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Körösladány gyógyszertárának története
Kecskeméti Sándor és d1: Kata Miháfv
Békés llICf;,')'e kilencedik gyógys::erlára - J{iss Ferenc á/do:atos 111!111kásságá11ak kr'i- /843 nyarán ll)'fft /JICg ..·/k/.:ori/Ja11 a k«Jrnyc;k egye/fen J-ia/iklijU \'Of/. ,-/
grógyszerés:::-c/inas::tiát alapító /{iss Ferenc 11e\·é1 és tc1·t.;kcn.1·sl;gr...;r a 111agyur gróg1·s::.erészettörténet is s::á111011 tor(ja. LI!ódai kú::öt/ JJIO is n:r1111ok gyrígys:::crés::ek [ !_/.
S=er::ők - cloku1ne11tu111okkal igu::.olta11 - is111errc1ik u nu,gy nuíltzí, csak11c111 160 Jres
b')'Ógys::ertár történclél.
sz611hetőe11

!. Bere-;.etés
I(örösladüny nagyközség Békés 1negyébcn, a 4 7-cs
és a Sebes-Körös kereszteződésénél - a iO-

főútvonal

lyó két partján - található. Négy vúros, nevezetesen
Szeghaio111, Dévavónya. Gyon1acndröd és \ 1 észtő. ill.
l(öröstarcsa község határolja [2-5].
Békés 111egye első patikája „ 1\fcg\·álró" néven 1770ben Gyu\ón nyílt tneg (az előtt i-\radra vagy Nagyváradra
kellett 1nenni a !:,ryógyszerért. Ezt követően SznrYason
( 1803), Gyulán ismét ( 1804 ), Békéscsabim ( 1812 ), Békésen (1823 ), Mezőberényben és Oroshúzim ( 1830), ilL
Gyon1ún ( 1831. fiókpatikaként) létesült gyógyszertár.
Iv1egfigyelhctö. hogy e teleptilésck zö1nében a 111cgyc
észak-keleti részen, a folyók közelében talilihatók [6],
.~\ teljességhez tartozik. hogy a patikák a\apítúsúnak
igénye nagyon szorosan kapcsolódott a terület gazdasági helyzetéhez, ezen belül az úrutennelés és értékesítés
színvonalához, az egészségügyi e!lótús fejlődéséhez. a
jogado1nányozús rendszeréhez és nen1 kevésbé egyes
kiváló gyógyszerészek tevékenységéhez. Eleinte a túrsadal!ni igény gyógyszertúr alapítúsúra igen gyér volt: a
szegénység nen1 bízott az orvosokban és pénzük is alig
mit; emiatt inkább javasasszonyokhoz fordultak.
Egészségügyröl csak ott beszélhetünk, ahol akkor n1ár
voit búba, !l1[tjd seborvos és végül OI\'OS. A patikák nlapítúsút 1najdne111 1ninden esetben 1negclöztc a szakképzett
OI\'OS letelepedése. Ez annál inkább így történt, n1ivcl a
gyógyszereket n1úr akkor is csak 01\'0S rendelhette. A. n1egye első kórháza 1846 n1újusúban ugyancsak Gyulán nyílt
n1eg. f\z 1920-30-as években létesült a rnentöszolgálat és
alakult ki az egészségházak rendszere.
/\. gyógyszertárak fejlöclését n1indcnhol gazdasági
ICl!cndülés előzte 1neg. A n1czövúrossú vólt településeket
- közöttük Körösladúnyt is - vúsúijoggal vagy hetipiac
tartúsúnak jogúval ruhúzták fel. Lassan a közlekedési viszonyok is javultak (utak és vasutak épültek), n folyószabúlyozúsokat követően a n1üvclhctö területek nagysúga
szintén gyarapodott, egyúttal ritkultak az úrvizck is.
.!.\ XIX. szúzad 111úsodik felétől a gyógyszerészek
képesek voltak hatúst gyakorolni az egészségügy fejlő
désére (Réthy Béla és eb: Siic~F Ernéí békéscsabai, Vidcn·s::ky Jsri·á11 békéssú111soni gyógyszerész stb.). Erő-

!'cszitéscik r0\'0n a 111..:gyébcn 1S71·-l90S küí~Ött 33 patika létesült, n1íg az elözli l 00 ~,.alatt csupún 1-f. (.Jelenleg 85 küz!Orgaln1ú és 5 intézeti. több fiúk- ~s szún1os kézigyógyszertúr 111üködik.) l.7-1 O].

