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SZILINI~ DECSI MARTA l'S DR. ZALAI KAROLY

A szerzők vizsgálták Son1ogy Fcf1711egye gyógyszerésze- 5 gyógyszertárat melyek bői 3 n1ég a század vége előtt
tének megjelenését és(ejlödését az 1760-1950 közö1ti niegszúnt. Tehát 111egá1lapftható, hogy a X\'111. században a várn1egye gyógyszertárakkal való clláiottsága
időszakban. A nzeg„ve területén 6 redlj"ogú, 2 s:::.erzetesrendi és 59 szenzélyi jogú .gyógyszertár 1núködött. „4 elégtelen volt és niessze cln1aradt az országos útla~tóL
l'úrnzegye gyógyszertári luílúzatdnak fejl6dését négy ;\gyógyszertárak tovúbbi alapítására a vá1;11tjgyesZékszakaszra os::.toí!dk, 1ne!J·b(f/ !egjelentó:,·chh a::. 1890- hcly l(aposvár és a n1ezővárosok fokozottabb fejl6désc
1940 közötti id(fszak 46 g_,vóg)~~·zertúr-alapftdssal. „.'.:\ következtében kerüli sor. Ezen fciül nagy szerepe volt
gyógyszertárak. és gyógyszerészek hely::.etét, nittnkdjdt rnég a vúrn1egyci üthálöza1 húvítésCnck és korszcrúsi'korabeli gyóg„vsz ertdrvi::;sgdla ti jegy::.ák Öil)'Vek alapjd n tésÓnck. vulaDiint a várn1cgvei ri:-iztifőor1.1 os. dr. C:Snrba
Jözsef egészségügyi szcr\~ézó n1unkájúnak. Ebben a
értékelik.
korszakl;an 180().:.._ 1S50-ig T(anosvúron és a júrúsi
sz~khclvcken jött létre euv-;i.:v ~\1 öt:vszcrtár. szúi11 szc:1,·,«.:7 ,, .. _
(r 't J!:)j"'X·l
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A_ gyögyszcrtári hálózat kialakulását ~s fejlődését tárak az alábbiak voltak:
benne a gyógyszerészeti gyakorlat rnagvarországi tört~netének szintézisét csak...abban az csetl;en leheCtudo- 176ll
l<„aposvár
n1ányos igénnyel elkészíteni, ha az ország közigazgatási 1763
Andocs
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egységei! a n1egyék gyógyszerészetének története rnár
feldolgozásra került. i\!Iunkánkkal ehhez kívántunk
Son1ogy vármegye feldolgozásával hozzájárulni.
A téma indítását a várn1egye közigazgatás-történe tének áttekintésével kezeltük, bernutatva a járások és a
111egye területi időközi változásait és n1ödosulásait. Felkutattuk azokat a helyi gazdaságii társadalmi és közegészségügyi viszonyokat, an1e1yek a gyógyszertúrhálózat időrendi kialakulásában n1eghatározö szerepet
játszottak. A 111egye területén az els6 gyógyszertárak
n1egjelenését a XVIII. században fejlődésnek indult
111ezővárosok gazdasági alapjai tették lehetővé. Az els6
gyógyszertárat, a kaposvári Városi Gyógysze1t<Írnt
1760-ban állították fel. A gyógyszerészet kialakulásá1
és fej16dését elen1ezve 111egállapúhatc5 volt. hogy n1inclenkor a társadahni és gazdasági biztonság szolgáltatta
az alapot a gyógyszerészi gyakorlat kialakulásához és
fejlődéséhez. Ezt a történeln1ileg igazoli t~nyt napjainkban és a jövőnkre is n1eghatürozó ténycz6ként kell
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2..A !asslif"ejládds szakasza, an1cly 1850-1 H90. n1indüssze 40 évi!.!. tartott. s ezalatt;-.; szen1éivi jogú uvügvszcrtür kcrüÜ fclállítüsra. n1clyck a küv~t!:.cz~-:;k~- --iSúO
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A gyógyszertárak kultúrateren1tó funkciói isn1cretesck, dc uz is tény'1 hogy ebben a korszakban csak ott létesülhettek a kor színvonalánál fejlettebb gyógyszertárak, ahol a kulturális feltételek is niegvohak. 1\ gyt)gyszcrtárak tehát az urbanizációs fejlddés indukálói, d1..·
egvben niutatcíi is voltak.
