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Gyógyszerészettörténeti közlemények 

Adatok a pápai „Kal'lovitz László" gyógyszertiír történetéhez (]_740-Ji950) 
n. rész 

JANKÓ-SZABÓNÉ DR. KISS LEONA 

A közegészségügy megjavítása terén Pápa város igen 
lassan haladt előre. A „Pápai Lapok" 1898. máj. 8-án 
arról cikkez, hogy kell-e közkórház, előírják az élelmi
szerek vizsgálatát, s leszögezik: „A közegészségügy te
rén mutatkozó bajok oly természetűek, hogy az utólag 
alkalmazott orvosság legfeljebb csak csökkenti a bajt, 
megakadályozhatja annak tovább terjedését, de telje
sen nem oszlathatja azt. Sero n1edicina paratur. A he
lyes közegészségügyi adminisztníció tehát mindig a 
bajnak a megelőzését tűzi ki cél gyanánt, s nem a már 
bekövetkezett baj gyógyítását" [ 34 J. „Közegészségünk 
hiánya" címmel ismerteti érveit c/i: Lőwy László pápai 
orvos a ,,Pápai Lapok" 24. szám 1898. jún. 12.-i szá
mában: „Az élelmiszerek vizsgálatánál megjegyzem, 
hogy városi orvosokat nem lehet ezzel terhelni, mert 
nem vegyészek és mikroszkópikusok, erre pedig ilyen 
szakember kell" [35 ]. Már ekkor felvetődik a gondolat 
a nyóoyszerészek közeuészsé<rüe.yi ellenőrzésbe való 
be~onŰsáról. b 

0 
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A pápai járás gyógyszertárainak ellenőrzéséről tu
dósít bennünket a „Pápai Lapok'' 40. szám 1892. okt. 
2.-i szán1a: ,,Gyógyszertári vizsgálat. D1: f/adnay Szi
ldrdn1egyei tisztifőorvos n1últ hó 26-án és 27-én váro
sunkban időzött és első napon a helybeli három gyógy
szertárt vizsgálta n1eg, n1ásnap pedig í(örn1endy Béla 
járási szolgabíróval Lovász-Patonán Hidas József és 
Ugodban Sárga Gerge(v gyógyszerészek gyógyszertá
raiban tartott vizsgálatot, Inely alkalomn1al a gyógy
szertárak teljesen rendben találtattak. A tiszti főorvos 
28-án reggel utazott el Pápáról Devecserbe, honnan a 
devecseri járás területén lévő gyógytárak vizsgálatára 
indul" [36). 

f\ papai „Ivlegváltóhoz·' cín1zctt gyögyszertúrat e 
vizsgálat idején lliás Elek gyógyszerész vezette, aki a 
tulajdonos Kar/m•itz Lászlóné Techet JWáridtól bérli a 
gyógytárat. l(arlovitz Lászlóné fia Kar/ovit::. J-ldolf -
n1iután Budapesten 1892-ben n1egszerezte gyógysze
részi oklevelét szintén édesanyja gyógyszertárában 
dolgozik. Kar!ovitz Adolf l899-ben feleségül vette 
I-Ia7zauer Ilonát, a pápai gazdag vaskcreskedófeányút, s 
valószínűleg felesége hozon1ányának is szerepe lehe
tett abban, hogy rnég ez évben tulajdonüba veszi a 
gyógyszertárat. Igy őt is érintette a „Pápai Lapok'~ 34. 
szán1 Pápa, 1900 aug. 26-án közölt cikke: 

,,A gyógyszerészek és a nutgyar ipar. 1-\ belügyn1i
niszter az ország főispánjaihoz olyan körrendeletet kül
dött, amely erős vád a n1agyar gyógyszerészek ellen. A 
tniniszternek a n1agyar kereskedeln1i csarnok ugyanis 
azt panaszolja, hogy a hazai gyógyszerészek egy része 
jelentékeny papírszükségletét külföldről fedezi, noha 
több olyan papírgyárunk van, an1ely a gyógyszertárak
ban szükséges finon1abb papírost nemcsak kellő n1inő
ségben, hanen1 n1cgfelclő áron is előállítja. Gyúripa-

runknak ez a része - mondja a miniszter - utóbbi idő
ben olyan lendületet vett, hogy a külfölddel minden te
kintetben kiállja a versenyt. A körrendelet végén a mi
niszter arra kéri a főispánokat, hogy valan1ely rendel
kezésükre álló n1ódon a gyógyszerészeket arra ösztö
nözzék, hogy a papiros szükségletüket itthon fedezzék, 
hogy a hazai ipart támogassúk.'' E rendelet betartása 
Karlovitz Adolfnak nem okozhatott különösebb ne
hézséget, hiszen Pápún is rnúködik két papírn1alon1. 