2. ,·1 1u1gykö:ség rih·id története

:\ \'idék arculatúra jel!e111zö sok-sok kunhalon1 111cstcrségcs credetü: valan1ikor ten1etkczést szolgúltak . .L\ község
h~1túrúban korúbbi tclepülésnyon1okat is talúltak [2-5].
,-\z első írúsos en1lék !067-hüi szúrn1azik: a Zásti apútsóg alapító le\·c\e Nadan névcn praediuin-ként (=puszta)
e1nlíti (a szó valószínüleg a régi nóda!ni = bctötnni igébül
szúrniazikJ ..~\ XllI. szúzadi ,·úradi regcstnun friluként (=
pagus) tartja szún1on. a111elynek papja is ,·an ( 1220-ban pl .
Bc1tjún1in). E!nc,·czCsc l 722-bcn lett /\Jir<'i::s-Lodá11_L
Fél évezreden út - pontosan 1220-tól ! 720-ig - a
.\'ollúnyi-csahid tulajdonúban volt. K.özbcn. 1566 utón
a f~1!u tlirük kézre került: ura Zii{/ikár és /f(lss::án bég
lett. l\·Iai !nkosainak ösci végleg 1712-bcn települtek le.
;.\ fidu története 1720-tól kapcsolatos /-larrucker11 b[irú.
111ajd örökösödés n..~\·én a írc11ckhcin1-csolád. később a
Alcrán-család történcté\'cl. f\.özcl 200 éves kastélya
1803-ban épült: é\·tizedck óta iskola 111üködik benne. i.\
\Venckhci111-tcn1ctökúpoln;:°!t n tc111pio111épitészct gyöngyszcn1ci között tartjúk szún1on (úgy tudni. hogy rh/
Miklós fiatalkori alkotása),
:-\z l 8.:.J.8-as forrada!o111 cszn1éi eljutottak a köz.ségbc is. I(ossuth hívó .szavúra 39 önkéntes ú!!t a szabadságharc zúszlaja a!ú, közöttük Tiikiiry (Spiegcf) Lojos
( 1830-1860), nki késöbb Garihaldi ezrede.se lett és Pa!cnno bevételénél (30 évesen) esett cl: az olasz úlla111
1negalapitúsában elévülhetetlen érde111eket .szerzet!.
i.\ \ 1iharsarok részeként - a község 111indig is - .. \'í:'s:élycs agrárs:ocht!ista góc''-nak sz{1111itott. ,:\z i.'.1-sö
vilúghúborúban 268-an estek cl. ;\zt<in a -ranúcsköztúrsas~íg, u ron1ún 111egszúllús, n1njd a II. vilúghúburú
köYetkczctt (a faluból 200 zsidót hurcoltak cl és sokan
h~11tak 111cg a rrontokon is). l\·lindczzcl együtt a kD::.<.·l;g
- s:orga/111as és s:h·ós lukosoinak, ill. 1·c::etöi11ck kiis:ö11hcr6en - s::l;pcn gyarapodot! és rc11dc::c1r lett.
:-\ 40-es évek vége t~lé szán1os jól jövedelt11ezö
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rizstclcpet létesítettek. ! 948-tól több tszcs t.'.s tsz alakult. I-IanH1rosan tésztaüzcn1 („f{örös; tés:ta "), f'ürészüzcin és börüzc111 létesült. .:\ Scbcs-I(örös eddig hajóz-

ható. J(örösladúnyban n1Ciködik !Vlagyarorszúg - egyben I<.özép-I(c\et-Európa - legnagyobb ffe11kc!-gyára:
-lOO-nitl több alkalmazottja van. 1977-bcn fejezték be a
Duzzasztórnü építését és 1985-bcn készült cl a község
jelenlegi hídja. Lakosainak szú111a JllOSt kb. 5100 rü
( 1960-ban 7625. korúbban több is volt).

3.. ·1 gyágys;.ertár tiJrté11ele

2003.

f~bruúr

nükségct: júrúsonként vizsgúltassa 111cg a gyógyszcrellútús helyzetét és j~1v:1solja, hol !enne szükség újabb
gyógyszertúr létesítésére . .L\ vúlasz nc111 késett: ..... a'
11u:gfé1·únck S:::cghalon1ra 111inl o'járcis k<.i:::r_;11po11{jára
lcc1ufú cithc~rc:::ése <)fl({jtliató.

I(özbcn a J}udapcsli J-/irla11ban 1ncghirdcttCk a
patika ,.cs<Jcr·-jét. [,"\ XIX. szüzadban a
,.csőd'' kifejezés púly:ízatol is jelentett. később „a
hite lczők összejövetele" értelinczést kapott (C::uc:::or
Gergely - r·ogorosi Jcínos: 1\ 111agyar nyelv szótára"J.l
lvtajd púlyúza!ot írtak ki az l1j szcghnln1i gyógyszcrtúr
létesítésére. [zutún f\-iss /:"cn.:nc kérte a Szolgabírói
11 i \"ata lt. hogy pal ik;:ijút Szcghalo111ra úthc l:yeztcthessc.
s ezt kcll(ien n1eg is inLh1klllta. 1\ nagy\·;'tradi hatósúg
111{1rcius l-én küzölte. hozzújúrulúsukat adj~'iJ..:. az úttelcpítéshez (a „csálf'-i.\t YisszaYontúk).
l(örösladúnyban 1~55 0:-; 1867 közölt lchút ncn1
\"(.l!t gyógyszert úr. ! 8(i7-bcn i.l helyi röldbirtokos
\VcnckhL'in1-csalúd kezden1ényeztc. hogy Kiss f:"crcnc
:-:zún1üra - aki erre haj!andósúgllt n1utatu11 - engedélyezzék fiókpatika reJjlJitúsút. .'\ Bclügyn1inisztériun1
! S67. szcpten1bcr 27-Cn a 27 593. sz. cngcd~lyé\·cJ
huzzjjúrult a küzség Föterén berendezett ..l(ígyó" fiókgyógyszertúr 1nükiidéséhez. Ettöl kczc.h·c a tclepü!Cs
gyógyszerell;ít{isi gondjai végleg n1cgoldódtak.
.~\z első években a ,J(ígyó„ tiókgyógyszcrtór kczclöjc l\..iss F·crc11c tulajdonos \·olt. aki e tc\·ékcnysCgét
körüslad~inyi

