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A veszprémi „Fekete Sas" gyógyszertár 

,L\.NKÓ-SZMlÓNB JJl{. KISS LEON,\ l~S !Jl\. ZALAI KAHOLY 

A s:;erző/, levéltári katatliscii/d,al feldolgozták a 

veszpr6ni·i "]?o/.:,ete /'::his'' gyógyszertár történetét az 
17 47 évi alapitástói 1950-ig, a gyógyszertár államosí

tásáig. Levéltári. adatok aht]Jján sikerült helyesbíte
niilk lt Uyúyys;:cré::Jzi Zscbnn11túra!.:na/.:, a gyógyszer
irlr aÜ.l-JJÍlásúrci vonatko::6 tt.Sves adatait . ..él JJaliJ,;a tör
ténete niellett ré.szletc.':iCJt ,/'oglalk:oznak a ö;:aknu.J.i é.s 
/.:ö:;,élcti.:::Jecé/.:cny.:.Jégf.ót:n egyaránt kicrncl/..:cdü lr1e

rcnc::jj-c:)·alúddal ·is, akiknek le.szúrnla.:olljai háront 
ucnerdción J.:cresztill, !.:ö.::cl szdz évig birtokoltúl: é.':i 
vc::ctté/.:, í7eszpréntbcn aj'Qtéri 11 F1cketc /:Jtu./'-ho;; cí1n

::ctt 17"J7-bcn llilc."Jitcll ']!JÓ[JlJ<iZCrtúral. 

_:.\ Cfyógyszerészi Zsobnaptárak [l] szerint a 
voszprérni ,~l!'ekete Das" gyúgyszcrtúrat 17U7-ben 
alapították. \Talójáb<tn \Tc8zpré1n város első gyógy
szertár<1 a X\TIII. szá.zad első felében niár iníikö
dött„ Első isn1ert tulajdonosa. lle;:,ncr J(ároly volt. 
.,.:.'.\..gyógyszertárat; 1747-bcn a pápai orvos vizsgá.lta 
1neg, tle ezt a jegyz{íkünyvet Ilülll isrncrjük [2]. 
Ci,yóg,yB:i::ortCtrát azonban Yala111ilyen oknál ffJgva 
k.énytelen elhagyni. \7eszpré1n \7árosi l(özgyülési 
-Jcgyzűküny,· 1707-1775. év ü5ü. oldal 5. pontjcc 
a.littt a.z 177tJ. év júnilki 23-ún tartott közgyülés 
jogyzűkün}'VO arról tudósít, hogy liczner J('úroly 
gyóg-yszerész gvó.zyszertúr{~t olha.rryva ingóságait 
"lJéf~~ C/yörgyre l)fzt;. Í\~risztina J(lrí1':a keresettel for

dult a vár1ncgyóhez, 111elj.'bo11 az ingóságokra igé
nyét jelenti Le. il. n1cgyeg.vülé:; az igényt elfogadta 
és végrehajtani rendeli L3J. 

Utána iStchling Llntalróf, n1ajd Ettl 1Stani.slau8 

gyógycizer~szekrűl ttdúlnnk ernlítést. Ettl l 78G-ban 

1neghrdt. ürököso J!Jttl F'ridcrika, runolyct az 1787. 
január 7-ún kelt gyórryszcrt/trvizs!.!;ú.lati jogvzö
könyy bizon,yí·t: r1\~l,ijdonos az özvq;y ]J}ltl f!1;ide
rika, provisor Zirczcn JJiJuily, aki 1785. október 
21-én vlzso;rázot.t 11. J[uslrul ,fcrn.ktt dékán előtt„ 
_:\. gyakon~)k Leutenherr; lynác 21 éves, nérnetül, 
Ill<tU'Y-arul és latinul tud. 

f~ ~jo_gvzökönvv en1líti: <lZ officina rnérotei - 3 
Htéter T1"'osszú Js 2,G rnötur .széle.':i .. .:\. gyógy;;zerok 

rnennyü,égc és nlinúsége ,.sind gut" ["1]. 
.A. gyógyszertárat 178\l. január 18-{L.n iresta 

Lürinc protoruodicus n1eg\'Ízsgúlta és rendben 
t:tl{:lL1 [5]. 

