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Adatok az erdélyi gyógyszertárak alapításának történetéhez 

Dl: Péter H ,\fúria 

;\ gyógyszcrészt.::t erdélyi történetének reltár:'tsúban 
fontos a gyógyszenúri húlózat fejlődésének bi:rnutatúsa. 
rviivc! a gyógyszcrtúr alapítások iclcjt.::. szú1na. gyakorisú
ga. tt:rületi t:loszl::isa döntö~n b,,:fólyúso\ja a hólózat kitc!

jt:scdésé1 [ 1-f ]. szükségcs111.:k találtuk ezek rcln1érését. 
:.\z i.:lsö i.:rdélyi g)'ligy,:;zi.:núrak n1ega!akulásúra ()rie11r 

(Jyu/a .·J: l'l"(h"·Z\"i t;.\. hú11ári gy(i,~;ys:erL·s.:1..·r rDrl<··11cle i.:. 

1nunkújúban ta!úlunk uta]ú,:;okat l9J. „.\ lo\·úbbi<.1kbc1n ala
pl!ott gyógyszenárakrúl adatokat közül SÍ/11011 /111re l ~62-
hen Tt:rnt:s\"Úron kiadott :\!agyar G.1·úgys:erCs::.ek E1-k/i11y
,.l, [l 2]. a Sc/l(;lz,· Sándor kezck:n1ény't:zésére J 8(13-tó! t:l
indítolt é:-: Farsúgh Zolrá11 últ:ll folytatoll CT.1·(·1gys:l'n_··s:e/.: 
.\

1aptára e. ,:;orozal [ 11 J. ! ~85-tl.i! a c.·s11rg,1_1· A-,[J111ii11 szt:r
kcsz1ésébcn n1cgjelcnt.:tctt C1~1 ·ág_1·.„·::.crú5:i 1~-1-kr"iJ1_1 ·1·ck [2 J. 
végül 5)::.ús: 7Thann;r CJ.rrJg.1·s::.l'l"L;s::.i .-l!nuniut·h e. kli!elei 
[13]. Erdélynek Ron1úniúhoz \"aló csatul:i,:;a utún i:löszür 
az ! 92 !-bt:n a 111arDsvúsúrhclyi :Vagy Jc11/i gyllgyszcrl'.sz 
:iltal szerkesztett (r~i·(i,<:;ys::.crl"s:ck c::.i1111Úr{1 (:·.1· :::seh11a11rá
ru [7J. il!et\'C 1922-tö! :\!riliuíris: /\íl [5. 6J. 192-f-töl 
.Vagr Sa111111asnúdi gyógy,:;zerész [BJ 0,:; ! l)JO-ban az erdé
lyi és búnúti gyógyszerészek s1.aklapja a 811/crinul F"ur-

1110(,'islilor szerkesztésében és kiadú,:;úban ineg:jclent ké1-
nyt:lvü .-J/111anac/J ! 15 J túj0k(lz!at az erdélyi és búnúti 
gyógyszcnúrakró!. azDk tulajdonosairól. gyógyszerészei
röl. Ezen forrúsrnunKúk alapjún n1egpróbáltuk kö\·etni a 
gyógyszt:rtúrak alapitósút a túgabb értt:k:n1ht:11 \'t:tt Erdély 
területén (a 1örtl:nel111i Erdé!ybt:n. Búnúrhan é:; <.1 Partiurn
ban). 

;.\ rendi.:!kezésünkre <illl1 adatnk iisszevet0sc k;1pcsú11 
szük,:;égi:ssé vúlt a gy·llgyszt:rtúrak tulajdnn\·iszunyúnak a 
tiszlúzúsa is .. \z évszúzalil1k !"t1!ya111ún \'Últozott a gyógy
szcrtúrak tulajdonf<1nnúja l 1 J. .'.\ i'cjcdclini uth·an1k. a kci
H.lnai. túbori. helyőrségi. az t:gyhúzi ( kü!ünbi.izli szerze
tesrendi) és a vúrosi tanúcsok által inüködtetctt \·úrosi 
gyógyszcnúrak u1<"111 je!t:nlek 111eg a gy(1gyszcrészek ina
gúntulajdonút képezö nyil\·únlls. po!gúri gyógyszi.:núrak. 
,;.\ rcndszcrvú!tús utc"1n ! 9-J.9. úpri!is 2-ún a ,·úrosi. l 953-
ban pcdíg a vidCki gyógy,:;zcnúrakclt ú\la1nosítot1cik. így 
n1cgszi.int azok 1nagántulajdona. c·sak küzcl 50 0v utún. 
1990-től kczdödöt:n indult 1nt:g újból a 111ag~·111osítúsi fo
!y:unat. 

i.\ dolgozatunk célja a rcndelkezé,:;ünkre úlló. 111úr en1-
litett rorrás1nunkúk figyclcn1bc vételévt:l az erdélyi 
gyógyszcrtúri hú!ózat nyilvúno,:; po!gúrí gyl1gyszenúrai
nak alapitúsára vonatkozó adatok. összcgyüjt0si.::. ele1nzé
sc a legclsöktöl kt:zdve az úll<.11nosit;,isukig. 1negú!iapitva 
iciörcndi sorrcn<liségükt:t a 111cgyékcn. a ván..isoKon és a 
tt:lcpü\ésckt:n bt:!í.il. 1nt:gen1\ítvt: azok elnevezéseit is 
\"agy ennek hiányában az alapító illctvt: a tulajdonos 
gyógy,:;zcrész nevét. Összesen 636 gyógyszertúr adatait 
gyüjtöttük össze. ezeket statisztikailag értékt:ltük az ala-

pítúsi é\·ük. gyakorisúguk és területi closz!úsuk, valan1int 
clncvezCsük szt:inpontjából is. r\z t:zek alapjún ös,:;zcál!í
tul! táblúza1ok 0:; grafikai úbrúk st:gítségévcl n1egpróbúl
tuk szt.!1nléltetni az t.!rdélyi gyógyszcrtúri húlózat kia!aku
!~'1sút és f't:j!ód0s0t. 