tvlíg hazúnk akkl1ri tcrü!c1Cn ! f\(l0-ban csup{in 210.
n1~'1r 1500 gyl'igyszcrtúr n1líklidött [ 1OJ. dc 1042-bcn a Súrrétcn 111ég egyetlen patika scn1 \'Olt: a négy nagyobb település -- J(örösladúny.
Szcghaloni. \'észtö és Füzcsgyarn1at - 17 ezernél tübb
lakosúnak gyl1gyszerellú1isa csak nagy· nchéz:-:égck
úrún és 11en1 kielégi1tí n1ócli.Jn \'Olt n1cgo!dható . .-„\ létesítendő gyógyszcrtúr helyének kiv~í!asztús~ínú! l(öré\sladúny 111ellc1t szólt. hogy ott volt a júrúsbcli seborvos.
akinek 111ég húzi patikújú1 is kczL'lnii.: kelleti. l'o\·úbbú
az. hogy a földesúrnak ntt van az úllandó lakhelye, „aki
tc1jcdchncs úri hú::cÍ\·a/ - tis:::{jei, cseft_;(.(jci l;S a::ok csohíl{fo ré1·é11 - L;S hota/111as úl!otálfon1á11yú1·af ... J!Ofiku
né/kii/ 11e111 ld1e1 ·· [6].
f.\ gyóg:yszcrtúrat f\..iss Ferenc. 27 é\·es
rón1ai !~al. gyógyszerész alapította ( 18 l ()„/ '
. '/ . ,
?'c.!.y-r. /5/p .,;.(
1892). [elcsapja ·- a zirci !(iapútsüg tlierdö.!·~,.,:;.....
lllvagja - 183()-ban adta iit gyógyszerészi
('-/.~:Zd# ..., -r.n..:p;y~/.,.::,.-r,,, ..... _
púlyára. aki húron1 éven út a vcszprén1i ..F'c....,.!...:':tH·~.-i-j< ., ._· ;.,;..,-,./tf..:::.-;/..,~-; ~.
7
kcrc Sas" gyóg;.'szt.Ttürban \·olt gy«1kornL1k.
/~.) ,.,-'"'eo:.-~„:<,.<?.:. „,...>7kh...-.-:.J>//'7·
:vlajd ! 839~ 18-Hl-ben Pesten szerzett ..1nag__„.,,.,~~A-.r~,.7',;:; ~_;,, kh~
is1cr 1J!1or111ociuc" oklevelet. Dolgozott a
szarvasi és a csabai patikúban is. 1843. januúr 24-én a l'-ifagyar I<.irúlyi l·Ic!ytartótanúcs
2343. sz. rendelete alapjún J(örösladúnyban
sze111C\yjogú gyógyszertár !t:\ú!litósúra kapott engedélyt. .il.. Nagy u. 325. sz~u11 alatt léaddig szúz é\·\·cl késöbh

vo ,. 5i':::e111húro111súg" gyógyszertúr június

28-ún n1cgnyitúsra készen úl!t. Ezzel Békés
inegye újabb lépést tett előre a közegészségügy rejlódésébcn [8].
.'\ település patik<\ia a \·úrn1cgye egyik
igen szcn~ny körühnények között n1üködő
gyógyszertúra volt. Ennek anyagi tennészctü kövctkcz111ényci. az összckütö kavicsos orszúgutak 111egépitésc és Szcgha!0111 ked\·czöbb f'üldrajzi fekvése arra sarkallta l\iss 1:-crencct, hogy kélje gyógyszcrtúrúnak Szcghalon1ra helyezését . .-\z
ezzL'l kapcsolatos cse111ényck néhóny hónap alatt lezajlottak. anlibcn szerepe vo!t
annak is, hogy a nag~/\"Úradi llclytartósúgi
usztúly 185..J. Yégén utasította a n1cgycfó-

/.ábra. Béktís J "úr111e_!.f.l't' Tih·1·éuylu11tisági Bi::oasága iratai, ./6//872.
(b. gy. irat j'é11y11uisolata)
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!. táhlá::.at
A gyágys::.crtárban 111iiködi)tt gyágys::.erés::.ek adatai
Név

év

státusz

Kiss Ferenc
Okolitsúnyi Boldizsár
Than Kúroly·
Ki':i:> Gyula

:ulajdonos

1843-1855. 1868-1872
1847
18-19-1850
1869-1872

1 inas

gyukc1rnok
kezelő

1872-1877~

tulajJonos
Szijjúnó Súndor
tul;:ijdonos
Szijjflrtó Sándor özvegye l tulajdonus
Ünnl.!nyi Gyula
gondnok
!\1.N.
gondnok
Nagy Gyula
b0rlö

1878-1881
1882-1 sss
1882
1883-1886
1887-1888

J;ikó Jenö

1889-1907

tulajdonos gy.

