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Gyógyszerészettörténeti közlemények
Adatok a pápai „Karlovitz Lászl<í" gyógyszertár történetéhez (1740-1950) l 1·ész
JANKÓ-SZABÓNÉ DR. KISS LEONA

A szerző levéltári kwatásai alapján foglalkozik a pápai
„Kar/ovitz László" gyógyszertár történetével. E/sóként
mutatja be Pápa és egyúttal Veszprém megye legősibb
gyógyszertárát, alapításától (1740) az államosításig
(1950).
A gyógyszertár neve az idők jólyanuín többször változott: ,,flrany Sas", ,,111egvá!tó",

11

fiárosi gyógyszertár a

Meg1•dltóho::;", „ Városi gyógyszertár", 7127 számú

gyógyszertár, nza pedig „Karlovilz Lds::Jó'' gyógyszertár:
A patika története mellett a szerző kiemelten jógla/kozik a névadól(arlovitz László gyógyszerész és ősei szaknzai és közéleti jelentőségével_. akik háronz generáción
keresztiil, közel hetven éven át birtokolták és vezették a
F'dpa, Fő utca 8. szárn alatti gyógyszertárat.

Veszprém vármegye 1759. augusztus 12-én Veszprémben tartott közgyűlésén a 16. pont alatt foglalkozik
a gyógyszerészekkel. Ezzel kapcsolatban közli a Helytartótanács 1759 július 24-én kClt rendeletét, mely szerint a helybéli orvosok, vagy ezek hiányában a n1egyei
tisztiorvosok kötelesek a gyógyszerészeket szakn1ai ismereteik felől ellenőrizni, s erről jelentést küldeni.
„Apothccarii circa Artis peritium per Physicos Comitatensis exan1iniden1andatur" [5].
1786-ban II. József inegszervezi az országos „f6orvosi hivatalt". Minden megyei és szabad királyi városi
orvosnak évenként egyszer (júliustól-októberig) meg
kellett vizsgálnia törvényhatóságilag a területén lévő
gyógyszertárakat. A jelentést a I-Ielytartótanács
Egészségügyi Osztálya vizsgálta felül, rnajd a jelentést
az országos fdorvosnak küldték át, hogy a szakkérdéseket vizsiláI1'a felül és tegye Ineg. észrcVételeít.
"
A legrégibb pápai patikükra vonatkozó vizsgálati
jegyzőkönyveket az Országos Levéltár Helytartótanácsi Iraltáníban találtam. A gót betűs nén1et iratok szerint a gyógy~zertúrakat 1788. január 18-ún vizsgáló
Vesta Lőrincz protomcdicus rendben találja. A gyógyszertárvizsgálatijegyzdkönyv 15 pontban foglalja össze
a vizsgálat sze1npontjait. A szükségesen előírt könyveket az első öt pont tartalmazza.

-

Pápa és egytíttal Veszprén1 megye első gyógyszerlárának keletkezési körülményei pontosan nem ismertek.
A n1agyarorsz;:ígi gyógyszertárak 17 4 7. évi statisztikája szerint: "l. Egy;tlei'l gyógyszertár sincsen a következő várn1egyék területén: Arad, Bereg, Békés, Csanád, Liptó, f\r1áran1aros, Sáros, Szepes, Tolna, Ugocsa,
Veszprém, Zólyom és.Jász-Kun kerületben. Ezekben a
n1egyékben nemcsak gyógyszertárt, de még egy képesített gyógyszerészt sem találtak." [ l J.
Ezt a megállapítást hclyesbítenen1 kell. I-Ia figyelen1be vesszük, hogy: ,, ... a régi időben gyógyszerész hián
egyik, másik városi gyógyszertár évekig szünetelt. r\
gyó!:,ryszertárak alapítási évéül rendesen azt az évet tették, amikor legutoljára újra mcgnyflt"" [2J.
A pápai „Városi gyógyszertár a IVIegváltóhoz" felállítását az évkönyvek 1740-rc teszik. Bognár Irnre Ede:
Pápa településföldrajza e. könyvében írja, hogy 1542ben kórház is van Pápán, gyógyszertár fennállásáról e
korból csak feltételezéseink vannak. Késóbbiekben
említi, hogy a , 1 \'árosi gyógyszertár" egy 1775-bcn kelt
okmányban szerepel először, an1ikor is gazdát cserélt.
Sajnos ez az okmány már nincs meg [3 J. Az Országos
levéltár belügyminisztériumi iratai között szerepel Voita József pápai polgármester 1874/3530 sz. alatti jelentése, a veszprén1i alispáni hivatalnak 1874. évi
8729. k.i. számú felhívására közli: „ ... Iniszerint a Pápán létező két gyógyszertár közül az egyiknek tulajdonosa: Szabó Sándor czímezvc „a Megváltóhoz" az engedély okmány tűzben megégvén, csak azt tudhatni,
hogy már 1775-ben létezett, reáljoga a 2208/ 60 számú
kormányrendelettel lőn megállapítva, a másik „ Gránút
aln1ához" czímzettnek tulajdonosa az irgahnasrend,
alapítási ideje 1757. Törzsjogát az 1757. május 2-ún
szám nélkül kelt királyi rendelettel nyerte" [4].

