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BEVEZETÉS 

.1./ !_di~~zertációs m~-~élja é~ indoklása. 

Munkám célja f'ell•utatni és bemutatni Debrecen 

és Hajdú megye gyógyszerészetének megjelenését, nyo-

mon követni a gyógyszertári. hál.ózat kia1.aku1ásának 

és f'ej.léídés 08nek í'o.lyamatát az eI.séí gyógyszertár a.la-

pitásától a gyógyszertárak 1950-·ben bekövetkezett 

á.1 .. 1.ami tul.ajdonba vételéi.g. Ennek érdekében arra tö-· 

rekedtem, hogy a tárgy vonatkozásában a vizsgá.lt kor-

szak sokrétü mondanivalója a maga teljességében be-

mutatásra kerü.1.jön. Feltárjam és elemezzem azokat 

a tényezőket, amelyek bef'o.lyáso.lták a gyógyszerészet 

megjeI.enését és bei.1.leszkedését az adott korszak tár-

sadaimi, gazdasági és egészségügyi viszonyai.ha. Cé-

.1.om, a történeti és metodikai irányzatok követe.lmé-

nyeinek szem e.1.éítt tartásával a korszak egységben 

va.1.ó bemutatása. 

A korszak rész.leteiben nem egységes, de .lénye-

ges sajátságait tekintve, egészében véve egységesen 

tárgyalható. Társadalmi gazdasági. hátterét tekintve 

a f' eudá.lkapi t aI i.zmus , kapi. t al.i zmus , imperi.a.l.i. zmus 

kora mennyi.ségi . .1.eg váI.tozásokat eredményez, mi.nosé-

gét tekintve azonban maga a korszak egységesen a ka
! 

pi ta.1i.sta terme.l.ési.' módra épü.l., ame1.y kü.1önbözi.k 

mind a f'euda.1izmust'ó.1., mi.nd a szoci.a.1i.zmustó.l. 
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A téma vá.1.asztásánál. je.l.entős az a körülmény, 
' 

hogy a gyógyszertári. há.l.ózat fejl.ődését két egymás

tól. e.l.térő közigazgatási. egységen vizsgá.1.hatom. Deb

recen a szabad királ.yi. városokra, Hajdú megye tele·

pül.ései. pedig a mezővárosokra je.11.emző fej.1.ődést mu

tatják. Önál.1.ó vizsgál.atukat szükségessé teszi a 

gazdasági., társada.lmi, egészségügyi. fejl.odésükben és 

az el.ért fejlettségi. szi.nvona.1ukban mutatkozó kü.l.önb-

ség
0 

A X.IV 0 -XV'I 0 század fo.l..yamán Debrecen már az or-

szág 1.eggazdagabb városa, 1700-ban már gyógyszertára 

.is van, addig a megye te.lepülései.nek i.ntenzivebb fej

:lodése csak a XVITio'sz 0 fol.yamán kezdődik e.1 és az e.1-

so gyógyszertárát csak a XIX. sz. huszas éve.iben a.la-

pitják. Debrecen és Hajdú megye csak 1.876-ban, a me

gye megalakulásával vál.ik egyetl.en közigazgatási. egy

séggé, blir Debrecen viszony.lagos öná.11.ó fej.1.odését 

a továbbiakban is megtartja. 

2
0

/ A disszertáci.ós munka kitüzött feladatai 

Első fe.ladatomnak teki.ntE)ttem Debrecen, Hajdú

kerület, Hajdú megye és Bihar megye közigazgatás

történet•ének átte.ki.ntését • Ezzel indokolni kivánom 

a vizsgálat tárgyát kiépezo közigazgatási egységek 

váI.asztásá t, vi.szony.1.agos önál.1óságát és különál.ló 

vizsgálatuk szükségességét. 

Vizsgá.lni. ki.vánom Debrecen és Hajdú megye gyógy-
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'szertári há.'lózatának kialakulását és fejl.ődését 

az alapvetően meghatározó gazdasági, társadalmi. és 

egészségügyi. tényezők fejlődéséve.l párhuzamosan, 

keresve az összefüggéseket és e.ltéréseket, valamint 

azok okait. 

Vizsgálom továbbá Debrecen gyógyszertárai.nak 

történetét a1apitásuk, területi elhelyezkedésük, a 

korszakra je.11.emzo jogadományozási rendszer és an·-

nak következményei. szempontjából.. 

Feladatomnak tekintem stati.sztikai. módszerrel 

e.lemezni. a gyógyszertári. há.lózat fej.lődésének dina-

mi.zmusát, összehasonli.tva Debrecent és Hajdú megyét, 

valami.nt Hajdú megye 

fe jl odési. szakaszait 

hoz való viszonyát. 

, 
•8S 

és 

a három szomszédos megye 

ezeknek az országos adatok-

Ezt követoen összevontan kívánom vizsgálni Debrecen 

és Hajdú megye terül.etén a gyógyszertárak szakmai 

működését és a gyógyszerel.látó tevékenységet. 

J./ :!L~sszertác:!,é,~unka módszere 

A vá1asztott téma jel.lege megkövetel.i., hogy a 

történel.emtudomány és szervez•éstudomány módszereit 

alka.lmazzam. A történeti je.Llegü kutatás során i.gye-

keztem .levéltári és .. irodalmi adatokkal. fel.tárni. a 

gyógyszer·észet megjel.enését és fejlod·ését meghatáro-

, zó konkrét körülményeket és feltétel.eket, majd az 
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együvé tartozó je1.enségek együttes tárgya.l.ását, 

komp1.ex szeml.é.ltetését tettem módszerem :lényegévé. 

Cé1.ravezetőnek bi.zonyul.t olyan 1.ogikai. bázisra 

épiteni., ame.ly az analizis segitségével. e.lvezet 

a konkrét történeti szi.tuációkhoz, a szintézis 

.lehetőségéve.1 pedig az á.l talános je1.enségek fel.é. 

A történe:lem adott korszakainak el.emzését ugy ki.

vánom elvégezni, hogy az a magasabb szintü á1.ta1.á-· 

nos.i.tások házi sává rvá1.jék. 

Az eredmények egységes szempontok szerinti 

e.lemz·és·ét .és szi.nteti.zálásá t a szervez,éstudomány 

módszereivel, fő.leg a statisztikai módszerre.l vég

zem. A gyógyszertárak részletes történeti feldolgo

zását munkám nem tarta.lmazza. Az egyedi mode.llek 

megi.smerését :legfontosabb adatai.kat tartalmazó táb

.lázatok, grafi.konok, ábrák útján kivánom .lehetővé 

tenni. A vizsgá.lt korszak ki.eme1.kedő gyógyszerészei.

ne.k 1.egfontosabb adatai.t a függelék tartalmazza. 
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IRODALMI RÉSZ 
1 

Hajdú-Bihar me~~ köziga~~~~örténetének áttekin-

.tése, ~önös tekin~!,~!,~_illII. század elejétől 

~z Ú.j_!!!~gye kialakitá~g, 1950-ig, 

HajdÚ.·-·Bihar megye közigazgatástörténeti kia1.a-· 

ki.tását tekintve az elozmények bi.zonyosan a XVTII. 

század .lege.lejéi.g 1 sőt még azt mege.l.ozően is nyomon 

követhetok; az egészs 0égüggyel köz.e1ebbro1 kapcsolat-

ba hozható vá1.tozások vi.szont az a.laposabb vizsgá1.at 

kezdetét a XVIIT. század e.lso évti.zedeire teszik. 

Igy célszerű e tájegység közigazgatástörténetét 

17.1.'5-·tŐl kezdve átteki.nteni, amikoris a xcv.törvény-

ci.kk a hajdú városokat kifejezetten Szabolcs megye 

törvényhatósága a.l.á rende.lte; a CVIII. törvényci.kk pe-

di.g Debrecent szabad kirá.lyi. város rangjára eme.l te. 

Ilyenképpen közigazgatási. tekintetben II.József 
' 

1.78.'5/86.évi reformjái.g a mai Hajdú-Bihar megye terü-

letén nagyobb részben Szabolcs 1 kisebb r·észben Bihar 

megye ·és Debrecen osztozott. Szabol.cs megyéhez tar-

toztak a hajd{1 városokon kivül /úgymint Böszörmény 

tényleges központtal., Nánás, Dorog, Hadház, Vámos-

pércs 
1 

Szobosz1ó 1 s a ki vá.1.tságot épp akkor elvesz-

tett Polgár/ három 
1 
Bihar megye.i község /Kaba 1 Mike-

pércs, Sámson/ 
1 

va.lamint Debrecen, a tulajdonában 

-----~------ .~révo és vele területi _ös..'3.~~:l:'__ii_l?~ésben ál.ló hatalmas 
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puszták egy részének kivéte.léve.l a mai megye val.a·-· 

mennyi közs,ége. 

A hajdúvárosoknak bár a törvénybe iktatott 

törvényhatósági jogát 1791-ig nem ismerték el, a 

városok öná.1.1.ósodási. mozgalma, s ezen keresztü.1 

közigazgatási. egységgé szervezodése már a xvrr.szá-

zad közepétől nyomon követheto. A szabad városok 

eroteljesen fejl.odo városi. önkormányzata ezt mege-

.lozoen csak a.lkalom szerinti. együttes tárgya.lások-

hoz vezetett, melyekrol 1694-tol á.1 .. lnak rendelkezés-

re jegyzokönyvek. A kerületi közgyülések eme el.ozmé-

nyei.t .legtöbbször Böszörményben ta:rintták, majd a ke-

rü.leti. székház megépitése után rendszeresen és hiva-

tal.osan i.s ott ülésezett a közgyülés /1/ • 

Végeredményben hiába mondta ki. tehát az .17.1.5: 

XCV
0

t
0

c 0 J 0 §-·a, hogy " ••• nemcsak az emLitett Polgárt 

és Szeht-Mar@:i tát, hanem a Szabol.cs megyében f'ekvo 

más hajdú városokat is az 1618.évi LXXI:II-ik s az 

1655.évi XL:II:I-ik és az ezekben hi.vatolt törvény-

czi.kkek erejénél. fogva az érintett Szabo1.cs várme-

gye joghatósága alá vetik", a hajdú városok, ha jo-

gilag nem is, de t 0énylegesen függet1.enek maradtak, 

rn;ig az 1.791 :XX:IX.t.c. a nemes hajdú kerü.letet e.lis-

' merte kül.ön joghatóságnak. Jól.1.ehet a hajdú városok 

kerületét a meg)"ékkel egyenrangú törvényhatósággá 

„ „„„„„-„„-„----------~----~ 
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·csak a Bach-korszak után helyreá.l.li.tott alkotmá-

nyosság elso átfogó közigazgatási rendelkezése tet-

te 0 /1870:XLTI 0 t 0 c./ /2/ 

Debrecen városát ·évszázadok óta. sok. szá.1 :füz-

te Bihar megyéhez. A középkorban közigazgatási„l.ag 

Bihar megyéhez tartozott, bár 16l8 0 után több mint 

hetven éven át erdé.lyi. kincstári. birtok volt. Nagy-, 

várad török k1ézre kerül.és e, ami a város középkor be-

.li nagy gazdasági jelentoségét megszüntette, csak 

növe.l te Debrecen je.lentos0égét. A három országrész 

határán .lévo Debrecen tartotta kezében a ke.l.et-nyu-· 

gati kereskedelem közveti.tését /J/ • Mindemellett a 

gazdaságilag hatalmas Debrecen törvényhatósági. vonat-

kozásban csak 171„5-ben kerül.t ki a /Bihar/ megyei 

hatóság a.l.ó.1 /1715 :XCII.t 0 c./ és az ugyanezen évi. 

CV:LII.t.c. ci.kke:lyezte be a szabad királyi. városok 

sorába /4/. 

Közigazgatási szempontbó.1. a szóban forgó régió 

számára ujabb változást :rII.Káro.l·y átfogó delo:-~étuma 

hozott. Ismeretes, hogy a magyar közigazgatásban az 

1723 :XXXI 0 t 0 c 0 igyekezett meghonosi.tani a megyék és 

a központi. igazgatás közé ékelodo, több megyét egy-

ségesi to, tartományszerü tagozati. formát. Fe1.ál.li t
i 

va négy fö.ldrajzi. eihelyezésü kerületi táb.l.á t, ame-

:j..yek mi.ndegyikéhez bi.zonyos számú megyét uta.lt, s 
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ennek megfel.e.l.oen a közigazgatás történetében .1.é

nyegében l849--ig szokás a megyéket i.gy csoportosi

tani. Az á.l.ta.1.u.nk vizsgált terü:let Szabolcs és Bi.

har vd.rmegye részeként a Ti.szántú.li kerül.ethez 

tartozott, me.lynek hivatalos székhe.lye Nagyvárad 

vo.lt. Debrecen azonban már rövi.dde.'1 ez átal.akul.ás 

után a Ti.szántúli Kerü.leti Táb.l.a, a Tartományi. Bi.z·

tosság és más kormányzati. szervek központja lett. 

Az 1770-es évekto.1 a szabad királyi. városok és sza

bad városok /itt: ha:jdú városok/ fö .. lérendel.t ki.rá-· 

.1.yi bi.ztosi intézményt a he.l.yi. önkormányzat mi.ndi.g 

s·~re.lmezte, ám ez az .1.848-ig fennmaradt közi.gazga

tási forma a történelmi fej.léídés szempontjábó.1 po

zi.tivan értékelhető /5/. 

E voltaképpen .1.azán kezelt kerületi közigazga

tást lényegesen komolyabbá és operativabbá kivánták 

tenni TI.József reformintézkedései, akinek eszménye 

az összmonarchia, mint egységá.l„lam vo.l t • .1.780. végén 

a Habsburg-.monarchi.a kor.1.átl.a.n uralkodójaként nem 

vo.lt teki.ntette.l. az egyes országok, tartományok ha

gyományai.ra, e.1.téréí sajátosságaira, és val.amennyi.t 

egyazon rend szerint igyekezett kormányozni. Közi

gazgatási i.ntézk.edéseinek többségét a fe'1világosu1.t 

abszo.1.utizmus hagyományos cé.lki.tüzéseibéíl ke.11 ma

gyaráznu.rik .• A kezdetet - mint a Habsburg-á.11.amba.n 
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szinte mi.ndig ·-· a .legfel.ső á.1-1.amhivatal.ok átszer

vezése jelentette, de már e1.ső, 1.782/8.'.3 .évi. reform

jában sor kerü1t a középszintü i.gazgatás szervei.

nek á tformá1-ására. A monarchia 1.8·-·20, történeti.1.eg 

ki.a.lakul.t terri.tóri.umát - amelyek addi.g csaknem 

autonóm igazgatással. rende.lkeztek 13 kerü.1.etbe 

vonta össze. A kerü.letek él.ére - az önkormányzat 

szervei.t, az un. rendi. választmányokat vagy ko.llégi.-

umokat fel.számolva - a fe.lsőbb szerveknek engedel.

meskedő tartományi kormányzatot vagy kormányzóságot 

/Landesregierung vagy guberni.um/ ál.litott. Az egyma

gában a.lapos fe.lbol.ygatást jel.entő 1782/83.évi köz-

igazgatási reformokon túlmenően Magyarországon még 

egyszer el.ő kel.lett venni az irányi.tás kérdését. 

Ugyanis hiába avatkozott bel.e az udvar mind erőtel.je

sebben a kance.l .. lári.a és a helytartótanács ügyint·ézé

sébe, a fe.lsőbb szervek törek.vései. rendre megtörtek 

a megyei. nemesség e1lenáLlásán. Ahhoz, hogy az ural-

kodó po.li.ti.káját val.óban sikeresnek tekinthesse, a 

nemesi. e1.1ená.11.ás e fő fészkiét ke.llett fel.számolnia, 

Ezt szo.lgálták az 1785/86.évi közigazgatási reformjai, 

mindeneke.lőtt megszüntetve a főispán tisztséget, az 

eddi.g a megyei. nemesség á.ltal. vá.lasztott al.i.spánokat 

pedi.g kinevezett á1 .. l
1

ami hivatalnokokká téve. Egyi.de

jül.eg az országot 1.0 /Erdélyt pedig további. 3/ köz-
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i.gazgatási l<:erületre osztották, ezek irányi.tását 

pedi.g kirá.lyi. bi.ztosokra bi.zták. 

A nagy átszervezés fe.lszámol.ta az ország ki.

vá.l tságo1 t egységeinek kül.öná.Llását is• Megszün t 

a hajdú városok önkormányzata, de a szabad királyi 

városok autonómiája i.s, s mindezeket a terü.leteket 

vagy saját al.ispán vezetésével. a megfele.lo kerü.let, 

vagy éppenséggel valame.l.y megye al.á rende:l ték /6/. 

Az 1785-to.l 1790-i.g fenná:llott kerü1etek közül 

a hozzájuk csatolt megyékke.1 7 szabadkerületekke1. és 

szabad királyi városokkal együtt a 7 .Nagyvárad-i. a 

következőket fog1.al.ta magában: Szabolcs, Bihar, Arad, 

Békés-°Csanád0-Csongrád vármegyéket, Debrecen és Sze

ged szabad királyi. városokat /7/. 

A második közi.gazgatási átszervezés nyomán Deb

recen öná.1.1.ó törvényhatósága megszünt,' s Bihar vár

megye alá rendelve a nagyváradi. kerü.leti fobi.ztos 

és a bihari alispán közvetlen irányi.tása a.lá kerü:lt 

1790-ig /8/. 

Bár az ország terü:letének hagyományos beosztá

sát e.lőször II. József a1.aki totta át, az é5 1785-ben 

é1.etbe lépett és !l.790-i.g érvényben vo.lt reformja 

sem tett többet, minthogy egyrészt a kicsiny megyé

ket egyesi.tette, másrészt a megyék és a központi 

kormány közé kerületek néven tartományszerü, több 
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megyét fel.öl.e.H:S tagozatot iktatott. IT.József ha-

l.á.la után a nemesi. e1-1-enállás egyik alapvető céi-

kitüzése e közigazgatási reform visszacsiná.l.ása 

vo.l.t, s ennek eredményeként 1.848/49-ig nagyjából. 

hel.yreá.1-1.t a kalapos kirá.l.y reformja e.l.őtti helyzet. 

A mi szempontunkbó.l .lényeges vá.1.tozást csak az je-

.len tett, hogy a 49 megye k.özt szerep.l.Ő Szabolcs és 

Bihar, va.lamint a 44 szabad királyi város k.özt sze-

replő Debrecen mell.é az .179.l:XXIX.t.c. az 5 szabad-

kerület egyikévé emel.te a hajdú városok önkormány-

zatát /9/ • 

. 1848-49-ben a forradalom és szabadságharc a 

Habsburg-bi.roda.l.om sok évszázados történetének mind-

addi.g legsúlyosabb megrázkódtatását hozta. A gazda-

sági-társadalmi fejl.ődés alapvető vál.tozások kik!ény-

szeritésére ösztönözte azokat a társadalmi erőket 

és önrendelkezésre törekvő elnyomott nemzeteket, ame-

.lyek a XVIII. század vége óta nyugtalani tották, s a 

reformkisér1.etek meg a terror váltogatására késztet-

ték a birodalomnak irányt szabó po1.i.tikusai t. 1.848-

49-ben lcét teendőben egyetértettek mindazok, akik 

vezető szerephez jutottak! a Habsburg-hata.1-om po.liti-

kájának meghatározásában: egyrészt a forradalmi erők. 

katonai. megsemmi.si.tésében és a megtor.lás, elrettentést 

szo1.gá.ló terror alka1-mazásában, másrészt a di.nasztia 
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hatalmának bi.ztosi.tásában a megszil.árdi.tott egysé
' 

gü bi.rodalom él.én./10/. 

Amikor 1850-ben a hazai és kül.földi közvéle-

mény hatására Haynaut levál.tották, s a katonai ön-

l<lényural.mat megszüntették, Magyarországon bevezet-

ték. a Bach-fé1-e hivatalnoki rendszert. Az abszol.ut-

i.sta kormányzat el.ső /'.l.8.50.évi/ közigazgatási re-

formja Debrecent néhány községgel. együtt el.szaki-

totta Bil1artól és Szabolccsal egyesi.tette, s a haj-

dú városok kerü1-etét úgyszintén Szabol.csba o.lvasz-

totta. Az i.gy áta . .lakitott Bi.hart azután kétfelé osz-

tottak Észak·-/másképp Alsó-/ Biharra 
, 
es Dé.1-/vagy 

Fel.ső-/ Biharra, me.lyek közt határu1- nagyjábó.1 a 

Berettyó szo.lgált. 

A második, .1854.évi közi.gazgatási. beosztás 

nemcsak az előbb Szabolcshoz csatolt bihari terüle-

teket adta vissza Észak.-Biharnak Debrecenne.1 együtt, 

hanem hozzácsato.lta a hajdú városokat, va:lamint Sza-

bolcs megyétől. az Eszl.ártól dél.re a Tisza és a hajdú 

városok közé eső terül.etet 1 va1.amint Acsádot és a 

ve.1.e összefüggő pusztákat /1.1/. 

Érdekes, hogy még a két világháború közötti ma-

gyar nacionali.sta közigazgatástörténeti szakirodalom 

i.s el.ismerte, hogy ~ közvé.lekedéssel e.·11.entétben a 

-Bach-rendszer J<;étszeri közi.gazgatási szabál.yozása 
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Erdé.lyt kivéve - nem vo1.t radi.ká.li.s s ál.tal.ában 

a viszonyok ke1.HS i.smeretéve.1. történt; a megtett 

intézkedések jók, de nem eléggé kimeritőek voltak. 

A mi vonatkozásunkban elsősorban a túl. népes me-

gyéket szétválasztó törekvés érvényesült /12/. 

A bel.ső ell.ená.lláson és még inkább a külső 

kudarc miatt megbukott Bach-rendszert 1.860 után az 

1.849 el.őtti po1.i.ti.kai. beosztás vál.totta f'e.1 1 sőt 

az 1849-ben elcsato.lt megy.ék, de még a Parti.um is 

vi.sszakerül.tek Magyarországhoz. Az a1-kotmányosság 

hel.yreál .. l.i.tása után a törvényhatóságok el.ső izben 

az 1870:XLTI.t.c. alapján rendeztettek. A Jász-Kun 

és Hajdú kerül.etek, a XVI. szepes.i város kerül.ete, 

a nagykikindai kerü.let a vármegyékkel. egyenrangú 

törvényhatóságok lettek és törvényhatósági. jogot 

kaptak Kecskemét, Nagyvárad, Versec, Gölnicbánya vá-

rosok i.s /l:J/ • 

A törvényhatóságok területét l876-ban újraren-

dezték, s ezután az ország terü.lete csak megy.ék.re és 

városi törvényhatóságok.ra oszlott. Minden törvényha-

tóság összef'üggő területet kapott, el.tüntek a két.la

ki kö,;s.égek. Az 11 .ll376 :XXXIII. törvény-cziJ<.k némely 

törv1ényha.tósé.g terü.l.eténe·k szabál.yozásáró.l 0és az ez-

ze.1 kapcso.·1atos intézkedésekről 11 kimondta: 

111.§ Az alább megnevezett megyék, kerületek, székek 
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;fennál.1.ott törvényhatóságok hel.yett a következő 
1 

megyék al.ak.ittatnak: 20. Hajdú.-megye. Ezt képezik: 

a./ Nán.ás, Dorogh, Böszörmény, Hadh.áz, Szobosz.1.ó 

és Vámbs-,P·ércs hajdú városok; 

b./ Szabo.lcs megy0éből Csege, Ba1maz-Ujváros, Tég-

1.ás, Egyek, Nádudva~, Püspök-Ladány, Szová t, 

Tetét.len és Föl.des községek; 

c ./ Bihar megyéből: Kaba, Mi.:ke.-Pércs és Sámson köz-

srége·.k. 

Székhel.ye: Debreczen. 

Sáp és Érkenéz szabolcsmegyei. községek Bihar megyé-· 

hez c:sato1tatnak. 

