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A nagyenyedi „Bethlen Gábor"-hoz címzett gyógyszertár''' 

Tóbiás Barnabás 

r\ gyógyszerészet tnúltja nc1ncsak a szorosabb érte
lernben vett gyógyszer történe\en1 szcinpontjúbó! fontos 
ku1atúsi terület, hanc111 szerves részét alkotja az orvos-, a 
n1üve!ödés-. a gazdasúg-. söt a jogtörténetnck !s. Egy-egy 
n1agyarorszúgi gyógyszcrtúr történetének 1ncgisn1crésc a 
111agyar gyógyszerészet kialaku!úsúnak nyon1on követé
séhez nyújthat segítséget. .L\z erdélyi Nagycnyt.:'dcn 1nli
ködö1t „Bethlen Ciúbor"-hoz cíinzctt gyúgyszcn<'1r n1ú!tjú
nak fi.:ldo!gozúsa egy kisvúrosi gyóg;..'szcrtúr sursúnak ula
kulúsút n1utatja be. 

:\ vúros tnúsodik gyógyszcnúrúnak fclú!lítúsúra a jo
got 18-J.4-bcn Lá=ár :lfárro11 gy·ógyszerész nyerte t.!I. .'\z 
crrlíl szóló kirú!yi leirat eredetije a i\·lagyar Orszúgos Lc
\·é!1úr Erdélyi osztúlyúnak lúkonnúnyszt:ki részében 
„F6k. ! 844: 8326" jelzet alatt t:dú!hatú. Szö\"cgét a h.~\·é!~ 
túr inúsolata alapjún idézen1. 

„MAGY. KIR. ORSZAGOS LEVl,LTAR. 
;\fásola!. 8326/844. Sacratis:-;í111ac Caesarco. Rcgiac 

cl i\posto!icac ivlajestatis. Do1nini l)onlini Nostri 
Clc1ncntissi1ni Noininc R.egio iVfagni Princ!patu:-; Tran
si!vaniac Gubcrnio inti1nanduni. ln 1nerito Rela1ionun1 
Rcgii Gubcrnii in objccto l..'rigendi in oppido Nagy 
Enyed altcrius Phannacopolii sub 2a Nove1nbris 843. ct 
25a Januarii a. e. nu1nerisque l l 520. 843 Cl 76 ! . 84'"1 
pracstitaru111 pcncs acchisoru1n re1níssione1n. rescribi: 
Sacratissi1nun1 Sua1n tvlajestatc1n \·inute ,\lt!ssin1ac 
Resolutionis dd.ol5a Jun!i a.e. in subvcrsantibu::; 
adjunctís l'vlartino Lúzúr al!í.!rius in oppido Nagy Enyed 
:\pothecae ercctione1n benignc adn1ittere dignata1n essc. 
Cui in relíquo A.ltel'ata Sua P.-lajestas Clratia (:acsarc\) 
Rcgia ac Principali benigne propcnsa 111ane1. l)atun1 
\'iennac :\ustriae dic 27. Junii. 844. i\lexius Noptca 111. 
p. Ladislaus Co111es Esterhúzy n1. p. A .. i1·ú/. 2 l 60/8-i4. 
Sacratissi1nac Cacsarco Rcgiac ct :\postolicae tvlajcsta-
1!s Rcgio i\·lagni Principatus ·rransilvani<1c Ciubcrnio 
consignanclu111. P. l-l. ;\ 31 ./1921. 0. L. szú111hoz. 

Hogy ezt:n egy· lapra terjcdö n1úsolat a 111. kir. Orszú
gos Lcv~·ltúr erdélyi osztúly:ínak E)konnúnyszéki részé
ben·· Fök. l H..J.4. 8326 jelzet alatt örzi.itt bélyegtclen ere
deti királyi leirattal 1ncgcgyezik bizonyí1on1. Budapest. 
1921. janu{ir 17. !)r. C'sánki s. k. 11. úlla1ntitkúr. ursz. le
vél túri föigazgató. P. J-L" 

Lá:ár 1\Iúrro11 ! 848-ig \'Olt a gyúgyszenúr tulajdono
sa. akkor azt Stei=ing Já:se_( \ÚSÚrolta incg. Ezt követlíen 
l ~56-ban tl\lc 1?0!11 .\Iihúly vette incg a pat!kút. E két \"Úl
tozúsról. a gyógyszcrtúr reú!jogúnak c!is1ncrl:séröl szó1c'1 
éncsítöben talúlunk c1nlitést. :\z 1860. okt(1her lJ-én kelt 

·szcrb.:sztliségi munkat;"irsai czzd ;t kiizkmCnnyd ki\szii111ik 
dr. !\,p\";°ics L~iszló! szliktC;;énck 80. évflirdull1j;1 alkalm;"ibú! 
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útiratban a ha1ú.-;úg L:nc::;íti J. C.Jhi.:rth és .\/. Rorh gyógy
szerészeket. hogy a \·olt helytartútanúcs ! 860. szcptc1nbcr 
26-ún kelt ! 7557/!429 szúinú rendelete alapjún a gyl)gy
szenúr re[djogát - \'agyis azt. hogy a gyúgyszertúr c!adha
tli és (irökülhctö -- e!isrncrték (/,ábra). /\z útiratban !L-1-
.soroljúk a p<:llik<.t addigi tu!ajdunosait L·s az útvl:tt:!t:k é\·
szú111út is. 