Egyéb manufaktúrák mellett Pápán működik a 
IVIayer-féle kőedénygyár, n1ely gyógyszerészeti szen1-
pontból is jelentős. ,,Nyersanyagául jó rninőségű por
celánföldet haszmílt fel. A kék és többszínű mázfesték
kel készített pápai edények, köztük sok patikaedény, 
nemcsak itthon, hanen1 Ausztriában is keresettek a 
)(IX. század első felében. Egy-egy szép darabja ma is 
látható a Sen1n1ehveis Orvostörténeti Múzeumban, 
tnclyeken az Irgaln1asrend jelvénye a "Gránátalmai• 
látható~ talpába beégetve a n1ayernév olvasható. A pá
pai Helytörténeti Múzeum tárlóiban (melyek a városi 
patikából származnak) és a Gránátaln1a Patikan1úze
u1nban is láthatók nagyon szép régi porcelán patika
eclények" [37]. 

I(arlovitz Adolf vezetése alatt a gyógyszertt:ir forgal
ma fellendül, e célra felhasználják ajó raktározási lehe
tőségeket is. Példaként a „Pápai Lapok"-ban n1cgje
lent hirdetéseit említeném: A „Pápai Lapok" 19. szá
mában (Pápa, l90 !. május 12.) „ Hársfavirágot.székfü
vet frissen, avagy szárítva korlátlan mennyiségben vesz 
a \lárosi Gyógyszertár Pápán Fő utca" 

..VINACET'" 
a konyhában rninden háziasszonynak, sokszor a:·gyere
kek ápolásához. Tehát a „Vinacet" egy háztartásban 
scn1 hiúnyozhat. fVIi a Vinacct? - Felelet: .,Vinacet'' a 
pnígai Union részvénytársaság 'íltal produkált Ecct
szesz. I(apható rninden fúszcrüzletben 3/ 4 literes üveg 
1 koronai 1 literes üveg 3 korona. Egyedüli főraktár Pá
pa város és vidéke részére: Városi Gyógyszertár a I\rleg
váltóhoz. Pápán". 

A „Pápai Lapok'" 33. számában (Pápa, 1901. aug. 
l8.) „1-lotter F. .l. K. Szt. .T ózsef gycígyszertárn Bécs XII. 
2. Schönbrunner-Strasse l83 . 

... Elt<:ivolít niinden kinövést és zsíros testapadékot 
anélkül, hogy a szórt tönkretenné. Erósíti a rnegtán1a
dott és gyenge inakat. .. 

HOTTER 
tíl1atgyógykészítn1ényei a jelenkor legkitúnóbbjei, n1e
lyek szán1os bizonylat szerint ser11n1i más hasonló szc
tck últal hatásukban el ncn1 érettek. 
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Raktárak a gyógyszertárakban és drogériákban Raktár 
Pápa és vidéke részére: KARLOVITZ Adolf gyógy
szerésznél PAPÁN" 

A város lakosságának növekedésével 1902-től Pá
pán egy negyedik gyógyszertár felállításáért folyamod
nak a Belügyminisztériumhoz. A konkurrenciaharc oly 
erős, hogy néha nyilvánosan kell eloszlatni a tévedése
ket. 

A „Pápai Lapok" 1902. június 8-i számában jelent 
meg a következő cikk: „Nyilatkozat. A „ Veszprémvár
megye" 22. számában „Negyedik gyógyszertár Pápán" 
czúnű közleményben azt írja, hogy én kérvényt nyúj
tottam volna be a M. kir. Belügyminisztériumnál az 
iránt, hogy Pápán egy negyedik gyógyszertárt felállít
hassak. Kijelentem, hogy az egész tévedésen alapszik, s 
hogy én egy negyedik gyógyszertár felállítása végett se
hová nem folyamodtam. 
Pápa, 1902. június 2. 

Kar!ovitz Adolf 
pápai gyógyszerész" 

Az 1904. febr. 28-i „Pápai Tájékoztató" szerint Pá
pán a következő gyógyszerészek működnek: 
„Gyógyszerészek: 
Karlovitz Adolf, Fő utca 
Piatsek Gyula, Kis-tér 
Irgalmasrendúek gyógytára, Jókai utca. 

