is hajtotta." 

i\iindezekből bátran köYetkeztetjük, hogy hazánkban is - hova 
ngy is majd minden intézkedés és tudomány külföldről importáltatott -
mint külföldön, az orrns, a seborrns és gyógyszerész egy személyben 
YOlt üszpontositrn. 

Azon ősi idő után, hol ingyen, csupán felebaráti szeretetLől segi
tett egyik ember a másikon - a gyógyfüvekre valósziniileg beteg álla
tok ösztönből használása által figyelmessé téve - következett a papok 

*) Varga János. 11 i\. babonák könyve." 
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rnonupoliuma, ugy hogy ezt még a középkorban is sok zárdálrnn foly

tatták, mit mutat azon sok mai napig is font maradt titkos összctételü 

„ csuda tevő szentek" rngy „ zln'dák" után elnevezett gyógyszer. 

i\Iai nap is tudjuk, hogy majd minden ember gyógyitó is, mit leg

alább jó tanácsok ráerőszakolása által akar bebizonyítani. 

A betegekhez legtöbb esetben házhoz kellvén menni, a gyógyító 

ideje annyim igénybe lett véve, hogy a g}Ógyszcrekct, mit addig maga 

készített, már másra bízta otthon; - később már köriilbelől a római 

császárság alapitásakor ezen ))otthon Uolgozúk" is elszakadtak a nrcn

delő gyógyitótúl" felhalmozott teendőik és beszerzéseik után való járá

sok folytán, s csak ulint Yúgrchajtö és n1cgkészitő gyógyitók azaz sclJ

orrosok vagy bor1Jélyok és gyt'1gyszerészek 1naradtak együtt, inig végre 

az egyetemek felállítása áltat midőn már kimutatható tudományos elő

kévzettség is megkiníntatott attól, ki gyógyitani aka1·t, lett még· inkább 

rendezve ezen szakma. - A középkor sütét rajongó zaklatott rnllúsos

s:íga megsziinte után, kórházak fclállit!tsa folytán, midőn az itt került, 

hullák mcgengedtcttck anatomiai szempontból bonczkés alá vétetni, a 

"')-Ú")'Szerészt a scborrnssal összetartó ka11ocs is lllC"'SZiint: és a "')-ó 0 ·i--
o t:" 

b ' b b 

szerészck mint csupán ilyenek „ pharmacopoeák" és joguk, dc sulyos 

kötelességek által is rendeztettek külön testületté az állam részéről. 

És csak ezután nagy sokára merült fel ismét az igy magukra ha

gyott gyógyszcrészckben a társulás eszméje, s 18-17-ben mPgalalrnlt a 

„ budapesti grcmium" 186 1-ben a „ dcl>reczeui gyógyszerész test lilet" 

mely l 86ü-ban „dchrcczcn-bihannegyei gyógyszerész testületté nőtte 

ki n1agát. 1874-beu pedig ,,az ált. inngy. orsz. gyógysz. egylete.« 

Igen sajátságos bcnyűn1ást tenne 111ost, ha egy oly régi gyógyszcr

túrba lépnénk: hol ellenkezőleg a mostani tiszta edényekkel, világos 

helyiséggel Mrki áHal látható kezelés mellett, a füsuly minél inkább 

mysticus, homályosabb helyiségre Yolt fektetve, melyben a sok csuda és 

szürny állatok, 11. nl. bagoly, denevér, kígyó, krokodilus és más ilyenek 

kellő ihlcttséget ébresztettek a belépőben; a helépő hely a rnlódi „la

borntoriumtól" "szentély-"től a bolthajtásról az asztalra lefüggő czifra 

rostélyzat által volt ell'álasztva s ahban titokszerlien készültek a „koty

rnsztékok". A felállitott tarka és czifra cserép edényekben a "beczuk

rozott cserebogár," „ olajba főtt skorpio," „ ezer l:ibu" sok "vadállatok 

zsiijai)" nIHl.rvtiJ szarv, u és n1ás egyéb ritka drága szereken n1int:. „n1u-

111ia," „gyöngyök," „ korállok' s „ arany nyeleteken" kiviil voltak a többi 



oly gyógyszerek felhalmozrn, mik ma nuír - hála a \'egytan előhaladott
ságának - csak a lJabonttk országúbn, tartoznak, - 1nig a csőre, uJint a 
puska, vállra vethető bőrtokjában, az ajtó melletti közel főhelyen függött. 

Ezen régi kor emléke maradnínyaiul tekinthetjük a még most is 
swkáslrnn levő sajátságos népszereket, mint: „ csikólép," „hangya 
lelke," „földi giliszta cseppek" „stincus marinus," „csuka fog," „füle-
111ilc sziv," "fü1:j zsir, u n kigyóf'utta kő," „liinbucz olaj," „nyul tej, 1' ,,sá
tán fü," stb. melyek, hogy okszerüleg helyettesittetnek, csak a beteg 
elünyére szolgáL 

Azonban, ha a régi kor homályos tudatlanságMl köretett ily eljá
rást, ngy a legujabb időben felmerült s leginkáhb Amerikából importált 
sok nycglcségck, szédelgés tckintctéüen sorakozhat.nak a régiek n1cllé, 
- mert hát részben az is igaz „ mundus rnlt deci pi, - ergo decipiatur." 

3. Tiirténeti korszak. 

A mi az egészség ügy feletti iirküdést illeti; régibb időktöl 
fogva tartott Dehreczen Yáros közköltségen gyógyszertárt, küriilbclől 
1670-J GSO. óta.*) 

A „seborrnsok" rngy régi nyehen „ borbélyok" társulata még 1586-
dik érben Báthori Zsigmondtól nyerte alapszahúlyai megerősítését, rende
sen S-9 volt azoknak megállapított száma. 1 í25-ik évben a tanács 
által is kiadott rendelet szerint. 

J\Iidőn 1772-ik éYben Csokonai Vitéz József a polgárok 
közé és czéhbe bevétetéséért folyamodott, a Yárosi tanács, a 
czéhmester meghallgatása után azt régezte: hogy miután 
1725-ik évben a tanács által kiadott rendszabály kilenczre 
szabta a borbélyok számát s annak szaporitása a Tanács 
tetszésére hagyatott; ez maradjon, s r61jon instáns, mig rn
lamelyik borbély meghal. 

Az orrosokról a városi óvkünyYben csak 1715-ik érben rnn elő
ször foljegyczn, hogy tiszti orrosul Fáber Fülüp állittatott évenként 
100 frt készpénz fizetéssel és szabad szállással. - 1814-ik éy!Jen a tiszti 
orvos ily utasitást kapott a nemes tauácstól: 

Mindent a gyógyszertárból Yegyen. A magáéból a be
tegnek ne adjon semmit. Az elöljáróság hire nélkül vidékre 

·=~) Isn1étlésck clkcriilésc n1iatt, lásd: az ::arany angyali: czitnii gyógyszer
tár történetét Del>reczcnbeu. 
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el uc táYozzék. \;-igyázzon, hogy az orvosok és gyógyszeré
szek közt jó egyetértés legyen s egymást ne kisscblJitsék. A 
beteget tul a rendén ne taxálják és é1;jék be évi fizetésükkel. 
Helyükbe menő l1etegtől két garast, szegényebb sorsu beteg
től egy és fél garast; ha pedig házhoz hirntnak négy garast; 
éji látogatásért hat garast regycnck. I\iilföldiek és nem pol
gárok két annyit fizetnek. 

1730-ik évben a hircs Segner János András pozsonyi fi hirntott 
meg tiszti orvosul, dc ez n1úr egy é1· mulva profcssomak ment Jénába 
és ott világhirü orrosi tekintélyre tett szert. 

173G-ik érben Buzinkay György mit a tiszti orros. - Késiibb 
Y eszprémi IstYán és Csapó J ózscf két hires tudós működtek együtt 
tiszti orrnsi minőségben egyenként 200 frt éri clijért. 

Ezeket 1800-ban Szentgyörgyi .József és 1802-IJen Zilahi Sámuel 
rálták fel. Szentgyörgyi Józsefnek 1832. érben történt elhunytáral 
Zsehők J ózscf köretkezett. 

Zilahy és Zscbök ellmlnín 1848-ik érben tiszti orrosokul Kain 
Albert és Tegze Imre nercztcttek ki. 

1861-ik érben Szántay .József és Szabö Gábor miiködtek; majd 
1867-ik érben Tegze Imre és Pallay l\Iiklós nílasztatú11ak cl tiszti orro
flokul. Tiszti scbészekiil pedig id. Dusóczky Pál és Kűmüres Antal. Du
sóczky Pál halála után Ujházi Károly lett városi tiszti sebész. 

1878-ik ériJcn Pallay j\Iikl1ís helyére a jelenleg· is müködö dr. 
Ujfalusi J ózscf nercztetett ki kórházi főorrosul ; - az eddigi főo1TOS 
dr. Tegze .Imre mellé. 

Nyilnínos közkórház Dchreczenben nem létezett, csakis egy a 
reform. rnllásuak részére rnló ápolcla, mig a katlwlikusok részére egy 
1779. Jul. 1-én készült el. 1865. óta az izraelita hitfelekezet is bir egy 
saját ápoldárnl. 

A nyildnos közkórház csak 1831-ik évben a nagy dwlera 
alkalmárnl úllittatott fel a tanács részéről, Iladl esküdt imlitrányára és 
az a Nagy1·áratl-utczán a jelenlegi dohtiuyheráltó hiratal helyiségében 
létesittetett ideigfo11escn; kési'1hh midőn a cholera jánány csendesedett, 
tétetett az a jelenlegi helyére (tt a Kádas és Széchény-utczák végén el
terülő térre, mely akkor és részben kúsiiLh is „Bika akol" volt. 

A niros számlájára !Jeszcrzendű gyógyszerek ezen közkórház szük
ségletére kezdetben csak a „ Fehér liattyu" czimii gyógyt:írból rétettek, de 
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ezt a többi, a városi terheket egyformán viselő gyógyszerészek méltány
talannak találván, folyamodtak, hogy azok minden gyógyszertárból fel
váltva vétessenek; - mely körülményt a tanács be is látván, a gyógysze
rek kiszolgálását 2 éwnkénti időközökben minden gyógyszertárból elren
delte 1870-ik évtől azonban az, egy-egy évi időközökre változta
tott át.*) 

E helyen érdekes és fontos lesz egyszersmiml megemlékezni a sza
badságlrnrcz beállta után kormányra jutott német hatóság intézkedésé
ről, mely most már czéltáblájául a gyógyszerészeket tüzte ki, 1853· 
szept. hó 19-én kelt rendeletével, hogy csak azon gyógyszertá
rakat, melyek 1709. év előtt állittattak fel, ismerte 
el ,real" vagyis szabad eladási joggal rendelk~zők
nek, a többieket pedig csak ,személyes" joguaknak 
ny ilnínitotta. 

Nagy volt a rémnlet a gyógyszerészek közt az egész magyar hazá
ban! mindenki rédelmezte jugát, ugy, a hogy tudta. Buda és Pestről 
egy küldöttség ment fel Bécsbe ő Felségéhez a királyhoz és a minisz
tériumhoz. 

A rendelet az akkori korszellemhez 
bocsáttatott ki, mely azonban mint történelmi 
könyYhc is ugy rezcttcssék be. 

mérttcu németnyelren 
adat méltó, hogy ezen 

1 'J,846. An die Handelskammcr zu Dcbrezin ! 
lJei <len Apotheken-Gewerben wird im Sinne a. h. Ent

schliessung die mit dem Hofdekrete rnm 11-ten Jilnner und 
15-ten l\farz 1 799. knndgemachten Anerkennung der Real
Eigcnschaft anf jenc Apotheken eingeeugt, ron <lenen 
erwiesen 11·ird, dass sie bereits vor dem Jahre 1799 errichtet, 
und seither ununterbrochen unter priYatrechtlichem Titel 
erworben und iibertragen worden sind. 

Wird dagegen von Apotheken, welche erst nach dem 
.Jahre 1799 errichtet wurden, die Realeigenschaft behauptet, 
so muss crwiesen werdcn, dass bei Bewilligung der Errich
tung ausdrücklich auch das den Realgewerben anhaftende 
priYatrechtlichc Y erfügungsrecht zugestanclcn wordcn. 

·*)Lásd n ndcbr. biharrn. gyógysz. tcst.u 1869-ik é\'i jul. 16-án tartott 
gyülés jegyzőkönyyét. 
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Dem Inhaber eines privatrechtlichcn Gewerbes liegt es 

nnn ob, binnen 2 Jahrcn vom 1-tcn N overnber !. j. an gerech

net die Healeigcnschaft désselben mit den erforderlichen 

Deweismitteln dar zu thnn. Dic nachgewiesenen Realge

wcrben werden · in ordentlich zu führendc Vorrncrkbiicher 

bei der bctreffenden Gewerbebehörde crster Instanz cin

getragen werdcn. Nach uubenütztem Verstrcichen <les an

beraumten zweijiihrigen Priiclusivtermins, wcrdcn weiters 

\'Orkommcnde Einschreiten nm Anerkennung dcr Real

cigenschaft cines Gcwcrbcs nicht mchr bcrlicksichtiget 

wcrden. 

Das Einschreiten nm Anerkcnnung dcr Realeigenschaft 

eines Gewerbes ist da wo cin rcgulirter l\Iagistrat besteht, 

bei diesem , - sonst bei der politischen Dezirksbehördc 

zu übcrgeben, der der Gerneinde unterstcht, in dcren 

Gebiete das Gewerbr betrieben winl. Der l\lagistrnt oder 

dic polit. Bczirksbehürde hat, nach vorgcnommcncn Erhe

bungcn, wekhc iibcr den Ansprnch des Bittstellcrs Anf

kliirnngcn zu gcben irn Standc sind, das gchürig instruirtc 

Gcsuch sammt dcn dngcholtcn Erklürnngcn im dicnstlichcn 

Wege dcr Statthaltcrei-Abtheilung vorzulcgcn, welchc hier

iiber mit Vorbehalt des Rcknrscs -an das Hnndcls-i\Iinistc

rium zu cntscheiden hat. 

Hinsichtlich der Anmeldung und Einbringung <les Re

lrnrscs so wie des Rckmsistcn, haben die Bestimmungcn dcr 

Gcwerbc-Instruction vom G-tcn Feber 1851 zu gcltcn. 

Um alle Preissteigcrungen bci Verkiiufe von Realgc

wcrben hintanzuhalten, wird bci jedem als "Real" ancr

kanntcn Gcwerbc ein bestimmtcr I'rcis ansgemittclt wcnlen, 

welcher bei künftigen Vcrkilufcn nicht mchr überschrit

tcn werdcn mag. 

'N ohl aber bleibt cs jedcm Besitzcr eincs Realgewcrbes 

unbenommen, sein Gewerbc untcr dem ausgcmmittcltcn 

Normalpreisc zn vcrkaufen, wo dmm cin kiinftig mindercr 

Preis flir kiinftigc V crkilufo als nicht zu iibcrsteigender 

N ormalprcis zn gcltcn hnben winl. 

.,,,. ..• ~ ..• · ... 
, ', -~ 
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Dic Art und Wcisc, wic dicsor Normalprcis auszumit
tcln ist, 1rinl mch hccmligtcr Anmclduug dcr Rcalgcwcrbeu 
bestirnmt. ln kcincm Fallc aber zugelasscn 1renlen, dass dcr 
N ormalprcis höher als dcr Y erkanfSJlreis, mu wclchcn das 
1-tcalgc,Ycrbe zuJetzt YOU de111 rfagc cles gegcn"·ürtigen 
Erlasscs vcrka uft 1nmlc, bemessen wcrde. 

N ach Verstrcichen des Anmeldungstermins ist dem 
Handels-1\Iinisterium ein Verzoiclmiss <ler erfulgten Amncl
dungen Yorzulogen. - Hicron winl die Handels-Kammer 
in Folge hohen Erlasses des k. k. :i\Iinistcriums für Handel, 
Gewerlie und öffontliche Bautcn, - vom 20-ten August l. j. 
Z. 5,190 zur Kenntnissnahmc mit 13czug auf dcu an die lic
standcne k. k. Grosswardeiner Districtsrcgicrnug crstattctcm 
Hcricht mm 23-tcn Jiinncr 1852. Z. 2508 1wstilndigt. 

Grosswardcin 1 D-tcn Sept. 1850. 
Für don Herrn k. k. Hofrath : 

dcr k. k. Statthaltereirath ll. Ucichcnstein. 
1\. 1nnlt sz:ízadban hazú.ukhan 11H!g igen kerés gyógyszcrtúr Iötczctt~ 

csak a 1 !l-ik szúzadhan kc•zcltck szn1wrodni. Teh(ct csak kcY1.'s gycígy
szcrész rolt képes gyúgyszcrtúra real jogút kin1utatni: 1Pgnagyohb röszc 
pedig sujtra lett rnlna ezen a nrngJarho1ci risszonyokat kkintcthe nem 
rcrii tnlszigoru rendelet últal, sz:íz nl<'g szúz folyamot! rány ment fel az 
illető helyekre, esaknem két érig·, tlc minden eredmény nölkül, rnig 
végre ö cs. k. ap. felsége Fercncz Jiizsef értesiilrén ezen dologriíl, mint 
bülcs és igazságos mag')'ar király a küretkczü rendeletét Locs{1totta ki: 
melyet mint szintén igen érdekes adatott és az clőubi rendelet kiegé
szitő részét német eredetiben közlendőnek vélem : 

Alischrifl eines Erlasscs dcr k. /.:. Stattlwltcrei-Abtlicil11ng zu 
Gro,s1rnrdein. ,22-ten Jiinncr 1858. 

Z. 44,1. Au dic Hanclcls- nncl Gewcrbc-Kammer zn 
Delircziu. Scinc k. k. apost. J\Iajestilt haben mit allcrhöchstcr 
Entschliessung YOm lD-teu December ! Stí 7. allcrgnücligst 
zn geuehmigcn gcrnht, dass zm Anerkennnng der Hcalcigcn
schaft dcr Apothekcr-Gewcrbe in Ungarn das Jahr 1851 
als Xormaljahr ucstimmt und als für allc jeue Apothckcr
Ocwcrhc gcltcnrl angenommen >rcnle, dic nicltt ausclriicklirh 
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als persünlichc odcr nicht verkiiufliche ín der V crlcihungs
Urkunde bezcichnet worden sind. - Die Handcls-Kammcr 
winl hievon zu Folge Erüffnung des hohen k. k. Gencrnl
gouvcrnements rom 7-tcn Jünner 1858. z. 47G5. mit dem 
Dcifiigen in Kcnntniss gesctzt, dass dcn Inhabern rnn 
Apotheker-Gewcrben zm Zuthuung der vermeintlichcn 
Healcigcnsclrnft ihres Gcwerhes im 2 jiihrigcn, ron dem 
Tagc der Y crlautbarung dcr Yorstehendcn nllerhöchsten 
Entschliessung an beginncnclen Pracclusinermin, ange
rii.mnt 1rird; 1rclchcr auf <lenjenigen Apothckern, dcren 
früher cingereichte Gesud1e um Anerkennnng dcr Hcalci
genschaft ihrer Ge1vc1·be nach <len !Jishcrigen Normen 
ahgcwiescn worden sein solltcn, zu Gnte konunt. 

Zichy mp. 
Dcbrczin am 9-tcn Fcbruar 18 58. 

Karl YOn Yirták, Secrctiir. 
Ezután egy tized mnlt:in 18G4 és 1865-lien ugy a Lajthún-tnli, 

iniut a n1agyar koroun országai sze1nélycs jogn gyögyszcrtárninak tnlaj
donasai részéről türténtck pctitiok ismét ö cs. kir. apostoli fc1'ég<\11cz 

- részlinkröl a magyar királyhoz, - a személyes jogu gyögyszcrtárak 
birtoklási jog«1 mcgszorit:isainak engedményezése tárgyában; melyeket 

a. minden oldalról jött egybehangzó panaszok, é1Tclésck és kérvéJJyczé
sck nyo1nán ő felsége a király kegyesen ineghaligatván, az üssz 1110-
narchia személyes jogu gyógyszertárak tulajdonosainak küzmcgclégctlé
sére és megnyugvásárn az 1865. febr. hó 3-án kelt- l 225. számu leg-
magasabb udrnri rendelettel oldott meg. · 

i\'Iig véglegesen a gyógyszertárak joghirtoklási ügyét türrényhen 
igtatva az 1876-ik éYi XIV-ik tü1Tényczikk rendezte és szabályozta az 
országos közegészségügyi törvények által. 



II. 

A „clebreczeni gyógyszerész testület" gyülései és az azokban 
elöfonlult nevezetesb körülmények felsorolása kivonatokban. 

„A debreczeui gyógyszerész tesliilet" 18G 1. él' JJidrtias hó 13-rín tartott 

alakuló közyyiílése jegyzőkönyve. 

Jelenvoltak: Tamássy lGtroly, Hó thschnek Károly, i\Inraküzy Ká

roly, Borsos Fcrencz, Göltl Nándor, Korányi Imre, Vecsey Victor (mint 

a Sz.-l'éter i\Iihály föle gyógyszertár bérliijc.) 

Nevezett gyógyszerészek Tamássy I\ároly kartárs laktísán meg
hívása folytán gyülvén egybe, miután a meghivással együtt tndtokm lőn 
mlrn miszerint az üsszejüretel czélja a régóta tervbe volt „gyógyszerész 
egylet" alakitása tárgyábani tanácskozás, jelenlevők Tamássy Károlyt a 
tanácskozás vezetésével bízták meg. -Elnöklő Tamássy Károly előadja 
miszerint 3 év előtt már, mind anyagi érdekünk hatályosabb megvédése, 
mind szellemi hatáskörünk kite1jesztése tckintetéuől; ösztönözve érez
tünk magunkat a testületté alalrnlítsra; s e czélból tiiub izlien történtek ta
nácskozmányok, melyeknek eredménye lőn: egy kérvény beadása az 
akkor létező N -Váradi Cs. K. helytartósághoz a czélba .-ett ,gyógysze
rész egylet" alakítására engedélyt eszközlcndő. A kérrény beadása óta 
3 év telt cl, mely idő lefolyúsa alatt több izbcn sürgettctett minden rneg
kisérlelhetö után az engedély kieszközlésc, dc eredmény nélkül; - míg 
régrc, hazánk politikai szenczeténck az oct. 20-iki diploma után tör
tént útalakulúsa nt{u1, kérrényünk a Uudai nagy inéltósá.ga 1nagy. kir. 
helytartó tanácshoz kerülrén, a ncrezett dicastcriumnak ISGJ. éri Jan. 
hó 30-án tartott ülésében tárgyaltatván, 3413. sz. a. városi hatóságunk
hoz, velünk közlés régctt áttett határozatában, az egylet alakulása enge
délyeztetett. 

Elnük fclolrnssa neki a vítrosi hat1íság részérül kézbesített kiiret
kezö jegyzökünyYi kivonatot: 

1 

1 
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Czikkelye 
Sz. kir. Dcbrcczen város közgyülési jegyzőkönyvének 

1 861. i\fárt. 1. 3 21. Olvastatott a nagyméltóságu magy. kir. 
helytartó tanács Jan. 3 0-án 3413. sz. a. kelt leirata, melyben 
a dcbreczeni gyógyszerészeknek még a fenállott nagyváradi 
cs. k. helytartósági osztályhoz benyújtott kénényük folytán 
„.lf!Jriyyszerész testület" alakítására engedély adatik; egyszers
mind az alapszabályok helybe lwgyatása kijelentetik, -
ezen leirat tartalmáról folyamodó felek jegyzőkönyi-i kivo
natban értcsittctni rendeltetnek. 

Kiadta: l\Iezey János aljegyző. 
A végzés felolvastatnín az egylet magát megalakultnak nyilváni

totta, és a megerősített „alap szabályok" fololrnstatnak.*) Ezek után az 
ala1iszabályok értelmében tisztvisclök választása eszközöltetett körnt
kezőképcn: Tamássy Károly elnök és könyvtárnoknak, Borsos Ferencz 
jegyző és pénztárnoknak. 

i\Iiután az engedélyt eszközlő kénényben nem kizárólag csak deb
reczcni gyógyszerészekböl, dc az összes biharmegyei gyógyszerészekből 
:illó egyletről lévén sz<Í, jegyző megbizatott egy körlevél fogalmazásárnl 
mely az alapszabúlyokkal együttesen kiuyornatrn küldessék szét vidéki 
kartársainkuak, felkérve őket az egylcthezi csatlakozásra. 

j\finthogy az egylet legfőLb törehésénck rnllYán a kor és tudornú
nyali halad[tst„ söt a mennyire ereje engedi érintlrnzéshe tccndi magát 
más szak- és tmlonu\nyos egylctekkel - u tudomány te1jesztése czélja 
eszközlésére elkcrülhctlcn szüksége lévén egy könyvtúrra, ennek alapí
tása és gyarapítása az egyleti pénztár erejéhez képest elhaüí.roztatik. 

1861. Jl{árt. ,2.9-én tartott [!.'fii/és jeiJyzőkönyve. 
Elnök jelentést tesz miszeriut, alighogy az első gyülés alkalmával 

a könyytúr alapítása kimoudatott, már is töllb tag az ügy iránti érde
keltségének nemes tannjclét aclit, a midőn a még csak határozatban 
létező kön)"Ytúmak tüllb nagy bccsü künyYeket ajándékoztak. Elnök az 
egylet minden tagjának hálás érzUletét Yéli tolmácsolni, midőn e becses 
adományokért köszönetét nyilv{lllitja az illctiiknek; inditní.nyozza egy
szersmind, hogy az adott könyrcknek uévjcgyzékc oly alakba készíttessék 
el, hogy azon minden sorozat mellett az adakozó neve is szemlélhető 

"') Lásd a 11 Fiiggelék-u bcn. 
GYÓGYSZ. TÖR'l'. 3 
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legyen s ez irat emlékkép tartassék meg a könyvtárban. Kéri továbbá 

valamely szaklap megrendelését. 

A gyülés az elnök által kimondott adományokérti köszönetet 

magáénak vallja s elnök a könyvtárnokkal együtt megbizatik, az adakozók 

és adományok névsora elkészitésével, s annak a könyvtárbani meg

őrzésére!. 

iYiiután Róthschnek Károly „Buchner Repertoriumja" és „ Witt

stein Vierteljahresschrift" több évi folyamát oly feltétel alatt aján

lotta fel a könyvtiirnak, hogy azok az egylet iiltal folytatólagosan meg

szereztessenek, utasittatik a pénztárnok annak toi-ábbi megrendelésére. 

Azonkivül „Ehrmann pharmazeutische Zeitschrift" és .Poórlmre Gyó

gyászati lapja" is megrendelendők. 

1861. Május 8-clikán tartott gyillés jegyzőkönyve. 

1. Elnök tudatja, a n. m. magy. kir. helytartósiig azon határozatiit, 

melyben tekintettel a helybeli pénzviszonyokra, a rendes iirszabiilyhoz 

20 11
/ 11 hozzá számitiisa engedélyeztetik. 

2. Jegyző jelenti hogy a szétküldött alapszabályok és körlevelek 

körntkeztében To1jay György ur karczagi gyógyszerész az egylet tag

jiinak jelentkezett. 
3. Hatiiroztatott, hogy ezentul segédváltozások esetén, nemcsak a 

főnök, de az egylet elnöke is az aláüja, mi Yégre ily segédi bizonyityá

nyok nyomatiisa elrendeltetett. 

1861. Sopt . .25-én tartott ,qyülés jegyzőkönyve. 

1. Elnök bejelenti, hogy Csomós Aron máté-szalkai és Kovács 

József b.-cliószeghi ügytárs urak egyletünkbe belépési szándékukat vele 

lcrélileg közölték. 
2. Elnök hirlap utján értesült, hogy Gunda n.-oszlányi ügytársnnk 

tlizyész által kiirokat szenvedett, az illető részére segélyezést inditvá

nyoz, mi czélból ez összejöyetel alkalmával miir 24 frt gyült össze, mely 

összeg Ehrmann urnak elküldetett. 

3. Egy anya könyrnek szerkesztése, melyben Debreczen Yárosában 

létező minden gyógyszertárnak története benn foglaltassék, - elhatá

roztatott. 
18G.1. Nov. 30-dn tartott ,qyülés jegyzőkönyve: 

1. Az év vége felé közeledvén a jiivő évre tartandó lapok mcgren-
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delése, rnlamint még a folyó évben eszközlendő tagdijjak befizetése lm
tároztatott. 

2. Lapok utján tudomásul esett hogy a „ Pharmazeutische Zeit
schrift" lefolyt 14 évi folyama megszerezhető, annak vétele elrendeltetett. 

1S!J2. AI1U. 30-cín tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

1. Elnök és jegyző tiszti állásnkról a kitüziitt idő eltelte folytán le
köszönnek, - egyhangulag tová!Jbra is megválasztattak. 

2. Az annyira elharapódzott kuruzsolás, rnlamint a kereskedők által 
árult gyógyszerek megakadályozása tekintetéből elnök és titkár a polgár 
mesternek egy folyamodást átadni utasittatnak. 

3. Arsza!J:ílyunkban !Jent nem foglalt gyógyszerek árainak kidol
gozásával Göltl Nándor és Korányi Imre hizatnak meg. 

4. Egyletünk az alapsza!Jályok értelmében 8 frt segély adomány 
által tagjává lett a „Se!Jész uövendékck segély egyletének." 

5. A tagdijjak befizetésére Jun. hó 30-ika tiizetett ki, miról a vi
déki tagok értesittetnek. 

1862. Jul. S-ikán tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

l. Városi főorvost. Szántay Jözsef ur f. hó G-ikáról kelt, a testli
leti elnöknek hivatalosan kézbesitett levele olrnstatott, melyben közli 
hogy: 

~~:~: sz. a. kelt tanács rendelete vele tudatván, hirn
talosan fclszólittatik a testület megnevezni mindazon keres
kedőket kik nekik meg nem engedhető szereket árulnak, ugy 
szinte a kuruzsolókat is, hogy azokat a főkapitány ur közre
mökiidésével a tanácsnak bejelenthesse, - határoztatott: 

hogy az adandó válaszban az összes kereskedők jeleltessenek meg, kü
lönösen pedig a droguisták, kik daczára, hogy csak nagybani árulásra 
jogosultak, még is kicsinyben is árulnak, a lrnruzsolók pedig annyira el
rnnnak tmjcdve, hogy azt csak is kapitányi hivatal utján lehet kifür
készni. 

1862. Decz. 2!1-ikén tartott gyülés jegyzőkönyve. 

1. A gyakornokok az alapszalJályok értelmében fizetni köteles 
aranyak helyett, ezcntul 5 frt papir pénzt is fizethetnek. 

2. Tekintettel arra, hogy városunkban ez idűszerint több gyakor-
3':: 



nok rnn határoztatott, hogy 3 drb felszabaditó levél Bécsből az „Oes
terrcichische Zeitschrift" szerkesztőségétől hozattassék. 

3. Lapok és könyYek következő beszerzése rendeltetett el: „ Gyógy
szerészeti heti lap," „Gyógyszerészeti tudományok alapvonalai," "Gyógy
szerészek könyve," „Say vegytan alapYonalai," „Dr. Vagner gyógy
szer isme" „ Wittstein Vierteljahresschrift" „ Buchner Repcrtori um" 
„Zeitschrift d. a. Öst. Apoth. Vereins." 

1863. Febr. 6-iki gyülés jeyyzőkönyve. 

1. Elnök jelenti, városi föorvos Szántay József ur azon kérelmét 
hogy ámbár a kereskedőknél több gyógyszertári szert talált, közölnénk 
vele azon szereket, miket a tönény a kereskedésből kizár. 

Ezek összeirása és kézbesitése elhatároztatott. 
2. Miután a kuruzsolókat illetőleg, a Yárosi tanácshoz, még a múlt 

évben Leadott folyamodványukra semmi válasz- nem érkezett, határoz
tatott, hogy a városi tanács a polgármester ur általi szorgalmazása ké
ressék, minthogy további hallgatás esetén, a m. k. helytartó tanácshoz 
leszünk kénytelenek jelentést tenni. 

1863. Ju11. 23-iki yyülés jeyyzőkönyve. 

1. Elnök jelenti, hogs a városi tani\cstól folyamodv:inyunk :::;: 
sz. a. visszaérkezett, melyben a füszeresek, gyógyszerek árulás;ítól eltil
tatnak és a kapitányi hivatal utasittatik e tekintetben időnkéntszigoru vizs
gálatot tartatni, - a kuruzsulást mag;ít azonban betiltani, nem érzi magát 
hirntrn. - Kérelmünk ilyetén elutasítása által rajtunk segitrn nem léYén 
határoztatik, a n. m. magy. kir. helytartó tanácshoz kérelmünk orvos
lása végett egy folyamodást intézni és abban kérni a „kuruzsolókat" min
den személy válogatás nélkül a legszigorubban megbüntetni. 

1863. Decz. 4-én tartott yyiilés jeyyzőkönyve. 

!. Elnök jelenti, hogy a múlt gyülésben elhatározott folyamodás a 
nm. magy. kir. helytartó tanácshoz, a városi hatóságnak, illető helyre jut
tatás végett azonnal beatlatott, s az még 1863. Jul.11-én fel is tc1jesz
tetett. Valamint hogy a végzés, a városi hatósághoz le is érkezett, tndo· 
másul vétetett. 

2. Folyó iratok ismét azok rendeltettek, melyek tarnly Yoltak. 

--------~ 

1 
! 
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1864. ]lfarcz .. ~5-ik .IJYillés Jcr1yzőkönyve. 

Elnök többi tiszttársai nevében is a hivatalos idő lejártával le
köszönvén, továbbra megnmrndni is kérettek, - cgyszersmint eddigi 

fáradságaikért köszönet szavaztatott. 

1864. Nov. 11-iki gyülés JcrJYzÖkönyvc. 

1. Elnök jelenti, hogy Korányi Imre tagtársunk bérlete letelvén, 
gyógyszertárát Tamássy Ödön Yette át, kit is mint a gyülésbcn először 

jelenlevőt - üdvözöl. 
2. Visitatió taxát illetőleg határoztatott, hogy mindenki elnök ke

zeihez f. hó 15-ig 15 frtot fizessen, melyeket elnök városi tiszti főorrns 

nrnak nyugta mellett kézbesitsen. 
3. A hátrányban lévő testületi tagdijjak befizetése f. hó 15-ig lm

tároztatott. 
4. Folyóiratok előfizetése mint a mnlt évben eszközlcndők. 

18(;5. 1liúrl. 17-ik gyiilés jcgyzűkönyvc. 

Elnök jelenti saját és tiszttárs,ü nerében, hogy hivatalos mükö

désök ideje lejárt, - annak toYábbi megtartására fclkéretnek. 

1865. Decz. :J-iki gyillés jegyzőkönyve. 

Folyó iratok előfizetése, Yisitatio taxa kézhcsitésc, valamint a 
hátrányba le1·ő tagsági dijjak befizetése, az eddigi gyakorlatokhoz képest 

foganatositandóknak határoztattak jelenleg is. 

1866. Aug. 14-iki gyiilés y'cgy;;ökűnyve. 

Olvastatott a „Biharmegyci gyógyszerészek" f. évi aug. G-káról 
kelt átirata, melyben azon óhajnknak adnak kifejezést, hogy szándékoz
nának a „debreczeni gyógyszerész testülettel" egyesiilni, elfogadás ese

tén ujra alakulni. 

Ezen nyilatkozata· a , biharmegyei-gyógyszerész-testiiletnek" lir
vendetes tudomásul vétetvén, az elYileg egyhangulag örömmel fogadta
tott, a mint különben is 1861. évi május haYában szétküldött körleve
lünkben is látható és óhajtandó volt. Határoztatott egyszersmint a „Bi-
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harmcgyci gyógyszerészeket" ez értelemben f. évi oct. l-től li-ig, mint 
a debreczeni vúsár clőhetébcn, az általuk meglmtúrozamló és nekünk 
előre tmltúl adandó napon, körlinkbeni megjelenésre felhirni: a „dehr· 
gyógysz. testülcthezi" csatlakozás és ezen ügy körében felmerülhető kö
rülmények megvitatása Yégett; mi is jegyzőkönyvi kivonatban a „ bihar
megyei gyógyszerészek" ideiglenes elnökével Bercsinszki Károly urrnl 

N.-Yáradon tudatni határoztatott. 

Tamássy Károly 
a. ndcbrcczcni gyógyszerész tcstülce' 

elnöke. 

_ _,.. •• 11---

:Borsos Ferencz 
jegyző. 



III. 

„A clebreczen-biharmegyei gyógyszerésztestület" gyűlései és 

azokban előfordult nevezetesb körülmények fölsorolása kivo

natokban. 

1866. October hó 6-án tartott a „debreczeni gyógyszerés" testület," 

és a „biharmegyei gyógyszerészek" egyesíllési, és alakuló közgyiilése 

jegyzőkönyve. 

Debrcczenben a nagyerdei fürdő vendéglő termében. 

Jelenvoltak: Tamássy Károly, Róthsclmck Károly, Muraközy fü\

roly, Göltl Nándor, Tamássy Öclön, Dr. llóthsclmek V. Emil, Borsos Fe

rencz, V ccsey Viktor Dcbreczenből; Ilercsinszky Károly, Nyiri György 

N.-Váradból; Trajánovics Agoston Snrkadníl; Ku bovics István Derccs

kéről; Vas Jenő B.-Ujfnluból és Podráczki Fcrencz okleveles müködő 

segéd Debreczenben. 

Elnök Tamássy Károly rövid szavakban üdvözölvén hiharmcgyei 

ügy társainkat, örömét fejezte ki a felett, hogy meggyőződvén ők az 

egyesülés czélszerüségéről körünkben megjelentek; - dc egyszersmiml 

sajnálatát is a felett, hogy nem nagyobb számmal jöttek, mit ő ugyan 

nem részvétlenségnck, hanem inkább a körülmények által parancsolt el

háritlmtatlan akadályoknak tulajdonit. 

Indítványozza, hogy olvastassanak fel a „debrcczeni gyógyszerész 

testület" alapszabályai és az azok felett teendő módosítások pontosan 

vitassanak meg, felszólítja egyszersmind a Biharmcgyei ügytársakat, 

hogy tulzott követeléseik által cgyesiilésünlmek valamiképcn gátot ne 

vessenek. 

Mielőtt azonban az alapszabályok felolvasása megkezdetett Yol

na: Trajánovics Ágoston rövid türelmet kér, hogy ő is nehány sza

vakban üdvözölhesse egybegyülteket s engedtessék meg néki egyuttal 

nehány megjegyzéseit következőkben előtc1jcszteni: 
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Ucusü üriiuimcl üd vözlüm öuükct itt Sz. kir. Debrcczcu 
Y;i1·us területéu, uerncsak a lwlybcliekct, dc téres Bihanuc•gyc 
tübb g:yógyszcrész tagtúrsairnat is, mert ez által bebizonyít
juk azt, hogy minden nelwzeLb 1lolgokat, legyenek azok poli
tilrni, szaki- Yagy magán természctück, tespcdésükből egyet
értéssel, összetartással az érdekek iiszlmngzásba hozatala 
által küzös erőre! lehető lecnd leküzdeni, s igy Jön az kivivc, 
hogy folyó év Aug. hó 4-én Nagyn\radon tartott gyüléscn 
bihari gyógyszerész tagt:irsaim beható tanácskoznuíny után 
készséggel és küz 1ncgcgyezésscl fugndtúk cl a testü1ct1Jcui 
egyesülésre C'zólzó csatlakozás csz1néjét, 1nig n1ú.srészről ugyan
az, a „<lcbrcczcui-gyógyszerész-tcstülct"-nél is viszhangra 
talált. Egyesülési óhajunkat és annak uyilYáuitását lelkesült 
ürömmel fogadtam, sőt alkalmat is uyujtottak Hekiink jelen 
rendkirüli küzgyülés megtartlwtására, me!yJJek alakító ujjá 
szcrrczé~c búr*11én1i nehéiséggcl lecncl is összckötrci niind 
azonáltal egyesült erőre! s küzakarattal nincs nehézség nincs 
akadály, mely leküzdhető nem rnlna. EIJbcli ürürnlink kifeje
zése, cgy1nás költsünüs tcstvériPs üdvözlése utún fogjunk az 
ujjú alakitó, szenezkedő 1iagy munkához. i\Iindenek előtt 
azon kapocs rnegalakitú,(m1 hirnm fel IJccses figyelmüket, 
mely hivatrn vau bcnuüuket összcfüzni s együtt tartani: a 
„dclircczL111i hi11ar incgyci gyögyszcrész testület" alapszabá
lyaira, melyeket most tl rúltozamlö körülméuyckhez átalaki
t;1ni és a felső hatósághoz terjeszteni legelső teendőnk lcgyeu. 
Ezek után kl>rem tauácskozmúnynl kitüzni testületünk bel
ügyének apróbb kérdéseit, a gyülések hol és mikor tartását 
a hivatalnokok Yegycs vagy Yáltah:ozva való rálasztAsát, azok
nak székhelyeit., toní.hbii a gyülésckrc megjl'lenéskor \lclas
sanak>c ntazá.si útaltinyok vagy nen1? ,-égre n1int legfontosalJh 
„a dcbreczeni gpígyszcrészek" testülete jegyziikönyvében mi
kép foglaltassék a „hihari gyógyszerészek" egyesülésének 
ténye,? hogy az inég akkor is é~·yényhen n1arac1hasson: ha a 
hatósúg az u,l alapszabályokat 1neg ncn1 crősitcné is 

1. Ezckután a „hihar 1ncgyci gyógyszerészek" lSGG. 1il1gustus :J-én 
tartott gyülésé.nek jegyzőkönyve olrnstatott fel, mely alkalommal csak 
icleiglenesen alakultak és amidőn az egyesülés határozatba ment - ideig-
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leucscu jelen gy ülésre megválasztott jegyző Podráczky Fereucz által, -
ürYcndctcs tudomásul vétetett s elfogadtatott azon megjegyzéssel, hogy 
ha ujm alakitott alapszabályaiuk 11. m. kir. helytartó tanács által meg 
11c1n erüsittctnék is, 111ég azon esetben is ezen egyesülés érvényben 
marad oly formfü1, hogy a már fcuállú s megerősített „Debreczeni 
gyógyszerész tcstülct-"nek nliuden egyes bihar1negyei gyógyszerész 
kütclcs Jcend tagja lenni. 

2. Ezen határozat után a múdositandú alapszabályok czimc álla
pittatott ineg: ~)J)ebrcczc11-IJiharn1cgyci-gyógyszcrészck testülete." 

3. Az alapsza!Júlyok pontonkénti mcgritat(tsa kövctkcztében annak 
kidolgozására Trajáuovics Agoston, Dr. Róthscltnek V. Emil, Borsos 
Fercncz tagtársak küldettek ki, mely a legközelebbi gyülésbe helyben
hagyás s aláirás régett kido1gozra be111utatandó s felolrasandó lecnd. 

"1. Podráczky Ferencz müködő oklernles segéd iuditYányára, !1ogy 
ezen egyesülés cn1lékc 1negcrl'isitéséül a gyógyszcrétizek segélyező egy
letére alapítvány tétessék, határnztatott: 500 frtnyi alapitnínyt tenni, 
azon 111cgjegyzéssel, hogy a tőkét a testület ugyan ne1n fizeti llc a pénz
túrba soha, htn1e111 annak 5 °/11 -tóli ka1natját 1ninden év Január havállan 
a „.'J!JÚ.'f!JSzerészl'k "'.Uélyzö egyletének" frlküldendi, Pestre. Ezen nlapit
ványból azonban 200 frt a dcbreczeni, 300 frt pedig a biharmegyei 
gyógyszerészekre esik. 

5. Az alapszabályok értelmében Tamássy Károly elnök többi tiszt
társaival együtt állásáról lemondn\n, a gyülés vezetésére egy korelnök 
vúlasztúsa lett szükséges, moly tisztségre közfelkiáltás utjtín Rúthsclmek 
Károly ügytúrs nílasztatott meg, ki helyét elfoglalván, az alapszabályok 
értelmében a titkos szavazást elrendelte, melynek körntkeztében: 

elnöknek: rran1ússy I\:ároly, 
másodelnökuek: Bercsinszky Károly, 
jegyzőnek: Dr. Hóthsclmek V. Emil, 
másodjegyzőnek: Podráczky Ferencz, 
péuzt:írnolrnak: Borsos Fercncz, 
könyYtárnolrnak: Göltl Nándor rálasztattak meg; kik állásailmt 

1867-ik év Január hó l-én foglalandják cl; adllig pedig minden Bihar 
megyében létező gyógyszerész, testiiletünlrnck köteles Jeend tagja lenni· 

6. Trajánovics által inditvá!1yozott „orrns gyógyszerész egylet" 
megvitatása ez idő szerint csak tudomásul vétetett, s a tagtársak felké
rettek ezen czél előmozditúsárn magukat az onosokkal érintkezésbe tenni· 
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7. „A központi gyógyszerész testület" alapszabályai meg,·itatása tár

gyában majdan összehivandó gyüléseni képviseltetésünkre Tmjánovics 

Agoston és 1\Iuraközy Károly választattak meg képvisolőül, utasitást 

kapván az „országos mii-vegytani vállalat" tárgyáb1111 is értekezhetni, 5 

frt napidij és az uti költségek megtéritése mellett. 

8. A jövő évi küzgyülés megtartására Nagy-várad ttizetett ki Szep

tember hónak az elnökök általi megl111tározandó napján. 

9. Biharmegyei ügytársaink kinínságára jegyző t1tasittatik ezen 

egyesülési közgyülés jegyzőkönyvének másolatát másocl elnök Ber

csinszky Károlyhoz N.-Váradra megküldeni. 

10. Az nj évi ajándékozások, a gyógyszerészekre oly megalázó edlligi 

szokása - elrettetni határoztatott, és 11helyett11 szegények j11vám kö

vetkező alapítvány tétetett: 

„1\ii alólirottak kötelezzük magunkat minden ujévi aján

dékot, ezennel megszüntetni, oly formán, hogy ha bárki is 

közülünk, bármikor, habár év közben is ezen határozatunkat 

megszegné és ezen kihágás tudomásunkra esnék: köteles 

leend a helybeli polgári kórházpénztárába 50 frtokat bün

tetésképen befizetni, mit ha önkéntesen a fol8zólitástól egy 

hó alatt nem teljesitene: az szóbeli per utján a helybeli hatóság 

által behajtassék. 

Ennek ellcnéhen pedig mi dcbreczeni gy(,gyszerészek 

„debrcczeni gyógyszerészek alupitványa" czimen kötelezzük 

magunkat évenként egyenként 1 O, tehát összesen 70 frtot, a 

polgári kórház és szegények pénztárába minden é1' elején és 

közepén '.l egyenlő részben befizetni, mindaddig mig ezen 

összeg magát „ezer frt tőkévé" kinőtte." 

( Aláirva az összes 7 debreczeni gyógyszerész.) Jegyző pedig 

utasittatott, ezen határozatot egy feliratban Debreczen város 

hatósága tudomására juttatni, - és kérni, hogy a közönség 

ezen határozatukról lapok utján ideje korán értesülhessen. 

Több tárgy nem lévén, elnök Tamássy Károly meleg szavakban 

fejezé ki örömét, hogy a kölcsönösen rég óhajtott egyesülés ily élénk 

részv<•t mellett immár ténnyé vált, óhajtja hogy a legközelebbi össze

jövetelünknél ne legyenek oly sokan gátolva a résztvevésben, egyesült 

testületünlrnek pedig jövőben szerencsét és sikert kivánva, - bezárta 11 

gyülést. 
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186'1i. Okt. lió :Jii-án tartott gyillés Jegyzőkönyve. 

1. Olvastatott Klicber Károly folyamochúnya, melyben fiút gya

kornokúl ajúulja, - sem helyben sem vidéken azonban szükség nem lé.vén: 

folyamodó visszautasittatott. 

2. Jövő évre is az eddig tartott folyó iratok megrendelése határoz

tatott el. 
3. Ez allrnlornmnl 'l':nnássy Károly elnök kö11yrtárunk részére 9 

drb. érdekes régi gyógyszC'részi künyrct ajúndékozott., - köszönettel 

a künyrtárlrn. helyeztetni reudeltetett. - 8ziutén a könyvtár részére 

megvétetett „Prüfüug der Arznci-l\littcl" rnn Dr. Eduard Wolf et B. 

Hirsch Apotheker Berlin 187G. 

4. A folyó hó 6-án tartott egyesülési közgyiilés lmtározata folytán 

elkészült módosított alapszabályokat jegyző Borsos Ferencz bemutatja 

és felolrnssa, - azok hclybenhagyattak s a közremiiködölmek fárad

ságukért köszönet szarnztatott. 

18G6. Nov. G-án tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

1. Elnök hemutatja sz. kir. Debreczen vúros tanácsa l SG G. okt. 

29-én tartott gyiilése jegyzőkiinyvét a kórházi alapra tett ajáulatunlmi. 

nézye, - tudomásul vétetett s határoztatott, hogy minden év Dccz. hó 

20-ig a minden egyes gyógyszerészre cső 1 0 frt díj péuztárnoknál fizet

tessék le, hogy az egész még Decz. hóban a városi alapítványi pénz

tárba jnttathassék. 

2. Szilágyi Péter l\lihály, ki folyó hó l-én vette át gyógyszertárát 

s ezuttal először vesz részt gyiilésiinkben, elnök által üdvözöltetett, s az 

alapszabályokra figyelmeztetett, hogy 20 frt bekebelezési díjat jöYő év 

Január hóban befizetni el ne mulassza. 

3. Jegyző Borsos Ferencz a letisztázott alapszabályokat bemutatja 

s azok aláírattak és határoztatott annak N agpáradon Bcrcsinszky Ká

rolyhoz való átküldése is, hogy azt úgy a nagyYáradi, mint a vidéki 

tagtársaklrnl is aláirassa és a lcvéltárlm visszaküldje. 

1867. Január hó 18-án tartott gyülés jegyzőkönyve 

J\Iiután 1866. évi okt. G-án tartott egyesülési közgyiilésen Borsos 

Fercncz ur eddigi jegyzői hivataláról lemondott: ugyanekkor szavazás 

; '1 
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utján Dr. ltúthschnek V. Emil tiszteltetett meg ezen tiszteletlJeli hirn
tallal, ma mint ez évi első gy ülésen először Yiszi a jegyzői tollat; mi
után Borsos Ferencz ur a tökéletesen rendben tartott jegyzőkönyvet 
minden hozzátartozó okmányok és mellékletekkel együtt ez allrnlommali 
hitelesítés után hirntalosan át adta. 

1. Pénztárnok Borsos Ferencz a mult évi pénztári kimutatást be
nyujtotta, - az rendben találtatyán hitelesittetett. 

2. TekintYe a jelen sulyos időt, határoztatott a nrn. magy. kir. hely
tartó tanácshoz 30 "/0 taxa pótlékért folyamodni, melyre vorrntkozó fo
lyamotlást Szöllősi János polgármester úrnak pártoló fclte1:jcsztés vé
gett clniik és jegyző átnyujtani utasittattak. - A nagyrúradi gyógy
szereszek, lJuzditó levél kíséretében ezen folyamodásnnkról tudósittattak. 
-- Nemkülönben a pesti gremium szintén ez ügyben megkcrestetett. 

3 Elnök felszólitúst intéz, hogy minden gyógyszerész a nála be és 
kilépő segédek nevét stb. közölje, hogy azok az általa vezetett anya
könyYhe hitelesítés végett bcvezettethessenck. 

4. Péuztárnok sürgeti különösen a vidéki tagokat., dijaik befizeté
sére; - határoztatott, hogy mindazoknak kik Január hóban tagdijailrnt be 
nem fizették rnlna, „kifizetett" aláírással ellátott nyugtút kúl<ljön posta 

utján. 
5. Elnök hozzá intézett felszólítás folytán egy szegény Zemplén 

megyei öreg orvos segélyezésére a testület pénztárából 10 frtot bér
mentesen küldeni indítványoz - elfogadtatott. 

G. Hogy ne legyen mindenki az a nélkül is ritkán előforduló és 
mégis gyakran ujból készítendő „fernmr hydricnm" tartásárnl terhelYe, 
határoztatott, hogy az mindig csak annál legyen készletben, kinél a városi 
kórházak rnunak, hogy igy szükség esetén tudjon !dki hova fordulni. 

7. Hogy a „Limonada solvens" mely eddig mindenkinél különbö
zőképen készült, mind vényérc mind árára cgyenlősittessék, készítésére 
egy általános vény fogadtatott cl, ára pedig az egyszerünek 70 kr. a 
„dupplicata"-nak pedig 1 frt 20 kr :illapittatott meg. 

1867. Február 22-én tartott ,qyülés je,qyzőkönyuc. 

1. A nagyváradi gyógyszerészek egyesülési tagsági díjaik hiányos 

bel;üldéséről értcsittettck az alapszabályok 3. §. értelmében. 
2. Bercsinczky Károly alelnök felkéretett az aláírások végett kör-

.•... , 
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utra iuditott alapszabályok minél előbbi visszaküldésére, hogy az meg

erősités végett felterjeszthető legyen. 

3. A vidéki tagok beiktatási tagdijaik minél előbbi befizetésére 

megsiirgetendők. 

4. Ez alkalommal küldetett egyszersmind az ujonnan alakult nm· 

m. kir. belügyministeriumhoz benyujtandó folyamodvány is 30°/11 ta:rn 

pót engedélyért, hogy így mindkét városbeli gyógyszerészek al:iinísárnl 

ellátYa az ügy nagyobb lendületet nyerjen. 

5. Ezen folyamodvány a gyülésben megvitatv:ín, Kapros Gábor 

ügyvéd által tisztába irnndónak határoztatott, a testület pénztárból 5 

frt tiszteletdíj mellett. 
6. Ezen folyamodvány másolata a "Gyógyszerészi hetilap" szer

kesztőségének megküldendőnek határoztatott, közlés végett többi ügy 

feleink buzditásául. 
7. Pénztárnok kimutatása helyeslőleg tudomásul vétetett. 

8. Könyvtárnok kéri az eddig üsszegyiilt folyóiratok bekötésére 

járó össz.eget utalványozni. 

1867. Jlfa.rt. 11-én tartott yyiilés jegyzőkönyve. 

Olvastatott a Nagyváradi gyógyszerészek válasza mart. 5-én 

kelt felszólitásokra, mely megvitat\'án, arra következő határozatok 

hozattak: 
l. Azon ajánlat, hogy folyamodváuyunlrnt a keresk. ministeriumhoz 

kell intézni, nem fogadtatott el; minthogy a gyógyszerészek mint az 

egészségügyi osztály kiegészítő tagjai épen ugy, mint, az orrnsok a bel

ügyministeriumhoz tartoznak. 

2. Azon kérelmük, hogy az alapszabályokat ideiglenesen másol

tassuk le, teljesíttetett s azért a testület pénztárából 2 frt. fizettetett. 

3. Ugy a n.-níradi mint Yidéki tagok ujból sürgetőleg felkéretnek 

tagdijaik befizetésére, hogy azok a már eddig takarékpénztárba letett 

200 frthoz csatoltathassanak, annyival is inkább mert megtörténhetik, 

hogy egy uj dispensatorium és taxa kidolgozására a vidékről is kell 

majd képviselőket küldeni, hogy tehát ezen a gremiurn költségén utazó 

küldöttség részére legyen pénz. 

Eg;yszersmind ideje korán akár Váradon, akár a vidéken szemel

jenek ki a Yáradi gyógyszerészek ezen hivatalra két alkalmas egyént, 

azokat ajánlólag tudassék velünk, - mi hasonlót tcendünk. 
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4. Az elnökség azon czélszerü kérést intézi a n.-Yáradi és vidéki 
gy6gyszcrészekhcz, hogy szi\·cskccljék kiki saját gyógyszertárának pon
tos adatokon alapuló lételét mintegy biographiájút leimi, t. i. mikor? ki 
által? hol? és mily körülmények között nyittatott? mostanig kik voltak 
birtokosai s mely években? átköltözködés történt-é s hova?; - és azt a 
leYéltárba beküldeni, hol már a debreczeni gyógyszerészek hasonló ada
tai léteznek; minthogy az ily adatok a minélinkább későbbi utókorra 
mindig uag-yobb érdekkel sőt becscsel fognak birni. 

5. Wágner pesti gyógyszerész uj körlevele felolvastatván, -tudo
másul vétetett. 

6. Podráczky Ferencz nr müködő okleYeles segéd és ez idő sze
rint a testület nagyváradi jegyzője azon privát megjegyzésére hogy a 
segédek vele együtt a már egyszer 1866. évi okt. hó G-án tartott köz
gyülésen elfogadott alapszabályok azon pon1ja ellen: "hogy mint ilyen 
csak tmuícskozási joggal léphet be a gremiumba, 2 frt évi fizetés 
mellett" óvást akarnak tenni azon esetben is, ha az alapszabályok felsö 
helyen megerősittetnének is; - a gremium elkésettnek véli, de meg 
helytelennek is, minthogy Podráczky ur a gyülésen ennél maga sem 
kért többet és ezen engedmény is, inkább a n.-váradi gyógyszerészek 
iránti udvariass:íglJól, mint meggyőződésböl adatott meg, sőt még több 
minthogy hirntal betöltése is engedélyeztetett, - mivel Podráczky ur 
annyira meg volt elégedve, hogy ugy maga mint t(trsai nevében köszö
netet szarnzott. - Ily előzménJek után felesleges volna tel1át egy már 
határozatba ment tárgyat ujra kezdeni! - lm az oklernles müködő 
segéd urak közül nem akar tag lenni valaki; az legkevésbé sem sziilend 
neheztelést a gremiumban, ha azonban valaki mint ilyen már gyülések
ben részt vett, sőt hivatalt is vállalt: nagyon természetes, hogy az el
fogadott alapszabályok értelmében a 2 frt, éyi dij fizetésére köteles. 

7. Kéretnek a nagyYáradi gyógyszerészek, hogy minclenki személy
zetének nevét, születése helyét, éY számát, vallását, állását, közölje az 
elnökkel, hogy azok általa az anyakönyYbe vezettethessenek. 