-

Ezek: !.
2.
3.
4.
5.

Pharmacopea provincialis annis 1780
Dispcnsatoriurn Vicnensc
Dispensatoriu1n Vl/ürtenbergensc
Taxa Posoniensis 1779
ln jedcn Apotheken notformcnde Dcfectoriun1
6. J\ sv~naturákra vonatkozik „\1on IVlonath
Zu ~Monath Sygnaturc „
7-9. Ambrae, Mcclicamentum
10. Laboratorium
l l. Aguarium
12. Herbarium - Alfabetisch
13. Electuariun1
l.:J.. ;\bécsi sülvsorozatot a használatba
bevezették ~
15. A szegényeknek az úr 20 ('l~)-át elengedték

Azután részletesen felsorolja a következő csoportokba tartozó szereket: Acctun1, Aquac, Conscrvae,
Electuariac, Elixirium, Emplastra, Extracta, Liguor.
Linin1enturae, IVIesurialia, Balsama, Ipccacuanhac,
Aqua J\/lineralia, Gun1i, Resina. f\!Iegtudhatjuk, hogy
abban az idc)hen n1e\y csoportban rne\yek voltak a hivatalos gyógyszerek és ezeket így értékeli: ,,aller gut:
gut; sincl gut" [6].
Veszprén1 várn1cgye 1794. dccc!nbcr 9-~n tartott
közgyűlésén a n1egyci tiszti orvos a gyógyszertárakról
szóló jelentést cl6tc1~jes1:ti. ,,/\pothecarun1 visitacio
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l. dbra. Az: „Arany Sas' gyögys:::cruír e!Iouír:::lisc 1829. dccenzbc1 31.

submittum'' [7]. 1797. január 27-én 241 pont alatt a
megyei gyógyszertárak látogatásáról szóló jelentést
megküldi [S].
A megyei közgyűlés 1797. december 9-én tartott
ülésén megküldik a jelentést a Helytartótanác shoz a
megye gyógyszertárain ak vizsgálatáról és a legutóbbi
évben leggyakrabban előforduló betegségekről" j9].
Pápán az egész..<.;égügy és a gyógyszerészet fejlodése
tehát a X\'IIL sz-ban megindul. Az országos viszonyoknak n1egfelelően mCiködik n1ég a Chirurgusok céhe. A helytartótanács i rendeleteknek megfelelően a
kuruzslók és gyógyszeráruso k múl,ödését betiltják.
l(ét gyógyszertár n1úködik Pápán: egy polgári és egy
szerzetesi alapítással. I'viegvalósul a gyógyszertárak n1egyei fizikus által történő - rendszeres ellenőrzése.
A viszonyok tehát a század végén megfelelnek az országos szintnek.
A „Gránátalrna'', a miseriek gyógyszertára, mely a
város második gyógyszertára lett, korán 111egkezdte a
harcot az első gyógyszertár ellen.
Az 1813. augusztus 12-i Veszprém megyei közgyűlés
jegyzőkönyvében a 451. lap 41. szám alatt olvashatjuk:
„A Pápai Irgalmas Barátok szerzete Közönségesen jelenti, hogy noha a bémutatott fundtionalis Levelek szerint Púpán több Patika nem lehetne az övéken kívül, az
eddigvalót is tsak ók engedték meg, a n1eghalt Szegény
Patikárius tekéntetéből, mégis most bizonyos Bisitzky
nevű Pápai születés nyakokra Patikát állítani szándékozik, könyörög azért a Convent, hogy Privilegialis levelek tekéntetéhól n1ás nyakokra jönni szándékozó

Patikáriusok a letelepcdéstől aká,- Curialis, akár Cesualis I-Iázakra nézve tiltassanak el. Mely kérés, 111inthogy
a l(önyörgő Levél sen1 az illető Földes Urasággal nen1
közöltetett, sem ennek észrevétele s feleletje az éránt be
nen1 n1utattatott ezen rövid úton el nen1 intéztettetik''.

[ 10].