Pápa város virilisei 1904-ben: Rendes tagok 71. 
Karlovitz Adolf 850 egyenesadó korona 
Piatsek Gyula 7 45 egyenesadó korona 

Pápa és vidéke takarékpénztári választásokon a szava
zatszedő bizottság tagja Karlovitz Adolf:' 

A „Rendes tagok" megjelölés arra vonatkozik, hogy 
a virilisek (legtöbb adót fizető polgárok, akik között 
Karlovitz Adolf a második helyen állt, első gr. Eszter
házy Károly Pápa földesura volt) mintegy hivatalból 
rendes tagjai voltak a városi közgyűlésnek. Karlovitz 
Adolf élénk közéleti tevékenységét a gyógyszertár fej
lesztésével kapcsolta össze. A forgalom növekedésével 
a gyógyszertár épülete kicsinek bizonyult. 

1905-ben az addig földszintes gyógyszertárépületet, 
feltehetően Rauscher építész tervei alapján, Faa 1Víi
luíly építőmester kivitelezésében a századforduló ldas
szicista sl!1usában emeletes házzá építteti át. A föld
szinten a gyógyszertár és az emeleten a lakás foglal he
lyet. A város legnagyobb gyógyszertára mind méretei
ben, mind forgalmában. A gyógyszertár épületét a 7. 
ábra, Kar!ovitz Adolf arcképét a 8. cíbra mutatja be. Az 

7. dbra. A „ Fdrosi gyógys;;ertdr" utcafrontja 1964-ben, n1ir11 
7 í27. szdn11i gyógyszer/dr. 

officina nagyon szép volt, bútorzata klasszicizáló stílus
jegyeket viselt. Vastagon csiszolt rézkeretes üvegszek
rényajtókkal, márványlapos tárákkal, pulpitussal, bór-

8. ábra. Kar/ovitz_Adolf arcképe 

9. dbra. A pápai „ Városi Gyógyszendra Ategváltóhoz" gyógyszertár 
officituija (részlet) balról jobbra: f{arlovitz László, f-/0111oródy Ti
borné, Suchonzel Róbert, Karlol'itz Adolf, Tóth Tanuís (fotó) 1950 

10. dbra. ;1 pdpai ., i'(bv.si gyógyszendra Afegt·d/tóhoz''gyógy.szertdr 
irodája (részlet) el6térberz l\arlovitz Adolf, az ablakrzdl Karfoi'itZ 

Ldszló ülrzel: 
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kanapékkal a betegek számára. A padozat kék virágos 
olasz kerámialapokból állt, a mennyezet stukkós díszí
tésű, a tára két végénél Hygieja és Aesculap mellszob
rai álltak. Középen a falon óra, alatta Maydzinger vas
kályha állt. Bal oldalt recés üvegű ajtó vezet a laborató
riumba, felette a felírás: „Idegeneknelc belépni tilos!", 
jobb oldalt ugyanilyen alakú ajtó vezet az irodába. Az 
officinából mutat be részletet a 9. ábra, az irodából pe
dig a 10. ábra. 

A laboratórium több, mint 10 m hosszú volt, kb. 
5-6 m magas. Középen táraasztalok, a falakon egé
szen a mennyezetig állványzat, részben nyitott polcok
kal, részben üvegajtókkal (elhúzható) fedett korpu
szokból állt. A felső részeket vaskorláton csúszó, kitá
masztható létrával lehetett elérni, melyet a II. ábra 
mutat be. 

11. ábra. A pdpai „ Városi gyógyszert dr a /HegwiluJhoz'' gyógy
szertdr !aboratórizuna (rés::Je1) a rab/ertdzógép 111ögöu a létrán 
Tóth Ttunds, a gép 111ögört Karlovitz Adolf, az ajtónál Kar/01-'itz 

László 

A gyógyszeralapanyagok vizsgálatához a legponto
sabb Zeiss-mikroszkóptól, a sűrűség- és fajsúlyméró
kön át a vákuumdesztilláció elvégzéséhez szükséges 
eszközök, büretták, pipetták, retorták, mérőlombikok, 
választótölcsérek, szűrők stb., egy egész szekrényt 
megtöltöttek. 