Zi1c::en Jlllhúly 1700-től tulajdonosa a gyógy
szorti.1.rnak. ~S. v~lrosi luvéltúrban őrzött iratok alap
ján a gyógyszertár Vltlócli ala.pítójának {jt tekintik. 
lgon oh~a:-:;ott é:-.; nyelvekben jártas férfi volt .. ~S. kö
zeli inegyékbe, így ':I1nlna, Son1ogy~ és Zala 1110-

gyékhc is igon sok hely-ro ő szolg{tlta.tta. ki a gyógy-

szereket .... i\ v{trpalotai chirurgus és a nagyvázsonyi 
borbélyok is innen vásároltcck. lVIás községek lakói 
is itlo jártak gyógyszerért. 

Kezdetben, mig s11ját hám nem volt, igen gyak
rnn változkltk1 lakását. Ez a körülmény '1 külön
ben.,:,.rcndben tartott gyógyszertárra. nézve~btl.trá
nyos volt. 17U2-ben-~nejével MoisicholVil8~6Fricle
ri-káual 1nogvásárolta, 700 réhnc:; forintért Iíajas 
István veszpréini plébánostól és alperestől a mai 
füikúuzi út 4. szám td'1tti épületet. A gyógyszertár 
nüvényszárítója kezdetben a, vármegyeházán volt. 
Ezt u, helyet akkor is igén:ybe vette, ntldőn 1704-
bon saját hüzánál is elég helye lett a sz{trításaihoz . 
.t\. drogok száritásálloz ruár elődoi..nelt is biztosította 
~t vár1negyeháztt ozt a lle!yiségct .. A. várrnegyei köz
gyűlés 1778. évi n1ájus 29-én e helyiségre egy abla
kot készíttetett szellőztetés céljám " házi pénztár 
költségén. „'1.. ha.t,ározat így hangzott: „ ... in parte 
rnuri oiiicinae Pharmacopolae una fenestra qua 
pro transpira.tione aoris necessaria est adiuventa, 
expensis cassae dornesticao adaperienda, determi-
1rntur." [G] . 

\ 7eszprérn vár1negye 1704. december 9-én 784. 
old. 108. pontja alatt a 1negyei főorvos tt gyógyszer
tárrúl szóló jelentést előterjeszti [7]. Havranek 

.J ó.wef megyei physicus 1794.-ik évi jelentése a kö
vetkezőképpen írja- le i1 Hcrbáriuruot. „12. Herba
riurn dn1)lex adest: unu1n in dorno propria, alte
rtun in don10 cornitatensi. ·utrur.nque adeo anplu111, 
ut cti:un pro pluribus Apothecis snfficeret. Herbae, 
raclices, cortices etc. optirno ordino locata sunt, 
sacculis e rasa tcla fabrofactis contineutur, ab aere 
\ricissitndinihui:i, ut nec. uivcs uec })tÜviao penet
rent inunita exsistunt." 

1\. 1ncgyoi közgyülés 1704. január 27-én 55. olda.

Jon 79. pont '1latt elrendeli, hogy " veszprémi 
gyógyszertár1Htk 88 forint 8 k:l'[tjcárt fizessenek ki 
ti rabokn1lk. kiadott gyógyszerek ellenértékeként 

[8]. 
1704. augusztus 22-én tartott 1negyegyűlé8 a D7. 

LJont alat.t isrnertretto iL Jlelytartótanács leiratát, 
rnely szerint a. szegényeknek kiadott gyógyszerek 
ellenértékét a várrnegyo pénztárából kell kiegyen
líteni [H]. 

179•.1-ben a. boltokat tL 111egyei füorvos vizsgálta 
és tL gyógyszereknek boltokban vn.ló árusítását be
tiltotkL 

Zirezon j}fihály 1780. évi február 18-án bckövot
k:ezott halála után tL gyógyszertárat bérbe adják 
és ilyen ala.pon került lt1rantz LÍdáni gyógy;:,zerész 
kozóro: 

Fra.ntz .:..idárn 1772-ben született iparos család
ból, apjn, szíjjártó volt. Gyógyszerészi tanuhná
nyait u, l)esti cgyote1nen végezte 1796-ban. 
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_~\ hagyatéki üg_y (Zirczennek iit úrvúja 1naradt-: 
~~lojzia lü éves, J(úroly H éves, rreréz-I!'ridcrika 
7 éves, Jusefa 4 éves és ~;\.ntónia 2 éves) a 111cg,yei 
úrva-deputáciú sikeres eljárása 111ellett elrendezfí
dött: a bérszerzőclés n1egszűnt, s a házat, kertet és 
gyógyszertárat n n1egyei ár,·ndeputáció elnökének 
közbejöttével 1801. március 10-én 5000 forintért 
.B..,rantz ... 4.dá.111 ayöc:rvszeré;;z 1nerrvásárolta . .i.\z ok-c~ c.J o 
111ány szavai szerint „et apotheca 01nnique ad hanc 
spectaute supallectile et pharmacis praeexisten-
tibus juxta inventariu1n." ~ 