1 4.§ A Debreczen m.k.ir.város tulajdonához tartozó és 

ve.le terü.leti. összefüggésben á.l.ló, puszták, ugymi.nt: 

E.lep puszta a Kis- és Nagy-Á.1.omzuggal és a Kösély

szeggel, továbbá Ohát, Zán, Máta, Kis-Hegyes pusz

ták, valamint a nagyhegyesi, macsi, monostori, palla

gi és zeleméri. pusztarészek, végre Ebes, Szepes, 

Pacz, Fancsika, Bánk és Ha.láp puszták, Debreczen 

m.kir.város hatósága al.á he.lyeztetnek. 11 /14/ 

Utólag Hajdúl10z csatoltatott még Józsaszentgyörgy 

kertészközség is. /1877::r.t.c./ 

Az i .. lyen sze.1.1emben mega.lkotott megyerendezés 

végzetes csapás vo
0

.lt a raci.onál.i.s terü.leti. beosztás

ra. A mindössze 19 községből a1kotott Hajdú megyét 
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túl kicsi.nyre szabta, ho.lott a túl nagy Bihar és 

Szabolcs vármegye sokkal. nagyobb terül.etcsökkentést 

is ki.birt volna, s közérdek .lett vo.1.na a Debrecen 

f'e.lé gravitál.Ó részeknek /Derecske, Érmihá.lyf'al.va/ 

Hajd{ihoz csatol.ása. A törvényjavaslat képvi.selőhá

zi. tárgya.lása során többen kérték i.s Hajdú megye 

életképesebbé tételét, de Ti.sza Kálmán ell.enezte 

Bihar-ország további. megcsonki.tását. 1884-ig kisebb 

határkiigazi.tások vol.tak egyes megyék között, majd 

ezt követően a háború végéi.g a megyei. beosztás te.1.

jesen megmerevedett /15/. 

A tri.anoni békeszerződés megszüntette Magyaror

szágnak Ausztri.ával val.ó kapcsolatát, s egyben el.sza

kitotta területének majdnem kétharmad részét, melyet 

hat ország között osztott f'el. A vármegyék közül ali.g 

.10 maradt csonkitatl.anul, l.J tel.jesen el.veszett, 25 

kisebb-nagyobb mértékben megcsonk.ittatott, sokból 

csak egész je.lenték.telen terület maradt magyar uralom 

alatt. A törvényjogu városok közül .1.1 egészen, kettő

nek legnagyobb része e.lveszett /16/. 

Az országnak a tri.anoni békeszerződésben történt 

megcsonkitása újból kényszerül.eg f'e.lvetette a közi

gazgatási területrendezés kérdését, mell.ye.l. az 1923: 

xxxv.t.c. foglalkozott - az idei.gl.enesség reményében. 

Meghagyta Abaúj ·-Torna és Bihar vármegyéket, ame.1-yek 
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:r-emcsak kis népességüek lettek, hanem összes vasút-· 
1 

vona.laik, mint a kerék küllői, az e.lszakitott szék"-

he.lyben futottak össze, s igy1 a Magyarországná.1 ma-

radt terül.etüket Új székhelyükrő1 raci.onálisan igaz-

ga tni .. lehetetlen volt /17 / • 

A rt.világháború végén az Idei.glenes Nemzet-

gyü.1.éstől. kapott felhatalmazás alapján /1.944.decem-

ber 22./ az Ideiglenes Nemzeti Kormány röviddel az 

ország teljes fel.szabaditása után /l94.5.júli.us s./ 

már intézkedett egyes vármegyék közigazgatásáról 

"a törvényhatóságok terül.etének ál.talános rendezé-

séig, illetőleg a békeszerződés alapján esetleg 

történő ujabb rendezéséig." A 4.330/1945.M.E.szániú 

rendel.et továbbra .is meghagyta Bihar vármegyét Be-

rettyóújfalu székhe.Llyel, és a mai. Hajdú-Bihar me-

gye terü.letének közigazgatását il.letően csak némi 

arányosi.tásra és kisebb-nagyobb kiigazitásokra vál-

la.lkozott Hajdú, Bihar, Békés, Szabolcs és Heves 

vármegyék között. Bihar vármegye tovább apasztása 

azonban e.lőre jelezte a megye területének te.ljes 

szétosztását, hiszen a Hajdúbó.l kapott egyetlen 

nagyközs·ég ellenében 9 közs1ége Hajdűhoz, 9 pedig 

Hé1"éshez kerül.t. Hajdú vármegye ennyivel. gyarapo-

dott, mert a Szabo.lcsból jött két nagyközség fejében 

kettőt át ke.llett engedni. Hevesnek /18/. 
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Ezt a rendel.etet azonban akkor nem hajtották 1 

végre, mert a fenti. községek végleges átcsatol.ása 

csak 1950·-ben követk.ezett be. A 95.536/1945./IX.1./ 

B.M.sz. végrehajtási. utasitás ugyanis a terü.1-etszer·-· 

vezés ügyét e.1-eve későbbre, 1946. január 1.-re hal.asz-

totta, tekintettel a köze.llátássa.1 kapcso.1.atos be-

szolgá.ltatásokhoz füzodő érdekekre. De még a rende-· 

.1.et alapján i.s, valójában csak Hajdú vármegyében 

következett be vá1.tozás 1 amely megkapta a nyi.rségi. 

községe'k egy· részét. 

Ez a he.lyzet maradt fenn 1949 •december 3·-d.g 

amikor a 4.34.3/1949.M.T.sz. rendelet az egyes várme-

gyék nevét és területi beosztását megvá.ltoztatva a 

16.pontban elvileg megszüntette "Bihar vármegyét" 

és "Hajdú-Bihar megye" néven a két szomszédos tör-

vényhatóságot összevonta Debrecen székhe.11.ye.l. Egy-

úttal a korábban emli.tett 9 Bihar megyei. községet 

·és még Körösnagyharsány és Biharugra községeket e.1-

vi.l.eg Békiés megy;ébe csatolta át. A tényl.eges átszer-

vez 1és 1.950. ·tavaszán tört.ént. E 'kormányszi.ntü á.11.ás-

foglalást országosan az .5201/4/II.-1/1950 0 /I.29./.sz. 

bel.ügymini.szteri. rende.let hajtotta végre, mig Hajdú-

Bihar megye vonatkozásában március .1.2-én je.lent meg 
; 

i 
a Bel.ügymi.ni.sztéri.'um végrehajtási. utasítása 5201/Ll/ 

.II.-1/1.950.B.M.sz. alatt. Ennek megfe1.e.lően a két 
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•korábbi öná.1.1.ó vármegye 1.950.március 1.5-én egyet-
1 

.1-en megyében egyesül.t /19/. Az újdonsült, de - mi.-

k!ént .1-áthattuk - közigazgatástörténeti.1-eg cseppet 

sem mesterséges, hanem nagyon is régi. szükségsze-

rüség fe.lismerésében megszületett megyei törvény-

hatóság az al.aku.ló ünnepélyes tanácsülést 1950.jú-

nius 1.5·-„én tartotta /20/. 

,j 

l 
l 
! 
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TÁRGYALÁS 
' 
I. A gyógyszertári~~zat kialakulá~ának és 

1 
fejlő-

rozó társadalmi é~ gazdasági viszonyok vizs-

Egy város, egy megye gyógyszertárhálózatának 

fejlődése nem vizsgálható csupán szaktörténeti ada-

tok al.apján, hanem elengedhetet1.enül szükséges meg-

keresni., feltárni azokat a gazdasági., társadalmi a.la-

pokat i.s, amelyek a gyógyszerészet megjelenését, egy-

egy gyógyszertár létes.itését 1.ehetővé teszik. A gyógy-

szertárak .létesi.tésének igénye és .l.ehetősége szorosan 

összefügg az adott terül.et gazdasági., társadal.mi fej-

lettségével.. Ezért e kérdések részletes vizsgá.1.ata 

fel.tét.lenül. szükséges• 

Az ország városainak fejlődését vizsgálva a.l.i.g 

tal.á.lható még egy olyan város mi.nt Debrecen, amel.y 

királyi. kivá1tság.levé1le.1 el.nyerte a szabad királyi 

város jogát már a XIV.században, de ezt a jogot csak 

az 1.71.5 .évi országgyü.1.és cikkelyezte be, vi.szont az 

i.1.yen jog el.ismerése né.1.kül mégis é.lvezte mindazokat 

a kiváltságokat, amelyek a szabad kirá.lyi. városokhoz 

füződtek /2.1./. 

A kivál. tságokkal. é..lve a x:rv. -·XVI. század fo.lya-· 
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:tttán Debrecen az ország egyik 1.eggazdagabb városa 

lt A 
, , , t t, . . , , 11 . t, vo • z orszagos vasar ar· as.1. Jog, arumega. „ 1. a"'" 

si jog, vámmentességre vonatkozó jog, végrendel.ke-

zési. jog stb. mind hozzájárul.tak további gazdagodá·-

sához. Ezekkel. párhuzamosan egyre szé.lesedett a kéz-

müipari. termel.és, ame.lynek. biztonságát a céh kivált-

ság.leve.1.ek fokozták és kiterjesztették /22/. 

Debrecen' a Mohácsi v 0ész után há.rom r·észre sza-

kadt ország egyi.k városaJ"ént magárahagyottan á.11 t, 

mindhárom országrész ural ... kodójának adózva 0és mindhá-

romnak irányába lekötelezve, de éppen ezért bizonyos 

érte.lemben függetl.enül. fej.lődve. A török megszállás 

folyamán a város maga un.khász·-·birtok vo.lt, ame.ly a 

szu.ltán véde.lrne alatt á.11.t, szultáni. kiváltságl.evelek 

biztosi.tották jogait. A védel.emért nagy adót ke.llett 

fi.zetnie a szul.tán részére, mig egyidejül.eg "adommal" 

tartotta fenn magát a kirá.lyi Magyarország zsol.dos-

tábornokai előtt i.s /2.3/. 

A török hódi.tás idején nem szüntek meg Debrecen 

nemzetközi piaci. kapcso.latai.. Kereskedelmének hi.rne-

vét, gazdagságát a távolsági. kereskedelme, Németor-

szág, a török birodalom .és Lengyelország vásárai.t já-

ró hatalmas vál.1.al.kozó szel.1.emü tőzsérei. a.lapozták 

meg. A XVII.század v;égén fe.lá.l.litott postaá.Llomás 

már azt mutatja, hogy Debrecen immár nemcsak kereske-· 



- 20 -

'de.Imi, hanem tágabb érte1-emben vett forgalmi. cent
i 

rununá i.s kezdett vá.1-ni. /24/ • 

Köz.lekedésforga.1-mi he.1.yzete vi.zi utak szempont-

jábó.1. nem kedvezo. A Tisza azonban ni.nos o.lyan tá-

vo.lságban, hogy a rajta fo.lyó vizi szá.1.'U .. tás ne be-

fo.1.yáso.1.ta vo.1.na Debrecen keresk.ede.lmét. A csegei 

és a füredi révek nagyjából. egynapi utta.1 e.1.érhetok 

voltak, ráadásul végig Debrecen bi.rtokai.n haladva. 

A Máramarosbó.1. és Beregbo.1. származó sószá.1 . .1.itás az 

a1.apja Debrecen hatalmas sókereskedésének a XVI.I. 

század uto.lsó és a XVI.I.:I. század el.so évtizedeiben 

/25/. A város vásártartási joga körzeti piacszervezo 

'funkcjójánál. fogva gazdag bevételi forrást bi.ztosi

tott. Az egész Alf'Öl.dön hi.ressé váltak a debreceni 

vásárok. Az 1.405.évi. két országos vásárt 1.701-ben 

már nyol.cra emelték, majd 1717-ben csökkentették 

négyre /26/. A négy országos vásár évente hatvan na-

pot vett igénybe. Debrecenben régtol. fogva kü.lso és 

bel.so vásártérrol tudunk. A kiilso vásárteret - ami 

a város árkán kivül„ a mai Kisá.1..lomás környékén te-

rül t el ·- a XVIII. század végéi.g csak. nyáron használ-

ták. A t 0é.li kirakodóvásárokat a város főutcáinak ki-

je1ö.lt részein tartották. A központ a Piac utca volt. 

Ez volt a hel.ye a ~eti. piacnak. j_s /27/. Itt létesü1--

tek Debrecen gyógyszertárai. i.s. 
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A debreceni. i.par egyes ágazatainak kialakul.á-
1 

sát el.sősorban a .lakosság ebbe bel.eértve a piaci. 

fe.lvevő körzet lakosságát szükségletei., va.lamint 

a rende.lkezésre ál.:ló nyersanyag mennyi.sége és minő-

sége határozta meg. Debrecen felvevő piaca zömmel 

paraszt népességre támaszkodott /28/. A debreceni 

iparosoknak azonban mintegy 60 %-·a tekintélyes me

zőgazda.sági alappal. rendelkezett, ameI.y megszabta 

i.pari tevékeil.ységük.et. Valóságban kettős é.letet él.-· 

tek, ame.lyből az következik, hogy esetenk;ént ho.1. 

egyik, hol. mási.k irányba téri tette őket egyéni. érde

ke.l tségük vagy a termelés konjuktúrája /29/. A klasz-

szi.kus debreceniiparágak legtöbbje a mezőgazdaságból 

kikerül.ő nyersanyagok feldol.gozására special.i.zálódott 

/bőr, hús, gabona, szaru, szőr/ vagy a mezőgazdaság 

e.11.átásáu szolgálta /kovácsok, kerékgyártók, kötél.ve

rők, stb./. A fej.lettebb polgári. i.gények kie.légi.t 0ését 

a XVIII. század másodi.k felétől. meghonosodó kisebb 

iparágak segi tették /JO/. 

Debrecennek történetileg ki.a.lak:ult a XIX. század 

végén 94.3 km2 ki ter jedésü nagy ha tárterül.ete vo.1. t. 

A határ nyugat-·kelet irányban e.lnyúl.t téglaf'ormájú, 

hossza háromszor nagyobb mint észak-déli. kiterjedése. 

A város gazdasági é.lete az agrárterme1.ésen nyugodott, 

de a város saját határán fo.lytatott mezőgazdasági. 



,termelése - a húse.1„1.á tást ki.véve - a xv:rr. század 

végétő.l egészen a X:IX. század e.1.ső harmadái.g soha

sem vo.l t o.lyan méretü 1 amely képes l.ett vo.lna a 

város népét a több napi. járófö1.det magában fog.la

.ló környék fe.lhozatal.a né1.kü1 e1.1átni. A .lakosság 

szé.1.esebb köre ugyani.s csak az öne.11.átás mértékéig 

foglalkozott mind a földmüve.lésse.1. 1 mind az á.Llat

tenyésztésse.1 /31/ • 

Debrecen el.ső gyógyszertárának a.lapitását a 

város gazdasági. fel.lendülése e.lőzte meg. A gyógy

szertárat a város alapi.totta, ame.ly má.r .1700-ban 

fenná.1.lott. Az á11andó járványok miatt maga az ud

var is sürget te a 11várbsi 11 , azaz n.yi.1.vános pati.kák. 

fel.á.1.1.i tását, de a városok maguk i.s szi vesen á.11.i.

tottak fe.1 patikákat, mert az igen jö.vede.lmező .vá.1-

1.alkozás vo.l t /32/ • A város a gyógyszertárbó1. 1725-

ben 628 1 1744-ben .'L.980, 1759-·ben 1344 és 1768-ban 

1.040, -Ft bevéte.lt számol.t e.1. Ezek tekintélyes ösz

szegnek bizonyu.ltak., hiszen a város összes bevéte

lének 1,9-4,9 %·-át tették ki. /33/, 

A három hatalmi érdekszféra talá.1kozásáná1 e.1-

helyezkedő város népessége a XV.I. -XVI:I, század során 

jelentősen fe.lduzzadt, ugyani.s a közvet.l.en környék 

elpusztult falvai.nak .lakossága itt keresett menedé

ket. A XVI,-XVII.század fordulóján a népességszám 
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12-.13 ezer. A népességi. vi.szonyok alakulását vi.zs-

gál.va a XVIII.század elején Debrecen 19-23 ezer 

fonyi. összlakosságával., sőt még II.József által el.-

rendelt népszámlálás idején i.s az ország .legnépe-

sebb városa. A .lakosság .l.é.lekszáma 1784-85-ben 

28.5.51 vol.t /34/. A városban ekkor m{,r kiét gyógy-

szertár müködött. A lé.lekszám 1849-i.g 48-51 ezer-

re növekszik, a gyógyszertárak száma pedig hétre. 

A XIX. század végéig még egy gyógyszertár eri.gálá-

sára kerül. sor. 

Debrecen a XVTII. század folyamán az ál.Iami.gaz-

gatás egyi.k központi fekvésü székhelyévé i.s vál.t. 

Az államigazgatás apparátusa egymás után épi.tette 

ki. a decentral.izált szerveket, s a Ti.sza-.vi.c:1éken 

Debrecent je.lö.lte ki az á.llami. hivata.lok telephe.lyé-

ül. /35/. 

A város fellendülésének ki.induló szakasza te-

hát a XIV.századhoz füzodik, s attól. kezdve fokoza-

tosan emelkedik. A felfelé i.ve.16 gazdagodás, po.li.ti.-

kai. tekintély a XVII. század végén el.érte a fe j.lodés 

csúcsát, s egy i.doben e fokon maradva a XVITI. szá-

zad közepe után hanyatl.ani kezdett /36/. 

Debrecen nemze'tközi kereskedelmének forgalom 

szálai. a XVITI. században széthullottak. A Mária Te-

rézia korabe.li. gazdaságpo.litika nem tette .lehetővé 
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a szabad külkereskede1.em régi útjai.nak további fenn
! 

tartását, s emiatt Debrecen kapcso1atai. inkább az 

osztrák örökös tartományokka1. épültek ki és jófor-

mán csak arra szori.tkoztak. Más ál.lamokkal. való áru-

forga.lom i.s fennmaradt 1 de az i.lyen kapcso.1.at nem 

érte e.1 a XVTI. század el.éítti. forgal.om arányát /37 /. 

Minéíségi1eg áta1akult a po.1.gárság k.ereskedelme és 

a feldo.lgozó kézmüipar he.lyére .lépett a nyersanyag 

eladása, ame1.y természetesen inkább az agrár f'ej1.éí·-

dés tényezéíira hatott kedvezően, mint az ipari. é.let-

re /JS/. 

Debrecenben a városi vagy vá.11.alkozásszerü i.pa-

ri. üzemek /Város.i Nyomda 1 sal.étromgyártás 1 serf'éízés, 

tégla- és cserépgyártás, gőzmalom, pokróc-gyártás/ 

bár a városgazdálkodás 1 a város kulturá.li.s arcu.la ta 

szempontjából je.lentosek voltak, de magát a céhes 

.ipart közvet.lenü.1 nem befo.lyáso.lták. Miközben kezd-

tek kia.lakulni. a kapi ta.lizmus je.len1.étét reprezen-

tá.ló üzemek, még megmaradt egy tekintélyes számú és 

stabi.1 céhes iparos réteg 1 bár sokakbó.1 ekkor már 

jómódú parasztgazdák vagy kereskedők lettek /39/. 

Az .1848-as polgári í'orradalom nem hozott gyöke-

res vá.1.tozást az i.par szerkezettében, n•émi„1-eg korsze-

rüsi.tve 1 de meghagyta a céhrendszert /40/ • A keres-

kede.lem a XIX.században vá.lt ismét erote1.jesebbé 
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.,. a tők,és fejl.ődés útján meggazdagodott és ki.szé- , 

.1.esedett há.1.ózatta.1. bi.ró k.eres'kedőcsal.ádok. r.év0én -

a nyugattal kiépitett kereskedelmi kapcso.l.at, de 

kelet termék.ei már nem közvet:lenül jutottak a deb-

receni. piacra /4.1/ • 

A XX.század e.lső évti.zedei.ben kiépültek a gyá-

rak, koncentrál.ódott a tőke és bővü.1.t a terme.lés 

vol.umene, mindez mégsem ol.yan mértékben, mint aho-

gyan a .1ehetőségek a1apján várható l.ett volna. Lé-

nyegében a mezőgazdasági i.par ágazatai bontakoztak 

ki. /42/. A felszabadul.ás e1.őtt Debrecen tehát a 

ki.smértékü nagyipar mel.lett a kisi.pari. termel.és túl-

súlyát hordozó mezőgazdasági. város vo1t /4.3/. A vá-

ros 1.é.1.ekszáma ál .. 1andóan növekedett. 1900-ban 75.006, 

.1910-ben 92. 729 fő volt. A gyógyszertárak. száma .1910-

ben már .12, 1945-ig pedi.g 22-re eme.lkedett. 

Debre'cen gyógyszertári hál.ózatának ki.a.laku1.á-

sát a gazdasági fejlődés igényei. határozták meg. A 

város gazdasági. fejlettsége egyben bi.ztosi.téka i.s 

vol.t a gyógyszertár jövede.lmezőségének és a gyógy-

szer.ész megélhetésének. A gyógyszertárak számának 

növeked·ése összefügg.ésbe hozható a gazdasági fej-

lettségen kivül egyrészt a lakosság számának emel-

kedésével, másrészt Debrecen vonzáskörzetével, va-

.lamint az i.tt tartott népes vásárokkal is. Ez utób-
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bi.ak helye a patikák. területi e.lhelyezkedését i.s 

nagymértékben meghatározta. 

2./ A gyógyszertári hálózat kialakulása az egész-

ségügyi vi~zonyok függvényében 

Debrecen város gazdasági és társadalmi é.leté-

nek ki.bontakozásáva.1 párhuzamosan ki.a.1.aku.lóban vol.-

tak. az egészségügy kezdet.leges szervezeti. formái is. 

A XV. századtól k.e1<dődően több debreceni po.1.gár fi.a 

külfö.ldi. egyetemen tanult. Fel.tételezhető, hogy az 

orvostudományi kutatás akkori fokához mérten fej-

lett krakkói., vagy páduai esetleg a bécsi egyetem 

hallgatói. sorában o.lyan debreceni személyek is vo.1.

tak, akik később Debrecenben, mint orvosok helyez-

kedtek el. Hazánk. egyik .legrégi.bb i.smert szegény-

gondozó házát, a debreceni Ispotá.lyt 1529-ben a.la-

pitották., Boncz Lászl.ó debreceni po.l.gár kezdeménye-

zésére. Az ispotály megszervezése fel.tételezi ,hogy 

orvosi el1.á tásnak i.s 1.ennie ke.11.ett a városban /44/. 

A fennmaradt tanácsi jegyzőkönyvek a XVI. 
, 
•es 

XV.II.századból. azonban még alig szólnak az egészség-

ügyről.. Egy .és más vonatkozásban orvosasszonyokat 

és borhé.lyokat ern.1.egetnek. A városi tanács még 

.17.35-ben i.s tilt a1 gyógyitástól egy Varga Mihályné 

nevü 11 orvosasszonyt", pedi.g ekkor már van orvosa 
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A borbélyok Debrecenben már 158.J-ban céhek-
! 

be tömörültek. A .legrégi.bb borbélysebészi. céh1.e-

ve.lünk a Bátori. Zsi.gmond ál.tal 158.J-ban megerosi-

tett debreceni. céhszabá.lyok: "a Debreczeni Borhé.ly 

Atyafiságnak vagy czéhnek rendszabási", amelyet 

1725-·ben megúji.tottak /46/. 

A város.i tanács a borbé.lyok számát 8-9-ben 

á.1.lapi.totta meg, mely létszámhoz szigorúan ragasz-

kodtak •. 1772-ben Csokonai Vitéz József a po.lgárok 

és a céhbe való felvételéért fo.lyamodott "a város.i 

Tanács, a czélm1este1 .... ek mf~gha.1.lgatása után azt V·é-

gezte, hogy miután 1725-dik évben a Tanács á.1. ta.1 

ki.adott rendszabá:ly kiJenczre szabta a borbél.yok 

számát, s annak. szapor·i.tása a Tanács tetsz 1ésére 

hagyatott; ez maradjon, s várjon az instáns, mig 

valame.lyi.k borbély meghal .• 11 /47 / 

"1'574-ben "Knopp András - n.eve után i.té.lve, 

idegen származású - medikus /orvos/ ajánlotta ma-

gát a város társaságába /i.n corsortium oppidi/ ve-

.lünk együtt va.l.ó 1.akásra és erejéhez képest mi.n·-

den közterhek viselésére. 11 Befogadták a város .1.a-

kosai köz.é /33 d·énár lefizet,ése után/, de ez nem 

jel.entette a város hivatal.cs orvosává fogadását 

i.s. Csak magánorvos 1.ehetett /48/. 

Az elso tanult orvosdoktorok a koll.égi.um hi.-
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res pr•édikátorai., professzorai. voltak, akik. kü.l.fö.1-
, ' 
di akadémiákon - egyetemeken pár évig orvosi. tudo-

mányokat i.s ha.l.lgattak. A gyógyi.tás nál.uk csak mel.-

.lékf' og.la.l.kozás vo.l t • 

A debreceni. tanács a ko.l . .légium hi.stori.a pro-

fesszorá t, Ki.rá.ly Istvánt .1.696-ban Ha.l .. léba küldi. az 

orvosi. tudományok e.lsajáti.tására •. 1697-ben megszer-

zi orvosdoktori dipl.omáját, majd Debrecenben el.fog-

.la.lja ismét a tanári. széke't. Doktori. minősítésének 

gyakorl.ati. alkalmazásáról i.rásos feljegyzés nem ma-· 

radt /49/. 