Hasonlóan nc111 1naradt f"cnn írásos szerzödés a kü\·et
kezö tulajdonus \"Ú!!uzúsról sen1. Erról .loha11n Binder 
! 873-ban keltezett „Erk!arung" jelzésü nyilatkozata szú-
1110[ be (2. ábra). Eszerint ! 862. július 8-ún a Rurli :\fi~ 

hú~\' és neje Binder /\uroli11 tu!ajdonúban volt gyógyszer
túrat li·,!/Ú1un·irs Edi.: és neje l\ura/i11 vúsúroltúk 1ncg. tr
dckes:;ég. hugy az iratot tanúként l!·t{/ií1101·i1s !:dc is alú
ina. 

:\ TnijúnD\·its h~"iza:-;púrtó! a gyógy'szertúrat 187 !-bt:n 
:\farkos ()chi11 és J c11ey 51ándor \"t:ttc n1cg. :\ „ V úsúr~:-;zcr
zödés"-1 1871. július 13-<in Nagyenyeden kötötték ineg. 
Ez a kézirúsos két oldal te1jedel1nü irat adatokat tarta!-

-, 
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inaz. 1nind a szerzödö felekre. 1nind a gyógyszcrtúrra \"O~ 
natkozóan (3. ábra), ldézcn1 a bcvezetö részt: 

„\1(1súr-szcrzöclés. 1ncly köttetett egy részről nagy
enyedi gyÓg)'SZcrész Trajúnovits Ede és neje iV!cclgycsi 
K.atalin 111int eladók. n1ús részröl Szat111úr \'Úrosi szülcté
sü okleveles gyógyszerész iV!arkos Ödön Cs Szallnúr vá
ros! lakos Jeney S{1ndor 1nint vcvök között - következő

kép: 
1. l\:l i Tn1júnovits Ede és tvlcdgycsi K.ata!in húzastúr

sak ezennel örökösen eladjuk néhai Róth lvlihúly gyógy
szerész és neje Binder l(arolinútó! \"ÚSÚrolt cladhatú és 
örökösökre ;_itszúllítható gyógyszcnúri jogunkat és gyógy
szcrt{irunkat. - n1cly jelenleg a nagyenyedi n1inorita szer
zet piaczi épületében van c!hclycz\'C. okleveles gyógy
szerész i\:iarkDs Ödünnt:l s Jt:ney Súndornak 10.000 rn. 
azaz tízezer usztr:1k értékü fori111Crt." 

.'\ to\·úhhiakban részletezik a vétc!úr kiegycnlitésénck 
JllÓd_jÚ! és azt, hL1gy íl gyÚgyszt:rtÚrat lllindcn re!SZt'.rC!~Sé~ 
\'cl és a gyúgyszt:rtúri jogra \"O!l<ltkozó ok1n<Ínyokkal 
együtt útadjúk a \"t:\·(iknck . .-\ 2. pontban a vt:vük igazol
jitk az l. pontban !círtakat és klitclczik inagukat a jogügy
lettel júró bt:!ycgkö!ts0gck fizetésére. :\ 3. pontban kö!
csönli:-;cn leinundanak a szcrz(idés utólagDs n1cgtún1adú
s(111ak illetve !\.:!bontús•"1nakjt1gúrúl. V'l'.gül a 4. pontban az 
a!úíro'1s és a szcrzódés c!helyczésénck tnódjúról cn1lékcz
nck 111cg. 

i\ larklls gyógyszcrt::-;z a követkczli 0\·bcn elhunyt. 

{': 

' ' : 

•,,' 
!: 

, ·e' ' : 

,- ... 

/ 

,,. r,. '"' 

/ ' ,:: . . 

, ·; /;~, ,_,,..>· 
/. -.· 

'' 
''· 

,, 

.... :"' 



772 GYÓGYSZERESZET 2000. decernber 

ezért az özvegye (az örökös) és a túrstulajdonos a gyógy
szertárat az 1872. augusztus 12-én kelt adós-vételi szerző
désnek 1neg!'elelően Dankó Gyula gyógyszerésznek clnd
ta. A szerződés szövegéből kien1elhetö, hogy itt e1nlítik 
az íratok először a gyógyszertár elnevezését. a1nikor a kö
\'Ctkezökct írják: 

, .... Dankó Gyula úrnak eladjuk és a inai napon kezd
\'C valósággal birtokába is adjuk és útbocsútjuk N;:1gy 
Enyeden „Bethlen Gáborhoz'' chnzett törzsjogú gyógy
szertárunkat, a gyógyszertári törzsjogot, tovúbbú az ösz
szcs gyógyszertári úrucikket, Requisitun1ok, !Clszcrelvé
nyek és apparatusokkal együtt úgy 1nint az a n1ai napon 
úll és 1alúltatik - 8000 fn. o. é. az az Nyolcezer osztr. ért. 
rorint vétclúrnak az alább 1ncgírandó tenninusok és kCsz
pénz összegekben !eendö 1negfizctésc 1ne!lctt." 