:\ gyógyszenúrak területi bcsorolúsút a 111ai { 20UU. 
é\·l .l közigazgat~lsi fe!usztús alapján hatúroztuk 111eg. ini
\·cl a ti.irténe!e111 !l1lya1nún t(ibbszi.ir \"{iltozott ncincsak a 
incgyék elni:vi:zése és szún1a. hanc1n azok területe is. :\ 
túgahb értclc111bt:n vett Erdélyben ina 16 111t:gyt: \"an. 

.'\ po!gúri gyógy,:;zertúrak alapitú:;út 1nt.:gt:lözöen a f"c
jcdcln1i ud,·arban 111úr ,·oltak .. patikaszer:;z:unlúdú\"al"' 
rcndclkczü .,chinogusok. ··. „puti/.:úriusol~', akik kül!O!d~ 
n'..'ll hozott gy·ógyszt:ri:ikkcl cl!óuúk az udvari szt.:1né!yzc
tct é.-; a fejt:dc!inct útjaira t:!kisénék .. ;\ katunai hcly(ir.sé
gck. a sz0kt:Jy· hatúrörség túburi gyógyszenúrakkal rt.:n
delkcztek katonúik t:llútúsúra. dc júrvúnyok idején a la
koss:1go1 is kiszolgúltúk. Ezek egyrészc késöbb ka1onai 
gyógy.-;zenúrrú alakult. :\ klili.ínbözó szt:rzetcsri:ndek í.-; 
1nüködtettt:k gyóg)-'.'lZt:rtúrakat. többnyirt: az últaluk !'t:lú!
litoll klirhúzak „hú::i gyógyszertúr"-aként l-+J. Ezek a kc
rt:sziest:k és a jez,:;uitúk rendjének Erdé!ybl.!11 \"aló 1neg
szünteté.-;ekur :"ir\-crezés útj:1n n1agúnkézbt: kerli ltck l 10 J. 
:\z irgalina,:;ok rend_iének gyógyszl.!rtÚraí késöbb nyi!vú
nos _jogot is k~1pt~1k ~l vúrosi lakosság c!lútúsúra . .'\ \'Úrosi 
tan~tcSl)k is á!litt~11tak f't:! nyilvúnos gyógyszenúrakat. 
czi..·k vi..•zt:té.-;évcl gyl)gysz.erészeket biztak n1cg: késübb 
ez.eke! 111ag;.'unu!ajdonba adt{ik s így polgúri gyllgyszertá
rakkú \"Úllak. 

.-\z /. rúh/ú;,atha11 az ulh·ari. a túbori. az cgyhózi és a 
vúrosi gyógyszenúrak adatait tünti.::ttük f"t:!. l\lt:gcin!itt:t
tlik tn\·úbbi sor.-;ukat i!L ~1 bt:lö!ük a!aku!t nyih·únos pol
g<iri gyl1gy,:;zenúraka1. jt1gu1ódjaikat is. 

,~\z elsö pa1ikúk tulajdnnképpl.!n orvos,:;úgokat !Óroló 
lcr:1kabJk \·oitak. an1clyckben alapanyagokat \·agy inúr cl
készítt:tl 0:; ho.-;szabb idt:ig t:ltartható összetett gyógysze~ 
rcket túroltak. igy a patikusnak nt::n1 kc!lt:tt \"Úndorolnia 
anyagbcszt:rzi.':s céljúbli!, .-;cin a rnegyci f'Öl1rvl1shoz (pro

to1nt:dicushoz) !~Jrdulnia. hog:y annak ft:lügyelctt: alatt ké
,:;zit,:;t:n t:! gyúg:yszeri:ket. Ez a fo!yan1at !a,:;san úta!akult 
\'<.ilódi gyógyszerészi tt:vékt:nyst!ggé s rolya1natosan ah:
kultak ki a inai énc!en1ben vett gyógy:;zt:rtúrak. 

.-\ tovúbbiakbnn a gyógyszt:rtúri húlózal kia!akulúsút 
kü,·ettük az elsö po!gúri gyógyszertúr 1negalapít;ís:ltül 
kt:zdvc, az 1900-a:; évek közepéig. Egyes 111cgyékbi.::n. 
hely,:;égekbcn l 949-ig. az úlla1nositúsig. több 1negyében 
cllt:nben csak az l 920-30-as é\"ekig sikerült adatokat ösz~ 
,:;zcgyüjtcni. Ezért dolgozatunk csupún 636 gy·ógyszt:rt<Ír 
aiapitúsúra \'Onatko:?.ik. i\'lüklídési ill. 1negszünési !dejükel 
nt:n1 küvettük. igy tt:hút az t:gy adott idöszakban alapítotl 
gyógyszenúrak szún1a nt:n1 ininden esetben egyezik 111t:g 
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/. táblú::.at 
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A polgári i:rágrs::.ertúra/; alapítását 111e~elif::.if ~l'Ú~l'.i;::.ertárak 

iv!cgyi.: Vúros r\ gyógyszcrtúr 
alapitói (rnüki.idtctüi) típusa neve n1üködés! idcjc tovúbbi sorsa 

AB Gyulafehérvár Búthori István udvari 1570·· 
Bethlen Gábor udvari 1608-
II. Rákóczi György udvari 1650 clött 

AB Nagyenyed :\pafi iVfihúly udvari „patikaszcrszúinos bolt" 1680-
SB Nagyszeben Katonai hclyörség Fcldapothckc !..+Ci0-!795 Csúszári Sas polgúri gyt:ir. 
SM Szat111árnén1c1i Ka1onai hclyörség túbori Ft:ldapo!hekc !500-\892 Katonai gytár. 
cs Orsova Katonai hdyörség t<'ibori Fcldapothckc 1726· Katonai gytúr. -············ 
Ti\! Tcn1csvár Túbori gyógyszcrt<ir túbori Feldapotheke 1765· J 7lJ.1 Nyilv:inos, 21. hclyürségi 
cv Ké?.divásárhcty Székely hat<'irörség túbori !736· 
.-\13 1 Ciyulatchervar 