18G7. lJidrt .. 15-én tartott gyillés jegyzőkönyve. 
A pesti gremiurn, f. évi l\Iart. hó 10-éu kibocsátott körlevél utjáni fel

szólítása az „egyesülés" tárgya lévén, a gremium arra, ha búr röviden is, 
de szabatosan v(tlaszolui, ugy saját mint a közös érdekben kütelcsség·é
uek tartja; - egyszersmind tisztelet.te! felkéri a pesti gremimnot, hogy 
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legyen sziYes tudomásul venni, hogy Debreczenben is miir régóta léte
zik gremium s az ily közérdekü ügyeket nemcsak egyeseknek, hanem a 
„debr. b. megyei gyógysz. test." elnökének mint „elnöknek" beküldeni 

sziveskedjék. 
A körlevél pontonként megvitattatviin, arra következiíkben vála

szolni határoztatott: 

A) Személyzet. 

1. Egy gyógyszerészt mint szakelőadót az országos kor
mánynál ajánljuk: Jiirmai Gusztáv vagy Ráth Péter urat 

2. Négy gyógyszerészt mint önálló gyógyszertári vizs
gálót. - Ezen ajánlat minden pontok legnehezebbike; mint
hogy egyes helyek az ország többi részében vagy épen kül
földön lakó alkalmas egyéneket nem ismerhetik, e szerint mi 
részünkről csakis megyénkben vagy inkább tiszántúli kerüle
tünkben maradunk a Yálasztással, mint a melynek részére 
teszszük az ajánlatot is. -Ezen hivatal akár állandóan, akár 
ideiglenesen tulajdonos gyógyszerésznek igen terhes lenne ; 
minthogy nagyon sok időt kellene üzletén kívül tölteni, mig 
az ország egy negyed részében lévő gyógyszertárakat meg
vizsgálja, mire még magas napdij mellett is alig akadna vá
lalkozó, ide nem is számitva még e vicléken létező az év leg
több szakában is az utazót visszariasztó.közlekedést. :í\Iintl10gy 
mi azonban e vidéken üzlet nélküli szakképes egyének isme
rete hiányával rngyunk, tehát a megye több részéről e hivatal 
betültésére ajánljuk: Göltl Nándor és Dr. Róthschnek Y. Emil 
debreczeni,- Bercsinszky Károly ll.-níradi,- és Trajánovics 
Agoston sarkadi gyógyszerész urakat. E terv létesülése ese
tében minden esetre ohajtancló volna, hogy az illető mint 
„megyei rngy kerületi törvényszéki Yegyész" is alkalmaztat
nék. i\Iindamellett czélszeriibbnek tartanánk, ha a vizsgáló 
főorvos mindenkor egy külön választandó gyógyszerészszel 
akár pedig a testületi elnök kíséretében tenné a Yizsgálatot 
- méltányos napdij mellett. 

3. Egy gyógyszerészt mint tuu{trt a „gyógyszerismére" 
ajánljuk: Dr. Felletár vagy Dr. Wagner Dániel urat. 

,1. Egy gyógyszerészt mint tanúrt a „részletes gyúgysze-
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részi könyvvitelre" ajánljuk Dr. jl,füllcr Bernát pesti vagy 
Trajánovics Agoston sarkadi gyógyszerész urat. 

B) Pharmacozioea. 

Ezt illrtőlcg, a nm. m. kir. jl,Iinisteriumhoz bcnyujtott 
folyamolhányunkra utalunk, melyben hisszük azon általános 
óhajt. tolmácsolni, hogy a „phannacopoea" tisztán latinul 
legyen szerkesztve, minden abba felrntt szernek a készítése 
körülményesen adva legyen (s ne mint a jelenlegi, a vcgy
gyárakra utaljon) azonkívül szükséges, hogy minden egyes 
készítmény alatt, apróbb nyomással mintegy jegyzetként le
gyenek felsorolrn az arra vonatkozó reagentiák s az ezek 
által előidézendő reactiók, mi által a szer tisztasága vagy 
hamisítása felismertethessék. -- Kihagyást a jelenlegi kü
lünben is szük körü „pharmacopoeából" nem ajánlunk, mint
hogy azokat mégis csak tartani kellene, minthogy a közönség 
kívánná, valamint hogy most is sok olyakat kell tartani, mik 
már rég nem oificinalis-ok; - mindazonáltal ujak igenis vé
tessenek fel, még pedig a tudomány jelen szinrnnalának meg
felelő arányában. 

Az egyes „népgyógyszcrek" leírása és beküldése az or
szágból, felesleges, mert annak rendezése igen sok időt igé
nyelne s végre is hiába való munka rnlna, mert a küzné]J 
csakugyan az ő 111egszokott szinél.Jcu és alakj(tban fogná azt 
óhajtani; de meg a mi itt kcn•stetik, azt nem is ösmerik tán 
50 mfdnyi táYOlságra és igy megforditrn. 

Egyáltalában a „pharn1acopoea" és ),taxaa czélszerii ki
dolgozását körülbelül ezen terv szerint az e Yégctt a nélkül 
is az egész országból cgybegyülendö uizottrnúnyrn Lizzuk 
egész bizalommal, hol részünkről képviselőként már Mura
közy Károly debreczeni és Traj{rnoYics Agoston sarkadi 
gyógyszerész urak rnnuak kiszemelrc. 

U) Arszauály. 

A jelen 80°;11 -os rendszer nagyobbára maradhatna, 
mindamellett a munkálatok dijja „pro studio et laborc" jórnl 
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emeltessék; mert most egyik sincsen fizetve. A töredékek el
hagyandók és az árak egész számokban állapitandók meg. 

Itt szintén helyén rnlna megemliteni, hogy a magas 
kormány eddig magával jött ellenmondásba, a midőn az ára
kat megállapitotta ugyan és mégis nyilvános intézeteknél s 
másoknál "/11 -ok leengedését mintegy megkövetelte és az erre 
nyitott árverést elnézte; - ilyen helyeken mindenesetre 
lehet egyszerü szigoru expeditiót minden czifra kiéLllitús nél
kiil kivánnl; mindazon által a rendes ár mellett, nem pedig 
negyed vagy ötödrésze elengedését követelni; mert az ily 
megkülünbüztetésck a közönségnél bizalmatlanságot és rosz 
benyomást sziilnek jogtalan követelések kiséretébcn. 

Épen ugy töröltessék el a baromorvosi szerek külün 
tax:\ja, mintho14y mi ugyis csak egy - t. i. a legjobb, tehát 
a legdrágább fajta szereket tartjuk; mert az nem úll, mint a 
mely alapon van most a külön baromorvosi taxa fektetw, 
hogy itt épen mindig a nagy meunyiségbeui cxpeditió végett 
kell olcsóbban adni, mert ritkán és kis mennyiségben fordul 
elő rngy pedig rendeltetik pl. hogy G unc1.iúnyi mennyiségből 
készittessék 12 bolus, ezen munkát még azt sem tudja az 
emlJer hogy számitsa, hogy mindkét félnek elég tétessék. 

A kereskedők általi visszaélések, fájdalom, nagyon el
harapóztak s mindig nagyobb tért nyernek, ezek ellen pedig 
a tö!"l'ény, teljes szigorárnl jáijon cl; - hogy pedig lJármi
kor ezen ügyben történt kihágás ellen urngát minden gyóg-y
szerész ig·azolhassa: óhajtandó volna hogy oly szerekről, mi
ket a kereskedőknek nem szabad eladúsra tartani, egy külön 
túblázat akár a pharmacopoca, akár a taxába fclvétessék. 

Ugyanitt czélszcrii, süt fontos lesz azon inditnínyt is 
tenni, hogy a megállapitott árakhoz agio (árfolyam) is szá-
1nittathassék, u1ég pedig, hogy ne legyünk egy két 0/

0 
kü

lömbst'g végett mindennap az ingadozásnak alávetve, tehát 
azt a központból pl. a pesti gremiumtól „a gyógyszerészi heti 
lap" utján egy vagy három haYi időközökben tudattassék, 
hogy igy egyenlő árak mellett s mégis ráfizetés nélkül expe
dhllhassunk, - ez annyim méltányos dolog, hogy akár igy 
akár módositva, dc valahogy rnimlcn esetre be kellene hozni. 

nYÓGYSZ. TÜHT. 4 

"1.~ ... l 
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A taxában az edények teijedelmesbben s magasb árral 
vétessenek fel, legkivált az üvegek; a kor igényeinek meg
fclelőleg vétessenek fel szintén a fekete és kék üvegek, por
czellán tégelyek és finom papír dobozok is. 

Hogy a fuvarbér egyes megrendeléseknél a vidéki dc 
minélinkább távol lakó gyógyszerésznek a fővárostól sokba 
jő és hogy ezen összeg elvész a haszonból a taxa mellett, 
tudva lévő dolog, - nemkülönben a laboratoriumi munkála
tok is többe kerülnek kis helyeken, mint ott, hol sok dolog 
léYén a főzésekért nem kell külön tüzelni; hanem mintegy 
mellesleg megtörténhetik; - ezen aránytalanságról is jó 
volna valamiképcn intézkedni. 

A poroknál lehet egyre másra 50 °lu rnszteséget számi
tani a hasznaYehetetlen remanentiaval, sok elporzással és még 
több beszáradással, némely értékes szereknél azonban mint 
pl. az opiumnál még többre is megyen. 

Végre a „taxa" is minden függelékével együtt latinul 
legyen szerkesztve. 

1867. Mart. hó 22-én tartott gy ülés jegyzőkönyve. 

Olvastatott a nagyYáradi gyógyszerészek válasza f. évi :Mart. hó 
11. gyiiléslinkből kelt lcvelitnkrc, melynek pontjai tudomásul vétettek s 
az illetők arról jegyzőkönyvileg értesittettek. 

1867. Ápr. 26-ilcáu tartott gyülés jegyzőkönyve. 

1. Olvastatott másodelnök Bercsinszky Károly levele, melyből 
örömmel láttuk, hogy a megerősítés végett felküldenclő alapszabályok 
alá még 3 ügytárs alrn1ja magát irni u. m.: Liszka János tenkei, és 
Örlei Istnín belényesi gyógyszerész urak. A harmadik pedig J ellako
vics Károly tisztelendő ur a nagyváradi irgalmas szerzet gondnoka a 
testület határozatából megkiméltetik a beiktatási-díj fizetésétől, mint
hogy a szerzet maga ily kiadásra nem jogositotta fel és azon ajánlata 
is elismeréssel fogadtatott, hogy csak a személyzet utáni évi járulékot 
fizesse, melyre magát sziyes készséggel hajlandónak is nyilvánitotta. 

2. Ugyanekkor vettük Trajánovics Ágoston kéziratát „a gyógy
szerészi könyHitelt" mely sok gonddal és fáradsággal szerkesztett jeles 
munka felolvastatráu, minden ügytársnál méltó elismerésben részesült 
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s határoztatott, hogy addig is, míg sajtó alá kerülne Tamássy Károly 
elnök ur gondviselése alatt hagyassék. 

3. Ez ailrnlommal vettük Nagyvárad é;; vidéke gyógyszerészeinek 
válaszát a pesti gremium által f. évi lVIart. 10-én kibocsátott felszólitó 
körlevélre, mely felolrnstatván, tudomásul vétetett és a dcbreczeni 
gyógyszerészek hasonló munkálatához csatolva J:irmay Gusztáv urhoz 
Pestre küldeni határoztatott. 

4. Határoztatott egyszersmind, hogy a debreczeni gyógyszerészek 
folyó évi i\Iart. 15-iki gyülésébiil eredt válasz kidolgozata, még a ,gyógy
szerészi hetilap" szerkesztiiségének is megküldessék - azon kérelemmel: 
hogy azt lapjában felvenni sziveskcdnék és hogy az igy nyilvánosságra 
jutrn, más hasonló munkálatoknál összchasonlitólag használtathassék 
vagy szükség esetén czélszerü bővítéssel feldolgoztathassék*) 

1867. jJ[újus hó 24-én tartott gyü/és Jegyzőkönyve. 

Elnök tudatja, hogy a f. évi Mart. 10-én a nm. m. kir. bclügymi
nisteriumhoz 30 11/ 11 pótlékot kérelmező folyamodásunkra a v:ílasz h:ít
iratilag leérkezett, - melyből tudomásul vétetett kérelmünk megta
gadása. 

1867. J1111ius hó 12-én tartott gyülés jegyzőkönyve. 

1. Elnök jelenti, hogy a még 1 SGG. évi Október hó G-án elhatáro
zott és az aláinísi körutjából visszaérkezett alapszabályok, melyek meg
erősités végett f. évi April hó ilO-áú a nm. m. kir. belügyrninisterium
hoz henyujtattak, - ime megerősitve visszaérkeztek, melyről elnök f. 
évi Junius hó 5-én tartott tanácsülés határozatából hivatalosan érte
sittetett. 

2. A tekintetes Debreczeu városi tanácsiiléséből küldött hivatalos 
iven azon utasitás teljesitésével: hogy az alapszabályok hiteles máso
lata Biharmcgyc közönségének is rncgküldessék, - Borsos Ferencz 
pénztárnok bizatott meg a testületi pénztár terhére. 

3. A hivatalos aláírással clliított alapszaüályok*"') pedig jcgyzü 
Dr. Hóthschnck Emilre bizattak, annak a többi hivatalos irományokkal a 

.;.;) I.,ús<l "gyógysz. heti1ap'1 18H7-iki évfolynin 10 szám. 
+:;+) L{Lsd n. függelékben. 

4* 

-1·· .... ' • 
{ 
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levéltárbani megőrzése Yégett. Ugyanezen czélból íitadatott még ezen 
alapszabályok eredetije is, melyen a tagok sajátkezii aláirásaik vannak.*) 

1867. Szeptember 2-án tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

1. Olvastatott a "gyógyszerész segélyegylet" köszönő levele, mely 
Jcyé!tárba tétetni, mig maga a nyugta az 500 frt alapítvány bekül
dött lrnmatjáról, a pénztárba elhelyeztetni rendeltetett. 

2. Pénztámok utasittatik, hogy könyYeit mindig a közgyiilés előtt 

zá1ja be, hogy azok ott vizsgálat alá bocsáttathassanak, - nem pedig 
a naptári év szerint. 

3. Pénztárnoknak alapszabályok s körlevelek nyomtatása, alap
szabályok beköttetése, alapszabályok iratíisa s bélyegekre tett 1 7 frt 
68 kr Ifoltsége uta!Yányoztatik. 

1867'. Szeptember hó 7-én tartott közgyillés jegyzőkönyve. 
Nagyváradon a „Sas" czimii vendéglőben. 

Jelenvoltak 15-cn. 
Elnök lelkes szavakkal iiclvözli az egybegyiilteket, ezen az egyesült 

testület első gyiilésén s egyetértés és kitartásra buzditja, végül pedig 
sajnálatát fejezi ki, hogy ezeu oly számos taggal biró testület kebeléből 
ily csekély számmal jelentek meg, - beszédét befejezvén, a gyülést 
megnyitja. 

Ekkor a nagyváradi gyógyszerészek tolmácsául Podráczky Ferencz 
szólal fel, üdvözli a közgyűlést, egyszersmind ez alkalomra kiadott 
„Emlék" czimü füzctkéjét is szétosztogatja, mielőtt abból egy diszpél
dányt a testület könyvtárának felajánlott volna. 

1. Olvastattak némely meg nem jelenhetett tagok igazoló levelei. 
2. Olvastatott a testület jegyzőkönyvi jelentése a lefolyt évről, 

melynek némely pontja következőleg megvitattatott: 
3. i\Iuraközy Károly ajánlja, hogy a segédeknek kiszolgáltatandó 

lJizonyitvár1yok pénztárnoktól beszerzési ár megtérítése mellett vétes
senek, mert részint illő, hogy egy ily testülettől eredt kibocsátások 
egyenlők legyenek, részint pedig hogy azok vételára által a testület 
pénztára gyarapodjék. - Egy ilyen, Borsos Ferencz által bemutatott 
példány helyeslőlcg elfogadtatott. 

,-;.)Lásd n lcvéltárbnn: 18G7. év 10 és 11. szán1 alatt. 
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4. Határoztatott, hogy a testület pecsétje két példányban készít

tessék, melyek egyike az elnöknél Debreczenben, a másik pedig a 

másodelnöknél Nagyváradon tartassék és az "Debreczen biharmcgyei 

gyógyszerész testület" körirattal, közepén pedig „ H y g a e a" álló alak

jával Jegyen ellátva. 

5. Pénztárnok ké1i, hogy a fizetésekröl nyomtatott nyugtákat 

adhasson, miáltal egyenlö hnngzatu tartalom és gyorsabb szétküldheté.s 

éretik el; - elfogadtatott, pénztárnok a beszerzéssel megbizatott. 

ü. A már egyszer különben is köröztetett felszólítás, hogy: min

denki gyógyszertára története leírását clnökhüz bekiildje, itt njrn fol

eleYenittetett s jegyző a hátrányban lévők ismételt felszólitásával mcg

bizatott. 

7. Bercsinszky Károly bejelenti, Grázli Lajos és Beliczay Fercucz 

két gyakornokát az anyakönyvbe vezetés végett. 

S. Miután a közgyiilés tudomására jutott, hogy J ellakovics Károly 

egy gyakornokot vett fel hejelentés és a kellő iskolai bizonyítványok 

nélklil, utasíttatott jegyző J ellakovics urat felszólítani, hogy az illetőt 

bocsássa el; s ha mindamellett ezen közg}iilési határozatnak engedni 

vonakodnék, a gyakornoktól annak idején a testlilet bizonyitníuya 

tagadtassék meg. 

9. Pénztárnok azon panaszára, hogy tagdijaikkal még sokan hát

rányban rnnnak, - utasittatik, hogy a hátrálékosolrnt megsürgcssc, 

különben az alapszabályok 3. §. 6. pontja értelmében kényszerittetni 

fognak a befizetésre. 

10. A tagok fizetései könnyebb átnézete s rendben tartása tekin

tetéből pénztárnok egy főkönyv utalványoztatását kéri, - megadatott. 

11. Poclráczky Ferencz a nagyváradi gyógyszerészek által a tes

tület érdekében tett kiadásokat bejelenti s azokat a testiilet pénztárából 

megtéríttetni kéri, - azonnal elrendeltetett. 

12. Könyvtárnok jelentést tesz a könyvbir állásáról, bemutatja a 

tartalom névsorát, megbizatik egyszersmind a könyvek beköttetésével, a 

hiányzó lapok beszerzésével és hogy minden tagtársnak a könyvtár 

lajstromát beküldje tudomás és választhatás végett. 

13. TrajánoYics inditványára ez alkalommal a könyvtár használa

tára szabályok hozattak a következőkben: 

~ ; t 1 

' 
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a) minden tagtárs Yálaszthat könyvet és kikérhet, a 
szidlitás saját költsége, a könyY mcgtarthatási ideje kisebb 
munkánál 14 nap, nagyobbnál 1 hö; 

b) a kitlizött határidő alatt köteles mindenki a könyYCt 
Yisszaküldeui s ha ujrn szüksége van reá, ismét kiveheti a 
megídlapitott időre; 

e) bárminemü kár vagy rnlamely könyv csak részbeni 
el veszte, kötelezi az illetőt az egész munka megfizetésére; 

d) könyYtárnok köteles azokról pontos jegyzeteket ve
zetni, hogy szükség esetén tudja a hiányzót hol keresni. 

14. A tagok által beszerzeudőuek ajánlott könyvek, mindig a köz
gyiilésen tmjesztendők elő, hol azok meg- vagy meg nem vétele felett 
határozta tik. 

Ez alkalommal többek ajánlatára „iYiuspratt" vegytana beszerez
tetni határoztatott. 

15. Vass Jenő ajánlatára határozta tik, hogy a testület az „ onos 
könyvkiadó testület" -nek a lapi tó tagja leeud; - jegyző mcgbizatik tndo
mást szerezni a szab(tlyokról és a fizetési módozatokról. 

1 G. Eluök azon kérdésére, hogy a hetilapok és a folyóiratuk ltt\uy 
példáuyban jitrnssanak jöYőrc? - határoztatott: hogy tekintetbe Yévc 
a pénztár állását, másrészt pedig azon hosszu időbe és sok költségbe 
keriilö köröztetés czélszerütlcuségét, csak ezentul is egy példány tar
tassék a künyvtár részére. 

1 7. Trnjáuoyics Agoston fclolrnsta az Aug. hó 2G-áu Pesten tar
tott országos értekczletrőli tudósítását, melyet iVIuraközy Károly mint 
másod kiküldött böYC!Jben szavakkal megvilágit; - tudomásul Yétetett 
s az irott jelentés levéltltrba tétetni rendeltetett. 

18. TrajánoYics Agoston jelentése, a Pesten megvizsgált „Könyv
vitel' czimü müYéről, szintén levéltárba tétetni rendeltetett 

19. Elnök köszönetet szavaz a kiküldöttelrnck ez ügyben tett 
fáradozásaikért; - mig ellenben :i\Iuraközy K. mond köszönetet a 
testület azon bizalmáért, hogy egy ily fontos ügyben megbízni érdemes
nek találta. 

20. Pénztárnok utasittatik a kiküldöttek költségei megtéritéseiil 
:i\Iuraközy Károlynak 50, - Trajáuovics Agoston 72 frt 2 krt ki
fizetni. 
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21. Elnök kérdést tesz a ·w agner által inditnínyba. hozott „ mli
vegyészi vállalat" pártfogásáról'? - jelenleg a testület részéről pénz
tár hiány miatt elejtetett. 

22. "A gyógyszerészi segélyegylet" könyvtára javára 10 frt ado
mányoztatott. 

2 3. TrajánoYics Agoston ajánlja, hogy „ Könyvvitel" czimü rnü\'e 
a testület által és költségén adassék ki; - határoztatott; hogy ha a tes
tület felszólitás folytán, teendő kiadásait biztositva látja, ugy a könyv 
kiadását szi vesen eszközli, - ellenkező esetben azt kénytelen leend 
elhalasztani. 

2 4. A pénztári kimutatás megvizsgáltatván, rendben találtatott. 
25. Luczich Géza pozsonyi gyógyszerész ez alkalomra számos 

szép és tiszta készítményt állitott ki, azok általános tetszésben része
sültek s az illető e figyelméért jegyzőkönyvileg köszönetünkről érte

sittetett. 
Trajánovics Ágoston lelkes szavakban hasonló tct'.re 

buzditja a testület tagjait, hogy minden ily közgyüléskor 
minél többen uj és érdekes készitményeket tegyenek köz
szemlére, ezen tudományfejlesztö indityány el is fogadtatott. 

26. Elnök indítványozza, hogy minden küzérdekii más tudományos 
gyülésekben, testületünk képviselve legyen; oda módosittatott: minthogy 
fiatal testületünk gyenge pénztárát tulterhelni nem lehet, hogy ha 
valaki a nélkül is részt veszen ilyen gyülésbeu, az egyszersmind mint 
"képviselő" szerepeljen, ha pedig nem menne senki, ugy a testület 
részéről Pgy alkalmi üdvözlő lcYél intéztessék. 

1867. Szeptember hó 13-án tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

Jegyző felolvassa a mult közg-yülésen rábizott leveleket u. m.: 
Jellakovics Károly umak N.-Váradra és Luczich Géza uruak Pozsonyba, 
melyek tartalma helyesnek találtatott, elnök által aláíratott s elkül
detni határoztatott. 

1867. Szeptember hó 16-cín tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Olvastatott Trajánovics Agoston "Könyvvitel" czimii miivére 
vonatkozó levele, - melyre határoztatott: 

a) a testületnek mindegy, a munka bárhol nyo
matik is; 
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IJJ az clölizctési folhiníst juhh lesz, ha nrnga 11yomatjtt 
a testület nevében, melyre a uyomatúsi költséget a testület 
clölcgezi; 

e) a muuka rncgjclcuését jó lesz későhbrc ígérni, mert 
a tcstiilet a mii nyonrntúsába bárhol is elöbb bele nem kezd
het, mig az erre rnlú költséget előfizetés utj:ín biztos1trn 
nem látja; 

d) az elötizetési felhívás tetszés szerint minél előbb 
szétkültlcIHlö, a bejött pénzt pedig kezelje személyesen s 
a müYCt csak a nyomda kifizetésekor i-eszi itt a testiilet. 

186"/'. Szep/e1117Jer hó [JO-án tartott gyülés jcgyzőkünyve. 
1. Olvastatott tekintetes Dr. Lukács János főonos ur levele a 

.Nagyváradon alakulantló "biharmegyei 01-Yos-egylet" ügyében; jegyző 
utasittatik arra a. körctkczö válasz megküldésére: 

Tekintetes föonos ur ! .Nag-y1·úradról f. hú 24-ről kelt 
szin•s f'clszúlitása a „ biharmcgyci onos-egylct" érdekében 
mindnyájunknál rég óhajtott öszinte tetszésben részesnlt s 
fogadja tekintetes föorvos ur ezen levelünkben minden egyes 
hclylicli gyóg-yszerész küsziinctét azon megtisztelő mcghivá
st\ért, - egyszersmind felku1jük a majd megalakult tele 
egyletet, hogy alapszabályait tudomásvétel régett hozzánk is 
llekiHdeni szíreskcdjék. A jelen alakuló gyülésen meg nem 
jclcnhetésiink miatt ké1jiik a tekintetes főorrns urat ottan 
bennfmket ezen levelünk folytt\n kimenteni; minthogy épen 
akkor itten vásár van s üzleti kötelesség tartóztat vissza. 

Az egész ügy iránt a legforróbb részvéttel viseltetve a 
helrbeli "''"Ú'"l"SZcrészek nerében Ya 0 ·\·tmk eo-ész tisztelettel „ b.J o. o~ o 
alúzatos szolgái - Debreczen, 1807. Szeptember hó 30-án 
Tamássy füiroly elnök, Dr. Ilúthschnek V. Emil jegyző. 

2. A lmdapcsti gyógyszerész testület által szétküldött Szeptember 
hú 20-ún 1867. kiadott „Emlékirat" feliratu körözvény felolvastatván, 
- tudomásul vétetett s levéltárba tétetni rendeltetett. 

18G8. Junius lió .'JO-á11 tartott ,qyülé;; jegyzőkönyve. 
1. Elnök inditrányára jegyző utasittatik .Nagyváradon a másod

elnüknél kérdést tenni, ha vnjjon alkalmasnak találja-e f. évi Szeptem
licr hú 7-ét a közgyiilés megtartására? 
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2. Elnök jegyzőuek leYéltárbani tétel Yégctt átad miudeu iromá
uyokat, melyek Vecsey Yiktor által a nyokzadik gyógyszertár felállit
hatási joga cugedményezésére vonatkoznak; Yalamiut az eddig fenálló 
hét gyógyszerész folyamodványai másolatait is a nyolczadik gyógyszer
titr folállitúsa n1eggátlására, s n1időn az tnégis engedn1ényeztetett, a 
hely kitüzésére való folyarnodníny másolatát, nem különben Dcbreczeu 
város négy darabból álló térképét is*.) 

3. „A kir. magyar tucl. egyetemi onostanhallgatók önképző köré
nek" kérő körlevele a küz"'viilés elé teri· esztctni - addi" ]Jedi" levél-·o..r , · ' o ti 

tárba tétetni 11atúroztatott. 
4. l\Iurnküzy Károly a küuyYtár részére adományozza: „Apothe

ker Wesen rnn Dr. Joscph Müller Berlin 1868." 

18GS. Allff. hó 3-án tar/olt yyii/és jegyzőkönyve. 
1. Olvastatott a uagyníralli gytígyszcrészek küzgyiilésiink mcg

tartásárn rnnatkozó leYcle, - tudomúsul Yétetett. 
2. Elnök ugy jegyzőt, péuzt{truokot, mint künyvtárnokot felszó

litja, hogy a kiizgyiilésre kimntatásaikat idejekorán clkészitsék. 
3. Jegyző mcgbizatik, hogy kö:jc fel a "Gyógyszerészi hetilap" 

>zcrkesztőségüt lapjában közölni, hogy a „Dehrcczcn hilmrmegyei 
gyógyszerész testület" ez éyi küzgyiilését f. éYi Szeptember hó 7-én 
Dehreczcnhcn fogja megtartani, melyen a tagok minél számosabban 
részt venui kl'retnek, a tagdíjjal hátrányban leYők pedig azt Szeptember 
hó l-ig befizetui sziYeskedjcnek. 

18GS. Szeplcmuer hó 'l-én tartott közgyülés Jewzőkönytc. 
Dclireczenben JJluraközy Károly ur htkásdn. 

Jelenvoltak 12-en. 
1. Elnök üdYözöhú1 egybcgyülteket, a gyülést megnyitja. 
2. Olvastatnak némely meg nem jelenhctő tagok igazoló levelei. 
3. A gyógyszertárak története leirása, beküldése, mely a rnult 

közgyülésen is oly élénk riszhangra talált, még mindig nagyon gyéren 
teljesittetett, - a hátrányban levők kéretnek ennek teljesítésére. 

4. J egyzö jelenti, hogy J ellakoYics Károly nagyváradi irgalmas 
szerzet gyógyszerészt a tarnlyi közgyülés határozatából gyakornoka 
elbocsátására felszólitotta és hogy az illető a magas rniniszterimnhoz 
folyamodott, hol alapszabltlyunk azon kifejezését „gyumasiumot Yégzctt" 

") Lásd n levúltárbnn: 1 SGS. év 1 szám nlntt. 
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ugy értelmezték hogy négy osztályt, tehát meg is engedték gyakor
nokságát tovább folytatni; - ennélfogva további felsőbb rendeletig a 
testület négy osztályt végzett ifjakat is elfogadni késznek nyilatkozott. 

5. Pénztárnok jelenti, hogy daczára a fizetési kötelesség teljesi
tése a mult éYi közgyiilésen en,rhittetett, mégis többen vannak, kik azt 
mostanáig is egyáltalában nem teljesitették; - pénztárnok utasittatik 
azok utolsó barátságos felszólítására, minthogy 3 hó elteltével az alap
szabályok értelmébrni szigor fogna alkalmaztatni, hogy igy a testület 
bár elnéző és méltányos, dc következetlen még se legyen. 

G. Ez allrnlommal ngy jegyző, mint pénztárnok és könyvtárnok 
megbizatik, hogy minden tagtársnak a jegyzőkönyv másolatát, pénztár 
és könyvtár kimutatást minden közgyiilés után megküldjék 

7. Jegyző jelenti, hogy az „orrns könyYldadó testiilet"-nek ala
pitó tagjává lenni a testület megerőltetés nélkül nem tehetné, minthogy 
a dij több mint tavaly azt Yéleményeztük; ennélfogva, hogy mégis ily 
hazai tudományos níllalat elősegítéséhez a testület ereje szerint járul
hasson - határoztatott, hogy jövő l 8G9. évtől mint re!l(ks tag lépend 
be; az éYi clijak annak ich~ébcni 1.Jefizetésére a péuztárnok utasittatik. 

8. Jegyző olYassa a n 1nagyar kir. egyet cin hallgatók~ kér,·é11yét, 
de az czuttal a pénztár gyeuge állása miatt mcllöztetui hat[trnztatott. 

9. TrajánuYics Agostuu sarkadi gyógyszerész „Köuyvvitel" czimü 
mürét saját költségén kiadta, minthogy azonban költségét az előfizeté

sck!Jől 1.Jejött összeg nem fedezi - határoztatott, hogy a testület pénz
tárából 50 példány Yétessék meg s ezek clárusitásával pénztárnok és 
köny1·tárnok megbizatnak. 

10. Elnök jelenti, hogy az ez évi XIII-dik nagy gyülésen a tenné
szettudósoknak Egerben, a testület üdvözlő levele szívesen fogadtatott. 

11. Pénztár kimutatás megl'izsgáltatott és rend!Jen találtatott, 
készpénz vagyon: 285 frt 86 kr. 

12. Könyvtárnok jelentése tudomásul vétetik. 
13. Elnök indítványára Kun Tamás doktor i\Iiskolczon „Egészség

ügyi rendeletek" czimü munkája a könyvtár részére megszereztetni 
rendeltetett. 

14. Podráczky Ferencz az alapszabályok értelmében indítvá
nyozza, hogy a testület valamely pályakérdést tüzzön ki, enuek megha
tározására egy négy tagu bizottság neveztetik ki. Pályakérdésül követ
kező tüzetett ki : 
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A Debreczen biharmegyei gyógyszerész testület alap
szabályaiban is benfoglalt, de különben is a tudományos 
előhaladás czéljárá kitüzése következtében f. éri Szept. hó 
7-én Debreczcnben tartott közgyiilése alkalmából egy négy 
tagn bizottmányt nenzett ki rnlamely gyógyszerészt érdeklő 
pályakérdés kitiizésére. A bizottmány tehát több kérdések 
közül a legérdekesebb és egyszersmind a gyakorló gyógysze
részre nézve legelőnyösebb kérdést a következőkben állapi
pitotta meg: 

„ A jelen pharmacopaea szerint előírt alcoholicus és 
narcoticus kivonatok ( extract), melyek száraz por alakban 
tartandók, szigoruan a pharmacopaea szerint állittassanak 
elő, de oly módon, hogy hygrnscopicus azaz azon tulajdonsá
gokat, hogy levegőYeli érintkezés folytán megnech·esednek, 
tökéletesen elYeszitsék." 

i\Iegengedtetik, hogy ugyanannyi súlyú szárazon mara
dását elősegítő anyaggal rngyittessék, de tökéletes semleges 
anyaggal, 1nely se1n oldhatós(tgára, scu1 hatására, sen1 a 
betegségre semminemíi befolyással ne legyen. - A vrgyiték 
nélkül elóállitott készítmény clőnyLcn részesiil. 

. A jeligés leYelek az cmlitet.t extractumokbúl legalább 3 
kiilün próbnkészitrnény kíséretében 18G9. évi Aug. hó l-ig 
a „Debreczen biharmegyei gyógyszerész testület" jegyziíjé
!1ez: Dr. Hóthschnek V. Emil gyógyszerészhez küldendők 

be, minthogy jöYŐ éYi Szept. hóban tartandó közgyülésből 

kincYezendő bizottmány fog előleges kisérletek után a díj 
odaítélése felett határozni. 

A dij tiz cs. kir. aranyra van mcgállapitrn. 
Pályázhat minden magyarországi okle..eles gyógysze

rész és okleveles segéd. Debreczen, 1 SGS. Szept. hó 10-én. 
Tamássy Károly elnök, Dr. Hóthsclmek V. Emil jegyző. 

1868. Nouem.ber hó :27-én tartott gyiilés jegyzőkönyue. 

1. Vecsey Viktor iigytársunk ma először jelent meg körünkben, 
elnök és mindnyájunk által szhescn fogadtatott, ő pedig kijelentette, 
hogy magát a grernium tagjának tekintetni kéri és :íz alapszabályok 
minden pontjának lelkiismeretes megtartására magát kötelezi; - egy-

. ···~-_,, 
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szersmind alá Íö irta az lSGG-ik év okt. hó 6-iki gylilésen szerkesz
tett szerződést, melynek értelmében minclcnnemü ajándék osztogatás 
m egszii n tettetett. 

2. Elnök inditványára határoztatott, hogy jövőre az eddig tartott 
lapokon kil'lil még a „Pharmaceutische Post" czimü közlöny is járat
tassék. 

3. Jegyző inditványára elfogadtatik, hogy egy festékes bélyegzőt 
„Debrcczen biharmegyci gyógyszerész testület" felirattal ugy a könyvek, 
mint a szétküldcndö egyes lapok megjegyzésére készittetui kell. 

4. Borsos Fcreucz inditrányúrn elfugadtatik, hogy a testület egy 
folyamod:íst intézzen a helybeli tekintetes "orros egylet" elnökéhez, főor
vos tok. dr. Tegze Imre urlwz azon kérelemmel hogy a legközelebbi 
gyiiléscn méltóztassék azt az orvos urakkal tényleges szokásba ·hozás 
Yégctt közölni, t. i. hogy az orvos urak minden általuk irandó reczeptrc 
az illető beteg ngy a fizető családfő nevét sőt ha az ösmeretlen 
egyéniségnek iratik elöszür, az utcza nevét és ház szúu1ot is felirni 
méltóztassanak; - ezen eljárás által a gyógyszerész ki a hitelezést 
legtöbb esetben cl nem krrtilbeti, legalább némi támaszpontot nyer iga
zolására ha az adósságot törvényes uton kénytelenittetnek behajtani. 

186.9. Febr. hó 6-án tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

Tcldntrn a jelen sulyos időt, midőn a gyógyszerész még mindig az 
1855-ik évi taxára van kötelczrn, holott pedig most legtöbbet a kelen
dőbb szerekből drágábban vásftrol, mint eladhat, - elnök inditványozza, 
hogy ujra folyamodjunk 30\, pótlék engedéséért addig is, mig az uj 
taxa elkészülne és hogy ezen folyamodás aláirás végett Nagyváraclra is 
elébb átküldendő, hogy az mint a „Debreczen-lliharmcgyei gyógysze
rész testület" folyamodványa intéztessék a Nm. m. kir. be!ügyminisz
tcriumhoz: 

(A folyamodást egész te1jedelmében Jásd a jegyzőkönyv 56-ik olda
lán, mig itten annak rövid kirnnatát és tartalmát a következőkben adom:) 

Kéretik, hogy önálló alkotmányos hazánkban egy „phar
macopoea regni Hungariae" készíttessék, ugy a pesti mint 
vidéki orvos és gyógyszerészek közbejöttével; készittessék 
szintén egy "taxa medicamentorum regni Hungariae" is. 

Minthogy pedig ezek elkészitése oly sok időbe kerül, 
hogy annak bevégcztét a jelen árszabvány mellett csakis te-



temes kárral várhatjuk be; - addig is engedélyeztessék a 

jelenlegi árszabványhoz 30% pótlék; mert: opium, morphium, 

bals-peruv, etc. sokkal drágábban vásároltatnak be kész

pénzért nagyban, mint a hogy azt kicsiben és hitelre elad

hatjllk, mely hitelezésnek pedig 20 %-a rendesen el szokott 

veszni, a tiibbi pedig késői fizetések folytán az ebből szárma

zott lrnmatveszteségek miatt a hasznot szintén tetemesen 

csökkentik; - fa, szén, min cl nagyon drága, a napszám, mely 

csak nem rég 40 kr mit itt, most 1 - 2 frt, ehez járul még 

az élelmi szerek rendkivüli rohamos megdr:ígul:ísa és az adó 

aránytalan de folytonos emelése. 

1869. JJfort. hó 20-án tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Olvastatott a nm. m. kir. Miniszterium rendelete, melynélfogva a 

sok oldalról befolyt kérelmeknek engedve, a jelen nagy mérvben válto

zott és a gyógyszerészekre nyomasztó körülményeket tekintetbe véve, a 

jelenlegi taxához 20 %-nyi :írpótlékot engedményezett egy évi időre 

1869. Mart. 15-től 1870. Mart. 15-ig. 

Határoztatott, hogy ezen pótlék csakis receptekhez számítható 

akár magán, akár intézeti számlákon; - a kézi eladási s.zerek ez alól 

kizárvák; - a nadály darabja télen-nyáron 1 O kr, ha készpénzért 

fizetendő recepten rnn rendelve ; -mig az évi contórn. maradó recepte

ken rendelt naclályokhoz a 20 11
/ 0 hozzá sz:ímitandó. 

1869. April 16-án tartott gyülés jegyzőkönyve. 

L Elnök tudatja a miniszterium azon rendeletét, hogy az enge

délyezett 20 °/11 kórházak és nyilvános intézetek számláinál a számla 

végén egy összegben adandó azokhoz, nem pedig mint az egyes prirát 

recepteknél, - tudom:ísul vétetett. 

2. Olvastatott a helybeli „orvos egylet" levele, melyben a gyógy

szerészek egyesülésre szólittatnak fel; - következő válasz határoz

tatott: 
A ,debreczeni orvos egylet" tek. elnökségének 

Helyben. 

Alólirottaknak van szerencséjük tudósítani a helybeli 

„ orros-egylet" tek. elnökét, hogy azonos-egylet f. hó 10-ről 

kelt azon fclszólitása, miszerint óhajtaná, hogy az e helybeli 
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gyógyszerészek hozzá csatlakozván s ez által mintegy kiegé
szitve, egy önálló egészségügyi testületet képezzen ,Debre
czeni orvos-gyógyszerész egylet" czim alatt, - a helybeli 
gyógyszerészeknél általános elismerésre talált s már egy rég 
táplált vágyat valósitott meg. 

Ennélfogrn a helybeli egyes gyógyszerészek azon egy
lrnngu beleegyezését van szerencsénk ez uttal tudatni, hogy 
mindnyájan örömmel fogadjuk e meghiníst s olrnjtjuk ma
gunkat, minél elöbb az alakulandó egylet tagjainak tekint
hetni. 

(Aláirva elnök és jegyző.) 

1869. évi Ju/ius hó 2-dn tartott gyülés jegyzőkönyve. 

!. Elnök jelenti, hogy miután ez évben a természettudósok nagy 
gyülése Fiuméban épen azon időben tartatik, melyben a mi gyülésünk 
Váradra terveztetett, - inditnínyozza, hogy gyülésíinket csak szept. 
hó 25-én tartsuk meg, jegyző utasittatik e végett a n.-váradi elnökség 
véleményét kikérni. 

. 2. Miután sok specialitások majd minden gyiígyszertárban más 
árban árultatnak: határoztatott, a jövő gyiilésre egy általános kötelező 
á1jegyzék készítése. 

3. Az uj osztrák ,pharmacopoea" (editio VI.) és gramm sulyok 
megszerzése feletti döntő határozat a küzgyülés elé te1jesztctni határoz
tatott. 

18G.9. Jut. 16-án tartott ,r/yülés je[Jyzőkönyve. 

1. Olmstatott a nagyniradi gyógyszerészek válasza, melynek ér
telmében a közgyülés megtartás ideje ajánlatunk szerint elfogadtatott. 

2. Eddigi szokás szerint, hogy a jöYŐ két évre a városi kórházi 
gyógyszerek kiszolgáltatását elnyerhesse, szintén folyamodott a sorrendre 
következő Dr. Itiíthsclmck V. Emil is, folyamodványa azonban a főor
vos azon véleményezésével, - mely az eddigi két év helyett csak egyet 
inditványoz, - elnöknek kiadatott s az előterjesztetett, - ezen indit
vány általános helyesléssel fogadtatott s erről a tekintetes és nemes 
Tanács irásban tudósittatott, egyszersmincl netalán felmerülhető félre
értés elkerülése tekintetéböl a sorrend is a következőleg rncgálla
pittatott: 
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1. Dr. Róthsclmek V. Emil „ Az arany egyszarvnhoz" 
2. Göltl Nándor „A megváltóhoz" 
3. Borsos Ferencz „A kígyóhoz" 
4. Muraközy Károly „A naphoz" 
5. Sz. Péter lVIihály „A magyar koronához" 
G. Tamássy Ödön „Az arany angyalhoz" 
7. Vecsey Viktor „A reménységhez" 
8. Tamássy Károly „A fehér hattyuhoz" 

Ezen folyamodásban egyszersmind kéretett, hogy a nemes Tanács 
ezentul a „ város állatai" és „ katholikus árvaház" számláit is ép ugy 
mint a többi kórházakét köröztesse. 

3. Jegyző ez alkalommal bemutatja m'nden a taxában benn nem 
foglalt edényekre u. m.: porczellán téglik, kűlömböző egyszerű és ara
nyos dobozok, üvegdugós üvegek stb-re vonatkozó árjegyzék táblázatát, 
- helyeslőleg elfogadtatott. 

1869. Jul. hó 31-én tartott gyiilés-jegyzőkönyve. 

Az 1868-ik év szept. hó 7-én tartott közgyűlés folytán kihirdetett 
pályakérdés határideje f. évi Augustus hó 1-sején lejárván - ez ideig 
egy pályamü érkezett jegyzőhöz a nagyváradi postával: „ V erseugve 
buzgunk a tökély felé, s nyomozzuk utját" (Horváth Cyrill)jeligés le
vél kiséretében. - Határoztatott tehát e pályamü kísérlet alá vétele, hogy 
az eredményaf. évi szept. hó 25-én NagyYárndon tartandó közgyülésen 
bejelenthető legyen végleges megítélés végett. 

1869. évi Szeptember 25-én tartott közgyülés jegyzőkönyve. 

Nagyvrirarlon az „orv. gyógysz. és lenn. tud. egyltt" helyiségében. 

Jelen Yoltak nyolczan. 
Elnök üdvözölvén az egybegyiilteket, a gyűlést megnyitja s sajná

lattal tudatja, hogy a debreczeni tagok majd a közbeeső fiumei termé
szettudományi nagy gyiilés, majd más elh:írithatfan akadályok miatt 
meg nem jelenhettek. - Jegyző is Dél-olaszországi ut.ján lévén, he
lyette ez alkalommal Podráczky Ferencz másodjegyző vezeti a tollat. 

1. Olvastatott a mult évi közgyűlés jegyzőkönyve. 
2. A gyógyszertárak története leírásával még 12 tag hátrányban 

lévőnek észleltetett, - azok folszólittatni határoztattak. 

J 
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3. Épen igy, kik tagsági dijaiklml hátrányban vannak. 
4. A mult évi közgylilés által kitüzött pályázat folytán leérkezett 

pályamü a megkövetelt feltételeknek nem felelt meg, daczárn minden 
tekintetbeni tiszta és szép előállitásáuak, - a kitüzött pályadijjat a köz
gyülés nem véleményezte oda itélendőnek. 

5. Olvastatott Trajánorics Agoston lcrele, melyben az egylet szi
lánlulásának különösen kifejezést ad, - tudomásul yétetett. 

G. Pénztár állása elnök által bemutattatv{m, a számadások rendbe 
találtattak. 

7. O!Yastatott a m. kir. rnllús és közoktatási miniszterhez menesz
tett folyamodás a vcgytudori rangot és a gyógyszerészeti pályára lépő 

ifjakat érdeklőleg, melyben kérelmeztetik hogy a vegytudori rangot el
nyerni óhajtók tulszigoruan rissza ne tartóztassanak és a gyógyszeré

szetet tanulók rendes egyetemi tanhallgatók közé vétessenek fel. 
8. A pesti gyógyszerészi testület „gyógyszerészet alapvonalai" 

czimü muukálatából 12 példányt el:irusitás végett kültllitt, - tekin
tettel ezen mü közénlekü voltára az elárusitús sziYescn elfogadtatott. 

9. Az uj osztr~k „pharmacopoea" és „taxa"-ból nemkülönben a 
porosz honi uj „dispensatorium" -ból a de breczeni és nag')'Yáradi egyleti 
könyYtár részére egy-egy példány megvétetni rendeltetett. 

10. A pesti gyógyszerészet hallgatók scgélyző egyfötének folya
modása felolrnstatván - minthogy e czélra egyesek már ug-y is acla

koztak, - tisztelettel félre tétetett. 
11. Elnök jelenti, hogy a tisztviselők megválasztási ideje lejárván 

minden tisztviselő eddigi állásáról köszönettel az eddigi bizalomért, tisz
telettel lemond, - az összes eddigi tisztviselők általános felkiáltással 

ujból megYálasztattak. 
12. A gyülés befejeztéYel Podráczky Ferencz a „l\Iorga"-ról egy 

értékezést olrnsott fel, - mely kellő figyelemmel Yégig hallgattatott s 
szerzőnek elismerőleg jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott. 

1869. évi Nov. hó 9-én tartott gyü7és jegyzőkönyve. 

Több jelentéktelen érdckü helyi tárgyakon kirlil olvastatott: Dcb
reczen város tanácsától a testület elnökéhez küldött iY, mely felhinís a 
„Sonkolyosi" tüzkárrnllottak fclscgélésére, - pénztárnok Borsos Fcreucz 
megbizatott 10 frt segélyadomány kifizetésére. 
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1869. Decz. hó 3-án tartott gyiilés jeyyzőkönyvc. 

Ezen gyülés főtárgyát a pesti gremiumtól érkezett meghiYó levél 
képezte, melynek folytán testületlink képviseletére ott:p1 megjelenni 
Göltl Nándor kéretett fel, - egyszersmind megbizatott adandó alka
lommal szóval is érdekünk elömozditásán mllködhetui. 

1870. Decz. 17-én tartott gyülés jegyziikönyve. 

1. i\'liut:ín a pesti miniszteri tisztelgésről hazatért Göltl Nándor 
előadta a lefolyt gyülés érdekeslJ mozzanatait, - kiemclé, mily szí
ves fogadtatásban részesültek. 

2. Olvastatott „a miskulczi gyógyszerész egylet" körlevele a 
gyógyszertári számlák és hitelezésekrc vonatkozólag, - tudomásul 
vétetett. 

1870. Jlfárt. hó 3-án tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Közelegvén az idő a magy. kir. Bclügyministerium által engedé
lyezett 20°/11 pótlék lcjáratihoz, f. hó 15-én, - határoztatott: folya
modni s annak továb!Jra is tartó kitc1jesztése kieszközlésére hatni, -
hivatkozván különösön, hogy a kereskedelmi és ezüst forgalmi viszo
nyaink a tavalyi és előbbi éveinkhez hasonlitva legkevésbé sem javul
tak, - legalább a már különben is rövid időn kilátásba helyezett uj 
„pharmacopoca" és „ taxa" megjelenéséig. 

1870. Apr. 22-én tartott közgyülés jegyzőkönyve. 

Debreczenben. 

Jelenvoltak: 10-en. 

Elnök üdvözlése, s a gyülés mcgnyit(tsa után előadja, hogy az 
eddigi szokástól eltérve Auguszt. hö vége helyett most tartjuk ez évi 
közgyülésünkct, minthogy ez által az a ezé! éretik el, hogy azt az OJTO

sokéval együtt és egy időben tarthatjuk meg, minthogy testületünk az 
orYosi testületnek társtestiilete s "debreczeni orrns gyógyszerész tes
tület" czimet is visel. 

1. Gyógyszertáraik története leírásával hátrányban lévők ismét 
felszólittatnak. 

2. Tagdijaikkal hátníny!Jan levők szintén megsiirgettetnek. 
3. A nagyváradi tagok által ujra felclevcnittetett, - a pályázatra be-

GYÓGYSZ. 1'Öll1'. 
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kiildütt „cxtractumokra" vonatkozó birálat adás, - minthogy ez azon

ban m1Sg tavaly a kiküldött vizsgáló biróság által már kimondatott, 

hogy nem felel meg a pályázatban kitüzött kötelmeknek, - nehogy 

részrehajlás ·Jegyen e véleményadásban, - a vizsgáló biróság a követ

kezőkre mháztatott át ujabb véleményadás végett u. m.: Nyiri György, 

Vass Jenő, Podráczky Ferencz, Göltl Nándor, Dr. Róthschnek Y. Emil, 

azon megjegyzéssel, minthogy ez idő szerint a kérdéses extractumok 

ugy is Nagyníradon vannak, azok njbóli vizsgálata kezdessék az ottani 

tagok l:iyiri és Podráczky urak által. 

4. A pesti grcmium körlevelére, melyben kárpótlásként költségei 

fedezésére gyógytáranként 1 frt fizetésre fclszólit, - a testület pénz

túráhól 20 frt kifizettetni határoztatott. 

5. Elnök bemutatja Rozsnyai Mátyás pályanyertes „ izctlenitett 

chiual cznkorkáit" és ajánlja próbatételek Yégett iigytársaink figyelmébe. 

G. Pénztári kimutatás megvizsgáltatván, rendben találtatott. 

í. A könyvtár részére „Dr. J. Ottó Anleitung und Ausmittelung 

dcr Gifte" czimli könyv beszereztetni ajánltatott, - azzal könyvtárnok 

rucghizatott. 
8. Végül n jövő évben Nagyváradon tartandó közgyülés ideje 

határoztatott meg, hogy az ismét az orvosokéval együtt tartassék. 

1870. 11Iájus hó 20-án tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Olvastatott a pesti gremium meghivása f. éri Junius hó 8-án Pes

ten tartandó gyülésrc a taxa javaslatra vonatkozólag, -- e czélból a 

képYisclőségre a grcmium költségén Tamássy Károly elnök és Trajá

novics A. kérettek fel, kik azt szivesen elfogadták. 

1870. J11lius 8-án tartott gyülés jegyzőkönyve. 

1. Elnök jelentést tesz a f. hó 6-án Pesten tartott „ taxa" jarnslati 

gyülésről, - tudomásul yétetett. 

2. Olrnstalott és levéltárba tétetni határoztatott Trajánovics Agos

ton ügyfcliluk a fentebbi gyülésre vonatkozó jegyzőkönyvi másolata. 

3. Olvastatott és levéltárba helyeztetett még a pesti gremium által 

megküldött árszabvány ajánlata is. 

'L A pesti gremium kívánatára az uj ajúnlatban levő mód szerinti 

recept taxálásokkal Sz. rétet' niihály tagtárs bizatott meg. 

Borsos Fcrcncz inditványozza, hogy a kivántakon kivül még az 
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uj bécsi taxával is, tehát a jelenlegivel együtt három félével, tétessenek 
a próbák és ugy küldessenek be, hogy a külömbség annál inkább szem
betünő legyen. 

5. A taxa javaslatra vonatkozólag azonban az általános hangulat 
inkább a mostani rendszert szeretné fontartani t. i. hogy az ár .prola
bore" ne törültessék el. 

1870. Au_quslus hó 22-én tartott gyillés jegyzőkönyve. 
Közelegvén Aug. hó vége, midőn a taxa jarnslati munkálat a 11esti 

gremimnnak beküldendő, elnök bemutatja tehát Sz. Péter J\Iihúly nmn
kálatát, mely elég gondosan volt összeállitva és ugy látszott, hogy az 
egész összeg a tervezett uj taxánál nchány krajczárral többre jön; -
mindamellett a többség inkább az eddigi modort olmjtotta fentartani, 
minthogy pilula massálmál és por divisióknál kiYált nagyobb meui1yi
ségben minden esetre tetemes veszteség volna, a mi pedig itten a lPg
gyakoribb rendelési mód levén, szem elől nem téveszthetjük. 

1870. Október 17-én tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

1. Elnök bemutatja f. hó 13-ról kelt Nagyváradon lakó Podráczky 
Ferencz tagtárs levelét, melyből örömmel értesültünk, hogy ismét egy 
uj munkát szándékozik kiadni; - s bár mennyire üdvös és szerencsés 
az a társulatra ily jeles képzettségii és tevékeny egyént tagjául tekint
hetni, mind a mellett saji1álattal kellet ezuttal ajánlatát elejteni a 
mennyiben szerény pénzk~szlettel rendelkező pénztárunk alig bilja a 
belkörébe vágó legszükségesebb kiadásokat teljesiteni. 

2. Olvastatott Trajánovics Agoston Pestről szept. 20-ról kelt le
vele, melyet a f. év J unius hóban Pesten tartott nagy gyülésből mint a 
.debreczen biharmegyei gyógyszerész testület" képviselőinek egyike és a 
nagygyülés jegyzője szires mit megküldeni, hogy igy legalább az ered
ményről irásban tudósithasson, - köszönettel tudomásul vétetett, le
véltárba tétetni rendeltetett. 

1871. Április 17-én tartott gyillés jegyzőkönyve. 

Olvastatott másodelnök Bercsinszky Károly Nagyváradról f. hó 
15-ről kelt levele, melyben f. évi május hó 12-én Nagyváradon tar
tandó közgyülésre a debreczeni gyógyszerészek meghivatnak, - tudo
másul Yétetett s a legtöbb tag megjelenését megigérte. 
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1871. JJiájus hó 13-án tartott közgyülés jepyzökönyve. 

Nagyváradon a „Fekete sas" szálloda termében. 

Jelenvoltak 16-an. 

l\Iájus 12-én nchány orrnssal együtt N.-Váradon megérkezve a va
sutnál igen szíves fogadtatásban részcsliltiink s részint magánházalrnál, 
résziut vendéglőkben elszállásoltattunk. Este 7 órakor az egylet helyi
ségében az orvosokkal közös ismerkedési-estély s később rncsora a 
„Fekete sas" szállodában. 

1. Elnök iidvözö!Yén egybegyiiltcket, a gyűlést mcguyitja. 
2. lSGS. szept. hó 7-én tartott gyűlés folytán kitüzött pályakér

désrc beküldött cxtractumok ugyan igen szépeknek, dc a pályakérdés 
köYctelményének megfelelőnek nem talált[Ltván, ezen ügy további vizs
gálata végképen elejtetett, - s határoztatott: hogy legközelebbi alka
lommal egy egészen uj pályakérdés tiizessék ki. 

3. Pénztári kimutatás megvizsgáltatott és rendben találtatott. Tu
domásul vétetett, hogy a debreczeni takarékpénztárban 128 frt 44 kr 
van letéve. 

4. Miután Borsos Ferencz Debreczenben „Kígyó" cz1mu gyógy
szertárát már f. évi april hó 1-ső óta tényleg :iYiihálovics István tagtárs
nak eladta, jegyző felolvassa lemondási" beteijesztését, minthogy 
ennek következtében a gyógyszerészettől vegkép visszalép, - sajná
lattal tudomásul vétetett. 

5. Mihálovics IstYán mint az ecldigi pénztárnok utódja, a pénztár 
kezelésével megbizatott. 

G. Olvastatott Tóth István nagybajomi jegyző levele, melyben tu
dósítja az egyletet ottani gyógyszerész Soltész Mihály elhunytáról s 
kéri az elnököt, hogy a gyógyszertár a boldogult nővére lehető előnyére 
kezeltessék vagy eladassék, - ezen ügy kezelésével Bercsinszky Ká
roly másodelnök bizatott meg, jegyző pedig, hogy Soltész Petronella 
kisasszonyt ezen határozatról tudósítsa. 

7. Elnök aj:inlj[i,· egy üdvözlő levél kiiklését a bécsi gyógyszerészi 
gremiumhoz minthogy oly fontos érvekkel s oly szép eredménynyel 
küzdöttek a gyógyszerészet felszabadítása ellen; - ezen levelet melyet 
elnök magával hozott, jegyző felolvassa, - tudomásul vétetett s bekül
dése elhatároztatott. 
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8. Bercsinszky Károly fizet 3 példány eladott "Gyógyszerészi alap
vonalok" czimii müért 18 frtot s jelenti, hogy még 3 példánya van. 