Szabados Ödön
Ku\·ács K!drnún
\'. gúspataki Clas!-.:ó B0b
\\'e1ngcr Lászlci
J;ídra111 ~·l ikllis
gúspataki Gaskó B01a
lizvegye
Dr. Tolvay Zcnobius
\'. !3iró-Kovúcs Lúszlö
Dr. Bak Lajos
Dr. Borsz0ky Lúsz!ún0
:..Jenen.s :..Jagdolna
T('11h Ele1n0r

tulajdonos gy. 1908-1911
tuhüdonus gy. ! 912-1922
1ubjclonDs gy. ! 923-1939
i !.!\'Ó!.!vszer0:;z l 1935-l93ó
;;.úg;,szer0sz 11936-1937
·1

1
:.

Kdei l-h:fó111in
Okxih L;iszló
KuYúcs Ilona
Púsztor Juiianna
Dr. Csaj1ai ivliklós

haszon01vc;;:ó

19-HJ-! 950
! 936-! 949 ( !llSZ.)
1937-19-lJ (lllS7..)

gy., hk„ b0r!i_i

fel. \'CZ. gy.
gy .. h!;:.
b..'.rlü. gy.
tulajdonos.
fel. Vl'Z. gy.
fel. \·ez. gy.
lid. vi.:z. gy.

fe!.
fel.

\'CZ.

gy.

\'CZ.

gy.

fel. \'ez. gy.

19-13-19-~-I (!HSZ.)

l 9-t5-! 950
! 934-19-+3. l 950- ! 953
1953
1953
1953
l 1953-! 958
! 958-! 1)(18

:)r. Csajtai i\fik!ósn0

Kövi Judit
Hegedüs Júnos

gyógyszcn!sz

! 960-1968
J 968- J 996
1
szen1é!yij;gl1s g) 11996-tú!
j(;J. \'CZ. !.!\'.

tu!ajdonus gy. 2000-t(il
Hegedüs J{u1osn0
KL111nos 1\:lürta Ei-,:sébet gyügyszcn:sz ! 968-1995
Varg·a 1\-l<trg.it
gyógy:;7.erész 1977
Dr. Biróné Bozú ;..Jargit gyó):'.yszerész 197'
Dr. i\[ajorn0 Fccicr
1
:\ Liria
1i)89
í h. \'eZ. !!\'.

l

:·c::. \'CZ. gy.

=

ti:kli'•s n.:t:etö gyligyszc.:r0s;·:

gy. "" g:,>l1gysz1:rcsz

hk."" hclyctlcs kczclii
ii. „·,::-'.. gy. "' hciy..:tti.::s \'ezcti>
m...::·'.. ''" rncg~z:!ki!;i ...:okkal