A kollégium 1700.évben Huszti. István orvostu-

dort hi.vta meg a bö.lcse.let és természettan tanárá-

nak /50/ • Huszti debreceni születésü volt• Ha.Lléban 

1 n ,, ki 
szerzett orvosdoktori ok.1.eve.let. 0 az elso, a ·. "a 

város orvosa" nevet vise.ltb. Weszprémi István "Medi.-

c.i.nae doctor et physi.cus .1.i.berae regiaeque Civi.tatis 

Debrecen ordinarius 11 -nak neve'zi. /5.1/ • A városnak ek-

kor mé.r van gyógyszertára i:S. Huszti, mint vá:::-osi 

tisztiorvos' 1704-:i:g szerepe.l a városi számadásban. 

A város első tisztiorvosa egyben a kol.légium fi.1.o-

zófi.a ·és természet tan tanára is volt. Az 5t követ5 

tiszti.orvosok vi.szont má"r nem. A ti.sztiorvos és a 

ko.1.1.égium orvostaná:ilai. személyükben el.különülnek, 

bár a kornak megfe.1.elően a tudományosan képzett or-
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vos egyutta.1. természet tudós i.s vo l.t. 

A kollégium orvostanárai közül ki. ke.1.1- eme.1-

ni Hatva.ni Istvánt /1718·-.1786/, akinek munkája 

nagy-mértékben el.ősegitette Debrecen egész i.skola

ku.'l turájának, müvel.ődésügyének és tudományos ar

culatának a f'elvi.lágosodá.s szel.1.emében va1.ó el.ő

reha.J.adásá t /52/. A debreceni koJ.Iégit.unban iskola

orvosi teendőket i.s végzett, .1755-ben pedig isko

.lakórházat .J.étesi.tett. Kezdeményezésére a.'lakult 

meg 1772·-·ben a koJ.légium számadásától külön veze

tett "betegek pénztár~" /cassa inf'irmorum/, amely

ből. f'i.zették a beteg tanulók ápolási. költségeit, 

a gyógyszereket, sőt még segé.lyt i.s bi.ztositottak 

részükre /5.3/. 

A ko.1-légiumból. áradó intenziv természettudo

mányi érdekl.ődés a kollégium f'al.ain túl i.s kifej

tette hatását és meglepő az a tudományos sze.1.lem, 

ame.ly a XVIII. század u to.'lsó negyedében a városi. 

orvosok kör0ében ura.lkodott • Egymásután olyan tisz

ti.orvosai vannak Debrecennek, akik tudományos kép

zettségükkel nemcsak országos, hanem világirodal

mi. viszonylatban is elsőrangut alkottak /54/. Hat

vani. István és városi ti.szti.orvos kartársai Csapó 

József' és Weszpr·émi. István i.s je.lentős irodalmi 

tevékenységet folytattak. Többnyire theo.lógi.ai. mü-
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yek fordi.tásával kezdték, majd orvosi, természettu-
1 

dományi. könyveket i.rtak és forditottak., sőt Weszprémi 

még a kö1 tészettel is próbálkozott /5.5/ • 

A xVIII. százade.l.e ji állapotokra azonban még 

je.l.1.emző, hogy a debreceni. magistr a tus nem tartotta 

káros mulasztásnak, ha időközönilléni; évekig betö.ltet-

.len vo.1.t a városi. orvosi hivatal. Igy Huszti után 

csak ti.z év múlva ál.1i.t a város orvost a t.isztikar-· 

ba, 17·15.-ben Fáber Fü.löp személyében /56/ • Tlyen 

hosszú megszaki.tás a tisztiorvosi á.1.1.ás betöl.tésé-

né.1. Debrecen történetében a későbbiekben nem fordu.1 

Az .l72J-ban felá.'l.litott magyar kirá.lyi. he.lytar-

tótanács 1752-ben ki.adott rendelkezés érte.lmében 

minden megyében és minden városban közkö1.tségen or-

vost kell. alka.lmazni. A rendelkezést több megye nem 

hajtotta végre /57/. Debrecenben ekkor már két tisz-

ti.orvos vo.l.t, Buzinkay György és Weszprémi István. 

Kevéssel később a magángyakor.latot folytató orvosok 

száma i.s szaporodik /58/. 

A tisztiorvosok fel.adatai kezdettől fogva meg-

határozott vol.t. 1.714-ben a városi. év'könyvben a kö-

vetkező á.l.1.: "a ti.szti. orvos, mi.ndent a város gyógy-

szertárábó.1 vegyen~ semmi. gyógyszert magáéból. ne ad-

jon; a városi e.1.ö.ljáróság hi.re nélkül vidékre el ne 
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·távozzék, A gyógyszertárra szorosan f'e.lügye1jen, 

orvosok 0és gyógyszerészek között jó egyetértés le-· 

gyen s egymást ne kisebbitsék, A betegeket tú1 a 

rendén ne taxá.lják a ti.szti. orvosok és érjék be 

évi. f'izetésökkel," /59/ 

A város ti.sztiorvosai jelentős f'e.ladatokat 

.láttak e.1 az i.dőszakonk.ént f'e.llépő járványok el.leni. 

védekezésben, A járványok közül népességpusztitó 

hatásával három emel.kedik ki.: az 1709-1.0, és az 

.17.39,évi pestis, valamint az 1831,évi kol.era, Az 

.1709-·.10,évi. pesti.sben megha.ltak száma 4000 körül 

]_ehetett /össznépesség 20-25 %-a/, mi.g .17.39-40-ben 

7893-an /a vá.ros össznépességének 32,9 %-a/, A pes-

tis pusztitásának nagyságát azzal a korabeli. jelen-

tésse.1. i.s jel.1.emezni .1.ehet, amely szerint a város 

majd 3800 háza közül csak 14.1.-ben nem vo1.t 11
,,, sem-

mi. i.nf'eotus beteg vagy hal.ott, 11 /60/ A város a jár-

vb.nyok e.11.eni v'édelcez,és megszervez0ésére egés-zs,égügyi 

bi.zottságot a.laki.tott, ame.1.ynek vezetője a városi 

ti.sztiorvos vo1.t, Munkáját orvosok, seborvosok segi.-

tették /61/, 

Az 1.831.,évi kolerajárványban a város népességé-

nek köze1 5%·-a pusztult el., A puszti.tás ki.sebb mé-

retü vo1.t, mint a XVIIT, századi. járványoké, mégis 

- nagy rémületet keltett, hi.szen a betegség nagy szen-
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vedésse.1 járt együtt /62/. A ko1.erajárvány i.dején 

a városi. tanács hirdetéseket adott ki, ame.ly alap

ján szabályozták a .lakosság magatartását és tenni.

valóját. A hi.rdetések tartalmazták, hogy mi.t ke.11 

tenni. az orvos megérkezéséi.g a betegge.1, mi.1.yen 

gyógyszert ke.11 beadni 11 ••• a me.lyet minden Pa ti.ká

ba a kiadott utasitás szerént kaphat akárki." /6.3/ 

A városban ekkor már hat gyógyszertár működött. 

A ko1erajárványok pusztitásai.t ekkor már ösz

szefüggésbe hozták a rossz vize11átással és ezért 

1837-ben a város vezetősége megfúratja az el.ső árté

zi. kutat. Az 1831-es kol.erajárvány idején a város 

először 6, majd 12 ágyas ideig.lenes kórházakat ál.li.

tott fel. Az ágyszámot 1.842-ben 40-re, 1884-ben 72-

re emelték. A kórház közegészségügyi. viszonyai. rend

kivü.l rosszak voltak /nem vol.t fertőtl.enitő he.lyi.sé

ge, fürdőszobája, a halottas kamrája a kórterem mel.-

1.ett vol.t, stb./• Ezen türhetetl.en ál..lapot megszün

tetése érdekében a Törvényhatósági. Bizottság 6.1/ 

3977-1.891.Ekgy. határozatával. bi.ztos.itja az Új kór

ház épitésének költségét •. 1893·-·ban már át is adják 

a modern pavilon rendszerű épületekkel. rendel.kezö 

közkórházat /64/ • A városi. kórház e.lső főorvosa 

dr.Ujfalussy József vo.lt /65Y. Ekkor a városban már 

nyolc gyógyszertár működik, ame.lyek felvá.ltva látják 
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e.1. a kórházat a szükséges gyógyszerrel /66/. 1842-·, 

ben a„1.'ka lmazz,a a városi. taná.cs az e.l.sö városi bá-, 

bát /67/. 

A város közegészségügyének javu.1.ását segitette 

e.1.Ö a XX. század e.lején a viz·-· 'és csatorr1ahál.ózat ki.-

0ép.i.t 0ése, az utcák kövez,ése. Ezen i.nt 1ézk.ed0ések csak 

a városközpontot érintették. A város többi Dészén 

ezek az előnyök nem érvényesül.tek., mive1 a fö.ldbe 

ásott házak százai.ban pusztitott a TBC és szedte ál-

dozatai t a ti.fusz /68/. A gyógyszertárak szárr..a :19.1.4-

re már 1.6·-ra növekedett, viszont ezek szintén a vá-

rosközpontban helyezkedtek el .• 

A Tanácsköztársaság .1.919·-hen a fenti állapoto-

kon a.kart gyökeresen vá.ltoztatni. Bevezették a köte-

lező, minden munkásra ki terjedő betegség- és ba.leset-

re szól.Ó biztositást /69/ • A he.lybeli d.irektórium 

bi.ztositotta az ingyenes orvosi el.1.átást, va.lami.nt 

a mentőszállitást a szegénysorsú betegek részére' /70/. 

Az egyetem szülészeti. és nőgyógyászati k.linika orvo-

sai i.ngyenes szakorvosi segitséget ajánlottak fe.l a 

város egész területére /71/ • 1919 .ápri .. li.s 1.5-én meg

a.lakul t a ti.z tagú orvosi Di.rektóriu1n. Javaslatukban 

szerepe1.t a munkáskórházak létesi.tése, az orvosi állá-

sok pá.lyázat útján raló betöltése ·és az egészségügyi 

állapotnak a kizsákmányo.lt néposztá.ly érdekében tör-
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téno javi.tása /72/. Céljaikat megva.lósi tani nem tud-

ták, mive.1 Románia katonai intervenci.ója nyomán ha-

ta.1omra jutott e.1.1enf'orradalmi. rendszer az alig egy 

hónapig fenná1.1.ott pro.1etárhata.1-mat .1everte /73/. 

A szociális ellátás hiánya elosegitette a város 

szegényebb rétegeinek /mezogazdasági. cse.1édek, pro.1e

tárok/ közegészségügyi. e1maradottság miatti megbete-

gedését, i.·11. pusztu1ását. Rendkívül magas a TBC·-·Sek 

száma, csökken az é.lveszületettek száma és no a cse

csemohalandóság. Nem sokat segit a fenná11ó bajokon 

az :1927-ben megszervezett Tüdobeteggondozó Intézet, az 

1929-ben átadott Szü1ootthon, i.11.Csecsemo·- és Gyer·

mekkórház. A nagy hal.andóságra va.1ó tekintette1 az 

191.5-ben 1.étrehozott Stefániai Szövetségbo.1 kialakul 

1940-ben a Debreceni Egészségvédelmi Fiókszövetség, 

ame1.ynek munkaprogramjában a népbetegségek el .. 1eni. vé-· 

dekezés i.s szerepel. /74/. Az egészségügyi. el.látás i·

lyen színvonala me.L1ett 1940-ben 22 gyógyszertár mü-

ködött. 

Összefoglalva megállapítható, hogy Debrecen po.1-

gársága határozottan szem elott tartotta saját kultu-

rál.i.s emelkedésének l<övete.lményei.t és. a rende1kezésre 

á.1.1ó anyagi. bázi.sra .támaszkodva, a kornak megfe:le.lo 

szinten, az egészségügyi. viszonyok fej1esztéséve.l is 

~foglalkozott. A városi ti.sztiorvosi teendok e1.1átására 
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minden i.doben kivál.ó orvosokat al.kalmazott. A jár

ványok el„1.eni k:üzde.lem, a közegészségügyi. vi.szonyok 

f'ejlesztése elosegi.tette a gyógyszertári. hál.ózat ki.

a.1.aku.1.ását és f'ej.'lÖd•és·ét. 

3./ !!, gyógysze;i::tárak f'elállitásának, :!:_:::_rüJ.eti elll.e

lyezkedé_~;ének és J.2~;:~onyának vizsgála:!:_!:!. 

Az egészségügyi e.11.átás adott szi.nvona.lának .is

merete nagy vonásai.ban mi.ndenkor hü képet veti.t e1.énk 

a vizsgált időszak emberének mind szel.lemi„ mind anya

gi. he.lyzetéro.l. Ami.kor már i.gényli. a tudományos orvos-

1.ás segítségét - a javasasszony helyett panaszaival 

az orvoshoz f'ordul - szel.l.emi. f'ej.lodése következtében 

szaki.tani. tud a babonás vakság vezérel.te sze1.lemi. ma

radisággal; amikor pedi.g él. i.s az orvos á.1.tal. javasol.t 

gyógyi.tó szerekkel, ez azt je.lz.i.: munkája eredményével. 

- jóllehet esetenként töbh<é·-kevésbé megterhe.lonek érez

ve az •érte járó fizets 0éget - v.i.se.1.n.i k·épes orvos.1.ásá

nak arryag.i terhei.t /75/. 

Debrecen ezen f'ej.lodési f'olyamaton már a XVII. 

század végén és a XVIII. század .legelején átjutott. 

Zo1.tai. szerint 1690 után már van orvosa, patikusa Deb

recennek, bár sem közel.ebbi dátumot, sem tántpontot 

nem em1.i.t /76/. Rothschnek V .E. szerint az e.lso gyógy

szertárat 1670. vagy 1680.év körül állította f'el a 

város /77 /. A gyógyszertár alapi tásának e1.ofel.téte1.e, 
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1!-ogy a helységben állandóan letelepedett orvos tar..! 

tózkodjon, mert orvos nélkül. a gyógyszertárnak nincs 

.'létjogosu.ltsága. Benk.Ö F. kutatásai szerint a városi 

tanács jegyzőkönyvében /un.Protocolon/ 1.696.május 

.5-én i.rták be, hogy "Huszti ::i:stván Medicinae Doctor 

Erdélybü.l küldött .1.evelet, me.lyben magát városunk-

ban Új esztendőre val.ó jövetelre s l.aká sra resol-

vá.lva o.lvastati.k. 11 Huszti letelepedett Debrecenben, 

mert már .1701.ápri.lisi bejegyzéssel. a tanácsi jegy-

zökönyvben ez ál..l: "Patika instructiójára Doctor 

Huszti. István installálta tik. 11 /78/ 

Komoróczy szerint a városigazgatás hatásköre 

az é:I.etnek csaknem minden ágazatában érvényesü.1.t, 

igy többek között az egészségügyi. szolgálat terén is. 

Mindezek az ágazatok a szenátus kezében futottak ösz-

sze, amely he.lyi. vonatkozásban a városi. önkormányza-

tot testesi tette meg /79/. A szenátus irányi.tása 

al.att á.11.ó hivatali apparátus végrehajtó szolgá.la-

tát az un. "subalternus 11 ti.sztviselők látták el. 

Tlyen ti.sztviselők voltak a pati.kafe:lügye.lők is, aki-

ket a városi jegyzőkönyv a1apján első i.zben 1700. ja-· 

nuárjában vá.1.asztottak Monori István, Orm6s Mihály 

és Ajta.i. András személyében. A gyógyszertár i.nspek-

torátus 1700-1771.-ig á.llott fenn, ugyanis a városi 

patika 1771.-·ben magánkézbe kerü.lt - Kazay Sámue.l 
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m,egvette _, s ezá.ltal a tisztség érte1mét vesztette , 

és megszünt. A patikaf'e.lügye.l.ok /inspectores apo,-

thecae/ müködése e1.sősorban a gyógyszertár pénzke-

l ' ' ' ' b ' ' t . dt ,_, F ze. esere es gyogyszer eszerzesere erJe "-'-·• e-

1.adatuk. közé tartozott a gyógyszertár botanikus 

kertjére való f'elügye.let is, aho1. gyógynövényeket 

terme1tek. Benkő F. szerint i.1yen formában patika-

inspektort hazánkban csak Debrecenben alkalmaztak., 

mive.l sem Kállay István - aki a bécsi kamarai .le-

vé.1 tár anyagára támaszkodva megirta a szabad ki.rá-

lyi városai.tik gazdá.1.kodását és patikaf'e1ügye.loket 

sehol sem eml.i t - sem gyógyszerész-történészeink 

a városi. patikák i.lyen rendszerü f'e1ügyeletét nem 

ismerik /So/. 

A fent.i. tények alapján vonja .le Be:riko azt a 

következtet,ést, hogy Debrecenben "1700-ban a pati.-

ka már f'enná.11.ott", amelyet a város a.lapitott. A 

gyógyszertár neve 11 Város.i Patika" vagy "Apotheca 

Li.berae Regiaeque Ci.vita ti.s Debreczinensi s 11 vol.t. 

Az "Arany Angya.l. 11 név csak később, a következő szá-

zadban ragadt rá /81/. 1719-ben a városi. patikát 

tüzvész puszti totta el. "• •• 1753-ban' a Piacnak ne-

vezett t,éren a város közkölts,ég,én új gyógyszertárat 

épitettek." irta Weszprém.i. a Succintában. A gyógy-

szertárat a város á.lta.l fizetett gondnok /provi.sor/ 
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keze.lte, aki szalr..kiépzett gyógyszerész volt. 

A kirá.lyi biztosi intézmény .létrehozásával. 

1.770-ben Br. Vécsey József kerü.1. Debrecenbe. A vá-

ros gazdálkodását felülvizsgálta, kül.önös tekin

tettel. a kiadások indoko.l tságára és sürgette a 

fe.lha1mozódott künnloevoségek miatt hasznot már 

nem hajtó gyógyszertár eladását. A gyógyszertárat 

1771-ben Kazay Sámue.l vette meg, aki. 17.5.5-to.1 pro

vizora vol.t a patikának. A véte.l t Br. V-écsey halála 

után kinevezett gróf Forgách Miklós ki.rályi. biztos 

csak 177.'.3-ban hagyta jóvá. Kazay a gyógyszertárat 

fi.áva1., Kazay Józseffel. együtt vezette. Mivel. Kazay 

a gyógyszertár.ért fi.zetendo 15.000 forintot nem fi.

zette ki, a gyógyszertár a városra szál.lott vissza, 

majd 1795-ben a város Ördögh István nagyváradi. gyógy

szerésznek árverés útján eladta. /83/ 

Debrecen e.lső gyógyszertára városi. tulajdonú 

volt. A gyógyszertár fe.lett a tulajdonosi. jogokat a 

város gyakorol.ta, bi.ztos.itva fenntartásához és üze

mel.tetéséhez szükséges anyagi feltételeket, kezel.te

téséhez szakképzett gyógyszerészeket, provizorokat. 

A gyógyszertár eladásáva.l. megszünt a város tulajdon·

joga a gyógyszertár fe.lett, s ezen i.doponttó.l kezdo

doen tulajdonjogot nyert gyógyszerész a gyógyszertár 

tulajdonosa. A gyógyszertár helye a város központjá-



- .39 ·-

J;ian, a Szent Anna utca /ma Béke útja/ és Piac utca, 

/ma Vörös Hadsereg útja/ kereszteződésében, a Piac 

utca 50.sz.alatt vol.t. A városrendezés miatt 1.976-

ban megszüntették a gyógyszertárat, magát az épü

.letet .le i.s bontották. 

Debrecen második gyógyszertárát .1772-ben a tu

lajdonjogot nyert gyógyszerész, Zeininger Antal. á.1.-· 

1.i.totta fel, "Arany Egyszarvú" névve.1., Zeininger 

Anta.l. gyógyszerészi. okl.eve.lét 1772,május 4-én sze

rezte meg az újpnnan f'el.ál l.i.tott orvosi fakultáson 

Nagyszombaton, A Budapesti. Orvostudományi Egyetem 

régi anyakönyvében a dip.lomát kapott gyógyszerészek 

között Zeininger a harmadik, A gyógyszertár a régi 

Ceg.léd u.3,, később a Kossuth u.6,sz.al.atti., öreg 

sarokházban ál .. lott, alapj_tásától. 1852-jg, amikoris 

a gyógyszertár akkori tulajdonosa, Rothschnek Károly 

a gyógyszertárat a Cegléd utca és Sas utca sarkán 

épített emeletes házba helyezte át /84/. 

A XVTIT.században Debrecennek csak ez a két 

gyógyszertára volt• A város a jus municipi.i. alapján 

gyakorolta a jogadományozást és a gyógyszertárak 

ellenorz,ési jogát i.s, 1759-ben kiadott udvari ren

de.l.et azonban kimondta, hogy a patika adományozás 

jus regal.e, s mint i .. lyet a hel.ytart'ótanácsok. regio

ná1.is szervei. gyakorolhatják /esetünkben Nagyvárad/ 

.... ·-f-85}~. -----
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A XIX.században a város vezetősége továbbra 

is öná.llóságát hangoztatva függetleni.tette magát 

a fe.lsőbb rendeletektő.1 s a gyógy·szertárak alapi.

tásának ügyét saját hatáskörében intézte e.l. Tgy 

engedélyezte Nagy Mihál.ynak., a "Nap" /1802./, 

Fényes Józsefnek az "Aesculap" /1807/, /1824-től 

"Magyar Korona", 194.5-től "Petőfi."/, Batsó Bálint

nak a "Kigyó" /1.8.12/, Csapó Sámue.lnek a "Fehér 

hattyú" /18.13/, /191.4-tő.l. "Kossuth"/ gyógyszertárak 

.lé tesi tését • A hetedik gyógyszertár engedé.lyezését 

a városi. tanács szintén saját hatáskörében akarta 

e.li.ntézni, de a he.lybéli gyógyszerészek anyagi. ér

dekeltségük veszélyeztetését érezve az engedé.ly 

megsemmisi.tése végett a hel.ytartótanácshoz fordul.

tak. A heTytartótanács a város.i tanácsnak i.rott 

.l.eve.1.ében a következőket köz.l.i: "••.a még 1.8.12-ik 

és .1.8:13-dk években fe.1.sőbb engede.l.em né.1.kü.l felá.lli

tott két új gyógyszertár i.ránt, ugy a fo.1.yó eszten

dőben i.s Bösz.ler Lajos gyógyszertára körül tanusi.

tott önl<!ényes eljárása i.tten komo.lyan rosszaltat

ván, jövendőre nézve i .. ly nemü esetekben nemtsa.k az 

e'részben fenn á.1.1.ó régibb kegyes ki.rá.lyi. parantsok

hoz, hanem az annak idejében országszerte intézett 

újabb szabályrende.léshez is /mel.ynek mássa további. 

mentegetések e.lháritása végett i.de me.1.1.ékelteti.k/ 
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,szorosan a.1-ka.lmaztatni. e.1 ne mulassza. 11 Mel.lékel . .., 

ten megküldték az 1.827. december 24-i, .32747 • szán1ú, 

.latin nyel.vü rendel.et másolatát. A helytartótanács 

megjegyzése e.1 .. lenére helyben hagyta a városi ta-

nács döntését és az új gyógyszertár fe1.á11itását 

Böszl.er /Bészler/ Lajos gyógyszerésznek engedé.lyez-

te. A gyógyszertárat "személyes, következetesen 

másnak el. nem adható" jogúvá nyi .. lváni.totta. Tlyen 

előzmények után a gyógyszertár megnyitását .184J.áp-

ri.1.i.s 29-én megengedik. A gyógyszertár neve "Meg-

vá.l tó" /86/. 

Az .18.53.évi kereskedelmi. mini.szteri rende.let 

értelmében a gyógyszertártul.ajdonosoknak a reá.ljogú 

gyógyszertári. jog odai.télése érdekében 1.799-ig vi.sz-

szamenően i.gazolniuk kel.lett a helytartótanácsnak 

a gyógyszertár tulajdonosait, valamint be ke.11.ett 

muta.tni az átruházások jogszerüségét bizonyi.tó ok-

mányokat. Az igazo.l.ó okmányok megszerzése sok ne-

hézségbe ütközött, az e.ljárás hosszú idei.g tartott, 

de a helytartótanács az 18.50 e.1.őtt eng!3dé.1.yezett 

gyógyszertárak. esetében elismerte a reáljogúságot, 

A reá.ljogúság eli.smer·és·ével új fejezete kezdődött a 

gyógyszertáraknak, mert ti.sztázódott a jogkérdés és 

ettől. az időtől. kezdve csak szemé.lyes jogú gyógy-

szertárakat engedél.yeztek. /87 / 
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Az I.sz.táb.lázat adatai azt mutatják, hogy Debre-' 
1 ' 

cen első hat gyógyszertárának reáljogúságát e.lis-

merték, de az 184J-ban a.lapi.tott hetedik gyógyszer-

tárét, az alapi tásá t megelőző bonyoda.lmak következ-

tében, nem /88/. 