9. Trnjánovics Agoston azon óhaját fejezi ki, hogy a „gyógysze
részi heti lap" inkább a központi bizottság szerkesztése alatt jelenne 
meg, igy valószinüleg változatosabb és tudományosabb tartalom is volna 
elérhetö, - tudomásul vétetvén, annak alkalmi előmozdítása meg
ígértetett. 

Elnök a jelenlevők figyelmét megköszönve, az ülést bezá1ja, meg
emlékezvén egyuttal a nagyváradi tagok szires vendéglátásáról is, s 
kéri a jövő közgyiilésen Debreczenben minél számosabban megjelenni. 

A tagok legnagyobb része sietett 9 órára a megyeházán tartandó 
közös gyiilésre, hol több felolvasások közül Podniczky Ferencz a "sely
mérről" és Trajánovics Agoston a "talaj- "ró! tartott értekezése kü
lönösen kiemelendő. 

Délután 3 órakor a püspök fürdőben díszebéd .-olt. 
Másnap reggel a vendégek legnagyobb része Kolozsvárra rándult 

át, hol különösen elnök és jegyző Dr. Hincz György collega házánál 
a legbarátságosabb és vendégszeretőbb fogadtatásban részesült. 

1871. Junius 19-én tartott gyülés jegyzőkönyve. 

A debreczeni kereskedelmi testület f. éri Junius hó 2-án tartott 
gyülésében 22-ik szám alatt hozott végzéséről Tamássy Károly elnök 
értesittetett; hogy ezentul a kereskedő kórház részére a gyógyszerek 
kiszolgáltatását félérnnként felráltrn az összes debreczeni gyógyszeré
szek által óhajtja eszközöltetni, - tudomásul vétetett s jegyző megbi
zatott jegyzőkönyvi kivonatban a testület köszönetét tolmácsolni. 

A sorrend pedig, mely szerint gyógyszerek kiszolgálására a deLre
czeni gyógyszerészek jogositva lesznek, az idősb birtoklásikor szerint 
következőleg állapíttatott meg: 

1. Göltl Nándor a "l\íegváltóhoz" tekintessék elsőnek mint ki azt 
már 12 éven át birta s mint ilyen a jelen év első felének ugyis 
birtokában lévén, s azt f. hó 31-én befejezi. 

2. Tamássy Károly „ a fehérhatyuhoz" 
3. Muraközy Károly „a naphoz" 
4. Dr. Róthsclmek V. Emil „az arany egyszarvuhoz" 
5. Sz. Péter Mihály „a magyar koronához" 
6. Vecsei Viktor „a reménységhez" 
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7. MiháloYics István „a kigyóhoz" 
S. Örvényi Ottó „az arany angyalhoz" (mint a ki még f. évi Aug. 

hóban jelenlegi tulajdonos Tamássy Ödöntől gyógyszertárát átfogja 
venni.) 

Ezen tudósitás Szepessy Antal úrhoz, a kereskedő testület elnöké
hez, azon kéréssel adatott be, hogy a kórházat 20 "/0 kedrezményben 
fogjuk részesiteni s ké1jük ezen megállapitott sorrendről tudomást 
szerezni. 

1872. Ftúrnár 10-én tar/ott gyiilés jegyzőkönyve. 

1. Elnök iuditványára, hogy : miután Debreczen a magyar kir. 
törvényszék székhelye lesz, annak ra!Jjai is itt lesznek elhelyezve, ké
relmezziik tehát, hogy az azoknak sziikségeltetii gyógyszereket a tör
vényszék az összes dcbreczeni gyógyszerészektől megállapitaudó sor
reúd szerint felváltva szerezze be, - elfogadtatott s jegyző utasitatott 
egy folyamodvány szerkesztésére, melyet elnökkel együtt törvényszéki 
elnök nagyságos Sánáry Ferencz urnál nyujtsanak be a következőleg 
megállapított sorrend bernutatásárnl, negyedévenként fclvúltl'a: 

1872 Jan.-i\lart. Göltl Nándor „a megváltóhoz" ki különben is 
ezen érnegyednek már tényleg birtokában rnu 
és azt f. hó 3 ! -én befejezi. 

Apr.-Jun. Mihálovics István „a kigyóhoz" 
Jul.-Sept. i\íuraközy Károly „a naphoz" 
Oct.-Decz. Sz. Péter Mihály „a magyar koronához" 

187 3 J an.-~'lart. Vecsey Viktor „a reménységhez" 
Apr.--.Tuni. Örvényi Ottó „az arany angyalhoz" 

- ,Jul.-Sept. Tamássy Károly „a fehér lrnttyuhoz" 
- Oct.-Dccz. Dr. I\óthschnek V. Emil „az arany egyszarrnhoz." 

2. Jegyző utasittatik a nagj'Yáradi tagokat felszóllitani a folyó ér
ben Debreczenben megtartandó közgyiilés ideje meghatározására s egy
szersmind Pesten f. év Május 6-án tartandó nagygyülésre képviselőket 
ajánlani. 

3. Pénztárnok utasittatik a közgyülés előtt a netalán még hát
rányban ]C\'Ő tagdíjakat bevenni. 

1872. 11Iart. hó 9-én tartott gyülés jegyzőhönyi•e. 

1. Elnök jelenti, hogy Nagyníradról két levél érkezett a Pesten 
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tartandó nagygyliléseni képviseltetést és a Debreezenben rnegtartaudó 
közgyülést illetőleg - jegyző felolvassa s tudomásul vétetik. 

2. Jegyző felszólamlására miután az uj taxa életbelépése j\[árt. 

15-én a küszöbön van, óhajtjtt nehány fel nem vett szernek az árát köz
megegyezéssel megállapitani, addig is, mig ez iránt a központból intéz

kedés fog történni, - határoztatott, hogy ezen egy ivre már összcjegy
zett szerek árai állapittassanak meg, az iv mindenki által aláirassék s 
levéltárba tétessék. 

1872. JJidjus hó 10-én tartott gyülés jegyzőkö11yve. 

1. Elnök haza érkezvén a l\fájus 6-án Pesten tartott országos 
gyógyszerészi gyülésről, hol mint testületiink képviselője Trajánovics 
Agostonnal szerepelt, ez alkalommal a gyülés folyamáról és eredményéről 
jelentést tesz - tudomásul vétetett. 

2. Pénztárnok utasittatik a kiküldött képviselők utiköltségei meg

téritésére. 
3. A városi hatóságtól küldött két körözvény utján a gramm su

lyok használatát és a l\ferck vegygyárából Darmstadtban kikerült 
morphiummal tisztátalanitott Chininum sulplrnricum ellenőrzését illető

leg, - határoztatott hogy azok mindenki által aláirrn, a leréltárba he

lyeztessenek. 
4. A f. hó 7-én Debreczenben tartarnló éri közgyiilésiink alkal

mából történendő elökésziiletek tárgyaltattak és a Nagyvárad s a Yidék
röl érkezendő vendégeink elhelyezéséről stb. intézkedtünk, s az egész 
rendezése egy, két tagu bizottmányra ruháztatott. 

1872. JJiájus hó 17-én tartott közgyülés jcgyzőlcöny1'e. 

Debreczenben. 

Jelenvoltak 8-an. 
Elnök az egybegyülteket iidvözö!Yéu, a gyülöst megnyitja. 
1. Pályakérdés kitiizése ez alkalommal clcjtetik, hanem a helyett 

határoztatik, hogy a Pesten alakulandó „országos gyógyszerész testü
let" legközelebbi gyülésén szóllitassék fel egy czflszcrli gyakornoki tan
könyYet pályázatra hirdetni, - és a .gyógyszerészi hetilap" saját ke

zelésü szerkesztésére. 
2. Bercsinszky Károly jelenti, hogy a nagybajomi gyógyszertárat 
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Zlotszky Mihály vette meg; -- és hogy a „ gyógyszerészi alaprnnalak"
ból már csak egy példány van nála, az eladott 2 példány árát 12 frtot 
pedig átadta a pénztárnoknak. 

3 Elnök csak nem ré 0 · érkezvén meO" Pestről az orszáO"OS O"\•óav-. 0 0 " 0 .,....; t:J.J 

szerész testület" alakuló gytiléséről, az ottan történtekről számot ad, mi 
köszönettel tudomásul vétetett. 

Egyszersmind bármennyire helyesli is elnök az összes tagtársakkal 
együtt egy pesti „országos gyógyszérész testület" alakitását, azon aggo
dalmát fejezi ki, ha vajjou testüldiiuk némely tagja ezen kétfelé való 
fizetés miatt nem fog-e inkább megYálui óhajtani az eddig oly barátsá
gos és támogató egyetértésben fen tartott testiiletiinktöl? - vagy pedig, 
továbbra is, mint eddig „a debreczen bihar-megyei gyógyszerész testii
le tet" önállóan fcunfogjuk tartani? 

Ezen kérdésre a jelen rnltak egyhangulag oda nyilatkoztak, - s 
ohajtandó volna, hogy cgyértelmüleg a tárnl maradottakkal - hogy 
eddigi tcstliletlinket minden esetben magunk közt sziikebb körii ügyeink 
elintézésére fcntartaudjnk s kinek-kinek személyes tetszésére bizatik az 
„országos gyógyszerész testület" tagja lenni kiilöu. 

4. Pénztárnok utasittatik Tamássy Károly és TrajáuoYics A. tag
társakuak az „országos gyógyszerész testület" gyülésére tett költségeik 
kifizetésére. 

5. Bercsiuszky Károly inditványozza: tekintettel különösen a min
dig gyéren megjelent vidéki tagokra, hogy senki a nem tudást ne ad
hassa okul, ezentul a „gyógyszerészi hetilap- "bani mcghirdetésen kívül 
minden egyes tag egy saját nevére czirnzett leYelezési lapon hirnssék 
meg a közgyűlésre, - helyeslőleg elfogadtatott. 

G. Pénztárnok jelenti, hogy jelenleg a pénztár vagyona 39 frt 07 
kr. A kimutatás megyizsgáltatván, rendben találtatott. 

7. Elnök jelenti, hogy a tisztviselők hivatalos ideje ismét letelt, a 
gyiilést uj választásra hívja fel, - az eddigi tisztYiselők általános fel
kiáltással toYábbrn is megmaradni kérettek. 

1872. Október 24-kén tartott gyillés jegyzőkönyve. 

1. Olrnstatott Bercsinszky Károly levele és pénztárnok átveszi az 
általa W ébertől küldött aranyat. 

2. Pénztárnok jelenti, hogy a tagsági nyugtákat ntánYételes leve
lekben küldte szét s azt három kivételérnl mind kiYáltotta. 
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3. Szintén Bercsinszky Károly leveléből értesültünk, hogy a nagy
váradi gyógyszerészek többsége tagja óhajt lenni a "pesti országos 
gyógyszerész egyletnek" - tudomásul vétetett. 

1872. Nov. 26-án tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Jelen gyülésüuk tárgyát egy az igazságügyi ministeriumtól elnök
höz küldött fclszólitás képezte, mclyl!Bn tekintettel az uj taxára, ezentul 
az eddigi 20";0 -nál többet engedni szólittattunk fel, a tönényszéki ra

bok számlájából, - határoztatott hogy elnök jegyzővel a királyi tör
vényszéki elnöknél személyesen nyujtsanak be egy folyamodást, ·melyben 
kiemelve legyen, hogy ámbár az uj taxában némely gyógyszerek árai ma
gasabban is vannak ugyan felYéYe, mindazon által általában tekintve a 
szintén nagyon megdrágult viszonyokat igy is alig áll arányban, más 
részt pedig a helybeli összes Yárosi számlákból is szintén annyit enge
dünk, teMt nagyobb engedményre képtelenek Yagyunk. 

1873. April hó 25-én tartott gyülés jegyzőkönyve. 

l. Bercsinszky Károly azon nézete, hogy daczára a felállott "or
szágos gyógyszerészi testületnek," a mi már meglevő "debreczen 
biharmegyei gyógyszerész testületiinket" továbbra is fen tartsuk, -
mindnyájunknál élénk Yiszhangrn talált. 

2. Szentiványi Sándor azon inditváuya, hogy a "debreczen bilrnr
megyei gyógyszerész testület" mint egyes tag lép,ieu be és szerepeljen 
az "országos gyógyszerész testületben", azon módositással fogadta
tott el, hogy mint két tag lépjen be és szerepeljen ottan, hogy igy 
minden tudósitásokat Debreczenben és Nagyváradon az elnökség egy
idejüleg kaphassa a központból. 

3. A legközelebbi közgyülés megtartására a n.-váradi tagok által 
május havában általunk meghatározandó nap tüzetett ki, - ennek foly
tán a gyülés megtartására N.-Váradon május hó 15-ke fogadtatott el s 
jegyző utasittatott erről a n.-váradi elnökséget értesiteni, nemkülönben 
a tavalyi határozathoz képest, arra minden egyes tagot külön levelezési 
lapon meghivni. 



74 

1873. llfrU 15-én tartott köz.r1yülés jcpyzőkönyve. 
N - Váradon az „orvos-természeltudomduyi társulat" helyiségéuen. 

Jelenvoltak 13-an. 
Elnök üdrözli egybegyiiltcket, örömét fejezi ki a felett, hogy da

czára a létesitett „pesti országos gyógyszerész egylet-"nek testületünk 
iránti érdeklőués még inkább szilárdult, - a tágolrnt egyetértésre buz-
ditrn, a gyülést megnyitja. ·~·· 

Ezután Trajánovics Agoston üdvözli a gyülés tagjait a vidékiek 
nevében, osztrn különben mindenben elnök nézetét. 

1. Bercsinszky Károly jelenti, hogy a „gyógyszerészet alapvonalai-" 
ból egy példány még mindig meg rnn, határoztatott - hogy ha az a 
könyvtárnak nem volna meg, vegye át, elleukezö esetben továbbra is 
áruba bocsáttassék. 

2. Több tag a könyvtár állásáról uincs tisztában, pedig ohajtanák, 
hogy azt élvezhessék is, - határoztatott teh:ít, hogy egy könyvtár
jcgyzék minden egyes tagnak megklildessék, minden közgyiiléskor pedig 
egy olyan jegyzék a legkésőlibi künyvszerzcményt is belctmlrn, közszem
lére kitétessék, melsnek végrehajtásával könyrtárnok bizatik meg. 

A sokszorositást illetőleg kiilömliöző vélemények rnltak a kő- és 
hetiinyomda közt, mig takarékossági szempontból i\iuraközy Károly in
ditvány:íra az irás fogadtatott el, miről könyvtárnok a jegyzőkönyvi ki
vonaton értes;ttetik. 

3. Elnök jelenti, hogy a „gyógyszprész hetilap" szerkesztőségének 
a hirdetésért 5 frt küldetett, - tudomásul vétetett 

4. Miután ngy Játszik, hogy a legtöbb vidéki tag talán nincs is 
már az alapszabályok birtokában, minthogy annak több 11onját nem 
telj esitik, - ntasittatik jegyző azt mindenkinek megküldeni. 

5. F. éYi april hó 2 5-ild azon határozat hogy a „ debreczen bihar
megyei gyógyszerész.testület" a pesti országos gremiumba mint két tag 
lépjen lie - elfogadtatott s pénztárnok utasittatott a két tagdíj fejében 
40 frtot befizetni, azon kikötéssel, hogy minden tudósítások a debre
czeni és n.-váradi elnökséghez egyidejlileg intéztessenek s most is kér
jük megklildeni a már J ui. 11-én tervezett alakuló gyiilés előleges 
programmját. 

6. A n.-váradi „onos gyógyszerész s természettudományi társu
latba" való belépése testületünknek mint egy tag, - elfogadtatott. 
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7. Pénztári kimutatás, mely szerint 237 frt 85 kr, a Yagyon -
tudomásul vétetett s megrizsgáltatr(rn, az rendben találtatott. 

8. Pénztárnok utusittatik, hogy ezentul oly tagoknak, kik az év Ja
nuár hó folytán tagdijaikat he nem fizetnék - a nyugta az időközben 
létrejött postai utalYáimyal küldessék be. 

9. Pénztárnok utasittatik, hogy miután :Mátrai tagtárs mit gya
kornokja \Vittenberg a felszabadítási két arany dijjat nem fizette meg, 
azt i\fatrain vegye be, ki felelős személyzetéért. 

10. Elnök inditv(uiyozza, hogy ezen gyiilésünket egy jótékony tett 
által is tegylik emlékezetessé s a f. hó 10-én N.-Yáradot és vidékét 
sulytó felhőszakadásból eredt ánizkárosultak felsegélésére a társulat 
pénztárából 50 frtot adjunk, - helyeslőleg elfogadtatott s azonnal 
a jegyzőkönyvi kiYonat kiállittatott s aláina az 50 frttal együtt Bcr
csinszky Károly urnak átadatott, hogy ezen adományt Lukács György 
polgármester kezéhez juttassa további intézkedés végett. 

11. Pénztárnok azon inditványa, hogy egy a jelen évben a cursust 
jó sikerrel végzett szegény ifju küldessék fel tl világkiállitás megtekinté
sére s külö11ösen a gyógyszerészet s Yegyészct terén észlelt tapaszta
latairól a testületet kimcritőleg irásban tudósitsa, - elrileg helyeslőleg 
elfogadtatott; azonban a költség Yégctt hosszasabb Yita támadt, hogy 
ki s mikép viselje azt? rnignem jegyző oda kívánta rnódositani, hogy 
ezen inkább országos érdekli ügyet az a nélkül is pár hét rnulva Pesten 
összegyülendő országos gyógyszerész testület gyülésén két küldött által 
kell inditYúnyoztatui, - elfogadtatott s határoztatott, hogy azon eset
ben ha Pesten e czélra sikeres gyüjtés fog rendeztetni, ugy hogy a ki
vitelben nem lehet kételkedni, testületi pénztárunkból 40 frtot fogunk 
adományozni. 

12. A ,pesti országos gyógFzerész testület" gyiilésére mint eddig 
ismét egyhangulag Tamássy Károly és Trajánovics Agoston rálasztattak 
meg, - költségeik utólagos rnegtéritése mellett. 

13. Trajánovics Agoston hi rntkozva az alapszabályok Y. §. 2 pont 
és YI. §. 9 pontjfrra kérdést tesz az „anyakönyv" mibenlétéről? elntik 
tudatja, hogy az nála van és rendben, de csak a debreczeniek jelentik 
be a be- és kilépő segécleket, - ezen eljárás hiányos lél"én ugy a n.
váradi mint az összes vidéki tagok ujból felszólittatnak, hogy a kiálli
tandó segédbizonyitványolrnt elnökhöz mindenkor beküldjék, hogy igy 
az anyakönyv tökéletes rendben tartható legyen. 
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14. Plaveczky Sándor azon felszólamlására, hogy miképen lehetne 
megakadályozni, hogy a kereskedők gyógyszereket ne árulhassanak? 
- határoztatott, hogy képviselőink "az országos gyógysz. testület" 
gyülésén e miatt erélyesen szólaljanak fel. 

Elnök a gyülést bezánán, szíves házi gazdáink meghívása folytán 
a Püspök-fürdőben tartandó ebédre szállit.tattunk ki, - hol megérkezé
sü nkkor erős jégeső volt. 

187 3. Jun. 20-án tartott gyülés jegyzőkönyve. 

1. Elnök jelentést teszen a pesti „országos gyógyszerész testület" 
gyülése eredményéről, - tudomásul vétetett. 

2. TrajáIJovics Agoston az „országos gyógyszerész testület" gyü
léséről beküldött jegyzőkönyvi másolata olvastatott fel, - tmlomásul 
vétetett. 

3. Pénztárnok jelenti, hogy az „országos gyógyszerész testületbe" 
utasítása szerint 2 tagdíjat azaz 40 frtot befizetett, valamint a Yilágki
állitásrn küldendő gyógyszerész növendék utiköltsége gyarapodására a 
felajánlott 40 frtot; - nemkülönben elnöknek 35 frt 10 kr és Trnjá
novics Agostonnak 20 frtot megtérített. 

4. Könyvtárnok jelenti, hogy a „magyar orl'osi könyvkiadó ttírsu
lat" ez évi tagsági illeték fejében beküldött müvekért 16 frt 68 krt 
utáIJvételezett 

1873. Okt. hó 20-án tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

Olvastatott a királyi ügyészségtől érkezett azon fe!szólitás, hogy a 
"kir. törvényszéki rabok" részére a gyógyszer kiszolgálását a jövő évre 
is az eddigi feltételek mellett teljesitsük, - jegyző utasittatik a királyi 
ügyészséget tudósítani felszólitása teljesítéséről. 

1874. April 10-ikén tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

Olvastatott Nyiri György n.-váradi tagtárs azon tudósitása, hogy a 
f. évi közgyülést Debreczenben május hó 16-án ohajtanák megtartani, 
- tudomásul vétetett s jegyző utasíttatott a szokásos előkészületek 
megtételére. 
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1874. Május .1G-án tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

Debreczenben az "amny bika" termében. 

Jelemoltak 13-an. 

Elnök üdvözölYén egybegyültelrnt, a gyűlést megnyitja. 

Trajánovics Ágoston általános részvétnyilatkozatok közt tudatja, 

hogy másodelnök Ben:sinszky Károly ur betegeskedése miatt nem jelen

hetett meg, - s üdvözli jelenleYőket. 

1. Elnök jelenti, hogy a mult éYben hangsulyozott segéd bejelentés 

ügye, daczára a mindenkinek szétküldött jegyzőkönyvi másolatoknak, a 

vidékiek által nem teljesittetnek, - roszszalólág tndomásul vétetett s nj

ból köztudomásra hozni remkltetett. 

'.l. Trajánovics Agoston inditványozza, hogy ezen ügyben a vidé

kiek megkönyebbittesscnek, a n.-váradi elnöknél egy másod „anya

könyv" nyittassék, - elfogadtatott. 

3. Pénztárnok fcleleveniti ismét, hogy a gyógyszertárak történeté

nek megirása mindenki által az elnökhöz beküldessék, ha ezzel még 

valaki hátrányban volna, - elfogadtatott. 

4. TrajánoYics Agoston jelenti, hogy a „budapesti országos gyógy

szerész testületben" testületünk, mint egy tag nem fogadtathatott el, 

hanem minthogy azért fl két tagdijat fizetjük, csak mint „évi segélye

zök" szerepelhetünk, - tudomásul vétetett. 

5. Elnök jelenti, hogy tavaly a bécsi világkiállitásra külilött fiatal 

gyógyszerész tapasztalatainak munkálata a „gyógyszerészi hetilapban" 

fog terjedelmesen megjelenni, - tudomásul vétetett. 

G. Olvastatott a „biharmegyei orrns gyógyszerész és természet

tudományi egylet" rncghivása f. évi május hó 15-én n.-váradon tartandó 

közgyülésérc, - miután erről későn értesültünk, másrészt pedig a 

miénkkel összeesett - csak köszönettel tudomásul vétetett. 

7. Pénztárnok évi jelentéséből kitünik, hogy pénztárunkban 23!l 

frt 45 kr a vagyon, - a kimutatás megvizsgáltatván, rendben talál· 

tatott. 
8. Könyvtúrnok jelenti, hogy ez évben legtöbbet Kovács József 

adakozott. 
!l. Évi tagdijaik befizetése yégctt, per utjáni behajtásra Kocsis, 

Toperczer, és Örlci tagok részéről, - pénztárnok megbizatik. 
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l 0. Traj:ínovics Agoston fe!olrnssa az "országvs gyógyszerész tes
tület" Budapesten f. hó ü és 7-éu tartott közgyülésérőli jelentését, - tu
domásul vétetett, s levéltárba tétetni rendeltetett. - Tamássy Károly 
pedig ugyan ezen gyülés eredményét szarnkban adja elő. - l\Iindkét 
képviselő jövő érre is egyhangulag megrálasztatott. 

11. Ha a "közegészségügyi tönényjavaslat" tárgyaltatni fog, azon 
esetben rendkivüli küzgyülés tartandó Kagy-váradon. 

12. Elnök jelenti, hogy elszegényedett Csemy:ínszky Antoniának 
az egylet nerébcn és pénztárából l 0 frtot adományozott - helyeslő !cg 
tudomítsul vétetett. 

13. Trajlinovics Agoston felolvassa az „orvos gyógyszerészet ó- és 
ujkori fcjlüdése és hanyatlása tekintettel különösön a hazai gyógyszc
részetre" czirnü munktL]0 át mel" na 0 ·,. fio-vclcmmcl véo·jo· hall 0·attatváJ1 ' ' .J "" bJ b b b ' felolvasó az egybegyültek méltó általános elismerésében részesült. 

14. Elnök inditványozza, hogy nehány rárosunkban lakó egyén 
kik azelőtt szintén buzgón müködő gyógyszerészek voltak, testületünk 
„tiszteletbeli tagjává" választassanak u. m.: 

Szepessy Guszt:ír, ez illő szerint a debreczeni „István" gőzmalom 
igazgatója. 

Borsos Fcrencz, ez idő szerint az „ ipar egy. hit. int. tak. pénzt." 
igazgatója. 

Dészler Lajos, ez idő szerint az „ipar egy. hit. int. tak. pénzt." 
pénztárnoka. 

Ürvényi Vilmos, ( collegiurni tan{Lr, ki ugyan nem rolt gyógysze
rész, hanem minden tekintetben ügyünk buzgó 
előmozditója s mióta fia gyógyszerész, minden 
tcrhünkben is részt veszen.) 

Helyeslőleg elfogadtatott és a tiszteletbeli oklevelek kiállitásával 
és kézbesitésével jegyző megbizalik. 

1874. Jul. 3-kán tartott gyülés jegyzőkönyve. 

E gy ülés túrgyát. képezte azon körlC\·él, melyben a „ budapesti or
szágos gyógyszerész testület" elnöksége a Yidéld „kcriiletek" ideiglenes 
elnökeit felszólítja a tervezett ,,járási" testiilctck létesitését foganatosítani 
s azok elnökeit s tisztriselöit megrálasztani, az eredményről pedig az 
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országos gyógyszerész testület elnökségét tudósítani, - határoztatott, 
hogy il „debreczen hiharmcgyei gyógyszerész testület" összes tagjai f. 
hó 11-én Nagy-\'áradon tartandó remlki\'üli közgyiilésre jegyző által 
hivassanak meg. 

187 5. April .2-án frtrlott gyülés jegyzőkönyve. 

Határoztatott hogy évi küzgyiilésiink Nagy-váradon f. hó 28-án 
tartassék meg, cgyidejiileg az „általános m. orsz. gyógysz. egylete III. 
k. 4 járása" értckezletévcl, rneg·clőzve a Budapesten Május hóban tar
tandó országos gyiilést. 

18/':). April .28-rí11 tartott közqyiilés jegyzőkönyve. 

Nalfyeríradon a „ Zöld fa" vendéglő kistermében. 

Jelenvoltak 17 -en. 
Elnök üdvözli egyhegyültekct s megnyitja a gyiilést. 
1. Elnök előadja kimeritőleg a mult érrőli jelentését, - tudomá

sul vétetett. 
2. Pénztárnok jelentéséből kitiinik, hogy a pénztárban B02 frt 06 

kr a rngyon, a kimutatás rendben találtatván, hitelesittetett, egy tételre 
vonatkozó nyugta hitínyá\'al, melyre pénztárnok azon felvilágosítást adja 
hogy ez azon 10 frtra vonatkozik, melyet elnök megbizásáhól a buda
pesti gyógyszerész hallgatók bálbizottmányának küldött, melytöl több
szöri sürgetésre sem kaphatott nyugtát. - Podráczky Ferencz ohajtja, 
hogy ezen eljárás jcgyzőkönyYileg megrornssék és hogy ezentul a tes
tlilet pénztára oly czélokra ne terheltessék, - helyeslöleg elfogad
tatott. 

3. „A segély alap és pénztár alapszabály tenezet" vétetett tár
gyalás alá hogy az mintegy előkészittessék a budapesti országos 
gyülésre. 

Legelőször is a czim és ezután a beltartalom, illetőleg ezé! lett 
hosszadalmas vita t:írgya, melynek eredménye az lett, hogy a jelenlegi 
ter\'ezet vétessék módosítás alá, czimjét és czélját illetőleg, ugy hogy az 
ncn1 nscgélyalapcr hanc1n 11 állandónn nyugdijazó" pénztár legyen, nnyug
dij alap és segélypénztár" czimcn. - Melynek azonnali kidolgozásával 
ugyhogy az a f. éYi május hó 10-én Dudapesten az orsz. gyiilésen már 
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előterjeszthető legyen, Vass Jenő, Podráczky Fercncz és Trajánovics Agoston bizattak meg. 
Ezután egy „nyugdijalap" Iétesithetésére némi pénzbeli számitás tétetett, - mire elnök tervét a pénztárbóli adakozásra előadja, ·- helyeslöleg elfogadtatott. 
Hogy óhajtásunk, egy „nyugdij-alap" valóban létre is jöjjön, és hogy a budapesti országos gyülésen ne csak puszta szarnkkal, de valóságos eredményekkel léphessünk fel és hogy ezen felszólalásunk annál nyomatékosabb legyen, jegyző felhilja az egybcgyülteket azonnal aláirást nyitni az ajánlatokra - azon kikötéssel, hogy ezen ajánlatok, 

illetőleg azok befizetései, csak akkor Yáljanak kötelezőYé, ha a „nyugdij alap" eszmét elfogadjuk s az rnlóban létre is jön. 
Ajánlatok az adományokra következőleg tétettek, azon megjegyzéssel, hogy a kamatok is tőkésittessenek a valóságos nyugdijaztathatás elérkeztéig: 

l. ,A dehr. bih. gy. tcs." 500 frt kamatok nélkül 8 ér alatt befizetendő. 2. Dr. Hóthschnek V. Emil GO frt egyszer mindenkorra azonnal. 
3. Bercsinszky Károly l 00 frt „ „ „ 
4. Podráczky Ferencz 25 frt „ " „ 
5. König Ignácz Lévin 
6. Zlotzky .Mihály 
7. l\I:ítrai IstYán 
8. Nyiri György 
9. HorYát István 

1 O. Molnár József 
11. SzentiYányi Sándor 

15 frt 
10 frt 
25 frt 
25 frt 
15 frt 
50 frt 
Hí frt 

" „ 
" 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " " )') }) 1 2. Trajánovics Agoston 100 frt tőkét halálakor, addig évenként 6 ''f.,. 13. Vass Jcnö 

14. Tamássy Károly 
15. j\fihalovics István 

100 frt " 
100 frt " 
l 00 frt " 

)) 

" 
" 16. Penkert Mihály 5 frt é1·enként mig él. 

17. Plaveczky Sándor 3 frt 
" " " 

tőke összeg: 1238 frt. 

" " " 
" " " 
" " " 

4. Elnök előterjesztésére határoztatott, hogy a „kolozsvári gyógyszerészet hallgatók segély egyleté- "nek a „ debreczen biharmegyei gyógyszerész testület, pénztára fenállásáig ércnként l O frtot fizessen. 
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5. A „terrn. tud. társ." könyvkia(ló vállalata II. cyclusára előfizetni 

pénztárnok megbizatik. 

6. Vass Jenő azon inditványa, hogy minden ily évi közgyiilésen 

minél többen saját terményeik és készitrnényeikből kiállitást rendezze

nek s észleleteikről felolrnsást tartsanak, - bár ez ugyan csak egy 

régibb határozat feleleYenitése - elfogadtatott. 

Azon inditYánya azonban, hogy az évi közgyülések ne csak Deb

reczenben és Xagyváradon tartassanak, hanem felváltva a vidéken is, 

igen könnyen megmagyarázható okokból elejtetett, s szirns meghívásá

ért köszönet szavaztatott. 

7. Budapesten f. éYi május hó 10-én tartandó közgyülésre a tarnlyi 

határozathoz képest Tamássy Károly és TrajánoYics Agoston kéret

nek fel. 

8. Traj{moyics Agoston felszólalására, hogy minden yisszaélésnek 

eleje Yétessék határoztatott, hogy gyakornokul csak oly egyén vehető 

fel, ki már beléptekor tényleg birtokában van a 4-ik gymn. osztály bi

zonyitnínynak. A Yidéki gyakornokok pedig vizsgatétel végett mindig 

a központba Debreczenbe vagy NagyYáradra küldendők. 

9. Az „orsz. gyógyszer anyag raktár" felállitására különböző né

zetek voltak irányadók és talán érdekek is, - arra nézve a budapesti 

orsz. gyiiléssel egyértelmiileg összemiiködni ajánltatott. 

10. Elnök jelenti, hogy a tisztviselők hivatalának, ideje a 3 év is

mét letelt - kér újabb választást elrendelni. 

Bercsinszky Károly, másodelnöki állása tovább viselésére megron

gált egészsége miatt nem volt rábírható s ez alkalommal átadja „arany

kereszt" czimii gyógyszertám fenállására vonatkozó okmányokat s kéri 

azt a levéltárban megőriztetni, - határoztatott, hogy eddigi 9 éYi buz

gólkodásért jegyzőkönyvileg elismerés és köszönet szavaztassék. 

11. A tisztujitás eredménye lett: 

elnök: Tamássy Károly, 
alclnük: Nyiri György, 
jegyző: Dr. Róthschnek V. Emil, 
másodjegyző: Szcntiványi Sándor, 
pénztárnok : Mihálovics István, 
könyvtárnok: Göltl Nándor. 

GYÓGYSZ. TÖitT. () 
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Miután ezen gyiilés reggeli 9 órától esteli 9 óráig tartott s mind
össze ugyanazon teremben nagyváradi tagtársaink által adott kitünő 
ebéddel lett pár ór:írn félbe szakitrn, !dki a nap fáradalmait kipihenni 
szétoszlott, magával vive barátságos testületi életünkből egy kellemes 

nap emlékét. 

187 5. Decz. 3-án tartott gyülés jegyzőkönyve. 

1. Elnök jelentést teszen f. évi nov. 20 és 21-én Budapesten tar
tott központi bizottsági gyűlés t:írgyairól és eredményeiről, - tudomá

sul vétetett. 
2. Miut:ín ez év, m:ír rövid napok alatt eltelik, kéri elnök a „nyug

díj alap-"rn tett ajánlatok befizetését, hogy azok már a legközelebbi uj 

évtől a talrnrékpénzt:írba karnatoztassanak. 
3. A Budapestről beküldött „segély egyleti alapszabályok" tudo

másul vétetvén - könyvtárba helyeztetni határoztatott. 

1876. j}[ájus hó 22-én tartott gyülés jegyzőkönyve 

Ezen gyülés csak előértckezletét képezte a f. hó 27-én tartandó 
közgyiilésnek s jegyző jelenti, hogy az eddigi szokáshoz képest minden 
egyes tagnak a tárgysorozat felemlítésével a meghivólmt már elküldte. 

1876. JJiájus 27-én tartott közgyiilés jegyzőkönyve. 

Debreczenben az „arany bika" termében. 

Jelenvoltak 12-en. 
Elnök üdvözli egybegyülteket, a gyiilést megnyitja. 
1. Elnök sajnálja, hogy a meg nem jelenhető tagok az alapszabá

lyok értelmében igazolást nem küldenek. 
2. Trajánovics tagtárs szóval jelenti azon szomoru megbizatást, 

hogy Bercsinszky Károly betegsége miatt nem jöhet. 
3. Pénztári évi jelentésből kitünik, hogy 178 frt 80 kr a vagyon, 

a kimutatás rendben találtatván, hitelesittetett, egyszersmind ntasittatik 
pénztárnok a hátnilékban levők szigoru szorgalmazására. 

4. Könyvtárnok jelentése tudomásul vétetvén, a könyvtár lajtsrorn 
másolatokban a jelenlevő tagok közt szétoszlatott, egyszersmind meg
bizatott könyvtárnok némely félbemaradt munka teljes beszerzésére. 

i 

\ 
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Az orvosi könyrkiadó vállalat cyclusa lejárván, annak megnjitása 
elhatároztatott. 

5. Elnök egy igen érdekes írott 1848-ik évi magyar miniszteri 
egészségügyi rendeletet ad által, mely - köszönettel levéltárba helyez
tetni rendeltetett. (Lásd levéltár 1876-ik év 4-ik szám.) 

6. A f. év őszén Budapesten tartandó „ált. m. orsz. gyógysz. egy
lete" gyülésére már mostan Trajánovics Agoston és Tamássy Károly 
neveztettek ki képviselőkiil. 

7. i\íihalovics István a m. kir. beliigyministerium 2U,063. száll!ll 
rendeletében a titkos szerek és azok elárnsitlmtását illetőleg intéz kérdé
seket, - minthogy azok azonban ez alkalommal elintézhetők nem rnltak, 
képviselőink megbizattak ez iránt majd az országos gyiilésen felvilágo
sítást szerezni. 

8. Némely jelentéktelen inditrányok s eszmecserék után a „nyug
díj alap" érdekében a kö\•etkező határozat hozatott: 

llíult évben N.-váradon évi közgyülésiinkön történt 
ajánlatokból már eddig befizettetett 511 frt 54 kr, mely 
összeg csakis mint „nyugdíj alapra" szánt tőke a debreczeni 
első takarékpénztárban a még hozzájúrulandó adományokkal 

és ezek lrnnmtaival addig tőkésittessék ottan, mint az „ált. magy. 
•· orsz. gyógysz. test. Ill. k. 4 járása" alapitványa, minclenkor já

rási igazgató kezelése alatt, míg a tőke vagyon a 3000 frtot 

eléri s majd ha ez megtörtént: akkor már megkezdhető 

leend az állandó nyugdijazás, mint a mely ezé! mint legne
mesebb, lebegett minden adományozó előtt, nem zárva azonban 
ki a körülményekhez képest segélyadományok nyujtás:it sem. 

A nyugdijazhatandók és azon körülmények, miként ez 
történjék, most egyelőre még nem határoztathattak rneg; 
azonban kimondatott, hogy vidékünk származottai legiukltbb 
figyelembe vételérnl a budapesti központi igazgatóságtól tör
ténendő ajánlatok közgyiiléseinken bcjelentetvén - minden
kor kiváló figyelemben részesittetnek és a központi gyiilésekrc 
menő képviselőink által a nyugdij alap állásáról szintén 11on
tos jelentést fogunk tenni. 

Minthogy ezen ügy előre láthatólag ily czélszerii megoldást nyert, 
az erre rnnatkozó levelezések a központtal, - levéltárlm tétetni ren
deltettek. 

6* 
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~. TrajánoYics Agoston „a közegészségügyi törvényjavaslat-"ról 
és a „könyvvitel-"ről tartott igen érdekes felolrnsásolrnt, melyek az 
cgybegyültek figyelmét mindvégig magukra. vonták. 

1876. Nov. 21-én tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Jelen gyülésünk czélja volt, hogy miután városunk Hajdumegye 
székhelye lett, annak személyzetei, vagy rabjai netaláni gyógyszer szük
séglete esetére szives szolgálatunkat felajánljuk a városi kórházak min
tájára, évenként fclníltrn 20 °(11 engcdménynyel -· általánosan elfogad
tatott s jegyző utasittatott e végett alispán urhoz egy folyamodás be
nyujtására. 

1876. Decz. 2-án tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Jelen gyülés czélja volt azon már régóta érzett hiányon scgiteni, 
hogy a kézi eladási taxa egyöntetüvé tétessék és igy az mindenki által 
egy formán kezeltessék, nem pedig mint azelőtt néha akár tudatlanság
ból akár versenyzési szándékból egyik a másikat tulszárnyalni igyeke
zett, - e végből Muraközy Károly, I\:lihalovics István és Dr. Róth
schuck V. Emil 3 tagu bizottság küldetett ki az egész taxa átnézésére 
és annak a helyi viszonyokhoz alkalmazása mellett a kézi rladásra át
dolgozására. 

1876. Decz. hó 16-án tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

1. Olvastatott Hajdumegye alispánja, hozzá f. évi novem. 21-én be
nyujtott kérvényünk hátiratán tudatott válassza és azon sorrend, mely 
szerint a hajdumegyei gyógyszer kiszolgálás eszközöltetni fog 1877. 
évtől kezd rn. 

1. Örvényi Ottó „ Az arany angyalhoz" 
2. Mihálovics István „ A kigyól10z" 
3. Vecsey Viktor „A reménységhez" 
4. Sz. Péter Mihály „A magyar koronához" 
G. Dr. Hóthschnck V. Emil „Az arany cgyszarvuhoz" 
G. Muraközy Károly „A naphoz" 
7. Göltl Nándor „A rnegváltóhoz" 
8. Tamássy Károly „A fehér hattyuhoz" 
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2. Olrastatott a f. decz. hó 2-án tartott gyülésbéil kikilldött 3 tagu 

a kézi eladási taxát megállapitó bizottság munkálata, mely köszö

net szavazása mellett elfogadtatott s leyéltárba tétetni rendeltetett. 

1877. April 24-én tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

Olvastatott Nyiri György másodelnök levele N.-Yáradról, ·melyben 

ajánlja, hogy ez évi küzgyülésíinket Nagyváradon május hú 14-én tart

suk meg, - elfogadtatott s jegyző megbizatott az eddigi évek mintájára 

az előkészületeket megtenni. 

1877. évi JYiríjus 14-én lctrtott küzgyülés jegyzőkönyve. 

Nagyváradon a „Sas" vendéglő 12-ik sztimu szobájá/J((.n. 

Jelen voltak 12-en. 
Elnök üdvözölvén az egybegyülteket, a gyülést megnyitja. 

1. Elnök kitünő ügybuzgalommal összeúllitott érijelcntését olrnssa 

fel, melynek kezdetén néhai Bercsinszky Károlyról emlékezett meg, -

az elhunyt iránti tiszteletük kifejezéseül a jelenlevők felálltak. 

Épen igy néhai J ellakovics Károly irgalmas remlü főgyógyszerész 

feletti megemlékezéskor is. 
2. Elnök jelenti, hogy a következő gyógyszert:irak birtokosai vál

toztak: 
Néh.Beszédcs János gyógyszertárátH.-Szoboszlón Trocsányi Imre vette át 

Gáthy Kálm:in „ H.-Böszörm. Hai Lajos „ „ 
Szentiványi Sámlor „ N.-Váradon iliilassin Illés „ „ 

3. König Lévin tagtársunk felolvassa kitünően szerkesztett emlék

bcszédjét elhunyt Jellakovics Károly tagtársunk felett. 

4. Podráczky Ferencz felolYassa a már nyomtatásban is megjelent 

s általa tiszteletteljes hálával összeállitott emlékbeszédét elhunyt Ber

csinszky Károly tagtárs felett. 

Elnök inditvtínyára határoztatott, hogy mindkét emlékbesz<'.'<l le

véltárba tétessék, azonkivül kinyomattassék és minden egyes tagnak 

megküldessék, sőt m:is vidéki testületeknek is. 

5. Trajánovics Agoston szóval jelentést teszen a budapesti mult 

évi országos gyógyszerész egylet gyülése lefolyásáról, melyeket még 

másik kiküldött Tamássy Károly elnök is részben kiegészit és megvi-
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lágit, - miután azok tudomásul vétettek, jelentést tevők fclkérettek 

képviseletünket a legközelebbi orsz. gyiilésen is elvállalni. 

6. lVIásod titkári állomás Szentiványi Sándor N.-váradról elköltö

zése folytán, rnegiiriilvén, arra lVIilasszin Illés választatott meg, - ki 

azt elfogadván, igérte teljes igyekezettel ügyünknek szolgálni. 

7. A pénztári kimutatásból kitiinik, hogy 177 frt 07 kr a vagyon, 

- mely megvizsgáltatván, rendben találtatott. 

S. A nyugdij alapra kamatozó tőke összeg 679 frt ií6 kr, mely

nek czime azonban a takarékpénztári könyvekben is a tavaly megálla

pitott czimre: „az ált. m. gyógysz. egylet III. k. 4 járása nyugdij ala

pitványa" átváltoztatam1ónak hat{troztatott. 

9. Pénztárnok felolvassa az egylet 10 éven át változott pénztári 

viszonyairól szerkesztett jelentését, - mely igen érdekes rnlt és tanu

ságos is, hogy testületileg nillvetett erőYel mily szép és magasztos ered

ményeket lehet elérni. 

10. Elnök egyszersmind kéri mindazokat, kik még eddig nem ta

l:iltak alkalmat a nyugdijalapra adakozni, tegyék azt haladéktalanul, hogy 

a kitüzött 3000 frt tőke vagyon minél elöbb egylitt legyen. - Pen

kcrt Mihály székclyhi<li tagtársnak pedig szolgáljon felvilágositásül, hogy 

ezen „ nyugdijalap" már ez előtt 2 én el mikor arra fizetni ő is kötelezte 

magú!, valósággal életbe lépett, - tehát minden aggodalom nélkül be

fizetheti az évenként felajánlott 5 frtját, sőt az eddig elmult 2 évről 

annak kamatjait is; minthogy ha a rendes időben befizette volna, az a 

takarékpénztárban gyümölcsözött volna. 

l l. Elnök inditványozza, hogy igyekezzünk mielőbb egy 500 frtos 

alapitványt gyiijteni mint a „ budapesti gyógyszerész hallgatók" segélye

zésére évenként felajánlott és klildeni szokott 2 5 frtnyi kamatok tőké

jiít, - a kivitel módozatai felett, élénk eszmecsere történte után, az el 

is fogadtatott. 

Szintén határozatba ment hogy egy külön „ tartalék töke" czimü 

összeg is gyiijtesst'k. 

Minthogy azonban mindezen kiszakitásolrnak a tagdijakból kell 

telni, belátni rnló, hogy azok befizetésének lelkiismeretes pontossággal 

kell történni, mi végből pénztárnok utasittatik, a hátrálékban lévő ta

golrnt határidő kitüzésévcl a fizetésre felszólítani, melynek elmulasztása 

esetén ohetlen a törvényes behajtást kell foganatosítani. 

l 2. Hogy n.-váradi tagtársaink is rendelkezzenek egy folyó irattal 
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- határoztatott hogy a „Pharmaceutische Post" már ez év második 

feléről N.-Váradra a másodelnökhöz czimeztetendő. 

13. Podráczky Ferencz azon czélszerü indítványt teszi, hogy ezen

tul minden közgyülés elé költségvetés terjesztessék - helyeslőlcg el

fogadtatott 

14. Szóba jöttek a mostan hallatlan magas „Chinin" és „Iod" 

árak, elnök felszóllittatott, hogy miért nem történik ez ügyben semmi? 

hiszen engedményben részesülő intézeteknél igy is már ráfizetünk, -

elnök igazolja magát, hogy ő már ezelőtt körülbelől 6 - 7 héttel magát 

a központi igazgatésággal érintkezésbe tette, de fajdalom még eddig 

semmi eredmény nem tapasztalható. 

15. Trajánovics Ágoston abbeli aggodalmát fejezi ki, vajjon miké

pen kell értelmezni a közegészségügyi türrények 135-137 §§-ait me

lyek szerint a köronosok kézi gyógyszertár tartására jogositvák és 

hogy ennek nag}'mén·ü kiteijedése folytán a gyógyszerészek nem fog

nak-e ismét keresetükben károsittatni? - határoztatott, hogy e végett 

azonnal kérdés tétessék a központi igazgatóságnál. 

1877. Nov .. 26-án tartott gyiilés jcgyyzőkönyve. 

1. Elnök jelenti, hogy f. hó 12-én Trajánovics Agoston által levél

ben felszólittatott a „kézi gyógyszertárak" végett gyülést tartani s őt 

jegyzőkönyvileg- tudósítani; - elnök azonban Trajánovics Agostont 

bízta meg a hozzá közelebb eső nagyváradiakkal ez ügyet tisztázni, biz

tosítva őt előre is eljánísábani belenyugrásunkról, - helyeslőleg tt1do

másul vétetett. 
2. Olrastatott a N.-váradon megtartott gyülés jegyzőkönyYe máso

lata, mely egyszersmind Trajánovics azon kérelmét is tartalmazza, hogy 

őt véleményünk felől azonnal Budapestre tudósitsuk, hogy azt az ottani 

„igazgatósági gyülésen" felhasználhassa- a jegyzőkönyv tudomásul vé

tetett, Trajánovics Agostonhoz pedig az idő rövidsége miatt következő 

távirat intéztetett: 
„ Trajánovics Budapest Ráczfürdő: A nagyváradi egy

leti gyiilés kézi gyógyszertárakra vonatkozó jegyzőkönyve 

felolvastatván, helyeslöleg elfogadtatott. Tamássy elnök." 

1878. Január hó 22-én tartott gyillés jegyzőkönyve. 

Az egyöntct.ii taxálás tekintetéből küYetkező határoztatott: 

l 
1 
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1. Kézi ela<lás alkalmával, ha valaki rnlamely vett port egyes 
adagokba szétosztya. akarja 1nagának kiszolgáltatni, - a szer árán ki
vül minden egyes adagért elosztás és capsulával együtt egy-egy krajczár 
számitandó, 

2. Ha labdacsok ezüstözése vagy aranyozása kívántatik vagy az 
recepteken rendeltetik, - ugy a felhasznált mennyiségü ezüst vagy 
arany lemezek árán kivül, munkadíj még 20 kr számitandó. (Hogy a 
receptet előlegesen is meglehessen taxálni, szolgáljon irányadóul, hogy 
minden 10 szem labdacsra egy-egy lemez arany rngy ezüst számítandó.) 

187'8. 111ájus hó 7-én tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Elnök jelenti, hogy a legközelebbi közgyülés iránt a nagyváradi 
tagtársak vélen1ényét lJirja és az „orros gyógysz. testület" nagygyülé
sével egyidejüleg Debreczenben f h6 25-én megtartatni határoztatott, 
- tudomásul rétetett, jegyző pedig a szokásos meghil'ók szétküldésé\'el 
és előkészületek megtel'ésérel megbizatott . 

. 1878. JJ1áj. hó .?5-én tartott kiizgyiilés jcgyzőkiinyve. 

Del1reczenben JJiuraközy Kárai!) ur lakásán. 

Jelenvoltak: 1 5-en. 
Elnök üuvözli egybegyülteket, a gyülést megnyitja. 
1. Jegyző felolvassa néhány meg nem jelenhető tagtárs igazó leve

leit, - sajnálattal tudomásul vétettek. 
2. Elnök épen él'i jelentése felolvasásához akart kezdeni, midőn a 

„debreczen orrns gyógyszerész testület" elnöke Dr. Popper Alajos és 
Dr. Zelizy Dániel urak gyülésünkbcn udvarias látogatást tettek és alJban 
mintegy 10 perczig résztvettek, - azon alkalomból, minthogy „az or
vos gyógyszerész testület" évi közgyiilését ma délután 5 órakor fogja 
tartani, melyre N. váradról és a l'idékről még a délutáni vasuti vo1iat
tal is Wbb vendég fog érkezni. 

Elnök évi jelentése a jegyzőköÍ1yv másolatával együtt a már eddig 
is szokásba rntt autolythogmphiroztatás utján, sokszorosittatni és a 
tagoknak megküldetni határoztatott. 

3. Gróf Rhédey Lajos ő méltóságának nagyszerü adományáért, 
jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott, hogy a „nyugdíjalapot" 100 frt 
készpénzzel gyarapitani kegyeskedett. 
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4. Horvát Kúlmán kauai gyógyszerész a „nyugdíj alap"-ra, mig 
csak gyógyszerész lesz évenként 5 frtot fizetni magát kötelezte. - Vecsey 
Viktor pedig mig él évenként 6 frtot. 

5. Pénztári jelentésllől kitünik, hogy 117 frt 14 kr, a vagyon, mely 
megyizsgáltatván, renduen találtatott és hitelesittctett. 

A „Nyugdíj alap" 1001 frt készpénz és 4 00 frt biztosított tökével 
bír ez idő szerint. 

6. Könyvtárnok Lejelenti a mult év folytán gyült nehány uj köny
vet. - „A tenn. tud. társ." könyvkiadó Yállalata ujabb Ill. cyclusára 
az előfizetés rncgujittatni hatúroztatott. 

7. Az ujonnan nyomatott 200 darab gyakornoki felszabadító leve
lekből egy példúny közszemlére Yolt kitéve, mely általános tetszésben 
részesült és melyek darauonként l frt (a pakolásért és fuvar levél 
ért) 10 krnjczárért a pénztárnoktól megrendelhetők. 

A segédi bizonyitv(rnyok jelenlegi úllapotukhan, sem hiányos szö
Yegezésük sem kiúllltásuk miatt testületünk tekintélyével össze nem 
egyeztethetőlmek Yélcménycztcttck - határoztatott, hogy a testület 
Debreczenbe11 lakó tagjai kiizhcjüttéYel uj kidolgozásban ujra nyornat
tassanak, melyek darabonként 10 krajczá1járnl szintén pé11ztámoktól 
szcrezhetendők be. 

S. A gyógyszertárak lJirtoklúsálmn körctkcző változások türténtek : 
Kőhling József megrcttc X.-Szalontán a \Yőlfcl gyógyszertárát 
Zloczki Mihály „ Földesen a Kránczly „ 
Hering Sándor a Bcrcsinszky-féle gyúgytár gondnokállól annak 

Uérlője lett, N.-Y úradon. 
Kőnig Ignácz irg. rc11d. fögyúgyszerész helyett N. níradon ezen 

állomásra Giircy Gyárfás neveztetett Id. 
9. Az orsz. gyógyszerész gyiilés, mely tavaly elmaradt ha az idén 

mcgtartatik, azon képviscletii11kkel Trajánovics A. és Tamássy Károly 
bizatnak meg. 

10. Trajánovics Agoston f'clolrnssa: „ 1Iiveljük és ápoljuk" a kije
lölt tért, czimü értekezését - mely figyelemmel Yégig hallgattatvirn, a 
szerző buzgóságáért köszönet szavaztatott. 

11. Elnök jelenti, hogy a 3 év, melyre a tisztviselők választattak 
ezennel letelt és egy uj Yúlasztást elrendelni kér, azonban általános fel
kiáltással az eddigi tisztviselők ezutánra is megválasztattak. 
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1878. Junius 22· én tartott qyiilés jegyzőköny11e. 

1. Olvastatott az „ált. m. orsz. gyógysz. egylet" elnöksége által 
közölt azon belügyministeri rendelet, hogy a gyógyszerészek pénzbírság 
terhe alatt czégüket bejelenteni tartoznak. 

2. Olvastatott az „ált. m. orsz. gyógysz. egylet" elnöksége által 
köröztetett azon tudósítás: hogy éppen a fentebbi czégbejegyzés ügy· 
ben az éYi közgyűlés már f. éyi Jul. 2~·iki és további napjaiban fog 
Budapesten megtartatni. 

Jgy állnin a dolog és több vidéki társaink megnyugtatása végett 
határoztatott: a köretkező körlevél szétküldése: 

„A clebreczen biharmegyei és az ált. m. orsz. gyógysz. 
egylet III. k. 4-ik járása" Debreczenben lakó tagjai, igazgató 
ur egybehívása folytán mai napon gyülést tartottak, a Jármai 
Gusztáv ur által f. hó 11-ről kelt, szétküldött ministeri kör
rendelet tárgyában és tudósítjuk ügytárs urat, hogy az egy
öntetű eljárás végett ez ügyben az a nélklil is egy hó mulrn 
Budapesten tartandó nagy gyülés eredményét e tárgyban be
váranclónak határoztuk." Kelt Debreczenbeu 18ítl. Junius 
22-én elnök és jegyző. 

1878. Aug. hó 3-án tartott gyülés jegyzőkönyve. 

1. Elnök szóbeli jelentést teszeu a Budapesten Jul. hó 24-én tar
tott évi közgyülésről és 

2. Olvastatott Trajánovics Agoston mint másik kiküldött képviselő 
irásbani jelentése, - mindkét jelentésből tudomásul vétetett, hogy a· 
czég bejegyzés ellen a ministeriumhoz kérYeny fog felterjesztetni. 

3. „ Gyógyszerészi hetilap-"ban közölt ritkább szerek árszabályát 
használatba vétel végett elfogadhatónak véleményeztük. 

4. 1878-ik Május 25-én tartott évi közgyülés jegyzőkönyve értel
mében jegyző bemutat egy formulát az uj segéd bizonyítványokra, mely 
helyeslőleg elfogadtatott ugyan, de tekintve a jelenlegiek nagy mennyi
ségét, az ujak készítése későbbre halasztatott. 

1878. Október hó 25-én tartott közgyülés jegyzőkönyve. 

l. Olvastatott „az ált. m. orsz. gyógysz. egylete" körözvénye, 
mely a f. évi Jul. hó 24 és 25-én tartott közgylilés jegyzőkönyve 8-ik 



91 

pontját kiyonva közli: mely szerint az egyleti elnök, a központi igaz
gatóság, valamint a járási igazgatók is müködésükben továbbra rneg
hagyandók, - a gyógyszerészi kamarák iránt benyujtott tervezett vég
leges eldöntéséig, - tudomásul vétetett. 

2. Olvastatott iVIolnúr József ügyfelünk Nagyváradról okt. 11-én 
kelt levele, melyben tudatja, hogy gyógyszertárát még f. év J unius hó 
l-én Lajos fiának átadta és a midőn magát a testületi terhek alól fel
menteni kéri, ajánlja utódját az egyleti tagok barátságába. 

1879. Febr. 10-ikén tartott gyiilés jegyzőkönyve. 

1. Elnök jelenti, hogy testiiletünket ujabb szomoruság érte, mint
hogy i\Iolnár József n.-váradi gyögyszerész f. évi Jan. hó 14-én meg
halt, - általános részvét mellett tudomásul vétetett és határoztatott, 
hogy titkár az özvegyhez egyletünk nevében egy részvét nyilatkozatot 
intézzen. 

2. Olvastatott Trajánovics Agoston kérvénye, hogy gyakornokja 
kh·ételesen félév elengedésével a már legközelebbi mart. l-én bocsát
tassék segédi vizsgára, nehogy ha a felszabadulása későbbre esnék, e 
miatt az önkéntes katonai szolgálatban hátramaradást szenvedjen -
határoztatott, hogy ámbár testületünk ily kivételeket nem szivesen en
gedélyez, de tekintettel a fiatal ember jövőjére, és hogy ugy iskolai 
mint eddigi magaviseletéről és szorgalmúróli bizonyitványok kedvezőek, 
megengedtetett, hogy a félév elengedésével mart. l-én segédi vizsgára 
bocsáttassék. 