gy,·1gys/.<..:r~·:-,z

! S69-ben riúnak. /{iss C~rulu gyógyszerésznek engedte
út ( /. ábra). Ö 1872 111újusüig vezette_. ekkorra rendczöd(itt az anyajogúsítús kérdése. E!özö év végén ugyanis a
vún11egyci bizoit111úny foglalkozott J\.iss Ferenc körüsladúnyi !iókgyógyszcrtórának .. anya-t.Ú!TÜ lcc11dc! n)·ih·á11i1dsu. 's ennek s::.en1é(resjoggof G_\·uíajiára fccndá á!ruhú::úsúra" irúnyu!ó kcttös kér.:le111n1cl. :-\ kérés elsö részé\·e] nen1 volt problé111a. \·iszont a tulajdonnal kapcso!alllS kérdést csak púlyózatkiír~1s n1cllözésé,·e\ !chctcn
\'(\[na 1ncgokl~111i. an1i ellenkezett ~1z clóír;:ísL•kka!.
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:\ k(izs0g t:ll)Jjúrói 0:-; az érd.:kelt szolgabíró tún1ug;:1tt:'1k az ügyet 111ondvún, hogy /(is.\· G~ru/a a l~tlu !akossúga klir0bcn 1nind szakn1ai. 1nind cn1beri tulajdonsúgai tekintetCbcn közkedvelt szcinélyiség. s e111iatt a
púlyúzók közül úgy is üt v{dasztanúk ..'"\z illetékes föor\·os azonban aggólyait fejezte ki, 111i\·cl ezt a jogot
111inden rnús telcpü\0scn is púlyázatta! nyerték cl.
\t'égülis 1i-i72. úprilis 30-ún <1 lviagyar K..irólyi Belügy1ninisztériu1n - a l 2 170. sz. rendelet a!apjún - engedélyezte a gyógyszertúr „s::c11n;!ycs jogú anya-g\·ógys::crhirrú !ÖrlL;llÚ 1J1i116síh;sé1 ". /{is.\' Gyula 1nég húro111
éven út dolgozott l(ürösladúnyban. Ezt kövctöen a „J(ígyó" gyógyszcrtúr új tulajdonoshoz került.
Fenti \'é!e1111.~nnye! szöges ellentétben \·an a gyógyszcrtúrat alapítú f..."iss 1''cn·11c: dédunok:'~ia. az últalunk
!la!.!vra bl'.csli!t d1: Í\·iss Í'·crt·11c i!\'Ön!!vüsi nv. föu.vóussz:1~ész \.'-;lcn1ényc. ,-\!!ítja, ho~y ,:-salúL!j~1kho:- 1(/vs
(i)·u/u nc\·ü !'ér!i nctn tarttlzott''. E!képzc!ésc az. hogy
f..'iss 1:crc11c:: „alk<d1naz1llt egy 111úr gyakork1tt ügyeskczü
l'érllt. aki 11Jl1Hcgy i~·1,·ir;'u1yitússa! - ellútta az akkori ki:-:
Lilusi gyúgyszcn~·1rai'· i:-; . .\legiegyezzük. h<,1gy ezzel teljesen ll,..;szh;111ghan \·annak a Zului ú!ta! közölt csalúdJ;1
:id~1t:1i is f 1 j. Szcr1.lík k\itelcsségc tiszk·li.:tben \artani az
CJii lcszúrn1azott gy1.'igyszerCszek \·é!cinényét!
:\1. alapit~·1s1ó! kczd'."t.' titt thi!gozlitt gyógyszerészek
slútuszót és l.'llllCk idi.'nanan1;'it az/. túblá:,at tarta!inazza. ! 935~hcn indítottak egy re!jcgyzést. an1cl:yben \'ala111ennyi gy1\gyszerész. hallg~!IÓ és asszisztens ne\''-'
1ncgtal{ilhatl1. akik ;1zli1:1 a .l_!)'Ógy:->zertúrban dolgozóként n1cgrnrdultak.
1950. július :2S-c'111. péntckl.'n az tirszúg \'a!an1e1111yi
g)'l'1gys1.cn;'1r;it. igya h'-·lyi .. Kigy\'1" patik{1t is ú1la111osí\l111;'1k. Ez ;i gyúgys!.l.'rész'-'k 111egkérdczé::.;e. indnklús és
i.:~·trt<.t!anit<'1...; nélkül 1\inént. .'\ tul;ijdonosokat ~! gyógyszen~·1r-jogusit\·;·111yt\'i! i .. ; 111cg!(1st.!<1ttúk ..~\ lelt:·ir 111cgal;izú és az egész eJj;'irÚS ll<ig)'t\Jl e111hcrteJcn \'O]t 2 j.
Ezt kli\'Ctli'-'n az cri.:dctí iu!ajdll!ll\S L's 111úr idi);-; 1'i::I'.
i·ifL;:: !;!.Ú')!t1fdki (;usk1i fh:h/n1.,;11ok .. n1cgengedték„.
hngy a gy,'igy:-:1.'-Ttúrhnz tanozú - cr'-·detileg ::.;ajút -· la~
kúsúban lakh;it,1l! 01etc \·ég0ig. :\ korúbbi b0r!li. d1:
D11rs::c:ky /.1/s::/(j/iL; i:-; cc>ak ciugus1.tus 2()-ig 1naradlla!1itt. llll.Tl ;·q szi11!1...;11 úthelyc?t0k.
H0k0s 111i.:gy'-· Cl.r1ig.1·s::t'l'f(iri Í\·1.i::J!u//{fcÍf ] lJ)O.
augu:-;ztusúban al:ipÍ!Pttúk. l:l.'ladata \'lilt tlibbek kliZÜ!l ~a 111cgyi.: gy('1gy:-;1.cre!!ú1ús{1nak. ill. inunkatúrsai
k0pz0s0nck Cs pusztgraduúlis képzésének hiztosítúsa.
:\ körüslad{u1yl „ f..'igy1i „ gy('igyszertúr~it is ez az int0zn1L·ny lótta el (11li\''-'! gy(·1gyszcrt akkuriban havonta
csak egyszl.'r-k'-;1sz1...T szúllitl1ttak. cn1iatt a patikúk nagy
raktúrkészlcttcl d1Jlguz1~1k}. 1993-han a Ki.i;pont óta 1a ku lt .()d 11/lj)lh .TII i" ( i~ \ '( íg.1 ·.1·: t'l'k L' i'L'.>'k L'lÍl' /1 Jl i l ·(; l!u fu /t;'i. a111cly !l)'.:J{i-tt'il E1-rur111{1han núiklidött. .1-:lcn!cg ;1
I lu ng o ro11 liu n //" t u l cij d{ inú h;t n \·a n. l<Jizbc n \' últ uzt a k
ugyan a;: i.:l!~it~·i.-.:i L.:l~1d~1ll1k. ;'1111 ;t k\izs0g gyligy:->zcn:·1~
rúnak 111a i:-: <! 1!ung;1rllpharrn:1 a legjt.:lcnt(ischb sz[J!Jítója: napl1n1a kétszer ér!~czik gyllgyszcrszú!!i1111úny.
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1negegyezctl az ünkonnúnyzattal (eltekintettek a
púlyúztatústül és csak jelképes bérleti clijat kellett fizetnie). A túrsaclalombiztositús ehhez azzal
júrult hozzú, hogy a n1üködés első évében a TBtú1nogatúst előre fizette a gyógyszerészeknek .
..-\z ingatlan - önkorn1únyzattól történő tncgvúsárlúsúra 2000-ben nyílt lehetőség (közben renovúlús nen1igen történt, s ez az épületen
111úr 1neg is 111utatkozott). Azóta kisebb fejlesztések voltak (pl. légkondicionúlús, új vilúgitótestek). Jelenleg fleged1/s .láJ1os gyógyszerész a tulajdonos; a patikában egy szakaszszisztcns és
háron1 asszisztens dolgozik .