:\ fizetési 1neghagyúsok között jelzik. hogy az elsü kCt 
részletet Roth i\,lihúl:y örökösei részért: a . .1ncdgyesen !a
kó Binder János gyútnkczéhez" kellett kifizetni. Ebböl ar
ra kö\'etkeztethetünk. hogy az eladók akkor 111ég nt:n1 
egyenlítették ki az 1871. é\·i szerzüdésben rögzített vétcl
úrat. Ez n1ag)'arúzia Binder Júnos éllizöekbl'.n cn1lítctt 
iratút is. 

l)ankó a szerződés 1ncgkötését követően augusztus 
20-ún az alábbi kér\"énnyel fordult a vúros tunácsóboz: 
,.Tekintetes Ne1nes Tanúcs! -· A.z 1\' alatt eredetiben idc-
1ne!lékclt okle\·é! nyornún az ipari törvény szabv•ínya 
szcr~nt a Nagy Enycden felsőbb helyen engedélyezett s 
néhai i\,larkos ()cllin gyógyszerész últal használt jogot az 
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5. úhr11 . ..! gyrígys:.el"fúr út11dús-ún·ád<'r igu;.olú „ Ta11úsítl'IÍ11y·· 

(n!s~/et) 

ahhoz tartozó gyógyszertúrral együtt volta111 szerencsés 
inegnyerni - 1ncgvenni - 1ninck üzhetési engedélyét tisz
telettel kt:rvc ezennel beje!cntein a Tekintetes 11.'.l. ·ranócs
nak. N. Enycd ! 872 augusztu:; 20-ún - a!úzato:; szolgája 
f)ankó (Jyula gyógyszerész."" .:\ bcad\"únyra adott választ 
az iral hótlapján talúljuk 1ncg (../.ábra): ,.1.:.J.80/J ~72 Ipar
hatúsúgi lgazolvúny· - ivliutún kérehncs az ipartörvény 
4ik pf<.1 értehnébcn az ipar önálló gyakorlatán 111eg.kiv{1n
tató ipartörvény !sö i!letö!eg 2ik pfainak eleget tett ezen
nel a gyógyszerészet szabadon gyakoro!hatására az ipar
jog kiszo!gflltatik. Nagy Enyed vúros tanácsától. 1872 
Septeb 1 sö. \'aj na 1\dfun fö_iegyzö.„ 

Dankó Gyula 1880 nyarúig birtokolta a gyógyszertú
rat. <llnikor is eladta azt !\.o\·ács Jó:::se,( budapcsti lakos 
gyógyszerésznek. :\július 17-én kötött ideiglenes adús
vt'.;tcli szerződésben szeptcinber 1-jét jelölték ineg a vég
!cges szcrzödés 1negkötésénck és a gyógyszertúr ~!ladú
súnak napjúul. 

1\ 1ncgjclölt napon a királyi közjegyző L'lÖtt 1negkö
tötték az adúsvétcli szcrzödCst. .'\Z clsö pont szerín1: 
.. Dankó Gyula és neje Jakabfi Fúni cladjúk örökre vissza
vonhatatlanul a saját tulajdonukat képczö Nagy Enyeden 
a .. Bt:thlen" Ciáborhoz czi1nzett özvegy ivlarkos Ödön
nétö! 1ncgvásúrolt törzsgyúgytán és K.O\'Úcs József va!a-
1nint neje Schneider i\nna 1neg\·cszik ;1zt 13000 frt az az 
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b, ábra . .-/ tul11jd111111s-1·e:-_t'lrií dí.1-111eri!.1-

tizt:nhúroint:zcr osztrúk ént::kü forintért.";\ szerzödé:; to
Yúbbi pontjai. az akkori c!öirúsoknak n1cgfelclöcn. a v~
tt:!úr kicgycn!ités~nek 111ódjúra. a szerzüdésst:l kapcsola
tos jogi t:!öirúsokra vonatkoznak. ;\ gyógyszcrtúr útadú
súra pedig a szcrzödt!s 1negkötésének napját jclölik n1cg. 
.'\Z <Ítadús-útvétclt a közjcgyzö 1anúsÍl\'Únya hitclesíti (5 

ábra).:\ tanúsítvány szerint: „ ... itt ht':lyt Nagy Enycden 
a piaczon lévő 254 ház szún1ú „Bcthlt:n (Júborhoz" 
czitnzett törzsgyógytúrt adja1n út és ezen útadús 1negtör-
1é'ntéröl K.ovúcs József és neje Schneider i\nnúnak a ta
núsítvúnyt szolgáltassan1 ki. Dnnkó (iyu!a és nejt: .lak-

abfy Fúni kijelenteti0k. niiutún az t:gész gyógytúrt da
rabonként út nc111 adhatjúk. tehút azt a tÖr\·ény últal 111cg
engedett jelképes útaclússal eszközlik és egyúttal a tanúk 
jelenlétében a gyógytúr kulcsait kezökbe vévén J(ovúcs 
.kizscf és neje Schneider ;\nnónak ezen szavakkal: nii 
Dankó Gyula és Jakablí Fúni az önöknek eladott jelen 
gyógytúrunkat ezen kultsok útadúsúval tényleges és tett
h:ges birtokukba útadjuk'" - iníg 111úsfelöl K.ovúcs József 
és neje Schneider ."\nna a ku!tsokat útve\'én. kijelentet
ték, hogy . .1ni pedig ezen gyógytún birtokunkba útvt:sz
szük." 

J\u1·úcs .f<J:::.'.;i.j~ aki Nagyenyeden született, a gyógy
szertúr 1negvúsúrlúsakor oda tért \'issza, ahol a gyógy
szerészi púlyája elindult. hiszen itt volt gyógyszerész 
gyakornok. :\ gyógyszenúrat ! 909-ben bekövetkezett 
halúlúig \"CZC\lc, fejlcsztette. Ha!úlú1 követlien a rcüljog 
és a !!VÓ!!vszertúr az llrüküsök. ÜZ\"C!!Ve C:; né!!V kisko
rú g;~rn~~kc 1ulaj<.klnúba kcrült a n;<~gyar ki;tilyi bel
ügy1ni11iszter 5~f.Ol)4/ ! l) l 0 sz{unú rendelctévc!. i\,livc! a 
iulajdonosok k(izöll ncn1 \"(l]t gyógyszcrész. a gyógy~ 
szcrt;.1r vezetését g,yógy·szcrész gondnokok !úttcík t:l. ;\ 
l 3 é\· alatt üsszescn ki!cnc gondnoka \"olt a patikúnak 
(né\" szcrlnt: f\·srhy ;\/ihály. Srra111111cr Ll{/U.I", s·:::ak111a1111 
.\'ú11do1: ,\/cil1·c1:::ky lsn·á11, !Jalassa 5)á1ul<n; J\os:tka La
.fos. Stro111111L'r Lco. :Vagy Sú11dur és dr. Schicrgl 
A'án1(1"1. 