Megakadályozn iuk azonban ncn1 sikerült. Bisitzky
lgndc neve ott szerepel a megyei patikusok között. Az
első gyógyszertár ,,Arany Sas'l néven n1tíködik tovább.
/:'.,__szegények részére az 1828. évre kiadott gyógyszerek
kimutatásának aláírásaként olvashatjuk.
Ignatius Bisitzky
Pharmacopeus ad Auri Aquillam
[11 ]. (1. ábra).

adn1inistratorun1
Anno

1s2s:·

Bisitzky Ignác 1813-1830-ig birtokolta és vezette a
gyógyszertárat.
Bisitzky után GrafYibnos gyógyszerész lett a gyógyszertár tulajdonosa. 0 azonban nem elégedett a bevétellel. 1834-ben J\1olik József sümegi gyógyszerésszel
együtt Devecserben patika felállításáért folyamodik.
Ok „Filialis Patika" felállítását kérik. „Malik József
Sümeghi s a 2472 p. a. Graf\lilmos Pápai Patikariusok
folyamoclása, melyben magokat Devetser Mezőváro
sában Patikának felállítása tekéntetéből fels6bb helyen
ajánltatni kérik:' [ 12].
A 1-Ielytartötanács azonban Devecserben önálló
gyógyszertár alapítását engedélyezi f"ritz Antal gyógyszerésznek, aki n1ég gyógyszertÍlrat nem bírt.
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Az 1835. június 13-i Kis Gyűlés 882. p. szerint a
,,megyebeli szegényebb adófizetők s Rabok számára
fordított orvosságok áraként Graf Vílmos részére 34
forint 26 kx-t fizessenek ki:· [ 13]. Graf Vílmos 18301835-ig birlokolja a gyógyszertárat, s még ez évben
megválik az „Arany Sas"-tól.
Graf Vílmos után Zink József gyógyszerész lett a
gyógyszertár tulajdonosa. A gyógyszertárban 1835.
december 9-én végzett gyógyszertár ellenőrzésekor
Cseresnyés Sdndor fizikus megvizsgálja az orvosságok
árszabását. n •.• hogy ezen ovossságok rendes árszabás
szerint találtattak bizonyítom. Cseresnyés Sándor
physikus". (2. ábra). Ugyanakkor figyelmezteti a Patikárius urat, hogy a jövőben a szegénységet igazoló cédulákat ne kapcsolja a receptek mellé.
A betegek szán1a egyre en1elkedik, inert 1836. augusztusában isn1ért kiütött a kolera, bár ez a járvány
sokkal enyhébb volt, mint az 1831-es, amikor meghalt
111índen tizedik ember. Pápán n1inden esztendőben sok
áldozatot szed a tücl6vész. a 30-as években az összes
halálozás 20 {Yc)-át teszi ki. A gyern1ckhalandóság 10
éves korig 40-50 % volt. [ 14]. Az 1836. november
19-i Kis Gyűlés 1836. p. alatt: „ ... kiszolgált gyógyszerek jegyzékét azon ulasítással küldi vissza, hogy azon
jegyzékben kijelelt orvosságokért, összvesen járó 115
forint 42 2/ 4 kx peng6ben Zink József és ICopeczkij
IZajetán gyógyszereseknek az illető pénztárból kifizettessenek:· [ 15]. 3. dbm)
A gyógyszertárnk működésének ellenőrzését a rendeletek 111egszigorítják. Az 1B37. évi dccen1ber 11.
l(özgyűlés 2634. pontja alatt: „Puchly Ignútz Várn1e-
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~;l'i g_v1igys,~crtdn·i::.sgdl11r Zink. Jú.~scf gyúgys::.enú-