.. 
! abzin gyogyszertar tabon 179..J.-ig Cs ding 

s 13 ?\;agyszcben Keresztesek cgyhúzi Szent ldt:k 1292- Kórhúzi gytúr. 
CJ Kolozs\'Úr Ji..:zsuitúk cgyhúzi Egyszan·ú 1732-177-1 Egyszarvú polgúri gytú!". 
BH Nagyv;ira<l Jczsuitúk i..:gyhúzi F(irtuna 17-17 !773 :\ranya Korona polgári 

gyl1gyszi..:rtúr 
TC\I Tc1ncs\·úr !rgalrnasok i..:gyhúzi Cir~"uiú1alin;1 l 7J7 19-ll) 1 ~30-tó! nyih·únz1s 
llH Nagyvúrad lrgaln1asok t:gyhú7.i Grún:italn1a 17()0 j() .. !l) gyúgyszi:núrak 
SM Szatn1úrn01nc!i lrgalinasok i..:gyhúzi Cir;'nuital 111:1 !834 ! l/..J.S '.\!cgszlint 
SB Nagyszeben Városi 1anúcs Yúrosi St;1dtapothckc !-194 1-:-i-: - ,_' Fcl\ctcs Sas polg. gytúr. 
BV Brassó Vúr(1si tanúcs vúrosi Stadtaputhckc 15 l.2- 1772 Fd10r 1cn1p!orn polg. gytúr 
BN 

1 
Beszten:c Vúrosi tanács V<ÍrOSI S1ad!apothekc 1 51 (l ]6(10 Fekete Sas polg. gyiúr. 

CJ j Kolozsvár Vúrosi 1an~1cs vúrosi V{irosi gyúgyszert<ir 1572 -1710 Szent György po\g. gytúr. 
MS 1 Scgesvúr Városi tanú cs \"Úrosi StaJtapothckc 1720 1~5(i Orosz!ún polg. gytúr 
MS 

1 
Szús?.régen Vúrosi tanúcs vúrosi Stadtapothcke 1780-1796 Sas polg. gytúr. 

TM 1 Teini..:svar 
1 

Vúrosi tana cs ván1s1 Varlis1 gytúr. 1782 -179-l Fekete Sas po!g. gy túr 
Cs 

1 
()ra\·iczabónya Búnya igazga1úsúg \"Úrosi Bcrgapot!icke !775- ! 796 Fckt:h: Sas pl1lg. gytár. 

!\kgy0kjdzésci: :\B =Fehér. B\' = Hra;;;;ú. HD =Hunyad. SB =- Szcb<.'11. ,\[{"" :\r;id. C.1 !(uh•z~. 1-!R"' !Lugi1a, SJ '" Szi!úgy. !Hl= Bi!i:ir. CS= 
Kr<1ó'sl1-Szön:ny. ?\l:\l = i\1;ir:imarus. S:-.!= Sz;11111;"ir. BN = lks:·:tL·rc..:->.i;1~/ii(L C\" -~ KP'>·;'1~: ri;:. :\!S= \!ar\J~. T.\! = Teme:.; 

II. ráb!á:ut 
A: erdélyi 1ncgyék/)cll alapirott cls/j ds a tol'líbbi nyih·únos polgári gyúgys:ertárak 

'.\h:gye Ciyógyszcrtúrral rendclkczü :\ n1egyl:bcn alapított 
hclys0gck szúrna ( idöszak l clsó gyógyszcr!úr gyógyszl'.rtárak szú1na 

alapito'isi CYc. helye 180(l-ig_ 1801 l l-\50 1851 19011 1901. összesen 
.-\R 32 ( l 763-1926) l 7(1J :\rad 12 24 i < 53 
BN 12 ( 1 6(-i(J. !9451 1660 Bcszercc Ili (> i'J 
BH 28(1760-19..!7) ! 760 Nagyvárad 5 17 

,, 
-,J 72 

lJ 1· 21 ( 1720--1934) 1720 Brassó 8 j 1 (• !(> 45 
CJ 21 ([710·-1936) 1710 f(olozsv<"tr j 4 19 

,, 
--' 51 cv 13 11761- !928) 1761 Sespiszcntgyörg:· 6 17 cs 24 ( 17};9 1922) ! 789 Lugos 2 -i 19 11 36 

.-\B !() ( ! 772- 1920) !772 Nagyenyed ' -! 11 3 23 
llD 21 (\727~1926) 17"27 Szászvúros 3 14 12 J 1 
HR 20 (1786-1937) 1768 Székclyud\"arhdy 3 12 llJ 26 

"'" 1 
16 (1796-1034) !781 i\lúran1arosszigct ·I 11 \J 29 

MS 2-1 ( ! 752 1947) 1700 Scgcsvúr 4 3 20 25 52 s IJ 24 (1735.- J9J(i) 1609 Nagyszcbt:n j(I 6 'J 16 41 
S.I 13 ( 1759· !lfJ4) 1759 Szílúgy.sornlyú " 7 17 
SM 2J (17~17·- l94(i) ! 747 Nagykún1Jy 11 1 ~1 18 -f 5 
T\I ..J.(i ( 1737 1922) ! 737 Tcrnes\"~ir 6 1-f 32 27 79 
Üss"i'.CSC!l ?>51 ht.:lységbcn a gyúgyszcnúrnk szú111a (12 81 242 251 636 

:t gyógyszcnúrak 0 .·;,-{1s arúnya l.l.75 12.73 38.05 39,47 1 Oli 
:\ megyd· .1clze:;e1t Ja:;d az!. tab!azatnal. 
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III. táhlá:at 
A: erdélyi 111egyék. kiiliJ11bii:rJ he~rsé,r,:eíben a/apítotl gyógys:ertára/,; s:ú111u 

ivlcgyc Időszak Gyógyszcrtúrak Hcly:;égck 
szú111a összesen 1 2 ) -1 5 6-10 11-20 21-3! szún1a. ahol 

a nH.~gyébcn gyógyszertárra\ rcndclkczö helységek szún1a gyógyszcrtúr \'an 

AB 1772--l 920 
,, 

11 3 2 - - - - - !6 _„ 
AR 1763-1926 53 28 -' - „ - 1 ,, 

-'-
BH l 760·-19-17 72 19 5 1 1 1 1 28 
BN 1660-1945 19 9 2 1 - 1 12 
BV 1720-1934 45 15 ) 1 - - - 1 21 
Cl 

1 

1710--1936 51 15 l 2 - 1 21 
cs 1789-1922 36 20 1 1 1 - 1 2-1 
CV 1761-1928 17 11 1 - 1 !3 
HD 1727-1926 31 1-1 -1 ) 21 
HR 1786-1937 26 16 ' ' 20 -
MM 1796··!934 29 11 2 1 1 1 lh 
MS 1752-1947 52 15 6 1 1 1 2~ 
SB 1735-1936 -11 l 5 3 1 1 - 1 21 
SJ 1759-!934 17 10 2 1 IJ 
SM 17-17 - ! 946 45 16 5 1 1 