2. ábra. A régi gyógys:ertárjt!uyképe 1903-/uil

./• •-1 gyógys;,ertár lJ..l'tÍgJ'S-:;eré:·;;,ei

."-\ nyolc\·anas t:vck \'égc felé nyilvúnvalóvú vúlt.
hogy a gyógyszertúr kinölte r~gi épületét (kis alaptcrü!t:tc n1iatt oflicin<\iúban is túroltak gyógyszereket. lv[úsré;;zt a ,·úlyogbúl készült épület - 111agas talajvízú!lús
k1jvctkcztébcn eléggé incgrongólódott). r\ K.özpont
!cgutl1bb rctújított gyógyszcrtúrainak egyike volt a
község patikúja: az épület alapterülete 292 tn:-ről 410
111 2-rc bö\'ült. Létrejöttében kic111c!kcdő feladata volt
dr /)ács ..hínosnak. a Központ akkori igazgatójúnak.
:\z építésre szúnt X n1illió forint + r\F.-\. kölcsön 111cgszcrzésL·bcn nagy .szerepet vúllalt Galloiné cl1: Déi·ity
l\-Lftu!i11 igazgatóhelyettes fügyógyszerész. :\ bútorzat
h>..·szerz~sére 350 ezer forint á!!t rendelkezésre ..~\z épnlet helyét illl.e·tücn több alternntíva is fe\111crült. de !1cgcd/is .J(inos. a gyúgyszertúr \·ezetöje ragaszkodott ahh(i/. hPgy a patika az eredeti helyén épüljön fel.
.-\z építési n1unkúlatok l l)LJO. n1újus \l-én kczdódtck és a1 új gyógyszertár l 991. október 21-én kezdeti
isrnét inük(idnl (t.'Z idli alatt /\t/IJJ f(úro/_1· tsz-elnök biziusitott épületet a gyóg:'sZt.'rtúr és lakúst a gyógyszl..'.rész-húzaspúr részér>..'). :\z új épülctt.'t Pá(fi lsrr(in ti;.;zti l~'igyligyszt.Tész adta út. aki rö\·id előadásban isn1ertctlc :1 gyt.igyszcrtúr türténelét és l\.-iss r·cn.:nc rnunkósságút. Beszédet 1nt1ndott n1ég Berki
/11u·,· po!g:·1n11ester és l!cgcdi"is .hinos
gyúgyszert:'ir\·ezctlí. Jelen voltak a
K_(izpll!ll képvisellii. a gyt.'igyszertúr
dolgozói. a
fogU!'\"llSa

ktizs~g

és

i\ község gyógyszertúrüban n1öködölt gyógyszerészek listi~iút az l. táblá;,at tartnhnazza. l(öziilük is kie111cljük hat kolléga ne\'ét és tevékenységét.
J(iss r·crcnc (l 816-1892) ivlacskúson (!-Iont 111cgyc)
született. Eddig isn1ertctctl 11.::vékenységén túl lelkes
1nüvelöjc \"Olt az Ús\·únyvíze!cn1zésnek. tudo111únyos
cikkeit egy 11J1nct nych·i'i s:akfaJJ, a G_i·ógys::.erés:i 1-/ctilap és <.1 Tcr111L;s:::.c//uclo111á11yi /(ö:::.löny sz{unaiban jelentette 111eg. Ö vizsgálta n1eg a Cs~ra-pusztai kút (Füzesgyarmat), a Vúrhelyi-kút (Szeghalom) [I] és Gyopóros-fürdő vizének összetételét; utóbbit ennek alapjún
nyiivúnítottúk gyógy\·iznek [G]. Erdcn1ei közé tartozik.
hogy elsőként próbúlkozott gyógyszerészeti szakcikkek
n1agyar nyclvü publikúciójóval (inert n1ég nen1 nlaku!t
ki a 111agyar gyógyszerész szaknyelv és sajtó. :\z oktatús az egyete111cken is nén1et nyelven folyt). G)'Ógyszeré:;zi és tudon1únyos 111unkúi 111cllett szé!cskörü közéleti tevékenységet is folytatott [ 14. l 5J. l'vlunkússúgban
gazdag élete l 892 januú1júban ért \·éget.
/)1: Toh·ay Zenohius (. 1905-19(18) Nagyinihályon
(Zen1plén 111egye) sztilt.'tt.'tt. gyógyszerészi L)klcvt.'\ét
1933-ban Budapesten. gyógyszerészdo ktori cín1ét
1937-ben Szegeden szer~ztc. Füként Békés n1egyc

k(irzcti orvusaJ.