A laboratórium közepéről nyíló ajtón át a csigalép
csőn a pincébe jutunk. Ez az officina és a laboratórium 
alatt húzódik, méreteinél fo!,rva alkalmas nagy mennyi
ségű készletek tárolására. Berendezése célszerű, az itt 
készletben lévő szerek olajok, szeszek, savak, zsírok, 
kenőcsök erre a célra készített körállvánvzaton 
üveg-, porcelán- és kőedényekben vannak elheÍyezve. 
A gyúlékony anyagokat robbanásmentes tartályokban, 
a tömény savakat savszekrényben, a foszfort bádogtar
tályba helyezett vízzel telt üvegedényben tárolják. 

Visszatérve a laboratóriumba szemlélhetjük a külön
böző gyógyszertári eszközöket: drogvágó késeket, ta
paszkenő gépet, pirula és kúpgépeket, de fő büszkesé
gük a 11. ábrán látható tablettázógép. A laboratórium 
után következik a tágas „múkonyha". Itt található 

a nagy vörösréz lepárló gőzkazán hozzá tartozó hű
tókészülékkel együtt, Hanauer és Woisontól teljesen 
felszerelve. Található itt egy nagy gőz autokláv a sterile
zés céljaira. Nagyméretű mosogatók húzódnak a terem 
hátsó falán, hideg és meleg vizet szolgáltatva. A labo
ráns itt szorgoskodik az üvegek és egyéb edények mo
sogatásával és fertőtlenítésével. A mosogató felett fel
függesztve nagyméretű rácsozat van a szárításnkhoz. A 
terem közepén ugyanolyan fehérre festett táraasztal, 
mint amilyenek a laboratóriumban húzódnak. A labo
ratórium és a múkonyha ablakai az udvarra nyi1nak, 
faspalettákkal ellátva. A nagyméretű ablakmélyedé
sekben íróasztalok és körforgás, nagy irodai karszékek 
biztosítják az adminisztrációs munka végzését. 

A „Herbarium" (gyógynövényraktár, fúpadlás) 
nagy, tágas, a padlás többi részétől elválasztva, a légvi
szonyoktól kellőleg biztos, szellős. Az elegendő nagy 
mennyiségű és jó minőségű növényi anyagok felírások
kal ellátott ládákban és papírcsomagokban készletben 
tartatnak, frissen gyűjtve és jól szárítva . 

. A..z átépített gyógyszertárban a raktározási lehetősé
gek megnövekedésével még többféle szert lehet forgal
mazni. A „Pápai Lapok" 13. számában (Pápa, 1905. 
febr. 26.) a következő hirdetés olvasható: „Szívdobo
gás, rnellkasfájás, tüdő- és mellhártyagyulladás, vese-, 
hát-, és keresztfájásoknál, nyak-, mellkas- és tüdőfáj
clalmaknál, csúz és gyomorfájás, lépnagyobbodás ellen 
legsikeresebben hat a világhíní amerikai BENSON
féle tapasz 5000 orvos, gyógyszerész és vegyész elis
merte ezt... Kapható a Benson-tapasz kizárólagos fó
raktárában Pápa és vidéke részére KARLOVITZ 
ADOLF gyógyszertárában a „Megváltóhoz" PÁPÁN 
Ivlagyarországi vezérképviselet: Weinherger és Kell
ner, Budapest, VI. Uj utca 3:' 

Karlovitz Adolf családi élete is ezekben az években 
teljesedik ki, megszületnek gyermekei: 1900-ban llona 
nevű leánya, 1902-ben László nevű fia és 1904-ben 
Béla nevű fia. Gyermekeit a kor szellemének és képes
ségeiknek megfelelő legn1agasabb színvonalon iskoláz
tatja. 

Karlol'itZ Ilona a polgári leányiskola elvégzése után 
a pápai Szt. Benedek rendi gimnáziumban érettségizik 
ugyantígy, Inint öccsei. Kiváló nyelvérzékével és szor
galmával perfekt beszél angolul és németül. Nem lépett 
gyógyszerészi pályára, majd az államosítás után - ak
kor sem azonnal. mert László halálanak kellett az illeté
kesek figyelmét a Karlovitz család helyzetére ráirányí
tania, hogy Ilona állást kaphasson - dolgozott pénztá
rosként volt patikájukban. 

f(arlovitz László a gimnázium elvégzése után édes
apja gyógyszertárában gyakornokoskodik, gyógysze
részi diplomáját Budapesten szerezte meg 1924-ben 

J 2. dhra. Kar!ol'ft::. Lás::.lá arck<!pc 
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[38]. Tudományos érdeklődése nem hagyja nyugodni 
és Zürichben vegyészmérnöki diplomát is szerez 1928-
ban. Az 1925. évi „Gyógyszerészek évkönyve" szerint 
Karlovitz László társtulajdonos apja gyógyszertárában. 
.,PÁPA (Veszprém) ... Városi (r) 1757 jt. Karlovitz 
Adolfm. kir. kormányfőtanácsosT: 16-66 és Karlovitz 
László" Itt folytatja tovább kísérletes munkáit. A kor
szerűen felszerelt gyógyszertárban már a vákuumdesz
tillálás és a kolloidkémiai kísérletek is elvégezhetők 
( 12. ábra). 