1805. szeptember 10-én JTmntz Adám és neje 
Reiman Erzsébet " megv{tsárolt ház helyett 10 OOO 
rhénes fürintokon 1~1zauer Pálnak a 11 piarcz:r utczá
han délrül 11en1es Stajanovits György úr háza és 
azután az ügynevezett Buhin völgyre len1enő kis 
utcza szornszédságukban helyeztetett residentiona
lis hú.zukat" vették n1eg .... <i.z így 111egszerzett épület 
rnegépítéséhez rövid idő 111úlva hozzáfi)gtak, rnert 
Inár 180ü. évi 11ovcn1ber 8-án a városi tanúcs uta
::iította, hogy az építkezés nlkahnávaJ az utcára ki
hordott földet, 111iut{u1 „a város h{tzához való be
járást is alktthnatlnnná teszi" legfeljebb l•.! nap 
al'1tt onnan eltávolítsa. 

_;\ gyógyHzertár a. jelenlegi helyére nuí.T 1806-ban 
átszállíttatott. JTrantz Adám idejében történt: 
·~· .. hogy azt a. kis h.özlét., rnely az ő és Frantz 
Arám házaik között volt, s a piacról " Buhim völ
gyére le1ne11ő utcára levezet Langer Ferenc órás, 
« 48. sz. ház tulajdonosiC engedéllyel ép_ülete alá 
vehesse, s fGlső erneletét egészen Frantz Achirn há
záig elvihesse." [10]. A gyógyszertár épülete a 
töbl)szöri átépítés után is őriz cg:,' barokk rnagvat 
szerkezetében, ruelyet először Frnntz ... 4-cl{un építte
tett tovább. A két részből álló pincében jól érzé
kelhető a többszöri {Ltépítés. 

Frantz Ádám egész életén át, nünt gyakorló 
gyógyszerész dolgozott. 1/ étel árá.n 111egszerzett 
gyógyszertárát, ház{tt a korszerű követehnények
nek rnegfGlelően építtette és rendezte be. ·v·cszp
rérnben hn.lt rneg 1827. dece1n~or 21-én. 

Táplányi szerint Frantz Adán1nak „Rain1011 
Erzsébettel V<tló házasságából (1804) hat gyermeke 
született (Mária. György, Eduárd, Alajos, Ot.t.ília, 
Janlrn). Ezek közül az első fiúgyermek, György 
folyttitta npj<t foghilkozását és átvette a veszprémi 
„Fekete Sas" gyógyszertár vezetését, így a gyógy
szertár FerenCZ!f G!fÖr!J!I tulajdonába került." [11]. 

l\Iegjegyzen1 itt. hogy a levéltári anyagban a ve
zetéknév „Frantz" és „JTrancz" írással egyaránt 
előfordul. JTrnntz György 1843. február 13-án fo
lyan1odott a Tekintetes Nernes \T{t.rrnegyéhez 1 , ••• a 
J3''rantz névnek ._.Ferenczy" -re lehet() változtatá-
sára." [12]. · · 

~4..z engedél:,'t 18•!3. ncrron1ber 7-i leirat. szerint 
inegkaptúk: „40.380. E consilio 7 Noven1hris 843, 
Coiuitatui \iespre1nie11si. I\Iost érkezett Ii..I(ir. le
irat szerint J?rantz György, Etluard, _4,Jajos és 
1\.árol,y vesz11ré111i la.kosnak vezeték nevöknok 
,,Ferenczy'' -re átváltoztatása. Jegkegyehnesebben 
megengedtetett." [13]. 