rdban. ar. „A rany Sas "~!11u1
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J.:i.1:{•J.!;dít11111fl
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gyci n:rH..lcs E::lst'i CJrvus Úr a Pápai Gycígyszerárusoknak Lé. Szt. ;\ndní.s 1-Iava g-án történt rncgvizsgúhísa
alkalrnával a Pápai israt:liták Ispotü\yokt-nln tilkon a
fe!sóbb H.t:ndc!ésck ellenére fc\á!lítotl Patikában talültatott Szerek és n.ccipék ö:;szvcírúsút a I-I.IVI.I\...I-1. Tanútshoz Jccndrl ft..'ltcricsztés véuctt bcn1utatván. Fó Orvos (Jrnak ezen hivaÚ1losJclcnÍésc rninden kapcsolataival a Púpai Israclitüknak ()rvosi Szcrciknck zür alöli
feln1entésérc c~s hasznülhat<Ísa végett hényLÍjtott folyarnodüsokka! C!.!VCtcrnbcn <t i'i.fví.i\:1.1(.I-l. 1'anútshuz
felte~jesztcni r-:11deltetik'. [ !6 ]. 1\ válasz ncrn késik sokú: Az 183fL n1úrcius 1-i I\..is Ciyú!és 197. pontja érteln1ében .,!\ l\J.fvL I-Ielytart<ítanüts <17. 1029-i szcpten1bcr
1-só 22743 sz. a.: f(üzhfrül hucsüjtatott lci.:fcls(íbb rendelésénél fogva az izraclitük a Ci\ 1 <)i.:vszcr~árussán lízésétől cgyütaG1úban cl vagynak tiliv~l,"a Püpai Izn~litúk
IZörházúban titkon fclüllított Patika cltör()Jtetvén.„ ilvnernű üthágúsútcíl j<')\·cnc.k5rc szorosan cltiltassanal~"
[ 171 (4. áb;il/,
.
}\ fokozott cllcnclrzésck 111cllett n1ég nündig eléífordulnak a lakosság körében n1érL:ezések a !!VÓ!.!VSí:en~k
ztu!árulüsa kövctT~eztéhen: „c:sCresnvés S{~11d<)í· CJrvo:-;
Úi:- a I~fclvségrül hclvsé!!rc vúndon-)li1i szokott azon
(tígynevcictt 13orsos "Í"cít()knak) kik nérni rH.:rnű eszközök ürulásu rnelletl oly orvosi szereket. sót 111ér!!ckel is
árulván rnelyekkc! rnlnd n1aguknak. rnind rnúSoknak
gyakran bajt. dc ha!Ül! i.s szerc:.r.hctnck - h:L:közclebb
p-ápún el6f(irdult szerencsétlen eseteknél fof:;.va is - a
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5. dhra. A::: 18../-3. éi·i gy<ip._rs:erdn:ahds cúnlapja

n1egs::ü11tetési.:

hasonló orvosi szerek árulhatását a n1egyébcn eltiltani
kérvén" [ 18]. f\ történhetó visszaélések annál biztosabban clkcrültcthessenck - Járás Fő és i\l Sz. Bíró
Úrnak ezennel újra rneghagyatik, hogy an1int hasonló
I-lázalókat a !V[egyében s illetőleg Járásaikba béjönni
tapasztalnának - azoknak áruit - ha köztük ne talán
orvosi szerek is találkoznünak, orvos urak által vizsgálat alá vétessék, s az egészségnek kárt okozókat, azonnal lefoglalják" [ 19].
/\ J-Iclytartótanücs az ürszabás betartását újra előír
ja. 1843-ban adják ki a „~faxa !Vledican1entorun1" Budac 1g43, IV!agyarország és a hozzákapcsolt tarto1nányokra alkaln1azva (latin. n1agyar, nén1ct nyelven). /\
-veszpré111 Tviegyci Levéltárba eredetiben beadott Taxa
cím és hátlapját az 5. és a 6. ábra mutatja be. A hátlapon kézírással rúYczetve: „ad 3043 ! 843 Beadv. sz.
g44. február 5. j. r. n. Vcszprén1ben tartott l(özgylílés
<)70. 1-Iogy alübb írottak 1843-ik évben novcn1bcr 14én kihirdettetett, bizonyítjuk" gyógyszerészek sk. l(özöttük talúljuk A1c5ry Antal pápai gyógyszerész aláírásút is. () U~-iJ- lH62-ig bírta az „Arany Sas'' gyógyszertárat.
i\ Taxa cl6írja a gyógyszerészek kötelességeit ,,E/6s;.ár: I<.ötclessége 111indcn gyógvszerésznck az ehhez
csatolt ürszahásl nünd adctiiÍJo';;tosan betartani, n1íg a
N.iVI.fVI. K. 1-lclytartótanáts szükségesnek talúland,ia az

No t n n <le.

(J.

úbra ..A:: 18./3. t'ri gycíygs:eriÍl:>:abds hdtoldula
a gy(i!{ys::erés:ck sajdrkc:.1/ a/iiz'rdsdi·a!