Kovúcs JózscrJeg!döscbh !ía -- Endre-- 1911. _íú!ius 1-
jétö! az cl(iirús(.)knak 1neg!'t:lclöcn n1cgkczdtc a gyakorno
ki. 111ajd a gyakornl1ki vizsga !etéte!c utún ! 913. szep1en1-
bt..T 3-{in a kulozs\·úri Fcrcncz Józst:f Tudo1núny(:gyctc-
1ncn a gyógyszcrészi tanulinúnyokat. ,:\ vi!úghüború kö
\'Ctke1:1ébcn a gyógyszerészi uldc\·c!ét csak 1 922. Jt:bru
:"11júban nycrtc el. az akkor lllÚr roinún nych·ü Kolozsvúri 
Tudo1ncín:ycgyi.:te1ncn. Ekkor az örökösök a jav{1ra lc-
1nl1nd1ak tulajdonosi jugukról és így az Egészségügyi ivli
nisztL-riu1n a 25 J J 8/.20. no\·. ! 9.23. sz{unú végzésévi.:I 
! 9.23. október 25-étúl kczdtídön J\o~·ác5 I:.:11drét a Bi.:thlcn 
(iúborhtlZ cí1nzett gy(igy·szertúr tulajdtJnos \"CZetójének 
elisn1crtc (6. úhra). !(uv{1cs Endre ! lJ • .f() úprilisúig, az úl
!a1nositúsig vczettc a gyógyszcrtúral. :\z úlla1nosított 
gyúgyszertúr t:gy idcig inég 111üködü1t. dc llt..'lllStikúra 
111t:gszüntettl>k. fclsz~11no!túk. 

i\ gyógyszl'.r!Úr l't:nnúllús{111:1k l O~ l>\·i.: ci!alt két épülct
hen 1nliki.ilki11. ,\z 1871-ben k\.itütl ad:'1s\·Ctcli szer:1.lidés
bcn cn11itctl helyt:1L a piactéren. a 1ninorita rcndhúz épü
letébcn, 1najd :1z t:zzcl csaknen1 szcrnben l0v6, a vúr!'a! 
rnclletti .254 húzszú1nú épülctben. :'\zt. hogy 111clyik évbcn 
16r1ént az útkö!tözés, pontosan nc1n lehet 1ncghatúrozni. 
az utóbbi hclyszínt clöszür az ! KKO-ban türtént tu!ajdo
nosvúltús adús\·ételi szerzödése cn1líti. :\z Cpülctvúltús 
tch<Í! ()ankú Clytda tulajdona idc_jén történt. Ezt alútú-
111asztfa az is. hott\' a 254 húzszú111ú épü!et akkor Jakal:!_i· 
.-1/hcr~ és ncjc tul:1Jdunúban \'Dit, a gyúgyszcrtúr túrstulaj
dnnosa pcdig !Ja11kri11i· Jakal:fi· F'ú11i vult. l'vlind a két épü
lctbcn a tulajdonosok a gyl1gyszertúr helyiségeit bérclték . 

. :\z é·pületct A'oi·ács .hí::sc_f 1 KSK 1n~ijusúban vúsárolt:i 
rncg Jakal:fi rllhert és ncjétliL ukik akkor gyulaf'chérvúri 
laknsok \"Oltak. :\z ad:'1s-véte!i szerzödésben az ingat!an
n"d részletcs 1elckkü11yvi leír{is van: „Nagy-Enycd \·úros 
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Fő tér 

S, ábra. ,-J gytigys:cnúr rú:.lt11us alapraj:a 

/. / UODA. ( 1) gyúg)'s:.ertÚ1Te:.e1ti· írú11s;,111la (!) adminis:.tnítor 111111tl•1111s:.t11!11 (3) in11s:.ckré!1y (./) /;11rtotdi/11po/; s:.t'liH;11y~· (5) 11ú11cds:.d,ré/ly 
(fí) r11/iúss:.d11'l•11y (7) /ui/y/J11 (SJ as:.ta!fat, s:a1ck, II. OFFIC!.\'A (/) túraa.1:.tul /11) 1111111/;uhdy. túrr1111i'rfrg, h) pd11:rúrgdp, e) /.:.iss:,ekré11y/ (2) 
irufa:.d;rényfenlc initetch•el (3) 11yirot1 álfrii11_ro/; (./) iíi·eg1{it1h /;eres:.res s:.crck s:.c/;n:nyc (5) riimiin!itris s:e/;n•ny er/is hatású s:.ert'li n•s:.én' 
(6) gyári kds:.ítmé11ycf; s:.e/;ré11yc, Ill .. -Í7J-{R(J (/) gyúgys:.crcs iiw.'gcl•. fl:gefyek s:.d;n:nyc (:!) f;t•:.mosií, 11: L.·11/0RATÓRIL'.ll (/) 1111111/;uas:.
ral (:}) nyiwtt polcos úlll'úny:.at (3) s:.ekn•11y, rcagc11sd•. laborarríri11111i cs:.lit'i:.ii/; l'L's:.(;rc (./) 1111/filiuas:.ral, /J(ij/irnissu/, (5) /;úfylur, 1: R..if;T.fR 
(Í) red/iny:.úras rakrúrs:.ckrá1y (~) as:.taf, I'/, .l!OS06ATÚ (/) gi"i:./;c:.,.:.iilé/, 1h·s:.rillúlií1'11Í, it!(Í11111ib11lu111okk11/ e·.1· s:.riri1ós:.clin;1111ye/ (~) 
állni11ypo/cok (3) as:.ral (./) 111osog11rú, J '//. Fcfjúrar a:. 1•111detrc', 1 '///. !Jús1ya a ra/;rúr hdyi.\·,;gcf;kcl tii/Jb s:.itlfcn ih·cg, giingyiile,i.; rés:.1•r1:, !.\', 
l'i11,·e lejára1, .Y. f 'i~,P,)'l"ijtri medence 