„ .•;\ gyógyszertúr-alapítú soknál a földesúr hc!ccgyczésc. a helyi és a rnegyei szervek hozzáá1lása, a hataln1i
szervekkel való kapcsolat nagy szerepet játszottak.
f\ gyógyszertári hálózat fcjlódésénck ."ltatisztikai
adatait elen1ezve a gyógyszertári hálözat fejlődésében
négy különhöz6 típuslÍ fejlődési szakaszt különböztetünk meg. Ezek az alábbiak:
1. .4 gyógyszerészet nzcgjclenésénck szakas::.a
Ez a kezdeti szakasz. an1elv 1760-1850-ig tartott és
a vi?_'igált korszaknak n1ajclne111 a felét teszi ki. Ez id6
alatt összesen l3 gyógyszertárat alapítottak! 1800 előtt
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3. A dinanzikusjl:jhYdés s::,akasz.n, an1cly 1890-1940-

ifZ tartott. A >:IJ( . .század ·v~gén a gazd2sát>:i fc!Jcndülés,

a._ dc111ográfiai növekedés, ·ialan1~1t a köZegészségügyi
törvény~ életbe lépése és a Iviagyar Gyög)1szcrk'"örl};V
rncgjelenése dina1nikus fejlút.lést indított n1cg, an1el:y a
)()(. században is folvtatödotL
/\ kisebb hclvségékben is n1e2nvíl1 a lchct6sé!l. a
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szak időtartan1únak euvne!!vcdét teszi kL r11elv aiatt ::j.()
g~/Ógvszcrtárat állított'á-k fcTós úzy a gyógyszcrlárak száilla J'Z elóz6 szakaszokhoz ViSZ(;llVÍt;;a tlhó.ron1szorosára növekedett. Ez a fcjl6dés azonban nen1 volt egyenletes. I(ü!önösen gvors fci!ődést tapasztalhattunk az
1890- J 900. és 1'St20- tSi30. közötti években. arnikor
cgy-egv évtized alatt 13 gvÓgyszertár létesült. ·re hát Son1ogy~~kkorra rnúr beht7Zta 1Cinaradásút az orszúgos vi„/_ (.
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194.l

- \/i?_sgálataink alapján n1cgüllapítottuk, hogy az els6.
fcj!óclési szakaszban 10 évenként állagosan 1.5, a n1ásoclikban 2, a harrnadil;;ban 9.2, a negyedikben pedig .l
f2:VÖgvszertúrat alapítottak. f(jn1uratható, hogv a gazZ1~1sÓé,i és túrsadaln1i fejlödés id6szakosan hol 'ilfítló~hol
scrk(;ntő hatást gyakorolt a gyógyszertári hük5zat fcjlddésére. 1-fa a népesség szán1ához viszonyítva vizsgü1juk
a gyögyszertúri hálózat fejlődését. incgúllapíthr1tjuk .
hogy 1910-ben érte el az optin1álisnak tartott szintcL
an1i 10 OOO lakost jelent J gyógyszertárra, az utána kövctkez(i növekedés rnúr ncn1 értékclhct6 nozitívan.
A rnegyei hatósúgok 111indig n1csszen1Cnően figyc!cn1bc vették) hogy a gyógyszertárak jövcdcl!ncz6ségc
hiz1osítva legyen, arnirc a környező gyógyszertárak tulajdonosai is külön,)sképpcn ügyeltek. Erclckes n1ódon
főleg Hz i 920-as években a bcllhzvrninisztériurn engedél\;ezési zárlata ellenére jd néhfinv gyógvszcrészr~ck
sikCrült az engedélyt rncgszcrezni és ·gyógy~;zertárat. f clúllúani.
;\ rncgyébcn J(apusváron kívül, ahoi 6 gyógyszertár
volt. rnéu. Szigetváron, Iviarcaliban, Barcson, i\JagvatácÍon é; C'su;gón volt egynél ti)bb, azaz 2 gyógysz~-r
túr. lJtóbbiakban a n1ásoclik gvógyszcrtár szükséges
volta illegkérdójelczhető, n1ert"Íél~frszán1uk 5000 J(örü! voh, vagy annül is kevesebb._,\ forgalor11 nH.-:goszlása követkc;tébcn anyagi helyzetük h;;~n1nrosan ~ncgin
í.!Ot'i. ~unit ncn1csak az líjonnan, hanen1 a n:!gcbben alaPitcnt gyógys?,crtár forgahna is rnegszerrvecfett. I"Tén1clyik ellen cs6cleljárás is indult.
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A gyógyszertári hálózat lerületi eloszlásának vizsgá- és a kereskedeln1i jelleg: n1elyek a gyógyszertárak telelatánál döntő jelentőségűnek látszik az adott terület pülésen belüli elhelyezkedésénél is fontos szerepet játföldrajzi adottságain túl az utak és a vasutak kiépítésé- szottak.