Karlovitz Béla, Karlovitz Adolf harmadik gyermeke 
elektromérnök és gépészmérnök lett. 

Karlovitz Adolf élénk közéleti tevékenységet folyta
tott, így méltatták: „ Vezetése alatt a gyógyszertár üze
me rohamosan fejlődött, tökéletes labor. Magyarorszá
gon alig volt párja. A Pápai Takarékpénztárnak 1899 
óta igazgatósági tagja, 1.908-tól alelnöke, 1912-tól el
nöke ( 1863 óta fennálló és a Dunántúl egyik legjelen
tősebb intézménye). Régi tagja a törvényhatósági bi
zottságnak és a városi képviselő testületnek, a városi 
pénzügyi bizottság elnöke, az Országos Gyógyszerész 
Egyesület igazgatósági tagja. A rónu1i katolikus iskolá
nak kormányzója [39]:' 1925-től m. kir. kormányfőta
nácsos volt. 

A „Városi" gyógyszertárban dolgozott Suclzonze! 
Róbert gyógyszerész is, aki 1892-bcn Aninán született, 
gyógyszerészi oklevelét Budapesten l 915-ben szerezte 
meg [ 40]. 1919-tól az ál!an1osításig gyógyszerészi tevé
kenységével, páratlan szorgaln1ával, munkabírásával 
és szakn1ai tudásával a gyógyszertár zökkenőmentes 
üzcn1cltctéséhcz nagyban hozzájárult. 

A tanác-.,kúzti.Írsa~úg 133 napos fcnnállüsa idején a köz
cgés7_.:;égi.jgy területén csak kevés elképzelést tudott megva
lósítani. Irásos crnlékck után kutatva aka<ltan1 rú a P<ipai 
1-Iclytörténcti iVItízcun1ban a \ 1úrosi Gyógyszertár 1919-cs 
lcltárkönyvérc. 111cly a gyógyszertár szocializ<ilásút doku
rncntálja: 

„A., A gyógyszcrt<.lr cége: \!árosi Gyógyszertár a Ivlcgvúl
tcíhoz volt re<iljoglÍ 
Volt tulajdonos neve: I<.ar!ovitz i\dolf és neje I-Ianaucr Ilo
na ... " 

A továbbiakban felsorolja az a!kahnazottak nevét, nlÍntÍ
ségét, fizetését. íVIcgtudhatjuk. hogy a tulajdonoson kívül két 
g)'·óg:yszcrész. egy gyakornok, hüro111 laborüns. egy irodai al
kalrnazott dolgozott a gycígy:;zcrtárban. 

„B .. ;\z alkalrnazottak nev..::. mincisl:!le. fizetl:se: 
! .. Suchonu:l l?.dbi:rtokl. gyögyszt:rl:Sz. receptarius l:s !aboratörius. 

bizahni férfiú. ha\·i fizet6s2000 (kettőezer) korona l~s lakús. fli
tés. vilügftüs, kiszn!g;ílús, a 1nunküstan~ícs tagja 

' A~onsohn i\fi/.:sa okl. gyógyszerész. receptarius. a 1nunkás1a
n~k:s tagja. havi fizetése 1500 (egyezerötszáz) korona. laküs, fű
tés. vilÜ!lÍ!Üs. kiszolg;\lüs 

J .. :\lt!s:dn;_1· lrnre gyat:ornok, havi fizetése l50 ( egyst,~ízi'i1v..::n) ko
rona és lakás. ftités. vil<ü:it<Ís. kiszo!!lÜl<is 

-L. Stcr11 fsn·dn irodaalkahTiazott. havi-fizetése 550 ((itszciziitn:n) 
k(1nlna 

5 .. /Jajncr /stnín labonins. a rnunk~istanücs tagja. havi fize!l:~e 550 
(ötszáziltven) kor(ln<\ 

6 .. Bd!int lsfl'{Ífl labonins. a havi fizet0sc 550 (iits1.üziitvenj korona 
7„ Gc~~iis /n1rc!ahor<Ín.s. havi fizetése 200 (kett6szüz) korona. !aküs 

és clhitüs 
S„ Karlodt:. Adolfok!. gyógyszerész. vol! tulajdonos, gylígysYt:rtúr

vezet6. receptarius és irodai nninkakörrcl 
C. P<ípa. Fö tllt:a H:· 

f\ g:yógyszcrtár nagy n1ennyiségű anyagkészlctér-.:. 
felszereltségére derít fényt a leltár tartaln1i részének lc
írüsa. 