1879. April hó :!S-dn tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Elnök jelenti, hogy a u.-n\radi tagtársakkal történt előleges levél
váltás folytán af. évi küzgyülésN.-vúradon május 15-én megtartatni ha
tároztatott - tudomásul - vétetett és jegyző utasittatott a szokásos 
meghivók szétkülilésére és előleges intézkedések megtételére. 

1879. J1fájns hó 15-én tartott közggülés jegyzőkönyve. 

Naggváradon a „Sas" czimü vendéglőben. 

Jelenvoltak: 15-eu. 
Elnök üdvözölvén egybegyülteket, a gyülést megnyitja. 
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1. Mult évi közgyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesittetett, 

s épen midőn titkár azon pontot olvassa, hogy Dr. Popper és Dr. Zelizy 

urak látogatást tettek, nyilt fel az ajtó s épen a fent nevezett két orvos 

ur lépett be, kik az orvosi testület nevében ismét látogatást tettek 

gyűlésünkön. 

2. Elnök Tamássy Károly felolvassa évi jelentését, melynek befe

jeztével annak következő pontjai Yitattattak meg: 

Legelőbb is néhai Molnár József veterán iigytársunk halálát je

lenti, emléke felállás által tiszteltetett meg, s határoztatott, hogy az 

összes idegen tagok az ellmnyt özvegyénél részvét tisztelgésöket tegyék 

- elfogadtatott. 
Néhai iVIolnár József gyógyszertárát l'í.-váradon fia iVIolnár Lajos 

vette át. 
Nagy Bajomban pedig i(j. Mezey Lajos vette meg a Zloczky iVIibály 

gyógyszertárát; Zloczky ~lihály pedig Földesen Yette meg a Krnnczli Fe

rcncz gyógyszertárát; Jelcnle\'Ö Szentiványi Sándor pedig jelenti, hogy a 

tcnkei gyógyszertárat bérbe vette, \i adai István pedig hogy a b.-diószcgi 
gyógyszertárat Yettc t'tt. 

:i'>Iindez ideig jelen volt Dr. Popper és Dr. Zelizy urak távozni 

készülnek s felkérik a közgyiilést, hogy miután most épen a főispán 

urhoz mennek tisztclkedni, a gyógyszerészek képviseltetnék magukat, -

elnök a gyülés vezetése miatt cl nem t:ivozhatván, arra Göltl Nándor és 

Örvényi Ottó küldetnek ki. 

3. Trajánovics Agoston fclolrnssa a mult évben Budapesten tartott 

országos gyógyszerész gyiilés eredményéről jelentését, - tudomásul 

vétetett, egyszersmind Tamássy Károly és Trnjánovics Agoston a leg

közelebbi nagy gyűlésen a testület képviseletével ismét meglJizattak. 

4. Pénztári jelentéslJől kitünik, hogy a vagyon 191 frt 31 kr, mely 

megvizsgáltatván rendben találtatatt. 
,Nyugdij-alap" áll készpénz 1179 frt 92 kr és biztosított tőke 

520 frt G'.l kr, együtt 1670 frt 52 krhól. 
5. Könyvtárnok jelentése tudomásul vétetett. 

6. Olvastatott J\Iilassin Illés indítványa, melyben az alapszabályok 

II-ik §. 5. pontja meg1·áltoztatását óhajtja; a jelenlevők ezt ugyan egy

általában nem találták szükségesnek, mind a mellett, nehogy inditvány

tevő előtt eljárásunk egy oldalúnak tűnjék fel - határoztatott, hogy az 
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alapszabályok egészben vizsgáltassanak át és a netalán szükségesnek 
mutatkozó változtatások a jövő évi közgyülésnek te1jesztessenck elő.*) 

7. Elnök inditYányára a „dcbreczen biharmegyei gyógyszerész 
testület" adományaként 100 frt küldessék illető helyére, hogy abból a 
szegedi iigytársakon kiYiil méltányos arányban a legközelebbi Yiclékiek 
is részeltessenek. 

8. i\Iinthogy i\Iilassin Illés tett indítványával egyidejiileg a máso
dik titkárságról is lemondott, az elfogadtatott s helyette Hering Sándor 
választatott meg. 

D. Penkcrt i\Iihály indítványozza a megadóztatás körül szükségessé 
Yált módosítások iránti lépések megtételét, mert a gyógyszerészek 
adója most nem áll egy arányban jövedelmökkel. A gramm sulyok al
osztályainak máskénti alakítását is indítványozza, - helyeslőleg fogad
tatott -- s utasittatott, hogy ezeket irásban a Budapesten tartandó orszá
gos gyülésre választott képviselő Tamássy Károlyhoz nynjtsa be. 

10. Gyülésiinket Trajánovics Agoston zá1ja be felolvasásával: „Je
len helyzetiink és teendőink," - mely mindvégig feszült figyelemben 
tartotta egybegyültelrnt. 

1879. Aug. 23-án tartott gy ülés jegyzökűnyve. 

1. Elnök a nel!ány nap mulva Budapesten tartandó országos gyü
lésrc, több tárgyakban ezen előértekezlcten véleményünket kérte ki. 

2. Olrnstatott Trajánovics Agoston levele, melyben tudósít, hogy 
több rendbeli akadályoztatásai miatt a budl1pesti orsz. gyülésen nem 
fog résztvchetni - tudomásul vétetett s egyszersmind határoztatott, 
hogy helyette ezuttal más ne küldessék, hanem elnök csak egyedül 

menjen. 

3. Olvastatott Kardos Géza csegei kollegánk siralmas levele, mely
ben az országos egyletből rnló kiléphetését kéri, - elnük megbizatott 
Budapesten az orsz. gyiilésen ezt előadni. 

4. Némely kézi eladási szerek árai hatúroztattak meg. Jegyző uta
síttatott azokat aláírás Yégett kürüztctni, végül pedig a levéltárba tenni. 

+:)Lásd e feletti igen érdekes cszn1ecscréket: nGyógysz. lietilapu 1880-ik 
évfolyam 20. 22. 2·1-. 28. és 30-ik szán1ai1Jnn. 
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1879. Szeptember hó C-án tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Elnök jelentést !eszen a Budapesten tartott orsz. gyógysz gyülés
ről, - tudomásul vétetett. 

1880. 11Iart. 1!J-én tartott gyülés jegyzőkönyve. 

1. Elnök clőte1jeszti, hogy tudomására jutott, miszerint Zoványi 
nevű okl. gyógyszerész, sz. kir. Debreczen y(tros tanácsához folyamodást 
nyujtott be egy (tehát ez már a kilenczedik! rnlna) gyógyszertár fehílli
tása engedélyezése iránt és hogy ennek megakadályozására, mely mind
nyájunk lételét kérdésessé tenné, mimlen mód a törvény oltalmába jut
hatni, el ne mulasztassék. 

Egyszersmind bemutatja az "ált m. orsz. gyógysz. egylete" igaz
gatósága által f. évi febr. hóban szétküldött körlevelet, mely másolata 
Nyitramegye föorrosa tek. dr. Nagy József ur véleményadásának, 
épen az ily felesleges gyógyszertár felállítás engedélyezések ügyében. 
Mely levelet kitünő szakértelmli tartalnuínál fogva magunkévá térén, 
határoztatott, hogy abl>ól egy példúny útnyujtúsárnl föorros Dr. Tegze 
Imre urnak másnap reggelre Tamássy Károly, Muraközy Károly, és Dr. 
Róthschuek V. Emil 3 tagu bizottság bizassék meg, - helyeslöleg 
elfogadtatott. 

2. Sz. kir. n. Debreczen város tanácsa 1042. sz. a. egy körrende
letet tett közzé, a városban uralgó lúrőh betegség gyógyíttatása iránt a 
közönséghez; miután azonban a körrendelet a gyógyszerészekre nézve 
sérelmes; mert mcgkészitett gyógyszerért a közönséget füszeres boltba 
utasítja, - határoztatott, hogy ez ellen tele tanácshoz egy folyamodvány 
benyujtásával jegyző bizassék meg. 

1880. Mríjus hó 1-én tartott gyülés jegyzőkönyve. 

1. Elnök jelenti, hogy Zon\nyi gyógyszerész folyamodványa az 
egészségügyi bizottságban felolvastatott és hogy erre főorvos m· a helyi 
viszonyok tökéletes ismeretén alapuló réleményt nyujtott be, - azt 
egyenesen károsnak jelentréu ki; a tekintetes tanács is azt hasonló 
véleménynyel ellátrn elutasitólag te1jesztcndi a magas miuisterium elé, 
- tudomásul Yétetett. 
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2. Elnök jelenti, hogy a legközelebbi évi közgyűlést f. hó 29-én 
fogja megtartani, - jegyző utasittatott a meghivók szétküldése s más 
szokásos előkészületek megtételére. 

1880. Május hó 15-én tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Olvastatott a Debreczenben alakult „ tisztviselők önsegélyező egye
sülete" elnökének Oprisiu Péter urnak kénénye, melyben az egyesület 
tagjai részére a gyógyszereket olcsóbban kiszolgáltatni kéri, - hatá
roztatott a következőkről értesittetni: 

"Az egylet tagjai, ha tagságukat igazolják, bármely 
gyógyszertárból vitethetnek gyógyszert és készpénz fizetés 
mellett mindenütt 1 O"lo engedményben fognak részesülni. Hi
telre pedig csak az egylet jótállása mellett, mindenkor negyed 
évi elszámolással, szintén l 0 °/0 engedmény levonással része
sülhetnek gyógyszerekben. Határozottan kiemelendő azonban, 
hogy csakis gyógyszerek értetnek az engedmény alá jöhető szük
ségletek alatt, mig más ugynevezett akár külföldi-, vagy bel
földi „gyógyszer különlegességek" „pipere szerek" stb. ha
sonlók, az egylet tagjai által is épen ugy teljes árban fize
tenclők." 

Ezen határozat az összes debreczeni 
között aláirás végett köröztetni és levéltárba 
te tett. 

gyógyszerészek 
tétetni rendel-

1880. lJicijus 25-én tartott gyülés jegyzőkönyve. 

Olvastatott a „ tisztviselők önsegélyző egyesülete" elnöke Oprisiu 
Péter ur leYelc, melyben az egyesületnek felajánlott kedvezményeket, 
minthogy az egyesület tagjai iránt felelősséget nem vállalhat, -
visszautasitja; - tudomásul vétetett. 

1880. Jliájus hó 29-én tartott közgyülés jegyzőkönyve. 

Debreczenben Jlluraközy Károly ur lakásán. 

Jelen voltak 14-en. 
Elnök üdvözli egybegyülteket s a gyiilést megnyitja. 
1. A mult éYben N.-váradon tartott közgyiilés jegyzőkönyve felol-

vastatYán, az minden megjegyzés nélkül tudomásul vétetett. 



2. l\Iilassin Illés indit1•ánya, az ah1pszabályok megváltoztatására 
vonatkozólag, annyiban érintetett bővebben, hogy Nyiri György alelnök 
ur jelenti, miszerint az be sem kiil'ctkezett, minthogy inditníny teYŐn 
magán kívül, más elégedetlen nem jelentkezett; tehát egy oly alapsza
bályt mely ly el rég idő óta 2 9 tag teljesen meg rnn elégedve csupán egy, 
a 30-ik takarékoskodásáért megváltoztatni nem mutatkozott sziik
ségC'snek:.*) 

3. Elnök jelenti, hogy a "debr. biharm. gyógysz. testlilct" pénz
tárából a „nyugdij alap"-ra felajánlott 500 frt, már teljesen lJe rnn 
fizetve. 

4. Ajánlja elnök, hogy most GO frt tétessék takarékpénztárba a 
megteremtendő 500 frt tőke alapjául, melynek lrnmataiból biztositrn 
lenne az egyetemi hallgatók segélyezése,''*) - elfogadtatott, mert ez 
oly önként elvállalt kötelezettség mit még a testület feloszlása esetén is 
teljesíteni kellene és a kilépését is valakinek csak akkor lehetne meg
engedni, ha előbb az ily nemii kötelezettségeket kifizette. 

5. Pénztári jelentésből kitünik, hogy a rngyon 111 frt G5 kr. A 
nyugdijalap vagyona 1702 frt 19 kr, mely megvizsgáltatván, rendben 
találtatott. 

6. Pénztárnok lJcmutatja egyszersmind néhány oly hátrálékban levő 
tagtárs nevét, kik eddigi felszólitásra sem tettek eleget kötelezettségük
nek, - határoztatott, hogy ezen nérsor most egyidejiileg hozassék nyil
vánosságra azon utasítással, hogy a ki 3 hó eltelte alatt sem fizet, tör
vényes uton fog kötelessége teljesítésére szorittatni, melynek elintézésével 
pénztárnok meglJizatott. 

7. Könyrtárnok jelentése tudomásul vétetett. 
8. Indítvány a „ magyarorrosok és természetrizsgúlók" 1882. évben 

DelJreczenben tartandó XXL évi nagygyülése és a testület 31-ik évi 
fen állása alkalmából szerkesztendő „Gyógyszertárak története" czi mii 
rniire,**''') előterjeszti titkár Dr. Itóthschnek Y. Emil; - általános he
lyesléssel és elismeréssel fogadtatott és tekintettel aY. indokokra ezen mii 
üsszcúllitása valóban szükségesnek 1nutatkozott, s az annak végén ki
tiizött kérdésekre következő határoza.tok hozattak: 

•';) :L:'isd 11 Gyógysz. 1Icti1ap:: 1880. 29. sz. 
·:!.'·*')Lásd a 11 clebr. hihnr1n. gJÓgys7.. test. '1 ISGG-ik éri alakuló közgyülését. 
**~;) Lásd a nBerczetést. 11 
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l. Az inditníny épségben változatlannl fcntartandó. 
2. Elfogadtatik, és 1 OOO péltlányban rendeltetik kinyo

matni s a gyiilésrc megjelenendő 01Tos és gyógyszerészek 
között kioszta tui. Elől pedig szeretett elnökünk arczképe 
meliéklendő akár fénykép akár kő- rngy fanyomatban. 

3. A költséget a testület pénztára viselendi. 
4. A mii összeállitásárn, szerkesztésére inditnínyozó 

kéretik fel, - (ki azt csak ugy fogadta el, ha tagtársai által 
kellő támogatásban m{tr a legrövidebb idő alatt részesiilcnd) 
sőt utusittatik már a jürö évben N.-Váradon tartamló köz
gyiilésen a müből jelentékeny iúzletct bemutatni. 

1881. évi Apr. hó D-én tartott !J!Jiilés jegyzőkönyve. 

Elnök előterjeszti, hogy ezen éri közgyiilési'rnk ~z eddigi szokáshoz 
képest Nagy \Túradon a. „nagyváradi or\·os gyógyszerész és ter1nészct
tmlom1\nyi t(trsulat," a „deureczeni orros gyógyszerész testület" és „az 
ált. 1nagy. országi gyögysz. egylete ~II. k. 4~ik járása" gyüléscirel egy
idejüleg f. évi i\Iájns hó közepén fog megtartatni, - tudomásul vétetett 
és jegyző utasittatott a szokásos rneghirók szétküldésóre és egyéb elő
készületek megtételére. 

1881. évi lJir(jus hó 16-ún tartott közyyiilés .ie.IJyzőkönyve. 
NalJ!fl'IÍradon a „Sas" czimü vendéglőben. 

Jelen voltak 7-en. 
l. Elnök üdYöziilvéu egybcgyiiltekct, sajnálattal emliti, hogy ily 

kevesen vehetnek részt a gyüléscn 1 dc azt 11c1n részrétlcnségnck akrnjn. 
tulajdonitani, hanem azon Yéletlcn körülménynek, hogy az „országos 
gyógyszerész egylet" is jelenleg tartja kiizgyiilését és az uralkodó ház
náli fmnepélyességelrnek, melyek a küzellakó tagokat szerény kö1'i'mk
ből elvo1mi elég alkalmasak, - a gyiilést megnyitja. 

2. Olrnstatott három vidéki tag·társ lercle, kik abban mind a tag
tlijak fizetése alóli frlmentését kérik, - sajátságos helyzet mibe villéki 
g')'ógyszerészeink azon rohamos gyógyszertár folállitások engedélyezése 
által jutottak. 

3. Olvastatott Trajánovics Agoston levele, melyben betegsége 
miatti ffivol maradásért elnézést kér, - sajnálattal tudomásul vétetett. 

4. Olrnstatott a mult évi közgyülés jegyzőkönyve, rncly1wk min-
GYÓGYSZ. TÜlt'l'. 7 
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den pontjll helyeslőleg tudomásul Yétetett; - a 7-ik pont felett hozott 
mult évi határozatnllk pedig titkár megfelelt annyiban, hogy a készü
lendő münek első felét készen benmtlltta; -- sőt nagyobb t:íjékozható
ság végett, mintán már a mii terjedelme megközelithetőleg meghatároz
ható, egy költségrntést is mutatott be, mely szerint a mii nagy nyol
czad alakban 10 nyomtatott ine van tervezve, mely papír,- nyomtatás, 
czimboriték, füzés és arczkép melléklettel 3 50 frttól '100 frtig kerülne, 
- határoztatott, hogy bár pénztánrnkra ezen kiadás rendkiYül terhes, 
mindamellett a czélt tekintve attól visszalépni nem lehet, s titkár meg
bizatik az egészet lehetőleg röviditl·e tartani és bármely nyomdában 
minél mérsékeltebb árat kieszközölni, - titkár azonban indítványozza: 
tekintettel arra miszerint ezen mü is az orvosok és természettudósok 
nagygyülése alkalmával a megjclenendő tagok között ingyen fog kiosz
tatni, és igy a város költségén készülő monographiának kiegészitő része, 
kísérletet kell tenni és ki eszközölni, hogy ezt is a város ingyen nyomassa ki. 

Pénztárnok jelentésélJől kitünik, hogyha a mli kifizetése 1882-ik 
év elején eszközöltetik arra a rendes kiadások leszámítása után körül
bclől 2 3 2 frt lesz fordítható a testület pénztárából, - határoztatott 
tehát hogy a hiányzó összeg kisértcssék meg aláírás utján adakozás 
által fedeztetni, és az ezután netán még mindig mutatkozó hiány a deb· 
reczeni takarékpénztárból kölcsönképpen Yétessék fel. 

Elnök ez alkalommal megemlékezik elhunyt Bercsinszki Károly 
mit másodelnök érdemciröl s ohajtja hogy az ő arczképe is fcli-étessék 
ezen mimkába, - ez inditrány mint nagyon illetékes - elfogadtatott 
és titkár megbizatott özL Bercsinszkyné ő nagyságát ez iránt megke
resni és pártolását kikérni. 

5. Olrnstatott elnök éYi jelentése, mely páratlan ügy szeretettel és 
buzgalommal szerkesztett jelentés, Jeyéltárba tétetni, teljes másolata pe
dig a jcgyzőkönyYi másolat melléklete gyanánt minden tagnak rneg
küldctni határoztatott, - nem csak azon buzdító szellem miatt is, mi 
azt átlengi, hanem azon ritka körülménynél fugrn is mit abból megér
tettünk, hogy szeretett elnökünk épen ma ünnepli 50 ércs birtoklási 
jubileumát, a debreczeni „fehér hattyu" gyógyszertárának. 

G. Olrnstatott pénztárnok jelentése, melyből kitünik, hogy 183 frt 
fl9 kr a vagyon. A nyugdíj alap pedig áll készpénz 151 G frt 11 kr, és 
alapitrúnyokhan 371 frt 40 kr összesen tehát 1887 frt ti 1 krhríl. A 
há.tr:\lékban léYii tagok iránt pedig minden tckintd. mcllőzemlii, azonnal 



felszólitandók s ki 30 nap alatt nem fizetne, azon most már ralóban 
okvetlen per utjún fog a tagdij hátnílékaiklrnl együtt bevétetni. 

7. Könyvtámok jelentése tudomásul vétetett. 
8. Tudományos felolvasások és inditványok czuttal részint a tagok 

csekély száma, részint az idő rövidsége miatt elmaradtak. 
9. Elnök a gyülést bezá1ja s egyszersmind jelenti, hogy jövő évi 

közgyülésünk Debreczenben nem :i\Iájus h@an, hanem kivételesen az 
orvos és természettudósok nagy gyülésévcl egyidejüleg fog megtartatni, 
Augustus hó végén. 

Elnök évi jelentése 

visszatekintés és zrírbeszéd ezen mii megjelenése előtti utolsó közgyii/ésen. 

Tisztelt ügytársaim ! A gyógyszerészet tudományos alapon áll s 
nem n Ge\\·erbe" mint az osztrák törvény mondja; mert a gyógyszerészet 
a tudomány legérdekesebb részével foglalkozik, u. m : vegytannal és a 
természeti tudományok minden ágával. 

A mag')'ar tönény 1 24. §-a a gyógyszerészetet közegészségi intéz
ménynek mondja, - tehát a gyógyszerészek közegészségi hirntaluokok
nak· tekintell(] ők. 

A gyógyszerészek századok óta vetélkedve az orvosokkal, emlitett 
tudományoknak legszorgalmasabb munkásai és elömozditói voltak, nekik 
küszönhetö legnagyobb részben, hogy a vegytan és tennészcttudományok 
oly magas fokra rnrgődtck, mint a hol jelenleg állanak, sok gyógysze
rész és orros neve örökké fenn fog marntlni a tennészettudomfü1yok 
történelmében. 

A természettudományok és a vegytan nagyban mozdittattak clö 
tudományos egyletek által is. 

Ezeket tekintve „a debr. Lihr. megyei gyógysz. testület," midőn 
1866-ik évben, a debreczeni nagy enlőn, a kék szinü szabad ég alatt s 
a természet által teremtett zöld cliszitmények közt, példátlan lelkese
déssel megalakult, azon nemes czélt tüzte ki maga elé, hogy egyesülés 
által a gyógyszerészi tudományokat magasabb fokrn emelje, a gyógy
szerészetet magyttr hazánkban tökéletesebbé tegye, pályázatokat tiizzün 
ki, hasznos szakkönyrcket beszerezzen és olyanokat idegen nyelvekről 
magyar nyell'iinkl'e forditson s kiadjon, nyug<lij alapot és az egyetemen 

7* 
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lérö szegényebb sorsu füital ügytársaink részére, srgélyezö tőkét te
remtsen. 

Tuv:íiJbá: beliigyeink rendezése, azok végrehajtásának szorgalma
züsa a reánk eső terhek könnyitése, némely kilrnpások és visszaélések 
orrosl;\sa, hiányaink és mindennemü bajaink elhárítása. 

Tisztelt iigytársaim ! Vannak-e a világon nemesebb társulatok, 
mint a „ de br. biharmegyci gyógyszerész testület?". Vannak e rnlahol 
szebb alapszabályok, mint ezen testületé, melyeket lelkes hazafiak és 
IJuzgú gyógyszerészek, adebreez0rii nagyenlőn a természet által diszitett 
szcntélyiJen nagy lelkesedéssel alkottak, mely jeles férfiakból - oh faj
dalom: - már többen a föld alatt r~yugosznak. 

:E:n1ber-c az? gyógyszerész-e az? ki a 11 dcbr. biharincgyci gyógysz. 
testület" hasznos müküdését clnem ismene, oly sok reményekhez kötött 
cgyletünkből ki akar bontakozni, sajuálván azon csekély összeget, mit 
évenként tagdij fejében fizetni kellene. 

k~ iparosok, a gazdálkodók, hirntalnokok és sok más szakférfiak, 
egyleteket alkotnak és áldoznak, mert azt a mostani élctriszonyok ugy 
kiránják. 

A rniirnlt emberek osztályához jogosan tartozó g;yógyszerészck 
kiizziil akad, ki a testületi kütelczettségek alól visszavonul, ellene roszat 
beszél, söt a lapokban minden ok nélkül csupán feltiinési riszketegből 
polemizál ellene, mi áltai sziYe s lelkéről csak szegénységi bizonyitnínyt 
ml. Csodálatos dolog, ho!;.' a mostani előrehaladó korszakban épen a 
fiatal uernzetlékuél fogy a gyógyszerészet iránti szeretet és az ezért járó 
csekély áldozat készség, míg az I SG 6. évben minden debreczeni és bi
harmegyei gyógyszerész ld1·étel nélkül belátva az egyleti élet szüksé
gcssl·gét, 1nagát és gyögyszcrt:írát lekötötte. 

Tisztelt iigytársaim! :f:n 1831-ik él' i\Iájus lG-án, tehát ma 50 
esztendeje, hogy a ,fehér hattyu" czimii gyógytárt Debreczenben át
vettem. i\lily hosszu idii ez rniamely birtok, - annálinkább egy gyógy
szertár k\'Y.clésére ! Ha bárki risszatekint az elmult 50 éHe, mily ese
mények merülnek fel, melyeknek ő tanuja, vagy taláu eszköze \'Olt. Az 
én emlékezetem is igen gazdag ily eseményekben, és rnl<iban csodálatos 
véletlen a;:, hogy nekem 50 éYCs birtoklásijnbileumomat nem Debreczen
ben szcréuy házamban, családom közt, hanem itt kedves ügytársaim 
küzt a gyiiléscn kötelessl>gern teljesitésc közben szellemileg kell meg
tartanom. 
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Ezen alkalommal kellő pietással visszaemlékezve azon lelkesedésre 
mely a Nagyerdőn Dcbreczenben volt, mikor a „dc br. bih. megy. gyógysz. 
test." megalakult, a bejelentett 50 éves jubileumomat sem tudom 
szebben és helyesebben megünnepelni, mintha fololl'asom azon jeles, 
lelkes és hazafias szellemii gyógyszerészek nereit, kik minden erőltetés 
nélkül, önakaratokból kirétel nélkül azon testületet megalakitották és 
alapszabályait aláirták: 

Bercsinszky Károlyt 
i\folnár József t 
Lindner Ede 

Podráczky Ferencz 
Völfel Sándort 
Korács József 

Kuborics Istrán t 
Liszka Jánost 
Ürlcy Istrán 

Ember Manó Mátrai Istrán Muraközy Károly 
Nyiri György Penkert i\Iihály Borsos Ferencz 
Trajánovics Agoston Honát Istrán Göltl Nándor 
Jellakovics Károlyt Toperczer Béla Plaveczki Sándor 
Vas Jenő Szil. Péter i\Iihály Tamússy Károly 
Kocsis József Dr. Róthsclrnek Y. E. Tamássy Üdlin t*l 

Ezek nevei yalóban méltók arra, hogy nemcsak a „ de br. biharmc
gyei" hanem az országos gyógyszerészet történctéucn is mint úttörőké 
örökre nevezetesek maradjanak. 

Hogy a „ debreczen biharrnegyei gyógysz test." ügyei mindenkor 
hiven és lelkiismeretesen kezeltettek, mutatják az elért hasznos ered
mények, a jegyzőkönyvek és az évi jelentések. - i\Iost is be fog tcr
jesztetni a mult évi beYétel, kiadás és pénztárunk jelenlegi állása, hogy 
mindenki meggyözödhessék arról, miszerint pénztárunk a legtökélcseblJen 
kezeltetik. 

Az egylet mint határozva volt, járatja minden évben a szak folyó 
iratokat, megszerzi a szükséges szakkünyveket., ugyhogy jelenleg már 
tekintélyes könyvtár birtokában van, segiti ércnként 25 frttal a lmda
pesti egyetemen levő szegény sorsu gyógyszerész hallgatókat, sót már 
megkezdte ezen összegnek megfelelő tőke létesitését. Kolozsvárra is 
szoktunk évenként 10 frtot küldeni s azt a jövő 1882-ik érre is meg
szavazni kérem. 

A „ nyugdijalapot" már addig 1887 frt 5 1 kra emeltük, csaknem 
annyira, mint az országos 24 járásból úlló egylcté, ugyhogy kilátiisban 
van 6- 7 év mulva az elöregedett s azon érdemes segédeket vagy netán 

*) A t-cl jeleztek ez idő szerint nuí.r clhnltnk. 
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szerencsétlen gyógyszertúr tulajdonosokat évenként nyugdijazhatni.-A 
megtakaritutt évi jövedelemből már eddig is tübbcn nycrtck segélyezést, 
hogy csak a jelcntékcnycbbről emlékezzem meg: nagyváraili polgártár
saink :JO frtot, mikor őket a Páris-patak elöntötte, szegedi iigyt:irsaink
nak pedig, kik az árriz :iltal kárt szeuvcdtek, 100 frtot küldtünk. -
i\Iost egy alapot gyüjtltnk, melynek kamatjaiból a cursuson levő sze
gény sorsu gyógyszerész hallgatók a bndapesti és kolozsvári egyetemen 
scgélyczcndiík lennének, ugy hogyha lelketlen részvétlenség következ
tében testületünk valaha netalán foloszlanék, e szegény tanulók sors tt 
jiivcndőrc is biztositrn lenne. 

Azt mondják némelyek: ha „ országos gyógyszerész egylet" van, 
minek akkor „ a de br. bilrnrmegyci" '! - A kik ezen véleményben 
vannak, nagyon csalódnak! szükséges ugyan ,1az országos gyógyszerész 
egylet ci - nagyon szükséges - de ennek legfőbb hivatítsa1 hogy az 
orszúg összes gyógyszerészei érdekét a 1nagas kor1nánynál képviselje és 
védje! -·dc sokkal szükségesebb nekünk „a dcbr. biharmcgyei gyógysz. 
testület" mert ez tar\ja rcnclhen belügycinket és teljesiti azon iichös 
tzélolrnt, melyeket elősorolni szerencsém rnlt. 

n 1\z orsziigos egylet- u. nck 111i csak a n1ostoha g.)'Crn1ekci Yngyunk, 
mely temérdek sok pönzt fölemészt és fájdalom! rnlljuk lJc, ez illő sze
rint rné•g kei-és eredménnyel. A rnlódi édes anyja, ugy a debreczeni, mint a 
hihar1ncgyei gy<'1gyszcrészcknek, csak a 11 dc br. hihar1ncgyci gyógysz. 
testület," melyet mindenáron - sőt lm valaha kell áldozatokkal is -
ápolni és fcntartani kell. 

Adn(L az Isten, hogy ezen állitásomról minden tagmcg Jegyen győ
ziidrc 1 sziremhöl kivánok minden egyleti tagnak: áldást, békességet és 
azon ritka szerencsét ami mai napon engemet ért, hogy 50 éves birtokl:\si 
jullilcumát jó cgészséglien oly kedrns és érdekes társaságban, mint én 
ino~t: 1negtarthassa ! 

Tisztelt collcgáim jó indulatálm és szeretetitkbe magamat ajánlrn 
vagyok 

őszinte tiszteliijük 

Tamássy Rároly, 
:la dcbr. bih. n1cgyei gyógysz. tcstiilct'~ 

elnöke. 
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1881. J1111. 11-én larlolt yyülés jeyyzőkiinyve. 

ülrnstatott Dóczy Gedeon ur levele, melyben kéri, hogy a gyógy
szerészek adakozás utján fedezzék az igazgatása alatt álló iparos iskola 
vegyszer készlet beszerzéseit, - elfogadtatott, miről Dóczy Gedeon 
m· jegyző által értesitendő azon megjegyzéssel, hogy az adakozás rak
táron tartani nem szokott szerekre nem tc1:jell ki, - elnök pedig a be
küldött iv alapján 8 utalványt fog Dóczy urnak kiállitani, ki ezekkel 
edényei beküldése mellett mind a 8 gyógyszertárból az utalv{rnyozott 
szereket átvétetheti. 

1881. November hó .~ 1-én tarlol/ yyiilés jegyzőkönyve. 

1. Olvastatott „az ált. magy. orsz. gyGgysz. egylet" elnöksége által 
szétküldött bclügyministeri körrendelet „a kézi gyógyszertárak felsze
relése és kezelése tárgyában" - tmlomásul vétetett. 

2. Titkár jelenti, hogy a Nagy-Váradon tartott közgyülés 3-ik 
pontja értelmében, Bécsben lakó özv. Bercsinszki Károlyné ő nagyságát 
levélileg megkereste, ki már ne hány napra Junius 24-iki kelettel, Heringh 
Sándor tagtárs aláírásával ellátott levélben, a monographia költségeire 
100 azaz egy száz forintot adományozni kegyeskedett. Egyszersmind, 
hogy titkár az egylet nevében ezt adakozónak azonnal nyugtázta és 
megköszönte, - a legnagyobb köszönettel és elismeréssel tudomásul 

vétetett. 
3. Titkár jelenti, hogy ezelőtt nchány héttel, balmaz-ujvárosi gyógy

szerész Tauffer Károly ur volt nála azon czélból, hogy a legközelebbi 
gyiilésen mint „a de br. bih. megyei gyógyszerész testület" tagja óhajtan{t 
magát felvétetni, - mig az országos egyletnek nem szándékozik tagjává 
lenni - örömmel tudomásul vétetett és mint tag beigtattatott. 

4. Titkár inditványozza, hogy a „ Gyógyszerészi hetilapban" megin
dult adakozásokhoz Pokoy Alajos szerencsétlen ügytársunk részére 
szintén adakozzunk; minek folytán minden tag egy-egy frtot adott pénz
tárnoknak azon kéréssel, hogy ezen összeget minél előbb rendeltetési 
helyére juttassa. 

5. Elnük jelenti, hogy a f. évi május 16-án Nagyváradon tartott 
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közgyülés 3-ik pontja határozata értelmében, a tekintetes nemes n\rosi 
tanács és polgármester ur ő nagysága megkerestettek, ezen mit ingyen 
való kinyomatásával segitségilnkrc lenni, kik kérelmünk teljesen méltá
nyolván, a nyomtatást a városi nyomdában ingyen eszközöltetni elren
delték, - ugyhogy tcstilletünk terhére körülbelől csak fele marad az 
összes költségnek u. m. papír 1·étele, az arczképek kiállitása, füzetés és 
neháno- dísz- és kötött példány előállitása, - a nemes 1·áros tck. clől
járósága iránt, köszönettel tudomásul Yétetett. 

Tamássy Károly 
a :idebr. bih. lnegy. gyógysz. test.~' 

elnöke. 

Dr. Róthschnek V. Emil 
jegyző. 



IV. 

„Az általános magyarországi gyógyszerészek egylete III. 
kerülete 4 ikjárása"· gyülései és azokban előfordult nevezetesb 

körülmények fölsorolása kivonatokban. 
"Az általános magyarországi gyógyszerészek III. ker. 4. járása." 

1874. Julius 11-én tartott alakuló kiizgyülése jegyzőkönyve 
N-váraclon „ az orvos-gyógysz. és tenn. tud. társ." helyisé,qében. 

J e 1 e n "olt a k: Tamássy Károly, Dr. Róthschuek V. Emil deb
reczeni, Bercsiuszky Károly, i\folnár József, König Lévin, Szentiványi 
Sándor, Ember j\fanó, Nyiri György n.-váradi, Trnjánorits Agoston sar
kadi, Plaveczky Sándor mező-keresztesi gyógyszerészek 

1. Legelőbb is ezm gyülésre „az ált. magy. orsz. gyé>gysz. egylete" 
Budapesten székelő elnöksége által szétküldött körözvénye felolvastat
ván és mcgvitattatván, azok alapján a tisztviselők választattak meg. 
Gül ti Nándor, Mihálovics István, Muraközy Károly és Y ecscy Viktor 
debreczeni gyógyszerészektől beérkezett irásbani szavazatok számba
vételével is, a következő eredménynyel: 

igazgató: T'an1ássy IC:iroly 
aligazgató: Trajánovics Agoston 
titkár: Dr. Róthschnek V. Emil 
pénztárnok: l\Iihálovics IstváJ1 
egyleti ügyész választása ezuttal elhalasztatott a legelső adandó 

szükséges esetig. 
2. Igazgató a többi tisztviselők ncYébcn is köszönetét nyilvánitja 

ezen megtisztelő bizalomért és igéri ügyünket mindenkor támogatni és 
előmozditani. 

A jelenvoltak közül, kik még eddig nem voltak tagjai az egyletnek 
kijelentették, hogy jövő év Január hóban évi tagdijukat befizetvén, 
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annak tagjai fognak lenni, ugymint: Szentiványi Sándor, Ember l\Ianó 
és l(őnig lJévin. 

4. l\fiután ezen jár{ts alaku1ásáuak szükségessége kétségen ki
vülivé vált, - az egyhangulag elfogadtatott. 

5. Igazgató előadja, hogy bár ezen járás épen azon tagokból alakult, 
kik a debreczcn Lihar-megyei gyógyszerész testületet képezik, s melynek 
fcnállása mindamellett külön ünállólag tol'álilirn is biztosittatott, - ki
mondja ezennel az ,ált. magy. orsz. gyógysz. egylet HL ker. 4-ik járá
sának•: is 1negalakulását. 

G. Az alapszaliúlyok ·l 5-ik §-a értelmében egy pecsétnyomó készi
tése elhatároztatott, csakhogy kérjük a központi elnökséget az általános 
cgyöntctüség tekintetéből annak nagyságát és beosztását velünk, de 
általában mindenütt, ahol kell, közölni. 

i\ii részünkről igy vélnénk legjobbnak: 
Nagysága cgj1 hüvelyk át111érőjü volti::1 1 „ált. 1nagy, orsz. 

gytÍgysz. eg-ylete" pedig a köriratot képezné, mig HL ker. 
4 járás egy vonás által elrálasztva a középen, egy más felett 
lennének kitüntetve. 

Ezzel kapcsolatosan egy tükélctesen kü:liu 1ezetendii 
jegyzőkünyl' és pénztárkönyY beszerzése is határozatba ment. 

i\lindeu gyülésjegyzőköuyvi másolata autolytographiroz
tatva minden egyes tagnak lehető rövid idő alatt megküldendő. 

7. Titkár mcgbizatik a budapesti elnökséget jegyzőkönyvileg fcl
kémi hogy ezentul az évi közgyülés Budapesten mindég i\fájus hó utólsó 
hetében tartassék meg, - részint a i\'Iájus hó elején még uralkodni 
szokott zord időjárás miatt, részint pedig minthogy "a clebreczen Lihar
meg,·ei "i'ó0·,·szcrész testület" évi kiiZ"l'iiléseit már évek üta mindi" J n~ öJ Ov ' 0 

l\Iájus hó közepén n. })nagyváradi orvos-gyógyszerész és tcrinészcttudo-
mányi társulattal" cgyidejülcg szokta megtartani,- nehogy ettől elsza
kittassék. i\Iásrészt pedig czélszerü, sőt szükséges, hogy a budapesti or
szágos gyülést mindig előbb egy szükelib körlí testületi vagy járási 
gyiilés előzze meg, melynek óhajait rngy szükségleteit az ezen gyülés 
kebeléből megnilasztaudó képviselők Budapesten tolmácsollrnssák és 
elintézhessék. 

8. Az alakuló kerületi gyülés megtartására, a központi elnökség 
által meghatározandó időben, mint legjobb központot, Szatmár várost 
ajánljuk. 
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\J. A hajdu kerületi gyógyszerészeket, {uubár azuk az iYen mint a 
Ill. ker. ±-ik járás tagjai tlintettetnek fel, igazgat<'> nem tartotta magát 
foljogositva meghirni, bármennyire olrnjlanúk is különben egyesülésün
ket, - minthogy azok ugyis a nem rég alakult "szabolcsmegyei orYos 
gyógyszerész testület" tagjai, - és az alapszabályok is csak a jelenleg 
létező 30 debreczcn-biharmcgyei gy(1gyszerészekről tesznek emlitést. 
Ha azonban a központi elnökség jónak látja, hogy a III. ker. 4-ik járás
hoz tartozzanak, azon esetben a hajdukerlileti gyógyszerészek elnüki
lcg utasitandók a belépésre, - nálunk a legsziYélyesebb és legbanít

ságosabb fogadtatásr61 lchetnek rneggyűződYe. 
l 0. Traj<\novics Agoston alignzg:it1í, méltó örömét fejezi ki a felett 

hogy a „debreczen-biharrncgyei gyógyszerész testületnek" sikerült el

sőnek lenni és ezen nagy horderejü járás megalalrnlás:ít létrehozni, -
és óhaját is egyszersmind, rnjha ez országszerte miuélelőbh mindenütt 

igy sikerülne. 
Igazgató pedig örömét és köszönetét fejezi ki azon szilárd üsszetar

túsért, mely ezen sikert eredményezte és a nagy gyiilést lrnzditú sza

rnkkal bezárja. 
Nagy\'áradi tagtársaink pel1ig tnár sokszor behizonyitott rPndég

szeretetiik ismétléséiil Ycutlégeikct a „ Fclix" fürdü parkjábau kitüuő 
ebéddel, mely több jeles toasttal testületünk gyarapodása érdekében 

füszcrczrc rnlt, vendégelték meg. 

1875. April :?-dn tartott gyiilés jegyzőkün.uvc. 

Olrnstatott a budapesti elnökség folszúlitó leYcle a III. ker. <1-ik 
jár(ts gyiilésc nlinél clőUbi n1egtartására, l1ogy arról tnég ideje korán a 
központi igazgatósághoz jelentés tétcthcssék, -- határoztatott, hogy az 

„a dcbr. bihanncgyei gyógysz. testület" 
radon f. hú 28-úu tartassék meg. 

1875. évi Aprilis ,28-ún tartott küzgyülés jegyzőkönyve. 

Nagyvúraclon a „Zöldfa 'l'Cndéglö" kis termében. 

Jelen voltak : 17-cn. 
1. Igazgató cgybegyültekct ürlrözöh'én a gyiilést megnyi~ja. 
2. A mult évi közgyülés jegyzőkönyve fclolrnstatván, hitelesittetett. 

3. Igazgató évi jelentése tudomásul vétetett. 
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4. Pénztári kimutatásból kitiinik, hogy a vagyon 99 frt 20 kr, 
- mely megrizsgáltatván, rendben találtatott. 

5. A .segélyalap és pénztár alapszabály tervezet" tárgyalását és 
annak eredményét lásd: a debreczen biharmegyei gyógyszerész testület 
mai napon tartott közgyiilése jegyzőkönyrében. 

G. "Az ált. magyarországi gyógysz. egylete III. ker. 4-ik járás" 
megalakulásáról és létezéséről szóló bete1jesztvény olvastatott, mely az 
alispáni hivatal utján bihannegye közönségéhez lészen intézendő, -
köztetszéssel és változatlanul elfogadtatott. Egyszersmind Tamássy 
Károly igazgató vezérlete alatt egy 8 tagból álló küldöttség meneszte
tett a megye főispáuja, alispánja és N agyv~\rad város főpolgármestere 
előtti tisztelgésre és egyletünk bejelentésére. 

7. Igazgat<Í jelenti, hogy mult évi közgyülésiinkből a központi igaz
gatósághoz intézett abbeli határozatunk, hogy az évi közgyülést mindig 
lVIájus hó 2-ik felében összehirni méltóztassék, - figyelembe nem vé
tetett. - Ezen óhajtásunk, képviselőink által a központi igazgatóságnál 
fclelevenittessék és kéressék. 

8. Podráczky Ferencz indítványozza, hogy az országos egylet szó
littassék fel eredeti rngy fordított tudományos mü1·ek p1dpkitlizésérc 
és hogy a „gyógyszerészi hetilap" szerkesztését is az országos egylet 
vegye kezébe, - mindezekkel szintén képviselőink bizattak meg. 

9. ,Az országos gyógyszer anyag raktár" ügyében, Jásd a debr. 
bih. megy. gyógysz. testület mai napon tartott közgyiilése jegyzőkönyvét. 

10. Zlotszky Mihály kérdést intéz a járás igazgatójához, van-e 
t11domása arról, hogy Kabán még egy gyógyszertár fölállítása czéloz
tatik, - a két igazgató a dologról nem bír tudomással, de jelentik, hogy 
az országos egylet részéről, az ily rohamosan engedélyezett gyógy
szertárak felálli!ása ügyében, már kiilö11ben is a mn. beliigyministerimu
nál lépések tétettek. 

11. Az adókezelés és adókulcs tüzetes megvizsgálása után, a járás, 
orsz. elnök t. Jármai Gusztáv urnak %-okra alapított javaslatát véli 
pártfugolandónak, - s képYiselőit is ily értelemben bízza meg. 

1876. Jlfáj. hó .27-én lctrtolt kiizgyülés jegyzőkönyve. 
Debreczcnbcn az "Arany bika" -vendéglő termében. 

Jelenvoltak 12-en. 
Igazgató üdvözli egybegyliltcket s a gyülést megnyitja. 
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!. Igazgató jelenti, hogy szoboszlói tagtársunk Beszédes János el
hunyt s ajánlja, hogy özvegyéhez a közgyülésből részvétnyilatkozat in
téztessék, - mely elfogadtatván, titkárra bizatott. 

2. Igazgató felolvassa kimerítő évi jelentését, - tudomásul 
vétetett. 

3. Olvastatott a központi igazgatóság két körlevele, a f. évi gyülés 
őszre halasztására vonatkozólag, - hPlyeslőleg tudomásul vétetik. 

4. lgazgatö átadja levéltárba helyezés végett az „ ált. ma gy. orsz. 
gyógysz. egylet u kérrényét a. nutgyar országgyülés képviselő llüzához; 
- rnlamint hason irányu emlékiratát „ a debreczeni onos gyógyszerész 
egyletnek." 

5. „A gyógyszerészeti rendszaLály" megvitatásával annak idején 
a Dcbreczenben lakó igazgató vezetése alatt a tleb reczeni és küzellaktÍ 
gyógyszerészek megbizatnak, hogy ezért külön gyülést ne kellessék 
üsszehivni, -· az ered111ény pedig aligazgatúval közlendő és a netán 
felmerülhető nézetkülömbségek levél utján elintézendők és a központi 
nagy gyülésrc előkészitendők. 

6. Pénztári kimutatásból kitünik, hogy a rngyon 40 frt, - mely 
megvizsgáltatván, rendben találtatott. 

7. i\'Iiután „a segély alap" eszméje elejtctett és ez csak a „nyug- . 
dij-alap-"nak mint végczélnak alárendeltetett, az erre YOnatkozó jegy
zőkönyv a debr. biharmegyci test. ma tartott gylilése jegyzőkönyvébe 
Yétetett fel egész terjedelmében. 

8. Az országos központi gyiilésre képviselőkül Tamássy Károly és 
Trajánovics Agoston választattak meg. 

1877. lJiríjus 14-én tartott közgyülés jcgyziikönyvc. 
Nagyváradon a ,/!as" ·vendéglő 12-ik szá11111 szobájában. 

Ezen gyülés a debrcczen biharmcgyei gyógysz. testületével egy~ 
idejüleg tartatván meg, bővebb tudomás onnan meríthető, s csak a pénz
tárra vonatkozólag felemlithető, hogy a Yagyon 58 frt 81 kr. 

1878. JYiríjus hó 25-én tartott közgyiilés jegyzőkönyve. 
Debreczcnben JJJuralcözy Károly ur lakásán. 

Ezen gyiilés a tlebreczen bilrnnnegyei gyógysz. tcstiiletéye] egy-
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idejülcg tartatván meg, bőrebb tudomás onnan mcrithctő s csak a pénz
tárra vor:atkozólag felemlithető, hogy a vagyon 58 frt 29 kr. 

187.9. Jliájus hó 15-én tartott gyülés je[Jyzőkünyvc. 
Na.r;yziáradon a „Fekete sas" szálloda termében. 

Ezen gyülés a dcbreczcn hihar megyei gyógysz. testiilet gyülésérei 
egyirlejüleg tartatrán meg, hörebu tudomás onnan rnerithetö, csak a 
pénztárra vonatkozólag felemlithető, hogy a vagyon 233 frt 82 kr. 

TorálJbá az igazgatói jclentésuől: hogy a mult érben Budapesten 
tartott országos gyiilés alkalmárnl azon inclitrány tétetett, hogy az egylet 
kerületi és járási gyülésci 111i11denkor az jgazgató székhelyén tartassanak 
meg, - mi ezt részünkről elnem fogadhatjuk, hanem az eddigi felvál
tást DelJrcczcn és Nagyrárad között tölJb fontos okoknál fogva toníblJra 
is fcntartandjuk. 

Végül igazgató, jelentésében azon ohajtásúnak ad kifejezést, vnjha 
az országos egyletbe lépés törvény által minden egyesre kötelezővé té
tetnék és a gyógyszerészi kamara mi harnanibb fclállittatnék, mert csak 
ettőlfogrn lehet remél!eni, hogy iigyü11k egy jolJlJ aerába lépcnd. 

1880. lliríjus ,2.'1-én tartott kiizgyiilés jc[Jyzőkünyvc. 
Dc/Jrcczenben Jl[urakiiz!J Krírol!J ur 111/aí.~rín . 

. Tclenrnltak 14-en. 
1. Ezen gyiilés delJreczen !Jiharmcgyei gyógysz. testület gyülésércl 

egy idejüleg tartatván meg, 1Jőrcbb tudomás onnan merithctő, csak a 
pénztárra rnnatkozólag fclemlithető, hogy a rngyon l D4 frt 82 kr. 

2. Titkár jelenti, hogy ?\agy Káróly böszörményi tagtársunk teg
nap délben meghalt - általános részréttel fogadtatott s azonnal gyüj
tés rendeztetett, melynek eredményén l G frton egy szép koszortl sza
laggal készittetett és jelenlcrő höszönnényi gyógyszerész Ray Lajos 
felkéretett azt az egylet nerélJcn a temetéskor útadui, jegyző pedig 
utasittatott az özvegynek részvétnyilatkozat !Jeküldésére. 

3. Igazgat(, évi jelentését olrnssa fel, melynek lényegesebb pontjai 
következőkben foglalhatók össze. 

a) tudatja, hogy járttstmkhan a mnlt érben semmi rál
tozás nem történt. 
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b) hogy a mult évi gyülés határozatait foganatosította. 
e) sajnálattal tudatja, hogy sok tagtárs díjaival még 

mindig hátrálékban rnn. 
d) nehéz szinel, elfogulva adja elő szeretve tisztelt igaz

gatónk azon sérelmeit, melyeket 1878. és 18í9-iki országos 
gyógyszerész gyülésen Budapesten eltürnie kellett, neveze
tesen: hogy ott avval vádoltatott, hogy nem tartja magát 
szorosan az alapszabályokhoz, a mennyiben nem teljesíti egy
szersmind a pénztárnok teendőit is; és hogy állandó titkárt 
használ és ezeknek ha a gyülés N.-Yáradon tartatik, vasuti 
költségeit a járási pénztárból utalványozza; és hogy az összes 
tagdíjakat egészben kellene felküldeni a központi Igazgatóság 
rendelkezésére, - sőt midőn ezen vádok ellen az alapsza
bályok 20-ik és 50-ik pontjaival védekezett, akadt ki felszó
lalt hogy „ ha nem tetszik, hát mondjon le, akad arra elég 

ember." 
A közgyülés elszomorod rn vette tudomásul páratlan 

buzgó igazgatónk ezen sérchnét és jegyzőkönyvileg rossza
lását fejezi ki a központ ily lmtalmaskodása ellen, még pedig 
saját érdekében, amennyiben ily eljánísok az ország gyógy
szrrészeit egy központba összegyiijteni nem igen kecsegtetők, 
hanem inkább allmlmasak az eddig meglevők decentralisá
tiújárn is. - Mert mit kifogásolhat azon a küzpont, lm 
előrehaladt korn igazgatónk, különben is fáradalmas elfoglal
tatásai enyhitésére, a pénztári teendőket - mik különben 
sem az ő hatáskörébe tartoznak - egy más becsületes 
gyógyszerész teljesíti „ díjtalanul" ? És mit azon, ha a küz
gyülések bizalma mindig "adhoc" egy ugyanazon titkárban 
öszpontosul? - ki sok fáradságos írásait, levelezéseit szin

tén "dijtalanul" teljcsiti. 
Ellenben a küzgylilés igenis kifogásolja az oly követe

lést, hogy önként aláírt tagdijainkból, legszükségesebb kiadá
sainkat. és ingyenes tisztriselőink rnsuti költségeit ki ne 
fizethcssük. 

Valamint azon utasítást is, hogy: „ha nem tetszik 
mondjon le" mert ennek mcgbirálására a jogot közgyülésünk 
1nagánuk t-ar~ja fenn, és inindaddig 1nig választottja n1aga· 

·····mi 

j 
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tartásával meg vau elégedve, azt nem engedi helyéből ki
n1ozdittatni. 

Épen ezért igazgatónk határozott lemondása is nem fogadtatovt cl, 
sőt kéretett annak további megtartására, - sok kérelem ntán elégté
telt látva a közgyiilés ily cgylrnngu bizalmi nyilatkozatiLban, azt továbbra 
is vezetni rnegigértc. 

Ezen gyülés jegyzőkön)'l'i másolata pedig a budapesti központi 
igazgatósághoz küldetni határoztatott.*) 

4. Trajánovics Agoston aligazgatóuak rnsuti költsége Sarkatlról 
Delircczenbe és vissza rne:i;szarnztatott. 

5. Szóba hozatott ,a tlcbr. biharmegyci gyógysz. testület" azou 
saj{ttságos kiadása, hogy az orsz. gyiilésuél két tagdijat fizet, - cunek 
eredete kipuhatolni és lm az nem kötclezö, lJesziintetni rendeltetett a 
jövő kiizgyüléscn 

G. Trajánorics 1\goston pót jelentése a mult éri országos gyülés
ről, - tudomásul Yétetctt. 

7. Olvastatott a központi igazgatóság 23-ik l\Iújns 1880. 
sz. a. kiirlerclc - határoztatott: 

1. tárgy és pénzhiány miatt af. éri gyiilés elhalasztandó. 
2. „a gyógyszer anyag raktár" feltlllitúsának ter,·c nc1n 

nagy bizalmat ge1jcsztö rállalatnak látszrán, -- elejtendő. 
3. A pénztári rngyon beküldésé1·cl pénztárnok mcg-

1.Jizatott. 

1881. lllárl. 1 :3-ikén tartott .'l!Jiilés jegyzőkönyve. 

Olrnstatott a központi igazgatóság f éri febr. 26-ról kelt kiiröz
Yénye, melynek pontjai: a gyülés napját, a rnsuti árkedYczményt és a 
pénztárnok változást illetőleg tudomásul Yétettek. 

Azon pontjára pedig hogy a központi gyiilést egy járási gyülés 
előzze meg, melynek jegyzőkönyve lieküldessék, - határoztatott, hogy 
ez hel]'i riszonyainknál fogra nem kivihető, mert ugy idő, mint költség
kimélés tekintetéből járásunk is gyiilését a "debr. biharmegyci gyógysz. 
testiilct" és a „N.-váradi orros gyógysz. cgylet-"tel már évek óta egy
idejűleg mindig Május hó közepén tartja és hogy már az országos gyü-

;.;) L:lsd n1ég nGy{1gyszerész J-[etilnpi: 1880. 27. sztí.111. 
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lés megtartásának Május hó végére átteendő megváltoztatását 187 4 évi 
J ulius hó 11-én tartott alakuló közgyülésén is kérelmeztük, - és hogy 
ezen körülményekből kifolyólag, az igazgató sem vehet részt a budapesti 
gyiilésen, ha az ezen napon tartatik. 

A jegyzőkönyv pedig a gyűlés végével - mint eddig is - pon
tosan be fog küldetni. 

A tagdíjak azonban a pénztár kimutatással egyiitt már clőb b is, -
hogy az a mgygyülésen bejelenthető legyen. 

1d81. JJfájus hó 16-rín tartott közgyiilés jegyzőkönyve. 

Nagyváradon a „Sas" vendéglőben. 

J elenvoltuk 7-en 
l. Elnök lelkes szarnkkal megnyitja a gyülést. 
2. Beérkezett csak egy levél Kardos Géza t. csegei gyógyszerész

től, melyben jelenti, hogy 70-80 kr napi bevételei mellett alig bir 
tengődni s kéri hogy a tagdíj fizetése alól mentessék fel, - határozta
tott, hogy miután az „orsz. egyleti" tagság nem kötelezií, attól, ha tetszik 
visszaléphet., a „ de br. biharmegyei gyógysz. test." azonban collegialis 
kötelességének fogja tartani időnként minden mozzanatról mint eddig, 
ugy ezután is tudósitni. 

3. i\!Iult évi küzgyülés jegyzőkönyve felolrnstatYán - tudomásul 
Yétetett; az 5-ik pontra titkár jelenti, hogy a két tagdíj befizetése egy
általán nem kötelező, - minthogy a „ de br. bih. m. gy. test." 187 4-ik éY 
máj. hó 16-:in tartott évi közgyiilé.sjegyzőkönyve 4 p. következőkép s.zúl: 

„ Trajánovics jelenti, hogy a budapesti orsz. gyógysz. 
egyletben testületünk mint „ tag" nem fogadtatott cl, hanem, 
minthogy mégis két tagdíjat fizetünk azon czélból, hogy a 
debreczeni és n.-váradi elnökségek azonnal s egyidejiileg ér
tesittesscnek az orsz. egylet. minden mozzanatáról, csak mint 
"évi segélyezök" szerepelhetünk." 

hat:íroztatott, hogy ezen felesleges kiadtts bcszüntetendö, minthogy " -
• e jelenleg ugy is minden egyes tag egyiilejüleg kapja a tmlósitásolrnt. 

4. Olvastatott elnök évi jelentése: 
a) a budapesti országos gyiilésen jelenleg képviselő nem 

vehetett részt, mert az egyidcjlileg tartatott a „debr. u. m. 
gyógysz. test." gyüléséYel, másrészt pedig költség kiméléséböl. 

GYÓGYSZ. TÖRT. 8 

1 



114 

b) az orsz. gyülés legfontosn:bb pontjára pedig, az „orsz. 
gyógysz. anyag raktár" ügyében, már a tavalyi gyülésen ha
tároztatott - és az kinek kinek tetszésére bizatott. 

e) Nádudvaron Valkó ügyfelünk elhalálozása folytán 
gyógyszertárát Tanács János vette át 1880. Julius l-én. 

Böszörményben az elhunyt Nagy Károly gyógyszertárát 
Grázli Lajos vette bérbe 1881. Január l-én. 

Doroghon pedig Sztempák ügyfelünk gyógyszertárát 
Szacsrni Sándor okl. gyógyszerész kezeli. 