,_ 
--' 

Ti\! 1737- 1922 79 39 6 - 1 -16 

16 111cgyt'.:bcn (i}(l 264 5! 12 8 -1 -1 5 J 35 ! 
az összes helységhez viszonyitva 1 ~-„ 75.2 l-k53 3.40 2,30 1.1-1 1.1-1 1A2 O,í:\5 1 011 

ivkgyd; jdzl::i<.:ll ]{1:id az l. túbl;iz;Hn•il 

a 1nüködö gyógyszcrtúrak sz•'1nHi\·al. :\ ny·il\'únos polgó.ri 
gyógyszertárak alapítúsi éve a felhasznúlt rorn.is1nunkúk
ban nen1 ni indig azonos. Ennek oka. hogy cgy'esck a jog
ado111únyozúsi é\·c1. 1n{1sok a 111egnyitás é\·ét adják 111eg. 
sok t:sctbt:n pedig a reúljog elisrncrésénck évét. E 1niatt 
lehetséges pár év cltolódós. 

:\II. táb/á;,at az egyes n1cgyék gy·ógyszenúrral rendel
kező helységeinek és az azokban felúllított gyógyszertú-

Új alapítúsú 
nyih·ános 

:.:o 

100 

polgári 
gyógyszertárak 80 
szá1na 

50 

20 

-1100 1701-
i760 

1761-
1780 

1781-
\ 800 

1801· 
Hl20 

raknak a :->z{unút adja 1ncg 4 időszakra bont\'<L jt!lezvc a 
n1cgyc c!sö po!gúri gyógyszcrtúrúnak alapítúsi évt'.:t is. Eb
böl lútható. hogy a 16 enlélyi 1ncgye 350 hclységt'.:ben 636 
g~yógyszertúrat alapítottak. s azoknak nagy részét (-i93-at =-
77 .5 1;-'(1), több 1nin1 3/4-ét 1 t-150 utún. a polgúriasodús ki1cl
jest:désévcl cgyidöbcn. 1800-ig 62 gyógyszertúrat alapí
tottak. az clkövctki::zö 50 évben ! .3-szor tl1bbct. inajd 
! 85 ! és 1900 között az eddigieknél húron1szor többet. 

1821-
1 e..rn 

l 66i. 
18&0 

151l 1 • 
1900 

~ 901 · 
1920 

l 921-
í949 

1. ábra. A gyágys:erttiri /uilá:;at}Cjliidése E.~rdélybe11 19.J9-ig 
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1r: táblá:at 
Városok., ahol 3 gyágys:ertár11á/ riibhct afapÍlotttt/i 1920-ig 

i\·legye \r úros neve Uj gyógyszen;irak alapitúsa idöszakonkCnl 
1760-ig 1161 1800 

BV Brassó 4 1 
SB Nagyszeben 2 3 
Tl'v! T c111csvár 2 2 
tv!S ivfarosv{tsúrl1ely 2 
BH Nagyvúrad 3 
AR Arad 
BN Bcsztcn:c 
Sivl Szatn1árnéincti 
CJ l\.oluz~vú1 

;vli\J !\l{1rarnarosszigct 2 
SB i\lcdgycs 2 
S~! \iagykúroly 

:\ mcgyd: jdzé . ..;cit l;'i~d az!. t:ibl:iz::rn;'d. 

:-\ III. tábiá-;,atban a gyógyszt:rt;írak sz{11na szerint 
csoponosítottuk a 111t:gyék he!y·ségt:it. .'\ 16 111cgy·e 35 l 
helységében a 636 gyógyszt:rtúr rncgosz!úsa netn Ytd! 
egyenletes. :\ helységek 75.2(~/()-úban. 264 hclységbt.:11 
!~l gyógyszertúrat alapítottak . .-\z 5-nél több gyógy'szcr
tÚ1Ta! rendelkező helységek szú111a 12 \·olt. :\.z egyes ine
gyékben a gyógyszertúrak szán1únak összchasonlitásút. 
ki~rtékclt:sét csak a lakosság szún1únak és a inegyék terü
letének isn1eretébcn lehetne elvégezni. 1920-ig 12 na
gyobb \'Úrosban J-nál több gyógyszertúrat alapitottak. 
Ezek iclöszakonkénti sz(una a I1-: táb!á;.atba11 található. 
,;-\z egyes periódusokban az újonnan a!apítotl gyógyszer
tárak sz[una arányos volt a vúros fl:jlödésé\'e!. l\..icinclhe
tö Brassó v;.írosa. aho! n1úr 1760-ig .+ gyógyszertúr ala
kult. 1920-ig pedig összesen 13. 1níg .Aradnak 1 XOU-ig 
csak 1 gyógyszcrtúra \·olt. dc 1920-ig itt is összesen 13-at 
alapÍtlHtak. Nagyvúradon és T crncsvúron 190 ! és l 92(J 
között ugyanannyi gyógyszt:núrat alapítottak. inint ! 900~ 
!g ÖSSZt:Sell. 

.'\ gyógyszt:rtúri h{1lózat f~jlödést:t szcn1léltetö /. áb
rából !úth<Jt(1. hogy 20 éves peri(1dusokba11 h;iny új 
gyógyszertúrat alapítottak Erdélyben. ! 760-tól szún1uk 
egyenes arúnyban növt.'.kcdctt. a lt:gtöbb új gyógyszertúra1 
a századfordulót n1egclözö é\'t:kbcn alapítottúk. n1ajd ezt 
kövct(icn kisn1értékbcn ugyan. dl'. csökkent az új alapÍ!Ú
sok szá1na. valószínüen az 1. vilúgháború és az azt köve
tö nehéz gazdasági \·iszonyok 1nia1t. Ugyanez ~rvényes 
az 19„!0~cs é\'ck utúni helyzetre is. 