4~ ! szú inú tt:lckjegy'z(ikönyvében . .'\ 1 rend l 069 helyraj
zi szú1n alattí cn11.:!etes. két !akrészból úlló :25-~ húzszúin 
alatli húzukat a raj1~1 le\·l\ 111e!léképü!et,J:kcl Cs f(i!dha
szon éh·czcti jogukkal - azon hozzú adással. hogy az t'.:vi 
tizcnnyolcz fn. o. é. taxút vúsúrló is kötc!t:s a fö!d tu!ajdo-

fJ. ábra. A:. épii!crjde11leg 

nus túrs Egyhózakn~1k 111cg!izetni - a k(lzüs cgyctl:nl:sscl 
1nt:gc'1llapított 3200 frt.. úrért cladjúk." 

.-\ gyúgyszenúr az épület fi.i!dszintjét f(\glalla e!. a;: 
einelcten pedig a lakós vo!t. ! 896-ban a tulajdonos a \'Ú

roshan 1..:sa!údi húzat \"<isc'1n1]t és ekkonól a:; en1cl...:ti részt 
is a gyógyszcrtúr céljaira h:bznúlt~ik Ccl. Raku'trakaL !a
hPnllóriu111\1t l:s i.ig;..'clcrcs s1,ubók~!t a!aki!ottak ki. 

;\z épült:t hu1nlukza1i részletét. a gyúgyszcrtúr he.i:.ira
tát az 192.U-as évekbi..:n készült rt:nykép lllUlat_ja (7. áhra) . 
. '\ g;'l>gyszcrtúr beosztúsút az utódok t:in!ékezctt: alapjún 
készült \·úzlat szcinléltcti (S. áhra). Jelenleg (9. ábra) az 
épület n.i!szintjén haroinli és ban1111lltern1ékek üzlete és 
kél to\·úhb! üz!ethc!yiség van. 

;\z olTícina bútorzat;'it és iil!vúnyedénycit /\01·úcs 
Jrí:s1::!" az 1890-cs é\·ek elején az akkori igényeknt:k 
1nt:gfcle!lire cscréltt: kí. ,\ rn;1hagó11i ffibú! L(:szü!t bú
tt1rzatot és az úl]\·úny edényzt:tet egy b0csi gyl1gyszer-
1:ú·-bt:rcndezli c0g szú!litolia. :\/ út:dakítúskor a régi of
ficina l'<.:sh.:ll bú1(1rzatút a ca1nt:ra n1atl'ria!isba ht:lyczték 
el.:\ gyúgyszcrt<'tr í'e!szúinolúsakor inindez inegsc111111i
sült. 
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Használati módja: Pamacscsal vagy serte~ 

ecsettel a szajüreget napont.a 2-szer jól bekenni. 
1-2 na~ mulva, midőn n nyiilfolyás megszűnt, 

1 

el?gendo napoQt.a csak e~yszer - Körömfájás-
nal naponta 2-3-szor l\.Oll bek1nni a köröm 
között. Egy ily üveg elege>ldö 3-Mál!atnak. 

[i:!fj !?.::?..!.::::°' 
1 -.A.. müek száj- és körömfájása eiien. "-r--

il ftra 2 frorona 5ö fillér. 
- „.„.„ .•. ~ .. „ ••••. „„ ... 

= 

1 

i 
1 

! 

.. 

Beken0snél undort nem ge1·jeszt, az étvágyat 
nen1 rontja, a sz<ij üreget nem csipi, kellemes 
ize es hütö hatásániil fogva az illlatok könnyen 
türik. 
_..,_ 

.. -· -

-- ... 

M _1. fAR AC!A __ 

KOVÁCS GYÓGYSZERTÁR 

L -ii 

.. \ 

1 

111. úbra. //li:i f,,;.,:.i1111(;1I_rc/, 0011111golú.1ú11 h;1·ú (·i111/>1;/, 

</} hloro.111/, hJ R/i('/11111Jto/, cl 11 f;u;.111crili11i l>!;S:ÍfllH;//_1'<'/, 

n;1{iegy,I1·cf a /wnn· s:.11pp1111 

1 

1 

1 

1 

! 