e
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idő körülményeihez képest némely változtatásokat a
gyógyszerek áraiban megrendelni, vagy egészen új árszabást kihirdetni. lvlásodszor: Kötelessek a gyógyszerészek a gyÓ!,'YSzerek készítésében magukat az 1836ban kiadott ausztriai gyógyszerkészítési rend~lethez
mindaddig, míg más rendelet ki nem adatik, szprosan
tartani. - Ha pedig olly gyógyszerek kívántatnának,
mellyek az érintett készítési rendeletben nem foglaltatnának, akkorazokkészítési módja az 1820, 1814. 1812,
1794, 1780 és 177 4 évekbőli kiadásokban készen keresendő, és
mivel jelen árszabásban felvétetni feleslegesnek találtattak
áruk is a régi árszabás szerint lészen meghatározandó ... Tizenegyedszer: Valahányszor
és bármely módon a gyógyszerész ezen kegyelmes felsőbb rendelettől eltávoznék, mindannyiszor tiszti
ügyészi keresetbe fog idéztetni, és az illető hatóság által
a tény valóságához és büntetett na!,'YSágához képest
vagy pénzbeli, vagy más illető büntetéssel, vagy végre
gyógyszertára kibecsülésével fog bűnhődni. I(ötelességükben álland pedig az illetó hatóságoknak és azon helyen ahol kir. tudományegyetem létezik az orvosi karnak, különben pedig ezen árszabásnak minden helyen
és időben legszorosabb megtartás,íra legnagyobb figyelemmel ügyelni" [20].
„I(ornikus. Nem volt magyar gyógyszerkönyv, hanem hat osztrák gyógyszerkönyvön keresztül közel 100
esztendőre kellett visszamennünk, ha bizonyos gyógyszereket el akartunk készíteni, ill. meg akarták taksálni,
másutt a világon egyre másra jelentek n1eg a gyógyszerkönyvek. Nem változott a helyzet a „Phannacopea
Austriaca editio quinta 1855" és a ,.Ncue Arznei-Taxa
Zur österreichischen Pharmacopea vom Jahre 1855"
megjelenésével sem'' [21].
/\Gyógyszerészi Évkönyvek tanusága szerint 1862ben Röszler Józse.fa gyógyszertár Lulajdonosa, a ,~Ivleg
váltóhoz" címre változtatta a gyógysz~rtár nevét.
1857. december 19-én megjelent Ofelsége leirata,
mely szerint 607-1857 sz. kormányhatósági rendelet
szerint: „ ... reáljogúnak tekintendők mind ama gyógyszertárak, melyek az 1851. év előtt lettek felállítva - ha
az engedélyezési okiratban nem volt világosan kitüntetve, hogy a gyógyszertár személyes üzleti jogú. Ez
esetben is kötelesek voltak a tulajdonosok a rendelet
kibocsátásától számított két éven belül a reáljogra való
igényüket bejelenteni. illetve az erre vonatkozó bizonyítékaikat bemutatni" [22].
A „Iviegváltóhoz'' e. gyógyszertár is rcáljogú gyógyszertár a rendelet érteln1ében. Röszler József '1868-ig
birtokolja a gyógyszertárat.
...
1868-tól 1878-ig tíz éven át a gyógyszertár tulajdonosa ,.)zabó Sdndorgyógyszerész. DT: Pillitz Benőn1e
gyei főorvos 1873-ik évi kirnutatftsa szerint a gyógyszertár tulajdonosa Szabó Súndorgyógyszcrészmesteri
aki 41 éves rk. Kalocsán (Pest m.) született, oklevelét
1855-ben Pesten szerezte és a gyógyszertárat valódi
joggal bírja. A gyógyszertárában 1nár két segédet is alkalmaz: Kraczker .fózsef50 éves rk. vallású Pétcrvár-i
(Szerémség) születésű, aki Bécsben 1852-ben szerzett
gyógyszerészn1esteri oklevelet; f3(ró János oklevéllel
nen1 rendelkezik. Dr. Pillitz Benő 1875-ik évi kin1utatásában ő niár nern szerepel, a n1ásodik segéd ebben a
kiinutatásban: Ldday k.iktor 20 éves rk. Besztercebányán született, felszahaclult 1874. máj. l-én.
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Az 1876. XIV. t. c. a közegészségügy rendezéséről
szóló törvény megalkotásával döntó fordulatot hozott.
A gyógyszertárakat kivették az ipar kötelékéből,
„Közegészségügyi intézmények" lettek. „1286. szerint
a gyógyszerészek kereskedőknek nem tekinthetől<, a
gyógyszerészi üzletre vonatkozó cégbejegyzésnek hely
nem adatik" [23]. A közegészségügyi törvény szabályozta a gyógyszerészetet, s így annak Veszprém megyei fejlődését.
Veszprém Város Tanácsülési és Képviseleti Közgyű
léséről felvett jegyzőlcönyvben az 1878. január 17-én
tartott Tanácsülés 31.11/7. szám alatt: „Dr. Pillitz Benő
megyei főorvos úrnalc 1877. évi december hó 4-én
346/ 1878. sz. a. kelt és a vármegye területén levő öszszes gyógyszertárak hivatalos megvizsgálása alkalmából észlelt hiányok pótlása iránt tett hivatalos előter
jesztését:' közli: „ ... 1877. december 17-én 10370 sz. a.
a hiányosságokat pótolták" és a gyógyszertárakat kifogástalan állapotban lev6knek tünteti ki. [24].
/\ megye egészségügyi ellátottságáról JI éghelyi De~s()
alispán beszámolójából értesülünk: „Jelentés
\'cszprém vármegye állapotáról az 1881-ik évre.
Orvostudor 28, sebész 19, gyógyszerész 11, állatorvos 16, okl. szülésznő 68, főorvosi képesítő okmánnyal