.L\ dolgozat 1nüsodik részében a gyóg}·szcrtúrak e!ne
\·czésé\·cl kapcsolatos adatainkat e\c1nezzük . .:\ túrsaclal-
111i lt:jlödés fo!yan1ún ncn1ze1iségcknek. fejecleln1eknck. 
kien1elkedö szcrnélyiségcknek szükségük volt !sn1crtetö 
jelekre. ,L\ polgúrosodús idején az iparosoknak. a kcreskc
döknck is \"O!tak lig;'t:linet l'clkc!tö sziinbó!un1aik. foglal
kozúsukar jelen!Ö jt:!k~pc.s tárgy \·olt a cCgér. 

:\ \\ll. sz{1zadtól kezdve a nyilvúnos po!gúri gyógy
szertárak szún1únak gyarapodús<.'1val. azok n1cgkülönböz
tctésére szükségessé \'ált elnevezni tiket valaini!ye11 szin1-
bólun11naL jelképpel. iH~\·\·e\. 

:\gyógyszertárak clne\·czésci a tönéne!tni idők folya-
111ún változtak. Sokszor az alapító. a tulajdonos. a környc-

1801 !850 1'5H9ll0 1901-19:::0 összesen 
2 4 2 13 

7 
3 J 9 19 

2 (, 

3 8 16 
3 5 4 13 

1 4 
·I 2 2 9 
j 3 3 11 

5 
-1 
-1 

zet. a !akossúg ig0nye. 111cggyözödése. hite hatúrozta 1neg 
ökct [3]. 

ErdC!ybcn a legrégebbi gyógyszert;:irak t.'.!nc\·ezés0t a 
különbüz(i ú!latok ncveibö! szúnnaziauúk. Leggyakrab
ban azuknak at_ úllatoknak a ncveít ad1úk gyógyszertúrak
nak. n1clyck \·a]an1ilycn hasznus. jó cselekedetet képvi
seltek. [gy az orosz!ún az úllatuk kirúlya. crÖL bútorsúgol. 
\'itézséget jelképez. a sas az ég tekintélyes 1nadara. a szar
vas a g)'Ors 111ozgús úllata. a kígyó az é!ct n1egújulúsúnak. 
a ho!ló az ukossúgnak a jelképe. 

:\z antik rnitu!ógiai /(_iga!inak közül tübb v;.i.!1 <J 

gyógyszerészL'.t szin1bó!u1núvú. Így .'\esculap és Hygicia 
a gy(1gyi1ús vL·dCipatrónusai. lris az istl'.nek hinnondója. 
Diana védeln1et ;:idó istcnnö. !v!inerva a bölcscss0g isten
nöjc . 

. :\ kereszténység 11H:gszilúrdulúsú1ól kezdve az ó- és 
újtestan1cntun1i alakok. foga!Jnak. szentek. 111úrtírok. pat
rónusok !1L'!11Csak a gyógy·szert{1rak névad(1i lesznek. ha
ne1n aztik kü!s(í és belsü diszitCsének ihletőiv0 is vúlnak. 
igy a Szenthúrornsúg. a TcrenllÖ, ~! iV!egvúl!ú. a Szentlé
lek. az :\ngya!. az .-\postu!ok. a különbiiz(í szentek nc\·ci 
alka!n1;:sak \'Ollak a gyógyszertúrak e!ne\·ezésére. !de so
rolhatjuk n1ég az cl\'ont v:illúsus fllgaltnakaL rnint a sze
rt.:tel. igazsúg. reinény. k.:reszt. csi!lag stb. 

i\ kórnyezet adra e!ne\·ezések küzt a vúrosi jelzés for
dult e!(í gyakran. dt: búnyavidékeken jellegzetes Yldl a 
l3{1nyúsz elne\'ezés is. 

,,\ 1nagyarsúg!udatr(d. a hazaszcretetröl tanúskudnak ~1 
!\!agyar Korona. i\lagy;1r K..irály. Széki.:ly cín1er elnc\·czé
sck illetve nL·inel nyelvterületeken (sz<iszok \'agy svúbok 
!akta \·idékekcn) a Habsburgok irúnti tisztelet jeléül a Sas 
né\· is (Csúszjri Sas. Fekete Sas) . 

.-\ 1nag_\'~ir történi.:!e1n szt:111élyiségel irúnti tiszteletet 
rcjez10k ki a II. Rúkóczi Fen:nc. a Sz0chcnyi lstvún. a 
Bethlen (iúbur. a f(o~sulh Lajos nev0t vise]Ö gyógyszcr
túrak. _.\ inagyar irók i.-; ih!enek gyúgyszcrtúr t:lncvezese
ket. ig_\' .-\rany Júnos. !'vlikes [(e!cn1cn. 

.'\ gyógy.-;zen;'ir Jli!drajzi clhelyezked-:st:re vagy kör
nyezet~ri..: \'onatktizó né\· a Hargita. az Opera. a Fehér 
tcn1plon1 stb . 

. b\ tulajdonostik illetve az alapítók tulajdonneve! is 
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gyakran szolgáltak gyógyszertárak 111cgncvczésérc: l\„o
vúcs-patika. Osv{nh-gyógyszenúr. 

1: túblú::.af 

Erdélyben a 636 gyógyszcrtúr közül 68-núl ncn1 \'ült 

a gyógyszertárnak külön ne\·c (cn1blé1núja). hancn1 a tu
lajdonos nevén volt isn1en::tes. Ezt főleg a kisi.::bb helysé
gekben, a falvakban és az 1920 utún alapitottaknúl ész
lt::ltük. Így 568 névvl.!l jelzett gyógyszertár eln.::vczései
nek jellegét és az adott né\· gyakoriságát sikerült követni 
(~: táblá:at). A gyógyszertárak nagyrészénél, 339-nél (= 
59.7cYo), az elnevezésüket a vallás, a 1nitológia. a hit ih
lette. Ezek közül 55 ( 16,22(~,;)) a 1\Jeg1·á!tc!. (Sa/1·atorj ne
vet viselte. Gyakoriak voltak 1nég az Ora11gyal (...\-5 = 
13 ,2(!,;i), a S:enthúro111súg (3 7 = 1 1 (:,;i) ncvück is. Ez utób
biak fölcg a többs~gébcn katolikus vallúsúak lakta terü
leteken (pl. Bánátban). ,'\z irgalinasrcndick a gyógyszer
túraikat következetesen 111indig G'rá111íra/111u 1H::\'\·cl jelöl-