ú]Jator\"OS<l.

lD\'Úbbú

f>uJJJl 1\·iÍro/_1· tsz~elni.\k [ 131.

:\z J99~!. é\·i LI\'. törvény lchctü\\.: telte a gy()gyszt.'rtúrak 111agúnosí1úsút. t.'gyúttal kitnondta. hogy
„gy1í,!.!.ys::.crr1iruka1 csuk s:::.c11n;/_1·i
i(!ggul rc11di...'lkc::.(·i g_\·1igys::.crl;.„.:::. 11iii-

k6drctlH'f ·· :·\ k(iz.séghcn a privatizú-

ciú egy:--:zcrü ron11újú1 alkalinaztúk: a
t1.:lt.'11Li!ésen 111üködli cg)-'Ctlt.'n patika
to\·úbbí sorsúró! ! !c::;,cdi"is .fú nos

J. ábra. A .fC/IUított gyágys-;,ertárféuyliépe (2002)
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gyógyszcrtúraiban - így Kürösladúnyban - Yalan1int
I,Iajdúböszönnényben 1nöködött. J(ien1clkcclő szakn1ai
1nunkóssúgút ,J(ivúló dolgozó" oklevéllel, ill. jclvénynyci is1ncrték ci.
1-i'ré::: gáspataki Gaskó Bdlu ( 1892-1939). Tiszalúcon született Cs a kolozsvúri egycte111cn szcrzetl oklevelet. Búton, aztún J(ézdivúsúrhelycn, 111ajd 1922-töl
!(örösladúny ban \'Olt gyógyszerés z ..l\z elsö vi lághábo-

rúban 111egscbesült és rokkantan tért haza; több katonai
kitüntetés birtokosa volt.
Tríth Elemér (1905-1985). Köröstarcsiln született
és Budapesten szerzett oklevelet. Dolgozott J(örösladúnyban beosztottként. bérlőként, tulajdonosként és az állainosítús utún - felelös \'CZctöként. 1953-tól 111egszcr\·eztc Cs \'CZette a Központ Gyógyszcrgazdúikodúsi
()sztú!yüt. rvlunkússúgúért "l~nlc111cs g_róg_1·s.:cr1_;.'I.:" és
„l\.irúlti do/go:á" kitüntetést kapott, 111~1jd 1980-han
aranydiplon1újút is Út\·chctte.
D1: Csajtoi Mi/dús ( 1929-1989) Békéscsabún születclt és 195..J.-bcn kapott gyügyszcrés1.i oklc\·e\ct. Békés
111egye tübh gyógyszcrtürúban - l(örösladünyban is volt gyógyszcru:ír\·czctö. I(ésöbb szaklt:lügyc!ö gyógyc-;zcrészi képesítést és 1967-bcn kcrtészn1érnöki diplo111út szerzett, 1najd doktori fokozatot ért cl. 1969-töl
Szegeden osztú\y\·ezctö !On1érnök. aztún a SZOTE
EgészsCgügyi Szcrvezéstani Intézetében tanúrscgéd, ill.
adjunktus \'Olt. 1980-ban kandidútus lett és a C'songrúd
111cgyci J(ÖJ.~\L Egészségncve!ési Osztúlyút \·ezcttc.
f1cgcc//Js }ÚllOS - és f'e\csége, f.."orl/UIS 1\fárfll f:.~r:.<.·(;
hl'f - 1964-bcn Szegeden végeztek. ;\ féi~i 1968-tól IClellis \·ezetü és ! l)t)(i-tó! sze1nélyi jogos gy·ógyszcrész
\'Olt. ill. 2000-tül tul<ijdonos gyúgyszcrészkCnt 111üködik a küzsCgbcn.
J(örösladúnyi szún11azúsú gyógysz-:részek: d1: !Jok
L"jos (oklcvc!c kiadús<ínak helye és kelte: Szeged,
19 3 9). Tr'ir6k A 1111a Gcurgino. cl!: /\.ata A!ihá(r (Szeged_
i'J.59L l!a11g.1·ú/ Rri:so :l!ário (Szeged. \961). l\.rh·i .ludir d1: (_'s1{/h1i :\!ik/r)snL; (Szeged. 1961 ). S':ahrí J!áriu
(Budapest_ 1962). dr l/a115f_l·ú/ !ho~ra ch: Takúc.•~1·
!1111\;J/L; (Szeged. l96i'l). I(1rga :\!argit (Szeged_ 1975)
éc-; /\"cc:d.:cJJh;fi .')'(índor (Szcgcd. 2002).