i 
1 

11 

i 

,\ gy·ógyszt:núr bert:ndczl'.sén kívül a !Clszcrc!ését is 
az adot! korszaknak n1t:gfclclöcn folyan1atosan fejlesz
tették. Erre azért is szükség volt, n1crt K.ovács József 
több ,.húzi készítinényf' ís clöúllított és ezek nén1elyike 
szélesebb körben is eltetjcclt. /\ készítn1ényckct halú\a 
utún tovúbbra is gyúnottúk. Ilyen volt pl. a „J(\orosol" 
szúj- és körön1fújús elleni ecsetelő. a ,.Rhcun1atol" ke
nőcs. rcun1ús fújda!n1ak enyhitésérc (10. ábra), a 
.. Tiscno!" köhögéscsillapító vagy a ,,\1asbor". Szé!csebb 
körben vúltak is1nertté a koz1nctikai készí1111ények. a zsí
ros arckcnöcs. a bórax szappan ( 10. ábra), a Tannochin 
hajpoinúd. a Tilidont f'ogkrén1. \1alan1cnnyi közül legis-
1ncrtcbb volt a .. nagyenyedi !<..ovúcs arckcnöcs„. a1nclyet 
ncn1zctköz! védjegy véden és az á\la1nosítúsig gyúrtot
túk. !(lizép-Európa orszúgaiban is ísn1erték és hasznúltúk 
( //. ábm). 

.;\ gyógyszt:rtúrat a 1nagisztr<'llis gy·ógyszt:rck elké
szítl'.se érdekében i:-; hiza!o1n1nal keresték fel. \.la]a-

111r.:nnyi clkl'szítelt 111agisztrúlis clliiratot a gyógyszcrtúr 
recept nyih·{1111anójúba beirtúk. ezért nr.:111 jelentet! nt:
hl:zsl:gL't a Nagy\.:nycdröl e!kli!tözlittek !cvé!bcli kl'.résé
nt:k teljesítése. Pé!d;1 c1Tt: a 12. ábrán bt:1nutatott levél 
i:;. 1':rkczett n1cgkeresé:; San Francisco-ból is (13. ábra). 
a111elyik azén is l'.rdckcs. inert a II. vilúghúború utón. 
! 959. októbt:r 12-én keltt:zctt. tehút jóval az úlla111osítús 
utún. ,\ hiúnyos cí1nzés ellenért: végül az utolsó tulajdo
nnshoz került. .'\ nen1 1nindennapi levelet érdcn1cs idéz
ni: „Én 75 éves v~1gyok. :\radon jana111 iskolába, ncin tu
d(lk rntnúnul beszl'.lnl és 51 év c!ótt azaz 1908-ban vún
durultan1 ki :\n1crikúha és azola itt élek Californiaban. 
(~n anhritisbcn. 1nagyarul ízü!ctgyu!!adúsban SZt.'!l\'Cdek. 
<lZ \-\1ll :1 haja bo!dogu!t cdl'.S<lJl'llnnak í:; cs a napokban 
a1nczcgc1tcn1 rl'.gi iratait l'.:-; talalta1n azok közöl! t:gy 
rt:CZL'plct a 1ne!yt:n egy kis jt:g)-'ZCtcl irt: ,.ez a kcnocs a 
111clyL'! L:\CC'USTR!S \'agy L:\C'USTRC)L-nak nevt:z
nck 0s Erdélyben ~agyt:nyt:d..:n gy<irtja egy Patika hasz
núlt nckcn1 liginkúhh Si.Cll\-cdéscin1 kózcpcttc.'' Itt 1nú
suiu111 lt: t.'Zl a rt:czcplt:t: 

L.\Cl 1STIZIS Lléc;r lCS: 

L1u . .:us1ris i:iuvi<liilis puh 
\!t:nthol 
:\111111011 biturn..:nsulfunic 
( )lcP pi ni :-:yh 
Sapu kalin 
.-\dcps !anat: anhydr 
.-\qua font. ad 

() l .~-19 g 
(1,5()J g 
l .~4) g 
0.50J .!:.! 

2.3 l 7 g 
l!.7-l5g 

").:;; - p -- . ;;::-

\L·rn tudo111 ki \·olt ennek ;1 kcnlics11t..:-k a készítöje 
\af'.yt:nyt:dcn. dc !'<'1.id~d1nai1n csiikkcnc:;t:rc szt:rctnck 
1:c11ni ::gy - l~ct tuhu:;t kiprohúlús czcljabul. !(erein legyt:n 
.-.:/i\·c:-: \·c!t:111 ez ir~!nyhan le\·L·lhclilt:g t:rintkczcshe lepni. 

l'.:„cr k\iSZll!lL'L Szi\·ély1..·s U(h·lizlt:ttcl 111aradok kcsz 
hi\·e. Loui:-: (!. Thur" 

;\ gyúgyszcn;_'irban a gyúgy:->z.t:r ki:idúsakur ;_u111ak 
((1nn:.1júra is gondnt furdít1.1tl:1k. :\ gyúgyszcrek kiadúsa-
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Kérünk olvasható alálrást. 
~ Reklamticlók csak 8 napon bellll vétetnek figyelembe. '"6i1 

Figyelem a védjegyre 1 

KOVÁCS 
nagyenyedi gyógyszerész 

· · éltalénosan kedveli · 
. . . "· ··:·' 

A.RCZKENOCSE. 
Ezen kenóc.s feltun6en" tlaztllJa a:i llrcof :·. Jd1Un6 hatO.ssol 

van .supl6, májfolt,· p~rsenések és 1Jrcvörö.södés ellen·. sót hosz
SUl.bb hnszmilat. után még a lúmló maradványai! ~tj eJoszla1ja. · 

· Gyors és biztos hatósávaf felUlmul J:ninden eddig ·hasz-
nálatban levó arckenócsölu:t. · ·· - ·. - · 