G)·óg.1·s:.ertára/; L'Í11c~·e::.ésci11e/; csoportosírúsa 

Gyúgyszcnúr clncvczCsck Szú1na (i)·aklirisúga 
jellege (csoportosítúsa) 1 ~ o-ban 

4lJJ(J 
Szentek nc\·ci 59 IOAU 
,\IJatok nevei 64 l ! .26 
Szak1nai jclkCpck nevei „ 3,90 
Neves sze111Clyiségek nevei 18 3. 1 (l 
Helyi vonntkozúsú nevek 12 2.l 2 
A tulajdonos szen1é\yi neve 4 0, 70 
Egyhúzi gyógyszertárak neve 5 (1,00 
EgyCb ctnc\·czések IU4 1 S.30 

Nl'\'\·el rendclkezö 
g~yúgyszertúr C1sszcscn )(1:-: j(l(J 

11. flíblú::.at 
.-1 leggyakoribb gyúgys:crtárnevck elú'jún/11/úsa 6-6 111cgyébc11 

Gyógyszertár •\ gyúgyszenúr i\:!egyei vunatkuzások :\ nC\· 111cgyei 

neve nevének ellifordulúsa !\legye Gyógyszertárak i\ név gyakorisága gyaklirisága 

összesen rnegyékbcn jelzés S7.Ú!ll<! a 111egyébcn \'ÍszunyÍt\'a az 

SZÚ!ll C)·u) SZÚ!ll ( 11.,o) a n1egyébe11 lisszes azonos 

SZÚ!ll " ne\·ühiiz " 
ivlcgvúltó 55 (lJ.68) 16 ( 100) TM 77 ,, 11. ! !1>.-! 
(Salvator) AR 45 8 17.S 1-+.5 

cs ., 
·'-

,, 1 i'\,S 10,9 
SM -12 5 1-L." ](),\) 

BH ö9 5 7,2 9.1 
i\IS 48 5 10.4 l/,! 

{)rangya! 45 (7.lJ) 15 (9.3,i:\J BH {ll) 5 7 ') 11.1 
( Védangyal) SM .+2 5 11. 9 1 !. l 

MS .+S .+ s -'··' s.s 
TM 77 4 5,2 s.s 
l!D 2{1 4 15 . ..f ,'\.0 

AR -15 ·' (l,{Í (1,() 

Szentbúron1s:ig 35 (6.16) j[)() (ti2.5J TM 77 111 !3.0 2SJí 
.•IR ..f5 ll ! 3.3 H'.h 
Si\I ..f2 4 \1,5 11.1 
Cl -F) ) 6,1 S.3 
cs --·'- 3 9...f 1-l.3 
BH 69 2 2,9 5.5 

Korona 32 (5.63) 13 (8 i.2) MS .+8 (, l 2,5 !0,7 

(l'vfagyar. Arany) C.I 49 4 8,2 !2.5 
CV 15 3 20.0 lJ . .+ 
HR 24 ·' 12.5 9.-í 

BV 40 ) 7.5 9...f 
BH 69 ) ' -.... „1 \)...f 

Kereszt 30 (5.28) 14 (87.5) Tiv! 77 5 6,5 16.ú 

(Fehér. 1\rany, MS -18 4 8,3 13.3 
Zöld stb.) HD 26 3 11.5 IU.il 

BV 40 3 7.5 10.ll 
BH 69 ) 4,.3 lll.11 
HR 24 2 8.3 Ó,(\ 

Sas (FehCr, 30 (5.28) 12 (75,IJ) cs -o "- 5 l 5,6 16,6 
Fekete, Arany. SB 38 5 13, l 16.6 
Csúszári) BV 40 .1 7.5 10.0 

MS -18 3 6.2 !!l.O 
HR 2.+ 2 8,3 6.6 
HD 26 2 7,7 6,ó 

t\ mcgyCk jclzCscit lásd az !. túb\ázatnúl. 
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Gyd'gync11.\1Jk •,;:,ima 

!iG-; 

! .. _;_ 
' ' ' t- i' 

2. ábra. Gyakorihb gyágys:::.errár e/11e•·e-:.ések 111egyé11ké11t 

ték. Neves történcl1ni szen1élyiségckröl (gr. Széchenyi 
István. gr. ivlikó l1nrc, Bethlen Gúbor. ivlúty·ús kirú!y) is 
neveztek el gyógyszertárakat. ;\ gyógyszl'részi szak.ina 
jl'lképeit (!fygieia .. -/esc11la11, f{igráJ 22 gy'ógyszl'rtár \·i~ 
Sl'!te nl'vébcn (= 3.91!/;1). J(ülönböz(í {11!atPk nl'\"CÍl h"l 
gyógyszertúr vette rei. legtöbbször ,.aniny:'" jl'lzlivc! l'l!Út
va. Helyi vonatkozúsú e!nc\·ezésck kisebb szú1nhan ( 12 
esetben) fordultak clö. ()Jyan eset is \·o!t. an1ikor a 
gyógyszcrtúr neve a ICnnúllósa idején \'Úl!ozott. Ennl'k 
oka többnyire a tulajdonos vagy a hataloinváltozús volt. 
példúul a :\Ia,!Jyar Korona nevet viselö gyógyszcnúrak 
1919 utún csak a A"orona elnevezés! hasznúltúk. ,;\z ! 92<l 
után alapított gyógyszertáraknak az akkori k(i\·ctt.:!n1l'.~ 
nycknek !1ll'g!C!elöcn seinleges ncYcket adtak: f)ia1111. 

Sabi11a. Glória. 1\Iér/eg, Sa11itas, dc clöfordult politikai 
cseinCnnycl kapcsolatos nCv is (pl. L'11irea gyt1gyszcn(ir). 

::.\ i-~1. táhlá;.atbao a 6 leggyakoribb elnevezést adjuk 
rncg 6-6 1ncgyében. azzal a céllal. hogy clöfordu!ásuk 
gyakorisúgút földrajzi területre (1negyérc) tudjuk \'Onat~ 
koztatni. ;\ 2. ábra is a gyógyszcrtúrak clnl'vezésénl'k 
gyakoriságút n1utatja. 