5. f{iiriis!adúny a-;, irodalou1ba11. llires e111berei

!'.linjs!adúny községet nenizcti iroda!n1unk lcgna.::;yobhja! is incgtisztelték. Búr tl'!jességre nen1 törckedi1c!link. néhúny kie1nelkedü alkotót 111cgcn1lítünk. Jól
i:;1n~n pi. .·1rany János ne\'czctcs bal1;:1dúja, „.·1 lu1111is
ru11ii „ ( 1052 ). !-1c1/í/i Stfndor .. f.lus.:to /áld e.:. ahol J11os1
j,íruk" e. klilh„·iné1~yCben ( ! 8..J.7) és .: (Jrircy·::.ok" e. irú·"úhJn tesz e1nlítés1 K.üriisladiin:yró!. 1\fáric: Lsignu111d
. .1\·L:/-1 ,, :)'úrrl;trá/" ci1n111el nagy()hb doku111entu111riplirtul köz{)lt a F)csri .\'opl<iha11 ( l 935J. E tájról szól
Si11kt1 lsn·li11 „:/.: uli·á /\-r'Jrr'isök „ cin1ü kü!teinényc. ,J\
\lag:yaror.szúg rclf'cdt:zé.se·· surozal in11nár klasszikus-
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só \'Ült c!ső kötetében. a „Viharsaro/,-„-ban 1-:~jo Gé:a a
községnek külön fejezetet szentelt. S:ahó Pál a körüsladúnyi te1nplon1Cpítés régi történetét dolgozta ICI a
„ Lakodalonz, kercs:tc/c'i. hölcsú" e. regényében.
Si11un~/f.i· .-Jndrás riportja - ,J\.arösladá11y ostro1na é.'i
1·édc/111c" cin1111el - az en1!Ckczctes 1970-cs úrviz elleni küzdelemről és helytúl1!1sról szól.
Tiikö1~r Lc:ios nevét 1núr cn1lítettük. Kiss !s11·á11
( 1857-1902) tanulinúnyait a budapesti 1nüegye1en1en
\·égezte. késöbb 111agúntnnúr lett. Épületei (veszprétni
n1cgyehúza. a Baross utcai Szülészeti K..linika. a Júnos
J(órhúz. szú1nos törvényszéki épület a J(úrpút··Incde ncc

nagyobb \·úrosaiban) szinte n1indcnhol n1cgtalúlhntók.
Lcn;;.1·e/ Bi:/a ( l 8-+4-19 l 3) T/Jon l\.árol_i· tanúrscgCdc \'o]L 111ajd 111agúnt<1núri képesítC.st kapott és a gyógyc-;zcrészhallgatl1k kén1ia-oktatúsút YCgczte. 1876-tlil az
.\IT.~\ tagja lett. JelcntÖs(k analitikai Cs szcrvetien ké1ni~1i kutatúsai: ü fedezte Ccl a szén-szuhszu llidot
(C 3S2 ) és nagyobb 111ennyiségbcn óllitott elő tiszta kalciun1ot. :\ szabadsúgharc lc\·erésc utún a ladúnyi
gyógyszertúrban \'Olt gyakornok T/Jon J\"áro~1· [ 15-! 7].
r\ kl\zség szO!ötte lh: Sas l-i.hnos, aki Füzcsgyarn1at
kCizsCg! llr\·osa, tnajd Lig)'\·ezctü or\·osa \'Olt. Részt vett
az 1. \·ilüghúborúban: harctéren tcljcsitett szolgúlatáCn
szún1os kitüntetést kapott [ 18]. Fchl;r L({!°rJs ( 1882l 979) - ugyan Gyulún született és teológiai tanu!n1únyait NagyYúradon \'égeztc- 191..J.-!979 közt.itt a köz:-:égben \'olt scgédp!éb:'inl'S. 111~1jd nagytckintélylí p!ébúnns. Sz{1n1us túrsadal111i n1egbízatúst lútott e!.
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Ciulcnus l\.icidó. Budapest. 200! 150--15!. oldal-· 2. UCk0:;
111cgyc. !\.örüs-Súrrét. \lagyarlirsz<ig kisrégiói sorozat. 3/6.
Filsz,:rkc:;ztC>: Dr. Ka:;za Súndor. CELL\ Kiac!t'i. Budapest.
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7. A"issnt; .-ihrdli(í111 /\..: :\ gyógyszcn<'tri h;il\'1za! ki<ilakulúsa és f'ejlóc!L·se Békés 1negyébl'J1, 1770-„ ! 950.
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190. és 220. oldal - 15. Túplú11yi J;.: K..iss Ferenc (1816·1892) szeghahni gyógyszcré.szröl. Gyógyszerészet 21, 6871 (1977) - 16. S=ahmh'á1J' F: Than Kúroly (1834-1908).
:\kadé1niai K.iadó, Budapest, 1972. -17, Bacsa Al.: Egy hírN
neves gyógyszi:rész: Than K.ároly. Diplo1nann1nka, Szcgt:d,
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1986. - 18. Gergely f...". A.: BCkés1negyci J'cjck 1929. BékésN
csaba, 1929. 305. és 334. oldal.

S. l(ccskcn1éti and i'vl. J(ata: 1-fisun:I'
phar11urt.:1' at /{öriis/atlány.

SZTE, Gyóg_rs:::.ertech110/ógiai lnté:::.et, S:cged. Eötvös

11.

6. - 6720
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Tudásból, tapasztalatból táplálkozó
(ij. ambiciózus ten·einkhez keresünk
kimagasló teljesítményt nyújtó
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