.. Tartalon1: 

.r\., Gytígy.szerek és vegyszcn:k 

.. Gytigyszcrkülönlcgességck 
C .. Kozmetikus, pipere és illatszerek 
D .. Kötszerek 
E„ !'vhíszcrek és betcgápolúsi cikkek 
F.. A rryógyszerck kiszolg<iltatüsühoz szükségcs cdénv. 
üvcgtJgcly, doboz ._ ~ · 
G., t\z üzen1 bcrcndezési és fdszerdési túrgyai 

..+5 oldal 
lO oldal 
J oldal 
3 oldal 
3 oldal 

2 oldal 
6 oldal 

Összesen: 72 belrt oldal 

Pápa. 1919. üpri!is 25. 

Karlovitz r\dolf t\ nurnkústanrics tagja: 
gyógyszertúrvezctó Aznnsohn l'vliksa 

Bujncr Ist\'Úll 
ivl. Rezsc) Suchomd Róbert 
gvógvszcrész bizalnli férfilÍ 
7\ \1~szprén1 megyei gytígyszertürak politikai megbízottja."' 

A gyógyszerész alkalmazottak szolgálati feltételein, 
n1unkaidő beosztásán is változtatni akar a Tanácsköz
társaság Intézőbizottsága. A „Pápai l(özlöny" 1919. 
üprilis 27-i szán1ának 4. oldalán olvashatjuk: „A 
gyógyszertárak munkaideje. A Tanácsköztársaság pá
pai Intézőbizottsága a közegés7~1Jégügyi munkások 
szolgálatképessége érdekében elrendelte. hogy május 
hó 1-tól kezdódőleg a helybeli négy gyógyszertár a va
sárnap délutáni és az éjjeli inspekciós szolgálatot ha
vonta felváltva végezze oly módon, hogy az en1lítctt 
időben csak egy gyógyszertár tartson szolgálatot. Iviá
jus hó folyamán a vasárnap délutáni és az éjjeli szolgá
latot a \'árosi Gyógyszertár végzi, június hó folyan1án a 
Piatsek gyógyszertár,július hó folyan1án az Irgalmasok 
gyógyszertára, augusztus hó folyamán I\Jén1eth Dezs6 
gyógyszertára'· [41 ]. 

A Forradaln1i Kormányzó Tanács n1ájus 3-án a 
nlunkabért a szakképzettség szerint állapította nieg. 
Jelentős intézkedés volt az) hogy a gyógyszertárakat 
szakcn1berek~ vagyis gyógyszerészek VÍ7-~gálják meg 
[42]. 

A Tanücsköztársasúg leverése után a gyógyszertár 
l(arlovitz 1\dolf tulajd(~nába visszakerül, „aki ~1 gyógy
szertár felszerelését modern tablettázógéppel bővíti.;\ 
gyári készítmények forgaln1azása n1ellett lÍj összetételű 
rnauisztrális tablettákat is kikísérleteznek. Legsikcrül
Lebb készítményük a „Kaclor" (Karlovitz AntiDOloR) 
fájdalomcsillapítö kombinált tabletta, mely koffeint, 
kodeint és an1iclazofent tartuln1azott, és an1clyet az 
l 945. kiadású D1: Issekutz Béla: Gyógyszerrendelés I. 
kötete is felvett receptjei közé (Dr. Kolbe Lajos ny. fó
orvos szíves közlése). A „I(ador)' tablettüt n1ár a hábo
rlÍ előtt és alatt is gyürtották. 

1942 nlásodik felében a IVlagyarországi \'egyirnlivek 
111cghívja n1unkatársai közé l(arlovitz Lászlót Buda
pestre .. ,1943 júniusában fia Kristóf Budapesten szüle
tett, az 1944 tavaszi bombázásokat Budapesten élte át. 
de 1944 végén újra Pápán dolgozott..:' [43]. 