5. Pénztárnok jelentéséből kitünik, hogy a vagyon 130 frt 23 kr, 
mely még f. évi april 22-én a budapesti központba Leküldetett. A 
„nyugllij alap" rendelkezik készpénzzel 151 G frt 11 kr és alapitYírnyok
ban 3íl frt 40 kr, összesen 188i frt 51 kr, - tudomásul Yétetett. 

G. A gyülés folyama alatt érkezett Trajánovics Agoston aligazgató 
2 lenle, melyek mind a „gyógyszer anyag raktár" folállitására vonat
koznak, s melyben tudatja, hogy ez ügyben már a budapesti központi 
igazg_atóságot értcsitcttc a ma tartandó országos gyüléscni tárgyalás 
végett, - ü1domásul vétetett. -Inditványárn pedig, a budapesti igazga
tósághoz gyülésünkből egy ii<lYözlő t:íxirat küldetett. 

Tamássy Károly 
az ::áh. n1agy. orsz. gyógysz. egylete:; 

III. ker. ·!járás igazgatója. 

Dr. Róthschnek V. Emil 
titlní.r. 

' 



II. RÉSZ. 

V. Debreczcn város-, Bihar- és Hajdu mcgyébc!l létező egyes 

gyógyszertárak története, -felállitásuk óta. 

Vl A g)'Ógyszertái- tulajdonosok névsora, a gyógyszcrttirak 

helyével, czimévcl, - a fclál!itási évek sorreudjében. 

··i>'~«i·· 
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„A Debreczeni gyógyszertárak története felállitásuk óta." 

I. 

1. Gyógyszertár „az arany an,qyalhoz" Debreczenbcn. 

Ezen gyógyszertár a legrégibb Debreczenben s valószinüleg még 

a városi tanács által 1G70 vagy J GBO év körül állíttatott fel. 

A levéltárban azonban csak 1707-ik évben van róla először cm

lités, mikor azt a niros maga kezelte, - akkor itt más gyógyszertár 

nem volt. - 17 07 -ik évben a városi tanácsi rend részéről gyógyszertári 

folügyclökül Y cresmarty János és Baranyi lYiihály vannak bejegyezve. 

1729-ik évben a g-yógyszertár kezelőjéül, trencséni születésü Lan

dik János jeles vegyész emlittetik*). Landik utódja lett I'ókay Béniámin, 

ki 1733-ik évben**) elhalván, Schwarzwalder Zsigmond apa és fiu jöttek 

ide egymásután Körmöczrűl, kiket Kraudy György Epe1:jesről, azt i1edig 

Beszterczebányáról i\Ioller Károly Ottó üzletéből hivatva, a pozsonyi 

születésü i\Ióser követték. Ezután debreczeni születésü Csáti Sámuel 

vette gondja alá, kinek 1754. évben dögvészben clhaltával, Kazay Sti

muel lett a gyógyszertár kezelője, ki 1771-ik évben itt mUködött királyi 

biztos br. Vécsey József engedélye folytán azt 6.rveréscn megvette. 

Kazay Sámuel, - ki tehát a legelső gyógyszertár tulajdonos 

*)Ez lehetett akkori időben Dchrcczonbcn a legokosabb c111bor, ki talán 

a 1nérnökséghcz is értett, inert 1717-ik évben Jenő hcrczcg az osztrák hadak 

fÖ\'ezérc a városnak n1ogparnncsolá, hogy a Jiloldvából ido törekvő tatárok és 

rnás pogúnysií.g ellen sánczokkal ohvallálja magát. Minthogy a városban n1érnök 

nc111 volt, n nemes tanács azt határozta: hogy patik1í.rus Landik János mérje ki 

az árkot és súnczot és obvalhí.ltassn a várost. 
··"'*) nfúr ezen időben fclinoriilt azon kérdés, valjon nem VOlna·C sziiksúgos 

Dcbrcczenben egy második gy6gyszertúr fclállitásn ?, mint az 55. n Visitatio Phar

n1acopoeae Debrecinensisu Concl Oons. die 5. aug. 1733. és nSl. Concl. Oons. dic 

15. scpt. 1736. dr. Fr.Xav. Linzbauer :iCodcx Sanitario incdicinalis Hu11gnriac 1
' 

kitünik: " ... an itcrn una Pharn1acop oca IJcbrccini sufficin.t1 vcl nlia ndhuc crigi 

dcbcat . ...... ct an Dcbrecini alia111 adhuc Pharmncopocnn1 erigcndi neccssitas 

adsit . .. - Dc ugylátszik hogy ezen kérdésekre olutasitólng felelhettek; 1nort a 

nuisodik gyógyszertár nyitiísa csak 40 évvel később, 1772-bcn engedélyeztetett. 
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volt Debreczenben, egy igen müvelt és régiség kedvelő ember volt, s 
kinek könyv-, érem- és ritkaság gyiijteménye a debreczeni collegiumban 
most is nagy becsben tartatik, - a gyógyszertár jövedelmét leginkább 
tudományos könyvek s régiségek vásárlására forditviin, az árverési 
összeget a kikütött határidőkre fizetni nem tudta s e miatt a város a 
gyógyszertárt Yisszaalrnrta foglalni. Annak megelőzése végett ö mind a 
nagym. m. kir. tanácshoz, mind az 1773. évben Gróf Forgách l\Iiklós 
elnöklete alatt itt müködött kir. biztossághoz folyamodott, s valamint az 
előtt a helytartó tanács, ngy a kir. biztosság által,-annak 1773. Jun. 
3-án kiadott rendelete folytán, a vételárnak a kikötött terminusok sze
rinti lefizetése mellett, - a birtokban maradás és a gyógyszertárnak 
átruházása elrendeltetett. 

Ennek folytán sz. kir. Debreczen városa a gyógyszertárat át is 
adta Kazay Sámuelnek, ki azt mintegy 3 évig birtokolta, a nélkül azon
ban, hogy a Yételárból valamit fizetett Yolna; minek folytán a Yárosi 
hatóság a szerződvény, zárt idejü fizetést tartalmazó pontjainak meg 
nem tartása miatt a gyógyszertárat végrehajtás utjiin nagyváradi 
gyógyszerész Ördögh Istvánnak, árverésen becsár szerint - minthogy 
azt azon áron is senkisem akarta átvenni - eladta, 10,62G Rfrtért ki 
azt épületekkel s minden hozzá tartozó kellékekkel együtt 1795-ik évi 
Novem. hó 28-án birtokba is vette. 

II-ik okirat: Numerus archivi I~. in P. S. in senatu 
4-ta Januarii 1796 ..... Praehabita prius in praesentia 
dominorum graemialium physicorum inventatione ponde
ratione dein reflete ad qualitatem medicamentorum et exces
sivam quantitatem pretiosorum ut pote orientalium ct occi
tlentalíum: margaretarum, granatornm, lapidum bezoardi, de 
Goa, Hyacinthi, Smaragdi, J udaici, Lazuli, Zaphiri etc, etiam 
frusta spini coruu unicorni marini etc. 
Domus 
Huc accedit pretium raritatum . 

8788 frt 54 '-'-;,(; 

10 " 
Pretium thecarum et domus utcnsilium 581 12 

" 
" 
" 

" 

vasorum in officina et camera 
instrumeutuum in officina et 

laboratorio 
saccorum in herbarío . 

522 

721 " 11 

2 " 
Rfl 10,626 frt 49 '/'" kr. 

r 

1 

J 
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Ezen második tulajdonosa, - ki igen vig kcdvü és élczes cmlJer 

volt, délutánonként egy koporsólJanszokottalmlni, -- IJirta azt 1828-ik 

évben bekövetkezett haláláig. 

1828-ik évi okt. hó 6-án ezen gyógyszertárat Tamássy György 

9000 váltö forintokért vette meg; ugy a hogy rnlt, Mz és inventarium 

nélkül, melyről következő okmány létezik: 

Tekintetes nemes Tanács! Ezen nemes város kebelében 

levő, néhai Ördögh Istrán ur volt patikáját, azon meglJoldo

gult successoraitól u. 111. nemes Fényes József és nemes Deme 

József uraktól megvérén, alázatosan esedezem a tek. nemes 

tanács előtt, méltóztasson ezen vételem kegyes helylJeuha

gyása mellett, idezárt patikárusi diplomámat publikáltatni. Az 

egész nemes publicumnak holtig hüséges szolgálatjára szán

ván magamat, a tek. nemes Tanácsnak atyai kegyes szii-üsé

gét a midőn fiui alázatos bizodalommal kérnórn, maradtam 

Debreczen 1828. oktober G-ik napján alázatos szolgtija Ta

mássy György. 

Ord. ph:ysicus umlrndjanakinformatiót. Debreczenbe 1828. 

okt. 8-án tartott gyülésbcn jegyzette Nagy Sámlor főjegyző. 

Részemről semmi akadályt nem látok a belőlirt ur ké

résének teljesítésében. 
Szentgyörgyi Jrízscf onos doctor et physicus. 

Én sem llttok. 
Zilahy Sámuel orvosdoctor és physicus. 

i\Icgengedődik a vétel. Debreczen in senatu 11-ik okt. 

1828. jegyzcttc Vámosi Károly aljegyző. 

A vétel utlln, a patika visitatióról szóló okmány a levéltárban 

J 828-ik évről 500-ik szám alatt létezik, - mely szerint scnatur Döms'otli 

Gábor, Szentgyörgyi József és Zilahy Sánmel physikusokkal együtt a 

vizsgálatot 1828. 1-ső novemberben megejtették. 

Tevődjön be az archívumba. Dcbreczen 3-ik Konmber 

1828. tartatott tanácsgyülésbe jcgyzette Derecskei József 

mk. hites aljegyző. 

Tamássy György 1850-ik éi-bcn meghalván, '1 kiskoru fiut lwgyott 

árván, kiknek gondnoka - sógora -- városi tanácsnok és volt gyógy

szerész Kaffka Károly lett. A gyógyszertárat pedig i\Iuraközy Károly 

vette ki haszonbérbe, 7 énc évenkénti 600 conv. frt bérletért. 
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1857-ik évben l\fürakózy Károly, apósa .Beőr László gyógyszertárát megvévén, ezen gyógyszertár árverés utján Korányi Imrének 705. conv. frt fri bérért 186L Jul. 20·ig adatott ki, mely idő elteltével, ismét Korányi Imre vette ki árrerés utjáti a kóvetkezö három évre, 1382. o. é. forintért. 

Ezen időben sok baja és gondja volt ezen gyógyszertár 
gondnokának az osztrák miniszterinmmal a "real jog" kimu
tatása iránt, míg végre 2 évig tartó hosszu kimutatások és 
és bélyeggel ellátott felteijesztések után a következő rendelet 
jótt a városi hatósághoz: Tarnícsülési jegyzőkönyY. Debreczen 
Junius 21. 1858. felolrnstatott észak Biharmegye cs. kir. 
tekintetes hatóságának f. évi Jun. 10-én 3133. sz. a. kelt s 
magyar fordításban a következő tartalmu rendelete: 

A nagym. cs. kir. helyt. osztály f. hó 2-án 1872-ik sz. 
a. kelt leiratában, az 1851-ik év előtt felállított, magánjogi 
czimcn megvett s átruházott, és Debreczenben Tamássy György 
örökösei birtokában lévő "arany angyal" czimü gyógyszer
tárnak reális tulajdonságát az 1857-ik évi Deczember 19-én 
kelt legfelsőbb határozat alapján - fentartván ezen gyógy
szertár normalis árn utólag megállapitását, - akképen méltóz
tatott elismerni, hogy annak netahín történendő eladásakor 
az utolsó eladúsi ár az ő cs. kir. fensége katonai és polgári 
kormányzó Allirecht föherczeg 1855. okt. hó 20-án 19,560. 
sz. a. a realis i]Jar rendezési ügyében kiadott hirdetése előtt 
mit utolsó eladási áron tullépni szabad nem lészen. A miről 
a tanács válaszul az 1857-ik évi február ! l-én 1345. és 
1858. Január 15-én 472.-ik sz. a. kelt jelentésére az érde
keltekkel közlés végett ezennel értesittetik. 

Végzés: Tudomásul vétetvén e rendelet, a mellékletek 
csatolásárnl, tanácsnok Kaffka I\tíroly urnak, mint Tamássy 
György árr:íi gyámatyjának hasonlóul tudomás végett ki
adatni rendeltetik. Csorba polgármester (13 csatolmányokkal.) 

1864-ik óY Juliusbau Korányi Imre Nyiregyházán egy harmadik gyógyszert{trt állítván föl, ezen gyógyszertár néh. Tamássy György fia Tamássy Ödön birtok(tba jutott, melyet ő 7 éven át 1871-ik évi Julius végéig kezelt. 
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1871. Aug. l-én helybeli születésü Örvényi Ottó vette meg ezen 
gyógyszertárat 25,000 forintért, melynek jelenleg is birtokában van. 

A helyiség lakással együtt a város tulajdonát képezett házban volt, 
Piacz ntczán hol jelenleg a Cadcrász-féle czukrászat \'an, 182 7 sz. 
alatt. A házat gyógyszertárral együtt Ördögh István vette meg 1795-ik 
évben, azontul a ház "Ördög háznak" neveztetett. - Mikor a gyógyszer
tárt háznélkül 1828-ban Tamássy György vette meg, az is ott volt egy 
darabig, s csak későbben tette át a gyógyszertárat, szembe a Rakovszky 
féle 2 J 39. sz. házba a kaputól balra lévő helyiségbe; jobbra pedig a 
Jaboratorium volt; honnan Tamássy Üdön, a fia költöztette át 1864. 
Jul. 20-án jelenlegi helyére, piacz utcza 2136. sz. alá, mely házat, csak
hamar Ül'l'ényi a gyógyszertár megvétele után szintén megvett. 

II. 

2. Cfyógyszerttir „az arany egyszarvúlwz." Debreczenben. 

A felállitási engeclélynek a városi levéltárban 61-ik sz. a. csak 
egy mellékes okmánya létezik, melynek értelméiil abból kiemelendő:*) 
hogy Zeininger Antal (ki még ez időben a Nagyszombatban létező egye
temen nyerte okle1-elét) nyert engedélyt a felállitásra 1772-ik évben. 

Antonio Zeininger magno-varadiensi romano catholico 
incolae cui praefatus comissarius rcgius föcultatem nornm 
apothecam in hac cil'itate erigendi aeque indulsisset etc .... 
Posonii die 29. :i.lfaj. anno 1772. celcbrat C. Johannes Csáky 
m. p. Francisc. Skerlei, :i.\Iich, Prccelo. 

Tanuskoclik erről a következő 3 rendbeli visitationale protoculum: 
1797. Jun. 24. aláirrn Steplmnus Veszprémy m. d. 

physicus ord. - 210. Praeseut. in scuatu 26. Juui 17D7.: .„ 
Az ur föbiró uram proponálja hogy a fölsőbb rendelések sze
rint szükséges volna az itt lévő mindkét patikát visitálni, hogy 
a magistratus tudhassa mind egyik micsoda állapotban i'aJl. 

Ezen visitatiora ordinarius physicus urakkal egyfltt Senator 
nemzetes Barcza János uram exmittáltatik ad relationem. 
Debreczen 10. Junii 7D7. Extradat. perjuratum primarium V. 
notarium Georgium Komáromy m. p. 

*) A lntin eredeti másolata u dohreczeni anyakönyvben megvan. 
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Ezen exmissio szerint, onl. Phys. N. Vesz]l!'énli István 
és Csa11ó J ózscf urakkal mind a két patikát visitáltuk, mely
ről való rclatiót itt adnectálván, alázatosan referálok. Debreczen 
26-'ik Junii 797. Barcza János exmissus scnator m. p. 

1799. Aug. l. aláírva Joscplrns Szentgyörgyi m. cl. ac. 
1. r. civitatis Debrccinensis physic. ord. pe1juratum notarium 
Georgium Komáromi. - 1" Posscssor apothecae acl nnicornum, 
generosus dominus Antonius Franciscus Zeininger, Tyrnaviae 
diplomate univcrsitatis ornatus, negotia plrnrmaceutica ipse 
cum subjecto uno ac tyrone uno administrat; .... 

1808. Dec. 15. levéltári szám 409. aláirrn Joseplrns 
Szent.györgyi et Stephanns Segesníri m. d. d. et lib. r. civi
tatis Debreczinensis physic. onl.- 6". Nominatim vero Apot
hecam ad aureum unicornu revidimus die 9-a Deczembris, 
rprnm gcneros. domin. Josephus Kaftl1a plrnrrnacopolus dip
lomate celeb. univcrs. Regiae Pestinensis ornatus, qua pro
prietarius sub directione dignissimi sui praedeccssoris geu. 
dom. Ant. Frau. Zcininger cum subjecto uno et Tyrone uno ad-
ministrat ......... . 

Zeininger Antaltól, ki a gyógyszertárat 3 5 évig birta, 1807-ik év 
Aug. ! -én a nála huzamosabban segédcskedett Kaffka J ózscf.Yette meg*) 
20,587 frt és 59 kr Yáltópénzben, leendő apósa Fáber Venczel szücs 
mester jótállása mellett, (az inventarinmot Krause Ferencz proYisor 
Yette fel) benynjtnín a következő folyamodást: 

Tekintetes Nemes Tanács! A patikárusi hirntalra ad
ván magamat, azt miképen tanultam légyen meg s futásomat 
mikép végeztem legyen, az adnectált bizonyság levelekből 
megtetszik; megtetszik az is, hogy a királyi pesti uuiversi
tásnál az exament subeálván, arról diplomát is nyertem. 
Minthogy pedig nagyobb részint ezen nemes i-árosban pati
kárius s esküdt Zcininger Antal urnál voltam conditióba s 
itt esmérkedtem legjobban meg s anniilfogva rnló uiztomba 
ezen nemes város kebelébe kivánnék megtelepedni s tanult 
hirnta!omat folytatni: az arra való engedclméért a t. n. Ta
nácsnak alázatosan instálok; szentül igérvén n1nga111at arra ----

*) A német nyelven irt eredeti szerződés mií.solatn a dcbreczeni anyakönyv
ben egész terjedelmében mcgYan. 
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hogy erántam való reménységében a nemes publikum nem 
fog megcsalattatni. A t. n. Tanácsnak Debreczen 20. Julii 1807. 
alázatos szolgája Kaffka József. 

Megengedtetik az instánsnak, hogy ebben a városban 
patikát nyithasson. Debr. ín Sen. 20-a julii 1807. per jur. 
ord. notar. J oan. Kaszonyi. 

Kaftka József, ki a gyógytár melletti földszinti lakhelyiségeket birta 
bérbe Zeiningertől, ennek elhaltárnl (valószinüleg 1812-ben) ezen gyógy
szertárhoz megvette még azon emeletes házat is, melyben a gyógyszer
tár létezett s bírta 33 éven át 1840-ik évben bekövetkezett haláláig. 

18,10-ik évben Kaffka Károly - a fia- örökölte 8000 conv. frt 
osztályrészül, a gyógyszertárat, melyet azonban 5 évi birtoklás után eladott. 

1846. Február 25-án a gyógyszertárat 8800 conv. forintokért, 
nrnrosvásárhelyi sziiletésil és Pesten oklevelet nyert Róthsclmek Károly 
vette meg, ki 183 7-ik évben Újfehértón egy gyógyszertárat állitott fel 
s azt 18,16-ban eladYán, családjával együtt Debreczenbe költözött. (Pro-
visor ilfakoviczky). ,.. .. 

Jelentésére mit a Tanácshoz 1846. mart. 23-án 2270. sz. alatt be
nyujtott, s mely a föorvosokkal véleményadás végett közöltetett, azok
tól következő luitiratot nyerte : 

„A bent kitett régen fcnnt álló patikának kezelése, más 
gyógyszerész oklevéllel s több hiteles bizonyitványokkal el
látott birtokosra menvén által; ennélfogrn a helybeli patikák 
száma ez által nem szaporodván : a megvétel iránt semmi 
észrevételem nincsen. Dcbreczenben i\Iart. 24-én 1846." Dr. 
Zilahy S!irnuel tiszti főorvos, Dr. Zsebők József tisztiorvos. 

"Folyamodó urnak előterjesztett ajáulatainál fogva a 
kérdéses gyógyszertár által rétcle és itteni megtelcpedhetése 
megengedtetik. Dcbreczen mart. 26-án 1846. főjegyző 

Pfanschmid Károly m. k. 
Bekövetkezvén a 12. éves mindent felzaklató uralom, a gyógy

szertár tulajdonosok sem kerülhették ki a megpróbáltatást s helytartó
sági rendeletek nyomán, birtoklási czimük „ reál jog" kimutatására szo
rittattak, sokféle nyomozások irkálások, bélyeg felhaszmílások Yégtére 
ezen gyógyszertárra azt eredményezték, 1858-ik ér 9389-ik sz. a. 

Észak biharmegye cs. k. tek. hatóságának 1-sö oktober 
5376. sz. a. kelt leirata alapján értesittetik tisztelt uraságod, 



124 

miszerint gyógyszertárának "reál" tulajdonát, - feutartrn 
azonban a normális árnak későbbi meghatározását, - a 
uagym. cs. k. nagyváradi helytartósági osztály f. é. scpt. 
28-ról 11,770. sz. a. kelt intézménye szerint elismerni mél
tóztatott. Dcbreczen, 1858. oktober 16-án tartott tanács
üléséből Csorba polgármester. 

Miután ezen gyógyszertárat Róthsclrnek Károly 20 éven át birta, 
azt még életében 1866. 1-ső Janmíriusban fiának, - ki Bécsben, 186 5. 
]\fart 30-án nyerte a tudori oklevelet Dr. Róthschnek V. Emilnek - mint 
leendő örökségét 24,000 frt értékben általadta, kikütl'én magának élte 
fogytáig (1873. Julius 22.) ezen töke 5 11/ 0 lrnmatjának, él'cnként 1200 
forintnak, élvezetét. 

A gyógyszertár azóta folytonosan Dr. llóthschnek V. Emil tulajdona, 
ki egyszersmind a "de br. biharmegyei gyógysz. testület" l 86ü. Okto
bcrbeu, és az ,ált. m. o. gy. egyl. III. ker. 4. jár." 187,!. Juliusban 
történt megalalrnlása óta azoknak titkára. 

A helyiség a tulajdonos lakárnl együtt a fclállitás Ma a Czeglécl 
és Sas-utczai sarkot képező emeletes 3-ik számú házban volt, mely hátsó 
végével a hagymatérre néz, ezen hátulsó rész az 1850-es évek közepéig 
alacsony téglakeritésü kert volt. A gyógyszertár a szeglet helyiségben 
volt egy bejárattal czegléd· utczáról, a laboratorium és kamara ablakai Sas-
11tczára, a lakásé pedig Czcgléd-utczára néztek. 1\. ház is a gyógyszer
tárral együtt a Zeiningcr tulajdona rnlt s midőn Kaffka a gyógytárt 
megYette, a vele járó földszinti lakást is bérbe vette, később azonban 
Zeininger elhaltával (valószinüleg 1812-ben) a házat is megrettc, mely 
fia Károly halálával az örüküsük által 1865-bcn a hentes czélmek el
adatott. 

A fentemlitctt földszinti lakást Röthschnek Károly is bírta 1852 
Pünköstig, a midi.ín a Czegléd és Sas-utcza sarkára szembe az eddigi 
helylyel, a jelenlegi emeletes házat épittette rn-ik szám alatt s a gyógy
szertárat annak Czegléd és Sas-utczára néző szeglet helyiségébe át 
költöztette, egészen uj edény és polituros álh·ány felszerelésekkel. 

A házat azonban csakhamar eladta jelenlegi birtokosának Fried 
Károlynak, fcntartva magának, hogy az elfoglalt földszinti Jak- és üzlet 
helyiségért 500 pengő frtot fizessen, az első tiz éven át. 
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III. 

3. Gyógyszertár a „Nap-"hoz. Debreczenben. 

Ezen gyógyszertárat debreczeni születésü s a bécsi egyetemen 
végzett Nagy i\'Iihály állitotta fel 1801-1802-ben 

Egyedüli okmány erre a helybeli levéltárban 307
/ 1803 • szám alatt 

létezik s a gyógyszertárak köz megvizsgálásáról szóló főorvosi jelen
tés, hol a többek közt olvasható: 

die vero 18. novembris 1803. peracta est visitatio re
centis apothecae ad insigne „solis" ante anuum per genero
sum dominum i\!Iichaelem Nagy pharmacopolum diplomate 
celeberrimae ac antiquissimae universitatis vindobonensis 
praeditum istructa etc . 

. Nagy i\Iihály 18'23-ik évben egyenes örökösök nélkül ellmlnín, 
gyógyszertára oldalági örökösei javára hatóságilag eladatott. Ezen alka
lommal a már ez ideig (1823-ik évig) hatra szaporodott gyógyszeré
szek a legidősb Kaffka József kiYételével, ezen gyógyszertárat eltörülni 
kivánták, s egyikük Darts Dániel folyamodott is a tanácshoz a gyógy
szertár akkénti megsemmisitéséért, hogy ő gyógyanyagok értékét kifi
zeti, ha neki még 4 évig a gyógyszertár nyitrn tartása és kezelése -
mig a szereket kiárulja - megengedtetik; miről még igen sok külö
nösségeket lehet olvasni az 1823-ik évben tartott tanács közgyiilés, e 
tárgyra Yonatkozó jegyzőkönyvéből. 

Minthogy azonban vevő volt, tehát eladatott Deőr László gyógy
szerésznek 1823. Julius 18-án, ki azt huzamos ideig háboritatlanul bir
tokolta, rnig a mindent felforgató rendeletek őt is gyógyszertára mikénti 
birtoklása kimutatására kényszerítették s kötelességébe tették az eredeti 
engedélyezési okmány kimutatását. Igen hosszas irkálások és sok bé
lyegdij fizetések után sem lehetett az elsö engedélyezési eredeti ok
mányt feltalálni sem a helybeli sem u budai helytartósági levéltárban. 
- A nagyYáradi hclytartósúgi osztály nem nyilnínitván teluit eladható 
jogunak, egy a legfelsőbb helyre tett folyamorlványra a következő ha
tározltt érkezett : 

'" ;/18 , 11 • sz. Észak biharmegye cs. kir. tekintetes ható
ság:ínak f. hó 13-án 964. sz. a. kelt leirata nyomán értesit
tetik uraságod, miszerint ő cs. kir. apostoli :Felsége f. évi 
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Január 31-én kelt legmagasabb határozatával kegyelemből 
megengedni méltóztatott, hogy uraságodnak a „Nap-"hoz 
czimzett gyógyszertára „ Gyökös jogmmk" illetőleg eladható
nak tekintessék. 

A magas minisztcriuml10z intézett kérelméhez csatolt 
rnc!lékei egyuttal kiadatnak. Dcbreczen 1860. mart 21. he
lyettes polgármester Szőllősi János. 

1858-ik évben Bcör László gyógyszertárát, vejének Muraközy 
Károlynak (ki eddig 1850-185 7 az „ arany angyal" czirnü gyógyszer
tárat bérelte) eladta 12,000 o. é. forintért, mely tulajdonjogát azonban 
a felmerült nehézségek miatt csak 1860-ik évben irathatta át, s kije
lenleg is ezen gyógyszertár birtokosa. 

A helyiség hol ezen gyógyszertár legelőször létezett a nagytemp
lom szomszédságában Barta Pál házánál volt, második tulajdonosa azt 
később az által ellenben levő Pálfi később Eördögh Alajos, 1582. sz. 
házához hozta (most Vecsey-ház,) rnig végre Beőr László 1838-ik év
ben saját 1582. sz. házához tette által, melyben ma is létezik. 

IV. 

4. c+yógyszertár a „ magyar koronához" Dcbreczenben. 

Ezen gyógyszertár 1807-ben állittatott fel Fényes József által, ki 
a gyógyszerészi gyakornokságot Bécsben végezte. 

Fényes József a debreczeni tanácshoz a következő folyamodványt 
adta be: 

, Tekintetes nemes tanács! A patikáriusi hivatalhoz 
megkivántató tudományokat elrégezvén és a rendes exame
nek elvégzése után a bécsi universitástól diplomát nyervén, 
minekutánna ugyanottan Bécsben, Szombathelyen, Pesten és 
itt Dehreczenbeu a praxisban közel 5 esztendőket töltöttem 
volna, hogy mind hazámnak szolgálatjára lehessek, mind 
magam és hozzátartozóim tisztességes élelméröl gondolkod
hassak; szándékozom egy uj patikát fclállitani, melyet a tek. 
nemes tanácsnak alázatosan jelentvén s megegyezését és jó
szándékomnak helybenhagyását al(tzatosan kérvén, vagyok a 
tek. nemes tanácsnak alázatos szolgája Fényes József pa
tikárius. 



Ordinarius physicus urnimék mit szólanak az instans 
kérése eránt? Debreczcn in senatu 19. iVIart. 1807. per. jur. 
vice notarium Danielem Komlóssy. 

Debrcczen városának nagyságát, népességét, vidékét és 
az itten tartatni szokott vásárokat tekintetbe vévén, és 
egyéb városok nagyságát a !Jennek találtató patikák számával 
egybehasoulitván: nem látom, hogy a közjóuak rövidségére 
volna még egy uj patikának fclállittatása. Dcbreczenben 
mart. 20. 1807. Dr. Szentgyörgyi József. 

]\'lár ez előtt 3 0 esztendővel hasznosnak tartatott ezen 
városban 2 patikának létele s az következett esztcndőkbe 

is hasznosnak tapasztaltatott az; ámbár még akkor többnyire 
csak az elökclö betegek éltek patikabcli onosággal, melytől 

reudszeriut balvélekedésc, részszerint szegénysége miatt ir
tódzott a köznép, azólta sok betegség gyógyitásában az or
vosságnak hasznos rnltát látván a köznép, balvélekedéseket 
jobbra. fordította, hozzáédesedett a patikákhoz, melyekből 

az orvosságot sokkal, igen sokkal örömestebb veszi a pénzesek 
tiihbségétiil segittetvéI1, mint azelőtt vette. Erre való nézve 
négy patikának fcnállása a közönség hasznával, itéletem sze
rint semmit nem fog ellenkezni. Debreczenben 1807. mart. 
20. Segesvári István m. doctor. 

iVIegengedtetik a. patika nyitás. De br. in senatu d ie 21 
:i\Iartii 1807. per juratnm vice notarinm Dáni elem Komlóssy. 

Ezen gy<Ígyszert:irnak első visitatiója. 1808-ban volt, mint az a le
véltárban azon évről 10-ik szám alatt látható: 

Apothecam ad insigne "Aesculapii" per generosum domi
num Joseplmm Fényes, pharmacopulum diplomate inclyitae 
universitatis Pcstinensis ornatum, recenter erectam secun
dum commissionem amplissirni magistratus praesente per 
illustri ac generoso domino Georgia :i\Iargitai senatore depu
ta.to ad tenorum pharmacopaeae anstriaco provincialis recen
tissimae secundnm seriem materialium presso pede ac sin
gillatim pcrvestigavimus ... Debreczin 15 jan. 1808. Josep
hus Szentgyörgyi m. doctor. Stephanns Segesvári med. 
doctor. 
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Fényes József gyógyszertárát később Schweiger Fcrencz gyógy
szerésznek eladta, dc ez csak keyés ülcig maradhatott birtokában, mint
hogy az árát nem volt képes fizetni, tehát Fényes József vissza
vette és azt tanácsi engedelem mellett Péterffy Dánielnek ismét eladta. 

Péterfi)' Dániel halála után Steer Károly kassai gyógyszerész 
vette meg, szintén tanács engedély mellett, ki ezen gyógyszertárnak 
eddigi "Aesculapius" czimét, szintén tanácsi jóváhagyás folytán "i\fa
gyar korona" czimmel cserélte fel. 

Stcer később lakását Kassára tévén át, gyógyszertárát Szilágyi Péter 
Mihálynak adta el, - feljogosítva arra, az 183 il-ik év okt. 31-én kelt 
tanács határozat által. 

Szilágyi Péter Mihály 185il-ik évben meghalván kiskora gyerme
kei javára a gyógyszertár, debreczeni sziiletésii Vecsei Viktornak ada
tott haszonbérbe l 8G2. november hóig, három évre, ezer couv. forintért 
lakással együtt. - Vecsey Viktor bérleti ideje lejánán, az 186G.nov. 
l-ig meghosszabittatott, a midőn Szilágyi Péter Mihály okl. gyógysze
rész fiai vették át, melynek jelenleg is birtokában vannak. 

Csorba János polgármestersége alatt 59011
/ 1858 • állittalott ki német 

nyelven ezen gyógyszertár reál jogának az okmánya. 
A helyiség, eredetileg sok éven át Piacz és Csapú utcza szegletén 

a Fényes tulajdon házában volt 337. sz. a. (jelenleg Stenczinger), később 
a nagytemplom mellett a Beregszászi-föle 342. sz. a. házban, míg az 50-es 
évek közepén Szilágyi Péter l\iihály, saját házába Péterfia utczába 
97G. sz. a. költöztette. 

v. 

5. G11ógyszertár a „Kígyóhoz" Debreczenben. 

Bacsó Bálint a pesti m. kir. egyetemen végzett gyógyszerész 
J 812-ben állította fel, melyről csakis egy okmány tanuskodik a hely
beli rárosi lcvélt(trhan, mely ·"->/, 81 ., • sz. a. Pracs. in. S. 12. Deczem
bcr J 812. kiívclkezöleg hangzik : 

Rclatio physicorum de visitationc apothccac, per gcne
rosum dominum Valentinum Bacsó rcccntcr ercctae: amp
lissimi magistratus domini humillimi obsequi collcndi! Indultu 
amplissimi magistrntus recenter erectam per generosum 
dominum Valcntinum Bacsó pharmacopolum diplomate cele-
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bcrrimac regiac univcrsitatis Pestiensis ornatum apothccmn 
sub insigni „Serpcntis epidaurii" pracscntc pcrillustri ac 
gcncroso domino J oanuc Kaszonyi senatorn dcputato rc-
vidimus ....... . 

Nullum igitur obiccm supcrcssc vidcmus, quo minus 
fatigiorum suorum fructus carperc ct publico cui studia sua 
devovít insernirc permíttatur. Dcbrcczini dic 11-a dccernbris 
1S12. J oscphus Szentgyörgyi m. dudor; Stephanus Segesvári 
m. doctor. 

E szerint minden nehézség nélkül árulhatja Dacsó Blí.
lint ur e patikájában le\·ő szereket, Dcbrcczcn in senatu dic 
12-ik Dcczcmbcr 1812. per jur. v. notarium Dániclcm 
Komlóssy. 

Dacsó Bálint azonban*) gyógyszertárát 1822-ik évi dccz. hó G-án 
Borsos Fcrencznek adta cl, melyet az 1823.január hó 1-ső napján által vett, 
mégpedig a városi tanács tudtával, mit az is bizonyít, hogy már Borsos 
Ferencz saját kérelmére 1823. január l G-án tartott vizsgálatról jelen
tés tétetett, Szentgyörgyi József főorvos és Komlóssy Dániel senator 
urak által, kik azt rendben találvim, semmi nehézség a ürnács rngy a 
helytartóság részéről nem tétetett. 

1837-ik évben Borsos Fcrencz meghalván, a gyógyszertár örök
ségkepen fiám ifjabb Borsos Fcrenczre szállott, ki még akkor kiskoru 
lévén, de már a gyógyszerészi pályára határozta magát, tehát kiképzé
séig gyógyszertára Lőrincsák Mihály gyógyszerésznek adatott bérbe, 
kitől a már oklevelet nyert ifj. Borsos Ferencz 185,1-ik év aug. hó 
30-án általvette s azóta békében birtokolta, miből is kitlinik, hogy ezen 
,kígyóhoz" czimzett gyógyszertár mindig reál jogunak tekintetett, mint 

"') Bncsó Bálint szül. Dcbreczcnbcn 178G-ban, gyakornoki tauévcit ugyan
ott Nagy MilHíly ujonnnn fchí.llitott gyógyszertárában YÚgcztc. !tfiuhín 10 évi 
birtoklás után saját gyógyszcrbí.rát 1822-bcn eladta, az orvosi pií.lyúra ké~ziilt1 s 
ennek végeztével isznét Dcbrcczenbcn telepedett rncg-1 hol n1int küzkcdrcltségü 
jóhirncvH orros miiködött körülbelül 28 éren út 1855-bcn Gg éves korúhani ha
lálií.ig._ - Rcccptjcin a régi jegyeket szokta volt használni. - 18.J:U-bcn a csata 
nlkaln1ával Cupriano\r orosz tábornoknak egy szétpattanó granát :Utal clszaki
tott lábát sikeresen ámputálván, az orosz korniány :í.ltal kitüntet{) elisrncrés 
mellett) egy értékes gyé1n1ínt rnelltüvel njándékoztatott 1neg. -- 13otjúban tcnta
tnrtót és pennát szokott hordani, 1ui abLan nérni z(jrejt okozott, s e régott a foi·
rndalon1 ut:íni szi1uatoló viliíghan) kérdőre is vonatott, ha vnljon nmn ralruni 
öldöklő fcgyyert rejt-e botja, e végett xnegidéztetvéu kérdcztók, 1ni van hof:j:í.h:ui :' 
azt felelte: nélee' és nhaI:í.P'; - s ugy is volt inert nlJLól rendelt a belcgckuek. 

GTÓGTS7.. 'rÜRT. D 
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azt 1858-ik év január 8-án '''/17 • számu fcihatalmazása folytán a ke
reskedelmi miniszteriumnak a nagyváradi helytartótanács '"

1111
/ 18 ,, 8 • sz. 

a. meg is erősitett, és a tanács. 1858. Jun. 23-án polgármester Csorba 

János által tudomására juttatott. 

Borsos Ferencz az l 8G 1-ik évben alakult "debreczeni gyógysze
rész testületnek" titkára volt mindaddig migaz 18GG-ik évben a .deln-. 
biharmegyei gyógyszerész testületté" átalakult, midőn annak pénztár
nokságát viselte, mignem más pályát választván, gy6gytárát 1871-ik 
évben ápril 30-áu rnlt nyirbátori gyógyszerésznek :Mihalovics Istvánnak 
adta cl 27,000 o. é. forintért. i\[iháloYics Istnín ezen gyógyszertárat 
jelenleg is birja és pénztárnoka a „ de br. biharmegyci gyógyszerész 

testületnek." 
A helyiség eredetileg mikor a gyógyszertárat Bacsó felállította 

Piacz-utczán 2139. sz. a. a Vay István házában (most iJárú Josinczyné) 
volt s azt a vételkor id. Borsos Ferencz költöztette át, a jelenlegi 

helyére szembe a városházzal Piacz utcza 1789. sz. a. 

VI. 

G. Cfyóg,ljszertár a „fchfr hatl_ijúhoz" Debreczenbcn, 

Ezen gyógyszertár a következő 4720-ik szúmu okmány szerint 
1813. September hóban :illitatott föl, debreczeni sziiletésii Csapó 

Sámuel által: 
„ Csapó Sámuel patikárius patikájának megvizsgáltatúsát 

kéri 1813. Sept. 18. V. notarius Poroszlai Friedrich. 
Határozat : Utczabeli senator ur, a physicus urakkal 

cxmittáltatik ad rclationcm. Tndösitástl>tcl után határoztatott 
Sept. 25-én. Exmissus urak relatiójához képpest megenged
tetik instans uramnak a patika nyitás. 

Csapó Sámuel, gyúgyszertúrn megnyitása után 2 cszteudővcl, még 
fiatal korában 1815-iJen meghalván, ezen gyógyszertár eperjesi szüle
tésü Barts Dániel gyógyszerész birtokába jutott, melyről a v(trosi levél

tárban a következő okmány találtatik: 
1815-ik éviDeczem. 4, ü80G-ik sz. V. notarius Porosz

lai Frieclrich előadása alatt: Barts Dániel a néhai Csapó Sít
muel uram patikája megvehetésére kér engedelmet. 

l 
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_ Határozás: iYiit mond erre néhai Csapó Sámuel atyja, 
esküdt Csapó István ur? 

9934-ik szám alatt Deczember 9-én V. notarius Kom
lóssy Dániel előadása alatt. Barts Dániel a 980G-ik sz. a. 
kelt instantiájára az informatio beadódván. 

Határozat: e szerint megengedtetik instans úrnak a 
fellilirt patika vétele. 

Egy másik okmány is van levéltár ""/, 8 , ,;·sz. a. mely 
latinnyelven szintén fentebbieket erősíti meg. 

Darts Dániel 1828-ik évben felállította H.-Döszörményben az 
"arany sas" czimii gyógyszertárat és azt provisorral kezeltette; mig 
pár év mulva eladta; 1831-ik évben május lG-án pedig ezen „fehér 
hatyu" czimü gyógyszertárat eladta J olsva-Taploczai (Gömönnogye) 
születésii és bécsi oklevéllel ellátott Tamássy Károlynak 10,000 conY. 
forintért; míg ő maga Szoboszlón ugyanazon 1831-ik évben a "gond
viseléshez" czimzett gyógyszertárat állitotta fel, melyet szintén nehány 
év mulva eladott. 

Tekintetes nemes tanács! Helybeli patikárius Darts 
Dániel nr patikáját mcgvéYén, gyógyszerészi diplomámnak 
alázatos bemutatása mellett egész alázatossággal esedezem a 
tek. nemes tanácsnak, hogy ezen Yételt kegyesen helyben
hagyni méltóztasson. Egyszersmind részemről igén-én, hogy 
a hirntalommal összekötött kötelességek hiv teljesítése és a 
reám esendő közterheknek készséggel való hordozása által 
magamat a tek. nemes tanács kegyes pártfogására érdemessé 
tenni fő igyekezetem lészen. A ki kegyességébe ajánlott örök 
tisztelettel vagyok a tek. nemes tanácsnak Debreczen 18 31 
május 18-án alázatos szolgája Tamássy Károly hites pati
kárius. (Levéltári szám 2858.) 

Rendes főonos urak tegyenek tudósitást. Debreczcnben 
18-án tartott tanácsgyiilésből. Jegyz. Derecskei József mk. 
v. notar. 

Nihil mihi Yidetur intercedere quo minus indulgente 
amplissimo rnagistratu i-otis potiatur. Debrcczini dic 1 S." 
május 1831. J oseph Szentgyörgyi m. p. doctor et physicus ortl. 

Nihil impedimcnti .-ideo, quo minus supplicanspetito 
9* 
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deferri possit. Debreczen 18-ik május 183 !. Sámuel Zilahy 

mk. doc!or et physicus ord. 

E szerint nem állván ellen semmi nehézség, megenged
tetik az esedezőnek, hogy a patikarius Barts Dániel ur pati

káját által vehesse és itten mint diplomatikus patikárius a 

a maga patilrnriusi foglalatosságát ezen városban híven és 

szorgalmatosan folytathassa. Debreczen május 1 9. 1831. 

tartott tanács gyiilésbe jegyzette Nagy Sándor főjegyző. 

Rendkiviil sok hosszas folyamofü\sok után sikerlilt ezen gyógyszer

tárnak is a reál jogát kimutatni és biztosítani, melyről '' 90
'/18 ,, 8 • német 

nyelven irt okmány létezik, a már eddigieknél ösmert és hasonló modor

ban. Aláírva Debreczen 2 3-ik junius 185 8. Csorba polgármester. 

Tamássy Károly, ki 1861-ik évben a „debreczeni gyógyszerész 

testületet" szervezte, annak elnöke is volt; mig az 186 G-ik évben "debr. 
biharmegyei gyógysz. testületté" átalakult, melynek azóta szintén elnöke, 

valamint 1874-ik éYben történt megalakulása óta igazgatója, "az ált. 

magy. orsz. gyógysz. egy!. III. ker. 4-ik jttrásának," - és ez idő szerint 
még mindig tulajdonosa ezen gyógyszertárnak, ki gyógyszerészi pályá

jának 50 éves jubileumát még 1870-ik évben tartotta meg, mig ezen 

gyógyszertár birtoklúsának 50 éves jubilemát 1881-ik évben május hó 

1 G-án Nagyváradon tartott évi küzgyülés alkalmával. - Gyógyszertárn 
vezetésében 18 71-ik év óta Géza és Béla okleveles gyógyszerész fiai 

által támogattatott, - mig a család megegyezése következtében, Géza 

1831. Septem. 10-én a berettyó ujfalui gyógyszertárat Yette meg, és 

igy a debreczeni gyógytár az i(jabb füímik, Bélának jutott osztályrészül. 

A helyiség, midőn azt Csapó Sámuel felállitotta kádas- és piacz 
utcza szegletéu lévő 1898. sz. a. Csapó házban (Tornai-féle ház) léte

zett. i\Iiután azt Barts megvette 1820-ban átszállitotta a szemben lévő 

szintén kádas és piacz utczát képező 1820. sz. a. Kis Imre-féle házban 

(most Csanak) s azt Tamássy I\ároly is már itt vette által, de 10 év 

mulrn 1841-bcn azon a soron néhány házzal távolabb a Dragota-házba 

piacz utcza 1824-ik sz. alá tette át és azt ujonnan rendezte be, honnan 

12 év mulva ismét, 1833-ban, a szemben lévő piacz utcza 21,14-ikszá

nm saját házába költöztette át, hol az jelenleg is létezik. 
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Tamássy Károly életrajzát a következőkben adhatom elő :*) 

Tamássy Károly_ 

Debreczeni gyógyszerész. -Az rílt. magyarorsz·ági gyógyszcrr!sz er1ylet 111. ker. 
4. járás igazgal~ja. - A üebrcc.zcn biharme[lyei [l!fÓgyszerész testület elnöke. -
A debreczeni orvos gyógyszerész testület alelnöke. - Sz. k. Dcbreezcn város 
törvényhatosági bizottsdg - ás sz(in1os tutlonuí11yos és közhasznu egyletek. 

tagja. - I(oro11ús aranyérlle1n keresztes. 

Született 1806. május 30-án Jolsva-Taplocz:in (Gömör megyében), 
hol atyja Tamássy Pál ernngelikus lelkész volt. 

Elemi oskoláit elébb J olsva Taploczán, atyja közremlikörlése 
mellett, később Jolsva városában végezte. Onnan a sajógömöri gymna
siumba, két év lcfolyta után a késmárki Lyceurnba ment, a hol hat 
osztályt végzett és a német nyelvet is megtanulta. 

:Már gyermek korában nagy hajlamot mutatott a természettmlo
mányok iránt, ugy hogy azt jövendölték, hogy ezen eleven gyermekből 

vagy orvos vagy patikarins lesz. 
Bejárván a hegyeket, vülgyeket és réteket, nagy szenvedélylyel 

gylijtötte a virágos növényeket, lepkéket, bogarakat, gondozta a méhe
ket, ncmcsitette a különböző vadfálrnt és minden állathoz jóindulattal 
viseltetett. 

Ezeket tekintve, dc hajlamánál fogrn is szülői őt J\ifaleter István 
jeles jolsrni gyógyszerészhez adták gyakornoknak, hogy alkalma legyen 
magát a kedrelt természettudományokban gyakorlatilag is kiképezni. 
Gyakornoksága 4 évig tartott. A gyakornoki vizsga letétele nt:ín a lJesti 
egyetemre ment, a hol őt nagy fiatalsága daczára és segédi bizonyítvá
nyok nélkül 1824. novemberben felvették. Ottan a vegytant Schuster, az 
állat és ásványtant Reisinger, a növénytant Haberle egyetemi tanárok 
alatt latin nyelven nagy szorgalommal hallgatván, az egyetemi tanfo
lyamot egy év alatt 1825-ik évben be is végezte. -Pestről mint bacca
laureus jó bizonyitványokkal ellátva Bécsbe ment, még pedig valóban 
ment, minthogy gyalogolt, ntközben ilyenformán elég alkalma lévén a 
visegrádi romokat, Esztergom, Komárom, Győr és Pozsony városok ne-

·:+) Ezen életrajz látszólagos tcrjcclehnossége, - nem napotbcosisa aknr 
lenni, - hanem részben nz illető nutgas korában, részben pedig1 ~dilünöscn a 
48-as éYckböl, a város politikai és túrsadnlnli viszonyniYal való szoros össze
függésben leli magyarázatát. 
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vezctességeit megtekinteni. Décsbe megérkezvén azonnal a rigorosum 

letételére késziilt, megszerezvéI1 a bécsi egyetemi szakkönyrnket, és az 
egyetemi tanácshoz benyujtott folyamochányára, bár kissé sok után

járással, engedelmet kapott a rigorosum letételére. A rigorosurn nem az 

egyetemen, hanem a Durgban a hatalmas protomedicus lakásán tartatott. 

J elenrnltak: Dr. br. Stifft protomedicus és Ferencz császár első udvari 

orvosa, az europai hir[i tudós br. Jacp1in, szintén az europai birü minera

logus Scherer lorng, Dr. Hieber udvari orvos és egyetemi jegyző, s még 

neh:íny celebritások. - A vizsga még a régi szokás szerint nagy 

ünnepélyességgel tartatott meg, a vizsgálandó candidatust a szin

tén diszbe öltözött pedellusok bő fekete palástba öltöztették fel, s 

ugy vezették be a terembe. A tudós vizsgálók német nyelven minden 

szaktudományból kérdéseket intéztek az eleinte kissé zavarba jött, de 

csakhamar bátor ifjuhoz és teljes 2 óráig examinálták s meg voltak 

vele elégedve. Az esküt egyetemi dékán dr. Plenker előtt tette le és 

„ab antiquissima et celeberrinm universitate Vindobonensis" megkapta az 
oklernlet. A bécsi oklevéllel ellátva csakhamar alkalmazást kapott miut 

segéd a be!Yárosban a Roth e Thurm Strasse-ban „ a magyar királyhoz" 

czimzett gyógyszertárban, hol 2 évig mint receptarius müködött, onnan 

a nagy laboriatoriummal ellátott „Szentháromsúg-"hoz czimzett Leim

gruheni gyógyszertárba ment mint laboratorius és ott főnöke nagy meg

elégedésére számos gyakornokok közt 4 évig teljcsitette kötelességét. 

Deteljesechén ifju kori yágya, hogy Décsbe comlitióban lehessen 
és ott 111agát kiképczhcsse, inár ezen nagy világvárosi fényes életet 1neg
clége1Yén, Yisszakivánkozott édes hazájába i\lagyarországba leteleped

lictni s ha lehet magyar YÚrosba. 

Tudomására jutott, hogy Debreczenbcn a „ Fehér hattyu" czimü 
gyógyszertár eladó, ennek rnegYétcle czéljából jött Dcbreczenbe és 

miután a vétel 1831-dik évi május 1 G-án megtörtént, itt le is telepe

dett és gyógyszertárát mindenkor nagy buzgalommal és szakértelemmel 

kezelte, dc a mellett Yárosi ügyekben is a legnagyobb ot!aadással mü
ködütt. 

1843-dik éYben házasságra lépett békésmegyei szülctésü Paczek 

AnnáYal, kivel mostan(tig holt!og házasságban él, fiai: Géza és Déla 

szintén gyógJszerészek, leánya: Derta férjhez ment Békessy László m. 

k. gazdasági oskola tanárához. 
Az 1848-dik évben kitört szabadságharcz alatt ő is ugy mint 
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minden hazafi melegen részt vett hazánk szabadsága megóvásában. 
Nemzetőrnek beiratván· magát, szorgalmasan járt a fegyvergyakorla
tokra és a tiszti iskolába, a hol a tiszti vizsgát le is tette. Polgártársai 
bizalma folytán csakhamar hadnagy, majd főhadnagy, végül százacl
parancsnok lett és mint olyan a század élén számos éjszakát virrasztott 
át, hogy polgártársai csendesen aludhassanak. A nehéz szolgálat külön
böző őrhelyeken igen gyakran került minden századra, mert azon idő
be11 igen zajos élet volt Debreczenben. Ott alakultak az uj honvéd
zászlóaljak, melyekhez nem csak i\fagyarország, hanem más országok 
is adtak tüzes vérü ifjakat. Azonkivül a város környékén voltak min
denféle lrndiszcrek raktárai és nagy számu foglyok s ezek őrizete a 
nemzetőröknek jutott, rendes katonaság hiányában. 

184 9. jun. 30-án ismeretlen okból a városban nagy népzenclülés tá
madt, a hol sok ezrekre menő nép az itt fogva levő osztrák tiszteket leakarta 
gyilkolni, minthogy a felbőszült népet szép szónil nem lehetett lecsemlcsi
teni és mert a gyilkolás már is kezdetét vette: Tamássy Károly, mint a. 
12-ik nemzetőri század kapitánya, minden felsőbb parancs nélkül századát 
összedoboltatv:in, a sok ezrekre menő nsYillákkal, kaszárnl és fejszével 
ellátott <lühös népet százada élén rohammal szuronyszegezvc megtá
madta, sok helyen szétverte s hat óráig tartó nehéz tusa. után a város
ban helyre állította a csendet ús a rendet, - biztosította a községi 
tagok életét és vagyonát és szabadított meg 80 osztrák tisztet, kik 
közöl sokan sulyosan meg voltak sebcsitYc. 

A szabadságharcz után ezen nemzetőri cselekvényt Ő Felsége az 
itt müködött hadi tönényszék által megtudnín, a kedélyek lecsilapulta 
után 1852-dik évben Tamássy Károlyt koronás arany érdemkereszttel 
jutalmazta, mely neki rendkiYüli nagy ünnepélyességgel Reviczky 
i\Icnyhért észak biharmegye főnöke által a Yárosháza nagy termében 
fényes közönség előtt átadatott. Ott \'Olt egész százada fclállitrn oly 
rendben, mint a szabadságharcz alatt, ő meg kardosan százada előtt 
állott, azon karddal, melylyel a tiszteket Yétlelmezte. A megyei főnök 
ő cs. k. felsége nevében nemcsak a századosnak, dc az egyenkint 
defilirozott nemzetőröknek is legmagasabb elismerést és köszönetet 
mondott. 

i\Iig azon véres krawall a Yárosban történt, már az orosz hadsereg 
többféle uton Debreczen felé indult. Tisza-Füreden a tiszai vonalat 
védő Korponai hon\'édpara.ncsnok futárt küldött a városi tanácshoz, 
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hogy mielőb\J és minél töb\J nemzetőri századot küldjön segitségére, 
mert az orosz hadsereg Tisza-Fiirednél készül a Tiszán átkelni. A 
tanács kérése folytán 5 nemzetőri század mozgrísittatott, melyeknek 
szuronyos puska helyett csak kaszájuk volt. Ezen hiányt nem tekintre, 
a fcgyYerbe már jól begyakorolt debreczeni nemzetőrök, legnagyobb 
részben engedelmeskedtek. Egy sem rnlt, a ki vissza akart volna ma
radni. ~fég a gycngélkedök is minden módon indulni készültek. Tamássy 
Károly is, ha]J{tr nehéz szincl, mert nőt és 3 apró gyermeket kellett 
elhagynia, százada élére állra, elbucsuzott a város lakosaitól s czigány
zenc kiséretél'el a többi századokkal eg-yiitt Tisza-Füred felé indult, 
goudolv{m: „ duke ac clecor111n pro patria mari." - A nemzetőri sereg 3 
napi marschirozás után juliusban tropicus melegben csakugyan megér
kezett Tisza-Füredre és a honvédekkel egyesült. A nemzetőrök már a 
Hortobágyon igen nagy ágyuzást hallottak s azon véleményben voltak, 
hogy a Tisz:inál már kemény harcz fejlődött az orosz hadsereg és Kor
ponay 110médjei közt s annálinkább siettek a csatatért elérni. Azonban 
az orosz hadvezér Paskicl'its megváltoztatta hadi tervét s Tisza-Füred 
elhagyásárnl más uton indult Debrcczen felé, mire a nemzetőrök is 
Debreczcnbc visszarendcltettek. 

Vége lett a szabadságharcznak s ismét békesség lett a magyar 
hazában. Tamássy Károly is letette a századosi rangot és ismét telje
síti, mint gyógyszerész, polgári és sokféle hivatalos teendőit . 

.i\Iint már gyógyszertára történetében is fel rnn cmlitl'e, 1861-dik 
évben legnagyobb részben az ő buzgósága hozta létre a ,debrcczeni 
gyógyszerész testiílctet", melynek egész fenállása alatt elnöke volt; -
tevékenysége szintén lclkcsitőlcg hatott a ,dcbreczen-biharmegyei 
gyógyszerész-testület" 1813 G-ban történt létrejöttére, melynek azóta 
szintén elnöke; - 187 4-dik él'ben pedig szintén neki jutott az igaz
gatói tisztje az akkor alnkult „általános magyarországi gyógyszerész 
egylet III. k. 4 járásának." 

Gyermekkori hajlama a természettudományokhoz férfi korában 
még jobban fokozódott s többek között rendes tagja lett a bécsi , Cen
tralanstalt für Mcteorologie und Erdmagnetismus," onnan Jrnpl'án a 
természettani miiszerckct. i\Iiut a debreczcui meteorologit1 állomás 
vezetöjc 25 él'cu át múködött a modern tudomány e terén. 

Hogy az ő müködése mindenütt elismerésben részesült, bizonyítja 
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a magyar közokt. miniszter 187 4. rnárczius hó 19-én hozzá intézett 
levele: 

Tamássy Károly gyógyszerész urnak Debreczen. 
A budapesti meteorologiai központi igazgatónak jelenté

séből örömmel értesültem, hogy tekintetes uraságod a 
klimatographiai honismertetés czéljából már évek hosszu 
során át, hazánk meteorologiai viszonyainak kilrntatásával 
foglalkozik és sok idiít és fáradságot szentel ezen tudomá
nyos munkának. Kedves kötelességemnek tartom tek. urasá
godnak ezen a tudomány érdekében trljcsitett szakszerit 
miiködéséért teljes elismerésemet nyilnínitani és fáradozá
saiért ezennel szives köszönetet mondok. 

Fogadja tekintetes uraságod kiníló tiszteletem őszinte 
nyil vánitását. Trefort. 

Továbbá: An Hcrrn Karl Tamássy in Debreczin. 
Geehrter Herr ! Seit liingercr Zeit schon haben Sie die 

Freundlichkeit uns bestündig, mit meteorologischen Nach
richtcn auf telegrafischem W ege zu versorgen, die uns von 
grossem Werthe sind. In der Hoffnung, dass Sie uns auch fer
nerhin Ihre ll'fitwirkung an dcn Arbeiten, des mir anvertrau
ten Zentralobserrntoriums nicht versagen werden, halte ich 
es fiir eine angenehme Pfticht, Ihnen geehrler Herr hiedurch 
meine grösste Anerkennung und bessten Dank für Ihre Miihe 
auszusprechen. Phisicalisches Obscrvatorium St Petersbnrg. 
-H. Wild. 