Fcn111na.radt- :Frant.z György 1827-bcn írfi clip
lon1a-1ntu1ká.ja: .,Rövid che1niai értekezés a I:fa
many Ibolat-ról (jódkáli) és a JTolytósavimk (salét
ro1nsniv) inegtisztnlásárul, 1nelyet, a I\.irályi Pesti 

li11i\·ersitaí:'l1;t11. einlített kószítrnÓ11yei1u feln111ta
t.ása idején az .lS:.!7-ik P:-;zt.e1Hh'íbe11 e~Ulachn111. inint. 
Nevendék J->ati("ariu;.;, }'rantz ()yüi-gy \'es;.:pré1ulH'll 
1827 ." ll-JJ. Ez a nyolcoldalas. 11yon1tntott, 111a
gyar11yelvü ta11uln1[U1j:·, azért értékes tudun1ány
sze111pontbúl is, hogy ő úllította cl6 a kor{tbba11 
Bemard Courtoi8 (1777-1838) francia gyógysze
rész által folfodezett jódnak a kálium sóját. Ez fon
tos gyógyszer lett kés6bb az orvosi terá1)iúba11 
(arteriosclcrozis, asth1na bronchinle, angina pecto
ris stb.) betegségek gyógyításában [15]. 

1828-ban Jfrnntz G:_yürgy útvette a gyógyszertúr 
vezetését.. Ezt a tényt dokurnentá.lja a \lcszprézn 
megyei Le,·éltfül»m talált ,)3pecificatio l\Iediea
rnentoru1n'11 111elyet n V'eszpréru n1cgyei .szegények
nek a „Phnrn1at:opoca ad Nigran1 „-\.quillan1" azaz 
a „ll'ekete Sas" gyógyszertárból az 18:28/2D é\·he11 
8ü ~< 'J 2/4 értékben (ieorgiu:-:; Ii'rantz kiadott. „:\ 1d
n1utatúst 1820. október i31-én ellenőrizte a lnegy(.·i 
fizikus .,Ignatius Puc:hly Phy1-dc:us orcl. és San1uel 
llorváth." ..:\z adntinh:ztrúciót és a ta.xúlúst rend„ 
ben találták [ !ü]. 

.A.111ikur a 'l'axa Jleüica1t1ent(Jl'U!11 18.J~L 1J11dae 
n1egjeleut és az ,,szunJS 1ucgt.artás végett. közhíriil 
adatik" - \"eszprént n1egyébe11 a gyúgyszertúr 
tulajclonu:-;<Jk11ak n. t1Hlt11i1Úi:illlvétl'lt a 111eg,vegyii
lésen hivatalosan aláírásukkal kellett ü:razolniul.;. 
_:\.többiek közütt a „1Terentzy C~yürgy" ~dáírúst is 
u1egtalúljuk a n1egyei levélt{u·ba beadott véldá
nyon [17]. JTerencz;y C+yörgy kiváló képzcttséglí 
gyógyf:izerész volt, aki olyan Id,·iíló tanít....-áIJyukat 
ne\~elt, Inint J{iss J?ercnc [18]. 

·or. ICii:i:-; ]ferent: f<'Jgyügyszerész ( \-' árusi 'J'anúc;-; 
. .J3ugút I>úJ" kórhúza, (Jyüngyös) szíves küzlésc 
alapján isrnerjlik dédapja 1\'.iss lferc11(; ,/fyrot:iuali:-: 
vizsgahizonyítvúnyút". „:Ferenczy (-i-yörgy volt. az 
első principn.lü..;a, Iuiként. dédapárn \"olt Than 
J{árolyrJ. Errlil rrhan I\.úroly prof0sszurrá történő 
habilitúlása alkaliná....-nJ chnondott beszédében HH.'f'! 
Ü:i erulékezik, 111011dváu azt, hurrv Jne1111yit t.a11ull1c{~~ 
tott cls<'J u1unhahelvé11 }(jss l!~~renc g\:Óuvszerész-
11él I\.6rösladúnyba11 (ki gyógyszertú1:~(t l~Js{)bh úl
hclyeztc 8zegltalo1n községbe}. }fa ez valúhan Így 
voft, s 'Iha1~ J.\.úrolv ezt i.íszintón vallotta, akk-c:r 
abba11 11iindenképp~n része Ynlt JTerenczy (i3:9rg,y
nek, hb..;zon a 2:\'Ógyszeré:;zi púlyút., n1u11kát () HZE:
rct.,tette 1neg :Dóch~púrninal, és ....-:dóban sokat. tanult 
]i'erenczy Cl-yürgy gyógy;;;zert<írában [10]. 