A város nyolcadik gyógyszertárának fe.lá.lli.tá-

sát i.s harcok e.lőzik meg. A város közrendtartási. 

és közmüv-el.ődési bizottsága, mint i.l:etékes bi.zott-

ság, f.i.e;yelmen ki vül. hagyta a tisztiorvosok el.uta-

si tó véleményét, a helybéli gyógyszerészek tLl.tako-

zását és a nyolcadik gyógyszertár .l.étesi.tését elég-

gé vitatható módon engedélyezte: " ••• mi.után közta-

paszta.lás szerint e városban a gyógyszertárak szá-

mának mú1.t 1.842.évben hétre szapori.tása a város kö-

zönségre, i.l.letőleg a közegészségre nézve káros be-

fol.yássa1 nem vol.t, s mi után az .is kétségbe vonha-

tat.lan, hogy a hetedik gyógyszertár fe.lál .. li.tása 1 

azaz huszonöt év óta a lakosság száma tetemesen nö-

vekedett, müveltségben gyarapodott: ezeknek fol.y-

tán, de meg a szabad verseny eszm,éjéné.l fogva i.s 

a nyo.lcaili.k gyógyszertár engedé.lyezhető." A gyógy-

szerészek folyamodvánnyal fordu.ltak a Be.lügymi.ni.sz-

téri.umhoz a döntés megsemmisi.tése végett• A döntést 

meg is semmi.sitette, de pál.yázat ki.i.rását rendel.te 

el. A gyógys,,;erészek céljukat csak részben érték el, 
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n;ert a Belügyminisztéri.um engedélyezte a gyógyszer-' 

tár fe.l.áLl.itását, csak a pályázat ki.irásával. annak 

megtörténtét kés.lel tette. A harc azonban nem zárul.t 

.le a városi tanács és a gyógyszerészek között, mi.

ve.l újabb vita támadt a gyógyszertár heiyének ki.je

lölésérő.l. A meglévő hét gyógyszertár meglehetősen 

ki.s területen, a város központjában, az "Arany Egy

szarvú" gyógyszertár ki.véte1.ével. valamennyi. a Piac 

utcán /ma Vörös Hadsereg útja/ helyezkedett el. A 

városközpontú elhelyezkedést anyag.i szempontok de

termi.ná.l.ták és az anyagi. érdekeltség érvényre jutá

sa váltotta ki. a vi.tá t a pa ti.ka helyének ki.jelöl.ésé

ről .• A Be.lügymi.ni.sztérium a vi.tát azzal zárta Ie, 

hogy kötel.ezte a várost egy o.lyan tér1"ép bemutatá

sára, ame.lyen a je1.e.n1eg.i gyógyszertárak hel.ye és 

egymástó1. va.l.ó távolsága, va.lami.nt a nyo.l.cad1k gyógy

szertár javasol.t he.lye .i.s fel. van tüntetve. Végül, 

mint az az :1.számú ábrán i.s :látható, az új gyógy

szertár he.lyét a Csapó utcán, a városi. konzervtő.l. 

/raktártól/ kife.1.é menő vonalon jel.öl.ték ki. T.lyen 

előzmények után döntött a városi. tanács a beérkezett 

pályázatokról és Vecsey Viktor debreceni gyógysze

résznek engedélyezte a "Reménység" gyógyszertár 

fe.1.á.1 .. litását 1868.május 4-·én. A gyógyszertár he.lye 

a Csapó utca és Vár utca szeg.letét képező ház /89/. 
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Két évi tárgya.lást váltott ki. a minisztérium 

és a városi. tanács között a ki.1.encedik gyógyszer

tár fe1.á.lli tásának ügye is. A Belügymini.sztéri.um 

1882.évi. döntése a követlrnzo vol.t: "Tekintve, hogy 

a közönség a jel.enl.egi. gyógyszertárak mennyiségé·

ve.1. tökAletesen kielégitheto és ezeknek évi. jöve

de.lmök .is oly szerény, hogy egy ujabb patika fe.1.

ál.li.tása nemcsak, hogy nem szükséges; de az a már 

meglévők fHnná.11.ását i.s veszélyeztetné tehát az 

meg nem engedtetik." /90/ 

A gyógyszertár alapi.tásokhó'l ki tünik, hogy a 

gyógyszertára.k közötti anyagi érdekeltségek érvény

re jutása a gyógyszerészek közötti. konkurenciaharc

hoz vezetett. Mindez megmutatk.ozott a "Nap" patika 

tul.ajdonosának, Nagy Mihálynak 1823 .évben egyenes 

örökösök né.lkü1.i e.lha.lál.ozásakor. Barts Dáni.el. gyógy

szertártulajdonos olyan beadvánnyal. fordult a városi 

tanácshoz, hogy az kötelezze a többi öt gyógyszer

tár tulajdonosát a gyógyszertár te.ljes anyagának 

és berendezés,ének megv1étel.iére, ·és a pati.kát szüntes

sék meg. Amennyiben nem .lennének erre haj.landók, ő 

egyedül átveszi és öt esztendeig még nyitva tartva, 

az árát kamataival együtt ki.fizeti. öt év el.te.lté

vel végképp zárják be. A város népességéhez I<:,épest 

ugyanis felesleges a hat gyógyszertár. A többi. gyógy-

--------------- ·---·-···--- .„ ..... ··-. 
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szerész nem vo.l.t hajlandó a gyógyszertárat átven

ni. és anna·k fennmaradását k•érte. A tanács döntiése 

a.1.apján a vevőkJént jel.entkező Beőr Lá sz.ló gyógy

szerésznek megengedte, hogy a gyógyszertárat be

csül.t áron átvegye és az megmaradjon /91/. 

A XIX. században .1.868°-ban al.api tották az utol.-

só gyógyszertárat, majd harmincklét évi. megszakitás 

után, 1900·-·ban kerü:l sor a ki .. l.encedik gyógyszertár 

felá.llitására. 1.923-ban engedéJ.yezi.k a Ti.sza .István 

Tudományegyetem gyógyszertárának fe.l.á.1.litását. Az 

1924-ben megnyi.1.t egyetemi. házigyógyszertár a kli.

nikákon fekvő betegek gyógyszere.11.átását bi.ztosi-· 

totta. Ki.nevezett e.lső vezetője dr.Mikó Gyu.la gyógy

szerész-·orvos vol.t •. 1933·-ig az I.sz.tábl.ázat adatai 

alapján 22 nyi.1.vános és egy egyetemi. gyógyszertárat 

álli.tanak fe.1. Debrecenben /92/. A 2.sz.ábra alapján 

a gyógyszertárak területi. elhelyezkedését vizsgál.va 

megá1.1api.thatjuk, hogy a xx.században alapitott gyógy

szertárak többségének a helye a városközpont köze.lé

ben, de már nem egy utcára korl.átozódi.k. Papp Gyula 

gyógyszerész a miniszterhez i.rt kére.lmében .1922-ben 

az új gyógyszertár fel.á.1-.1.i.tásá t a város ke.leti kül

sőségére kéri. Indokl.ásként a követk.ezőket i.rja: 

" ••• az á.1-ta.1-am jelzett terül.eten, amelyhez a 1.egkö

zelebbi. gyógyszertár benn a városban 2 km·-nyi távol-

····-·------------------
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•ságra fekszi:k, egy gyógyszertár fe.1.ál..li.tása régóta 
' 

hangoztatott hi.ányt .lenne hivatva pótoini., miután 

e terü.1.eten ·-· mel.y a városon te.l.jesen kivü.1. esik -

a .lakosok száma 6000-7000·-re teheto, s .i.gy a köze-· 

gészségügyi követe.J.ményeknek nem fe1.e1het meg az 

az áll.apot, hogy i .. l.yen népes terü1.et gyógyszertár 

né.lkiU. 1.egyen. 11 /93/ Igy kerül. fel.á.1.1.i.tásra az ak-

kori Márton Kálmán u,6,sz. al.att /ma Ápri.:l.i.s 4.útja 

76./ a gyógyszertár. Hasonl.6an a kertségben kerü.1.t 

fe.lá.1-1.itásra 1931-ben az "Árpád Fejedel.em" /Jánosi 

u.44. sz. a.1.att/ és a. külsoségen 1927·-ben a "Szent-

háromság" /Szabó K.u.24./ gyógyszertárak. 

A fentiek al.apján megá1 .. 1api.tható, hogy a XX. 

században .1-étesi.tett gyógyszertárak e.lhel.yezkedését 

már egészségügyi szempontok .is meghatározták. Mind-

eme.llett a vizsgál.t korszak gazdasági és társada.lmi. 

jeLlegébol adódik, hogy az egészségügy és a gyógy-

szerészet i.s a fi.zetok;épes lakosság szükségletei 

i.rányában ori.entá1.ódik, mert ez a megélhetés bi.zto-

si.téka. A gyógyszertárak elhe.l.yezésében faként a 

jobb kereseti .1-ehetoségek fe.li.smerése és az adott-

ságok kihasználására való törek.vés nyi.l.vánu.lt meg, 

A vi.zsgá.It korszakban a jogadományozás rendsze-

re nem tette 1.ehetéívé az egységes gyógyszertári. há-

1.ózat ki.al.akul.ásá t. Debrecenben a.1.api.tott gyógyszer-
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tárak közül. egy városi. tu1.ajdonú, hat reál.jogú, egy 

' egyetemi. házigyógyszertár, a többi. személyes jogú 

gyógyszertár vo1.t. A koncessziós rendszer két e.1.-· 

.l.entétes érdekeltségü táborra osztotta az egyébként 

azonos képesitésü, oklevé11.e1 biró gyógyszerész tár-

sada.lmat. A tu.l.ajdonosok meg.lévő jogukat, gyógyszer·-

táruk é1.etképességét f'é1tették, a joggal hem birók 

kevese1 . .lték a gyógyszertárak számát /94/. A jogado-

mányozás a korszakban a napi po.li.tikai. mar..ipul.áci.ó 

eg·yi.k e s zkö z.év0é 0é s r·é s ze s.év·é vá.1. t • 

II. A gyóeysz~rtári hálózat kialaku!ásának és f'ejlő-

désének vizsgálat§!: Haj~ú megyében 

1. A Hajdúkerül~~ a megyei gyógyszertári há-

A hajdúvárosok a XVII.század elején jöttek .lét-

re. Bocskai .István korponai /.1605.december .i./ és 

kassai /1606.szeptember 2 0 / adomány1eve.lei. teremtet-

ték meg a hajdúvárosok alapját. A XVlI.sz. f'o1yamán 

a kedvezőt.len gazdasági. és po.li.tikai adottságok e1--· 

.1enére jöttek .létre a hajdúte.1epü.lések, ame.1yek vá-

rosnak minősíthetők. A "hajdúvárosok" azonban a vá-

rosf'ej.1.odésnek nem a kl.asszikus útját járták végi.g, 

hanem sajátos ti.pusát szol.gá1tatták és egyediségük 

hé.lyegét mindvégi.g magukon viselték. Az adomány.1evél 
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csaknem 10 ezer hajdúvi.tézt eme.1.t ki a jobbágysor

bó:l és nagyki.terjedésü, .lakatlan földterület közös 

gazdájává tetth. A ki.váltságot nyert hajdúk nemesi 

jogaikat csak települ.éseiken belül érvényesi.thették, 

földjüket közös tu:lajdonként birták. Helyzetük l.é

nyegesen különbözött a jobbágyokétól, ugyani.s nem 

vo.ltalc fö.ldesúri hatalom alatt, s igy szabad föl.dön 

rendezhették be életüket. Alapi.tásukat poli.tikai, 

katonai szempontok tették i.ndokolttá és .lehetővé a 

három országrész határán /95/. 

A hódol.tsági. terület szé.le vo.lt ez, s a hajdú

települések mint valami hatalmas bástyasorozat o.1-

talmazták az Alföld északkeleti területét /96/. A 

hajdúvi.tézeknek feladatuk volt, de maguk is vá.l.la.1-

ták az ország függet.l.enségének védelmét. A városokat, 

mint katonai egységeket katonai keretek között i.rá

nyitották. A felmerü.1.t pol.i.tikai kérdéseket a hajdúk 

e.lsősorban kivá:ltságai.k védelmezésének szemszögébő.l 

.i té.l ték meg, s ezá.l ta.l az országos politikai erők 

- Habsburgok, az erdélyi fejedelmek, a törökök -

eszközeivé váltak, s azok tetszés szerint használ

ták fel őket, olykor eredeti küldetésükkel el.len

tétes érdekek eéljai.ra is /97/ • 

. 1666-ban a hat hajdúvárost, é.lükön a .legnépe

sebb Böszörménn.yel., ki.vették Szabolcs megye ható-
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sága a.lól. és önál.1.ó kerti.letté alakultak. A városok 

szövets·ége /Szobosz1.ó, Nánás, Dc1r·og „ Böszörmény, 

Hadház, Ván:ospércs/ HajdÜkerül.etet a,l_kotott, ame]_y·-· 

nek é.1.én 1669-.től maguk által. választott kerületi 

főkapitány és a hadnagyok tanácsa ál.lt. Kerül.eti 

székhe.1.yük 1.699·-·tŐ.1 Böszörmény vo.lt, Ez évben ugyan-

is elhatároztáJ.,, hogy a kerül.eti gyü.1.éseket nem az 

egyes városokban fe.1.vál.tva, hanem a :leginkább köz-

pontban fekvő Böszörményben tartják. A rossz utak, 

a közlek.edési nehézségek nagyban hozzájáru.ltak e 

határozat meghozatal.ához /98/. A kivá1.tságaikat 

mindvégig megörző,HajdÚkerületet alkotó hat hajdú-

város sorsa azonosan a.laku.1. t. Természetesen ez 

nem zárja ki. annak a .lehetőségét, hogy közöttük a 

fejl.ődésben különbség .lehetett, de a települések 

társada.lmi és gazdasági é.1.etének közös e.1.emző tár-

gya.1.ásá t indokottá teszi /99/. 

Az első gyógyszertár alapitása a HajdÚkerü . .let-

ben a x:r:x. század elejére /1.828/ esik. Debrecenben 

ekkor már hat gyógyszertár müködött, A l.emaradás 

oka a városok társadalmi és gazdasági. él.etében ke-

resendö. 

A hajdúvárosokat a természeti és földrajzi 

adottságok mezőgazdasági. terme.lésre predeszti.ná.1.ták. 

A természeti adottságok kü.1.önösebben nem kedveztek a 
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gazdasági fej.lődésnek. Hi.ányoztak az ásványkin-

esek, a városok távo.l. estek az országos kereske-

delmi útvonalaktól. Debrecen is .1.eküzdhetet.len 

versenytársat jel.entett számukra /100/. 

A városok .lakóinak anyagi. 1.éte a XVTI. század 

folyamán fő.leg a nagyarányú ál.1.attenyésztésen nyu-

godott. A földmüvelés csak a házi szükségletek ki.-

e1égitésére szolgáló gazdálkodási ág vo1t /10.1/. 

A XVTTI.század fo.lyamán fokozatosan áttolódott a 

súlypont az á.11attenyésztésr61 a földmüveLésre. A 

városok i.pari és kereskedelmi tevékenys·ége meg sem 

közel.itette a központ.i fek:vésü Debrecen i.pari. és ke-

reskede.lmi szinvonalát 1és mennyi.ségét, azza.1. szem-

ben mindig i.s al.árendel.t szerepet játszott. Az ipar 

bi.zonyos fokú kezdeti fe.1.1.endül.ése után a XVIT. sz. 

végén és a xvrrr.sz,e1ején az évti.zedeken át megsza-

ki.tás né.lkü1. fo.lyó háborús 
, 

•e S e.lemi csapások súlya 

alatt, nem kevésbé Debrecen erős konkurenci.ája kö-

vetkeztében csaknem tel.jesen elsorvadt. A XIX,sz, 

barma dik évtizedében az összi.parosok száma JOO, de 

önáI.ló céhszervezetet azonban ekkor sem tudtak .lét-

rehozni ·és vagy a debreceni. 1 vagy a ká:ll.ói o•éhsza-

bá.lyzat szerint do.lgoztak, azoknak fi.1.iáli.sai, 1.e-

ányvál .. la.latai. voltak. A kereskede.lmi. é.let még az 

iparnál. i.s kevésbé vonzotta a hajdúvárosok lakói.t. 
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J.715-ben az egész Hajdúkerületben csak egy keres·-· 

kedő volt, szatócs, aki. Hajdúszoboszl.ón él.t. Az 

.1828.évi. összei.rás még mindi.g csak .11. hajdúkerü.-

leti. kereskedőt eml.it /102/. 

A közel.i. Debrecen igazgatási szervezetének ha-

tására a városi. önkormányza·t 1és hi va ta1.szervezet 

te1.jes egészében ki.épült, ugyani.s a városok népének 

öni.gazgatása a XVIII. században e.lvesztette mi.nden 

katonai vonását és po.lgári jellegüvé vált. Az egy·-

kori ál.lapotra csupán a városok vezetőjének had.nagy 

cime és a lakosság tizedekre való beosztása eml.ékez-

tetett )103/ • 

Mi.ndezen tényezők hozzájárul.tak ahhoz, hogy a 

városok a :X:VIII.. század végéi.g nem foglalkoztak az 

egészségügy fejlesztésével. A városok gazdasági és 

társada.lmi e.lmaradottsága akadályozta a gy·ógyszer-

tárak .1.étesi tését • Társada.l.mi igény sem merült fe.1 

a gyógyszertárak 1.étesi tésére • 

A XIX. században a társada.lom polgári i.rányban 

történt átalakulása és a gazdasági él.et kapi ta.1.i.s-

ta fej1.ődésének kezdete a hajdúvárosok népét a ma-

gyar parasztság zöméhez vi.szonyitva kedvező hely-

zetben találta. A föI.d bőségesen ál.1.t rende.lkezés-

re - ámbár ahhoz a város.lakók egy része formálha-

tott csak jogot - mi.nt az egykori jobbágyf'a.lvak 
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terü.letén, s a nagy határhoz képest a népesség 

sem vol.t ol.y·an sürü. Másr•észt a városok el.ég né-

pesek vol.tak ahhoz, hogy a megindul6 tőkés f'ej1.ő-

désse.l együttjár6 társadalmi munkamegosztás révén 

az agrárje.1.1.eg megtartásával. vá.1.tozatos termelési 

szerk.ezetet a.lakitsanak ki. A hajdúság műveltségi. 

szintje is magasabb vo1 t, mint a nagyrészt i.rás 

né.lkü.li hagyományos paraszti kulturában é.lő jobbá-

gyoké /.104/. 

Növe1.ték. a szánt6í'ö1d területét, vi.szont az 

áll.attartás alapját szolgá.l.6 .legel.őt megtartották. 

A hajdúvárosokban egészen 19.50-i.g megmaradtak a 

polgári í'öldtul.ajdon me.llett a f'ö.ldközösségi ma-

radványok. Az erdők, lege.lők osztatlanul közös hasz-

nálatban voltak, vagy községi tulajdonba mentek át. 

A földközösség hatására a hajdúvárosokban igazi. 

nagybi.rto.k sohasem jött létre, mivel a te.lek után 

jár6 f'ordul.6 í'ö.ldek nagyságát e.leve maximálták /105/. 

Az áll.a ttenyésztés a 1.ege.lők viszonylagos bősége 

mi.att je1entékeny gazdálkodási ág maradt /1.06/. A 

mezőgazdaság .intenzivebbé válása a sző1.ő- és kert-

kúltúra gyarapodásán i.s .lem,érhetö vo.lt /107 /. A 

hajdúvárosok vásárai nem nagy f'orga.lmúak., leginkább 

a he.1.yi. igények kielégi.tését szolgál.ták /1.08/. 

A hajdúvárosokban az e:lsőd.leges szükség.leteket ki.-
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'i'1.égi.to i.parokon /mo.lnár, kovács, csizmadia/ ki.vül 1 
' 

a kapi tali.sta fej.1.odés kezdetén még más helyi. i.par-

ágakat nem talá.lhatunk. A fokozódó igény, a városi.a-

sodás a századfordulóra .l.étrehozott némi. he.lyi. i.part, 

ame.ly azonban mindvégig megmaradt a kézmüves kere-

tekben. Szük, szegényes ez az ipar, csak egy.-egy ma-

.lom vagy téglagyár a nagyobb üzem, de az ál.landó 

munkáslétszám még ezekben sem érte el a húsz főt. Az 

egykori je.lentékeny házi.i.par, a szövés·-·fonás a XVIII. 

század közepén te1.jesen megszünt. Csak Hajdúnánáson 

maradt meg a szalmafonás, ame:lyet eredetil.eg házii.par·-

illént gyakorol.tak, de már az el.so világháború e.lőtt 

gyári.pari. üzemmé alakítottak. 

Az i.par je11.ege, szervezete és az iparra.l fog-

.la.lkozó hajdúvárosi. népesség társadalmi heI.yzete jó-· 

formán se1mnit sem vá.ltoztatott a városok szi.nte ki.-

zárólag agrárjellegén. Hajdúhadház és Vámospércs ki.-

vétel.éve1. ·- ame.lyek falusias je.l.legüek a hajdúvá-

rosok mezővárosoknak tekinthetők, ahol a lakosság 

1.étalapja valami.lyen formában kizárólag a föld vol.t, 

de va.lamivel fej.lettebb és differenciáltabb társa-

dalmi. keretekben ·élt, mint a falvakban lakó paraszt-

ság /1.09/. 

A hajdúvárosok fejlőd·ése e.lősegitette a gyógy-

szertárak alapitását is 0 A 3 0 sz 0 ábrán látható, hogy 
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1876·-·ig Vámospércs ki véte.l•éve.1 va1.amennyi. hajdúvá.

rosban á1li tanak fel. gyógyszertárat /Hajdúböször

ményben kettőt i.s/ • 

Hajdú megye 1876.évi megalakulásával me.ly 

tul.ajdonképpen a Hajdúkerül.et jogutódja ·- a térség

nek. gazdasági egységet biztosi.tó, de ugyanakkor a 

hajdúság sajátos történeti. és néprajzi. jel .. l.egét 

korszerü keretek között megőrző megyét hoztak .létre. 

A Hajdúkerül.et megnagyobbi.tása és él.etképesebbé té

tel.e történt meg, s csak a székhe1.y vál.tozott, amely 

Debrecen lett /110/. 

A Hajdúkerül.ethez csatolt ti.z Szabo.1.cs megyei. 

községbő.l. ötnek, a három bihar megyei. községbő.l pe

dig egynek már vol.t gyógyszertára /1„11/. A 3.sz.áb

ra tanulmányozásakor kitünik, hogy ezek a gyógyszer

tárak Debrecenből. sugárszerüen kiágazó megyei. úthá-

1.ózat és vasúthálózat me11.ett fekvő telepü.léseken 

jöttek létre. Az .1857-ben Debrecent és Pestet össze

kötő vasútvona.l. Hajdúszobosz.1.ó, Kaba és Püspök.ladány, 

az 1.886-ban átadott, Debrecent és Hajdúnánást össze

kötő vasútvonal pedi.g Hajdúböszörmény és Hajdúdorog 

további. fejl.ődés,ét seg.i tette e.lő /1.12/ • A vasútháló

zat bővi.tése serkentően hatott a mezőgazdasági. áru

terme.lésre és az értékes.i.tés fokozódására. E.l.ősegi.

tette az ipar f'ej.l.odését is. 1935-ben már 94 nagyobb 
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ipartelep üzemel.t a megyében. Az intenzivebb gaz

dasági é.let végeredményben a megye .lakosságának jÓ·

.létét bi.ztosi.totta /113/ • Hajdúszoboszló fejl.ődésé

hez az 192.'5-ben fel.tárt hőforrások és ezek energiá

jának a város által. történt hasznositása tovább se

gitette /114/. 

Mindezek. a tényezők hozzájáru.1.tak a megyei. gyógy

szertárak számának megsokszorozódásához. 1.930-ban a 

józsai gyógyszertár f'e1.á1.1.i.tásával a megye valameny

nyi települ.ése gyógyszertárra.1 rende.lkezett • 

2./ Az egé~zségügy és ezen belQl a gyógyszerészet. 