· lllll••"t!Uelli ffió!ljs. 
A 1i:en6c.sb61 e3lénként mogyorónyi· az arcra gyengén . 

bedörzsölend6, r.tiggel esó- vagy fofyóvlzzel lemosandó (sokan 
meleg vizet szeretnek használni - ezt l<ertilni kell) ; .szappant 
lehet ugyan használni, de a meszes szappanokat kérem mel- . 
!óznl, mert etról :u. ·arc duzzadt és vörös lesz -·Inkább ·semmlr 
mint a rosszat. · 

· Hölgyek, kik ·a pudcrczést megsz.ol1Mk,' a kenőcs mellett 
tovább Is íolyt<lthalják; erre <l/ónlom saját k..bzltményu „1i'CD1a0 

P:Udarrem.et, mely fehér, crém ~ rózsaszlnelilien kaphatók. · 
Azoubnn &1Jdt érdekükben Jegyen 5uibad figyclmcz1etnem, hogy 
az ólmos (bleiwclss-o5) pudcrekct, mint kóros.hatti8uakar, vtg
kép kcrlllJék. KU!önbcn .:i llcnócsnck - és szappannak - cs.:ilt 
nihóny napi ha5ználala uran.IJZ arc nemcsak szép, fehér le:3.t., de 
oly lldc kinézést nyer, hogy a puderezé.3 .. egészen 'íelesleges. 

Makacsabb íoltol1nálli:1lcrsa-s:ep$J:mnoeinSBilJánlomal'e
ni5cs melleit használalba venni ; ezzel az eredmény gyors és blzlos. 

Mint ltlllln6 !mtásu klpróbillt arcb6rfinomltót imapp&U 
has:ntlllatr@ ajánlom a snlát készltménylr tel!esen z.slrtalan 
„"lfUUa..Cremau-t, rovábbá mint kiváló hnJópoló és crósll6szert 
djánlom n .:1zln1én saJát készltményll 11Vanna..O!ia&l'1 . ha}
ken6csöme1. 

Valódi minőségben kaphatók: 

K@váJgs J@1sef !ll!?©Sil!?li!i:E!i'és2iiéll 
CGag11enyeden. 

Főrnkrór Cseh-Sz!ovöklo részére: 
Schv1arz Ernő és Társa Koálce. 

kor cgys2gl's fonnújú cín1két alk<iln1aztak és hasonló \·oll 
a dobozok cí1nkéjl' is ( 1-1. ábra). ,;\ gyógyszertúrban a:t 
ügyvitelrl' n1indcnkor gondot rordíttlttak. az clöírúsok 
bl'tartúsún tli!inl'nöen gondoskodtak a gyógyszert.úrra vo~ 
natkozó iratok 1ncgörzéséról. Ennek küszönhetö. hogy 
nyo1non kövl'thcttük a pa1ika t<irt~lll'!él. Sajnúia1os. hogy 
a tlll'gszüntl'téskor ill. az úl!an1osítús1 követö idöszakba11 
n1inden t1lyan doku1nentun1. a111i a gyógyszerészi 111unkú
ra ill. a gyógyszcrfürgalo1nra vunatkuzott. 1negscinn1i
sült. Ilyen \'Olt pl. a gyúri készítn1ényck nyilvúntartúsúra 
vczcteu kartotékrendszer adatlap gyüjtc1nényc. 

1\ gyúri készit1nényck szún1únak az l 920-as években 
gyorsuló ütc1nü nö\'ekcdése olyan rendszer kialakitúsá
ra ösztönzött. an1elynek segítségéve! napra készen lehe
lelt nyilvántartani azok forga!Jnút. Ezt a kartoték lapo
kon vezcti.:tt nyih·úntartú rendszerre! va!ósitottúk 1ncg. 
an1clynek a!apjút a ininden egyes készitnh:nyrlil készí
tl'tt adatlap képezte. :'\z adatlapon fl'ltüntenék a készít-
111ényrc vonatknzó jclleinz(í. v<il<11nint a furgal1na1 jclzö 
adatokat. .'\ inegrendel~s be~rkez~sckor az adatlapon 
sorsz{1111{1zva jl'gyezték tt:l a darabszú1nokat és ugyanck-

Wlr enucheo W!l deotliclle Uaterschrlft. Eveotuelle Recl11· 
matloo 'winf our lnaerhal~. 8 Tageo berücl1.nlchtlgt. · 

Achtung auf dle Fabrlksmarke 1 

Allgeméln belleble 

GESMCHITS0 POMADE 
'VOD 

J 0 S E f K 0 V Á C S. 
Dlcsc Pom"adc feinlgt ·aurfallend dÍis Gesicht i.:11 von. au.:i

gcze:lchneter Wirkung: ·gegen .. Sommer.sprossen. -Leberfledtc, 
Wlmml.';rln und Geslchlsrölhc,: enffeml' sogar n<lch ldngerem 
Gebrauch: die Spuren 'der "Bla!tem. . · . „ 

Obertrifft durch rasche und· .:iichere Wirktmg alle im Ge
brauche stehenden Gesic!us-Pomaden. · 

@el§lrrauchs-&anwetsung..: 
VOn dcr.Pomilde reibe 1rl·a~ siCh de.s .AbCnds in der Grösse 

elner Haselnuss das Gesichl schWach ein, wasdie sich des Moi'
gens mit Rcgen 'oder Flusswasser, (Viclc waschen sich gerne mii 
warmen Wasser: dics ist zu meiden.J Seifc kann gebrauchr werden 
doch bl!te la keine kalkigen zu benUfzen, denn von dl csen wird das 
Gesicht aufgeduns1et und ro1;.liebernichts,·a1s Schlechtesbeniltzen. 