11.·ii•·etke;.tett!sek 

:\z Erdélyben alapított gyógyszl'nárak szúinúnak és 
!crlilcti closzlúsúnak szú111bavétclc sorún az al<"1bbi kiive!
kcztctésck vonhatók le: 

l. :\ nyilvúnos polgúri gyógyszertúrak 1nega!akulúsa 
L'!Ötl Erdé!yhcn 111úr a í'cjedehni udvar, a katonai hci:'..-'lír
ség. a gyt\gyitúss~ll is foglalkozó szerzetesrendek. vala
rnint !-! \"Ú!"LlS tanúcsa is nllíklid1.:tctl gyógyszl'rtúrat az 
l ~lO<l-as év.:k végl:t(ll kczdvl'. 

2. :\z .:lsli nyilvúnos polgúri gyógyszcrtúrak alapítúsú-
1(1] k.:zch-e ! 9-~9-ig. azok úllan1osítúsúig több 111int 250 é\· 
telt cl. Ez idö alatt Erdélyben ö36 nyi!vúnos. polgúri 
gyt'igyszcrtúr alapítúsi é\·ét. helyét követtük 50 éves pcri
l1dusokb-an. sz·J111ba\·éve n1cgyénkénti gyakoriságukat is. 
1800-ig (12 gyúgyszcrtúrat alapítottak. az c!küvctkczü 50 
é\·ben 1.3-szor 1l5bbct. 1najd !851-1900 közöl! az eddigi
nél húnllnSZtl!" tühbL·t. 

3 .. '\ \"izsg{dt idliszakban Erdély 351 he!ys0gébl'n a!a
pi1ouak gy6gyszi..:núraka1. Ezl'k legnagyobb részében. 
264 helységben ( = 75.2 1~·(1) 1-~l gyógyszi..:rt{traL dc 10-nél 
több \'ll!t azlln \·{irusok szú1na. ahol 5-nl:l többet alapitDt
tak. 

-f. K_övcuük ! 920-ig 12 nagyobb vúrosban 50-50 
é\·cnként a gyógyszcrt.:íri húlózat kifcjlödését. i\ gyógy
SZl'rtúrak szú1na arúnyosan nüvckcdett a vúrosok l'ej!ödé
sévc!. Több vúrosban 1 850 utún a g_y6gyszer1;:írak szú1na 
rnc gdu p !úzóclot l. 

5. 561' g_y(1gyszcrtúrn~i! szúrnba vettük elnevezésüket 
is . .-\ gy(1gyszcnc'1rak ncvl'it ( l'1nblén1úit) csoportosítottuk 
il'l!e!.!ük. e!(if(lrduhisuk szl'rÍnt. Fchnénük a lt:!.!!.!vakrab
.han !1asznúlt 6 l'!nl'vezé.s (ivh:gv<"dtó, é)ran!!val:S~zcnthú
ron1súg. l(orona. [(ereszt és Sas) gyakorisúgút 6-·6 n1c-
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gyébcn. Egy-egy földrajzi te1iilctrc jcllc1nzö volt 1-1 
gyakrabban hasznúlt elnevezés. Így példúul Bánútban a 
SzenthJron1súg. né1nct nyelvterületen pedig (Szeben és 
K.rassó Szörény 111cgyékben) a Sas ncvü gyógyszenúrak 
voltak gyakoribbak. 

Követve Erdélyben a több 111int 250 év alatt alapitott 
gyógyszertúrak szú1nának növekedését és területi eloszlú
sát, a gyógyszertári hálózat kiteljesedése figyelhető 1neg. 
1949 után a gyógyszertárak állan1osításáva\ több gyógy
szertár fölcg városokban 111cgszünt. és csak az évezred 
utolsó évtizedében indult szún1uk isinét rohainos növeke
désnek. Az erdélyi 1negyék 1920-ig illetve 1940---44 kö

zött! gyógyszertúri h;:'1lózatának adatai kiegészíthetik a 

i\'lagyarországon rol~yó ilyen irúnyú fehnén:scket. a1nc
lyckct Zalai pn~fí.:ss:or irúny·itúsa alatt 1núr 13 1ncgyl:nCI 
összeúllitottak [1"!]. 

IRODAL0.\1 

1. H!á:::.1· ,f .. Za/,Ji A".·.'\ gyúgys1.cn~"ir1 h;"tll1zat ú:j!iidé:~e Zab megyében 

( ! 71!--l8-19). Cornm. dc Hist. :\nis. i\kd. l 977. Suppl. 9-- l O: 51- .(i 7 -

.., Cs11r.i.;11r A". (s:::~'rk. 1: Gyligyszcr0szck Cvl:öny\'t: Budapc . .;1. 

! 889·- I ()fHl. :\ Gyllgysz..:n.:·szi Ki\zlüny kiad:~sa. ! 900-1\il szer!:. J: 
J.:nrlm·s:f,y G .. 192·1-uíl 1.·ur/u1·.1·::ky G. és J;ori1sii11s::l,:1· 0., l (l-lO-tól 

f.:ori1sú11s:::ky 0. Cs Liit:hrerer T - 3. Csa11úd I·:: Tiirt0ncti ;-.Jagyarorsz;ig 

patik:.iinak clno:vcz0sci és ;dapitúsi Cvci. Savaria 1983-~·t 17-18. 

399~1-lll - ·l. Ciraharits !.. Gr11fiari1s11J !hú.e Zs.: ,\z osztrúk jczsuila 

n:11dt;1rtum;i11y p;itikúi. pa!ikusai. On·. Tört. Küzl. !07-108. 137-l(í{) 
(19S-\.l -- 5. ,\frilif(iris:: P. ;\'i1gy .J. (szcrk).: :\lrnanachu! Farmaecutie

GyógyszcrCszck Zscbnap!:'tra. ll. évf .. Cluj-Kolozs\";·ir. 1922. - 6. ,\l/Í/
itdris::: P (szi..:rk. ): :\lmanachu! F:irmaccu1ic Gyógyszerészek Zscbnap

!Úra. Cluj-Kolozsvúr, 1923. ·- 7. ,\'agy .J. (szcrk): Gyógyszerészek 

czimt;"ira Cs zsi..:bnap!úra 192 l. A szl.'rl.Ö kiad:ba. i\·l:!rosvúsúrhdy, l 921. 