Közegészségügyi jellegüket bizonyította a gyógynek iránya, a népsűrűség és a gyógyszertárak vonzáskörzetének nagysága.
szertárak jogaclon1ányozási rendszere, jó felszereltségi
A gyógyszertárak tulajdonviszonyai a következő ké- állapotuk, szen1élyi ellátottságuk, képzettségük, az orpet n1utatják: a n1egye területén 6 reáljogú, 2 szerzetes- vos-gyógyszerész együttműködése, és a települést érinrendi és 59 személyi jogú gyógyszertár működött.
tő közegészségügyi problémák n1egoldásában betöltött
Munkánk során kiemelten foglalkoztunk a fellelhető szerepük.
J(ereskedeln1i jellegükre utal a gyógyszertárak vágyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvekkel, amelyeket
két különböző korszakból kiemelt tisztifőorvosi jegy- rosközponti elhelyezkedése, a forgalmas piac és a közlekedési útvonalak közelében való felüllításuk, valazőkönyv összehasonlításával végeztünk. fvlegállapítottuk, hogy a jegyzőkönyv szerkezete az idők folyamán n1int rentabilitásra való törekvésük.
nlegváltozott. tartalmilag is bővebb lett, n1ivel a gyógyA mtíltat elen1ezve n1egüllapítható, hogy gyógyszerszerészet fejlődésével párhuzan1osan tíj szen1pontokat táraink szerepe ajövó11en is nleghatúrozó kell legyen az
is figyelernbe kellett venni. l'v1cgállapítottuk, hogy a egészségügy terén, nlivcl gyógyszeré~zeink a lakosság
gyógyszertúrak felszereltsége n1inden esetben a tulaj- legszélesebb rétegeivel érintkeznek. lgy egészségnevedonos áldozatvállalásától és szakmai isn1ereteitól füg- lő'"'n1unkájuk n1agasahb szinten szolg~ihalja azt....,a célt.
gött, dc a jogszabályokban előírt feltételeknek egy-k~t arnit prevenciónak is111erünk, a n1LÍ\tban pecligjárványn1egelózésre tett intézkedésként tartottunk szán1on.
kivételtől eltekintve megfeleltek. Szen1élyi ellátottsá!Vrunkánkkal ugyan a n1tíltat kutattuk) de n1cugvógukat ugyancsak anyagi tényezők határozták n1eg, n1eiyek aránytalanságokhoz vezettek. I(aposváron és a z6désünk, n1iszerifit egészségügyi hivatüsunk fcj16élérnegyc központi fekvésú nagyobb helységeiben a sé0rt tíuv lehel dolgozni. ha a ha!.!von1ünvok cletnzéségyógyszertár-tulajdonosok alkaln1aztak segédgyógy- vel igyCkezünk jöV6ben1utató. l1asznos. értékeléseket
szerészeket, gyakornokokat, de a gyógyszertárak nlint- levonni és azokat e16bbrejutásunkért n1unkünkhoz fel·
egy kéthannadában a tulajdonos gyógyszerész egyn1a- hasznülni.
ga dolgozott. E gyógyszertáraknál tapasztalható gyakori tulajdonosváltozás a forgaln1uk és a jövedeln1ük
elégtelenségére enged következtetni. A nagy forgaln1tí
IROD,\Ulivl
gyógyszertárak tulajdonosai ezzel szen1hen esetenként
bérbe adták gyógyszertáraíkat, s ezzel egy icl6hen fiók- 1. S-:.iliné IJ.:csi Jldrra: :\ gy(ígyszt:r0szt.:t mt:gjdt:n0st: 0s ft:jkíd0st:
gyógyszertárat nyitottak. en1ellett volt idejük a közéleti St1nHl!..!\" vürnlt:!..!Véhi::n 1760-l950~i!l. E!..!\'l.'ten1i dok1ori i.'.rtekt:zés
fllida1~~s1. 1(}t-:if."- 2. SomPg)' l\legyd Lt:~0Jtür fnrrü.<.:ai: Kiizgyúli.'.si
szereplésre is.
jegyztÍkönyvd--;. a!isp;íni iratok. kózt:g0szségügyi biznttsüg iratai.