J!'rantz Cfvöruv g-yógyfizcré:;z kczdc1néu1.:ezt e é:-s 
alapit:otta i 8•J.5~be~; az ols<') iakarékpén~t:árat H 
!llegyéhen, \'"eszpré1nbo11 [20]. rfÍz ÚVCll {Lt, vnJt 
igazgatója, nlindon ellenszolgáltatús nélkül. 

ll'erenezy Cfvür!::Y JSOü-ban született és ü4 éve;-: 
korcíbnn \rcsz„pré~t;ben 1870-ben szívbajbnu halt 
tneg . ..t\ o;eszprénii ]!üredi út.i te111ot<')hen le1:/i <:Ha
lácli sírboltba tenH„~tték el. .1:1.alála után a vcszprén1i 
, .. Fek(.'te Bas'' gyc'igyszert.úrát legidc'.ísebh fin. Ji1c
rcnc::y J(droly gyógyszerész ürükülte [21]. Jferonezy 
l\.{troly J3uda11esten /:Jcholt:: Jánnsnúl \TúC'i-utcai 
„ \1á.rosi Ciyógyszertúr a Szenthúron1s{tghoz" cÍ!n
zett patikújúhan Yolt g:yakornuk. aki apja. volL 
l:Jcholtz Cius:::.túvn.ak (1837-1Dl3), n pesti egyet.e111 
ols<'í 0'\'6!lv:-;zerészd(Jkt.or{u1ak. a kt·.c:ztltel\·j (ieor
gíkoI~~-,t]~ ~ ( n 1a 1\.c8zthclyi .Agrúrtudon1ún}~i 1~gye
tcn1) eg-ykori kéniia prof(~sszorii11ak. C~yógyszeré:-;zi 
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cliplornájút, l•~eronuzy J({troly a pe;;;ti egyotenH.'tl 
1858-ban szerezte n1eg, kiváló credrnénnyel ..... ~ ,,:Fe
kete Sas" gyógyszertárat nagy szorgalon11nal és 
sok inunkáva.l vezette é.s fejlesztette tová.bb. 

Ferenczy ICároly nevéhez füzlldik az el.1ű veszp
rérni szikvíz üzern felállítása is. „;\ szikvízgyártás
hoz szükséges gépezetet a 111egyei főorvoshoz tett 
b3jelentés és engedély alapján 1867-ben Baun1ann 
István bécsi gépgyárostól szerezte rneg. Ezt a gépe
zetet az 55. sz. házná.1 1 az e célra berendezett pince
helyiségben állíttatta fel, és 1868. március 6-án 
kezdte meg működését. A háznál levő öt ölnyi mély 
kutat „édes vize 1

' iniatt a szikvízgyártá.shoz fel 
a,karta használni és ezért 1873-ban rnég hat öllel, 
187·!-1875-ben pedig 24 öl és 1 lábbal mélyebbre 
fúratta. l(öltséges fáradozásának óhajtott sikere 
azonban nern lett, nliután a további fúrások n, tcr
jedehne:; épületek stabilitását is veszélyeztették, s 
így a rnunkát abba kellett hagyni. 

\Tegyészeti tudását <t szikvizgyártúson és a bor 
vegyi vizsgálatán kívül a türvény::izéki kénliában 
is ka1natl)ztatta. :Ferenczy 1(ároly 8Zak1nai tudüs
h<tn k<)ra lcgkivúlúbb orv~s-vegyJszei\·cl és gyógy
szeré;;zeivel egy .sorban szerepel. „ ... 110111 kis szá1n

bün akadnak vegyészek és g,yógyszerészek is, kik 
n, tör\7 Ónyszéki vizsgálat iCladatát közn1cgelége
clettséggel lútt{tk el és igya hatóságok bizahuút él
vezték. nfogcmlíteném Ncndtwich Károly, Say 
1líóric vegyészek, továbbú .Jlolnár János, Traja
novics .lÍgoston sarkacli, 11"crenczy I(iiroly veszprén1i 
gyógy8zerészek neveit.'' [22]. 

Ferenczy l(ároly tagja, nutjd elnöke volt ötven 
éven át \'eszpré111 várrnegyc és város közegészség
üg,yi bizottságúnak. „20 éven át a. vcszprénli kór
hli.z gondnokrL is ,·olt. ~:\.z or8zÚg8,:yÜlési képvisclő
\·álasztó bizotL:;ág elnöke volt 30~ éven át. \7eszp
rérni 'fakarékpénztárnál 1864-től igazgatósági vá
lasztrnán5ri, később felügyelő-bizottsági tagjn 1 1najd 
elnöke volt. lUOO-rnll-ig a talmrékpénztár elnök
igazgatúja volt.n [23]. 