[.~jlődése 1876-ig, különös tekintettel a Hajdú

kerületre, 

A hajdúvárosok közegészségügye hihetet1.enü.l ala

csony szinvonalon állt. A városokban rendkivül. e.lma

radott körülmények között éltek az emberek. A házai.

kat föl.dből és sárbó.1 épi tették, ame.lyek biztos gyi.1.

kosai. vol.tak az egészségnek. Babonás hitté is fejlő

dött az emberek között, miszeri.nt mi.nden új házból. 

meg ke.11. ha.lni valakinek /11.'5/. A köztisztaság i.gen 

gyarló lábakon állt. Megszokott dolog volt, hogy az 

utcákon trágya és szemétdombok voltak, ame.lyeken dög-

1.ött á.l.latok hu11.ái. hevertek. Az á.l.latok az utcán 

szabadon kóboroltak. "Más megyébő:l való uraságok a 

------------------~--·------~-------~-
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városokon keresztül. menve, megbotránkoznak." -

mondta a főkapitány 1792-ben. Ekkor határozta el. 

Hajdúnánás, hogy a várost 1.2 tan2.csnok közt 1.2 

részre fe.losztják és a tanácsnokok fe.ladata 1.esz 

a rájuk eső rész köztisztaságára felügyelni .• A 

"venusi. nyavalyák" i.s nagyon elszaporodtak, de 

hi.ába zárták be többször is a bordé.1.yházakat, a 

prob.Iémát csak 1.835-ben o.l.dják meg, amikoris a 

kerületi orvos felügyel.etét elrende.li.k /.116/ • 

.1794-ben mondta ki. a kerületi. gyü:lés, hogy a rend

kivü.l egészségtelen olajütőket a városon ki.vül. ke.1.1 

e.lhe.lyezni /1.17/. A kerületben nagy ki.terjedésü 

mocsarak. és posványok vannak., de nemcsak. a földe

ken, réteken, hanem a településeken belül i.s. A 

belvizek miatt igen gyakran fe.llépett a vá.l.tól.áz, 

ame.ly .legtöbbször harmad-, negyednapos alakban je

lentkezett /.1.18/. Az ivóvi.zet a falun ki.vü.l l.evo 

kávás kutakból hordták. Ilyen körülmények között 

járványmentes i.döben i.s sok az elhal.á.1.ozás, járvá

nyok esetén pedig igen nagyszámú .lakosság esett á.1-

dozatu.1 /.119/. 

A török ura.lom a közeg·észségügy fejlődésére 

gátl.ó.lag hatott• Olyan rossz ál . .lapotok uralkodtak, 

hogy ezen i.dő a.latt ti.zennégyszer .lépett fe.l jár

ványszerü.leg a pestis, amelyet tetőzött az ugyan-
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akkor, ál.1.itólag hazánkból ki.induló hastifusz i.s 

/120/. Az 1709- és 17.1-0-es években fe1-1.épő pestis 

olymérvü puszti.tást okozott, hogy Ba.1.mazujváros 

1702.évi párezres .lakossága 1.720-.ban az á11.andó be-

település 
, 
es természetes szaporodás el.lenére is 

csak 1.080 fő .lett. Legnagyobb puszti.tást az 1739. 

évi pesti.s okozott. HajdÚhadház lakosainak száma 

800 főné.l. több nem 1.ehetett, s a járvány a.latt 

69.1 ha.1-á.leset történt• A város olyan néptel.en .lett, 

hogy a gazdátlanul. maradt fö.ldeket i.sméte.1-ten fe.1. 

kel.lett osztani a járvány elmul.tával az élvemara-

dottak között. 

A többször fe11épett himlő mi.att igen nagy a 

gyermekhalandóság. Tuberkulózisban megha1-ta.k száma 

i.s igen magas. Az emberek fö.ldbevájt odukban éltek, 

ame1y táptalaja vo.1.t a tbc-nek. Balmazújvároson a 

pap a .következőket i.rta a ha.l.ál.ozási. ma tri.culába: 

11 Csi.ge János 1772.évi március 6-·án 27 éves korában 

a dohos veremnek nehéz szaga miatt ha1t el.." /121/ 

A gyógyi.tás a xv:r:r:r. század végéig javasasszo-

nyok, bábák, kuruzs.ló.k, borbé.lyok és kovácsok kezé-

ben vo.l.t. A javasasszonyok tudása n•émely gyógyerejü 

növénnyel va.1-6 kezel.ésen kivül a kuruzslásban, ba-

bonáskodásban merü.lt ki. Nemcsak gyógyitó,hanem 

rontó hata.lmat i.s tul.ajdoni.tott nekik a nép hite • 

.... ..... ··---· -------------------



A borhé.lyok, chyrurgusok vagy sebészek "tudományát" 

három évi i.naskodássa1. sajáti.tották e.l. Az akkorj 

állapotra je.1 .. 1.emző, hogy orvos hiányában Hajdúnáná-

son 177.1·-·ben "Sári. Péter uramat" bi.zta meg a közi.-

gazgatás orvosi teendőik el.látására, aki. köte.lezte 

magát arra, hogy a Lakosság "bomlott ma.rhái.t, nya·-

vajás betegeit" fel.e árért gyógyitja, a város és 

eklézsia marhái.t ingyen. Embernek rende.l. szert 6 

dénár,ért, marhának. 3 dénárért 1 nn)r·avajás emberne'k 11 

pedi.g 2 forintért /1-22/ • 

A borbé.Lyok a várostól fe.ladataik elvégzéséért 

fi.zetést is kaptak. Az emberek gyógyi.tásán és borot-

válásán ki.vü1 fe.ladatuk vo1.t a város 1.ovainak egész-

ségi. állapotára fe.lügye.lni és a hal.ottkémlést ell.át-

ni. Ha a szerződéses borbély a városbó1. el.távozott, 

i.gyekeztek másik borhé.lyró.1 gondoskodni. Ez i.s bi-

zonyi.tja, hogy szoLgálatukat igen sokra értékelték. 

Mindezek e.11.enére, ha a borbély kuruzs.Lásával a be-

teg állapotát még jobban e.lrontotta kiüzték a város-

bóL, három napot adva a távozásra. 

Hatalmas .lépésse.1 jutott el.őre a hajdúvárosok 

közegészségügyi ál . .lapota, amikor a központ.i szerve-

zet a kerü.leti főfi.zikusi á.l.lást 1780-ban megszer-

vezi., s annak központját Hajdúhadházra, majd később 

Hajdúböszörménybe teszi. Az e.l.ső ilyen orvos Po.Lgári 
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M;ihá.ly volt. Az 1774.évi hajdúböszörményi protocol .. l 

már emli tést tesz róla fi.zetésével kapcsolatban /123/. 

Utóda 1792-.1801-i.g Földi. János .lett, aki. nyelvész, 

költő és tudós i.s volt. Kivá.ló gyógyi.tó eredménye·-

ket ért e.l, mint orvos. Angyan János egyházi és pe

dagógiai i.ró maga mondta, hogy őt 179.'5 karácsony tá

ján a "forró hi.degláz" betegségéből Fö.ldi János gyó

gyi.totta meg, akit magához Debrecenbe Hadházró.l vi.te

tett /124/. Ezidőben pedig Debrecenben több kivá.ló 

orvos is müködö tt, köztük a hi.rks Wesiprémi. Csanády 

István és Csapó József. 

A kerületi főfizikusnak. fe.ladata vo.l t a városok 

köztisztaságára és á.l talában a közegészségügyre fe.lü

gye.l.ni. Hetenként egyszer bejárta a városokat és ren

del.t a betegeknek. Tul.ajdonképpen ti.sz ti. főorvos volt, 

akinek fő fel.adatát képezte a betegek gyógyitása i.s. 

A kerü.leti. főfi.zi.kusi. á.1.lás megszervezésével 

hasonló nagy jelentőségü 1.épés volt az első gyógy

szertár felá.l.litása. A rr. sz.táblázat adataibó.l meg

ál..lapitható, hogy az e.lső gyógyszertárat Hajdúböször

ményben .1828-ban alapitotta Barts Dániel, majd 18J.l

ben Hajdúszobosz.lón a másodikat /125/. 

Ha,jdúnánáson Moór János 18.JJ-ban a.lapi.tett gyógy

szertárat. A gyógyszertár a város á.1.ta.l átengedett 

he.lyiségben kerü.1 t e.'lhe.lyezésre, ame.lyért a gyógy-
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i szer··ész 40 fori.ntot fizetett. A g·yógyszertárnak. 

nagyon ki.csi vo.1.t a forga.lma. 1836-ban azért pa-

naszkodott a gyógyszerész, hogy mi.óta Nánáson van, 

ali.g egy é·vi.g vo1- t i.tt orvos, s "a nép a vénasz-

szonyi. kuruzs.1.áshoz .1-évén szokva, a patika szereket 

nem fogyasztja." Kérte a tanácsot, hogy a helyiség 

bér.l.eti. dijábó.1- engedjenek .• Mive.1- kérését a város 

e1utasi totta, a kerülethez folyamodott. A főkapi.-

tány mé.l_tán.y„osnak tal.á.l ta k . .ér·ését és a náná.s.i e.1.ö1-

járóság figyelmébe ajánlotta. Az e1ö.ljáróság azon-

ban megnyugtatta a főkapitányt, hogy amióta a pati.

kárius itt van, egy krajcárt sem fi.zetett /126/ 0 

Az orvosi teendőket a városban a kerületi főf'izikus 

1.átta el •. 1820 körül. már volt a városban egy Várady 

Sándor nevü chyrurgus • Munkájával. nem vo.l tak megelé-

gedve, ezért 1.82"1-ben e.1.boc sá t ot tá:k. He.1-yette megfe-

.1.elő chyrurgusról. val.Ó gondoskodás szükségességét 

mondta ki. a város /127 / •. 1833~ban a város a kerület 

orvosának felajánlott 150 forintot, .1.akást és 4 öl 

fát, abban az esetben, ha Nánásra köl.tözik /128/. 

Mive.1. ez nem s.i.került, .18.3.5-ben a város megszüntette 

a kerületi orvos fizet.és·éhez va.ló hozzájárulást és 

1.836-ban az egyetemrő.1- hoznak orvost. Sza.lay János 

mi.nt városi orvos lci.vá.ló szü1A3sz ·és szem·ész i.s vo1.t. 

Sik.eres há.lyogmütéteket végzett. A város mé.ltányol.ta 
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tudásá.t, rész,ére kétágyas "szemk.órházat" á1.1i.tott fe.1.~ 

184/-ben á.l.litotta fel. Csi.1.1.ag József Hajdúhad·-· 

házon a kerül.et negyedik gyógyszertárát, az ötödi.-

ket pedi.g Farkas Antal. 18.'5.'5·-·ben Hajdúdorogon. A ha-

todi.k hajdúte.lepü.lésen, Vámospércsen csak a megye 

megal.akulása után került sor gyógyszertár felá.11.itá-

sára 1.888-ban, Hercterik Géza ál.tal /129/. 

A közegészségügyi vi.szonyok .1.assú fejlődése kö-

vetkeztében az 1831, .1849 és .1873.években fel.lépő 

ko.lerajárvány j_gen nagy pusztitássa.1 járt; Orvosok 

hiánya mi.att a közigazgatás részéről történtek in-

t ' 'k d' k ., ' 1"" ~ ~ H "d' ' ' •ez .e ·ese a Jarvany mege. ozes•ere. aJ unar..ason az 

1831.évi ko.lerajárvány .idején el. tudták érni. 1 hogy a 

várost legk;ésőbb érte el a járvány. A város útjai.t 

.1.ezárták, őriz"t·ék, a járván·yos betegek számára cé-

dul.aházat je.1.öl.tek ki 1 ahol. a városi. borbé.ly vi.zsgál

ta meg a betegeket. A ha.lottakat a város által készi-

tett vaskoporsóban szállították. A kerül.et orvosa 

kétnaponként látogatta a várost és minden ti.zedbe 

ki.rendelt két szenátort megtani.tott a ko.lera gyógyi.-

tására, érvágással vagy bizmuttal. A borbély mell.é 

seborvost is hoztak Tokajból. Az 1873.évi kolera már 

kevesebb á.ldozatot követe.1.t 1 bár a megbetegedések 

száma igen magas vo1.t /lJO/. 

A közegészségügy javitása érdekében egyre többet 
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-tesznek a városok. A bel.vi.zeket i.gyekeznek 1.eve-

zetni. 1 a köz.l.ekedést az utak javításával. segi.t:i.k 

elő. Mind nagyobb gondot fordi.tanak a köztiszta-· 

ságra. A trágyából. rakott kerítéseket /gerádgyákat/ 

kezdik kihordani., gyepmestert alka.lmaznak. A .laká-

sok, sőt az udvarok és ólak tisztaságára i.s gondot 

fordítanak, azokat kimesze.lik. Az utcákat, udvaro-

kat fási tják., jó i.vóvizet szolgáló kutakat építenek, 

szorgal.mazzák a gyóg-.rszertárak nyitását és elősegi-

ti.k szakképzett orvosok letelepedését /131/ • 

A k.erül.eti főkapitány 1.862-ben ki.adja a hajdú-

városokra vonatkozó szabályrende.letet, ame.lyben töb-

bek között meghatározza a főorvos, seborvosok és a 

kerü1.eti bába fel.adatai.t is. A főorvos feladata a 

gyógyszertárak vonatkozásában: "Nagy fi.gyel.emmel 

tartozik .lenni a főorvos a gyógyszertárakra, hogy 

azokban e1.egendő és jó minőségü szerek tartassanak, 

mi. végre minden esztendőben ősszel, mi.dőn a szüksé-

ges szerek már beszereztettek, a gyógyszertárakat, 

ha jónak találja, a kerü.leti seborvossal együtt 

megvi.zsgá.lja." Ezen vizsgá1.aton kivü.1 máskor i.s el-

1.enőri.zhet, errő.1. azonbn év végén a kerü.1etnek köte-

.les beszámo.lni /132/. 

vos, sebész, szül.ész és szemész. 
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J./ !:!!:,i~egye egészségügyének, gyógy~ertári há-
1 

l,§,:;:,:::_!_ának fe,ilődése 187§.-J.950~~!. 

"Meghozatott az 1876.évi XXXITI.t.c., mel .. lyel. 

a fe.lállitott HajdÚkerül.et három százados al.aki l.é-

te megszünt és Hajdú megye Debrecen székhe1..lyel és 

ki.szélesi.tett területtel. meg 1.ett alaki.tva." - mond

ta ki. a Hajdúkerül.et uto.lsó közgyül.ési jegyzőkönyve 

/13.3/ • Az egész országban Újjászervezték a vármegyé

ket, s a hat hajdúvároshoz kapcsolták /Ba'1mazújváros, 

Csege, Egyek, Fö1.des, Nádudvar, Püspökladány, Szovát, 

Téglás, Tetét.len/ szabolcs megyei községeket és négy 

bi.harmegyei.t /Debrecen, Kaba, Mikepércs, Sámson/, va

.lamint az akkor al.akult Alsó- és Fe.lső-Józsa községet, 

s megalakították Hajdú megyét /134/ • 

A megye megalakulásával. szinte egyidőben a.lkotta 

meg a magyar törvényhozás a közegészségügy rendezésé

ről szó.ló 1.876.évi XIV. törvényci.kket, amely a köze

gészségügyet á.llami fe.ladatnak nyil.váni.totta és a 

közigazgatás hatáskörébe utalta. He.l.yes alapokra fek

tette .le az egészségügyet, de a szegénység és a szak

szerütlenség, az egészségügy.i kultúra hiánya nagy a

kadá'lya vol.t a viszonyok javulásának 0és a törvény vég

rehajtásához hiányzott az ország k.ellő vagyoni. és ku.J_

turá.lis fejl.ettsége /135/. 

Dr.Varga Geyza a megye főorvosa a következőket 
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~llapi.totta meg a megye akkori egészségügyi. helyze-
1 

térül.: " ••• a megye földrajzi. fekvése, éghajlata, ta-· 

.laja, valami.nt az i.tteni lakosok testa:lkata, foglal-

k , t' l'lk , . 'd" , 'lt ·1' "'l't .ozasa, ap .. a, .ozasi mo Ja, V•egre az a .. a .. anos JO . . e· , 

me.ly l<özségeinkben mutatkozik, eléggé igazoljá:k azt, 

hogy e megye viszonylagosan kedvezo közegészség.i á11.a·-

potnak örvendjen, •• •" Mi,ndezen elonyök el.lenére a me-

gye egészségügyi viszonyai. nem kedvezoek, amelynek 

oka 11 •• • r.észi.nt maga a nép r'1észérő1 tapaszta.1t indo-

.lentiában, részint az emberi. ·- ártalmas behatások tá-

vo.ltartását stb. czélzó - intézked·ések hiánya, vagy 

czé.1.szerüt.1.en és elégte1.en alkalmazásában keresendo." 

/1J6/ 

A fertozo betegségek e.Lleni védek.ez.és még mindig 

alacsony szinvonalon á1.lt, hi.szen nagyon sokszor az 

orvos nem is 1.átta a beteget és sok. esetben a beteg-

ség nem is jutott a hatóság tudomására. Mindezeknek 

rendkivül súlyos következményei voltak a betegség 

tovaterjedését illetoleg. A megye alkot ugyan 11 jár-

vány-szabá.lyzat 11 -ot, el.s a sorban a di.ftéria e.ll.eni 

óvi.ntézkedések betartása céljából.. Az 11utcabiztosok" 

' 
J 

kötelességévé teszi.k a járványos megbetegedés je.len-

tését a hatóságnak és az orvosoknak, a "járványos 
1 

i_ __ 
beteg el.kiilönitése és kóros váladékainak fertot1eni-

tése 11 érdekében. Ezen jár':.rányrend,észeti. teendők vég-
„,,„,_„. _______________ _ 

1 



- 65 -

1 

:rehajtására "a községekben ugy a jóakarat, mint a 

ke.l.lő f'elügye.lő egyének és köl.tségek egyaránt hi.á-

nyoznak." Csak Hajdúböszörményben .lehetett az e.1-

.l.enőrzést és fertőtlenitést betartani, bár itt sem 

kellő mértékben /137/. 

Hajdúnánáson 6-·.10 egészségügyi. biztosi á.l.lás 

rendszeresi.tését sürgette a megye, mivel a város ezt 

nem teljesi.tette - anyagi. nehézségekre hivatkozva -

1890-ben el.rende.lte, hogy a várost közegészségügyi. 

csoportokra osszák fe:l és élükre egészségügyi csoport 

felügye.1.őket válasszanak. 28 ilyen csoport alakul.t, 

a felügyel.őket pedig a képvi.se1.ők közül választották. 

Köte.lességük vo1.t a közegészség és köztisztaság f'enn-

tartása. A cé.lt azonban nem si.került elérni, mive.l 

"járvány esetén pénzen kellett e cé.'lra embereket fo-

gadni .• " /138/ 

A vármegye egyetl.en tájkórja a vál.tó1.áz vo.lt, A 

ma.lária o.kát akkor még a mocsarak kigőzölgésében, a 

miazmákban l.átták. A szükséges tennival.ókat helyesen 

fogalmazták meg: "A megye terül.etén, s a községek be.1--

sejében levő ártal.mas áll.ó vizek, mocsárok szári.ttas-

sanak ki, vezetessenek le, vagy töltessenek be." /139/ 

Az 1.880-ban fe.llépett himl.őjárvány nagy puszti.tást 

végzett. Igen sokan ha1.tak meg diftéri.ában /összes ha

.lottak .5, 8 %-a/ és vörhenyben i.s. Kü:l.önösen magas a 
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1 

<:secsemő halottak, i.1.1.etve a két éven a.luli ha.1.ot-

tak száma /az összesnek 5.3, 9 %·-a/, mive.l a szü.l.ők, 

gyámok a gyógykezel.ést elhanyago.l.ták /140/. A ha-

.lottk!éml.ést a megye .14 községében orvosok, de a töb

bi. 6 községben /amelyeknek lakossága alig éri el a 

megye lakosságának 1.0 'fo..;át/ betani.tott .laikusok vé-

gezték /értelmesebb gazdaemberek vagy az elöl.járó-

ság tagjai/ /1.41/. 

A megye lakossága 1880-ban a népszáml.álás sze-

rint l.22.207 vo.l.t /1.42/. A III 0 sz 0 táblázat adatai 

i.s mutatják, hogy egészségügyi személyzet tekinteté-

ben "egy hatóság sincs kedvezőbb hel.yzetben a megyénk-

nél." 1.881·-ben a megyének 20 községében /AJ.só- és Fel.-

ső-Józsát kü.l.ön számitva/ 26 orvos, 7 sebész és .l.04 

szü.l.észnő foI.ytatott gyakor.l.atot és 12 gyógys.ertára 

müködött. A :II 0 sz.táblázat adatai a.lapján .10 község-

ben vo.l t egy·-egy gyógyszertár, Hajdúböszörményben pe-

di.g kettő. Három község orvosa ekkor még kézigyógy-

szertárat tartott. 14 községnek volt helyben orvosa, 

sőt Hajdúszoboszlónak 4, Hajdúböszörménynek, Hajdúná-

násnak, Hajdúdorognak 
, 
•es Hajdúhadháznak pedi.g 3. Nem 

vol.t sem orvos, sem gyógyszertár Téglás, Egyek, Te-

tét.len, Mikepércs és Józsa községekben /14.3/. 

A megyének nincsen kórháza. Már a Hajdúkerület 

fenná.l.lásának idején szerettek vo.lna 1.é·tesi.teni. egy 
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.kórházat Hajdúböszörményben. Ennek érdekében beteg'-

ápolás.i alapot .h~tes.itettek .1875-ben, ahová va.1.a-

mennyi hajdúváros bi.zonyos pénzösszeget fi.zetett be 

/1.44/. A rende1kezésre á.1.ló összeg kórház .l.étesi.té-

sére nem vo.lt elegendő, ezért a megye főorvosa há-

rom ki.sebb kórház fel.áLLi.tását javaso1.ta. Egyet Haj-

dúböszörményben, egyet Hajdúnánáson, egyet pedi.g a 

dé.lnyugat.i községek egyikiében /145/ • A 12-1.6 ágyra 

berendezett kórház nem kerü1.t volna többe .10-.12.000 

forintná:l. Megval.ósi tásukra mégsem volt anyagi. fede-· 

zet /146/. Ezért be kel1.ett érni.e a megyének a Hajdú-

böszörményben 1.évő, az 187.3-ban rögtönzött ko.lera-kór-

házból femunaradt, 6-1.0 ágyra berendezett, igen hi.á

nyos, város ál.tal fenntartott magánkórházzal /147 /. 

Másrészt a betegek a debreceni. m.kir.Tisza István tu-

dományegyetem kl.ini.kái t és az á.l .. lami. Horthy Miklós 

közkórházat kereshették fel. 

Az orvosok számában .lassú növekedés tapaszta.Tha-

tó 1925-i.g. A szülésznők száma vi.szont igen gyorsan 

emelkedett. 1900-ban már 163 vol.t és 912 Iakosra esett 

1 szülésznő. A közegészségügy érdekei.t a szü.lésznok 

túlzsúfoltsága nem szolgál.ta - a tiszti :féíorvos sze-

rint - , mive.l közül.ük sokan meg nem engedett cse1.ek-

ményeket üztek •. 1908-ban a megyében már nem vo.lt un. 

11 C•éduJ..ás bába". A megye terü.letén i.Lletékes szü.l.ész 
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kerületi főorvos a debreceni. m.kir. Ti.sza István Tu.'.. 

dományegyetem Szül.észeti és Nőgyógyásza ti Kli.ni.ká-

jának i.gazgatója vol.t, aki. egy szaksegéd útján á1--· 

.landóan fi.gyel.emme.l. ki.sérte a szülésznők szakkép-

zettségét és mi:nősi.tették őket. Ezá.ltal el.érték, 

hogy 1940°-ben a megyében csak 97 szül.ész:nő folyta

tott gyakor1-a tot, 1906 .lakosra jutott egy• 

A háborús években kü.1-önösen nehéz vo.lt a köze-

gészségügy és betegek ellátása. A háború elején be-

hurco.1-ták a ko.lerát, újból. himlőjárvány ütötte fel. a 

fejét és emelkedett a hastifuszos, ki.ütéses ti.fuszos 

megbetegedések száma. A románok el.ül. menekü1.ő erdé-

.lyiek el.özönlötték a te.lepü.l.éseket. Dr.Losonczy Á.lmos 

tiszti. főorvos sokat tett annak. érdekében, hogy a me·-

gye a nehéz háborús éveket vi.szonylag s.imán vésze.lte 

át /148/. 