121.
Gyógyszertárak 10: Veszprém (2) és Pápa (2) r. t.
városban, továbbá: Enying, Siófok, Vár-Palota, Zircz,
Nagyvázsony és Devecser községekben. Ezen gyógyszertárak közül 6 reál, 4 személy jogú" (25].
A pápai „Megváltóhoz" címzett gyógyszertár tulajdonosa 1879--1881-ig Baran_vai István gyógyszerész.
D1: Kerényi Sándor megyei !. főorvos Veszprémben
1882. január 18-án kelt n1egyei gyógyszertárak vizsgálatáról írt jelentésében közli: „Pápán a „Megváltóhoz"
czín1zett gyógyszertár kezelésére vonatkozó ügy a tulajdonos elhalálozása folytán tárgyalás alatt van" [26].
1882-től Baranyai István örökösei Techet Adolf
g_yógyszerészt bízzák n1eg a gyógyszertár kezelésével.
()a gyögyszertúrat, inint tulajdonos 1883-1889-igvezeti. Techet r\dolf a pápai l(álvária temetőben nyugszik. Fekete márvány síremlékén a következő felirat áll:
..Itt nyugszik Techet Adolf pápai gyógyszerész szül.
1847. jan. 2. n1eghalt 1889. febr. 28. Béke hamvaira''.
Pápa város az 1886. évi törvény alapján rendezett tanúccsal bírl. s n1int rendezett tanácsú város illeszkedik
bele - \leszprémhez hasonlóan - a vármegyei törvényhatóság kereteibe. A város lakóinak szán1a, átmenó forgaln1a emelkedik. A XVIII. sz.-i ,,I-Iosszú-utca"nak (tna Fő utca és Győri út a Flórián sarokig) belvárosi
szakaszát a rnai Fó utcai szakaszt) „Piarczi utca"-nak
.. Piarczra vivő utca "-nak nevezik. A forgalo1n növekecÍésévcl nőtt a „Piarczi utca"-ban álló ,~i\1cgváltóhoz"
cín1zett gyógyszertár forgaln1a is.
~rcchct Adolf halála után az örökség vagyonjogi feldolgozása valószínűleg huzamosabb időt vett igénybe,
ezért egy darabig a „ 1'echet Adolf örökösök "a tulajdonosok, n1ajcl a vagyoni rendezés után Techet Adolf nő
vére Karlol'itz Lászlóné Techet Mdria ( 1845-1905) a
tulajdonos [ 27 J.
f);: 'Fáth Yhnuís szíves közlését ez úton is n1cgköszönve szerctnén1 tehát helyesbíteni a „Pápai ptitikák''
e. dolgozaton1 adatát: Karlovitz Lászlóné nen1 lánya,
hanen1 \eúnytestvére volt Tcchct Adolfnak.
1
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„Techet Adolf örökösök" va&'Y „Kar!ovitz Lászlóné" tulajdonosok sem voltak gyógyszerészek, ezért a
patikában „kezelő", vagy „bérlő ' gyógyszerész dolgozott. A „Techet Adolf örökösök" Mersits János gyógyszerésszel kezeltetik a gyógyszertárat 1889-1890-ig.
1890-től Karlovitz Lászlóné a tulajdonos, tőle béreli a
nyógyszertárat !lids Elek gyÓ!,')'SZerész 1890-1900-ig.
gyógyszertárban magas színvonalú szakmai munka
folyik. A pápai gyógyszertárak jó hírének és a város
forgalmának vonzására már 1885-ben Pápára jött Piatsek Gyula gyógyszerész és elnyerve a Belügyminisztérium engedélyét megnyitotta az „Órangyalhoz" c.
gyógyszertárát, a város harmadik gyógyszertárát. A
háron1 gyógyszertár békésen működik egymás mellett,
példaként említem, hogy a „Pápai Lapok"-ban együtt
adják fel hirdetéseiket: „Pápai Lapok" 46. szám Pápa,
1891. nov. 15.
„BRÁZAY Kálmán
SÓSBORSZESZ készítménye
Budapest
1