Damcn dle das Poudern ·gcwöhnf 5ind, können c5 nebst der 
Pomade forlscrzen, - doch erlaube·mir im !n1ressc· der. Damen 
<lUfmerksam zumachen,das von mir 'crzeugte vorl.iigllche „'tl'&Ua00 

l?Oudev zu bcnil!zen,-welchcs in wciss,·creme und rasa erhtiltlich 
lst. Blelweiss cn!hallende Pouder .:i!nd gtinzlich zu meiden ! !'!1 
Ubrigen w!rd Ja das Gcsi!=ht,: belm. B~nUtzcn der Pomade und 
Selfe, schon nach Tagen so schön weiss; und gewinnt ein so bele
beode:3 ·Au.ssehen, das.s ·das Poudei;n gilnzlich ilberrlllssig wird. · 

Bel hartnlicklgeren Flecken empfeh\e lch meine Eilova:n• 
SGHe ocbst der Pomade in Gebrauch 'ZU · nchmen: mii dieser 

· ·1st eln Erfolg rasch. und sicher.' . · 
Als elne · ausgezeichnele und mehrfach erprobtc bei Tag z11 

benlltzende Ge.:iichtshaulpílegemi!lei'empfehle !oh melne ícfllosc 
„V81D.a..Cv0meu nebst meine vorzU!illche Haarpflege~ und 
StBrlrungsmillel dle ,,1'anrn)n ... ~D!Jla0 Haarpomade. 

Echf zu bekommcn bel 

J@seW K@IUMS A~@tiiei«er 
ln ~asvenyed. 

HaupJnlcderlage für Ceho-Slovakei : 
Ernest Schv.Jarz &. Comp t(oSlce. 

kor ennl'k 1negfclclücn. az erre a célra nytl!ndai úton ké
szített fclragasz1ható cí1nkl:rc is ft:líruík a késziunény 
adatlapjúnak szú111út és a szú!líunúny' egyes darabjainak 
sorszú1nút. :\ cí111két a gyógyszer dobozúra ragasztottúk. 
kiadúskor pedig azt ll'tépték és naponta összcgyüjt(itté\..:. 
Naponta az összl'gyült cí111kéröl a kiadúst jelezve a/ 
adatl~1pon ~ühúz1úk a rnegfcll'IÖ sorszú1nnt. !!ycnkor e!
\cnörizni !ehelcll. hogy 1ncgfclclü sorrendben adtúk~e ki 
a gyúgyszcn, nen1 n1arad1-c elll:kvö készitn1ény. s azt is. 
hogy szükséges-e és 1nilyen 1nennyisl:gben a rnegrende
lés. l~vckre visszatekintve pontnsan követni lehetett •: 
gyógyszer forga!1nr.it az idDszakokra tckintelle! is. l11111u
tatúst nyújtva a rnegrendclésekhl'z. Ezt a rendszert ab
ban az !dlihcn. a1nikor sokkal kcvt:scbh gyúr! kl:szí1-
n1ény volt forgaloinban és a rcndclésck gyakorisúga is 
kisebb voll 1nint napj;,iinkban. 1nl'g !ehetett vatlisítani. 
ina azonban csaL 111int a gépi nyilvúntanús l'gy kezdl'tÍ 
clúhír11ilké1 cinlithetjlik. 

:\ .J3cth!cn Ciúbor"-lioi ciinzctl gyógyszl'rtúr l U5 
0\·es inüködését ÚltL'kint\'L' a 111cg1naradt c1n!ékek jól 1nu-
1atjúk. hogy Jii,·atússzcretettcl. vidéki kis gyógyszcnúrban 
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11.IR LETTER et ,\ii:ROGRAMME;. f"~R ,\VION 

-
ki- -

--
is lehet pé!dút 1nu1at(l szak1n<1i rnunkút \'égezni és a lt:hL'
tóségi.:ki.:t kihasznú]\·a 1narada11dó1 alkPtni. 

!(Ciszönctel n1nndok rnindazt1knak. ~1kik 111unk;"11nban 
scgíti.:ttek. 1an<'1csaikk~1!. l11111utatúsukkaL \·a!a111i11t a ren-

;w. -
.2,/7-

J·J-' 
t; cJ· -

u·
,;7"-
J.-

-5~· -
,/•-fi' 

J'
J:--::- /; 
·1 ~„ ~ kt: I ',L{' _ ... 

~ ---p 

1) .. / , jJ,f! lo ;? · » · .·/1 
QJ vcG"f1,.c-Í,i s,\ t-v{!Li.- ,. C.h! /L ;l c/!.ut..~.lt·,(~.·;·.tfi 

-~ ,, ;· 

'" J 

{./. úhr11. A f,t;f rifúghúhPrti f;ii;.iiu lias:./lú/r c/111/,,<f, 111i11túi11 

(os:.111up11r-doh/J;. (edd<·! 

delkl'zési.:1nre hucs<'11ptt infPnn:"1cÍ(ls :iny~igg;tl kil'gC·::1.Ítl'l-
1...'.:k a dolgtlZatPl. 

H :: r b ~111 :: ·r ,·, b 1,·l ~ Tii<' "Ucrhfc11 (/úbor" 11h11n11aty in .\'11gy-

e11yerl 

1Ro-33::5 :liud. Sii: llor,·u 5_- R(lnui11iu. jud. :lifi(tl 