És: .A természettudományi közlöny" VI. kötet, 56. 
füzet, 171. lap. 1874 .• Megérdemlett elismerés." A közok
tatási miniszter ur három férfiut tüntetett ki, elismerését 
kifejező levele által, kik hosszu éveken át tisztán csak ügy
buzgalomból és a tárgy iránti érdeklődésből föradoztak a 
meteorologiai észleletek terén. És pedig: W eszlovszky Ka
roly árrnmegyei főor\'Os, Tamássy Károly debreczeni gyógy
szerész, és Reisenherger Lajos nagyszebeni tanár. 

Tamássy Károly dehreczeni gyógyszerész és városi 
képviselő, ki már 22 év óta észlel, táviratilag tudósitja a 
bécsi, párisi, pétervári és budapesti meteorologiai központi 
állomásokat, ezen a Magyarország viszonyairól oly fontos 
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állomás légtlineti viszonyairól. Nem tagmlhathatjuk meg 
magunktól, hogy e helyen is fel ne emlitslik e férfiak nevét, 
kik semmiféle elismerés reményétől sem kecsegtetve, egy 
negyed századon át ily nem csekély füra<lsúggal járó mun

kának n1agokat alávetették. 
A gyümölcsészetet is nagyon kedvelé, és a dehreczeni kertészeti 

egyletnek számos éven át huzg<Í igazgatöja volt. 1Iint igazgató, pomolo
giai rendszer szerint vizsgálta az egylet-kertben termő gyümölcsöt és 
400-féle almát és körtét lerajzolt és leil"t, melyeknek egy része, dc 
kivált a hazai magyar fajok a gyümölcsészcti és konyhakcrtészeti 

lapokban meg is jelent. 
Gyógyszerészi pályájának 50 éves jubileumát még 1870-ik 

évben ülte meg; 1881. é1·i május 30-án, születésnapján szerény 
családi körben tartotta meg 75 éves jubileumát, jó erőben és 
egészségben, hol a fentebbi adatokrül ö maga emlékezett meg; gyógy
szertára 50 éves lJirtoklásának jubileumát pedig 1881. május 16-án 

N.-Várnclon tartott évi közgyülésen. 
Testületünk részéről még csak azon óhajnak adok kifejezést, 

rnjlrn sok ilyen derék ember lehetne polgára hazánknak, s1,akm:inknak 

diszére ! 

vu. 

7'. Ciyóy,1;szcrtár a „JJie.r;váltóhoz" Dcbreczenben. 

Ezen gyógyszertárt debreczeui sziilctésii Bészler Lajosállitotta fel 
l 843-dik évlJen, ki oklevelét Pesten nyerte. Az engedélyt reá Debre
czeu város Tan:icsától nyerte, mely küYctkezliképen hangzik: 

Czikkelye sz. k. Debreczcn város lJemlYányi jegyző
könyvének 1842. szept. 14. - 5401. Bé5zlcr Lajos ur 
gyógyszerész egy patika kinyithatását kéri mcgengedtetni. 

\T égzés: 'l1iszti orros ural\: figyeltnezve a vúros népessé
gére és a patikák mostani számára, ugyezck birtokosainak 
jövedelmére a folyamodó kérelme iránt tegyenek tndósitást. 
- A tudósitás lJcadatván a tiszti onos urak véleményes tu
dósítások szerint nem lévén még felesleges ezen városban és 
ennek vidékén egy 7 -ik gyógyszertár fclállitása, a folyamodó 
áHal Lemutatott jelen hitlevél és lJizonyitványok pedig az ő 



139 

alkalmas voltát és erkölcsi jó viseletét megbizonyitnín, meg

engedtetik folyamodónak egy gyógyszertár itteni fölállítása. 

lYiire a m. k. helytartó tanács körntkező határozatot hozott: 

Becsületre méltó érdemesek és gondosak! A kebelbeli gyógysze

részeknek azon könyörgő levelükre nézve, melynél fogva Bészler Lajos 

gyógyszerészi mestert, a neki csak tanácsilag megengedett i-ik 

gyógyszertár felnyithatásától eltiltani kérik, e városi tanácsnak jelen évi 

Szentandrás hava 17-én 6586. sz. a. kelt tudósítása következtében a 

felte1jesztett irományok Yisszarckesztése mellett ezennel Yálaszoltatik, 

hogy: 
valamint a még 1812. és 1813. években felsiibb engedelem nélkül 

folállitott két uj gyógyszertár iránt, ugy e folyó esztendőben is Bészlcr 

Lajos gyógyszertára körül tanusitott önkéntes eljánisa, itten komolyan 

rosszaltatl'án, jöl'endőre nézl'e ilyncmü esetekben nemcsak e részben 

fenálló régibb kegyes királyi parancsokhoz, hanem az annak idejében 

országszerte intézett ujallb szabályrendeléshez is szorosan alkalrnaztatni 

el ne mulassza. 
Tuli azonban Bészler Lajos által fclállitandó gyógyszertár:-. iránt 

hozott határozatját illeti, az a fennforgó környülállások tekintetéből 

helybenhagyatik ugyan, dc csak oly feltétel alatt, hogy a legfelsőbb 

rendelésekhez képest minden szükségesekkel hová hamara!Jb ellássa és 

előre bocsátandó tiszti vizsgálat után, jóváhagyás mellett jelen intézés 

kézhez vételétől számítandó 5 hónapok lefolyása alatt, a közönség hasz

nálatára annál bizonyosabban felnyitni tartozzon, mil'el cllcnkczii eset

ben a patika fclállitására nyert „személyes, következetesen nuísnak el 

nem adható joga," önszemélyére nézve is megszüncnd. 

lYiidőn tehát a kebelbeli gyógyszerárusok, valamint Dészler Lajos 

által pótlólag a királyi helytartó tanácsnak is fclnyujtott folyamod ványai 

.az escdezőlrnek értésére végett icle csatoltatnak, e városi tanácsnak egy

szersmind mcghagyatik, hogy Bészler Lajost miképpen nyert gyógyszer

tár nyithatási jogáról kellőképen értesittesse, a kérdéses gyógyszertár

nak mikor és mi módon történt létrehozásáníl jelentése ide mulhatlanul 

felterjesztendő. Kelt Budán a kir. magy. helyt. tanácsnak 1842. Szent

andrás havának 29-ik napján tartatott tanácsüléséből. Ezen tanácsnak 

jóakarói Debreczen sz. kir. városa általunk becsülendő értelmes, gondos 

n. n. főbiníjúnak, hites polgárainak és egész közönségének hi ratalból 

Debrcczcnbe (0. H.) 
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"1857. November 28-án okl. gyógyszerész Göltl Nándor, gyógy

szerész Bészler Lajos eddigi patikájábani „személyes jogát" s a gyógysze

részi üzlet gyakorlatára engedélyezett fumlus instructusát, a tárgyalási 

okiratok szerint megvette." 

Gölt.! Nándor azóta ezen gyógyszertárnak folytonos birtokában 

van és a "debr. biharmegyei gyógysz. testület" könyYtárnolm. 

A helyiség lelállitása óta a Piacz utczán 5-ik szám (volt Beck) 

most Dégenfeld-féle ház északnyugoti szeglet helyiségében van. 

VIII. 

8. GyógyszertlÍr a ,Reménységhez" Debreczenbcn. 

Vecsey Viktor ki Bécsben 1858 évben nyerte oklevelét, 1859-től 

1866-ig a "l\Jagyar korona" czimíi Szil. Péter l\'lihály hagyatékát ké

pező gyógyszertárat birta bérbe. 

Ezen bérlete letelte után, 1868-ik évben sz. k. Debreczen város 

közgylilése, tanácsa és a m. kir. beliigyminiszterium engedélyezése folytán 

állitotta ezen gyógyszertárat Vecsey Viktor. 

L Jelentés a városunkban Vecsey Viktor gyógyszerész ur által 

ujonnan felszerelt gyógyszertár megvizsgálásáról: 

Alólirottak a tek. tanács f. évi okt. hó 2 8-án ;::~ sz. a. kelt ha

tározata által kiküldetvén a végett, hogy gyógyszerész Vecsey Viktor 

ur által ujból felszerelt gyógyszertárát szabályszerüen vizsgáljuk meg: 

az alább kitett napon a gyógyszertár helyiségekben megjelentünk, a 

szertár helyiség egyes részeit s tartalmát megvizsgáltuk ..... 

Miután ezek szerint az érdeklett gyógyszertár minden 

kellékekkel el van látva, azt a közönség használatára minden 

további késedelem nélkül megnyitlrntónak véleményezzük. 

Kelt Debreczen 1868. okt. 31-én dr. Tegze Imre városi 

tiszti főorvos, dr. Palay l\Iiklós kórházi főorvos, Szabó Soma 

mk. alkapitány, Kis Orbán János mk. képviselő, dr. Török 

József mk. képviselő. 

II. ~~~~ Tanácsülési jegyzőkönyv 1868. Decz. 11. 

Simonfi)· Imre főkapitány f. é. 7636. sz. a. nyert megbizatása foly

tán, Vecsey Viktor helybeli gyógyszerész részére engedélyezett, általa 

teljesen felszerelt 8-ik gyógyszertárt, a kiküldve levő bizottmány közbe-
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jöttével szabályszerüleg megvizsgálván, az erről szóló hivatalos jelentést 
elóte1jesztette. 

Végzés: Tudomásul vétetvén a vizsgálatról szóló je
lentés, eredetiben a n. m. k. belügyrniniszteriumnak előter

jesztetni, másolatban pedig irattárba megtartatni rendeltetik, 
- a városi kapitányi hirntal azon intézkedése pedig, hogy a 
kérdés alatti gyógyszertár 1868. novem. l-én történt meg
nyi: hatását engedélyezte, ezennel tanácsilag helybenhagyatik 
és megerősíttetik. Kiadta : Papp Ferencz aljegyző. 

A helyiség ezen gyógyszertár felállítása óta Csapó utcza és Vár 
utcza szegletét képező 328-ik számu, jelenleg Slezák tulajdonát képező 
házban létezik. 

~··~-



II. 

A biharmegyei gyógyszertárak története felállitásnk óta. 

IX. 

1. CfyógyszerllÍr az „arany kereszthez" Na1JYváradon. 

Ezen gyógyszertár igen régi s aligha nem egyidejü a debreczeni 
„Arany angyal" czimü gyógyszertárral, mely J 070-80 állittatott fel. 
Fájdalom, a felállitási érnek a biharmegyei levéltárban nyoma nem ta
lálható. Csak 17 42-ik éHől találtatik egy okmány, melyben Stachó 
János,- ki tudja mióta tulajdonosa e régi patikának, - nemesi oklevélért -
folyamodik, patikája által a közönség részére tett számtalan szolgála
taiért. A latin nyelven szerkesztett okmány igen érdekes.*) 

Stacho János gyógyszerész és nemes ember 1779. évben történt 
halála után, fia ifj. Stacho János -ki ugy látszik hogy nem volt gyógy
szerész - eladta ezen gyógyszertárat házzal együtt 1780. apr. 3-án 
Müller Fülöpnek 22,000 forintért. 

Müller Fülöp korai halálával a patika nejére Freund Katalinra 
marndt, melyet ez későbben Brands Mihály gyógyszerésznek eladott. 

Minthogy a patika és ház egészen nem volt ki
fizetve, annak örököse ifj. Stacho János, a többszöri hitelbe 
valú eladús miatt rövidséget szenvedett, kénytelen volt nagy
szerű és hosszu ideig tartó, igen költséges pert folytatni.**) 

*) Bihnrmogyo 17GO-ik évi nug. hó 25-én 'Vtírad-olnsziban tartott közgyü
lésc jcgyzükönyvéLül X\T, kötet 374-ik lap. (1Iásolatn a DeLrcczenhen létezö 
anyakönyvben is n1cg van.) 

Hogy 1770-ik érben n jezsuiták és nz irgalmasok Nagyváradon patikát 
nyitottak, és hogy 1771-ik é'rben Nagyváradon 1nár 3 patika volt, tnnuskodik 
arról szintén egy olnnány. 

Biharvár1ncgyc közgytiléscinek irom:í.ny:íból II. I't. 1771. (l'.fásolnta n 
Debreczcnben létező anyakönyvben is 1neg Yan.) 

**) Biharn1cgye közgyülésónck iron1ányniból 258. V. 1801. (niásolatn n 
Dobreczcnbcn létező anyakönyvben is 111cg yan.) 



Ozv. Müller Fülöpné szül. Freund Katalinbúl ugy lát

szik, hogy az alatt Schertl kapitányné lett, kinek kir. itanácsos 

Klobusiczki Antal mint Bauche Ferencz végrehajtója Stacho 

János s többek ellen, 1813. april 30-án l'íagyváracl ráros 

tanácsa előtt elsőség jogán inditott s Biharnwgye levéltárá

ban 1 GG5. C. alatt lévő peréhez l'íro 4. alatt mellékelt s 

ugyanazon felperes által Brands i\Iihály ellen 1708. junius 

1 2-én ugyancsak N agyváratl város tanácsa előtt inditott 

s hitelesen átirt perét lásd G-ik lap Productum sub littera B. 

Bramls i\lihály nem júl gazdálkocháu, 1800. év táján· adósságba 

merülvén, lliharmcgyc ezen gyógyszertárat zár alá vette s azt Schmidt 

József gyógyszerész által administráltatta. 

Czikke az 1804. Febr. 25-ik napján Várad-olasziban 

tartott biharmcgye különös gyiilése jegyzőkönyvének. 489.: 

Schmidt József, mint a Brands patikájának eddig volt 

administratora esedezik: hogy mivel már azon patika licitatio 

álütl eladatott s annálfognt az ő provisoratusa is megszünt, 

küldesscn ki deputatio a mely az ő számadását megvizsgálja 

és ez által minden számadás alól absolváltathasson. 

TálJlabiró Szerdahelyi Ignácz, Hatvani István vicze 

fiskális Zaffiry László és Y. szolgabíró Palugyai i\Iihlily urak 

kikiildctnek, hogy Dr. Louovich és i\liiller váradi és Brands 

székelyhidi patikárusolmak jelenlétekben az instans száma

dását vizsgálják meg s tegyenek jelentést. 

Ezen deputatio jelentéséből kitűnik és a mint a combi

natorium instrumentumbúl kitetszik, melyet bead ezen provi

sor összesé<mel superero"tLlt 444 frt 38 '/ kr rnelvl''Cl neki 
1 bO b . J ' J .; 

Brands tartozik, November óta pedig már maga büja a 

patikát. 

Brantls pedig rniut[m nem jelent meg, ex publico intetik 

járásbeli főszolgabirú nr últal, hogy ha provisor Schmidt 

József praetensiója ellen valamely reflexiója yolna, adja ir:ís

ban a deputatiónak, mely igyekezzen ezen dolgot a két fél 

között complanálni, minden esetre pedig referáljon. 

1804-ik éybcn a gyógyszertárat a megyétől árverés utján nagy

váradi pintérmcster Demeter Mihály rntte meg 7001 r. forintért. 

----, 



144 

Czikke az 1804. febr. 6-án Váradolasziban tartott Bi
harnírmegye közgyiilése jegyzőkönyvének 215. 

Yicze szolgabiró vitézlő Palugyai :Mihály az Brands 
Mihály patikájában lévő szereket licitatióra bocsátván, je
lenti hogy azokat a többet ígérő Demeter Mihály pintérnek 
7001. r. forinton eladta, dc mi1·cl az fcntirt summát a refe
rens tisztnek, többszöri sftrgetésci után sem fizette le, további 
utasitást kér magának adatni az iránt, hogy mi tevő legyen. 
A licitatiónak tulajdons(tga lévén az, hogy a ki akkor vala

.mit vészen, készpénzzel fizesse annak árát, a pintér pedig 
100 frtn(tl többet nem fizetvén, referens szolgabiró ur adja 
tudtára neki, hogy ha 15 nap alatt eleget nem tészen, minden 
rngyona kótyavetyére bocsáttatik és a patikai szerek .árának 
kiteléséig eladódik. 

Demeter Mihálynak nem lévén pénze a patika árának kifizetésére, 
de nem is lévén gyógyszerész, kénytelen volt azt eladni s melyet ezen 
gyógyszertár eddigi kezelője Schmidt József vett meg 1805. márczius 
24-én 700 !. r. forinton 25 arany vinculum kikötése mellett.*) 

Ugy látszik, hogy Schmidt József szerencsésebb volt, mert nem 
fordul elő sehol, hogy a kemény szerződésben megígért 7001 forintot 
nem lett volna képes fizetni, rngy hogy valaha a 25 aranyból álló vin
culumra került volna a sor, - sőt inktíbb annyira boluogult, hogy bol
dogságában ugy mint csaknem 100 év előtti elődje ő is nemességért 
folyamodott a vánnegyéhez**) - mely meg is adatott neki, minthogy 
folyamod:isában kimutatta, hogy eredetét székely nemes l(oyács Fercncz 
édes atyjától vette, ki nevét Schmidtre, a katonai német ezredben telje
sitett szolgálati idejélJcn, kénytelen volt átváltoztatni. 

Kovács (Schmidt) József haláht után l 83G-ban a gyógyszertárat 
fia ifj. Kovács József vette át***) ki azt 10 éd hirtoklás után kassai 
sziiletésü okl. gyógyszerész Dcrcsinszky Károlymk adta el 1845. jan. 
hó 1-ső napján 12,000 conv. forintokért*'''*'''.) 

*)A szerződés a dcbrcczcni a11yakönyvbon is le yan nuísolYa. 
**) Bihnr1ncg-ye közgyiilésc iro1náuyaiból 122. \r.Ifl. 1835. 117. (Mií.solat.a 

a Dcbrcczenbcn létező anyakönyvben is 1ncg van.) 
***) Czikkc nz 183G. docz. 12. s többi napjain Váradolaszibau folytat\·a 

tartott biharn1cgyc közgyíilésc jegyzőkönyvének 3GG5. (:~1ásolata a Dcln·cczcnben 
lótczö anyakönyvben is n1cg van.) 

-r.··X·**) Az eredeti szcrzüdós nuí.solata a <lohrecr.cni anyakönyvben létezik. 
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Ezen gyógyszertár ,reáljoga" kimutatása, az 1853-ik 
érben megujitYa ismét publikáltatott udvari decretunumk, -
mely 1799. január 11-én és rnárczius J 5-én. kelt s az egész 
birodalomnak tudtára adatott - megfelelvén, cl is ismer
tetett .. 

Ezen gyúgyszertárnt tehát Bercsinszky Károly 30 éYen át hábo
ritatlanul bírta 1876. junius 9-én beküretkczctt haláláig ki a „deiJr. b. 
megyei gyógysz. testületnek" !Süü-ban történt megalakulta óta másod
elnöke Yolt.*) 

A gyógyszertár az üzyei;}Tc, szül. Sclmachholler I\arolin és leánya 
Hiháryné Saroltám szállott, kik a türvényes formák megtartása mellett a 
gyógyszertárat gondnok súg alá helyezték és a városi főorrns utján, a Yárosi 
hatósághoz 1876. junius 12-éu tett bejelentéslikuen a gyógyszertúr ke
zelő gondnokául, érek óta ott mliködő Hering Sándor okl. gyógyszerészt 
neYezték ki, ki a gyógyszertárat másfél éven keresztül, 1878. január 
l-ig ily minőségben kezelte. 

18 7 8. január l-én az örökösök a gyógyszertárat G egynuísutfü1 
köYetkezii érre, eddigi gondnok Hering Sándornak bérhe adták, ki azt 
jelenleg is bírja és a „clcbr. hihannegyei gyógysz. testületnek" má
sodtitkára. 

A helyiség jelenleg a kis piacz keletre nézii ohlal:ín a takar. riénz
tár épületében rnn. 

x. 

2. CTyóyyszcrtrír a „gránát almához" Napyvtiradon. 

Ezen gyógyszertárat a nagyráradi irgalmas rendház alapitotta 
1 íGO-ik évben (;yöngyösi György nagyvúradi kanonok által. 

Kár, hogy egyéb adatot hosszadalmas sürgetés után sem lehetett 
beszerezni, csupán a megnyitó visitatio jegyzőkönyvi níúsolatát a követ
keziikllen: 

Biharv:inncgye küzgyülésének irományaiból 

H. Fasc IV. Anni 17íl. 
Inclyta univcrsitas Domini Dni Gratiosissimi Colendissi

mi Accepto gratioso J. Cottus Bihariensis mandato anno 

*) Élctrajz{it lásd a „N ckrolog· :' ban. 
GYÓGYSZ. TÖH'.l'. 10 
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1771. mensc :Maii, ut ab irnproviso, ac absquc ulla prncvia 
insimrntionc in prncscntia Dominorum infra scriptorurn depu
tatorum Pharmacopacas Yisitern mestatim opcri huic accinxi, 
Apothecmm1uc Jcsovitarum JJiiscricorclia1wruin a 8pacio 
'lmius anni novam crectam, ct ad auream crucem una cum prn
etitulatis Dominis imisi, in quibus tam siri1plicia quam con
posita chcmia ct quac verno tcmporc confici solcut, ritc in 
sullicienti quantitatc ac dcbita eaquc laudaliili r1ualitnte prnc
parata adinwni herbas, flores, radiccs ct similia vcgctahilia 
omnia pulchra recentia, et ín almndantia rcpcri; matcrialia 
omnia gcnuinac r1ualitatis tantac11uc <1nantitatis, ut cnjus 
cunquac classis dispensatorii vicnncnsis compositiuncm de 
novo fieri attentarcm, deesse nihil potucrim aut ohscr

vaverim. 
Anno 177 l. dic 28, maii Franciscus Sievert L Cuttus 

Diharicns, p. l. physikus. 
Quurl prncspecificata Pharmacopolia per Domiunm 

Franciscum Sievert I. Cottus lrnjuscc l\iharic11sis physir11111 
in prnescntia nostri visitatc exstiterint pracsentibus recognos
cimus et super instituta talis morli risitatinne humillimam !. 
Univcrsitatis facimus rclationcm. Sic: Yúrarl-olaszi '.27-ik 
május 1771. Cicorg Sughó 1. C:ottus nihariens. Tlac ,Jn<lr. 
assor supr. Nicolaus Baranyi cjus dem L Uott. Bihar. mp. 

XI. 

3. c+yúyyszertrir a ,)Jlagyar koronához" Nagy- Yrírnrlon . 

. Ezen gyógyszertárat 17!l2-ik évben ,Tnuius 12. Fuchs .lúzscf állí
totta fel, mint az a bilmrvármegyc irományaibúl kitetszik, ií2 Fasc. 17. 

unni 17D2. 
Illustrissimi rcvercudissimi spcctahilcs ne magnifici 

pcrillustrcs itcm ne gcncrosi domini nohis ohscrrnnd1ssimi ! 
llccurreuti pharnrncopaco J oscpho Fuchs pctitam facultam 
in oppido Várad-olaszi nornrn plrnrmacopocam crigcndi ex 
co conccssam lmbcri cum hacc tam rnsto populosoquc oppido 
ac adjeccntc amplissima pcrifcria, uercssaria cssc hic Joei 
dignoscatur Prottis rlominationiuus vcstris crga prnclationcm 
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suam sub 16. April a. e. istlmc submissain hiscc rcintiurntur. 
Datum et consilio regis Lctli Hnugarico, Budac dic 12' Junii 
Anno 1792. celebrato. Lcopoldus palatinus lll]J. hencvolus 
ad officia paratissimi Franciscus Kerlecz mp. comes Franciscus 
Fekete. 

Fuchs József' ezen gyógyszertárat nem igen sokit birta, mert már 1790-ik évben i\Iühr Antal uirtokában volt, amint az G. jan. 1799-uen 
tartott visitatio jelentésből kitünik.*) 

i\Iühr Antal rnlószinüleg 1808-ik évben meghalván annak özvegye 
J 809-ik évben a reá maradt., „ i\Iagyar korona" czimii gyógyszertárt 
Unger Józsefnek s nejének egy német nyelven szerkesztett okmány sze
rint**) eladta. 

De Unger József sem birta sokíi.ig ezen patikát, mert a Yétel után 
már második évben - nem tudni miért - eladta azt Kis Ernő gyógy
szerésznek, szintén 111;met nyelven szerkesztett okmány szerint***) 

J(is Ernő birta ezen gy<igyszcrl árat háboritlanul 1810-ik év okt. 
1-sö napjától 1830. évi ápril 23-ik napjáig, tehát 2ö évig és tekinté
lyes s vagyonos honpolgár lett. Dc ezután mtir ö is csendesebb életet 
folytatni alrnnán eladta gytígyszcrtánít eddigi csabai gyögyszcrész 
Majláth Huilolfnak, magyar nyelrcn szerkesztett okmírny alapján****) 

Ezen terjedelmes és minden prtíkátori fogásokkal bőven ellátott 
szerződés alapján birta ezen gyógyszertárat. J\fajl{tth Rudolf 1'1 érnn 
keresztül 1840. márt. \J-ik napjáig, mikor azt szerződés szerint Lá11usi Lajosnak eladta*****.) 

Láposi Lajosnak meggyült a baja 1854-ik évben, midőn ö is 
gyógyszertára reál jogának kimutatására szorittatott. Hosszadalmas fo
lyamodásai után végre a kiintkezö ked vcző határozatot kapta: 

Folyamodó értesittetik mikép Vürad-olasziban „a magyar 
koronához," czimzctt gyógyszcrtitrának vagyonhoz kötött 

'':) Biharritrrncgyc közgyiilésénck iro1n:ínyai közt ·vr. f<tsc. nnni I 7D9. nuísolata rnegran a <lcbrcczcni anyakönyvben is. 
·:+·l) Bí1~111·viír1ncgyc közgyülésénck iron1únyaihúl 309. fasc. ·v. anni 1809. n1ás0Iata mcgYnn a dchrcczcni nnyakiinyvbc11 is. 
-:-;.;.;.-:.;.) Jliharrárn1cgyc küzgyiUésénck ironiii.nyaibúl G95. fasc. \T. anni 1810. 1u:'isolata 111cgvnn a dchrcczcni nnynkönyvhcn is. 
·X·**'\') 13iharrúr1negyc közgyüléséuek iron11ínyaiból 3·tG. XX .. 1835. n11í.so~ Iata n1egya11 a debreczeni anynkönyvhcn is. 
*'''"'"'''*) JJiharv1.ínncgyc bizottn1ányi küzgyülésénck iro1nányniból 335 -18·1 D. nuí.solnta n1egvnn n dcbrcczeni anyakönyvben is. 

10* 
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tulajdonságát (reál eigensclrnft) a helybeli cs. k. Nagym. 
helytartósági osztály f. éyi augusztus 20-án G417-ik szám 
alatt kelt leiratárnl a felmutatott s itt vissza'l.árt okiratok 
alapján elismerte. Nagy-váradon 1854. szept. 9. helyettes 
polgármester Takács. 

Láposi Lajos g-yógyszertárát. 1860-ik év táján, 3 éven át előbb 
Szikszay Mihály birta bérbe. 1865-ik évben pedig Nyiri György okl. 
gyógyszerésznek, ki előbb 186·1- l 8G 5 a berettyó-njfalui gyógytárat 
birta bérbe, bérbe adván, maga Gráczban Yett egy gyógyszertárat, hol 
azonban nehány év mulva meghalt, és igy Nyiri György az általa eddig 
bérbe birt gyógyszertárat az örökösöktől 1870. julius l-én megvette, 
egy német :nyelven szerkesztett okmány alapján 21,000 o. é. forintért.*) 

Nyiri György azóta ezen gyógyszertárnak folyton birtokában rnn 
és Dercsinszki Károly eddigi volt másod elnök 187 G-ban történt halála 
óta a "debr. bih. megyei gyógysz. test." másodelnöke. 

XII. 

4. Cfyógyszertár az „ Arany sashoz" Nagy- Vríradon. 

1798-ik éYben két gyógyszerész folyamodott a megyei hatúsághoz 
ezen gyógyszertár folállithatási jogáért u. m. i\Iitter Fcrcncz**) és 
Drants i\Iillály. 

Mitter volt szerencsés a jogot elnyerni és Drants mint nem is ok
leveles gyógyszerész elutasittatott. Hogy micsoda czime volt ezen gyógy
szertárnak sem a felállitási sem az eladási okmúnyokból nem tiinik ki és 
csak 185 5-ik évben fordul először elő, hogy czime az "arany sas." 

Czikkclyci az 1799-ik évi január hó 7-ik s tübb nap
jain Várad-olasziban folytatrn tartott Bihan(mncgyo jogyzii
könyvénok: 

137. Táblabiró Vitézlő Yay László, vicze szolgabiró Yi
tézlő Szacsvay Adám és orvos-doktor Büki József urak jelen
tik, hogy a Nagy-Váradon ujonnan készült patikájlt Mittor 
Fcrencznek megvizsgáltatván általuk, az rnindcnnemü készü-

·:-:·) .A. szerződés mii.solata n dcbrcczcni anyakönyybcn is 1ncgvnn. 
-:~*) Biharvúrzncgyc gyiilésónck irornúnyúbúl B fasc. i,r_r. 1790. 1núsolata 

n1cgynn n dcbrcczeni anyakönyvben is. 

, 
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lctckkcl elkészülve lcrmi találtatott, melyek sccumlum pharma
copocam Austriaco provincialem, e részben meg kivántatnak. 

138. főszolgabiró Vitézlő Lakatos Imre ur az 135,1-ik 
számra nagy-váradi patikárius Brants Mihálynak a nagym. 
k. h. tanácshoz l\Iittcr Fercncz patikárius ellen beadott in
stantiáját Mitter Fcrcnczczel közölYén, a l\Iitter által ujonnan 
fclépitendő patika felől annak feleletét benyujtja. 

Végzés: ezen jelentések együtt válaszképpen felfognak 
küldődni a nagym. k. h. tanácsnak oly világositással, hogy 
miYel i\Iitter Ferencz már e vármegyétől engedelmet nyer
vén, 30. m{\jns 1798. a visitatióról lévő relatio szerint uagy 
költséggel jó patikát készitctt és arra a diplomája által fa
cultatott is, - Brants Mihály ellenben maga nem is magister 
pharmaciae, hanem csak prnYisort tart; - amellett Mitter 
Nagy-váradi szülctésü lévén, méltó hogy amely mesterséget 
tanult azt a születése helyén más idegenek előtt folytathassa, 
mindezek tekintetéből őtet a patikájának szabados megnyi
tásától elmozditani többé nem lehetett. 

Czikkclye az 1798. május 30-án Várad-Olasziban tar
tott biharmegye közgyülése jegyzőkönyYének. 

946. Brants l\'Iihály Nagy-váradi apothekárius*) azon 
esedezik, hogy l\'Iitter Ferencznck meg ne engedődjön, hogy 
az uj városon apothékát állitson, mivel az nekie nagy kárára 
lenne, de a publikumnak is haszna nem következne belőle, 

mivel ő maga is a kivánt orrnsságokkal administrálni fogja. 
Végzés: a kérése Brants i\íihálynak helytelen levén, -

megengedtetik l\'Iitternek az apothéka fclállitása. 

l\'Iitter Ferencz ezen gyógyszertárnak 20 évig volt birtokában 
amidőn azt 1819-bcn Schwachofler IstYának eladta,**) - ki azt sok 
éYeken át birtokolta, dc végre elöregedYén csendes békességben akart már 
élni s eladta gyógyszerttínít, addig I3erettyó-Ujfolusi gyógyszerész, Molnár 
Józsefnek 13,600 ezüst forintokért***) 1846-ik évben jun. hó 30-án. 

·:-:J Ez időben az ~1 arany kcresze( ez. gyógyszertárat hirta. 
„f.'"') Biharvármcgyc közgyiiléseiuck iron1{u1yaiból 35. fasc. VI. anni 1819. 

· nuísolata megvan a dcbrcczcni anyakönyvben is. 
'f'''f') Biharrárrucgyc gytiléseinck iro1nányaiból 2052-18±6. másolata meg

van a dcbrcczcni anyakönyvben is. 

l 
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l\Iolnár Józsefnek birtoklási ideje alatt szintén meg kellett küzdeni 
az akkori birtokok reál tulajdonságának kimutatásával, mely neki végre 
is a köYetkező okmány alapján sikerült: 

:;:: Értesittctik folyamodó miként a nngymélt. cs. kir. 
helytartósági osztály f. évi 5427-ik számu leiratával folya
modó „Arany sas-" hoz czimzett helybeli gyógyszertárának 
rngyonhoz kötött tulajdonságát elismerte, s kimondta egyuttal, 
hogy ezen iparnak történhető elárusitásának esetében annak 
reál értéke a 901 6 forint l G krnyi összeget meg nem halad
hatja. 28. maj. 1855. Lukács mk. 

Jlfolnár József gyógyszertárát időközben Karácsonyi Kallovics 
Sándornak adta bérbe 1854-1860-ig, midőn azt ismét saját kezelése 
alá visszayette, mig végre 1878-ik év junius első napján 22 évi birtok
lás után legidősebb fiának Lajosnak adta át, magát nyugalomba helyez
vén. l\Ieghalt 1879. Január 14-én. 

lVIoln:ir Lajos tehát jelenleg is ezen gyógyszertár birtokosa. 
A helyiség: felállitás;1 óta mindig ugyanazon a helyen volt a hol 

most Yan, a kis piaczon a „ fekete sas" vendéglő szomszédságában lévő 
emeletes házban. 

XIII. 

ii. Clpógyszertár az „ Oroözlán- "hoz Na!J!J- Váradon. 

Ezen gyógyszertárról tübb évi sürgetések daczára nem lehetett 
több adatokat nyerni az alant küyetkezőknél: 

Ezen gyógyszertár 18]()-ik évben alapittatott. Ki által? 
Sokáig Lindner Ede birtokában rnlt. Későub Szentininyi Sándor 

tulajdona lett, ki azt rövid időn eladta 1877-ik év elején, állítólag 
J 7 ,OOO forintért i\[ilassin Illésnek. Ettöl jelenlegi birtokosa Itacsek N. 
kezébe keriilt 1881-ik évben. 

XIV. 

G. Clyópyszcrtár „'3zent László-"lwz Na[/[!- Váradon. 

Ezen gyógyszertárról több évi sürgetések daczára nem lehetett 
több adatokat nyerni az alant köretkezőlrnél. 

Ezen gy6gyszertárat Alványi Károly gy6gyszcrész állitotta fel 
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1856-ik éYben*) dc ezt 1858. táján Szikszay Mihálynak eladta, ez 
azonban nem tudván fizetni, - jelenlegi tulajdonos Ember Manó bir
tolníba jutott. 

xv. 

7. (iyóqyszertár lt „11Iagyar koroná-" lwz Nagy-Szalon tán. 

Ezen gyóg-yszcrtár fclállitásáért Fornet Károly és Bányai József 
folyamodtak, utóbbi időközben engedélyt nyervén Kunhegyesen gyógy
szertár fclúllitására, ezen gyógyszertár felállitása tehát Fornet Károly
nak jutott, ki azt 1830-ik érben a m. k. helytartótanács engedélye 
mellett „ személyes" joggal meg is nyitotta. 

1852-ik éYben ,Julius 16-án eladta (Pozsonmegyében volt bazini 
gyógyszerésznek) \Yölffel Jánosnak, ki 18 5 7. Sept. l-én ellrnlYtlll a 
gyógyszertárat 2 hónapon át TrajánoYics Agoston mint gondnok kezelte, 
azután pedig G él'en át haszonbérbe birta, dc miután 1859-ik éYben 
engedélyt nyert Sarkadon egy gyógyszertár felállitására, a h{ttrn leYŐ 

idő alatt Ede testYéréYel (most tordai gyógyszerész) kezeltette. 
A bérlet letelte utún 18G4. Január l-én elhunyt Vl'ölffel János fia, 

Sándor .-ette át a gyógytárt, ki azalatt Bécsben oklevelet nyert. 
Azonban 12 évi kezelés ut{ln eladta 1876. NoYembci' 12-én jelen

legi tulajdonosának Köhling J ózscfnek, rövid időre ő maga is mcg
halvún. 

XVI. 

8. Oyóyyszcrtár a „Rcinény-"hez Nagy-S.rnlontán. 

OkleYcles gyógyszerész Podhrnczky Fercncz folyamodott egy má
sodik ujonnan folállitamló gyógyszcrtfrr jogért s erre az engedélyt sze
mélyes joggal megkapván, a gyógyszertárat, 1871-ik éYben fel is 
állitotta. 

Egyéb okmány yagy adat nem Yolt megszerezhető. 

XVII . 

.'!. (iyógyszcrtár az „Arany szarvas-"lwz Székelylddon. 

Ezen gyógyszertár fclállithatása 1 800-ik évben engedélyeztetett 

*) ICi rnár előbb 1 S'.~8-bnn a N.-hajonü gyógyszcrhí.rat origá1ta. 
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Biharmegye által Brants i\Iihály') okl. gyógyszerésznek, ki azt azon 
évben fel is állitotta, s birta I 806-ik évig. 

Ekkor megvette Penkert i\Iihály és birta 183 4-ik évig, átadván 
azt fiának ifj. Penkert Mihálynak, kitől halálával ismét euuek fia legifj. 
Penkert :Niihály, ki oklevelét Pesten 187 2-ik évben nyerte - vette át, 
s kinek jelenleg is birtokában van. 

Okmányok nem voltak megszerezhetők. 

XVIII. 

10. Gyógyszertár a „Iiigyó-"hoz Belhiyesen. 

Alapíttatott 1805-ik évben. Jelenleg Örlei Károly tulujdonáhan vau. 
Egyéb adat vagy okmány tölJbszöri sürgetések daczára nem rnlt 

megszerezhető. 

XIX. 

11. Gyógyszertár az „Arany szarvas-" lwz J1Iargitán. 

Ezen gyógyszertárat 1825-ik évben Hoffmann József állitotta fel, 
mint az a Biharmegye gyülésének irományai közt 78. YI. 182G. ki
tünik 

3'IGG 'l' ] - l l 'l J' l 18n- ' . ] n 'l --is~ uc on1anyu szo ga . \.e t az ~o. ev1 e ecz. ::J-1 \. 
a töhb napjain Vitrad-Olasziuan tartott Biharmegyc közgyü
lésélJen. 

Hoft'man József nem sokáig IJirta ezen gyógyszertárat mert már 
1826-ik éy okt. hóban eladta Hornith Lajosnak, kitöl azt fia Honáth 
István 1857. év jan. l-én :íltah-ettc s jelenleg is birtokáuan van. 

xx. 

12. Ciyó,r;yszcrtár a „Remény-"hcz Derecskén. 

1832-ik évben Iüilnuín N .. nyitotta fel ezen patilnít; halála ut:ín 
özvegye gondnok által kezeltette. Ezen gondnok:íhoz ilfakovicshoz 
későbben fé1jhcz ment, dc ez is elhalván ugy látszik nem helyesen ke-

-:-:-) Lúsd a nagyn:íradi gyógyszerhírak leírása között az n..:\.rany kereszt:: 
és az :,A.rany sas" gyógyszcrti'i.rak történctót1 és a dcbrcczcni anyakönyvben az 
ezekre vonatkozó okmányok n1ásolatát. 
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zeltetett ezen személyes jogu gyógyszertár, mert ez bezáratott és csö(l 
hirdettetett ki, egy uj gyógyszertár nyitására, a m. kir. helytartó tanács
nak 18G4-ik éri junius hó 30-ik napján 3i,565. sz. a. kelt intézvénye 
folytán, mely gyógyszertár felúllitására a jogot több folyamodók köziil 
Kubovics Istrún nyerte cl, Bilrnrmegye főispáni helytartójától :~::: sz. 
a. kelt okmány alapján. 

KuboYics István elhalálozása folytán a gyógyszertár uj kezekbe 
került s daczára sok sürgetésnek ezen időküzről nem lehetett semmi 
okmányt szerezni, csak annyi tudatik hogy jelenleg, 187 4-ik év közepe 
óta, Beliczay Ferencz a kezelője s már jelenleg talán tulajdonosa. 

XII. 

13. Ctyó.'!!JSZerl!ír „ Ctr. Széchenyi Isl'Uán- "hoz Bercll.'IÓ· UJtaluban. 
Ezen gyóg-yszcrtárat megyei engedély folytán 1835-ik éYben Mol

nár .József állította fel, - ki későbben N.-Váradonaz „Arany sas" czi
mii gyógyszertárat vette meg; - amikor is ezen gyógyszertárát Sár
réthy Jánosnak (kinek nern elélJb Kaliroda volt) eladta l S~G-ik évben. 

l SG4-ik évben Nyiri György \'ette meg ettöl, de kölcsöniis meg
állapodás folytán már lSGD-ik érlJen Sárréthy Jánosnak visszabo
cs:ította. 

Sárréthy meghalván a gyógyszert:irnt 18G5-l 8GG-ig Tüdős An
tal mint lJérlii kezelte. 

186G-ik évben Sárréti le(rnyút, dcbreczeni születési! Vass Jeuő 
nőül 1·évén, azóta ezen a család tulajdonát képezü gyógyszertárat 1876-
dik évig kezelte, a midiin azt Sárréthy János fia Lajos vette által, s a 
gyógyszertúrnt lSS!-ik év őszig lJirta. 

A Sárréthy család közmegegyezés folytán a gyógyszertárat eladóní 
tette, és azt dehrcczcni születési'! Tmnitssy Géza (Tamássy Károly elnök 
fia) 1881-ik év Septcmber hó 10-én birtokába \'ette a házzal együtt 
25,000 forintokért, ugy Diharmegyc mint a bclügyministériumnál ki
eszközölt jóváhagyás után. 

XXII. 

14. Oyúgyszcrtár a ,Reményhez" Élcsdcn. 
Alapittatott az l 83i-ik évben. Iü által? 
1877-ik évben tulajdonos képpen Kocsis József szerepelt, kitől 

sok felhiYás duczára semmi adatokat nem lehetett nyerni. 
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XXIII. 

15. Gyógyszertár a „Hajnalhoz" Ér-Diószegen. 
Ezen gyógyszertárat 1838-ik évben Huzsa Alajos állitotta fel s azt 

1861-ik évig maga kezelte, mikor azt Korács József rntte meg sziutén 
több évekig birtokolván, később szintén Kovács J ózscf ncrii gyógysze
résznek adta bérbe, mig 1879-ik érben szinte mint bérlő Yaday István 
jelentetett be. 

XXIV. 

1G. Ctyógyszertár nz „ Arany sas-" hoz Ér-1lfiluilyfal-vún. 

Ezen gyógyszertárat 1842-ik érben Kosztka János állitotta fel*) 
Kosztka János ezen gyógyszertárat miután 14 évig bírta volna 1850-ik 
év szept. 6-án eladta i\'Iátray Istvánnak: 

';~~:; Elöljáróknak I~r-i\'Jihályfalrán ! Ottani gyógysze
rész (i\'Iráz) Mátrai István folyamódránya mrlyhen Kosztka 
János MihályfalYán birt személyes üzleti jogát magára átru
háztatni kéri, mellékletével együtt kézbesítés végett, oly 
hozzáadással küldetik Jd, az előjárólrnak, miszerint folyamo
dót értesitsék, hogy a nagym. cs. k. helytartó tarnícs osztály 
N.-Yáradon f hó 6-ról 11,243. sz. a. leiratában kérelmének 
helyt adván, Kosztka János személyes üzleti jogát reá i·uházni 
méltóztatott. Diószeg 1856. szept. 19. Nagy József esk. szol
gabiró. 

Azöta ezen gyógy;;zertár jelenleg is j\fatrai Istrán 11irtokában van. 

XXV. 

17. Uyóyyszertdr a „JJicgváltó-"lw~ N.-Létán. 
Ezen gyógyszertárat 1848-ik éri m:íjns hó 1-sö napján Wéber 

Sándor nyitotta meg, a nagym. m. k. helytartó tanács '12,443 sz. a. en
gedélye folytán 

*) Bihnrn1cgyc gyiilésénck iromilnyából 5-J.. XXIII. 18·12-15,2·!3 n1ásolnta a dcbreczeni anyakönyvben létezik. 
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;~:~ Végzés: Főszolgabiró Okolicsányi Károly ezen kir. 
intézvény másolathani kiadásával megbizatik, hogy annak 
tartalmát az illető uradalommal s a nevezett folyamodóval 
tuilatYán, a gyógyszertár megnyitását eziránt innen is utasit
tatni rendelt Gombos Dániel megyei föorros által Yéghez 
vientlő szokott vizsgálatok megtétele után kellőleg esz
közölje s az eszközlöttekröl jelentést tegyen. Kelt T. N. Bi
harmegye f. 1847-ik éYi decz. 13-án Várad-Olaszi f. t. küz
gyiiléséböl aljegyző Szilágyi Zsigmond. 

Ezen gyógyszertárat jelenleg is Wéber Sándor biija. 

XXVI. 

18. Gyógyszertár a „8zt.-Hdromsúg- "hoz N-Eajomban. 

Ezen gyógyszertárat 1848-ik éYben Alványi Károly állitotta fel, 
ki azt még ugyanazon éYben eladta Soltész Lajosnak. Ez 1866-ik éY
ben szintén eladta testvér öcscsének Soltész i\:lihálynak, kinek 1871-ik 
éYben történt halála után''') az örökösöktől megvette Zlotzki Mihály, ki 
azt 1879-ik év máj. 7 -ikén ismét eladta ifj. Mezey Lajosnak, kinek 
birtokában jelenleg is rnn. 

Egyéb okmány nem mit megszerezhető. 

l.\:VlI. 

1.'I. Gyógyszertár a „:iJiegvdltó-"hoz Tcnkén. 

Ezen gyógyszertárat 1855-ik évben Liszka János állitotta fel. 
Annak halála után bérlője Nyisztor i\Iihály yoJt ki 1878-ik évben el
halván a gyógyszertárat 1878. május 28-áu Szentiványi Sándor (ki 
előbb H.-l3öszürményben, később N.-Váradon birt gyógyszertárakat) 
vette át; mily minőségben nem tudni, mert som a multra sem a jelenre 
sok kérelmezés daczára semmiféle okmány vagy adat nem volt meg
szerezhető. 

"'') Lásd a 11 n dc br. bihnrincgyeí gyógysz. test." 1871. :Ulúj. 13. közgyiilós 
jegyzőkönyv G pont. 
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XX. VIII. 

20. Gyógyszertár „ Szent-István király-" lwz 1liező-Ií.eresztesen. 

Ezen gyógyszertárat a megyei levéltárban található ;:'.:: sz. a. ok
irat alapján Hornoky Gaál Vincze állitotta fel, a gyógyszertár 1850-ik 
év decz. hó 1-ső napjaiban a megyei föorYos és mezőkeresztesi elöl
járóság jelenlétélJen hivatalosan történt megvizsgálása után - a köz
forgalomnak adatott által. 

Homoky Gaál Vincze 1863-ik év aug. l-én ezen gyógyszertárat 
családi körülmények folytán, szerződés alapján eladta 3000 o. é. forin
tért PláYCczky Sándornak. 

Ezen eladást azonban a m. kir. helytartóság 1863-ik éY decz. hó
napban kelt következő körlcYclc által megsemmisítette : 

Tapasztaltatván, miszerint személyes jogu gyógyszer
tárak a fenálló szabályok ellenére ujabb időben is áruba bo
csáttattak: a megyék, városok és kerületek közönségének 
mcghagyatik hogy felelősség terhe alatt arra ügyeljen, hogy 
ilyentén gyógyszertárak semmi néven ncYezcndő magánjogi 
czim alatt a személyes jogbirtokosáról más személyre át ne 
ruháztassanak s hogy minden egyes, e tekintetlJen elforduló 
megüresedés, a szükséges intézkedés tekintetéből azonnal föl
jelentesséh. i\Icgjegyeztetik azonban, hogy személyes joggal 
felruházva gyógyszerészek özYegyei - mig ujabb házasságra 
nem lépnek -- elhunyt fé1jénck jogát, kellő tulnjdonoklrnl 
felruházott gondnok által háhoritlanul gyakorolhatjtck. Miről 
a kebelében levő gyógyszertár tulajdonos miheztartás végett 
ujabban azon különös megjegyzéssel értesítendő : hogy sze
mélyes gyógyszertári jogoknak magán jog czimcn történt át
ruházása jogérrényesnek nem ismertetik cl. Kelt Budán 1863-
decz. havában közli Hartl Ah1jos t. r. 

Ezen körlevél vétele után pár hónapok mulva a ::~-sz. a. Bihar
megye Sárréti járás föszolgabirájáról Plávcczky Sándor hirntalosan 
értesittetett, hogy mig Homoky Gaál Vincze ügyét nem tisztázza addig 
ezen gyógyszertár jogát nem birhatjü s annak gyakorlatától eltiltatik. 
Igy állván az ügyek ezen gyógyszertár jogának ujbóli elnyerhetése Yé
gett pályázat rendeltetett cl. A pályázatra többen jelentkeztek ugyan, 
de azt sikerült Pláveczky Sándornak a maga részére megnyerni, és :::: 
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sz. a. rendelet folytán a gyógyszertár felszerelésére és annak vizsgálat 
alá bocsútás(Lra utasíttatott. 

Az okirat tartalma szerint 186 5. febr. 9-én megyei első alispán 
T. Balúzsovics és főorvos T. Grósz Lajos urak valanlint a j\fozőkeresz
tesi küzség elöljáróság főbirája Pap Zsigmond, jegyző Tarlovics Ignácz 
jelenlétükben a gyógyszertár hivatalosan megvizsgáltatott s az minden 
tekintetben jóvá hagyatván a küldöttség által, a közforgalomnak által 
adatni rendeltetett. 

Ezen gyógyszertár tulajdonosa jelenleg is I'láveczky Sándor. 

XXIX. 
2 1. Uyóyyszerlár a "Védangf;al-" hoz Sarkadon. 

Ezen gyógyszertár a község f,Jtal siirgetett kérelem folytán, ki
hirdettetett csőd és pályázat utján, a rendeletek után való kormányzás
nak azon időszakában nyittatott és állittatott fel, amidőn az ipartörvé
nyek életbe léptettek ; - s annak folytán a n.-szalontai járásbirói hi
vatal mint iparhatóság, a pályázók legérdemesbikének Trajánovics 
Agostonnak adományozta, 1859-ik él' márt. 24-én. :,:~-sz. a. kelt ipar
iizleti engedélylycl annak személyéhez kötött jogát, a rn. belligyministé
riu1n _!_~{~:• .. sz. a. kibocsájtvány alapján és a N.-Yáradi hclytartúságnak 
14,223. sz. a. határozata szerint. 

A gyógyszertár tehát ugyanazon é1· szept. havában felállittatott 
azon rosz Yiszony között, hogy egész Sarkad körterületén orros nem volt, 
a gyógyszertár vizsg(Liata 1850. év szept. 24-én tartatott meg. 

Ezen gyógyszertárat fclállitása óta jelenleg is Trajánovics Agos
ton hirja, ki elöbb a N.-szalontai gyógyszertárat bérelte, miután előbb 

1852-ben Pesten oklevelet nyert, s ki az irodalmi téren is előnyösen is
rnerrn rnn, s rendkívüli buzgósága folytán ügyünknek is mintegy 1·édfala, 
187 '1-ik év óta pedig általános szavazat ulján "az ált. magy. ornz. gyógysz. 
egy!. III. ker. 4-ik járása" aligazgatója. 

xxx. 
22. Cf.1;6yyszertár a „ JJicgvúltó- "hoz Eis-Jlfarjcín. 

Ezen gyógyszertárat l SG 5-ik évben Toperczer Béla állitotta fel. 
Késiibb a Cirbez Gyuláé lett, 1877-ik évben pedig mint bérlő Balsay 
László szerepel. 

Egyéb adat vagy okmány daczára sok évi kérclmezéselmek nem 
volt megszerezhető. _ __. .. ..,....__ 



III. 

Hajclmnegyei gyógyszertárak története felállitásuk óta. 

XXXI. 

1. Cfyúy.uszcr/!Ír az „ Arany Sas-" hoz II.-Biiszörményben. 

Ezen gyógyszertár 18 2 8-ik évlien Jlarts Dániel által alapíttatott 
(ki 1815-ben Debreczcnhen a „ Fehér hattyu" czimii gyúgyszertárt 
vette meg.) 

Ettől Stol!mann Károly rnttc meg, - ettiil Sinai Dániel, - cttiíl 
Gáthy Kálmán. l\Tikor? 

l SíG. i\faj. 11. Gáthy K:ílmfrn eladta Ila)· (előblJ Ilad1J1"ics) Lajos
nak 12,000 frtért. 

Egyéli okmány vagy adat., daczára tiihh éri kérclmczéseknek nem 
volt megszcrczhetii. 

XXXII. 

2. Cfyógyszcrtár a. „11:Iagyar koroná-"hoz II.-Böszünnényben. 

Ezen gyögyszertárat 1871-ik évben Nagy Károly állitotta fel, meg
halt 1880. máj. 28-án. 

A gyógyszertárat 188 L jan. l-én Grázli Lajos vette bérbe. 
Egyéli okmán)· rngy adat tii\Jh évi kérclmezésck daczára nem Yolt 

megszcrezhctii. 

XXXIII. 

3. Cfyógys.ccrllir a „ Oondvisclés-"hcz Szoboszlón. 

Ezen gyógyszertár szükségessége az 1831-ik évi cholcrn alkalmá
val hehizonyulYán, a tanács, a képviselő testületből 3 taghúl álló kii!-
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döttséget menesztett, debreczcni gyógyszerész Borsos Ferencz nrhoz, 
kérvén őt, hogy a szükséghez képpest tartson itt gyógyszereket. 

A közbeeső adatok hi(rnyzanak, azonban tény, hogy 1831-ik év-
1.Jen Darts Dániel dcl.Jrcczcni gyógyszerész -- ki Del.Jreczcnben a .fehér 
hattyu" czirnü gyógyszertárát 181 5-ben vette és 1831-ben Tamássy 
Károlynak eladta - kezelése alatt itten valószinülcg "kézi gyógyszer
tár" volt, - 1831. okt. hó elején sziinni kezdvén a cholern ugy lát
szik hogy Barts által az ideiglenes gyógyszertár l.Jeszüntetése czélozta
tott, a mennyiben a városi tanács folszólitá Darts Dánielt, miszerint a 
gyógyszertárat toyál.Jhm is fentartsa, a Yáros ingyen helyiséget 1.Jiztosit
\Ún neki, azonban foltútleniil köti ki, miszerint a gyógyszertárat, illetve 
jogát cl nem adhatja, - s csakugyan l ~ 31. okt. 30-ún be is adták a 
kérvényt a helytartótauácslwz egy rendes gyógyszertár fclállithatás,1 
iránt, mely ugyanazon és Decz. ü-án le is érkezett és a rendes gyógy
szertár folállitása személyes joggal llart.s Dánielnek meg is engedtetett. 
J;~ végzés 1831. J)crz. 2G-án kihirdettetett és a gyügyszcrtár ugyan
akkor megnyittatott. 

1836 .Jnlins 10-én a gyógyszertárat Barbarics János vette meg 
firi>k iiron a városi ta1utcs bclecgycztévcl. 

18GS-ik évben a gylÍgyszcrtúrat 11cszéllcs János vette 1neg s lre
Zl'ltc 18/G. Aprilis l J-én bcküvctkczett haláláig. - l\Iidiín özvegye a 
!,:'yógyszcrtúrat Balog Kálmán mint gondnok által 1-sii Májnst6! ugyan
azon év Nov. 10-ig kezeltette. 

1S7G. Novemuer 20-án Trocsányi Imre vette meg ürük áron, ki 
annak jelenleg is tulttjdonosa. 

XX...\:IV. 

4. Cf!JÓ.lf!JSZcrlár a „ JJiagyar koroná- "hoz Nánáson. 

Ezen gyógyszertár 183 2-ik évben Szellemi N. által alapittatott. 
1877-ik évben Kovács Lajos birtokában mit, ki jelenleg is biI:jit. 

Egyéb okmány ragy adat tübb évi kérelmczések daczára nem volt 
1ncgszcrczhctü. 

XXXV. 

1 O·y1Í!f!J-'ZCrlár a" Fekete sas-"lwz Nádudvaron. 

Ezen gyógyszertárat 1843-ik évben Valkö János állitotta fel. 
l\Ieghalt l 880. amidőn azt 1-ső jnliusl.Jan Tanács János vette át, mily 
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minőségben nem tudható, minthogy egyéb okmáuy Yagy adat tübb évi 
kérclmezések daczárn nem volt megszerezhető. 

XXXVI. 

6. Cfyópyszertrír a „llem~ny-"hcz Had/11izon. 

Alapíttatott 1847-ik éYuc11. J clenlcg 1Sí7. óta Sztempák Antal bir
tok:ibau rnn, 1881. jan. 1-sö óta gondnoka Szacsvay Sándor. Egyéb ok
mány rngy aditt több évi kérclmczésck daczrtrn nem Yolt megszerezhető. 

_\XXVII. 

7. CfyófJ!JSZU'llÍ r a. „ Jl.fr,r; vált 1í-"hoz JL- Doroylion. 

Ezen gyógyszertár lSGG-ik éYben alapíttatott. l\Iuzsik Antal által. 
1877-ik évben Fazekas Antal birtokában nilt jelenleg Kovács 

Sándor a tulajdonos. Egyéb okmány rngy adat több éYi kérchncz<'.~sek 
daczára sem volt megszcrczhctii. 

XXXVIII. 

8. Oyóyyszcrlár a ,Szcnt-.lliíromsd!J-"lwz Brrlmaz- Ujvríroson. 

Ezen gyógytár folállithatásáért l SG5. NoYcmbcr 5. Liszkay Fercncz 
folyamodott a „ cs. k. helytartósági tanácsos, Forencz J ózscf Ö cs. k. 
apost. felség lovagja s észak 1Jihar1ncgyc cs. k:. főnöke nagyságos Re
viczky l\Ienyhért" urhuz, mely folyamothánym hátiratilag, rnnatkozás
sal a n.-níradi helytartósági osztály 1856. Január lG-ről kelt 18,420. 
sz. a. rendeletre Liszkay Ferencznck a személy jog megadatott. A gyógy
szertárat 1856. SeptcmlJ. 2'1-éu nyitotta meg. 