A II. világhüború jelentős károkat okozott az egész
ségügyi ellátás, gyógyszercllútús és intézrnényeink te
rületén. A bevonuló csapatok lefoglalták a gyógyszer
tárak készleteit és a kórházakat. A város nagy középü
leteit szükségkórházakká alakítottúk. A gyógyszeré
szek közül t(fl1ben hadikórházakban teljesÍtetlek szol
gálatot, a lakossúg sLÍlyos gyógyszerhiánnyal küzdött. 
A hübortí utáni infláció miatt a gyógyszerek beszerzése 
is nehézségekbe ütközött. 

A 111eg;lakult Országos Gyógyszerész Egyesület 
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(1945-48) választmányi tagjai közé választotta Karlo
vitz László pápai gyógyszerészt. Karlovitz László arc
képét a 12. ábra mutatja be. 

Az 1945-48. évi „Gyógyszerészek Évkönyve"" így 
tájékoztat a gyógyszertár személyi állományáról: 
„Karlovitz Adolf (tfv) és Karlovitz László (tt) Sucho
mel Róbert (gy) özv. Swr Dénesné szül. Gömbös Alice 
(gy) Weg/zofer Miklós(gy) Te!: 12-38"" [44]. 

Az 1950-ben a gyógyszertárban készült fotó alapján 
(9. ábra) a gyógyszertárban dolgoztak Karlovitz Adolf, 
Karlovitz László, Suchomel Róbert, Homoródy Tibor
né gyógyszerészek. Itt töltötte, mint gyógyszerészhall
gató gyógyszertári gyakorlatát Karlovitz Ilona fia Tóth 
Tamás is, aki 1955-ben szerezte meg Budapesten a 
gyógyszerészi oklevelet, majd a doktori fokozatot. 

Az 1948. évi XXX. t. e. meghatározta a gyógyszeré
szet feladatait. A gyógyszertárak állami felügyelet alatt 
álló közegészségügyi intézn1ények lettek. Elrendelte a 
gyógyszertárak rendszeres egészségügyi igazgatási 
és szakn1ai ellen6rzését. Az 1950-ben megalakult 
Egészségügyi iVlinisztériun1 lehetővé tette az e""gységes 
elvek szCrifiti irányítást1 ezzel kezdetét vette a szŰcialis
ta egészségügy alapjainak lerakása [4.5]. A gyógyszer
tárakat 1950-ben államosították. 

A városi gyógyszertár a \leszprérn Iviegyei Tanács 
Gyógyszertári Központja 7 /27. szán1ú gyógyszertára 
lett. A kor politikája szerint Karlovitz Adolfot a pápa
teszéri gyógyszertárba akarták kihelyczni1 de az akkor 
n1ár 78 éves, idős gyógyszerész a lakásától és családjá
tól távoli munkalehetőséget nem fogadhatta el. 1952. 
márc. l-jén helyezték a pilpai 7 /25.~számú gyógyszer
tcírba beosztott gyógyszerészi iillásba. l(arlovitz Lüszló 
a 7 /25. sz. gyógyszertár vezetője 1950. augusztus 19-
től szeptember 25-ig. Suchomel Róbert a 7 /25. sz. 
gyógyszertár felelős vezetője 1950. szeptcn1berétől 
1962. nov. l-jén történt nyugdfjazásáig [46J Karlovitz 
László a 7115. sz. gyógyszertárból- n1egl11vás títján -
a „Gyógyszerkönyvszcrkesztő Bizottság főállású tudo
mányos munkatársaként került fel Budapestre, helyi
leg Schulek Elemér professzor intézetébe"' [47] 1950-
hen. 

l(arlovitz Adolfnak és Karlovitz Lászlónak elévül
hetetlen érde111c az V. kiadású IVIagyar Gyógyszer
könyv és Addendum szerkesztői n1unkájában való 
részvételük. Karlovitz László, mint tudományos mun
katárs a gyógyszerkönyvi táblázatok kidolgozásában 
működött közre. Karlovitz Adolf pedig az Addendum 
szerkesztésében. n1int felkért szakértő és tanácsadó 
vett részt. Idézetek a Gyógyszerkönyvből: !. kötet 17. 
o. „Tudon1ányos munkatárs lCarlovitz László gyógy
szerész, vegyészmérnök (Í" 1953)'" !. kötet. 20. o. „Az 
egyes bizottságok n1unkájának kritikai értékelését és 
egységesítését Schulek Elenzérvégezte Jlégh Antal és 
f(arlovitz László, illetőleg J(edvessy György, Habnai 
János, llftéz Istvdnés !Vfittelrnan Lász/óközren1úködé
sével"" 