Haláláról a. ,. \7eszpré1ni Napló" így ír: n ..• li'e
renc:zy Károly okl. gyógyszerész és a \Feszpré1ni 'l1a
karékpénztár olnökiga.zgatója e hó 17-én rövid be
tegség után 7G-ik életévében elhunyt. T'öbb rnint 
félsz{Lzadig volt az elhunyt, társuclahni és közéle
tünknek eg),..ik vezető tagja, részt vett• a városi és 
v<irzneg,yei g;ylíléseken, rnint városi kép·viselő és 
rnerryebizottsági ta!.!. az adófclszóla1nlási bizott
ság~;n k 1 fl évig volt:-·elnöke. Derék és ell:íkelő nagy 
családot nevelt föl. a-kik a t{1rsaclalo111nak és a. ha
z<.í..nak bas:.::nos és tcvéken:.r rnnnkásai" [24]. 

lferenezy l({1roly 18HD-ig szerepel a gvógvszer
!'-árvczctők sorábl{n. I(özl~en 1883„-1889-ig J;'e~ 
rcnczy János nqvo szerepel. -

18DS-han (Jváry J(áln1áu. 18DH-ben f(ádár 
( IC1netylcó) f)yulán.é bérelte a gyógyszertárat. 
1'100-lDOJ-ig Kádár C!ynla, 1005-!DOS-ig .Metz
(Jer Ede. lDOil-1\110-ig Jlletzgcr Bdéné [25]. 

lHll-hen /{of'81tba l!Jrnil vet.te inog a gyógyszer-

tárat. (j jclcnt{i;-; küzéleti tcvékenyiiéget is fiJlyta
tot.t. '.fagja volt a vánncgye törvényhatósági bi
zutts{tgának és a \~áros képviselő testületének. 
1!12H-ben bcköYetkezett halála után gyermekei, 
f(oc8uba Elenlér és 1llárta örökölték a gyógyszer
tárat. Ettől az időt.öl, 1niut a „J(ocsuúa örökösök 
/11elete /3as (J.IJÓ(Jy8zertára" szerepelt az állarnosításig. 
1 n2o után l(ocsuba. Ele111ér, n1ajd Pestre t{tvozása 
után 1U36-tól 1\150-ig Karabélyos Bndre, Kocs11ba 
J.Iúrta. férje vezette n gyógyszertárat, n1int kezelő. 
1942-ben a gyógyszertár 2/5 részének bérlője .i1I á
tyus Bálint volt. 19,15-1048 között a társtultijdo
nosok: özv. 111 encz ](dlolyné, özv. J(ocsuba l!}rnilné, 
J{arabélyos J!Jndréné, dr. Lúszay Gézáné. Bérlő és 
felelős vezető Karabélyos Endre volt. 

~'1.z állau1osítás után a \1eszprén1 l\íegyei Tan{tcs 
CtvógyHzertúri ](üzpo1it.ja 7 /•!3 s;r.. gvói:cvszertúra 
lei,t.C• ' e- c-