A

IVIúzeun1 körút 23.
I(apható Pápán: az irgaln1asok gyógyszertárában, Geböck Gyula, Bcrmüller Alajos, !liás Elek, Piatsek Gyula, Kohn Mór, Koritschoner Fülöp, Brenner Ferenc és
Szabó Ede uraknál" [28].
„Pápai Lapok" 15. szám Pápa, 1892. ápr. HL
„ISTEN
legnagyobb ajándéka az egészség
A köhögés, rekedtség és clnyálkásoclüs
szon1orú kövctkezn1ényeitól csak
egy szer
biztonságos
EGGER DIJJUTALMAZOTT
MELL-PASZTILLÁI!
Szán1talan cl6ny...
l(apható 25,50 korona és l forintos ...
Pápán: Iliás Elek, Piatsek Gyula
gyógyszerész uraknál és az Irgaln1asrendű
._
gyógyszertárhan
EGGER A. fia Bécs-Nussdorf
gyógyszerkülönlcgességi gyárában'' [291.
A gyógyszertárban gyakornokoskodik I(arlovitz
Lászlóné fia, Karlol'ÍIZ Adolf aki 1872 decemberében
Alsöszölnökön született. Középiskoláit Szombathelyen végezte, gyógyszerészi diplornáját 1892-ben szerezte rncg a Budapesti Tudományegyete111en. f\z itt el5ajátított isrncrcteknck és egyéni képességeinek ékes
bizonyítéka az az e1nléklap, n1clynek eredetije a pápai
.. Gránátaln1a Patikamúzeun1 "-ban látható:
.,I\tlagyarországi gyógyszerész egylet
r\lulírott igazgatóság aZ l89d-ik évben kihirdetett és
az irodaltni alapból szárrnazott egyleti pályázat alkaln1ával a pülyamunkák bírálóbizottság
egyhangú véleménye alapján az első dfjat
140 arany frankot
tekintetes Iliás Elek úrnál Pápán Inűköclő
Karlovitz Adolf
gyógyszerész gyakornoknak ítélte oda.
Budapest 1892 évi június hó 23-án a 111agyarországi
gyógyszerészegylet központi
igazgatósága
Zboray Béla
Eiszinf..:r Gusztáv
egyleti elnök"
hírúló bizottsüg elnöke

A gyógyszertár jelentős segítséget nyújt a város közegészségének megjavításához. Magas kémiai és közegészségügyi szellemet sugárzó hirdetésével az egészségügyi felvilágosítás szerepét tölti be a kolera n1egfékezésében:
„Pápai Lapok" 41. szám Pápa, 1892. okt. 9.
.,A legszükségesebb óvszerek
a CHOLERA
betegség ellen ,
a MEGY ÁLTOHOZ
czímzett gyógyszertárban kaphatók
PÁPÁN (Fő utca)
3 %-os Lugol oldat, kézmosáshoz és szobák fertőtlení
tésére Fenyőerdő illat, szobalevegő tisztán tartására
Dr. Bastler féle cholera cseppek
Dr. Wagner féle vas dyalizát cseppek, hasmenés ellen.
Sósav. víz közé öntve a vizet ihatóvá teszi
Lysol ,szappan igen kellemes és dezinficiáló a kézn10sáshoz.
Carbolsav udvarok és gödrök fertőtlenítéséhez.
Városi gyógyszertár" [30].
Ez a hirdetés még azért is érdekes, n1ert itt már a
,.lviegvúltóhoz„ és a ~.Városi gyógyszet:lúr'· patika cín1zés is egvütt megtalálható.
A kél{1iai és kÓzegés?_ségügyi isn1eretek n1ellett a hatústani isn1eretekre is nagy stílyt fektetnek a gyógyszertárban, ezt példázza a következő hirdetés is:
„Pápai Lapok'' 39. szám Pápa, 1893 szept. 24.
„Különösen figyelemre méltó a hírneves Dr. Fony féle
SEBTAPASZ rendkívüli gyögyhatású, valamint oszlató, érlelő és fújclalomcsillapító hatású„:' (31].
A „Pápai Lapok" 24. szám Pápa, 1892 JÚn. 12-i szá111üban feladott hirdetésükből n1egtudhatjuk n1ilyen ásványvizek voltak akkor forgalomban:
„A legfrissebb
ÁSVÁNYVIZEK
NEVEZETESEN

I3ürtfai
Bilini
Borszéki
Csizi
C'sigclkai
E'.-mSi l(ranchcn
Gicnskübli
Holli jód
rviohai /\gncs
ivfaricnb;:;(li
Lcrinoi

Lipiki
Luki - Iv1argit
Luhl - Erzstbet
Preblani
Parádi
l~o1negnói

Carlsbadi mühl
Carlsbadi Schloss brum
Carlsbadi sprudi
Salvator
Selters
Gleichenbcrgi

i-lazúnk legkedveltebb savanyüvizc
MOHAI AGNES forrás
Vegyele111eztc: Dr. Lengyel Béla egyeterni tanár'·

132].
.. Pápai Lapok" 3L szún1 Púpa. 1893 aug.