IVlegállapítható tehút, hogy a gyógyszertárvizsgála- nH:gyt:i lapuk. - 3. Ru:sds Lajos: Durninni!i n\rosfl:j!tíd0s a ki.'.sei
tok a teljes gyógyszerészi tevékenységre kite1jed1ek. a ft:uda!izmus korúban. Somogy rnt:gyt: múltjüt,ól. Lt:\'é!t~iri éYkönyv.
gyógyszertár helyére, cín1ére, a tulajdonosra, annak Kaposvür 1974. - .+. Leiiieckcr Joui: .-'\ Slnllug\" rnt:gvt:i kiiL~égi (::,
rni::gnlakulúsünak története. Ké7~irat (1~.N.) SivIL. végzettségére, a gyógyszertárak helyiségeire, felszere- kiirjeg_yz6ség.ek
5. rvla!.!varnrsz<:i!..!i v;írrnt:!.!v(~k és vürosat. Surnogv vármt:!..!\"t: Szt:rk.
lésére, ügyvitelére, szakkönyveire. a gyógyszerek n1i- ( \únk~·-DezstÍ. Üp. 1914.~_::_ 6.1\irdíy lst1·ti11: A l1l;í.<.:c1dik V(!<ighühon6ségi és nlennyisé~!i ellenőrzésére, a reagensekre, a nít \.;Ö\'t:llÍ irarpolitikai türek\'ésd; és annak tiinéneti el<izn1ényt:i
gyög)1szeranyagok b. .eszerzésére. A jegyzők--önyvek zü- Somogyban. So1nog.y megye nnlltjfthd!. Le\"éltüri évköny\". Kapos\';Ír 1975. - 7. T :\h're,>· l\idra: Vúrosiascidlí tdepü!0sti'pusok a szüraclékühan a hatósági szen1élycknek (tiszti főorvos, já- 1adfordukín
So111og_y niegyei pé!dtík abpj:ín. Somogy rnegye mtí!trási főorvos, esküdt, bíró) nyilatkoznia kellett a gyógy- j:ihiíl. L::n:li;:iri é\·kiinyv. Kapusvür 191;7. - S. Bodosi ,\/i/ui/y dr.:
szertár közhírét. árszabását és kiszolgálását illetően. A SonHJ!.!\" mt:!.!\'t: t:!..!észségl\gv-tiirténet0nek adattüra. - 9. b'dcskor
záradék a gyógyszerész en1beri tnaga'iartását, elöljúrói- 1·ero: f\ vün~S és t~írsadalnl~I a :'~V!! !. szcizadban. Városti"lrtént:ti 1;;nulmünyuk. Kaposvür 1975. - lO. C:\'l!tba .l<i::.sef So1nPgy \·<ir111ehoz és a közönséghez való viszonyát is tartaln1azta. Né- gyt:
i~n1enetése. Kaposvúr !057. 1L nl'reck Sándor: Kaposv<ir
h a clisrncró. ritkábban cln1arasztaló bejegyzéseikkel, a !Úrténele. Kaposv<Ír !925. - 12. Sfy!J. (iyügyszeruír;ik türzslJ1nyhiányosságok feltárásával és azok kijavíttatüsával a \'C. j(.l36.
jobb gyógyszerellátást szolgálták.
~!. Szili-Dt:csi and K. Zalai: 1::stah/isli111t.'Jlí 1111d dcr.:/opnzcnr oj
/\ gvógyszertárak gvógvszercllátó tevékenvsége a phonrzucics
in th<' county Sot/l('P.Y during lÍIL' fh"riod 1760 to 1950.
vizsg0Dr1ti]Cgyzóköny,-;ék 'áíapjún a követeln1éTiysZint- (ln the art:a of tbc c(lunty Sumogy ther<.: wci"<.: in íunction slx pharnt:k tncgfeleló volt. egy-két kivételtől eltekintve, arni- macit:s of S() calkd rcal ridn. 1wo hdon!.!t:d to niona!'lic orders and
kor a gyógyszerész etikátlan n1agatartása, a tőkesze 59 pharn1acit:s of persona! right. The dc~·dopment of pharn1act:utigénység, vagy az elmérgesedett orvos-gyógyszerész i.:al network has bt:en dividi::d into four pt~riotls. tbt: mnsl in1porlan1
of which W<lS that of 1890 !O 1940. when 46 phann;icics \\'t:re founkapcsolat okozott időleges ellátási problémákat.
dt:d. Tht: ~ituatiun of phannacies and pharrnacists as wd! a~; their acEletnzéscink során n1egállapítottuk, hogy a vizsgáll tivilit:s have bct:n t:\'iiluatt.:d by C(Hltcrnpcirary pni\(ll'.(l]~ (lf in\'t:qigagyógyszertáraknál egyaránt fellelhető az egészségügyi !Íons of pbarmacks.
(.\01nogy 1\iegyei ·randcs CTyógys::.eruiri f(özpontja, 7401 J(aJJos1·d1: f\iagygdt 11. !. S'enunehveis
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