Az Adclenclum 8. oldal: „Az Addcndum szcrkeszté
sébcn1 nlint felkért szakértők és tanácsadók részt vet
tek: ... Kar/01,itz Adolf gyógyszerész("!" 1955)" 

A felszabadulás után elindult Gyógyszcrésztovább
képző IZönyvsorozatban n1egjelent: 
,,Szinonirna visszakereső szótár 

az V. Magyar Gyógyszerkönyv hivatalos (vezető) 
gyógyszerneveihez. Osszeállította: Karlovitz Adolf 
gyógyszerész, Függelék: Népies gyógyszernevek, Bu
dapest, 1957:' 

A szótár rendeltetéséről és szerkezetéről Karlovitz 
Adolf az előszóban a következőket írja: 

„J-\z V. i\·Iagyar Gyógyszerkönyv 11. és III. köteteiben 819 hivata
los gyógyszernevet sorol fel. Ezekkel a hivatalos nevekkel vannak 
szign<ilva a gyógyszert;:írban a t<Íroló tartülyok. ;\z tíj Gyógyszer
könyv a 8 !9 néven felül n1ég közel 3000 nuis nevet, szinoninHÍt sorol 
fel: Ezek a hivatalos vczctcí nevek magyar nevei. kénliai strukturne
ve1. eltíínan engedélyezett orvosi rövidítései. a IV. Niagyar Gyógy
szerkönyvvcl és a VIII. Szovjet Gyógyszerkönyvvcl kapcsolatos ne
vei. népies (trivialis) nevei és vécktt nevek. 

Ha szinoni1n néven kérek. vagy rendelek egy gyógyszert, tudnuk 
kdl. hou.v n1dvik hivatalos névhez tartozik ez a szinonima. Ennek a 
kikeresJSén.' sZolgú\ cz a füzet. Itt hangsúlvozzuk. hogy védett nev1í 
gy(igyszer hdyetl a hivatalos nevtí sz~rt j(1gsérelen1 lléikül csak az 
esdben adhatjuk. ha az orvos <1 v0dett 0s a hivatalos szert (vagy ezek 
nem v0dctt szinonima nevét) :>t:u \·al!v sivc szócsküval cgvbeklitvc 
lrja kL -· -· 

A .~zó1ár szcrkt:Zt:lt:: A hivatalo.~ ne\·ek és dd11ük cgv szümozoll 
bt:ttí vastal!ban. az orvosi rövidítések dőlt bctúkkd vani{ak nvoinva. 
:\ szürnok- ininden hcttínd üjböl kczdlidnek. :\ szütúr hal Ítasübj<:! 
üb0cé rendben fdsorolja az öso;zes nevd. A jobb has;ib. a bal has<ib
han lüthatci hivatalos névvel egy sorban kezdve, adja cnnek orvosi 
rövidítését és (isszes szinonimáit. 1\ hal hasübban szcrcplti t(ibbi név 
H s:.innnim<ik. ezekkel cgy sorban a jt1Jib hasübban egy szárnozott 
hettí van. Ez a száninzott betli mutatja. hol van a nH:gfc\cló liivatal(ls 
név. A ha! has;:íh u kérd0s. a jnhb has<ib a fc\clcL A sz<i1nozott beník 
hasznülata l!VOrsabh tájt.!kuzÓd<íst és hdvkúnékst biztosít. ezzcl cl~ 
kerüljük a ;(1k né\"isn1étkst. · 

!dti- 0.s munkarnegtakarírü~~a! vélek J\.'o . .:p!úrius kartürsaiinnakjü 
sz<ilgálaiot tenni. 

P:ipün. l95-L n1f!jus ha,·úban 
Karkivítz 1\dolf. 148] 

.A gyógyszertür tehát. rnint 7 / 27. szün1ú gyógyszer
tür folytatta n1űködését, a Fő utca g, szún1 alatt. 1965-
ben statikai okok niiatt elrendelték a gyógvszertár be
zárását. Ideiglenesen a Március 15-té-r r.· száni alatt 
üzerneltctték~ rnint kísegító gyógyszertárat1 n1cly csak 
specialitásokat forgalmazott. 1980-ban elkészült az új 
gyógyszertár épület a Fő utca 24-26. szán1 alatt. A 
jogutód 7 / 27. szán1tí gyógyszertár nagy n1tíltü elődeire 
crnlékezve felvette a „l(arlorit::. /_,dsz.ló" g_vógyszertdr 
nevet. 
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