Liszkay Fercncz ezen gyúgyszertánít 1 R7fl. Septl'lllh. R-ún eladta. 
jelenlegi 11Íl't.okosá11ak Tauffer l\iirolynak. 

:XXXIX . 

.<J. Oyópyszcrlár a „Jlírpuí/tó-"ho.; L'iispök-Ladány/Jan. 

Ezen gyógyszertárat l SG 1-ik évben J\Iistét Antal úllitotta fel, ki
től 1871. április 4-én jelenlegi \Jirtokosa Htígcn Sándor nttc meg. 
Egyéb okmány rngy adat daczára tö\Jb évi kérelmezéseknck nem rnlt 
megszerezhető. 

1 
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XL. 

10. Oyógyszertár az „Isteni gondvisclés"-hez Földesen. 

Ezen gyógyszertárat 1863-ik évben, valószinülcg Kranczli Fe· 

rencz állitotta fel, kitől 1879-ik év jan. l-jén, ecldig volt N.-Bajomi 

gyógyszerész Zlotzky Mihály vette meg. 

Egyéb adat vagy okmány több évi kérelmezések daczára nem volt 

megszerezhető. 

XLI. 

11. Gyógyszertár a "Gondviselés-hez Kabán. 

Ezen gyl>gyszertárat 1875-ik évben, jelenlegi birtokosa Horl'áth 

Kálmán állitotta fel. 

10,0.38. Biharmcgye alispánjától. Belügyminister 

urrnil f. évi Okt. hó 30·án 53,392. sz. a. kelt, a kabai gyógy

szerészi állomás betöltésére rnnatkozó javaslatomat helyben 

hagyó leirata folytán s tekintettel a megye bizottmányának 
f. é. jun. 16. s következő napjain folytatott rencles közgyü

léséből 84 i. sz. a. kelt határozatára, a Kaba községben fel

állítandó személyes üzleti jogát, ezennel önnek adományozom. 

N.-Várad 1875. Nov. 7. az alispán távollétében Dobozy 
Miklós főjegyző. 

A gyógyszertár hivatalos megvizsgálása Dr. Ercsei Imre Bihar

megye főorvosa közbejöttével 1 87 G. szept. 27. eszközöltetett, amidőn az 

a közforgalomnak átadatott. A gyögyszertári jog engedélyezéséért Kaba 

város folyamodott s egyszersmind felajánlott, helyiség és lakul szolgáló 
épületet ingyen, csupán a tulajdonjog elismerése fejében egy arany di· 

jért. A pályázatot ministeri rendelet alapján Biharmegye - melyhez 

még akkor Kaba tartozott - hirdette ki és a pályázatok a bilrnrme

gyei alispáni hirntalhoz voltak benyujtandók. Pályázott két okleveles 

gyógyszerész. Candidáltatott a következő három: Köbling József jelenleg 
GYÓGYSZ. TÖitT. 11 
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N.-Szalontai gyógyszerész; Szél Mihály most Tiszaföldvári gyógyszerész; 
és Horváth Kálmán, ki e jogot elnyervén a gyógyszertárnak jelenleg is 
tulajdonossa. 

XLII. 

12. Gyógyszertár az „ Isteni gondviselés-"!tez Csegén. 

Ezen gyógyszertárat valószinüleg jelenlegi tulajdonosa Kardos 
Géza állitotta fel 1875-ik évben. 

Egyéb okmány vagy adat több évi kérclmezések daczára nem volt 
megszerezhető. 

d 



Debreczen város-, Bihar- és Hajdu megyékben létező gyógy
szei;tárak tulajdonosainak névsora, a birtoklási évekkel, azok 

sorrendjében a gyógyszertár alapitása óta. 

J. Debreczenben: 

1. Cfyóyyszert<Ír „az Arany m1gyalhoz" Debrcczcnbcn. 

Sz. kir. Dcbreczen város alapitotta 16 80- l 77 !. 
Provisor: Veresmarty János 

„ Baranyi i\'lihály . 

" 
Landik János . 

" 
Pókay Benjámin . 

" 
Schwarzwalder 
moml idős 

" 
Schwarzwaldcr 
mond ifj. 

" 
Kmudy György 

" 
i\föser 

" 
Csáii Sámuel 

„ Kazay Sámuel 
Kazay Sámuel 
Ördögh István 
Tamássy György . 

Bérlő: i\Imaközy Károly 
„ Korányi Imre . 

Tamássy Ödön 
Ürvényi Ottó . 

Zsig-

Zsig-

1707-
1707-
1717-
1733-

?-

?
?
?-

1754-
1754--
1771-1776. 
1776-1828. 
1828-1850. 
1850-1857. 
1867-1864. 
1864-1871. 
1871-rnáig. 

2. Cfyógyszertár „ az Arany cgyszarvúhoz." Debrcczenben. 

Zeininger Antal alapitotta . 1772--1807. 
Kafflrn József . 1807 -1840. 
Kafflrn Károly 1840-lB·:lG. 
Ilóthsclmek Károly 1846-1866. 
Dr. llóthsclmck Y. Emil 1866-máig. 

11" 
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Gyógyszertár a „Naphoz." Debreczenben. 

1802-1823. 
1823-1858. 
1858-máig. 

ertár a „ lliagyar koronához" Debreczenben. 

Viktor 

1807-? 
?-? 
?-? 
?-? 

1839-1859. 
18~9-lSGfi. 

l 86G-má.ig. 

fi. Gyógyszertár a „Kígyóhoz" Debrcczenl11:n. 

Bacsó Bálint alapitotta . 
Borsos Fcrencz . 

Bérlő : Lőrincsák il'Iihály 
Borsos Ferencz ifj. 
Mihálovics Istr:ín 

1812-1822. 
1823-1837. 
1837-1854. 
1854-1871. 
1871-máig. 

6. Gyógyszertár a „Fehér hattyuhoz" Debreczenben. 

Csapó Sámuel alapitotta 
Barts Dániel . 
Tamássy Károly . 

1813-1815. 
1815-1831. 
1831-máig. 

7. Gyógyszertár a „lller;vállóhoz" Debreczcnben. 

Bészlcr Lajos alapitotta 
Gültl Námlor . 

1843-1857. 
1857-máig. 

8. Cfyógyszertár a „Reménységhez" Debreczenl1en. 

V ccscy Victor alapitotta 1868-múig. 

J •, 
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II. Biltarmegyében. 

!J. (}yógyszertár az „Arany kereszthez" Nagyváradon. 

? ? alapittatott 
Stachó ,János . 

• • ifj. 
l\Iüller Fülöp . 
Drands i\iih:ily 

Provisor: Slunidt József 
Demeter i\Iih:ily (pintérmester) 
Schmidt (Kovács) József 
Kovács József i(j. 
Ecrcsinszky Károly . 

Bérlő: Hering Sándor 

1860-
? -1779. 

1779-1780. 
1780-? 

?-1800. 
1800-180,!. 
1804-1805. 
1805-1836. 
1836-1845. 
18,15-1876. 
1876-m:iig. 

10. Oyógyszerf!Ír n „ Orcínát almához" N.- Váradon. 

Irgalmas rend tulajdona, alapíttatott 1760-
Főgyógyszerész jelenleg Görey Gyárfás. 

11. Oyógyszertár a „lliagyar koronához" N.- Váradon. 

Fuchs József alapította . 
l\Iiihr Antal 
Unger József . 
Kis Emő . 
i\Iajláth Rudolf 
Láposi Lajos . 

Bérlő : Szikszay i\lihály . 
Nyiri György . 

1792-1799. 
1799-1808. 
1808-1810. 
1810-1835. 
1835-1849. 
1849-1860. 
1861-1864. 
1865-m:iig. 

12. Oyó,1JYszertúr az „Arany Sashoz" N.- Vciraclon. 

i\Iitter Fereucz alapította 
Schwachhoffer Istnín 
Molnár József 
Molnár Lajos . 

1798-1819. 
1819-1846. 
1846-1878. 
1878-máig. 

1 
1 

:j 
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13. ayágijSZertár az „ Oroszlánhoz" Nagyváradon. 

? ? alapította 
Lindner Ede 
SzeutiYányi Sándor 
Milnssin Illés . 
Racsck N .. 

1819-? 
?-? 
?-? 

1877-1880. 
1881-máig. 

14. ayógyszertdr „Szent-Lászlólwz" Nagyváradon. 

Allványi Károly alapította . 
Szikszay :i\Iihály 
Ember Manó . 

J 85G-1858. 
1858-? 

?-111áig. 

15. ({yógyszertár a „ Magyar koronához" N.-Szalontdn. 

Fornet Károly alapította . 
\Völlfel János 

Bérlő: Trnjánovics Agoston 
Ifj. Wöllfel János 
Köhling József . 

1830-1852. 
1852-1857. 
1857 -18G4. 
1864-187G. 
1876-máig. 

16. ayógyszertár a „Reményhez" N.-Szalontán. 

Podhrnczky Ferencz alapította 1871 -- máig. 

17. ayó!lyszertár az „Arany szarvashoz" Székelyhidon. 

Brants Mihály alapította 
Penkert Mihály . 
Ifj. Penkcrt Mihály . 
Legifj. Penkcrt Mihály . 

1800-1806. 
1806-? 

?-? 
1872-máig. 

18. ayógyszertcír a „Kígyóhoz" Belényesen. 

? ? alapitotta 1805-
Örley Károly . ?-1náig. 
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19. Gyógyszertár az „Arany szarvashoz" Margittán. 

Hoffmann József alapitotta. 
Horváth Lajos 
Horváth István . 

1825-1826. 
1826-1857. 
1857-máig. 

20. Gyógyszertár a „Reményhez" Derecskén. 

Kálmán N. alapitotta 
Gondnok: l\fakovics 

Kubovich István . 
Beliczay Ferencz . 

1832-? 
?-? 

1864-? 
?-nuíig. 

21. Gyógyszertár „ Gr. Széchenyi Istvánhoz" Berettyó-U1faluban. 

Molnár József alapitotta 
Sárréthy János 

Bérlő: Tüdős János 
„ Vass Jenő 

Sárréthy Lajos 
Tamássy Géza 

1835-1846. 
1846-1865. 
1865-1866. 
1866-1876. 
1876-1881. 
1881-máig. 

22. ChJógyszerlár a „Reményhez" Élesden. 

? ? 
Kocsis József 

alapitotta 1837-? 
1877-? 

23. Gyógyszertár a „Hajnalhoz" Ér-Diószegen. 

Ruzsa Alajos alapitotta . 
Kovács József 

Bérlő : Kovács József 
„ Vaday István 

1838-1861. 
?-? 
?-? 
?-máig. 

24. Gyógyszertár az „Arany sashoz" Ér-Mihályfalván. 

Kosztka János alapitotta 
Mátray István 

1842-1856. 
1856-máig. 
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2.5. Cfyógyszertár a „ Megváltóhoz" N.-Létán. 

Weber Sándor alnpitotta 1848-múig. 

26. Gyógyszertár a „Szentháromsághoz" N. Bajomban. 

Alváuyi Károly alapitotta 
Soltész Lajos . 
Soltész iVIihály 
Zlotzky l\íiluíly . 
Ifj. Mezey Lajos 

1848-1848. 
1848-1866. 
1866-1871-
1871-1879. 
1879-rnáig. 

27. Gyógyszertár a „ IIIe,qváltólwz" Tenkén. 

Liszka János alapitotta . 
Bérlő: Nyisztor Mihály . 

„ Szentiványi Sándor . 

1855-? 
?-1878. 

18 7 S-máig. 

28. Gyógyszertár „Szent~István királyhoz" Mezö-Keresztesen. 

Homoky Gaál Vincze alapitotta 1859-1863. 
Phívcczky S~ndor „ 1863-máig. 

29. Gyógyszertár a „ Védnngyalhoz" Sarkadon. 

Trajánovics Ágoston a]apitotta 1859 - mliig. 

30. Gyógyszertár a „ lJ[egváltóhoz" Kismaiján. 

Toperczer Bélu alapitotta 
Czirbez Gyula 

Bérlő : Balsa}; László 

1865-? 
?-? 
?-nuíig. 

Hl Ilajdumegyében. 

31. Gyógyszertár az „ Arnny sashoz" H.-Böszörményben. 

Darts Dániel alapitotta . 
Stollmann Károly · . 
Sinay Dániel . 

1828-? 
?-? 
?-? 



Gátliy Kálmán 
Ray Lajos. 
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?-? 
1876-rn.;íig. 

32. C/-yógyszertár a „ 'JJiagyar koronához" II. Böszörményben. 
. . 

Nagy Károly alapitotta . 
Bérlő: Grázli Lajos . 

1871-1880. 
1881 - máig. 

33. Gyógyszertdr. a „ Gondviseléshez" II. Szoboszlón. 

Barts Dániel alapitottá 
Darlmrics János . 
Beszédes János . 

Gondnok: Balog Kálmán 
Trocsányi Imre . 

1831-1835. 
1835-1868. 
18G8-187G. 
187G-187G. 
l SíG-n1áig. 

31. Cfyó,qyszertár a „llfagyar kol'ouúhoz" Nánáson. 

Szellemi N. alapitotfa 
ICoYács Lajos . 

183'.l - ? 
? - 111áig. 

35. Gyógyszertár a „Fekete sashoz" Xúdwlvaron. 

Valkó János alapitotta . 
1'auát·s J áuos . 

18,13-1880. 
1880-rnáig. 

86. Gyógyszertár a „Rmnénylwz" Hadházon. 

? ? alapitotta 
Sztempák Antal . 

Gondnok: Szacsvay Ede 

1847-? 
1877-máig 
1881-máig. 

37'. Cfyóg11szertár a „lliegváltóhoz" H.-Doroglwn. 

Muzsik Antal alapitotta 
Fazekas Antal 
Kovács Sándor 

1855-? 
1877-? 

?-1náig. 

38. Gyógyszertár a „ Szentluíromsághoz" JJalmaz- Ujvúroson. 

Liszkay Ferencz alapitotta 
Tauffer Károly 

1855-1879. 
1879-máig. 
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39. Gyógyszertár a .Megváltóhoz" Püspök-Ladányon. 

Místét Antal alapította . 
Hagen Sándor 

1861-1871. 
1871-máig. 

40. Gyógyszertár az .Isteni gondviseléshez" Földesen. 

Kranczly Ferencz alapította 
Zlotzky Mihály . 

1863-? 
1873-máig. 

41. Gyógyszertár a „ Gondviseléshez" Kabán-

Honáth Kálmán alapította 1875-máig. 

42. Gyógyszertár az .Isteni gondviseléshez" Csegén. 

Kardos Géza alapította . 1875-máig. 



VI. 

DEBRECZENBEN, BIHAR- ÉS HAJDUMEGYÉBEN 

LÉTEZŐ 

GYÓ GY S:Z:ER TÁRAK C:Z:IMEI 
ÉS 

' JELENLEGI TULAJDONOSAINAK NEVSORA 

GYÓGYSZERTÁRAK FELÁLLITASA SORRENDJÉBEN . 

.. „~"'·· 
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VI. Debreczen, Bihar- és Hajclu megyékben létezö gyógy-

So1·sz:.lu1 

1 
II 
JII 
IV 
y 

YI 
Vll 
VIII 

IX 
x 
XI 
Xll 
Xlll 
XIV 
xv 
xn 
XVJI 
XVIII 
XJX 
xx 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIY 
XXY 

XXYI 
xxvrr 
XXVIII 
XXIX 
xxx 
XXXI 
XXXII 
XXXIII 
xxxrv 
XXXY 
XXXYI 
xxxvrr 

XXXVIII 
XXXIX 

XL 
XLI 
XLII 

Lakhely !
--Lakos- - -A~yógyszertár czime 

szám*) 

Debreczen 

" „ 
" 

„ 
" 

Nagy· \í ti rad 

)J " 

" :1 

" " 
)l 11 

" " Szalouta 

" Székely hiti 
Belényes 
i\Tnrgittn. 
Derecske 
Berettyó-Ujfalu 
e1esd 
11.-Diószeg 
fa·-Mihálytalrn 
Nagy-I1éta 
Nngy-13njo1n 
'l'enke 
Mező-Keresztes 
Sarkad 
füs-Marja 

Ifojdu-IJüsziirmt'ny 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" Szolioszlú 
N<lIHÍ:' 
Núdudvar 
Hndh:iz 
J)orogh 
Halmaz-Ujvár. 
Püspök-Ladányi 
Földes 1

1 

I\abn. 
Csege 

4G, 111 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 12,333 

" 3917 
3105 
3D83 
7334 
57GO 
1300 
57711 
357'1 
5c1J4 
351D 
2RD7 
28GH 
7BS3 
19() 1 

1 D.~os 
" 12,2G9 

18,lDS 
7870 
702,J 
82!G 
0181 
7830 
4540 
5745 
3107 

II. JID e h r e 

:i Arany angyal u 

11 Arany egyszarvú u 

"Nap" 
11
i\Iagyar korona(( 

11
I\igyó': 

1
,I<'ehér llattyu u 

n ;vJegvúltó'( 
:1Ilc1nénység 1

: 

l!D. a1 i 11 a 1· 

„Arany kereszt~ 
r,Ctrüntit ahua'1 

n l'd11gyar korona" 
nAranysas•t 
:
1
()roszhín'1 

nSzent Ltlszló 1
: 

i: ~Iagyar korontL" 
"ne1nény" 
11
Sznrvas(! i 

11 E:igyó" 
1
1 

n,:\rany szarrns:' H 

:illen1ény
11 

1.','i' 
:: <3róf Széchenyi István'~ 
:iltenu.1ny(: \

1 „Hajnal" 
:11\rany sas(1 

n i\Icgvúltú u 

n Sz cn th <l ro111s1íg" 
11 )) 

.. Szent Istvfü1 kin\ly" 
;;\

1 éllangyal" · 
„i\Iegvá\tó(' 

Ji.BJI. fii a J t1 11 

nArnny sas 1
: 

11 
i\Iagyn r korona u 

11 Gondvbclés" 
„l\Iagyar korona t: 
11
l<'ekete sas•: 

ll ne111ény(l 
:: l\Ieg:viil tó 1' 

11 Szentluíron1stig11 

11 l'degvál tó" 
.. Gróf Teleki Lószló" 
;; G ondvisclés" 
„Isteni gondviseléslt 

-:i) 1\.1nagyar korona orszú.guinak IIelységnévttu·{thú\ l~ollerffy 1Iihály 1877. 

l 

,. 

' 1 
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szertárak czime és jelenlegi tulaj clonosainak névsora. 

l
'I. Feh~llitási 11. Jelenlegi lulaJ"donos neve 1 Birtok.osa? év 

1 cve I' ota 

1lczen 

11 1707 11 Örvényi Ottó 1871. Aug. 1. 
. 1772 11 Dr. Hóthschnek V. Emil 18Gfi. Jan. 1. 

f 1803 i! ~Iur;1közi ~üiroly_ . 18' 8. 
'i 1807 I •. ' Sz1lngy1 Peter i\l!haly l8fiü. Nov. 1. 
, 1812 1, i\lihálovics István 1871. Sevt. 31. 

1

, 1813 1'.· Tarnússy Károly 1 ~31. Máj. 1 n. 
1 18-13 I' Göltl Nándor ISJ"i7. Nov. 28. 
1 18GS :·, Yecsev Viktor 18G8. Nov. 1. 

11 11 J ... e g y e 
1742 IIering Sándor 
17GO Görci Gyárfás 
179:! Nyiri (1yörgy 
17US i\lolrn\r Lajos 
181!1 Hatsek N. 
185G Ji:n1ber i\Ianó 
18'10 l(öiJling József 
1871 l 1odhrnczky Ferencz 
1800 l.'.cnknt Mihály 
1805 < >rlei l\ároly 
11325 Horváth Istvím 
1832 l~cliciny I~'erenc7. 

183[, 1'nnuiss·y Géza 
1837 Kocsis József 
1838 Yadnv István 
1842 i\látray István 
1848 Wéber Sándor 
1848 ifj. lllezcy Lajos 
1855 Szentiványi Súndor 
1859 1'1aYeczky Sándor 

1~78 .• fon. 1. ., 
1snü. 
1 S78 Jnn. 1. 
1881. 

? 
? 

IS7.l. 
1872. 

'! 
1Sf>7 .• Tan. 1. 
1R74. 
1881. Sept. 10. ., 
1879. 
l S56. Sept. G. 
18,18. Máj. !. 
1879. ;\Jáj. 7. 
1878. i\lúj. 28. 
18G3. Aug. 1. 

Jegyzel 

titkár 

pénztárnok 
elnök s igazgató 
könyvtárnok ' 

nHísod titlnir 
ir!.;;tlma• n·111li ffo:;yú")"

~:„rC.•l 

alelnök 

1859 
1865 

Trnjánovlcs Agoston 
Balsay László 

1859. l\lürt. 24. aligazgató 
? 

m e g 
1828 
1871 i1 

1831 
1832 
1843 
1847 
1855 
1856 
!Sül 
i SG3 
1875 
1875 

y e 
Ilay Lajos 
Gní.zli IJajos 
Trocs1\nyi Imre 
l(orücs I,ajos 
rrnnács Júnos 
Sztemp<ik Antal 
I\:ovűcs Sándor 
Tauffer Iü\· oly 
llúgen Sündor 
Zlotzky ;\lihúly 
Horváth füihrn\n 
I\nrclos G ézn 

187G. 
1881. Jan. 1. 
l 87G. 

') 

1880. Jul. l. 
') 

'? 
1879. Scpt. s. 
1871. Apr. 4. 
1879. Jan. 1. 
1875. Nov. 7. 
1875. 

i 
i 
1 

'I 

'I 

1 

.l 



III. RÉSZ:. 

VII. Nckrolog a „dcbreczcni gyógyszerész testiifel" mcgala· 

kulása óta el!tmryt tagtársakról. 

f/711. f{önyvtá1jegyzék a !tasználati alapszabályokkal. 

IX Pénztári kimutatás. 

X. Fiigge!ék: „dcbreczmi"- „dcbreczen-bi!tarmegyci g)•ógy

szerész tcstiilct" és „az által. magy. orsz. gyóg)•sz. egyltl" 

alapszabál:J1ai. 
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VII. 

Ne k r o 1 o g. 

„A debreczeni gyógyszerész testület" megalakulása óta. elhunyt 

tagtársalcról. 

Ha a jelenben élő tagtársak mükücléséről szükségképen mcgfrellett 

emlékezni, méltányos és igazságos, hogy azokról, kik egyletiinknek nem 

kevésbé voltak buzgó tagjai, sőt annak létesitésekor úttörői, de immár 

közülünk elköltöztek, -- szintén megemlékezzünk; s ha müködéseik és 

azok által elért eredményeknek, mik később testületiinknek javára Yál

tak, nem szentelhetünk hosszas leirásokat, cle legalább rövid életrajzot 

adni róluk a testület kegyeletes kötelességének tartja és minden tagtárs 

üsmerve: „memento mori" és tudva, hogy minden a mi van, annak kö

szöni lételét a mi volt, szívesen fogja velünk mondani „ béke ham vaikra ! " 

Az elhunytak hátramaradt családai felkérettck e végett, dc fájda

lom! még itten is azon általános közönyösséggel kellett találkozni, mint 

a gyógyszertárak története megírásánál. 

Igy tehát csak kikről sikerült adatokat szerezni, lehetett életraj

zulmt megírni. 

1. Liszka János szül.? - t ?. 

i\Iinthogy sem halála be nem jelentetett, sem Wb bs7.öri kérelme -

7.éseim daczára nem tudtam életrajzi adatokat szerezni, nem is írhatok 

róla semmit; - csak annyi van tudrn hogy N.-Vánulon Bcrcsinszky 

Károlynál egész a tcnkei gyógyszertára folállitásáig conditióskodott, és 

meglehetős magas kort ért el. 

2. Soltész JVlihály szül.? -t 1871. 

Nagy-bajomi gyógyszerész. Elhunytáról egyletünk az 1871-ik évi 

május hó 13-rin tartott közgyülésen értesült, hol nagybajomi lelkés7. 

Tóth István tudósító levele felolvastatott, minek folytán Bercsinszky 

GYÓGYSZ. TÖRT. 12 
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Károly alelnök megbizatott, hogy a gyógyszertárat az elhunyt nővére 

Soltész Petronella k. a. javára kezeltesse. 

3. Tamássy Ödön 1833-f 1873. 

Született 1833. Deczernber 17-én Debreczenben, atyja Tamássy 
György ez idő szerint az „ Arany angyal" czimü gyógyszertár tulajdo
nosa volt Debreczenben, róm. lrnth. 6 gymn. osztályt végzett a debre
czeni kath. gymnasiumban, gyógyszerész gyakornokságát 1848-ban 
kezdé J:ísz-Apáthiban, ennek bevégeztérel Debrcczcnbcn, Tiszolcz, 
Jolsva, N.-Károly, Pest, Losoncz és N.-Kanizsán segédeskedctt; egye
temi oklevelet Pesten 1859-ig érben nyerte, atyja gyógyszcrlárát 1864-
dik évben vette át, melyet ez allmlommal a jelenlegi helyére :ít is köl
töztetett s birta 1871-ig, a mikor azt Ürrényi Ottónak eladta, ő maga 
pedig betegeskedvén, visszavonult, s mint nőtelcn ember 1873. aprilis 

24-én meghalt. 

4. Róthschnck Károly szül. 1806. - t 1873. 

Született i\'farosvásárhelyt ! BOG, aug. 28-án r. kath. szülőktől, os
kolái dicséretes bevégezte után, - a marosvásárhelyi ref. collegiumban, 
az "érdem könyv- "be .a kitetsző jóknak száma közé be kellett, hogy igtat
tassék," - a gyógyszerészi pályára adta magát, rnég pedig elég nehéz 
köriilmények között. A gyakornoki vizsgát Balázsfalván nagybátyjánál 
Schieszl Györgynél tette le 1823-ban, Erdélyben nehány évi conditiózás 
után, oklevelét Pesten 1828-ban nyerte. Ezután Temesvár, Nagy-Várad, 
Kassa s Dcbreczenhen huzamosabban conditióskodott, Debreczcnben 
megis házasodott, nőül vévén Fettcr Emiliát 1840-ben, miután már 
előbb engedélyt nyert egy gyógyszertár felállítására Ujfehértón 183 G
ban. Gyermekei neveltetését azonban szívén hordozandó, nagyobb városba 
törekedett s e miatt a mfü·-Ujfchértón a gyógyszertár mellett virágzás

nak indult gazdálkodását is abba hagyva, Debreczcnbe költözött, nwg
vévén ottan a czegléd utczai gyógyszertárat, melynek 1846. Február 28-án 
birtokába is lépett és annak 20 éven át a legnagyobb erélylyel és oda
adással jó hírnevet vívott ki. A "de br. bih. megy. gyógysz. test." ala
pi tó közgyülésén l SG6-ban mint „korelnök" szerepelt, és egyszersmind 

ugyanakkor a gyógyszerészettől visszavonult. 
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Folytonosan értékes szakkönyvek beszerzése által magát minden
kor a tudomány szinvonalán tudta fentartani. Nélkülözések közt lefolyt 
ifjuságát önszorgalmából teremtett biztositott jövő követte ugyan, de 
azt nem élvezhette oly háboritlanul, mint megérdemlé vala. Hü nejét és 
gyermekeinek jó anyját már házassága 6-ik évében elveszté s maga is 
nemsokára éveken át lappangó betegséggel kezdett küzdeni, mi agg
korát öröm helyett, minden kedélyessége mellett is csak keseriiséggel 
tölté el s legfeljebb is megnyugYásul szolgált, hogy gyermekeit általa 
teremtett jó sorsban hátrahagyrn tudá. 

Fiának Emilnek gyógyszertárát 1866-ban átaclta s leányát :Máriát 
még 1860-ik évben nőül adta Szepessy Antal debreczeni kereskedőhöz. 
Maga pedig szerető gyermekei közelében ugyan, de külön lakott hol 
utóbbi időkben sulyossá vált betegsége folytán örömtelen életét gyerme
kei karjai közt 1873. Julius 22-én reggel 4 órakor befejezte. 

5. Kubovics István szül. ? - t? 
l~letrajzi adatokat nem lehetl'én szerezni, lásd: a derecskei gyógy

szertár történetét, meghalt körülbelől 187 4-ik év tavaszán. 

6. Beszédes János szül.? - t 1876. 

Életrajzi adatokat nem lehetvén beszerezni, (lásd: a szoboszlói 
gyógyszertár történetét,) meghalt 1876. april 14. s ugy emlékezem 
hogy mielőtt Szoboszlón a gyógytárat megvette, már Esztergomban 
volt gyógyszertára. 

7. Bercsinszky Károly szül. 1820. - t 1876. 

Született Kassán 1820. aprilis 18-án hol középtanodai s bölcsé
szeti tanulmányait is végzé. 1834-ben lépett Gönczün mint gyakornok 
a gyógyszerészi pályára. Kassán a szakbeli képzettsége miatt jó birnevli 
Svarcz vezérlete mellett segédi minőségben lőn alkalmazva, utóbb T.
Ujlakon, - mig 183 9-ben a pesti egyetemen oklevelét elnyerte, 1841-ben 
Nagy-Váradra jött. hol Schwachhoffor István gyógyszertárában mint 
okleveles segécl oly tevékenységet fejtett ki, hogy a nevezett gyógy
szerész müvelt lclkü leányát Karolinát 1845-ben Május 12-én nőül 

nyerte. Ugyanazon évben Kovács Józseftől gyógyszertárát megvette, s 
ámbár nem nagy örökségi összeget fektethetett az üzletbe, dc igyekcze-

12* 
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téve! minden nehézséget legyőzött, és igy csakis vasszorgalma s alapos 
képzettségének tulajdonítható, hogy önálló s független állást vivlmtott 
ki magának. 

i\Iint hazafi, !1011iíhoz szeretetének egész heYével ragaszkodott, mit 
a szabaclságharczának viYásárnil azzal is tanusitutt, hogy a Zaránd me
gyéllen nyugtalankodó dnló oláltok megfékezésére kiküldött nemzetőrök 
közt mint tizedes helyt foglalt; mely alkalommal Vaskó-tól a király
húgói vonalon bajtársaim! gyalog átkelvén, halálthozó hctegségének 
első jelét észlelte a lieállott Yérköpés által. l\Ieghalt 1876 .. Junius 9. 

Övéi s kik vele közelelibi viszonyllan voltak, llennc a rokonszen
ves szelid férfiut, szercteteljes atyát, őszinte barátot a nemes kelllü em
liert, a feledhetetlen jellernü honpolgárt, erényei, munkássága és minden
ki iránt tanusitott előzékenysége miatt tisztelték és szerették. Azonllan 
hosszura kellene nyujtani ezen életrajzot ha niindazon érdemektől, mi

. ket szerzett, megalmrnitnk emlékezni. 
Tanuskodik erről s fennen hirdetik az utókomak „a biharmegyei 

orvos gyógyszerész és term. tud. egylet," valamint „az ált. magyaror
szági gyógyszerészek egyletének" évkönyvei, de különösen és lcginkúllu 
a „debr. bih. megyei gyógysz. testület" jegyzőkönyrni, mely testület
nek megalakulta óta mint lelkes és ügybuzgó alelnöke áldtlsosan mükö
dött,, s épen ezen érdemek elismeréséiU ohajtotta testiilctfmk, arczképe 
melléklete által, a kegyelet adóját némileg leróvhatni. 

8. Jellalcovits Károly szül. 1823. - t 1876. 

Született 1823. aprilis 13-án ZűgráulJan. l\Iár zsenge if]us(tgfrlmn 
kir(tló előszeretettel viseltetett a tudományok különféle ágai iránt. Sze
rény anyagi viszonyok között élii szülei, csakis áldozatok árán rnlának 
képesek szellemi kiképeztetését előmozditani. Alapismereteit sziilö Yá
rosában nyeré, melyeket csak akkor egészitc ki, midőn fürndozásainak 
eredményét teljesedve látta, midőn 18'1'1. okt. l 0-én Bécsben az irgal
masak rendjébe lépett. 

Az 1848-iki forrongás, mely az egész monarchiának uj színezetet 
kölcsönzött, nem kis befolyással rnlt az ő lelkére is s a rend nagynevü 
főnöke Hreschich Yitus korán i-ette észre benne a magasra törő szelle
met s módot nyujtott neki azt üdvös irányban érvényesithetni, 1848-llan 
Egerben az irgalmasok gyógytárúban mint gyakornok mlikö<lött, 10 évi 
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szorgalmas tanulás után 1858-ik évben Bécsben oklevelet nyert, minek 
folytán a nagyváradi irgalmasok gyógyszertárának kezelésével bizatott 
meg s azt egész 1870-ik évig, tcluit 12 éven át kitartó szorgalommal 
kezelte. Ekkor érdemei elismeréséül a házfőnöki díszes állással tiintet
tctett ki, mely hivatal őt kormányzatra rendtársai fölé helyezé. 

Keserü tapasztalatok és sulyos megpróbáltatások megtörék végre 
erejét sulyos betegség szegezé ágyához, melyet számos jó barátai 
és tisztelői környeztek, 1876. augustus 15-én bekövetkezett halála
kor is. 

!!. TVöl/Jel Sándor szül.? - i" 1876. 

Született rnlószinüleg Pozsonymegyében Bazinban, hol atyja ekkor 
gyógyszerész volt., eleinte füszerkereskellés tanuláshoz kezdett, dc ké
sőbb a gyógyszerészetre adta magát, oklevelét Bécsben J 8G3-ban 
nyerte, atyja gyógytárát N.-Szalontán 11 éven át kezelte, s midőn azt 
1876. novemb. 12-én eladta volna, ő maga már harmadnapra az az 
1876. Novemb. 14·én meghalt. 

10. :Molnár József szül. 180ű. - i" 1879. 

Született 180G. Dcczcmber 21-én Krizslicen (Cschorsztígba,) atyjtt 
ugyanott esperes volt, anyja Szloboda Rozália. - Iskoláit J\fodorban 
végzé a hol 1823-ban Keller gyógyszertárában gyakornokká lett, ez
után Aradon segédeskcdott, oklevelét a pesti egyetemen 1830-ban 
nyerte, s ezután Budán, Aradon, N.-Yáradon volt conditióbau. Utóbbi 
helyéről Kovács gyógyszerésztől ment ki Berettyó-Ujfaluba, hogy ott 
183 6. Május l-én a gyógyszcrtárnt, melyre engedélyt nyert fclállithassa. 
- Itteni lakása alatt nőül vette 183 7. Október 12-én Haan János 
B.-Csabai cv. lelkész leányát Vilmát. - 184G. Junius 30-án átvette 
N.-váradon a Schwuchhofter István gyógyszertárát, miután előbb a ma
gáét, ennek segédje Kalirndának eladta, a házat is megvévén hol a 
gyógytár létezett, gyógyszertárát egész 1879. Január 14-én bekövet
kezett haláláig nagybuzgósággal kezelte. Nagy-várad városánál huza
mosabban bizottmányi tag rnlt, és általános jótékonysága miatt közsze
retetben részesült. 
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11. Nagy Károly szül.? - t 1880. 

Életrajzi adatokat nem lehetvén beszerezni, lásd: a H-büszür
ményi gyógytár történetét és az "ált. magy. orsz. gyógysz. egy!." 1880. 
l\'Iájus 29-én tartott küzgyülésc jegyzőkönyvét. 

12. Valkó János szül.? - t 1880. 

Életrajzi adatokat nem lehetvén beszerezni, lásd: a nádudvari 
gyógyszertár történetét. 



VIII. 

Könyvtárj egyz ék. 

Alapsznbályok a. „debreczen-bilmrmegyei gyógyszerész testület" könyv
tríra használatára. 

A könyvtárnolrnt illetö utasit:ísok: 

„ A debr.-bihannegyei gyógyszerész testület alapszabálya." 1866. IX. §. 

1. A könyvtárnok a könyvek megőrzése s rendben tartásáról gon-

doskodik. 
2. ő a könyveket téritvény mellett kiadja a társtagolrnak. 
3. A folyóiratok körözéséről gondoskodik. 
4. A megvett és máskép szerzett könyvekről rendes jegyzőköny

vet vezet. 
ú. A köröztetendö folyóiratok minclen füzetére, azon rend szerint 

ii:ja fel a társaságok neveit, mely szerint a folyóiratoknak köröztetniök 
kell, és ha a meghatározott idő alatt a folyóiratok vissza nem küldct
néuck, tisztében 'áll megvizsgáltatni kinél maradtak cl. 

6. Szorgos goudjltllan áll, hogy a könyvtár az esztendei vizsgálás 
alkahn{wal, rendben és jó karban találtassék. 

11. pont. „A clebreczen·biharinegyei gyóqyszerész testület" 1869. szep-
tember 7-én tartott közgyüléséböl. 

A) Minden tagtárs választhat könyvet és kikérhct. 
A szállítás kinek-kinek saját költsége. 
A könyv megtartlrntási ideje kisebb munkánál 14 nap, uagyobb

míl 30 nap. 
B) Ezen idő alatt küteles mindenki a kért könyvet visszaküldeni, 

- s ha szüksége van rá, ujra kiYehcti a kitiizött határidőre. 
C) Bárminémii kár vagy valamely könyv cgyrészének clveszitésc, 

kötelezi az illetőt az egész munka megtérítésére. 
D) Könyvtárnok köteles azokrül pontos jegyzéket vezetni, hogy 

szükség esetén tudja a hiányzót hol keresni. 
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„A debreczeni gyógyszerész testület" alapszabályai. 

l. §. A testület czélja. 

A testület czélja: a gyógyszerészek egyesülése és egyetértése, a 
gyógyszerészi kar belső ügyeinek szorgalmazása, minden ezeket illető 

terhek könnyitése, a gyógyszerészek magasb kiképzése és a gyógyszeré
szet hazánkbani tökéletesítésére egész kiteijedésében. 

2 §. A testület tagjai, jogai és kötelességeik. 

Debreczen szab. kir. városban lakó minden gyógyszertár tulajdo
nos, ugyszintén a gyógyszertárak bérlői és gondnokai, mig a nevezett 
városban gyógyszertárt igazgatnak, valóságos tagjai a testületnek, egy
szersmind észak Biharmegye kebelében létező minden gyógyszertár 
tulajdonos, bérlő és gondnok lehet valóságos tagja a testületnek. 

3. §. 

A testület minden tagjának joga van czélszerii javaslatokat tenni 
és minden tag kil'étel nélkül egyenlő szavazattal bir, kétes esetekben 
golyózás és általános többség határoz. 

4. §. 

Minden tag egyenlő joggal használja a hirlapolrnt, könyveket és 
gyüjteményeket és egyenlő joggal részesülcud, jövőben szerezhető java
dalmakban is. 

5. §. 

A gyógyszertárak tulajdonosai, bérlői vagy gondnokai köteleztet
nek valamely nyilvános gyógyszertárnak átvételekor azt a testület 
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elnökének tüstént bejelenteni, magát a testületben taggá avattatni, a 
testület szabályait aláírni s a felavatási díjt befizetni. 

6. §. 
A gyógyszertárak tulajdonosai, bérlői vagy gondnokai kötelezik 

kölcsönösen magukat, mint az magát61 érthető, barátságos egyetértés
beni élésre, s ha mégis azonban valaki közülük tagtársától valamely 
módon rövidséget, keserüséget vagy sérelmet kényszerülne szenvedni, a 
szenvedő azt az elnöknek jelentse be, ki rendelkezzék, hogy az előke
rekedett bajos ügyet elintézze. Azon esetre, ha barátságos uton nem 
sikerülne a bajos ügynek elintézése s ismétlések esetében, a bajos ügy 
nyilvános ülésben vitattassék meg, sőt szükség esetén a testület köte
leztetik a vádlott ellen törvényesen fellépni. 

7. § . 
.Minden tagtárs, lm gyülésbe meghivatik, s elhárithatlan almdá

lyok nem forognak fenn, a határozott órára pontosan jelenjék meg, 
akadályoztatása esetében pedig az elnököt előlegesen értesítse. Minden 
testületi gyülésen a tagok nagyobb részének jelen kell lenni. 

8. §. 
Szükséges, hogy minden gyógyszertár igazgatója, ha segédet fogad 

fel s bocsát el, ha tanitványt akar felvenni vagy szabaditani, ezt az 
elnöknek kellő mód szerint bejelentse; nem is szabad neki bármi ürügy 
alatt a segédtől a bizonyság levelet megtagadni. Ezen bizonyság levelek 
az igazság szerint lelkiismeretesen fogalmazandók és az elnöknek jegy
zőkönyvbe iktatás s aláirás végett által adandók. 

9. §. 
Minden ifju, ki magát a gyógyszerészetre szenteli, érettebb kant, 

feddhetlen erkölcsü, elegendő testerővel bíró, legalább is első osztályu 
érdemsorral gymnasiumot végzett s a magyar, német és latin nyelvek
ben jártas legyen. A gyógyszerészet tanfolyama három évre van ha
tározva. 

10. §. 
A tanitYáI1yok a testületi lakban az elnök, az illető föorYos s egy 

a tanitvány által választott gyógyszerész által főnökük jelenlétében 
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megvizsgáltatnak, a gyógyszerészet és gyógyrendelmény, gyógyszereszi 
könj'l'Vitel, gyógyszerismetan, gyógyszerészi tönénytudomány és gyógy
szer árszabályból. Azon esetben, ha a növendék a vizsgálók kivánságá
nak meg nem felelne, a vizsgálók határozzák el, mennyire hosszabbit
tassék az ifjti tanitvány tanideje; ha pedig a tanitvány tudomása és 
képességének elegendő bizonyságát adta, akkor a megvizsgált bizonyit
ványt nyer: .jó, vagy igen jó" érdemsorral, mely tanitója és minden 
vizsgáló által aláiratik. A felszabaditási dij következő: a főorros ur 
részére egy drb cs. k. arany; a testületi pénztár részére egy cs. kir. 
arany. 

11. §. 

A felmondás a gyógyszerészi gondviselőkre nézve három hónap, a 
segédekre nézye 6 hétre van kölcsönösen határozva. 

12. §. 

Segédet ugyanazon városban, melyben szolgál, előbbi főnöke meg
egyezése nélkül, 3 hónap eltelte előtt senki fel nem fogadhat. 

13. §. A társ·11lat jövedelmei. 

a) Femílló gyógyszertárnak megvétele rngy ujnak megnyitásakor 
fizet a tulajdonos bekeblezési dijjul: Debreczenben 20 frtot, vidéken 

10 frtot. 
b) Minden gyógyszertár bérlő fizet a bérlés kezdetével 10 frtot, 

vidéken 5 frtot. 

e) Minden gyógyszertár főnöke évenkénti járandóságokat vagy 
segédpénzeket fizet a segédek száma után, még pedig minden segédtől 
5, és minden gyakornoktól 2 frtot. 

d) Ezen 5 forintot köteles minden gyógyszerész fizetni, ha segé
det és gyakornokot nem tart is. 

e) A tanitványok beiktatásakor egy aranyat és felszabaditásakor 
ismét egy aranyat fizetnek. 

f) Ezen dijjalrnt mimlen tagtárs Január hóban köteles lefizetni, ha 
mégis rnlamely tagtárs a kötelezett dijjakat az elnök felszólitására egy 
hónap multa utún is vonakodnék lefizetni, a dij kétszerezett fizetésére 
lesz köteles, mire sziikség esetén törvény előtt fog szorittatni. 
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14. §. 

Az ügyek vitelére van a tcstiiletnek egy elnöke, kinek Debreczen
bcn kell laknia, ki egyszersmind könyvtárnok is, egy jegyzője, ki egy
szersmind pénztárnok is, ezen hivatalok tiszteletbeliek és fizetésnél
küliek. 

15. §. 

Ezen hivatalnokok egy közg-yiilésben választatnak és évenként 
ujittatnak. 

1 G. §. 

Ha azonban itlőközbcn az elnök rneghaláloznék; ennek helyébe tt 
lcgküzclebbi nílasztúsig a legidősb debreczeni gyógyszerész lép, a 
jegyzői hivatalba pedig a legifjabb gyógyszerész. 

17. §. 

N cm szahad a tagtársak közül bárkinek, a testület elé tmjeszteudő 
fontos okok nélkül, a bizodalomadta hirntalt elmellőzni, ragr letenni. 

18. §. 

A gylilésck kétfélék: n. m. küzgyiilések és helybeli tanácskozmá
nyok. A küzgyülés ércnként egyszer, vagy szükség esetében többször 
is tartatik. A helybeli ta.nácskoznninyok minden hónapban egyszer, dc 
lm a szükség kiránná, többször is tartathatnak. 

1 9. §. 

A kiivctkező ügy könyvek rendezendők: 
1. Y étel jegyzőkönyY. 
2. AnyakönyY. 
3. Tárgyalási könyv. 
4. Pénztárkönyv. 
5. Könyvnapló. 

20. §. 

Több gyógyszerészeti folyóiratok és könyvek szercztessenek és ké
sőbb meghatározandó mód szerint a tagok száma szerint köröztessenek. 
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21. §. Az elnököt illető utinutatás. 

Az elnöknek joga van a körülmények szerint küzgyülést vagy 
helybeli tanácskozmányt összchirni. 

22. §. 

Felügyel ő, hogy ugy a jegyző, mint a testületnek más tagjai kö
telességeiket szorosan teljesítsék, a rendszabályokat s szerződéseket 

pontosan megtartsák. 

23. §. 

Ő utall·ányoz a testület által meghatározott minden költséget a 
pénztárnolrnál; dc joga is van üt p. frtig magátöl rendelkezni. 

24. §. 

A gyülésekben ügyel a csend, illedelem és egyetértés fentartására. 

25. §. 

Ha a tagok által az ügyek és ezeknek tárgyalása iránt rnegkér
deztetik, mindenkinek szerényen y{tlaszt adni tisztében áll. 

26. §. 

A hatóságok rendeleteit rétclük napja feljegyzése mellett sajátke
züleg láttomozza, a Yételjegyzőkünyvbc beiI:ja és azonnal kürözteti, 
ennélfogva a Yételjegyzőkönyret és az anyakönyret ő vezeti. 

27. §. 

Minden gyülésbcn és tanácskozmányokban jelentést tartozik tenni, 
mi történt légyen időközben és mint sikcresittettck a korábbi hatá
rozatok. 

28. §. 

Fel rm1 hatalmazva a hatóság részéről kivánt kiküldést, ha ez a 
küzgyiilésig cl nem halasztathatnék: végrehajtani vagy tiszttársai vala
melyike által végrehajtatni, miről azonban a legközelebbi gyülésben 
jelentést tenni tartozik. 
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29. §. 

A keblezcti jö1·edelnll'k szorgos behajtásáról gondoskodik, ugy
szintén az orvosok kihirdetéséről. 

30. §. 

Az elnököt távollétében a legidősb debreczeui gyógyszerész he
lyettesíti és a testület ügyeiről gondoskodik. 

31. §. 
Az elnök kötelességében áll az egyes tagok jaráról gondoskodni, 

ha tehát például valamely gyógyszertár tulajdonosa hosszu nyavalya 
által gyógyszertára viselésére tehetetlen lett: az elnök a gornlvisclésbcn 
részt vecnd és minden kitelhető módon őt scgitendi. 

32. §. 
Ha rnlamely gyógyszertár tulajdonosa meghal, az elnök kötelez

tetik, az elmaradott özvegy és árrák ügyeit tanácscsal és tettel előmoz
dítani és a gyógyszertár kezelésére addig felügyelni, 111ig a g) úgyszcrtár 
kezelése alkalmas gondviselőrc bizatik. 

33. §. A jeyyzőt illető utmulatás. 

A jegyző a tárgyalási jegyzőkönyvet és rendes leYéltárt kezeli. 

34. §. 

A gyülésekbcn előforduló közléseket, tanácskozásokat, a tárgyalás 
alá vett ügyeket, a hozott liattírozatokat és rcndclménycket hiYcn a 
jegyzőkönyrbc bciktatandja - Szóbeli előadásokat a lehetőségig töké
letesen feljegyez, otthon rellllcscn fogalmazrn leír s az elnöknek által ad, 
ki is a legközelebbi tárgyalásban a fogalmazottat tanácskozás Yégett 
elóte1jesztendi és minden tag által aláiratandja; a jegyző ezt a tárgya
lüsi jegyző könyYbe beiktatja, az eredetit pedig a levéltárba leteszi. 

35. §. 

A jegyző a gyiilésekhcn, a legközelebb tartott g-ylilés jegyzőköny
vét, hangosan és értelmesen felolvassa s a netal(Jn teendő észrcyételeket 
feljegyzi, de általában minden okimtot ő olrns fel és ad elő. 
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36. §. A könyvtárnokot -illető utmutatás. 

A könyvtárnok a könyvek megőrzése és rendben tartásáról gon
doskodik. 

37. §. 

Ő a könyveket téritvény mellett kiadja a társtagolrnak. 

38. §. 

A folyóirntok körözéséről gondoskodik. 

39. §. 

A megl'Ctt és máskrpp szerzett künyYekről rendes jegyzőköny

vet vezet. 

40. §. 

A köröztetendő folyóiratok minden füzetére azon rend szerint 
irja fel a társ tagok neveit, mely szerint a folyóiratoknak körüztctniök 
kell; és ha a meghatározott idő alatt a folyóiratok vissza nem küldet
nek: tisztében áll megvizsgáltatni, kinél maradtak el. 

41. §. 

Szorgos gondjában áll, hogy a könyvtár az esztendei vizsgálás 
alkalmával jó karban találtassék 

42. §. A pénztárnokot illető utmutatás. 

A pénztárnok a társ tagok évenkénti járandóságait nyugtat
vány mellett beszedi s valamely akadály esetében azt az elnöknek 
bejelenti. 

43. §. 

A kisebb kiadásokat ii eszküzli a testület nevében, ezen kiadások
ról azonban az elnököt kellőleg tndúsitván. 

44. §. 

A többi kiadásokat csak a havonkénti tárgyalásokban meghatáro
zandó utalvány mellett intézheti cl. 
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45. §. 

A pénztárnok köteles nem csak minden évben, hanem min
denkor, ha a testület kivánja, a bevételek és kiadások számadásait 

bemutatni. 

Kelt Debreczenben, szab. kir. Debreczen város közgyülése jegyző
könyvének 321-dik szám alatt, 1861. Márczius hó l-én. 

Beör László. 
Tamássy Károly. 
Szilágyi Péter Mihály. 
Róthschnek Károly. 
Muraközy Károly. 
B o r s o s F ere ne z. 
G ö 1t1 F e r din á n d. 



3588. 
1867. 

Sz. kir. Debreczen város Tanácsától 

Tekintetes Tamássy Károly urna/e, mint a Debreczen-Bihannegyei 

gyógyszerész-testület elnökének. 

Helyben. 

A magyar királyi magas Belügyministerium Budán mult hó 19-én 
711. R. sz. alatt kelt intézménye mellett a debreczen-biharmegyei 
gy6gyszerészek testületének megerősített alapszabályait 2 példányban 
megküldötte, ezek egy példánya a városi levéltárba betétetvén, másika 
Uraságodnak a fentebbi intézmény értelmében azon utasítással adatik 
ki, hogy az alapszabályok hiteles másolatát Biharmegye közönségének 
is bemutatni halaszthatatlan kötelességének isme1je. 

Kelt Debreczenben, 1867. évi junius 5-én tartott tanácsülésből 

Papp Ferencz, 
aljegyző. 

polgármester ur hivatalos tárnllétében 

Simonffy Im1•e, 
főkapitány. 



Alapszabályai a debreczen-biharmegyei gyógyszerészek 
testületének. 

I. §. A testület ezé/ja. 

A testület czélja: a szaklJeli tudományok emelése, és önlétök fen
tartása czéljáliól a biharmegyci gyógyszerészeknek egyesülése és egyet
értése, belügyeinek rentlczésc, azok Yégrchajttisának szorgalmazása, 
terheik könnyitése, közyetitése által a hatóságok előtt jogsérelmeik, 
némely kikapások és Yisszaélések onoslása, hiányaik s mindennemii 
bajaik elhárítása, minden ez ideig, vagy ezntán megjelenő rendeletek 
megszerzése, a gyógyszerészet hazánkhani tükéllet~sbbitése egész kiter
jedésében. U gyszintén ezen testület emberiségi s mfts jótékony intézetek 
iránti hajlamát tanusitandó, lm e testületi rendszertől várt dús ered
méuyteljes ·élvezetében leend, s Yagyoui állása azt megengedendi, pálya
kérdések kitiizése, tudományos szakkönyvek hazai nyelvünkre való 
átültetése, nyugdij, segélyző alapitványok sat. létesitése. 

IL §. A testület czimje, tagjai, Jogaik és kötelességeik. 

1. A testület czimje: „Debreczen-Biharmegyei Gyógyszerészek 
testülete," mely czimmel miml a nagyobb, mind a kisebb pecsétjei a 
testületnek cl lesznek látYa, 

2. Tagjai a testületnek Debreczen szab. kir. városában és Bihar
megyében lakó minden okleveles gyógyszerész lehet, azon megjegyzés
sel, hogy a tulaj<Iouosok, bél'lók, rngy gondnokok szarnzati - mig a 
mnködő és képesitett okleYcles segédek - csakis tanácskozási joggal 
birnak. 

3. A tagoknak jogukban áll czélszcrii jarnslatokat tenni, szavazat
képes tagok egyenlő szavazattal birnak, kétes esetekben golyózás és 
általános szavazati többség határoz, egyenlő szavazatkor az eluük döntö 
szavazattal bir. 
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4. ifünclen tag egyenlő joggal használja a 
és gyűjteményeket, és egyenjogulag részesűlend 
javacfalmakban is. 

hírlapokat, 
a jövőben 

könyveket 
szerezhető 

5. A gyógyszertárak tulajclonosai, bérlői vagy gondnokai kötelez
tetnek valamely nyilvános gyógyszertárnak átvételekor, azt a testület 
elnökének tüstént bejelenteni, magát a testületbe taggá avattatni, a tes
tület szabályait aláirni, s a fölavatúsi dijat befizetni, téritvény és nyug
tatvány mellett. 

G. A gyógyszertárak tulajdonosai, bérlői vagy gondnokai és mű

ködő okleveles segédek, kötelezik külcsünöseí1 magokat - mint az ma
g[L!ól érthető - barátságos eg")'etértésheni élésre, ha mégis azonban 
valaki kiizzülök tagtársától valamely módon rövidséget, keserűséget 

vagy sérelmet kényszerülne szenvedni, a szenYedő azt az elnöknek 
jelentse he, ki rendelkezzék, hogy az elökcrekedett bajos ügyet elin
tézze. - Azon esetre, ha lrnrátságos uton nem sikerülne a bajos ügy
nek elintézése - ismétlések esetében a bajos ügy nyilvános ülésben 
vitattassék meg - a testület köteleztetik a vádlott ellen törvényesen 
is fellépni, az elmarasztalt fél azonban köteles a költségeket Yiselni, 
mit, ha önkéntesen nem teljesitenc, az rajta sz. kir. Debreczen és Nagy
Várad vtÍrosokban bármely hatóság előtt szóbeli per ntján is bevehető, 
lemondván vesztett fél minden további perorvoslásról. 

7. Minden tagtárs, ha gyülésbe meghivatik, s elhárithatlan aka
d(tlyok nem forognak fen, a határozott órára pontosan jelenjék meg, 
akadályoztatása esetében pedig erről az elnököt előlegesen értesitse. 
Minden testületi gyiilésen a tagok nagyobb számának jelen kell lenni, 
távol vidéken lakó tagtársaklrnl pedig, kik akadályoztatásulrnt idejében 
bejelentették, a tartandó gyülés főbb tárgyai irásban tudatandók, hogy 
meg nem jclenhetésök esetében véleményüket irásban beküldhessék. 

8. Szükséges, hogy minden gyógyszertár igazgatója, ha segédet 
fogad fel, Yagy bocsájt el, ha tanitványt akar fölvenni, vagy szaliadi
tani, azt az elnöknek kellő mód szerint bejelentse, nem is szabad neki 
bármi ürügy alatt a segédtől bizonyságlevelet megtagaclni. - Ezen 
hizonyságlernlek az igazság szerint lelkiismeretesen fogalmazandók, és 
az elnöknek jegyzőkönyYIJe iktatás s aláirás végett általadandók, a vi
dékről pedig e czélból bérmentesen bekíildendők. 

9. Minden ifju, ki magát a gyógyszerészetre szenteli, érettebb 
koru, feddhetlen erkölcsii, elegendő testerővel biró, legalább is első 
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osztályu érdemsorral gynmasiumot \•égzett, a magyar-, latin- s uémetnyelvbeu jártas légyen. - A gyógyszerészet tanfolyama három éYre vau határozva, mely semmi feltétel alatt sem rövidithető meg, azonban a vizsgálat elégtelensége a vizsgálók által meghosszabbitható. 10. A növendékek a tani dö folyama alatt egyelőre „A gyógyszerészi tudományok alapvonalai" czimit könyv szerint képeztessenek, s főnökük által mind ama elméleti és gyakorlati isméretek birtokába juttassanak, melyekre egy segédnek rnulhatlanul szüksége van. A tanítványok Debreczenben és N.-Váradon a testületi lakban az elnök, az illető főorvos, egy a tanitvány által választandó gyógyszerész előtt főnökök jelenlétében, - a vidéken pedig a megyei főorvos, a testület egyik elnöke - kinek utazási költségét a gyakornok fedezendi - és főnökük jelenlété,ban vizsgáltatnak meg. - Ezen vizsgálaton előismereti bizonyságot kell tenni a növendékeknek a természet-tudomány minden osztályából, a gyógyszerészeti mii- és müszertanból, a gyógyszerészi torvéuyek főbb pontjairól, a könyvvitelről és a gyógyszer árszabályból. - Azon esetben, ha a növendékek képességüknek elegendő bizonyságát adták, akkor a megvizsgált bizonyítványt nyer , kitti nő" vagy ,kielégitö" érdcmjcgygyel, mely a tanitó-főnük, és minden vizsgáló által aláiratik. Fölszabadulási dij a gyakornokok részérül a főorvosnak egy cs. kir. arany, a testület pénztárába szinte egy cs. kir. arany. 