A Tanácsköztársaság egy hónapos fenná.1.1.ása i.de-

jén a közegészségügy terül.etén csak kevés elképze-

.lést tudtak megva.lósi tani. Hajdú megye munkás di.rek-

tóriuma e.lrende.l.te a belvizek l.ecsapol.ásához szüks·é-

ges csatornák építkezési munkálatait, amelynek el.-

végz.éséhez Hajdúdorogon a munkások hozzá i.s kezdtek. 

A megyei. gyógyszertárak kommuni.zá1.ásiit Debrecenhez 

hason.1.óan e.lkezdték, de lceresztül.vi.tel.ére nem vo.l.t 

·- idő /149/. 
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Az orvosok .létszáma je.lentösen eme.1.kedett 

1928-ra. A magánorvosok száma 85·-re növekedett, Mi·-

kepércsnek és Józsának is kü'lön községi orvosa .1.ett 

/150/. A TI.sz.táblázat adataibó.l. megá.l.lapi.tható, 

hogy a gyógyszertárak szánta 1900-as években 20-ra 

eme.lkedett. Cs6.k Mikepércs községnek vo.lt kézi.gyógy-

szertára, ame.lyet a községi orvos keze.l.t, de a köz-

ség tulajdonát J<;épezte. A gyógyszertárak száma 1928-

ig 29-re emelkedett. Már csak J'ózsa községnek nincs 

gyógyszertára, Hajdúböszörményben már 4, Hajdúnáná-

son és Hajdúszobosz.l.ón 3-.3 gyógyszertár müködött /.1.51/. 

Az 19.30.év f'ordulópontot jel.entett a f'ertözö be-

tegségek e.l.leni küzdelemben. Az egészségügyi kormány·-· 

zat szabá.lyzata a f'ertözö betegségek beje.lentését és 

meghatározott be tegségekné.l .. laboratóriumi. vizsgá.latok 

elvégzését irta e.lő. Ezeket a vizsgá.l.atokat a megyé-

ben a Debreceni Egye telni Közegészségtani Intézette.l. 

kapcso.latban müködÖ M.Ki.r.Országos Közegészségügyi 

Tntézet Vizsgá.ló Á.1.1omása végezte e.l /152/. :19JO-ban 

.l·étesi.tenek Józsán gyógyszertárat, s mint a TI. sz. 

táb:I.ázat adatai. mutatják, a megye va.l.amennyi. te.lepü.lé·-

se gy6gyszertárra.l rende.lkezik. 19.3.5-ben Hajdú.böször-

ményben az ötödik és Hajdúdorogon a második gyógyszer-

tár f'el.á.1.1.i.tásáva.l kia.l.akul. a megye vég.1.eges, J.sz. 

~ábrán is .látható gyógyszertári há.1.ózata /153/, 
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Az 19.36:IX~t.c. á.1 . .1.amositotta a t.iszti orvosi.1 

kart, s Hajdú megye és Debrecen sz.ki.r.város köze·-

gészségügye élére egy m.k;i-r. ti.szti foorvos került, 

Debrecen székhe.l l.ye.l /1.54/. A rendezés során tehát 

közigazgatási. szempontból. kiilönhözo strukturával 

biró törvényhatóságokat vontak össze. Debrecenben 

a ti.szti foorvos ténykedése á.lta.lánosságban vé.1.e-

ményezo és ind.itványozó tevékenységre terjedt k.i, 

addi.g Hajdú megyénél a közegészségügyi. vonatkozásu 

ügykörben a felmerülo ügyeket véglegesen intézte 

e.l /15.5/. A m.ldr. tiszti foorvos me.·11.ett három m. 

kir.ti.sztiorvos vol.t, a.Jr.5k a IV.sz 0 táblázat adatai 

alapján 1940-ben a következű területekre vo.ltak be-

osztva: a megyei. központi. járásának ti.sztiorvosa 

Debrecenbe, a püspökladányi járásnak Hajdúszobosz-

lóra; a harmadik ti.sztiorvos müködési területe Haj-

dúböszörmény és Hajdúnánás városokra terjedt k.i, 

az utóbbi székhel . .l.yel .• 

19.37-ben kormányrende.let köte1ezové tette a 

diftériael.lenes védoo.ltást, amelyet a megyében már 

19.3.3-tó:l a.lka.lmaztak. 

Az v.sz.táb.lázat adatai a.lapján a megye lakos-

sága 1941-·ben kü.lönbözo betegbiztosi.tó i.ntézetekhez 

tartozott. A bi.ztositó i.ntézetek közül. a .legnépesebb 

az OTI vo.l.t • A legtöbb MÁV-jogosul.t Püspökladányban, 

~, --·-·-·-··--·-----------------

I 
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s á.l.t;al.ában a fő vasutvona1ak mentén fekvő községe!<;-

ben volt. A táb1.ázatbó.1 ki tünik, hogy a megye össz-

.lakosságának 21,l %·-a volt jogosult az un.közgyógy-· 

szerellátás igénybevétei.ére. A szegény betegek gyógy-

szerellátására 19.39-ben .54.932, P forc:Ll .. tottak. A köz-

gyógyszerel.látásra forditott összeg a községek teher-

bi.ró képességét annyira igénybe vette, hogy más köze-

gészségügyi cé.lra nem jutott anyagi fedezet• A sze-

gény betegek nagy száma szüks·égessé tette az un.köz-

ponti. szegény-beteg·-rendelő he.1.yiségek létrehozását. 

Ilyenek vo1.tak Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Haj-

dúhadházon, Hajdúsámsonban, Nádudvaroh, Püspükladány-

ban és Kabár1. 

A tuberku.1.ózi.sban megbetegedettek és elha.1.tak 

száma igen magas volt. A megyében nincsenek. tüdőgon-

dozó intézetek. Csak. Debrecennek van az 19.1.4-ben 1.éte-

sitett Auguszta Szanatóriuma /1.56/. A megyének csak 

tervei. vannak, megvalósitásukhoz az anyagi erőforrá-

sok viszont hiár1yoznak /1..57 / • 

A Stefánia Anya- és Csecsemővédő i.ntézeteket 

1927-tő.1 kezdődően folyamatosan .1.étesitették a megye 

községeiben. Mikepércs és Jól':sa ld.vételével, ahol 

Zö.1.dkereszt 1.á tta el az egészségv.6de.lmet, mindenütt 

volt Stefánia Védőintézet, amely mögött a társadalmi 

hátteret a Stefán.ia Fiókszövetség adta. A nagyobb 
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. védéíintézetek me.1.lett tejkonyhák is létesültek. 

191.t..1. január 1 ·-téí.l. a Stefánia vi.cLéki intézményeit 

és a zö.ldkeresztes egészségvédelmi szo·lgá.lat in-

tézm·ényei t egyetl.en szervezetben vonták össze. 

Hajdú megye egyike vo.lt azon törvényhatóságoknak, 

ame.1.yeknek minden községre ki.terjedt a Zöl.dkereszt 

egészs,égiig)'"Í gondoskod.ása. 

Fontos szociá.li.s 1és eg.észs0égi1gyi hivatás há-

ru.1.t az óvodákra és gyermekmenedékházakr.a is. Az 

1900-·as években már 12 óvoda müködött, az á.1.1andó 

gyermekmenedékházak száma 14 vo.1.t, de ezen kivü.1 

6-7 nyári gyermekmenedékházat is létesítettek. Az 

19.36 :XX.I'JT 0 sz 0 törvénycíkk az óvodát és gyermekmene-

dékháza t a belügyminisztérium hatáskörébe uta.1 ta, 

felügyel.ete és .irányj tása a tí.szt.i orvosok fe.ladata 

vo.lt /1.58/. 

Az egészségügyi el .. látás .i.lyen színvonala me.1-

lett 1935-ben a megye 20 településén 32 gyógyszer-

tár müködött. A megye területe 2.386 km2. 74,6 km2-

nyí. terü.l.etre jut egy gyógyszertár. A 1.akossági .1é-

.1.ekszám 193.5-·ben .l.81'.460 volt. Egy gyógyszertárra 

jutott 1.akosok száma 5.670 /1.59/. 
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III. sz. táblázat 

Hajdú megye egészségügyi. személyzete és a gyógyszertára:i.nak száma 

/1881-1940/ 

! 1 1 
Hatósági. orvos Magán- Or~osok 11 orvo~-, . , Szülésznő~ l, szü- Gyógy-1 

t:i.szt:i. - városi. 1 községi. szarna ra JUto 1 hato-1 , ossze- l·esz- 1 szer-

orvos_ , 
orvos 

orvos orvos összesen1 lakosok sági 1magan sen •nőre jtárak 1 

j száma jutó 1 száma 
1 

1 lak.sz. 

3 12 11 1 7 33 3703 17 87 104 117'5 12 

3 8 17 10 38 3911 ? ? 163 912 20 

3 7 1 20 10 40 4052 ? ? 171 900 20 

1 1 

1 4476 862 
3 7 19 7 36 ? ? 187 ·- 21 

1 

3 7 18 1 3 31 5449 ? ? 164 1030 21 

28 149 1163 
3 8 20 59 2937 29 120 27 

1 1 
147 3 8 21 53 85 2082 36 111 1204 28 

- . -
3 6 23 54 1 86 1 2110 44 68 112 1620 32 

3 7 23 58 91 2031 42 55 97 1906 32 
1 1 

/A ~áblázatot Dr.Gartner István: Hajd{t vármegye közegészségügye a múltban és a jelenben Kiny.5. 
1 

olclal.c. kiadványból állítottam össze. A táblázat eredeti. szánta III./ 



1 

::r:v. sz. táb.lázat 

Hajdú megye egészségügyi szemé.lyzete és a gyógyszertárak 

, ' 4 , . , 
megosz.lasa az .19 o.ev e.1.ejen 

-- - ------------- -
Orvos Szül!·észnö Gyógy .• 

He.1.ység neve hatósá- hatósá·-
szer-, 

ma-· ma- tárak 
gi 

, gi gán gan , 

·~- - ---·--- szama 

Hajdú.böszörmény 3 10 4 6 5 
- -- --

Hajdúnánás 2 8 2 5 3 
-- ---·---· 

'~~4~g~~ggg~~~g====== 
2 13 2 5 3 

========= O=====' ========= ===== ~========= 
Balmatúj~~---- 2 2 3 10 2 -- -
E1"vek 1 2 2 1 1 

----- -
Ha,idúdorog 2 4 _J __ 4 2 

-----i-----
Ha.idúhad.ház 2 ,__l_ 4 ...1... 2 

.... -------- ,___, _____ _.., ____ 
Ha.idú~~~-- 1 1 3 1 1 -·--
Józsa 1 - 2 2 1 

----·- ,___, --
Mikepérc~----- 1 - 1 1 1 ·----- 1--'-·· 

TéP:1ás 1 - 1 1 1 

------ --·---
Tiszacsege ____ 1 2 2 1 1 

-- --~· 

Vámospércs 1 2 1 L 1 

------ --
F~g~~g~~~=4~~~~====== 

l.3 16 22 =éZ== 13 

========= ===== f========= '========= 
Földes 2 1 2 1 ' ---- ·----
Ha.idúszovát 1 1 1 2 1 

---· ---- ---· --· 
Kaba 2 1 1 2 1 

--· ---·--
,___ ____ 

Nádudvar .2 4 - 3 2 2 

,_Pü~ökladány 2 4 4 6 2 

--
Tetétlen 1 - 1 - 1 fiók 

Püspökladányi járásj _:!:.Q_ 11 12 12 8 

-~j~~-~~~~~~----- __ JQ~-----2~-- 42 _22 __ ___ Jg _____ 
---------

xA három m.kir.tiszti. orvos és a főorvos nincs hozzászámi.tva. 

/A táb.lázatot Dr.Gartner István: Hajdú vármegye közegész-

~ .. ~ltb , 
-- - - --- .s.egugye_._a _ _)Jl.}1 an e s a jelenben KI.ny. 6. ol.dal .• e .kiadvány-

bó.1 vettem. A táb.l.ázat ered~ti--;;;-6;;;-:IV-:7··--
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v.sz.táb.lázat 

Hajdú megye .lakosságának megoszl.ása gyógye.l.lá tás szerint 

1941-ben 

Jog 
meg 

osultság 
nev·eziése 

--
Jogosult Csa 
tagok száma ö 

.lád tagokkal együtt 
sszesen % 
----·-------

o.T.I. 4.760 .l 2.845 7,0 

>---- ------------ ---------+-- --- -
' MAV B.I 5.896 3 '2 • 1.596 ,__ __ .. ,_, 

o.T.B.A • 
4.141 2,J 

---------- --------+--· 
o.o.B.B 49 ' 0,02 

---------+--
Posta B 159 393 0,2 

-·----
Cserba 185 427 0,2 

Orba 97 204 0,1 

-------·---+ 
Egyéb 8 29 0 ,01. 

---------4- --
Közgyóg yszerel..lá tás J 8'.980 21. ,1 

- ----
Nem tar tozik beteg-
bi.ztosi. tó intézet 1.2 1.899 65,9 

köte.'lék éhe 

------------ --------·------
Összese 4.86.'.3 ' .100,0 

n .18 

----·---·--- -

/A táb.lázatot Dr.Gartner István: Hajdú vármegye közegész·

ségügye a múltban és je.lenben Kiny 7 .o.ldalró.l vettem. A 

táblázat eredeti. szá.m.<1: v./ 
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III. !!:; gyó~z~zertári hálóza!__f_ejlődésének statisz- 1 

tikai vizsgál~!~ 

Ezen témakörön belül a gyógyszertári. há.lózat 

fejl.ődéséve.l foglalkoztam. Arra a kérdéscsoportra 

kerestem vá.laszt 
1 

hogy vo.1.tak-e a fejlődésnek egymás-· 

tó.l e.ltérő szakaszai., és ha igen, mi je.l.lemezte azo

kat. A gyógyszertári. há.1.ózat fejl.ődésének vizsgálatá

hoz szükEéges adatokat táblázatokban foglaltam össze 

és a táblázat adatait az értékelés megkönnyitése ér

del<ében grafi.konon á.brázo1.tam. 

Elsőként Debrecen és Hajdú. megye gyógyszertári 

há.l.ózatának fejl.ődését vizsgáltam. Debrecen gyógyszer-· 

tári há.lózatánal<: Hajdú megyétő.1 el.térő fejlőd·ése indo

ko.lttá tette, hogy a város gyógyszertári. bá.lózatának 

fejlődését önál . .lóan, ugyanakkbr Hajdú megyével. össze

hasonlitva i.s elvégezzem. Az összehasonlitás a.lapját 

Debrecen gyógyszertári há.lózatának fejlődési szakaszai 

képezték. Vizsgá.ltam, hogy Debrecen °i:'ís Hajdú megye 

gyógyszertári há1.ózatának azonos fejlődési szakaszai 

a vizsgá.lt korszakon be.lül mely .időszakra esnek. 

Másodszbr Hajdú megye gyógyszertári hálózatának 

fejl.ődését vizsgál.tam, összehasonli.tva három szomszé-· 

dos megyéve.1 /Jász-Nagykun-Szolnok, Békés ·és Bihar me

gyék/. Ezen vizsgá.lat során1 a Hajdú megyei gyógyszer-

····....... . . tárak_között a debreceni ey_ó_ITT".''"'.E>I'.!árak .is szerepelnek. 
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_Hajdú megyét ·- Deb:r'ecent mint megyeszékhelyet i.s bj"-· 

.le.értve -· egységes egésznek vettem. A Hajdú megyei. 

gyógyszertári há.l.ózat fej.lodésének értékeléséhez a 

három szomszédos megye gyógyszertári. há1.ózatának 

számszerü növekedését i.s figye.1.emme.1. ki.sértem az 

összehasonLitás érdekében /VIIT.sz.táb.lázat/ /160/. 

Az összehason.litás alapjául Hajdú megye gyógyszertá-

ri há.lózatának fejlodését vettem. Az összehasonlitást 

.1920-i.g .lehetett elvégezni az .1920-at mege.1.ozo megye-

határok figyelembevételével, a trianoni békeszerzodoés 

utáni. megyerendezések mia t 1t. 

Mi.ndk!ét esetben a fej.'lodési szakaszokat az egy 

0év·:r e jutó gyóg-y-szertáral.api tásol<. számának el.emz.ése 

során állapitottam meg. 

Az e.lvégzett vizsgálatokhoz a következű statisz-

tikai adatokat használtam fel: 

- Az T.sz.,TI.sz. és VIII..számú táblázatokban a gyógy-

szertári há.lóza t fejl.odésének .lé tesi tési év és he.ly 

szeri.nti megosz1ását mutatom be. Debrecen °és Hajdú. me-

gye gyógyszer tári há.lózatának növekedését az alapitá·-· 

si. évek alapján a 4.sz.ábrán tüntettem fel. 

·- Az I.-TI •. és a VITT.sz.táblázat adataib61 számitot-

tam ki. a VI. és a IX.sz.táblázat adatait, ame.l.y a 

gyógyszertári. há1.ózat évti.zedenkoénti fej.lodését 
, 
es a 

gyógyszertárak számának %-os növekedését tartalmazza. 
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A gyógyszertárak alapítási i.deje nem ad egyenletes i 

.idősort a hozzárende.lt stati.sztikai adatok számára, 

ezért szükséges vol.t a számi tásná.1. az i.dősor egyen-· 

letessé tétele. Az idősort egyenl.etes tízéves megosz

tássa.1 i.dőszakossá ke.llett tenni. A VT. és a IX. sz. 

táblázat adatait az .'5. és a s.számú ábrán tüntettem 

fe1. Ezen adatok arra adnak választ, hogy az adott 

terü.1.eten /városban, megyékben/ az adott időszakban 

/szomszédos megyéknél. .1920-i.g, Debrecennél és Hajdú 

megyénél. 19.'50-i.g/ hány gyógyszertár működött. 

- A gyógyszertári há.lózat %-os növekedése i.dőszakos 

el.osztásban /megoszl.ási vi.szonyszámsor/ adatainak szá

mi.tásánál bázisul Debrecen és Hajdú megye esetében 

.19.'50-i.g, Hajdú megye és a szomszédos megyék vonatko

zásában az 1920-ig terjedő i.dőszak számszerű növeke

dési adatait vettem, mivel a vizsgált korszak gyógy

szertári há.lózat fejl.ődését egy egységnek .100 %-nak 

véve a fejlődés el.osz.lását reá1.isan i.gy tanulmányoz

hattam. Az igy kapott bázisviszonyszámok a fejlődés 

%·-os növekedését mutató stati.sztika.i sort adtak. A 

stati.sztikai adatokat a VT.sz. és a TX.sz.táblázat 

tartalmazza, amelyet a 6. ·és a 9.sz.ábrán mutattam be. 

- A gyógyszertári. hál.ózat fej1-ődési. szakaszainak meg

állapi tása szükségessé tette az egy évre jutó gyógy

szertáralapi.tások száma. szerint a vizsgá.latok el.vég-

j______ ---~----------
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zését. Ezáltal jobban értéke.lhető és szem.1é.letesebp 

képet kapunk a számitott adatok grafikus ábrázo.lása-

kor. A V.II. és a X.sz 0 táb.lázat adatait az I 1
,, II. és 

a' VIII. sz. táb.lázat adatai.ból számi tottam ki. és álli·-

tottam össze. A VIT. és; a X.sz.táb:lázat adatai.t a 

7. és a 10 0 sz.ábrán mutattam be. A grafikus ábrázo-· 

1.ás értéke.lhető eredményt adott, elősegi. tette az ösz-

szehason.li.tást és a következtetések .levonását• 

!?.!::brecen ·e~ Hajdú megye gyógyszertári. hálózata fejlő-

désének_~gálata 

Debrecen és Hajdú megye gyógyszertári.. hálózatá-

nak fejlődésérő.l a VI. és VII 0 sz 0 táb.1-ázat és a 4,, 5., 

6. és 7 •sz. ábrák áttanulmányozása a.1-apján a követke-

zőket á.1-lapithatom meg. 

1 
' 

A debreceni. gyógyszertári hálózat fej.1ődésének 

vi.zsgá1-ata során 3 különböző ti.pusú szakaszt fi.gyel-

hetünk meg. 

1. ~ógyszerészet megjelené~~' a gyógyszertári há-

!&.~! kialakulás~ 1700~1800, 

Debrecen gazdagodása, központi. szerepének foko-

zódása, a jobbmódú. fogyasztói piac kia:lakul.ása hozzá-

járu.1.t a város fej.lődés·éhez, je.lentöségének növekedé-

séhez. A fejl.ődés csúcsát a' XVII. század végén érte el. 

Ekkor a1-api totta a város e.lső gyógyszertárát, A XVIII. 

században több évti.zeden keresztü.1- ez az egyet.1en 
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gyógyszertára vo.1.t Debrecennek, mi.g a század mása-

di.k fel.ében új gyógyszertárat alapitanak, amelyet 

már nem a város, hanem tulajdonjogot nyert gyógy-

szer•ész á.1.lit f'el .• 

Hajdú megye területén a gyógyszerészet megje-

1.enése, a gyógyszertári. há1.ózat kia.lakul.ása 128 év-· 

vel. k;ésőbb kezdődött, mint Debrecenben és 1.828-.1.850-

ig tartott. A hajdútelepü.lések csak a XVII.sz.elején 

jöttek .létre, s az évti.zedeken át, meg szaki tás nél.·-

kül fo.l.yó háborúkban való részvétel. akadályozta a 

társadalmi. és gazdasági é.le t, valamint az egészség-

ügy fej.lődés·ét. Csak a XIX. század e.lején, a társada-

1.om po.lgári. ir2<nyba történt átalakulása, a gazdasági. 

é .. let kapi.ta.li.sta fejlődése segitette e.lő a te.lepülé-

sek fejl.ődését és ve.le párhuzamosan a gyógyszertári 

há1.ózat 1ti.alaku1.ásá t. 

2. Egyenletesen fe.ilődő szakasz l§,Ol-1900 0 

A XIX. század i.gen mozgalmas Debrecen po.li.ti.kai 

életében. A felvilágosodás korának, valamint a fran-

ci.a forradalom eszméinek hatására megindult polgára·-

sodás folytán a gazdasági él.et i.s fellendült. Ez kü-

lönösen a század első fel.·ében volt számottevő, mig a 

század másodi.k felében bizonyos fokú vi.sszaesés ta-

paszta1.ható. Mindez tükröződi.k a gyógyszerészet te-

rén is. A század hét gyógyszertár fe.lá.11.i.tásával egyen-

------·------ ---------
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.Letes fejl.odést mutat, de a gyógyszertárak alapítása, 

követve a város fej.lodésének dinami.zmusát, a század 

e.lso fel.ében gyorsabb, mint a másodikban. 

Hajdú megye telepü.1.ései.nek gazdasági, társadalmi 

és közegészségügyi fejlodésével. párhuzamosan a gyógy·-

szertári. hál.ózat egyenl.etesen fejlodik 1851-to.1 a me-

gye mega1akul.ásáig
1 

1876·-dg. A meg'Ye kisebb te.lepül.é·-

sei.n i.s sor kerül gyógyszertárak fe.lállitására /Kaba, 

Tiszacsege, Földes/, a nagyobb települések közül pedig 

Hajdúböszörményben a második gyógyszertár a.lapitására 

i.s • 

. 3. Nagyobb arányÚ fe;jlodési szaka~z l90l-1933. 

A XX. sz. elso .évtizedeiben Debrecen gazdasági. fej-· 

.lodése bár a XIX. század el.eji. nagy 1.endületü fej.lodést 

nem érte el., a termelés bovü.lése, a gyárak és az üzemek 

számának növekedése, a mezogazdasági i.par ágazatainak 

kibontakozása el.osegitette a gyógyszertári há.lózat na-

gyobb arányú fejlodését. 32 év alatt lJ gyógyszertár 

fe.lálli.tására kerül sor. E1ofordU:1 1 hogy ugyanabban az 

évben több gyógyszertárat i.s alapi.tanak, i.gy 1907-ben 

kettot, 19·14-ben pedi.g négyet. 193.3-ra alakul ki. a vá-

ros végleges gyógyszertári. hálózata. 

Hajdú megye gazdasági., társadalmi, egészségügyi. 

fe.llendü:lésének éveive:l összefügg a gyógyszertári. háló-

.zat fe jlodésében tapasztalható felgyorsul.ás. 
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A megye megalakul.ásátó.l .. 1935·-ig húsz gyógy-

szertárat alapitanak. 1.888-, 1.9.14-, 1925-·, 1935·-

ben évente két gyógyszertár fel.ál.li tására i.s sor 

kerü1. A megye mezővárosainak i.ntenzivebb :fej.lő-

d,ése a gyógy·szer'tára·.k számának megsokszor-ozódá-

sához vezetett. Hajdúböszörményben a harmadik, ne·-

gyedi.k és ötödik gyógyszertárat, Hajdúszobosz.lón 

és Hajdúnánáson a harmadik és a negyedik gyógyszer-

tárat i.s :feláLli tják. A megye vég.leges gyógyszertá-

ri hálózata 1935·-re alakul ki. 