1 lWJJALü}[ 

1. C~yóg,y::;zeré::;zek ZsclJt1uptúru XLVJ. évf. Buda
pest. St.ephnncu1n nyoillda l~. T. 19lü. - 2.1 1rotocolu1n 
Cn1niLuf:.us \'cszprcinicnsis l 7·17-l 75G 230. o. 10. p. -
:L Vcszprén1 vüros J(özgyülési jcgyzókönyv l 7U7--:-l 775 
U5ü. o. No. 5. - 4. Orszügos Levél túr (OL'l'): 1-.[elyt·nt"tiÓ
t11n1icsi irutok 331D. sz. - 5. OL'!' .I-Iolvtartútanücsi ira
tok. 331D/338<! 149-150. - ü. \~eszpr0n11negyui I~cvé!
t·IÍ!' (\'inL) TCözgyülési ,ff·gyzőkönyv l i!J·L dec. D-én 
i8·L o. lO:i. p. - i. \írnL I(özgyülési ,fegyztikört)'V 1778. 
ouíj. 29. - 8. \'111L. I(özgyíílüsi ,Jegyzőkönyv 1794. jnn. 
J:L 55. o. i9. p. - 9. V1nI.,. l(özgyülési .Jegyz6kü11y\· 
1 i9·1. ttng. 22. I(özgyfilés 97. p. -- 10. l'éyhclyi JJ_: 
J~rnlúklupok rendezett tanúcsi ·v·cszprétn vúros köziguz
gat.úsi életüről. \;eszpré1n, 1880. 175. o. --- 11. J)r. ~I'áp
ldnyi J:,'rtdrc: Cc,yógyszerészettürténct·i udutok Veszpréni 
neves g,vógyszcrészcir(i\. .•\ ll'ercnczy-gyóg_vszcrész csulüd 
tiirté11et.c. C..+yógyszerészet, ::!.J 240-3'1·! (1D80), ::3·11. o. -
1:2. Veszprér11 Városi Lcvéltúr: Nóvrnngynrosítüsi kér
vény Fruntzról .Ferenez:v-ro vn!ú rnugyarosÍL!.\sru 18-!:l. 
febr. 2. - l:L OLT'. 40. :180. sz. IS-t:L nov. i.: Véghnt-ii
rozut a névrnugyarosítüs ,,l•runtz'' Ct.rörgyról Ferenczy 
G·yörgyre vuló vültoztutüsáról. - 1·1. l:Jaradlai .f.
]Jdrsony }<.;'.: ,:\ 111agyar gyógyszl)részct. t.örtúnetc .. Bp. 
1930. I. köt. 234. o., 11. köt. :139. o. - Ifi. :.\-its János: 
Eg.r ;nugisteriuturól. C+yógysz(~r0fflf:ti l-!'€'ti!np: :~ 1, 29, 
:w 8Z. ·lü:J, '!81 p. (1892). - lG. \'mL. :rn (2[01/1830) A. 
- l i. \;1nL. :I0,13/8'13. J3cadvtinyszüin 8-i.t. febr. Ii. 
\'cszprürnhen Lartott; közgyü!és tliO. p. - 18. :J'úpldnyi 
J.,',: G-yógyszcrl1sztürtóncti Dinriu111 197:L ~L Bz11r\·as 
l·~-lU. - 19. lJl.'. I(iss l!\:rPlliJ lcvf•lt', kelt, G;,,öngvöz.:. 
!98U. uug. 19. - :20. l1'crc11cz:1 Zs.: ~\dni·ok n Vf.:sz1ií:t~1n
bcn élt ll'ercnczy (I•'rnntz) v,;alúdról. Budnpvst-., 1957. 
(kózirnti). - 21. ':Cáp!ányi 1:.:.: nn. 1·!-lti. n. - 22 . ..ln
tall,J.: Országos Or\·ostörténeli IZ:üny\·t·tir I-Cö:r.lc1nén;rei, 
8-9. füzet, 1 i'1./1D59 BudapPsL - 2:L C+yógyszerészei. 
:!J, 2·10-34•!, 1980, :342. n. - 24. \'e::;zprón1i Napló S. 
a9. ~f.. lDll. szept. 2·!. ·L lt.q1 ... 2ií. Oyógy::<zfct'éf'Jzi i:Y
kiinyvck 1890-1910. 

L. ,Ja 11 k ó - sz a), ü - E: i:.; 8 and r-:. z Hl H i: 
'.l'hc "Black }!,'aglc" pharmacy at. Fcs::.pnf111 

()n t.be bnsis of nrchivul cluh1 nuthors co1-rt.·cL Lile dHLlt 
eoneerning "11luc:k .Eug!c" phn.r111HC>' at. \~eszpré1n. nnd 
diey (lcseribo t.hn history nf Lhis pl11u·nHH'>. frn111 17-fl 
unt.it its rHttiionn!izatinn ín 1950. 

'fho ont.stiu1ding phnr1nnccnt·icul and snl'inl l'O[(' of t.ht> 
fn1nily Ferenczy is crnphusizccl und iufnrrnnt.ion is givf.'!l 
on thc ncLi vit,y and snciul rccognit.ion of U1n•0 g(•n1~ru1.ion:,; 
of phnrrnncisi8 in t.hc 19. ccnt11ry. 

( 1·e.s.:-iirén1 Jle[!yci rl1cinács Gyógys::crtdri J(öz11ontja. '7/2fi r1,11úgyszertúr l 3 ápa, Vajda JJétcr la!tútelcp -
8500 és FJcnunchreis Ori:o;;t1ulon1ányi- .Egycten1, .FJgyeten1 i G1yr)gysz.crtá r, ]Jurlapest. 
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