III. A testület Jövedelmei. 

1. Fennálló gyógyszertárnak megvétele rngy ujnak n1egnyitásakor fizet a tulajdonos bekebelezési díjul Dcbreczenben és_N .-Yúradon 20, azaz husz o. ért. frtot, vidéken 10, azaz tiz o. ért. frtot. 
2. Minden gyógyszertár-bérlő fizet a bérlés kezdetére! 10, azaz tiz forintot, vidéken 5, azaz öt o. ért. frtot. 
3. lVIinden gyógyszertár főnöke é1-enkinti járandóságokat rngy segédpénzeket fizet a segédek száma után, még pedig mindenik segédtől, 5, azaz öt, - és minden gyakornoktól 2, azaz két, - az okleveles rniiködö segédek szintén 2, azaz két frtot o. ért.-ben fizetnek. -1. Ezeu öt frtot o. ért.-1.Jen köteles minden gyógyszerész fizetni, ha segédet és gyakornokot nem tartana is, vagy lrn csupán gyakornokot tart. 
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5. A tanítványok beigtatásakor egy aranyat, és fclszabaditáskor 

ismét egy aranyat fizetnek. 

6. Ezen dijakat minden tagtárs J annár hóban köteles lefizetni, ha 

mégis valamely tagtárs a kötelezett dijakat az elnök felszólitására egy 

hónap multa után is vonakodnék lefizetni, a dij kétszerezett fizetésére 

lesz köteles, - mire szükség esetében törvényesen is fog szorittatni. 

7. A közgyiilés vagy törvény által peres ügyekben a netaláni ki

vetett pénzbirság a testület részére szintén jövedelmét képezi. 

IV. §. A testület belügy rende. 

1. A testület közgyüléseit felváltva Debreczenben és N.-Váradon 

tartja a körülményekhez képest alkalmatos időben évenkint egyszer, de 

rendkivüli esetben többször is, bizottmányi ülések Debreczenben és N.

Vámdon három hónaponként tartatnak, de szükség esetében többször is. 

2. Az ügyvitelre van a testületnek két elnöke, két jegyzője, kiknek, 

egyike Debreczrnben, másika N.-Yáradon lakik; egy pénztárnoka, egy 

könyvtárnoka, kiknek az első elnökkel egy városban kell laknia. Ezek 

mindnyájan választás u~ján három évenkint közgyülésben relativ szó

szótöbbséggel választatnak. -- El nem fogadás esetében uj választásnak 

nm helye. 

3. Ha időközben az elnök meghalálozuék, helyébe uj választásig a 

másik elnök lép, a jcgyzö meghalálozásakor pedig Debrcczenben vagy 

N.-Yáradon lakó legifjabb gyógyszerész veszi e tisztséget át. 

'1. Nem szabad a tagtársak közül bárkinek a testlilet elé terjesz

tendő fontos okok nélkül a bizodalom-adta hirntalt elmellőzni vagy 

letenni. 
5. A gyülésck kétfélék, u. m.: közgyülések és helybeli bizottmányi 

t:u1ácskozmányok; - küzgylilés, mely a f'enncllb nevezett hivatalnokok

ból, a bizottmtínyból, s a többi szavazat- és tanácskozási-joggal lliró 

tagokból áll, érnnkint egyszer, vagy szükség esetében a bizottmány 

mcghaülrozása folytán, mint rendkívüliek tübbszür is tartatik. A hely

beli bizottmányi tamlcskozmányok pedig minden három hónapban egy

szer, de 1H1 a szükség kiv{umá, többször is tartathatnak. 

V. §. Ügylcünyvekről. 

A következő ügy könyvek rendezendők: 

1. "Vétel-jegyzőkönyv" az ügyiratok részére. 

GYÓGYSZ. '.l'ÜUT. 
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2. „ Anyakönyv" inmatriculatio számára, a tulajdonosok, bérlők, 

gondnokok, segédek és gyakornokok részére. 
3. 0 Tárgyalási könyv" a jegyző számára. 
4. „Pénztárkönyv" a pénztárnok számára. 
5. 0 Könyvnapló" a könyvtárnok számára. 
Több gyógyszerészi folyó-iratok, szaklapok és könyvek szerez-. 

tessenek, és később meghatározandó módon a tagok közt körüztessenek. 

Testületi közlönyül ez idő szerint a Pesten megjelenő "Gyógyszerészi 

Hetilap" választatik. 

VI. §. Az első elnököt illető utasitdsok. 

1. Ö képviseli a 0 debreczen-biharmegyei gyógyszerész-testületet" 

kifelé, s kezeli az ügyvitel fővezényletét. 
2. A testület nagyobb pecsétje ő reá bizatik. 
3. Az illető hatóságok által vagy egyéb beküldött iratokat átvé

teli kelttel látja el, s azokról átvételi -- nemkülönben minden kiadott 

iratról - kiadó jegyzőkönyvet yezetui köteles. 
4. Minden ügyeket, melyek a bizottmány egybehivásáig nem na

polhatók el, vagy beltartalmuk azt nem igényli, a legjobb tudomás és 

lelkiisméret szerint maga tartozik elintézni, de azt a közelebbi bizott

mányi ülésben tudtul adni köteles. 
5. A bizottmányt, mely rendesen 3 hónaponkint ül össze, ugy

szintén sürgős esetekben időn kivül is ő tartozik egybehirni. 
6. Rendszerint - mint már fentebb is érintve van - minden év

ben egyszer, még pedig a legalkalmasabb időben, a küzgyiilést akép 

hivja össze, hogy ez a pénztár tncgvizsgálása, s nuís clőn1unkálatok 

tétele végett a bizottm{my e~yik ülésével iisszecssék; sürgüs esetekben 

a közgyülést a bizottmány lrnbirozata folytán időn kivül is cgybchirni 

tartozik. 
7. Minden ülésben elnököl, a bizottmúnynyal n napi rendet meg

határozza, az ülést mcgnyi~ja, és bcz{uja. Jogában áll a szavazást el

rendelni, s ő mondja ki a többség határozatát. 
8. :iYiinden kiadást, melyet a közgyülés vagy bizottmány megha

tároz, a pénztárnokhoz kifizetés végett utalványozni tartozik, dc jogá

ban áll a bizottmány egyik ülésétől a másikig 5, azaz öt forint erejéig 

saját líelátása szerint is rendelkezni, mit a legközelebbi bizottmányi 

ülésben tudtul adni köteles. 
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9. A testlíleti "Anyakönyv" alapján minden évi ülésben, a tulaj
donosok, bérlők, gondnokok, segédek és gyakornokok személyében és 
számában történt változásokat előte1jeszti. 

10. Egy név könyvet tartozik vezetni a gyógyszertárak s azok 
tulajdonosairól, bérlöiről vagy gondnokairól, egyet a segédekről, egyet 
a gyakornokokról, mint a fentebb érintett könyveken kivüli segéd
naplókat. 

11. Felügyel ő, hogy ugy a jegyző, pénztárnok, könyvtárnok, mint 
a testületnek más tagjai kötelességeiket pontosan teljesitsék, a szerző
déseket szigoruan megtartsák, különösen minden tulajdonos, bérlő, vagy 
gondnoknak üzlete - illetőleg hivatala - átvételével, az alap
szabályok, s a testületi kötelmek lelkiismeretes és pontos teljesitésére 
figyelmeztető irat téritvénye saját kezü aláirás végett megküldessék s 
bevétessék, valamint a kebelzeti, s más jövedelmek - a pénztárnok 
ntján - szorgos behajtásáról gondoskodik, ugyszinte az orvosok ki
hirdetéséről s eltávozásáról is. 

12. Kötelességében áll az egyes tagok javáról gondoskodni. Ha 
tehát valamely gyógyszertár igazgatója hosszas betegség által gyógy
szertára gondviselésére tehetetlen lett, az elnök a gondviselésben részt 
veend, s minden kitelhető módon őt segitendi. 

13. Ha valamely gyógyszertár igazgatója meghal, az első elnök 
köteleztetik az elmaradott özvegy és árvák ügyeit tanácscsal és tettel 
előmozdítani, és a gyógyszertár kezelésére addig felügyelni, mig a 
gyógyszertár alkalmas gonclviselőre bizatik. 

14. Az első elnöknek feladata átaljában minden bizottmányi- és 
küzgyülésbcn, előbb az ntolsó ülésnek jegyzőkönyvét hitclcsittetni, s 
ezután minden beadott vagy beküldött tárgyat, vagy más clöjött ügyet 
előadni, s Yégiíl minden lmt:írozatokat lchetség szerint végrehajtani, 
melynek miképcni foganatosításáról a JegküzelelJlJi gyüléshen jelentést 
tenni tartozik. 

VII. §. Vtasitások a második elnököt illetők. 

Azon esetben, ha az első elnök hivatalában btirmi ok által aka
dályoztatnék, annak teendőit átvenni tartozik, s mindent helyette pon
tosan teljesiteni köteleztetik. 

···""I 
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Vlll. §. Utasitások a fegyző részére. 

1. Ő vezeti minden ülésben a jegyzőkönyvet. 

2. Minden szükségelt iratot ő tartozik fogalmazni. 

3. Az iratokat pontosan registrálni, s a testület levéltárát szigoru 

rendben tartani köteles. 

4. Az elnök által re:í bízott levelezést ő viszi; s erről másoló köny

vet vezet. 
5. A folyó ]evezésre a kis testületi pecsét az ő kezére bizatik. 

6. A gyiilésekben a legközelebb tartott iilés jegyzőkönyvét han

gosan s értelmesen felolvassa, s a netalán teendő észrerételeket fel

jegyzi; de általában minden okiratot ő olvas fel s :ill elő. 

IX. §. A könyvüímokot illető ·ttlasitások. 

J. A könyvtárnok a könyvek megőrzése, s rendben tartásáról 

gondoskodik. 
2. Ő a könyveket téritvény mellett kiadja a társtagolrnak. 

3. A folyó-imtok körözésérél gondoskodik. 

4. A megvett és máskép szerzett könyvekről rendes jegyző

l~önyvct vezet. 
5. A köröztetendő folyó irntok minden füzetére azon rend szerint 

ilja fel a társtagok neveit, mely szerint a folyó-iratoknak körüztetniük 

kell, és lm a meghatározott idő alatt a folyó-iratok vissza nem kiildet

nének, tisztében áll megvizsgáltatni, kinél maradtak cl. 

G. Szorgos gondjában áll, hogy a könyvtár az esztendei vizsgálás 

alkalmával rendben, és jó karban találtassék. 

X. §. Utasitúsok a pénztárnok részére. 

1. A testület kiadásait és bevételeit később rncghat:írozandó mód 

szerint a pénztári naplóba pontosan tartozik beigtatni. 

2. A testületnek minden bevételeit, legyenek azok járulékok vagy 

kamatok, nyugta s ellcnnyugta mellett átveszi, azok be nem folyása ese

tében az első elnöknek jelentést tesz. 

3. Az elnölmek minden utalványait ellenjegyzés mellett kifizetni 

t:utozik. 
•1. A testület pónzeirül köztün-ényilcg fclelös. 
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[). A bizottmányi ülésekben számot adni, s ezt a közgyülésnek clii

adni tartozik. 
Xl. §. Utasitások a b izotlmdny részére. 

1. A meghatározott, dc renclkiviili időben is az elnök felszólitására 

összeülni tartozik. 
2. A testület vagyonának előnyös elhelyezéséről gondoskodik. 

3. A lcgczélszerübb intézkedéseket kell tennie, hogy az özvegyek, 

árvák és megbetegedett tagok üzleteire a legnagyobb gond fordittassék, 

s annak végrehajtásában az első elnököt támogassák. 

,1. A testületnek folyó kiadúsairó 1 és más ügyekről szóló előmun

k:ílatokat a közgyülésbeui előte1jesztés végett a testületi hivatalnokok

kal kidolgozni tartozik. 

XII. §. Utasitások a közgyülés részére. 

A testiileti hivatalnokoktól a testület folyó évi miiködése erell

ményéről szóló tudósitúst átveszi, s megvitatja. 

'.l. i'ilinden részére fontartott ügyekről tanácskozik, s az clőreJ(it

ható tárg-yak felett határozatokat hoz : ilyenekül tekintendők jelenben 

is a czéllm vett gyógyszerészi testületté való alakulás; nem küliinbcn 

„a gyógyszerészi s müregyészeti vállalat" részvényekre alakitan<ló kü

zös vállalat létesitése, inely megalakulási összejövetelén saját testületi 

képviseltetéséről gondoskodnia kell, minó!fogrn a központi testület 

irúnti kötelmek későbbi határozmányok tárgyát képczem1ik. 

3. A bizottmány által eszküzlütt számla és pénztári vizsgálatokat 

felülvizsgálat végett egy tagjaiból választott bizottmánynak adja át, s 

ha azokat rendben találta, az illetőknek egy helyeslési fölmentvényt 

tartozfü adni. 
4. A bizottmány előterjesztése, vagy előleges meghatározás folytán 

az évi testületi járulékokat megállapítja. 

5. Az elfogadott idő lcfolytúrnl a testületi hivatalnokok választását 

megujitani tartozik. 
KeltDcbreczenben, lSGG. okt. hó 6-ún tartott egyesülési gyülésböl· 

Tamássy Károly, m. k. 
elnük. 

Muraközy Károly, m. k. 

Bor s o s F ere n· ez m. k. 

G ö 1t1 Nándor, m. k. 

T a m ás s y Ü dön, m. k. 
Dr. Róthschnck V. Em.,m. k. 

Szilágyi Péter i\Iihály, m. k. 

dcbreczeni gyógyszerészek. 



Bertsinszky Károly, m. k. 
alelnök. 

l\'I o l n ár József, m. k. 
Lindner E cl e, m. k. 
E m b e r l\'I árt o n, m. k. 
N;yiry György, m. k. 
Poclhraczky Ferencz, m. k. 

jegyző. 

nagyváradi gyógyszerészek. 
W ö lf el Sándor, m. k. 
Trajánovits Ágoston m. k. 
s 01 t ész l\'I i h á 1 y, Ill. k. 

n.-bajomi gyógyszerész. 
V é b e r S á u d o r, m. k. 

n.-létai gyógyszerész. 
Kovács .József, m. k. 
b.-diószegi gyógyszerész 

Mátrai István, m. k. 
ér-mihúlyfalvai gyógyszerész. 
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Penkert Mihály, m. k. 
székely hicli gyógyszerész. 

Horváth Is tv á n, m. k. 
margittai gyógyszerész. 

Kocsis József, m. k. 
élesdi gyógyszerész. 

Toperczer Béla, m. k. 
kis-n1a1jai gyógyszerész. 

P 1 á v e ez k y S á n d o r, m. k. 
111. keresztesi gyógyszerész 

Vass Jenő, 111. k. 
b.-ujfalui gyógyszerész. 

K u b ovi eh Is t ni n, m. k. 

J e 1 a k ovi e s Károly, rn. k. 
irgaln1as szerzet gyógyszertár 
feliigyclöje N.-Vánulon. 

L i sz k a J á u o s, m. k. 

tcukei gyógyszerész. 
Ü r 1 e y Is tv á n, m. k. 

belényesi gyógyszerész. 



Országos egyletünk 187 9-ik évi küzgyülése - az eddig „ált. magy. 
orsz. gyógyszerészek egylete" czimet viselt, - alapszabályai módositását 
rendelte el. J clzett közgylilés Dr. Hintz György kartársunlmt kérte fel 
az alapszabályok átdolgozására, a kivánt módositásokat figyelmébe 
ajánlva. Igen tisztelt kartársunk elvállalt ebbeli kötelménck pontosan 
megfelelt s az egylet mult évi közgyiilésén a módosított alapszabályokat 

bemutatta. A közgyűlés a módositásolrnt elfogadta s az alapszabályok a 
mnélt m kir. belügyminister!Jez beterjesztetYén, megerősitve leérkcztek. 

A „Magyarországi gyógyszerészegylet" alapszabályai. 

I. Fejezet. 

Az c.q!Jlet czimc és ezé/ja. 

1. §. 

Az egylet czime „l\fagyaron;zági gyógyszerészegylct", székhelye 

Budapest. 

2. §. 

Az egylet czélja a gyógyszerészet tndomát1yos és anyagi fejlesz

tése a közegészségügy érdekéuen, segélyre szorult ügytársunlrnak a 

társulás által nyert erőkhöz mért anyagi segélyezése és egyáltalában a 

gyógyszerészeti ügyek egyöntetü kezelése. 

3. §. 

Az egylet pecsétje: „Magyarországi gyógyszerészcgylct" körirat

tal, és „ Salus publica suprema lcx esto" jelszóval. 

II. Fejezet. 

Tagok, azok jogai és kötelességei. 

4. §. 

A tagok különfélék, u. m. rendesek, rendkívüliek ós tisztclctbcliek. 
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5. §. 
Rendes tag lehet minden okleveles gyógyszerész, ki nyilviinos 

<n'Ó 0 '''Szertár tulaj'donosa bérlÖJ·e \'U'"' n·ondnoka OJOJ ' bJb ' 

6. §. 
llemlkivüli tag lehet minclen okleveles gyógyszerész. 

7. §. 

A tiszteletbeli tagokat a gyógyszerészet és annak szakmakörébe 
y{tgó tudományok körül szerzett érdemeik elismeréscül, rendes tagok 
ajánlatára az igazgató viilasztnuíny clőtmjesztése folytán a közgyiilés 
Yálasztja meg. 

s. !J. 
A rendes tagok jogai küvetkezök: 
a) .lt „ i\1agyarországi gyógyszerészegylet" közgyiilésein, tauác.:s

kozási, javaslati és szavazati joggal bírnak; 
!J) javaslataikat és indítványaikat az igazgatóság utján előleges 

betc1jesztés mellett érvényesitik; 
e) netaláni orvoslást igénylő kérelmeiket, valamint rendüukre hát

rányosnak talált észlelcteiket az igazgatóság elé tmjesztik; 
d) az egylet által keclYezii anyagi körülmények közt - esetleg ki

adandó szaklapra mérsékelt áron, vagy egészen ingyen igényt tarthatnak. 

9. §. 
A rendes tagok kötelesek: 
a) az egylet érdekeit bccsiiletszavukm erejükhöz képest elő

mozditani; 
b) a gyógyszerészi lrnr tekintélyének emelésére tehetségükhöz ké

pest közrcmiiködni; ennek elérése tekintetéből ngy öm1ün magukat, 
mint más lrnrtársukat is minden oly tett, vagy eljárástól visszatartóz
tatni kötelesek, a mely a gyógyszerészi kar tekintélyének hátr{111yára, 
avagy kárára van, vagy lehet; 

e) az egyleti pénztárba évi tagdíj! fizetni, és pedig: folytonosan 
segéddel miiködő gyógyszerész 10 frtot, segédnélkiili 5 frtot; 

d) ezen tagdíj minden érben január havában lesz fizetendő. A ja-
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nmír 31-ig lJC nem fizetett tagdíjak utánYétel mellett Yeendők be. Azon 
tagok, kik ezen utánrételt olrndatolás nélkül visszautasítják, megszüntek 
az egylet tagjai lenni és az egylet irányában továbbra semmi joggal sem 
bírnak. 

e) Kötelesek oda türekedni, hogy az egylet minél több reudes taggal 
szaporittassék. 

10. §. 

A rendkívüli és tiszteletbeli tagok az egylet minden tudományos 
és szak1nakörébe vágó ügyei tárgyalásában részt vesznek és 1nüködé
seibe bcfolyuak, azonban szarnzati joggal nem bírnak; közremiiködésiik 
előforduló esetekben kikérhető. 

11. §. 

Hentlkirüli tagok évi tlijul évenként 2 frtot fizetnek. 

12. ~· 
A tiszteletbeli tagok mimlen tlijfizctéstől mentesek. 

13. ~· 

1\z egyleti tagságot bizouyibí igazolvány 11ündc11 tagnak dij1ncn
tesen küldetik meg. 

11 l. Fejezet. 

f'é11zala1>. 

14. !i· 
Az egylet pénzalapja áll: 
a) egyes magún-alapitványok és azok lrnmataiból; 
b) a tagok által fizetendü tagdíjakból; 
e) önkénytes adom:ínyokból: 
tl) az esetleg kiadandó egyleti szaklap tiszta jovedelméből. 

Az egylet ügyeit intézi: 
a) a küzgyülés; 
b) az igazgatóság és 
e) a járás. 

IV. Fejezet. 

Ugykezclés. 

Hí. !i· 
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A közgyiilés. 

16. §. 

A rendes közgyiilés minden 2-ik év első felében tartatik meg; 
azonban rendki \'Üli szükség esetében, vagy 20 rendes tag irásban be
adott ldvánatára az igazgatóság által bármikor cgybehivhatú. 

A kőzgyülés teendői: 

17. §. 
a) Az igazgatóság jelentését és a pénztár állását tmlumásul veszi, 

tárgyalja, utóbbira.. nézve pedig az igazgatóság ajánlata folytán a pénz
tárnokot fölmenti; 

b) a tisztikart és az igazgatóságot 6 éne megválasztja és a ne
taláni évközben megüriilt helyeket az elruult közgyülésből legtöbb sza
vazatot nyert tagok sorából kiegészíti. A választás titkos szavazat utján 
viszonylagos szótöbbséggel tiirténik; a kilépettek ujra megválaszthatók; 

e) az igazgatóság által rncgállapitott költségvetést tárgyalja s lrn 
szükséges, rendkívüli esetekben az évi tagdíjakat ideiglenesen felemeli; 

d) az igazgatóság által előte1jesztett tárgyakra és illllitrányokra 
végérvényes határozatokat hoz és szükség esetében az igazgatóságot 
irányadó utasitással látja el; 

e) egyesek inditványait, melyek minden esetben a közgyülést meg
előzőleg 6 nappal az igazgatóságnak benyujtandók - tárgyalja; 

f) tudományos értekezéseket és fclolvasásolrnt rendez és a méltók
nak talált jelesb müvek kinyomatását elhatározza; 

g) az alapszabályokat szükség esetében módosítja. 

18. §. 

A közgyülés határozatképességére az igazgatóság jelcnlerő tagjain 
kiviil 20 tag jelenléte kívántatik; ha azonban a gyftlés alkalmárnl a 
meghatározott szám nincs jelen és elodázhatatlan ügy vá1ja elintézését, 
az a jelenlé1'ők által döntetik cl, halasztható esetekben azonban az ügy
ben a legközelebbi gyülés jelenlevő tagjai véglegesen határoznak. 

10. §. 
Vidéki tagok irásbeli megbizás mellett magukat rendes tagok által 

képviseltethetik. 
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Igazgatóság. 

20. §. 

Az igazgatóság tagjai: az clnük, alelnök, pénztárnok és titkár, kik 
rniud budapesti tagok, toníhbá 24 jánísigazgató és ezenkívül 1 '.l buda
pesti rendes tag. 

Minden hivatal tiszteletbeli és dijazással nem jár, azonban költ
ségeik sz{unadásaik nycnnán incgtérittetnck. L\z igazgatóságunk ~4 já
rásigazgató tagja utikültségiik megtérítésére és uapi uijaikra - a 
n1c11uyibcn az igazgatósági ülések egész folyanuíban részt vesznek -
tarthatnak igéHyt, a unpidij nz üsszcs igazgatóság által állapittatik n1eg. 

'.l l. §. 

1\z igazgat6sá.g u1itHlen küzgyülés előtt 2-3 nappal gyülést tart. 
Mimlcu két hóuapban, vagy siirgös esetekben máskor is, az elnük a bu
dapesti igazgatóság tagjait üsszelihja és a folyó ügyeket elintézi. 

C) C) g ... _,. ~· 

Az igazgatóság teendői: 
a) a magas kornuíny remlelcteit foganatositja és azokról az egy

leti tagokat idejekorán érlesiti, ugyszintén minden a szakba vágó, és 
allrnlomszcriilcg fclmcriilő érdekes mozzanatobt figyelemmel kísér; az 
egylet szellemi és anyagi érdekeit védi és a közegészségügy javára te
hetsége szerint küzremiiködik; 

b) a folyó ügyek eliutézeséről és a közgyiilés meglJizúsának végre
hajtásáról gondoskodik. 

e) a pénztárnok számadásait kebléből kiküldött bizottság által 
megvizsgáltatja: 

d) a közgyülési tárgysorozatot összeállitja, előkészíti és a költség
vetési előirányzatot megállapítja: 

e) a közgyülés előtt a nilasztmúny a közgyülés elé te1jesztendő 
minden lényegesb s nevezetesebb kérdések tenezetét kinyomatva jó 
eleve az összes egyleti tagoknak megküldi s velök közli, hogy azokra 
véleményüket akadályoztatások esetére inísilag is bekiildhessék; 

fJ ha netalán egyesek által magánsérelmeik, melyek a júrási igaz-
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gatóság által nem voltak orvosolhatók, orvoslásárn fclszólittatnék, ügyei
ket méltányosság esetében nrngáévá teszi és orvoslást eszközöl; 

g) a levéltár rendbentartásáról gondoskodik, különös tekintettel a 
már megjelent és időnkint megjelenendő kormányi, hatósági és köz
egészségügyi rendeletek megszerzése és megőrzésére; 

h) az egész országban létező nyilvános gyógyszertárak, ugyszintén 
az összes gyógyszerész-személyzetnek szám, név- és állás szerinti foly
tonos nyilvántartását a járási igazgatóságok adatai nyomán eszközli. 

Elnök. 

23. §. 
Az elnök a közgyülés áltiLl a rendes tagok sorából a 17. §. b) 

pontja értelmében 6 évre választatik, s az egyletet a magas kormány
hatóságok és az egyletekkel szemben képviseli. 

Teendői: 

a) a közgyiilést egybehívja; 
b) a köz- és igazgatósági gy üléseken elnököl; 
e) a tárgyalást vezeti, és a határozatokat kimondja; 
d) a szavazásokat elrendeli s egyenlő swvazatok esetében szava

zatával dönt; 

e) a rendes igazgatósági gyiilést az alapszabályok 21. §-a értel
mében meghívja; 

f) a jegyzőkönyveket egy igazgatósági tag és a titkár·ellenjegyzése 
mellett hitelesíti; 

g) az egylethez intézett irományokat átveszi, azok tartalmár61 tu
domást szerezvén, sorszárnmali ellátás és a gyiilésben leendő clőte1jesz
tés végett a titkárnak kézhesiti; 

h) a közgyiilés és az igazgatoság által helyben hagyott számlákat 
vagy kiadásokat utalványozza, sürgős esetben pedig 20 frt erejéig 
önálló utalványozási joggal bír, az igazgatóságnak utólagos jóváha
gyása mellett. 

i) a pénztár kezelését ellenőrzi, az egyleti vagyon kamatozásáról a 
pénztámokkal egyetértőleg, az igazgatóság illető határozata értelmében 
gomloskoclik; 

k) az egylet nagy pecsétjét őrzi, és minden kiadott okmányt neve 
aláirása és az egylet nagy pecsétjével hitelesít. 
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Alelnök. 

24. §. 

Az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetében az elnökre ru
házott teendőket és kötelességeket az alelnök teljesíti és az elnök fel
szólítása nyomán őt teendőiben segiti. 

T ·i t k ár. 

25. §. 

A közgyiilés egy titkárt ü évre választ, kinek székhelye Budapest; 
ez végzi a folyó ügyeket. 

A titkár teendői : 

26. §. 
a) Az egylet minden gyiilésén mint előadó müködik, a központi 

igazgatósági gyülésck jegyzököuy1•eit vezeti, a le1·elezéseket és az ügy
kezelés körül minden ügyiratot fogalmaz és szétküldi; 

b) a 22. §. g. betlijében körlilirt levéltárt, valamint ah) betü sze

rinti névt6-rt rendben tartja ; 
e) az ügyiratokat és okmányokat, valamint az igazgatósági gyü

lések jegyzőkönyveit ellenjegyzi. 

27. §. 

A titkár irodai költségek fedezésére a választmány által időnkint 

Incghatározandö átalányban részesül. 

Jegyző. 

28. §. 

A jegyzö a tagok sorából választatik és a közgyiilést megelőző 

igazgatósági, valamint a közgyiilések jegyzőkönyveit vezeti és ellenjegyzi. 

Pénzt ám ok. 

29. §. 

a) A közgyiilés által ü évre választott pénztárnok az egylet összes 
vagyonát személyes felelősség terhe alatt kezeli, a bevételeket és ki-
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adásokat pontosan könyveli és a pénztár állásáról az igazgatós{tg ren
des gyülésein jelentést tesz; 

b) a járásigazgatók által beküldött egyleti dijalrnt átveszi; 
e) a kiadásokat csak elnöki utalvány mellett teljesiti. 

Egyleti ügyész. 

30. §. 

Az egyleti ügyész az igazgatóság által Yálasztatik, az egylet jogi 
ügyeit rnzeti, érdekeit védi, mire nézve az igazgatöság által időnkint, 
- vagy esetről esetre - adandó utasitással láttatik cl és azért arány
lag dijaztatik. 

31. §. 
Az egylet tisztviselői a titkár és ügyész kiYételéYel kiknek díja

zását az igazgatóság határozza meg, hivatalaikat tiszteletből viszik, 
postai és más ilynernii költségeik azonban igazolás mellett az igazgató
ság által rnegtérittetnek. 

V. Fejezet. 

Jtirások. 

32. §. 

i\Iinthogy a „Magyarországi gyógyszerészegylet" kezelése a küz· 
pontból az ország kite1:jedésc és a gyógyszerészek nagy száma miatt 
11chézségekkel jár, az egylet 2-l, rngy a köriihnényckhez képest meg
állapítandó számu járásm oszlatik fel. 

33. §. 

Járásokat képez 35-50 gyúgyszcrtitr, legyen azoknak tnlnj
donosa, bérlője vagy gondnoka az egyletnek jelenleg tagja vagy nem; 
azonban az egylet jogaiban és kötelességeiben csak az egyletbe törtónt 
belépésük ntán részesülnek. 

34. §. 

Czélja a járásoknak az egyleti czélolrnak az illctii járásban való 
könnyebb és közvetlen foganatosítása. 



223 

35. §. 

A járás pecsétje : „ A magyarországi gyógyszerészegylct 1-ső stb. 
járás:t." 

36. §. 

Tagjai a járásnak mindazon rendes, rentlkirüli és tiszteletbeli tag
jai az egyletnek, kik ezen járásban székelnek. 

37. §. 

A jánísnak ügykezelése: 

a) a járási gyülés 
b) a járási igazgató és ennek helyettese 
e) a járási jegyző. 

38. §. 

A járási gyülés minden év első felében rendesen és illetve egy 
hónappal a közgyülés előtt tartatik meg, mely a járási igazgató által 
hivatik össze. Sürgős esetekben az igazgató belátása szerint, ragy ha 
erre a tagoknak cgynegyedrésze által olrndatolva irásban fclszólittatnék 
ak:irnükor rendlürüli gyülés üsszehivható. 

39. §. 

A járási igazgató és annak helyettese a járási rendes gyülésben 
titkos és viszonylagos szarazattöbbség által 6 évre választatnak; oly 
kivételes és rendkivüli esetekben, a melyekben a járás rnegalakitása 
érdekében a ktzponti igazgatóság közbejüvetele és intézkedése váland 
szükségessé, a választás megejtése végett a központi elnökség a rendes 
közgyülést megelőzőleg 3 hórnl szavazati jegyeket küld ki, melyeket 
a tagok a mcgrálasztani szándékolt rendes járási. tagnak nevével ki
töltre, l hó alatt visszakük!Yén a központi elnökséghez - az ily módon 
eszközölt szavazás szerint legtöbb szavazatot nyert tag megválasztott 
j:inísigazgatónak tekintetvén, a központi igazgatóság által miiködése 
körébe berezettetik s a további ügykezeléssel megbizatik. 

40. §. 

A járásigazgató kötelessége az ügyt:irsi egyetértést és kölcsönös 
jó viszonyt járása tagjai közt éiJreszteni és fenntartani, a gyógyszerészet 

1 
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tekintélyének megvédésében teYékenységet kifejteni, és egyáltalában a 
gyógyszerészek anyagi, mint szellemi érdekeit tehetsége szerint előmoz
dítani, kötelessége az egylet érdekében mindent elkövetni, hogy járásá
nak tagjait az abba való belépésre bi1ja; a tagok tudományos mükö
dését a netalán kiadandó szaklap számára buzditja, s azoknak jótékony
sági érzetét az egylet jótékony intézetei iránt felhívja s egyáltalában az 
országos egylet iránti érdeklődést hathatósan előmozdítja. 

Különös kötelességei: 

a) A tagsági lajstromot vezeti és az igazgatóságnak évenkint két
szer beterjeszti; 

b) járásának ügykezelését a szabályok értelmében végzi s az igaz
gatóság meghagyásait pontosan teljesiti; 

e) járásának tagjaitól az éYi járulékot az alapszabályok D. §. értel
mében pontosan beszedni és minden járulékot egy pontos jegyzék kisé
rete mellett az egyleti pénztárnoknak márczius és augusztus Yégén 
beküldeni; 

dJ az ő közbenjárásárnl törtéuik a tagok felvétele; 
e) a gyakornokok felvételét ellenőrzi s azok vizsgáinál részt vesz 

mint examinator, a bizonyitványolrnt ellenjegyzi és a gyakornoki intéz
mény körül felmerülhető mulasztásokat rngy Yisszaélésckct megfigyeli 
és ha szükséges, hatóság utján orrnsolja, egyuttal bcjclentvén azokat a 
központi igazgatóságnak; oly esetekben, midőn tárols:íg rngy más kö
rülmények miatt ily gyakornoki vizsgákon nem Ychet részt, magát az 
aligazgató rngy más járási tag által helyettesítheti; 

f) a gyógyszertárak hirntalos vizsgálataiban a körülményekhez 
képest részt vesz s a gyógyszerészek érdekeit a torvény értelmében védi. 

'Í l. §. 

A járási igazgatóhelyettes az igazgatö t<írolléte, rngy akadályoz
tatása esetéhen annak minden hiratalos teemliiit végzi és őt tccnilöi
bcn segít. 

42. §. 

A járásbeli ügyészt sziikség esetén n. járúsigazgató válasz~ja, n1ü

küdési köre és <lijazása a járiisigazgatö által szabatik lncg. 

, 
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43. §. 
A jegyzőt minden járási gyülés annak tartamára választja, ez 

vezeti a járási gyülés jegyzőkönyveit és azt az igazgatóval ellenjegyzi. 
A járás minden hivatalnoka állását tiszteletből viszi; posta és más 

ügykezelési kiadások az igazgatóság által az egyleti pénztárból meg
térittetnek. 

VI. Fejezet. 

Tudományos 111ükö1lés. 

44. §. 

Az egylet tekintettel az ezen szabályok 2-ik pontjálian kitiizött 
czéljára, rendes küzgyiiléscin felolvasásokat és értekezéseket re11dez, 
és. esetleg egy szaklapot bocsájt ki, mely figyelemmel lesz a gyógysze
részek szakmakörébe vágó minden tndomá11yúgra, különös tekintettel 
az elméleti, gyakorlati és társadalmi, illetőleg közjogi irányra. 

45. §. 

Felolvasásokat vagy értekezéseket az egylet minden tagja tarthat; 
ebbeli szándékát azonban a küzgyiilés iigymenetéuek meghatározása vé
gett az igazgatóságnak jó eleve bejelenteni tartozik. 

4G. §. 

Hogy mimlazo11által a küzgynléscn felolvasások, illetőleg érteke
zések ne hiányozzanak, az igazgatóság feladata. Iccnd ez irií.nyban a 
szftkséges intézkedéseket a lehetőség szerint megtenni. 

<17. §. 

Az egylet feloszhisát oly küzgyiilés határozza cl, melyen az összes 
egyleti tagok két harmada jelen van, ezeknek általános szavazattöbb
sége dönt. 

Ha első izlJen összehívott ily közgyiilés, melynek tárgya a gyülés 
napját megelőzőleg 2 hónappal közzéteendő, nem volna határozatképes, 
ugy ugyanazon módozat mellett második közgynlés hivandó össze, mc-

ovóGrsz. TÖR'r. 15 

' 
J 
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lycn a megjelent tagok 2
/ 3 -da határozatképes; feloszlás esetében az egy

let rngyonának gyógyszerészi czélokrn fordítása iránt a közgyiilés 

határoz. 

Pótparagraphusok 

48. §. 

Ha az egylet az alapszabályokban meghatározott czélt és eljárást 
illetőleg hatáskörét meg nem tartja; a kir. kormány által, a mennyiben 
további miiködésének folytatása által az állam, rngy az egyleti tagok 
vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik s a fel
függesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest 
végleg fel is oszlattatik, rngy esetleg az alapszabályok megtartására 
kiilönbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik. 

49. §. 

:Mindazon esetleg hozandó közgyiílési határozatok, melyek az alap
szabályok megváltoztatását, az egylet feloszlását s ez esetben vagyoná
nak hováforditását czélozzák, mielőtt foganatosittatnának, a m. k. hel
iigyministeriu mhoz felterjesztendő k. 

Budapest, 1881. November 18. 

Rohrbach Antal Jármay Gusztáv 
ogyleti titkár. egyleti elnök. 

1815. sz. magyar kir. helügyminister. 
Látta a magyar kir. beliigyminister Budapesten, 1882. évi január 

hó 12. a minister helyett 

J?rónay J. 
álln1ntitkúr. 



Az „általános magyarországi gyógyszerészek egylete" 
házszabályai. 

1. §. 
Az egylet czéljainak eredményes foganatositása főképpen a követ

kező 4 feladatnak pontos keresztülvitelétől függ. 
a) A tisztviselők tevékeny és buzgó miiködésétől. 
b) A tagoknak collegiális összetartásától, kizárm minden oly ha

szonlesést, mely ügytársának megkárosulását vonná maga után. 
e) Az egyes tagok kitartó, egyesült miiködésétől; és 
d) Minthogy az egylet ugy tudományos, mint jótékony czéljainak 

keresztülvitele több kiadást igényel, az egylet vagyonának szaporitásától. 

2. §. 
Az egylet ügyeinek könnyebb kezelhetése, s a hatósági közlések 

és rendeletek gyorsabb kürözhetése végett az egylet előlegesen 6 kerü
letre osztatik fel 23 járással. (A gyógyszertárak száma - hiteles sta
tistilrni adatok hiányában - csak megközelítőleg veendő.) 

Az I. kerillet magában foglal 4 járást, 12 9 gyógyszertárral, 
1-ső járás. Pest megyének északi részét foglalja magában. Ide tar

toznak - Pest, Buda és Ó-Buda kivételével -Szent-Endre, Vörösvár, 
Soroksár, Vácz, Duna-Vecse, Péczel, Uj-Pest, Aszód, Gödöllő, l\Ionor, 
Zsambék, Tápió-Bicske, Tápió-Szele, Promontor, Bmla-Örs, Jász-Ile
rény, Arokszállás, Jász-A pá ti, s J ász-Ladány. Összesen 21 gyógy
szertárral. 

2-ik járás. Magában foglalja Pestmegye déli részét; ide tartoznak: 
Alberti-Irsa, Nagy-Körös, Kis-Kőrös, Alsó Dabas, Abony, Kalocsa; 
Duna-Pataj, Czegléd, Izsák, Kécskc, Solt, Laczháza, Kis-Kun-Szent
miklós, Kis-Kun-Szabadszállás, Kis-Kun-Halas, Kis-Kun-ilfajsa, Fél
egyháza, Dorozsma,. lláczkeve és Kecskemét. Összesen 23 gyógyszer
tárral. 

3-ik járás magában foglalja Hevesmegyét 2!l gyógyszertárral. 
15* 
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4-ik j:irás Bácsmegyét, 3 5 gyógyszertárral. 
II. kerület áll 4 j:irásból, 145 gyógyszertárral. 
1-ső járás Pozsonymegye 19, és Nyitramegye 1 G, összesen 35 

gyógyszertárral. 
2-ik járás Trencséumegye 8, Turóczm. 4, Arvam. 4, Liptóm. 4, 

Zólyomm. 6, Gömönn. 10 összesen 3 G gyógyszertárral. 
3-ik járás Barsmegye D, Hontm. 7, Nógrádm. 9, s Borsodm. 12, 

összesen 37 gyógyszertárral. 
4-ik járás Sárosmegyc 7, Szepcsm. 18, Abaujm. 11, és Tornmn. 1, 

összesen 37 gyógyszertárral. 
III. kerület 2 járás és 121 gyógyszertánal. 
1-ső júr:is. Zemplénmegye 17, Unglnn. 7, Bereghm. 4, üsszesen 

2 8 gy6gyszcrtárraL 
2-ik járás. Ugocsamcgyc 3, i\láran1arosn1. 1 0, l\rasznan1. [), s I\ü

zép-Szolnokn1. 3 lisszcscn 21 gyógyszertárral. 
3-ik j{irás Szathmármcgyc 20, Szabolcsm. 22, iisszesen 42 gyógy-

szertárral. 
'1-ik járás Biharmcgye 30 gyógyszertárral. 
IV. kerület magában foglal 4 j(mist 110 gyógyszertárral. 
1-ső járás Temcsm. 17, Krassöm. 5 összesen 22 gyógyszertárral. 

2-ik járás Toront:ilmcgyc 20 gyógyszertárral. 
3-ik járás Csongrádm. 15, s Békésm. 14 összesen 29 gyógy-

szc1·tárral. 
4-ik járás Csanádm. 11, s Aradm. 19 összesen 30 gyógyszertárral. 

V. kerület 4 járás, s 13 2 gyógyszertárral. 
1-ső járás Sopromnegyc 12, Mosonyrn. 4, s Vasrn. 18 összesen 3 4 

gyógyszertárral. 
'2-ik járás Győrrn. !l, I\omáromm. !l, F.sztergomm. 4, Fchérm. 17 

üsszcscn 3 D gyógyszertárral. 
3-ik járás Vcszprémmcgye !l, Sornogym. 12, Znlam. H összesen 

35 gyógyszertárral. 
4-ik járás Tolnam. 13, s P.aranyam. 11 összesen 24 gyógy-

szertárral. 
VI. kerület Erdélyorszúg; 3 j:írás, 78 gyógyszertárral. 

1-ső járás Kolozsvár. 
2-ik járás Marosvásárhely. 
3-ik járás Nagy-Szeben. 
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Erdélyben a gyógyszertáraknak kcrlilctckhe való beosztását az 

erdélyi ügytársak intézcndik cl. 
Az eddig fennálló gyógyszerészi testületek továbbrn is fenn

maradhatnak. 
3. §. 

Az igazgatóság, a kerületek és a járások, a hivatalos nagy pccsé~ 
tcn kiviil kisebb ügyeknél egy kis pecsétet használnak. 

4. §. 

A pénztár kezelésénél ugy szinte a személyzet nyilvántartásánál 
haszrnilandú könyveket és ezeknek vezetési módját az együntetiiség vé

gett az igazgatóság határozza n1eg. 

5. §. 

Az egylet vagyona szaporitandó azáltal is, hogy a 22. §. a) pontja 
értelmében türténcndő közlések, az ezzel járó költségekhez mért arány
ban utánvétel mellett küldetnek szét, ezen utánvételi összeg egy forint

nál kevesebb nem lehet. 

ü. §. 

l\'Iindcn közgyülésrc való incghivás iráslJau, lcYélilcg, vagy esetleg 
a kiadamló egyleti szaklap által történik. 

7. §. 

Tárgyalások rendje: 
a) A tárgyhoz szólani kiv{tuók fcljcgyzeudök, és sorszerint a szó

lásra felhivandók. 
b) Ugyanegy ·tárgyhoz csak egyszer lehet szólani az illetőnek; 

azonban 
e) Az előadó felvilágositásképpen többször is szót kérhet. 
cl) Az indítványozó a tárgyalás befejezte után Yégszót kérhet. 
e) A végszó vagy tárgyalás befejezése utúu az elnök a tülJbsúg ki

vánatát hatlu'ozatilag kimondja. 

8. §. 

Az illetékek beszedése a kerületi igazgatók által az alapszabályok 

8. §-sa értelmében történik. 
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Ki él'i tagdiját lefizette, az egy azon évre szóló igazolványt kap, 
mely öt az cgycsiUet által nyujtott minden előnyökben való részesiilésre 
jogosítja. 

Az igazolníny egy hosszas négyszügli keményebb papír lap ezen 
fclirással: ,Az általános magyarországi gyógyszerészek egyletének tag
súgi igazolványa N. N. ur - egyleti tag részére'1 18 . .. évre; aláirva 
az igazgató és pénztárnok által. 

9. §. 

A főpénzt(Lri zárlat a központi igazgatóságnál April hó 30-án tür
tlrnik. Azon pénztári készlet, mely minden költségek levonása után meg
mnratl, biztos helyen tőkésitendő; ezen tőkét nyerészkedési papírokba 
fektetni nem szabad. 

10. §. 

Az egye~ kerületi igazgatók az alapszabályok \iO. §. b) pontja ér
telmében a bevett összegeket az egyleti pénztárnokhoz beküldik, azon
lian - indokolt és a járás igazgatóság által helyben hagyott költségeket 
a mellékelt és .!Mtamuzutt nyugta kísérete mellett lerumísba hozzák. 

11. §. 
A járti,sbcli igazgatók költségeit az igazgatóstíg tériti 111eg 11yugta 

mellett. 

, 12. s· 
A panaszok és sérelmek orvoslása: 
a) N ctaláni sérelmek és panaszok bojeleutetnck a járásbeli igaz

gatósághoz, ki is helyettesével együtt igyekszik azokat barátságos uton 
elintézni; ha ez általa clncm intézhető - az ügyet a kerületi igazga
tósághoz teszi át. Ifa az ügy itt sem talált megnyugtató elintézést, ez az 
igazgatósághoz küldendő fel, mely azt réglegesen elintézi; - ennek 
határozata ellen feljeiJIJvitel nincsen. 

13. §. 
Uj gyógyszertári jogok engedélyezését meggátló, vagy keresetük

heni kárositások elleni folyamodásokat a járási igazgató az ügyész köz
Lcjöttérel eszközli. Ha az ügy eldüntése a m. ministeriumtúl függ-, 
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akkor az az igazgatósághoz bete1jesztendő, mely az ügyet szinte az egy

leti ügyész segitségével ]Hírtfogásába veszi, s elintézéséről gondoskodik. 

lYiinden ilynemü költségek fcclezéséhez fele részben az érdekelt 

felek előlegezéssel, felerészben pedig az egylet pénztára járul. 

A járási ügyész az egyleti tagok megkeresése folytán künnlevő 

követeléseik behajtását is eszközli, de ezért az egyes felek által clijaztatik. 

14. §. 

A külföldi szaklapok beszerzése, ezeknek köröztetése, ugy egy 

központi és kerületi gyógyanyag raktárnak életbeléptetése a jövő kér

dése leend. 

15. §. 

Ha az egyletnek valamely ta~ja lakhelyét, egyik kerületből egy 

más kerületbe teszi át; bekebelezése az uj kcriilctben a tagsügi igazol

vány alapján dijmentescn történik 

16. §. 

Bünfenyiték alatt álló tagja az egyletnek, az egylet kebeléből ki

töriiltetik. 

17. §. 

Oly - költségekkel járó - beszerzéseket, melyek használatában 

a tagok általánosan nem részesülhetnek -- az igazgatóság nem esz

közölhet. 

18. §. 

Az általános magyarországi gyógyszerészek egylete alapszabúlyai

ban minclen tisztviselőnek a mostani kitmjedéshcz mért kötelessége és 

teendője pontosan meg van állapitva; ha időközben, az intézet munka

körének nagyobbodása folytán ezek is szaporitandók volnának, az igaz

gatóság kötelessége lesz a szükséges és az alapszabályokkal nem ellen

kező szabályokat ez irányban meghozni. 

---..··~ 

1 
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A prilis 
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i\lárczius 
l\lájus 

" 

Október 
Novem. 

1873. Aprilis 

Május 

Junius 
Október 

1874. April 
Május 

ltfagy. kir. törvényszéki számla körözteté~•c Dub-
reczenben 

9. tartott gyiilés . 
10. " " 17. 

" közgyiilés és tisztujitás Debreczenbcn 
"1\z orsziígos gyógysz. egylet" alakuló gyülóso 
ltfeghiYók a közgyiilésre 

24. tartott gyiilés . 
26. 
2ö. " 

" " 
A n c1ebr. biharmcgyCi gyógysz. testület" belépése 

n1int 2 tag nz n orsz. gyógysz. cgyletho 
l ü. tartott közgyUlés Nngyv~í.radon . 

nA dcbr. bih. n1egy. gyógysz. test." belépése mint 
egy tag a nagyváradi "orv. gyógysz. tern1. 
tud. tá1•sulatba t: •• - „ 

1 

Egy cursista kiküldése a bécsi yiJ{tgkiítllitásra 
20. tartott gyiilés . 
20. " " 10. 
16. 

„ " 
„ közgyülés Defüeczenberf 

Tiszteletbeli tagok Yálasztása Dcbrcczenbcn . 

Olual 
62 

63 
63 
6<1 
65 
65 
65 
65 
06 
66 
67 
67 
67 
68 
60 

70 

70 
71 
71 

72 
73 
73 

76 
76 
76 
77 



l 87'1. Jnlius 

1875. April 

" 

IJeczc1n. 
1876. Május 

" 
Novc1u. 
Deczem. 

" 

1877. April 
llfiíjus 
Novc1n. 

1878. Január 
i\l•ijus 

" 

.Junius 
Augustus 

Október 
187U. Ji'cbrtuir 

April 
Május 
Augustus 
Szeptem. 

1880. i\l<it-czius 

i\lájus 

" 
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3. tartott gyülés 
Elöértckczlct az nált. inngy. orsz. gyógysz. egylet 

. III. ker. 4-. járúsu 1negalakulástíról . 
2. tartott gyülés .. 

28. :i közgyUlés és tisztujitás Nagyváradon 
A nnyugdij alap'.' alnpitftsa, 

J\lnpitvúuy a gyógyszerész hallgatók scgélyegyle
ténck IColozsvárt 

3. tartott gyülés . 
22. 

" " 27. 
" küzgyülés llebreczenbcn 

21. 
" 

gyülés 
2. 

" " 
1Cézi eladás iírszab:tly kidolgoz{tsa Dchreczenben 

1 U. tartott gyűlés . 
A hajdun1cgyci szi'in1la köröztetése Dcbrcczenhon 

2•1. tartott gyiilés . 
14. 11 küzgyiilés Nngy\'áradon 
'.JG. 

" 
gyülés 

22. 
" 7. 
" " 25. 
" kijzgyülés és tisztujitás Debreczcnben 

llhédcy J.;ajos gróf nt101nií.nya a nyugdíj nlaprn. 
Gyakornoki felsznLnditó levelek és ujubb szövegű 

segéd bizonyitványok 
22. tartott gyülés 

3. " " 
Czégbcjcgyzés iigyc <Í.Italában 

25. tartott gyiilés . 
10. 
28. 
15. 
23. 

ü. 
ID. 

" " 
" " 
" 

közgyülés Nngyvitradon 

" 
gyülús 

" " 
" " ICisérl.cl; a kilcnczcdik gyógyszertár folúlHthat:í.si'irn. 

·Debrcczcnbcn*) . 

D9brc.czen v{tros kürrondclcte a „ló ríihu ügyében 
l. tartott gyülés 

15. ll „ 

Oldal· 
78 

79 
79 

82 
8'.J 
82 
84 
84 

8fJ 
85 
87 
87 
88 
88 

90 
90 

90 
91 
91 
91 
93 
94 
94 

94 
95 

*) Sz. kir. Dcbreczcn v:í.i·os 1882. l\fájus hó 20-!Ín tartott közgyiilése által 
végleg visszautasittatott és szükségtelensége - süt káros volta kin1ondntott. 

l 



1880. Május 
„ 

1881. April 
l\l'íjus 

Junius 
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„Debr. tisztviselők önsegélyző egylete" iuily fel
tételek alatt részesül olcsóbb gyógysze
rekben? . 

25. tartott gyiilés . 
29. „ közgyiilés Debreczenben 
9. 11 gyülés . 

16. " közgyülés és tisztujitús Nngyv~í.raUon 
Elnök óvi jelentése: zárbcszód és visszapillantás az 

egylet fcnállása óta 
11. tartott gyiilés 

Ipnros iskola vegyszer készlet beszerzése Dob~ 
reczcnbcn 

N ovem. 21. tartott gy ülés . 
özv. Bertsinszki !{árolyné ado111ánya • 

IV. Az által. magyarországi !JYÓ[Jyszcrész egylet Ill. ker. 4. járás 

18 7 4. J ulius 

1875. April 

„ 
1876. J\Jájus 
1877. " 
1878. 
1879. 
1880. 

" 
" 
" 

188 !. l\lárczius 

llhíjus 

gyiilésci. 

11. tartott alalrnló közgyiilés Nagyváradon 
A jegyzőkönyvi 1núsolatok autolythographirozás 

utján sokszorositandók . 
Az orszií.gos gyűlések ~lájus utolsó hctébcni n1cg

tartása iránti folya,modtís 

2. tartott gyiilés . 
28. tartott közgyiilés Nag)'\„Írndon 
27. )) 1, Dobreczenben 
14. „ " Nagyv:lrndon 
25. 
15. 
29. 

" „ 

" 

" 
" 
" 

Dcbreczcnbcn 
Nagyváradon 
Debreczenben 

"A debreczen biharn1cgyci gyógyszerész testület" 
n1egszünik tagja lenni az országos egy
letnek · 

A gyógyszer nnyagraktúr felállit:í.sa ügye Buda
pesten 

15. tartott gyftlés 
Az országos gyiilés idejének inegvúltoztatúsn ir{ntt.i 

ismételt ajánlat . 
IG. tartott közgyülés NngyvitradOn 

Oldal. 

ü5 
U5 
U7 
U7 

103 

l Oö 

105 

107 

107 
108 
109 
109 

110 
110 

112 

113 
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MÁSODIK RÉSZ. 

V. Dcbrcczcn város-, Bihar- és ll<\i<ln-mcgyékbcn létező egyes gyógy-
Oldal. 

szertárak története. 117-162 

Debreczen: 

1. Debreczenben: Gyógyszertár az ,Amny angyalhoz" 117 
2. 

" " az „Arany egyszarvuhoz e: 121 
3. 

" " a 71 Nnphoz': 125 
4. 

" " a "Magyar koronához" 126 
G. 

" " a „ I\igyóhoz ii 128 
6. 

" " a ,Fehér haityuhoz" 130 
'l'am1.íssy Károly életrajza 133 

7. 
" " a „Aiegváltóhozu 138 

8. 
" " a "Ite111ényhez': 140 

11iharn1rgye: 

9. Nngyvt'iradon: c;yúgyszertár az nArany kereszthez" 142 
10. 

" a „ Gránát almához" 145 
11. 

" n a ":i\Iagyar korontihoz" 146 
12. n " az "Arany saRhoz" 148 
13. 

" " az n Oroszltinhoz 11 150 
14. 

" " ;}Szent Lászlóhoz" 150 
15. Nngysznlontáu 

" a „i\íagyar koro1uihoz 11 151 
IG. 

" " a »Reménységhez" 151 
17. Székelyhidou 

" az 11 Arany szarvashoz" 151 < 18. Belényesen a n I\igyóhoz': 152 
19. i\fargittán 

" az "Arany szarvashoz" 152 
20. Derecskén 

" a "Reményhez'1 152 
21. B.-Ujfölubau 

" „ Gróf Szécbenyi Istvánho1. ': 153 
22. Élestlen 

" a "11e1nényhez" 153 
23. Ér· Diószegen a ,Hajnnlhoz" 154 
24. Ér-i\1iluilyfalv:ín 

" az nArnny sashozu 154 
25, Nagy létán 

" a nl\Icgvúltóhozu 154 
2G. N.-Bajomban 

" a. "Szent hliroms:tghoz': 155 
27. Tenkén n a „AJegváltóhozu 155 
28. M.-Keresztescn 

" „Szent Istv!Ín királyhoz" 156 
29. Snrlrndon n a „ 'réd angyalhoz': 157 
30. Kis-Marj,\n 

" 
a „l\legv:iltóhoz" 157 



Hajdumegye : 

31. II,-Böszörmény: Gyógyszertár az ,Anmy Sashoz" 
32. " „ n- „l\Iagynr koron~íhoz" 
33. Szoboszlón , a „Gondviseléshez'' 
34. Nánásou " a ,Magyar koronához" 
35. Nádtidva1·on • a ,Fekete sas!Íoz" . 
36. Hadházon „ a ,Reményhez" 
3 7. Dorogon , a , Megváltóhoz" . 
3$. B.-Ujvároson , a "Szenthtíromsághoz" 
39. P.-Ladányon " n ,iHegváltóhoz" . 
40. Földesen " az ,ISteni goutfriseléshez" 
41: Kabán , a ,Gondviseléshez" , 
4-2. Csegén „ az---~rst~ni gontlviselésheZ" 

VI. A gyógyszert<ír tulajdonosok névsora. 
A gyógyszertár felállitása ótn . 

" jelenlegi birtokosai 

HARMADIK RÉSZ. 

YII. Nckrolog. 
A debreczeni gyógyszerész testület mcgalalmlta óta elhunyt tag~ 

tiírsnkról . 
Bertsinszky Károly életrajza 

VIII. Könyvtcirjcgyzék, 

}la sz n ttl tt ti a 1 a p szab á 1yokka1. 
JX: Pénztár kimutatás. 

X. Fiiggdék. 

A ,debreczeui gyógyszerész tcstiild" alaps.rnbálya 

. A nclcbreczcn-biharmegyci,qz1ógyszcrész testület alapszaMlyci~ 

A ,úwgyarországi gyógyszerész egylet alapszabálya" 

Az „ált. magyarorsz. gyógyszerész egylete" hcízszcibcílyai 

Helyreigazítás : 

lLJo 
158 
158 
159 
lii9 

!GO 
rnJ 
161 

Jelen mii szö1•egében többször tévesen elöfordulóXXI-ilrnngygyiilés he" 
. Jyett XXII-ik értendö 1 Netaláni. egyéb jelentéktelen hiMk ir<ínt pc;lig a.szí-
ves olvasó elnézése és ldjavit1ísa kéretik 1 · · · 
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