A vizsgá.latokból. megál.lapi.tható, hogy Debrecen 

és Hajdú megye gyógyszertári. hálózatának :fej.1-ődése 

időben egymástól. k:ü.lönbözik, ame.lynek oka a város 

·ás a megye időben el.térő gazdasági. és társadalmi fej-

:lődése. Ugyanakkor a város és megye gyógyszertári há·-

lózatának fej.lődése, a gyógyszertárak számszerü növe-

kedáse követi és egyben függvénye i.s a gazdasági és 

társadalmi :fejlodésnek. 

Hajdú megy~, Já~z-Nagykun-Szolnok megye, Békés megye 

és ~~egye__&ógyszertári hálózata fejlo~~ 

vizsgálata 

Hajdú megye és a szomszédos megyék. gyógyszertári 

hálózata fej.l.odésének vizsgálatáná.l, a IX. és x. sz. 

táb.lázatok és a 8., 9. és 10.sz.ábrák áttanu.1-mányo-

zásakor a következőket állapi.thatjuk meg. 

l 
1 
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Hajdú megyében a vizsgált korszakban négy f'ej
' 

HSdési szakaszt kül.önböztetünk meg: 

1.. A gy6gy:2.zeriészet meg.ii2_lenése, a gyógyszertári há-

lózat kialakulása 17Q0-1801-ig 

Hajdú megye és a szomszédos megyék esetében i.s 

a gyógyszerészet megje.lenésének, egy-egy gyógyszer-

tár aI.apitásának. az i.doszaka a XVIII. század. Mi.nd a 

négy megyében a társadalmi. és gazdasági f'ejlodés 

magasabb f'okán á.l.ló tel.epü.léseken ál .. 'li.tanak fe1. egy 

vagy esetleg több gyógyszertárat. 

2. Lassú, egyenlőt.len fe..1.!.§.dési :2.Zakasz 1802-1870-ig 

1.802·-·.l.870-ig, 68 év a.latt 15 gyógyszertár a.lapi.-

tására kerü1.t sor Hajdú megyében. A gyógyszertári há-· 

.lózat fej.lodésének üteme nem egyenletes. A XIX.sz. e·-

lején a fejlodés f'e.lgyorsu.ló Ü'temü, bár még mindig 

csak a legfejlettebb te.lepü.lés, Debrecen gyógyszertá-

ri. há.lózata f'ejl.odik, s csak 1828-ban k.ezdodi.k e.1 a 

megye más tel.epü.lésein a gyógyszertárak alapi.tása. 

A továbbiakban a vizsgált i.dőszak végéig a fejl.odés 

üteme egyen1etes. Ez a szakasz a vizsgált szomszédos 

megyék esetében .is hasonlóságot mutb.t Hajdú megyével, 

bár a gyorsabb .és l.assubb ütemü fejlődési időszakok 

nem azonosak. 

3. Nagyobb arányú fejlodési szakasz 1871-1908-ig 

A gazdasági., társada.lJni. és egészségügyi fel len-
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-:t.6 gyógyszertárat al.api.tottak Hajdú megyében. 1876.'.. 

·és 1.888-ban l<.ettő, 1907-,ben pedi.g három gyógyszer·-

tárat i.s a.lapi.tanak ugyanabban az évben. 

Hajdú megye fej.lodését összehasonl.itva a szomszédos 

megyékk.el megál.l.api.tható, hogy valamennyi megye fej

lődési üteme gyorsabb ndnt Hajdú megyéé. A x. sz. táb

lázat adatai.ból ki.tünik, hogy Hajdú megye nagyobb 

arányú fejlődési. szakaszához képest a többi. megye ro

hamos fejlődési. szakaszt mutat. 

4. Fellen~o fejlődés szakasza l909-l9g,O-ig 

Hajdú megye gyógyszertári há.lózat fejl.odésének 

üteme a harmadi.k szakaszhoz képest felgyorsult, annak 

csaknem másfélszerese .lett. 1.914-ben hat gyógyszertá

rat i.s .létesitettek ugyanabban az évben. A fel .. lendülo 

fejlődési szakaszt mutató Hajdú megyéve.l szemben egyen

.letes i.ntenziv fej.lodési. szakaszt mutat Bihar és Jász

-·Nagykun-Szo:lnok megye. Egyedül Béillés megye egyetl.en 

gyógyszertár alapításával mutat törési szakaszt a fej

lődésben. A negyedi.k fejlődési. szakaszban Hajdú megye 

kivételéve.l valamennyi. megyében csökkenés tapasztal.ha

tó az egy évre jutó gyógyszertár-al.api tások számát 

vizsgálva, amely legnagyobb m·értékü Békés megyénél, de 

Hajdú megye fe.Llendül.o fejlődési üteme mégsem éri. el. 

Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyéét. 

Az egy évre jutó gyógyszertár-alapi tásokat .1920-
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ig vizsgálva megállapi tható, hogy a legintenzívebb 

:fej.léídés Bihar megyében volt. Hajdú. megye gyógyszeÍ--

tári. hálózata í'ej.léídésének di.namizmusa .lényegesen 

1.ass..:'tbb vo.lt, mi.nt a szomszédos megyéké. 

A gyógyszertárak számát és az ell.átandó terü-

let nagyságát és népességét í'ígye1embe véve Hajdú 

megyéné1. lemaradás nem tapasztalható, Az országos 

statisztikai adatokkal. val.ó összehasonli.tás érdeké-

ben Hajdú. megye és a szomszédos megyék terü1.etét és 

a gyógyszertáraik számát a 100 km
2 terül.etre eséí 

gyógyszertárak adatával, a megye .lakossága és a 

gyógyszertárak számát pedig a 1.00 ezer lakosra jutó 

gyógyszertárak számával. jellemeztem. A négy megye 

ilyen irányú. adatait a XI.sz. táb.lázatban, az orszá-

gos statisztikai adatokat pedig a XTI.sz.táb.lázatban 

í'og1.altam össze /1.61, 162, 163/. Az értékelés meg-

kör.nyi.tése érdekében a táblázatok adatait a .11, és 

a 12. sz.ábrán graí'ikusan ábrázo.ltam. 

A tábl.ázatok adataiból, va.lamint a grafikus áb-

rázolásbó.1 kitüni.k, hogy Hajdú., Békés ·és Jász-Nagykun

-Szolnok megyében mind a 100 km2 területre, mind a 

100 ezer .lakosra jutó gyógyszertárak száma az orszá-

gos stati.sztikai értékeket meghaladja. Az egy évre 

jutó gyógyszertár-a.lapi tások a.lapján a 1.egíntenzí.

vebben í'ejl.éídéí Bihar megye a .100 km2 terü.letre és a 

- 1.00 ezer lakosra jutó gyógyszertárak szempontjából 

az országos statí.sztíkaí értéket sem éri. el. 

1 



. 

' 

; 

v:r. sz. táb.l.ázat 

A gyógyszertári hál.ózat évti.zedenkénti f'ejl.ődésének sta

ti.szti.kai bemutatása az alapitás .ideje és a %-os növeke-· 

dés alapján Debrecen és Hajdú megyében .1950-i.g 

-------------- -----
Időszak ~-----_Rebre~~--'-- Haidú megye 

gyógysze~ %-·os nö- gyógyszer-· %-cs növe-

,.,____ tár~~.!. - veked·é_s táEa,k sz• kedés 
. 

1700-ig l - - -- -- --- - ----
1710. l. 4. 5 - --- -· 
1720. l 4,5 - --- -
1732..!_._ l 4 5 -------- ,.. ___ J,. --------
1740. l -~- - -- - --- -
1750. l 4.:...2 __ - ---t------------ - -
1760. l --~.:.2. - -------- --
1770. l ~--- ---~-

,_ __ 
1780. 2 9 - -- -
1790. 2 9 - -r------- ,.... - -

._..!.800. 2 9 - -- ---
1810. 4 18 - ----- -- -
1820. 6 27 - --·---- ------ -- ----
18;!~- 6 27 l 3.1 -----f-·-- - -
1840. 6 27 l 9.3 ---
1850, .,_, __ :z__ 31. ') ') 15.5 

·-
1860. ,__ __ z_ 31,5 8 24,.§___ 

-- ---
1870, 8 ~ 9 27.9 ------ -
i880, 8 36 12 37,2 ---
1890. 8 36 17 .52. 7 

1900. 9 40.5 20 62 

1910, 12 .54 21 6.5, 1 -
1920. 16 72 24 ' 74.4 - -
1930, ~Q_ 90 30 93 

1940, 22 100 3~-- 100 
•.. „ -- -- ...... .32 100 1950, 22 100 

1 
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VII. sz.táblázat 

Debrecen ' 
, 

1évre jutó 

iejlőd.ésí Gyógyszer-1 

~zakaszok 1 Debrecen - tár/.év 
1 

' 
1 

I. j Gyógyszerészet meg-
jelen·ése, a gyógy-• 0,02 

1 

szertár1 hálózat 
kialakulása 

i '1700-1800. 
i 

1 Egyenletesen fejlő-! 1 

1 

1 
II. 1 dő szakasz 0,07 

1 

I l80l'-l900. 

' ! 
i 

III. 
l Nagyobb arányú 
fejlŐd·ési. szakasz 1 0,41 
l90l-l933. 

Hajdú megye 
Gyógys:.oer-
tár/.év 

' 

Gyó~yszerész?t megje7 , 1 
lenese, a gyogyszertari 0,23 
hálózat ki.alakulása 

1 1828-1850. 

Egyenletesen fejlődő 1 
szakasz 0,28 

1851-1876. 1 

11.T ............... .,.,....'hl-,. ,........,.,,t...._,_„.,...~ P.-.. ~1 ~ i 
d.ési. szakasz 
1877-1935. 

'1 0 '34 

1 

1 

1 
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1 
1 
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VIII. sz.táblázat 

ll;l jllt'i, J;'i.~: -.~nC')"klU1-·Szolnok 1 Uékés és Bihar megyék gyógyszertári hálózatánalc fo1löd~se 

nl np.i tús.l év és holy szerinti. mee;:oszlás!Ja.11. 

---·--------------------------
' ll;i jd1l 111<..·g\·p Júsz-Nuey1ClU1-Szolnolc meg:/e ___ __..___ -
J dl; ll e l y Idő 11 e 1 y 

----·------ ---------
J /tltl,. 
l7' .·!. 
.t.~o:: • 
J.~tl7" 
;l..~.1::, 

l.~ l~i, 
J~:!S. 
JS:l L„ 
1s:1:1. 
1s'1J. 
.l~Ji:i. 
l~~I ;" • 
J ~:-, L„ 
'.\ ~:1 ,, • 
J S:-,."• 
.t.~t<l. 
J ~(;~. 
.l~ { l • 
.Lti ~t;. 
l~·;-n, 

J.~~'1. 
t ~~::::.. 

.1 ~"~. 
1:'.t''.l„ 
.1 :-'n11. 
1~;) '1. 

J'."i•)"'i„ 
l~'..l'..;. 
l~l(ll)„ 

190_-;. 
t ~1u7. 
l.~H r; • 
,190;. 
19.l 11„ 

19.L·1-I- • 

191 11. 

191'1. 
191 t{. 

191i-1-. 
1~115. 

1922„ 
1923. 
192J„ 
19.:2 1

1. 

. 192.:>. 
1925. 
19 ::!Ó. 
19:..!S. 
192;. 
1930 • 
19J:2„ 
19J.J. 
19:3.:'í. 
19J.5. 

l>t li1 l ('CH 

lh' i1-11"l'Pll 

!J..:1'1 Ct'Cll 

lk,llrccen 
lh_· \11 l' l'·eu 
lk"iln·,~con 

l l~l,l <h'1hÖ.s'/l.irrnú11y 
11;1 ilh'l:,;l"ohosz] ó 
11; 1jdúnCin:i. s 
n1' tn·( len 
~.:ti.dlllh";\]. 

l l;tjllt"1ltatU1úz 
Pii::-<pi.\k] adiin) 
i la jLh'ido1·ocr 
ll:1 lm<l:t:ÚjY"áros 
Pi.LL:k's 
lh· b1 l"C 011 
l la~i(lt'iböszörmÓn) · 
Kaba 
l' i. ::-<zac :::H.'GO 
l!;1jth'lsúmson 
\"Úmosp.ércs 
ll;1,jdú.szobu sz.ló 
ll<1.:i(lúnúnús 
Ila _i<lúszo"\-út 
Jl;1 J( lli bö s!l".örmúny· 
rr;yck 
l lcllJtt;1zú _;,·ár o s 
!Jt-,J11 oceu 
Dc ln l"CCll 

llt'ITl'COll 

Plispöhladúny 
DE·breccn 
Debrecen 
Dobrocon 
Debrecen 
Debrecen 
Hajdúböszörmény 
lin jdÚl1.ánús 
HujdÚszolioszló 
Debrecen 
Debrecen 
Hajdúdorog 
Debrecen 
Xádudy·ur 
Tetétlen 
!'-ég lás 
Debrecen 
Nil..:E:p6r cs 
. Józsa 
Debrecen 
Debrecen 
Hajdúböszörmény 
Hujdt':.hadl1.áz 

1791. 
1792. 
1799. 
1.818„ 
J.818. 
1826. 
18:.!7. 
1827. 
1827, 
1829. 
1832. 
1s1,9. 
18.'.)0, 
1851. 
1867„ 
1867. 
1871. 
1871, 
1872. 
1.872. 
1873. 
1876. 
1s79. 
1879. 
1880„ 
J.882. 
18s2. 
lSBJ. 
J SBJ. 
1883„ 
1885. 
1886„ 
1886. 
1886. 
1.888. 
1888. 
1894. 
1894. 
1895. 
1896. 
1898. 
1899. 
1900„ 
1.901. 
1902 • 
1903. 
1903. 
1903. 
1904. 
1906. 
1907. 
1907. 
1910. 
1910. 
1911. 
1912„ 
1913„ 
1914„ 
1914. 
1915. 
1917„ 
1918. 

Jászber·ény 
K1-u1szont1uúrton 
Szolnolc 
Mezőtúr 

Szolnok 
Kurcng 
Kisújszállús 
KUiil1cey·o s 
Tör ö1cszentmikl ós 
Já.5zber·ény 
Jászu.páti 
Túr·l\.:.eve 
Ku111nu<luras 
Jászárokszállás 
Dóvuványa 
Jászladány 
Szol.nok 
Jászkisoér 
Mezőtúr 
Tiszaf'öldvár 
Abádszalólc 
J ás z.f' énys zaru 
Kenderes 
Fegyverrlek 
Cs,8pa 
Szolnok 
Kunszentmá.r ton 
J{1szberóny 
Karcag 
Tiszaroff 
Kisújszállás 
Mezőtúr 
Kötelek. 
.Jó.1.;:;óhalma 
Jászalsószenteyörgy 
Tör öl<.szentmi.kl ós 
Cibak11áza 
ris za.várkony 
I'úrkeve 
Dévaványa 
Tiszakürt 
Mezőtúr 
Kunl1eeyes 
Karcag 
Jászárokszállás 
Bessenyöszög 
Jászdócsa: 
Szolnok 
Jászapáti 
Szolnok 
Kisújszáll.ás 
Tiszasüly 
Rákóczifalva 
Szolno1c 
Törökszentntlklós 
r.iszaf'öl.dvár 
.Jászberény 
Jászszentandrás 
Karcag 
Tiszabő 

Kisújszállás 
Mezőtúr 

Bék.és meeye 

II~ö 11 e 1 y 

1770. Gyula 
ilBOJ„ Szarvas 
1804. Gyula 
1812„ Békéscsaba 
182.'.3. Ilékés 
18.JO, Orosháza 

18:30 1 Mezőber·6ny 
18.Jl„ Gyoma 
1843. Körösladány 
1851. G)ula 
1855 • Szeghalom 
1861. Tótkon1lós 
1868. Vésztő 
1868. Bélc.ésosaba 
1870. Békén 
1872. Körösladány 
187.'.3.- Füze_sgyarmat 
187.'.3. Szarvas 
1874. Öcsöd 
1876. Orosháza 
1876. Er1drőd 

1879. Bék,ésszentand.Iás 

1883. GÚ.doros /Dáni'alva/ 
1883„ Csorvás 
1885. D.ék·éscsaba 
1888. Gyula 
1888. Köröstarcsa 
1888. Uj"ki.gyós 
1888„ K.éteG)·házu 
1889„ TI.élc.és 
1892. Kondoros 
1891+. Nagysz.ónás 
1.894. Oros}~áza 
1895. Uélc-Gscsaba 
1896. Tótlco1ul.ós 
1899. Szarvas 
1899 • Gyoma 
l.899„ Mezőber•ény 
l.900, Doboz 
1902„ B·ék,ésosaba 
1903. Gyulu 
1903. Endrőd 
1904. SzoghaJ om 
1905. Gyulavári 
1906. Szarvas 
1906„ Békéscsaba 
1907 • Orosl1áza 
1.908 • Bék16s 
1914, Békéscsaba 
1921. Or osház-a 
1923, B·ékésosaba 
1.923„ Szarvas 
1923 „ Mezőber,ény 
1925. Gyopáros fürdő 
1926. Pusztaföldvár 
1926„ Bék4ssámson 
1930„ Gyula 
19.'.31. Szentetornya 
1934„ Kondoros 
19.'.34. Vésztő 
1935, Békés 
1936. Békéscsaba 
1938, DóJc-éscs-i..La 

Bihar mce\-c 

Jdű Hely 

17!-1-2. Xaey·várad 
1760. Nat;;"\„Úrad 

1791. NnG)""\'Úrnd 

1.798„ Székelyh.ic.l 
1823„ "larc;i tta 
1825„ ~aB""\-""'\"árad 

1829. i10lÓnyes 
1830. Naeyszulontn 
1836. DerecskQ 
1836. Berettyóujf'alu 
18JB. Bil1ardiószeg 
18~2. Érntihályf'alva 
1848 1 Bil1arnagyba.jom 

1848. ~agyléta 
1848. El.esd 
1.854. Nagyv-árad 
1855„ Tenke 
1858. Sarlca<l 
1858. Biharkeresztes 
1864. Kismarja 
1.870. Nugyszalontu 
1875, !Iosszúpály.i 
1.881. Nagy·várnd 
1882. Koinádi 
1883. B.ihar 
1884. Szulárd 
1.884. DerettyószépJ al.;:; 
1885„ Mezőtelegd 
1.855. Báránd 
1885„ Vaskon 
1886. Dél 
1886„ Derekböszörut-Éll)' 

1887, Masyarcs.éke 
1890. Szalacs 
1890, Zsák.a 
l891„ Kötegyán 
1892„ Percesszöllős 
189.'.3 „ Bihnr tor da 
1894. Il.ihurugra 
1894„ Bih.ar zsadány 
1894. Nag1-báród 
1894. Csök.111Ö 
1894. Okány 
1.895„ Nac;.yvárad 
1897. Berettyóujfalu 
1898. Gyapjú 
1901„ S~rrétudvari 
1901„ Nae;yvárad 
1904. Gyanta 
1904„ Nagyvárad 
1905. Köröstar ján 
1905. Cséff'a 
1906. Ál..rnosd 
1907 • Del,ényes 
1907. Székelyhid 
l.907„ l..~nti.hály.fulu 
190 7„ Sarlcad 
1907. Nagyvárad 
1.908. Püspökíib:dö 
1908. Nac;yvárnd 
1908, F\lgyivásárl1ely 

1909 • Gáborján 
1909, Nae;yvúrad 
191.0. }h1gyszalontu 
1911. Nae;yvó.1 ad 
1911. Pocsaj 
1912. Geszt 
1912„ Nagyvárad 
191.2„ Nagyvárad 
1913. Biharpüspök.i 
1913„ Derecske 
191.4. R-év 
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IX. sz. táblázat 

4 gyógyszertári hálózat évti.zede:rik!énti. fejlődésének stati.sztikai bemutatása az alapi.tás 
i 

:ildeJe és a %-os növekedés alapján Hajdú, Jász-Nagykun-Sz.olnok, Hékés és Bihar megy.ék 

vonatkozásábar. 1920-i.g 

1 l ' 1 Hajdú megye Jász-Nagykun-Szolnok 1 Hékés megye Bihar megye 
megye 1 

Idő zak gyógyszertárak gyógyszertárak gyógyszertárak gyógyszertárak 

száma %-as növ. száma %-os növ. száma %-os növ. száma %-os növ. 

178' -ú>: 2 - - - l - 2 -
-

5 
1 l 2.8 179 i. 2 - - 2 2 

· l8ob. 2 5 3 4,8 l 2 4 5.6 

181b. 4 10 3 4.8 1 3 6 4 5,6 

l82b. 6 15 5 8 4 8 4 5,6 

l83b. 7 17.5 10 16 7 14 8 ll.2 
i 

184:0. 9 22.5 ll 17.6 8 16 ll 15.4 

l85b. 12 1 30 13 20,8 9 18 15 21 

l86io. 15 37,5 14 22,4 ll •i22 19 26,6 

187'0. 17 42. '5 16 25.6 15 30 21 29.4 

l88b. 20 50 25 40 22 44 22 30,8 

1890. 25 62,5 1 36 57.6 30 60 35 49 

1900. 29 72.5 43 68.8 39 78 46 64.4 

1910. ' 33 82.'í 'í4 86.4 48 96 64 89,6 

1920. 40 100 62 100 49 100 72 100 

1 

.J 

'"--'-~' -~·--"'-'~~--M·~---·"'·'-···---'-....;,,-~w;..~~-~-;'f'""' "~"'"'~"'"-'-''' -~'"'''""'"'"""""""""'=-"""'--"'-"~'0~"'~'"°'~~,,,_....,.,,"~ =~=-~ ··~""";""'"'"""""'"'''"''"'''"'""""""""'"'°""""'~""'""~"'""'d•-"'~~'"""'-'"""'""'"'""""""""'""""·''""'" ''''°'"'''"'"'"* 
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x.sz.táblázat 

Ha~dú, Jász-Nagykun-Szolnok, Békiés és Bihar megy.ék gyógyszertári hálózatának fejlőd·és:L 

szllrnszai és az egy ·évre jutó gyógyszertár-alap:Ltások száma /az első gyógyszertár-alap:L-

' tástól 1920-ig/ 

Fej1í ~;; ·I 
Gy. 1 Gy. 1 

Jász-Nagykun-
d·ési HaJdú megye tár/ Bé1"és megye tár/ Bihar megye 

·éV Szolnok megye , , 

sza-
•eV •eV 

kasz 1 

A gyógyszerészet 
1 

A gyógys~er·észe{ A gyógysze- 1 
1 A gyógyszeré-

me~jelenési;,_a 0 019 me~jelenes-; 1 a 1 03 
részet meg- 1 szet megjele-

I. 

1 

gyogyszertari 1 ' gyogyszertari . 1 jelenése 1 a 1 0 1 032 n·ése, a gyógy-

hálózat kialaku- hálózat kialakul gyógyszer- 1 szertári háló-

1 lása 1700;..1801. 1 1 lása 1791-1801., tári hálóz.at · 
1 

zat k:Lalakulá-

kialakulása sa 1742-1801 0 

1770-1801, 1 1 

1 Lassú, egyenlőt- Lassú, egyenlőt- L~ssú,egyen- 1 1 L'fl'.ssú, _e~y.:;nlőt. 
1 

III. len féjlod·ési 0,22 len fejlődés:L 0,19 lotlen fej- 1 0, 20 1 len feJlod.esi 

1 szaka.sz szakasz lődési sza- 1 szakasz 

i 1802-1870. 1802-1870. kasz I 1802-1870. 

1802-1870. 

: 
! 

Nagyobb arányú Rohamos fejlő- Rohamos fej- 1 Rohamos fejlő-

fejlődés:L sza- ' o,43 d·és szakasza 0,97 lődés szaka- 0,89 dés szakasza 

III. kasz 
sza ! 

1871-1908. 
1871-1908. 1871-1908. ' 

1 1871;..1908. 

Fellendülő :fi::i- Egyenletes,in- Tör·ési. 1 Egyenletes,in-

15dés szak.a- o,63 tenziv fejlő- 0,90 szakasz 0 1 09 1 tenziv fejlő-

IV. sza d·és szakasza 1909-1920. I dés szakasza 

11909-1920. 1909-1920. 1 1909-1920. 