- 8 . .\"ogi· S. (SZL'rk.J: :\!nian:ichul farmadstilor din Romania - Roni:"!
niai GyógyszcrCszck Zscbnap!úra. r\ szcrzü kiad:'1sa. C!uj - Kolozsvár, 

l 92-L ! 926. l 927. - 9. Orh·111 Gy.: :\z crd01yi és bún:'iti gyógyszerésze! 

tiirt0nclc. l\.olozs\":ir. 1926. - l 0. Súgi E.: Régi rnagyarorsz:"tgi jezsuita 

patik:H: i;;rncrtetCse :1 legújabb kui.tt:ísnk alapj:m. Gyógyszcré;;zct .;;;, 
266--2(1 7 ( 19qg l. ~. 1 1. S,11~;,(1· S. (szerk.): Gyógy,;zcré~zck Zsdmnp!Úr<1 

l L\. hitet. 1 (JOO-ban szerk. Sch<Ji(v S. l·s 1 ill"súgh Z. 190 l --1906 köziiu 

1 ;U"s,igh Z. ,~s Ro.1·sfiv1:'.!.c'r !.. ! 909-„ 1920 klizl\H J Íll"súgh í:. c~s !Júrsu11.1 

!'.' :\ Ciyógyszcr0szi Hctibp kialbsa. Budapest, li'i65·-l920. 12. Si· 
11w11 /. 1.~:.·L·1tL: .\bgy:!r Gyligyszcr0szck i":vki\ny\'C, Tcmcs\·:"u·. 10(í2. 
1:;_ S:.is: T {:;zcr!:.1: Gy\1gy;;z~-rC . .;zi :\!m:rnach. l\.iadja :: GyógyszcrCszi 
Szcmlc szcrkcsz!~is0gc. Budapcst. l'l·U-19-l-I. -- !-l. Zolai 1: .. :\z ön:H

ki gy\lgyszcr0szi hiva1:"ts kialakul:isa Eur\1p:ib:in. Gyógyszcr(:szcl 35. 
-101--il2 11l)IJ1). 15. Alma11ach11! farm;u.:cutic. Szcrkc~zti Cs kiadja a 

Bulctmu ! farmacisti lor szcrkcsztiisCge. C luj -· Koluzsvúr. 1 (JJO. 193-!. 

\! :i r i ;i H !'éter· f)11r11 1111 the histmy t~( rhe ji11111dario11 1!( thL· 
/i·a11.1.1y/1·1111i1111 ph11rm11cies. 

.-1 s::.cr::.ú cinu.:: :\faros1·úsárhcl_r, .·llel' C'or11isa ](},.']-! - R()--1300 

Nyílt levél 

.A.z alábbiakban kö1,üljük J(ereskesué {/J: /\ie111e . ..,· Jfúria szcrkcsztüségünknek írt levelét: 

Tisztelt kollégák~ 

l(ötelességernnck tarton1. hogy a 200], január 8-i 

Népszabads{1g-hír sze1nélye1net érintlJ közlen1ényét pon
tosítsarn. iV1int az egészségügyi és g:yógyszerügyi szerve
zési tanul1n{1nyainkból ísn1ert. az l 950-ben 1negalakult 
Egészségügyi l'vlinisztériun1ban először a „\lJ!I. főosz

túly" Gyógyszcr-n1üszeregészségügyi anyagcllútási fö
osztályaként 1nüködött. Évek sor~ín. ahogy a 1ninisztériun1 
szervezeti és 1nüködl:si szabúlyzata vú\tozott. alakult át a 
föosztály profilja is. 1979-ben 1núr Gyógyszerészeti Fö
osztályról tanultunk, 111elynck két osztúlya \"Olt. a Gyógy
szerészeti és a Gyógyszerügyi nsztúly. 1996-ban a fönsz
túly elnevezése vúltozatlan n1aradt. de osztúlyaink szán1a 
n1cgváltozott. kibővült a !(ábítúszer osztúl!yal. Ebben a 
felépítésben dolgozott ez a lelkes kis csapat 2001. január 
15-ig, an1ikor is az Egészségügyi rvtinisztériuin VIII. 
Gyógyszerészeti Főosztálya út.szervezésre került. Egy új 
struktúra alakult ki. n1cly 1nagában foglalja 1nár az orvos
technikai eszközök területét is. 

ivlivcl a Gyógyszerészeti Föosztúly incgszünt. igy fö
osztályvezctöi 111egbízatáso1n bt!fcjezödött, s n1cgválta1n 
az Egészségügyi l'vlinisztérituntúl. Nagy c\ödcin1 voltak, 

111int /31)/cs BL;la, l!aru11gi Gyiirg.1·, 11a111ras Já::S('.( /\ két 
utóbbit szen1é!ycscn isn1crht!ttcn1. és tanulhatta1n tölük. 
tnclyet ezúton is 1ncgköszönök. 

i\linden gy·ógyszcrész kollégának köszönö1n az t.:!n1últ 
\i1 é\·bcn irúnyL)!11ban tanúsított jóindulatút, St!gítségét. 
'."Jagynn sok t.'.'.s nagyon nehéz lt:ladatot oldottunk rneg 
együtt. sokszor nagy \"Ítúk közepette. Lt!:tr-:hoztuk a 
gy·úgyszcrtör\·ényt. n1cghatúroztuk a g_y·ógyszcrtárak 111ü
köclési rendjét. a gyógyszcrgy.:ii1ús -:urópai clvrírrisoknJ.k 
rnegrelclü rt.'.ndclett'.:t. és sorolhatnúin a sok szaktnai 
cgyt:ztt:tl:s ert.'.d1nényt!képpcn létrejött gyógyszcrüg:;,1ct 
t'.:r!ntÖ jogszabúlyt. Úgy érZt.'.111 t!Z f'elcslcgcs, hisz Inindcn 
gyúg)''szcrész isn1cri saj;.ít terülc!c joganyagát. l\1ncnnyí
bcn búnnilyen téren 1ncgbúnto1tan1 önöket. szíves elnt!:zé
süket kért!1n. dc 1nunkún1ban 111indig a jogszcrüség és a 
\'CZt!IÖi útn1utatús vezérelt. Bízo1n abban. hogy jó c1nbcri 
kapcsolatunk 1n!ndcn gyógyszcre!lúrúsban érintett kollé
gúva! a tovúbbiakban is 1neg1narad. 

:vlnra<-k1k t\szintc tisztelettel: 
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