.,TYiargit"
gyóg;1orrás
.,TYiagyar selters" ...
IV1int ivóvíz
Cholera ellen
borral használva a legegészségesebb ital! ..." [33].
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L. Ki s s Jankó- Szab ö: Dara ro rhe lzistory of the pharnuzcy
„Ldsz/ó Kar/01•ir::." at Pdpa (1740-1950) part./.
On the basis of archival rcsearchesauth or dcals witb tbc history of
tbc pharmacy „László Karlovitz" at Püpa.
This is tbc first prcscntation of thc most ancicnt pharmacy of Pápa
and that ofthc county Vcszprén1 from tbc foundation in 1740 until
its natonalisation in 1950. Tbc namc of tbc pharmacy has bccn
changcd st,;vcral timcs ,,Golden Eaglc", „Rcdccmcr", „City-pharmacy to the Rcdcemer", .,City-pharmacy.'', Pharmacy numhcr
7 /27, and at prcscnt pharnH1cy .,Li.íszló Karlovitz''.
Bcyond of thc history of thc pharmacy author strcsscs the significancc of professiona! and puh!ic ~1ctivity of pharmacist László Karlovitz and his prcdcccssors. who wcrc tbc owncrs and \eatlers of thc
pharrnacy at Püpa Fcí-Strect 1\8, thrce gencrations for abnut scventy
ycars.

veszpréni j\1egyei 7'anács Gyógyszerllíri f(özpontja, 7126.
gyógyszertára, Pápa, Vajda Péter lakótelep - 8500)
Érkezett: 19~\8. XI. 9.

;\ PROS/'.."If\GLr\NDIN f·'. D<)Z!S-FÜGCJ() H;\T/1.S.:\ ('.S
1'1ELLEKl·l;\ T;\S,\ EREl;Tll.IS DISZFUNKC! OllAN
1

Scliran1ck, P és H'a/dha11scr: ,1,J.: Brit..!. din. Pharrnaco!. :!,S. (5 ).
567 (1989)
;\z ercktilis diszfunh:cic'i 11..'r<Ípiüjjban knycges d6rekpés1 jd1;na vazoaktív hatóanyagok follwszn:ilüsa. Ezek között f6képpen a
papaverin ill. a papaverin/fen! olamin ko1nbin<Ícid1 alkahnazzúk .~i
keresen. !Vlcllékhatü.:;aik. inint pl. a eorpora cavernosa fibrózisa és a
priapiznuis rniatt \·isznnt a\ka!ma:nisuk <ívatosstígot igényel. Cdsze~
ni tchút nnis anyagokat. núnt a PGE 1 be\'01111i a tenípiüha, hiszen
hasonló rntidon hat. viszont kevesebb kocküz.a101 jelent a beteg szúrnúra. ;\vizsgálatba 20 férfit vontak be (út!agos életkoruk 45 év).
1e11
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akiknek ímpoti:nciüja hizonyltoltan pszichCs cri:de!IÍ V(l]I. E!özcll.''"'n a szüksé!!eS flzikúlis vizs!!<ilarokat elvégezték, különösl.'n ri!.,\vd\'l.' a vénüs kC'ringés épségére~ i'vlindcgyik r.i'sztvev6- két napos-(d6l;Jizökkd - 4 alkalonnnal kapott egy-egy injekciót.;\ viL'igálat azt
niutatta. hcigy m<Ír 5 rnikrogram PGE 1 a viL<>g<iltak 55 (%,-ünül ( l 1
f6) tdjl.'s i:rckci(Íl v<ílto!t ki. 10 ug a\kaln1azúsakor pedig ez 85 '~'(,-ra
i:rnc\kedt:tt ( !7 fri). Végercd111ényhen kimorulbattí, hogy a PCiE
1
d<ízis-függ6 hat~ist mutat ni<ír kis ada~okban. A néh;iny esetben jt:~
lentkczíi diszkornfon érzéstü! (füjdaloru) és a készún1ény igen dr<iga
vn!t<itól e!tekint\'c a PG E 1 hatékony eszköze az ercktilis diszf unkciü
diagn( izis;inak e~ tcr<ipitij;\nak. ( [ l ).
dr. 1\Jaf.:ay Sándor