1 
1 Gy. 
1 ~ár/ j 

ev 

1 

1 
0' 067 1 

0,25 

1 
1, 08 1 

1 

1 

1 l 
1 
1 
l 

1 

·" 

M„,,,." "•~e"~~"'"'''~""'''"'~~~--•~w , .. J 



HoJdLi, Jász .. Nagykun-Szolnok, Békés és Bihar megyék gyógyszertári hálózatának 
számszerű növekedése az alapitási évek alapján 1760-1920-ig évtizedenként 
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8 sz ábra 
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A gyógyszertári hd.!Ózat évtizedenkénti fejlődésének 0/o - os növekedése HajdU. Jász-Nagy
kun Szolnok, Békés és Bihar megyék vonatkozásában 19 20 - ig 
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/ 
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---- Bihar 
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1, 1 
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0.9 
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o. 
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0,2 

HaJdU, Jász-Nagy kun- Szolnok, Békés és Bihar megyék gyógyszertári hálózatának tejlodés1 
szakaszat és az egy évre Jutó gyógyszertár--atopitósok száma 1920-ig 

Bihar 
Jász 
Ho1du 
Békés 

: .1 
.• I 

.· 1 
. I ! 

/ 
/ 

/ 
1 

/ 
1 

\ / 
i/ 

1 

1 

1 

1 

0 

1Qsz ábra 



XI, sz. táb.lázat 

') i -
1.00 i..in- tcrii1ot;rc ú.<; 100 ozcr .lakos1~a osG gyúcyszcrtárak szánta Hajdú~ Jász-No.gyk:un-Szolnok, Bil10.r ·Ós Bék·és megyékben /1880 - 1910-:Lg/ 

j llajclú moeye Jál:>z-Nneykw1-Szo1nok. megye 1 Bék·és megye ! 
1 1 . .· 1 '1 1 11001~"- 100 . . 2 ' 2 

1 
l„ (,yocy- lJo- t .. . C.yucy-\ Te- 1 lOCknt 100 Gyogyi Te- 1 100km 100 

' •l \ szer- :r~· - K-ópes- 11ertu- 01' 70r 1 sz.er- 1 rü- 1 1\-épos- torü- ezer Iszer- rii-J N, 1 terű- ezer _ 

1.sso 

.l '190 

.1 ~)()0 

.1 ~110 

t • t e re o.- t, I t 1 , 

1 
, l ·epe s- 1 1 

1 
arn1" J e se.r; _ aral.;.: le 1 scg letre la- tarak let 

1 
, J 1etre 1a- 1 

- [ ? Kosra - 2 · 2 S·eg 1 
sztuna Um- 1 „ - szá1nn 1 lan- 1 kos-1szá.n1a km 1 kosra 1 

1 

eso gYogy- 1 1 1 
1 szort~ralc 1 „ , ra 1 1 lesó gyógy- 1 

20 

25 

29 

i 

1 
JJ 

1 1 1 
szarna 1 J eso g~ogy.- 1 1 1 ! szertárak sz~ 1 

1 1 1
szertaral.;.: sz; 1 1 

1 1 

1 

0159 3~43 1 
1 

173329 

1 -
1 190978 1 0,74 
1 1 
i 1 
1 220870 1 
1 1 

1 25JSGJ 1 

0,87 

0,99 

1 l 1 1 . 1 1 1 1 1 1 
11,5 1 25 !52511278443 i 0,48 8,9 122 3671 ! 229757 10,591 9,6 1 

1 ! 1 1 1 1 J 1 1 1 

1 1 1 1 
lJ,1 i 36 I 1318475 1 o,68111.:: 1 30 1 i 258386 1 0,82 l n,6 1 

1 • ! 1 ! ! ! 1 1 ! ! 
1 1 

lJ,1 1 43 1

1 
1349403 1 0,82 !12,J 1 39 i l 277734 1 1,06 l 14 

1
1 

! 1 ! ! ! 1 ! ! 

13 1 s4 1
1 

i
1 

J7J964 i-1.02 li".~-i:;-f 1 29871~-l~~~~T~6,1 l 
1 - 1 ! 1 ! 1 1 ! ! 

Bih8..r megye 

- - 1 
Gyógy-1 Te- 1 Népes- 1 lOOkln"" 100 

' 

1 -szer- rü- 1 s-ég 
tárak ! le~ 1 

! terü- ezer 
1 letre la-

szruna 

1 

bn 1 i kosra 
j -,e"'s"o.--,g°'y-,-·o"gy=---
1 szertárak s:; 
1 

22 

35 

46 

64 

1 1 
1 1 

J 106381 
1 1 

i 

447834 1 
-, -, 1 

i 
l 

1 516704 1 
' 1 

573813 1 
1 

646301. 1 
1 

1 

0,21 1 4,9 

' 1 
o,JJ ! 6,8 

0 ,43 1 8 

0,60 1 9,9 



XII. sz. táblázat 

1.00 km
2 területre és .100 ezer 1.akosra jutó gyógy

szertárak száma Magyarországon 

--- ------
100 km 2 terü.1etre 100 lakosra 

Ida 
ezer 

jutó gyógyszertárak 
, 

szarna 

-------~-----
.. ,.. ____ 

1892. 0,56 .10 '.3 

1.901. o,68 .L1,4 

-

1910, 0,76 1.1, 8 

-



1, L. 

1,3 

12 

1 1 

0,5 

0,1. 

0,3. 

0,2 

0,1 

Hajdü, Jász Nagykun Szolnok, Békés és Bihar megyék 100 km
2 

területre eső g1ógyszertárc~ 
száma 1880-1910- ig 

-J'-' 

1880 1890 1892 1900 1901 1910 

- - - Békés 
···· ·· ······ - ··-- ·::·.cc ···Jas·z:cNQgy1<u11"frrnl11~k:----

HaJdu 
Bihar 

~ ~ Országos adat 

11 sz.ábra 
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HaJdÚ. Jász-- N:Jgykun -Szolnok, Békés és Bihar megyék 100 ezer lakosra eső gyÓgyszertárak 
száma 1880-1910-ig 

1880 1890 1892 

- - - - Békés 
.. --J4-sz--NagyJ<Un~-5z.olno_k 

------· Hajdú 
Bihar 

·~ .~ Országos adat 

./ 

19 0 1901 1910 

12 sz. ábra 
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IV. !..Jn::§.~~zertárak. szak.mai működésének öss~~ont, 

:vizsgálata Debrecen!?_en és Hajdú megyében 

Az .intézménytörténeti kutatás i.gen fontos kérdé-

se, hÓgy a vizsgált intézmény vagy intézmények a kor 

szi.nvonalá.hoz viszonyi tottan mi.1yen szakmai. fel téte.lek 

me.1.lett, hogyan fej tették ki müködésüket. Az i.gy nyer-

hető kutatási. eredmények adják a hivatás ku.l.turájának 

1.egfontosabb mutatóit. E terül.et egységes feldo.lgozási 

.lehetőségét a gyógyszerügyi szervezéstudomány e.lveiben, 

módszereiben és rendszerében ta.lá„lhatjuk meg. Ez a mód-

szer lehetőséget ad arra, hogy a kül.ön-kü.l.ön megszül.e-

tendő egyedi. vizsgá.lódások összegezhetőkk·é és á.1 taláno-

si.thatókká válnak /164/. 

Ezen rendszer a.lkalmazásával ki.vánom megvizsgál-

ni Debrecen és Hajdú megye gyógyszertárainak, mint in-

tézményeknek szakmai müködését 1700-tól 1950-i.g. A 

vizsgálható és rende1.kezésre ál.ló adatok á.ltalánosit-

ható eredményt adhatnak és a gyógyszertárak szakmai 

müködésérő.1 a vizsgált korszakban áttekinthető képet 

l~épesek nyújtani. 

A gyógyszertárak szakmai müködésének vizsgálatá-

1 nál először mükcid·ésük fe.ltéte.leit ke.11 vizsgá.lnunk. 

Ezek egyrészt tárgyi. f'e1.téte.lek, másrészt szemé.lyi 

fe.ltétel.ek vi.zsgálatát je.lentik. 

A tárgyi f'el téte.lek vizsgá.latáná.1 a gyógyszertá-

1 
J 

J 
+ 

:< 

Jil:~.~ 



·- 84 -

.rak helyiségeit, berendezését és felszere.lését kel} 

vizsgál.nunk, a személyi :fel.tételekmS.l pedig a gyógy

szerészeket és gyógyszertári segédszemé.lyzetet, mint 

a szakmai :feladat és munka ell.átását végzőket. 

Vi.zsga.lni kivánom a gyógyszerkészi tő és e.11.átó 

tevékenységet is. A történeti. vizsgálódáshoz ezen 

adatok és tevékenységek értéke.lésére legmeg:fel.e.lőbb 

és e.'légséges a gyógyszertárak e.l.lenőrzéséről. rende.1-

kezésre áll.ó jegyzőkönyvi. adatok vizsgálata. 

1'./ A gy~~tá;!;:ak mi.i.ködéséhez szükséges tárgyi 

[~!~!elek_~~gálata 

a./ A gyógys~ertárak helyiségei 

Az 1876.évi XIV.'törvényci.kk a gyógyszertárak he

.1.yi.ségei.re, berendezésére, fe1szere1.ésére csak ál ta-

1.ános szabáLyokat mond ki, és azok részletes szabá·-

1.yozására a kormányt hata.lmazza :fe.l /.1.65/ • A törvény

cikk v,égrehajtását szabá.lyozó rendelet ki.adésára csak 

19.34-ben került sor. 

Gyógyszertár csak o.1.yan helyiségben müködhetik, 

mel.yek az egészséges .lakás ál tal.ános követelménye.inek 

megfe.lelnel< .• A gyógys:21ertár a ldszolgá.ló helyiségeken 

.k.i.vül .. ·laboratóri.ummal, gyógyszer-anyagraktárra.1., gyógy

szeres pi.ncével. és gyógys:21erészi. ügye.letes szobával 

ke.1.1, hogy rendelkezzen. A gyógyszer-anyagraktárak és 

- agyógyszeres pince kivéte.l.esen egy helyiségben i.s 
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egyesi.thetők. A gyógyszertár he.lyi.ségei t más cé.lra 

haszná.lni nem szabad, és az épül.etben lévő 1 más he-

1.yi.ségektő.l jó.l zárható ajtókkal kell e.lkülöniteni .• /166/ 

Már az 1876.x:rv.t.c. megje.1.enése előtt i.s voltak 

korszerü gyógyszertárak hazánkban. Ilyen vo.lt Debre

cenben az .1772-ben alapitot\; "Arany Egyszarvú" gyógy-

szertái .... 

Az 1807-es Invertári.um szerint a patika az a.lábbi 

he.lyiségekbő.1 á.1 .. 1 t: Apotheca /mai officina/, Nebenzim

mer /mel.lék-szoba, raktározási. cél.okra haszná.l ták/, 

Camera Materia.lum /anyagkamra/, Grosser Zimmer /nagy

szoba, e.1.őkész.itő laboratóriumk•ént haszná.lták/, Schreib

-Zimmer /i.roda/, Herbari.um /gyógynövény-kamra/ 1 Labora·

tóri um /munkaterem/, Aquarium /hüvös helyen tartandó 

anyagok el.helyezésérej, Garten Zimmer /kerti szoba, a 

személ.yek tartózkodására/, G.laskammer /üvegraktár / /167 /. 

Debrecen első gyógyszertárának - a Városi. Patika, 

később Arany Angyal -· 1771.évi 1.e.ltározás i.rásos doku

mentumai nagyon jól felszerelt, nagyforgalmú patikára 

engednek következtetni, ame.ly offi.cinával., 1.aboratóri.um

ma.l, kamrával, pad.l.ással és pincével rende.lkezett .. /168/. 

A XIX.században l·étesi.tett patikák helyis·égei is 

megfel.el.tek a törvény á.l.ta.l el.őirt követe.1.ményeknek. Az 

.I.843-ban alapitott debreceni "Megváltó" gyógyszertár 

megnyitás e.I.őtti vi.zsgálati jegyzőkönyve a következő 

----- ---------- -- .... --- ----------



- 86 ·-

nelyiségeket em'li.ti.: 
1 

"A Pati.kai szerek ki.adására ren-· 

de.1 t Terem·n, 11Mat·eri.as Kamra", "Laboratóri.urn", "Pi.n·-, 

cze", "Füves Pad", "Fe:lügye.lő Lakja" /1.69/. 

A nánási Kigyó gyógyszertár 1.889.évi, megnyitás 

e.l.őtti gyógyszertárvizsgalati jegyzőkönyve al.apján: 

"a gyógyszertári. mme.ly, a csarnok köze.Lében házi cé.1.-

ra nem haszná1tatik". A raktár a csarnok me.l .. lett van, 

"elég vi„lágos helyiség". "A gyógyszertári. pi.nce tágas, 

elég száraz, jól. sze1.lőztethető." A "szári.tó padi.ás a 

miihe.lyből bir fel.járással, a házi. célra szolgáló pad-· 

.l.ásr·észtü.l. rácsos l.•éck.eri.tésse.1. van e.lzárva." /1.70/ 

A gyógyszertárvi.zsgála ti. jegyzőkönyvek a helyi.sé-

gek .lei.rása me.ll.ett kü'lön ki térnek azok minőségi köve·-

telményei.re is. A legfont;osabb követe.lménye a helyi.sé-

geknek azok tágassága, megvilág.itottsága és száraz vol-

ta /171/. A minőségi követelmények mel.1.ett a ti.sztasá-

got is el.l.enőrizték /172/. 

Megemlékeznek a jegyzőkönyvek arról is, ha a 

gyógyszertár helyiségei. nem egy épül.etben nyertek e.1-

helyezést. A földesi. "-Isteni gondviselés 11 -hez cimzett 

gyógyszertár pincéje "a maga.s ta:lajvi.z miatt kü1.ön á1.-

.ló, magasan fekvő ld.s .épü.l.et, azon.ban jól. e.l van zárva 

és kelJ_ően berendezve." /1.7.3/ A XX. században .létesi.tett 

gyógyszertárak az e.1.ői.rt helyi.ségekke.1 á.1.ta.lában ren-

-de1keztek. Egyedü.1 a "Hungária" gyógyszertár nem ren-

••.. „„„. ----------
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de.1.kezett pi.ncével • Ez a város egyik .legkisebb for- , 

gaJmú gyógyszertára vo.lt /.1.74/. 

b./ A gyógy~ertárak berendezése. 

A debreceni. és Hajdú megyei gyógyszertárak be-

rendezéseinek vi.zsgál.atához a ti.szti.orvosi gyógyszer-

tárvi Z§gá.l.ati jegyzokönyvek, 1.e1 tárak a.l.ka.lmával. fe]_-

vett irásos dokumentumok me.1.1.ett a ma i.s fe.Lle.lheto 

berendezési tárgyakat, illetve a ról.uk. készült fényké-

pek.et használ.tam fel• 

A debreceni "Arany Egyszarvú" gyógyszertár az 

egyet.len XVITT.századi berendezésü, polgári a.1.apitású 

pati.ka, amely fennmaradt Debrecenben /17.'5/. A gyógy-

szertár régi berendezésének számos darabját dr 0 Rothscbnek 

Emi.l .1905·-ben, az akkori Városi Múzeunmak, a Déri. Múzeum 

elodjének. adományozta./1.76/ Off'icinájának berendezését 

po.lcos szekrények, J<oét f'a1.i téka, dobogón á.11.ó, kocka 

a.lakú táraasztal adta. A szekrények ajtó.it és a :labora-

tóriumi ajtókat festmények, a bo.ltives gyógyszertárat 

dekorativ kovácsolt vas rács diszi tette /1.77 /. 

Debrecen elso gyógyszertárának offi.cinája tágas, 

bo.l tives helyiség, amelyet a mennyezetrol . .le.lógó mi.sz-

tikus ritkaságok di.szi tettek. Nyi.tott pol.cokon °és zárt 

szekrényekben, amelyeknek ajtajaira képeket festettek 

sorak:ozott fel a sok orvosság. Festéssel és szerecsen 

figuráva.1. diszitett táraaszta.l vo.lt az off'i.cinában. /178/ 
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A XIX. században 1.étesi.tett gyógyszertárak bel.-' 

ső kiképzését és berendezését meghatározták az adott 

kor társadalmára jel.lemző bútorstilus-·f'ormák. A pa-

ti.kabútorok anyaga és di.szűk gazdagsága a tulajdono·-

sok iz1.ésérő.l, és nem uto1s6 sorban anyagi. hel.yeztérő.1 

i.s tájékoztatást adott. Külsőségek tekintetében a 

gyógyszertárak berendezései a korok nrüvészeti. irány-

zatai.t k.övett,ék, bizonyi.tva ezá.1.tal. a gy·óg·yszerész 

magasabb műveltségi és ku.l turáJ. tsági. szinvona.lát, és 

kiemel.ve a kereskedelmi. űz.l.etek soráb61. A gyógyszer-· 

tárak berendezésénél a bútorsti.lusok több vagy keve-

sebb f'ormael.emei f'eD..e.lhetők. 

Az "Arany Egyszarvú" gyógyszertár XIX.század vé-

gi berendezését védetté nyi.lváni.tották .• Stilusa bi.e-

dermei.er jel.1.egű, a bútorzat anyaga di6, r6zsaf'áva1 

f'i.lézve. Az of'f'i.cina táraasztal.a és korpusza pi.szkei 

márvány ta.lpazaton á1.1nak /179/. 

A debreceni 11Megvált6 11 gy6gyszertár vizsgálati 

jegyzőkönyve 184.3-ban kűl.ön ki.emeli a csi.nos f'i.ókokat 

és thékáka t, amelyek a 11 • • 0nézőt szi.nte meg.lepik. 11 

A t.i sz ti orvosok á.lta1 is mé1.tán f'e.ldicsért of'f'i.ci.nai 

bútorzat biedermei.er stílusú, anyaga cseresznyefa, 

d b k , kk 1 d" •t /l.8HO/ 1' b" d · gaz ag era aso a. iszi ve. ason .oan J..e ermeier 

sti .. lusú bú.tora vo1.t még a debreceni. "Isteni Gondvi.se-· 

.lés" gyógyszertárnak. /1.8.1/ 
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Tparmüvészeti.1.eg i.s értékes berendezése vo:lt 

a balmazújvárosi. gyógyszertárnak, amel.y 1898-bó.1- va

.1.ó, neoreneszánsz-.jel.l.egü officinai bútorzatáva.1- a 

századf'ordul.ó falusi. átlagos patikaberendezését de-

monstrálta /1-82/. 

A gyógyszertárvizsgá.lati jegyzőkönyvek a beren-

dezések vonatkozásában igen kevés támpontot nyújtanak. 

A debreceni "Reménység" gyógyszertár bútorzata "az Új 

iz . .1.és szeri.nt tetszetős, ki.tünő 11 /,1.83/; a hajdúsámso·

ni "Vöröskereszt" gyógyszertáré sárga festésü, "fió

kos és po.1-czos ál.lványokbó.1. és hasonló anyagú kiszol

gáJ.tatási asztalbó1- á1.l" /1:84/; a hajdúnánási gyógy

szertá1"' bútorzata 11 f'énymázas, sötiét-,barnás-sárga szinti, 

fiókos és po.1.czos állványokból., márvány.lappal bi.rók, 

és kiszolgá1.tatási. aszta'lból és ülő he.lyekbŐ.1- á.1.1" /1-85/. 

Az i.tt fe.l.soroltakhoz hasonló a többi gyógyszertár bú

torzatának leirása. 

A XX. századi gyógyszertárak berendezését az 19)0 0 

évi. 1.e.1-tárak és vi.sszaemlékezés alapján rekonstruál

hattam • 

. Dnpozáns kül.ső és be.lső kiképzésű vo:lt a debrece-

ni "Kossuth Lajos 11 gyógy·szertár • Sötétre pácolt, poli.

túrozott keményfa bútora eklektikus stil.usú vol.t • Az 

offi.ci.nában aranyozott di.szitésü bidermei.er társalgó 

asztal, székek, fülkés kiképzésű, tükörrel di.szi.tett 
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pénztárasztal. és egy szép, á.Ll.ó óra is vo1t /1-86/. 
1 

Századeleji szecessziós sti .. lusú bútorzata van 

a debreceni "Sas" gyógyszertárnak, ame1.yet a XX.szá-

zad huszas évei.ben készítettek. A márvánnyal. f'edett, 

f'élkörives táraaszt:al ritkaságszámba megy az egész 

országban. 

Kü1önösebb stilusjegyeket nem viselt magán, 

m.égi.s i.gen sz.ép vol.t a "Ki.gyó" gyóg·y·szertár berende-

zése. A 1.0-12 m széles of'f'i.cinában fél.köri ves tára-

asztal. vol.t e111el.yezve, ame.1.yen 9 gyógyszerész munka-

helyét a.lakitották ki. Az of'f'i.cinai ál1 ván.y ajtói.t 

tagozott beosztású, csi.szo.1.t szél.ti üvegek a.lk.ották. 

A ki.rakat üvegei. f'iguráli.s maratással készültek /l.87 /. 

Az említett gyógyszertárakon kívül szerényebb, 

de i.z.léses, kü1önösebb sti1usjegyeket nem mutató gyógy-

szertárak vol.tak Debrecenben és a megyében. 

A 1.aboratóriumok berendezését a vizsgál.t korok-

ban pol.cok, szekrények, aszta1.ok alkották, stílusjegye-

ket nem hordoztak magukon, kizáró.1.ag gyakorlati. igények-

. nek fe.1.eltek meg /188/. 

e./ A gyógyszertárak felszerelése 

A vizsgált korszak alatt a gyógyszertári. gyógy-

szerészet terü.let.én nagymérték:ü vá.1.tozás ment végbe, 

ame.ly a gyógyszertárak fel.szere.lésére i.s hatással. volt. 

_A gyógyszertárak felszerel.ésére vonatkozó rende.let .19.34-
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:tien jel.ent meg, addig a gyakorlati. i.gényeJ,;hez va.ló' 

alkalmazkodás határozta meg a gyógyszertárak fe.lsze-· 

relését. Az 1.8.3.1·-ben megjelent utasi.tás és az ehhez 

igazodó .1.865.évben közölt tervezet jól. olvasható 

fe.liratokkal rendelkező, célszerü perce.lán, üveg és 

faedényeket je.lö.1 meg. A hatáserősség jelöl.ését az 

erőshatású szereknél., az i„11.atos anyagokat és mérge

ket tarta.lmazó tárolóedények és a hozzáju:k kapcsol.ódó 

gyógyszerkészi tő eszközök e.'lkülönités0ét irja elő /189/. 

1876. január 1·-·től kötelezővé tették az erőshatású sze

rekre vonatkozó legnagyobb adagok feltüntetését a tá-· 

rolóedényzeten /190/. A gyógyszertárak felszere.lését 

nagymértékben befolyásol.ta a gyógyszerészek anyagi ál

dozatvál.1 al.ása, szakmai :fel.készültsége és hivatástu

data. 

Az áttekinthetőség érdekében a gyógyszertárak fel.

szere.lését századonként vizsgálom, az eszközöket gyógy

szertároló, gyógyszerk.észi tő, segédeszközökre, va.la

mint gyógyszervi.zsgá.ló és el.lenőrző eszközök.k,ént cso

portosi.tom. 

Officina /a "patika"/ ' 

l./ Gyógyszertároló eszközök 

A XVIII. századi debreceni Várolii. Patika /k,ésőbb 

"Arany Angyaln/ gyógyszertár officinájában a gyógysze

reket üvegekben, égetett agyagedényekben vagy faedé-· 
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nyekben tartották. Igen érték.e s, két ónedénye i.s 

vo.l t. Az üvegek és a kerámiák marhahólyagga]_ vo]_

tak lekötve /191/. 

A debreceni. "Arany Egyszarvú" gyógyszertár ere

deti. edényzete megmaradt, ame.ly esztergált fatége

lyekből, fajansz pati.kaedényekbő.l és hó.lyagpapi.rral 

l.ekötött üvegedényekből. á.11. /192/. 

A XIX.században a1api.tott gyógyszertárak gyógy

szertároló eszköze.i.ről a gyógyszertárvizsgá.l.ati. jegy

zőkönyvekben tal.álhatunk adatokat. Az offi.cina ál.1_

ványedényzetéről. fennmaradt adatok szűkszavúak, á.lta·-

1.ános utalásokat tarta.lmaznak •. 184.3-ban annyit tudunk 

meg pl. a debreceni "Megváltó" gyógyszertár edényze

téről, hogy a gyógyszereket "tulajdonságai.khoz i.11.ően 

remek. készi.tményü üvegekben, porcel.l.án edényekben, pik

szi.sekben" tartják /19.3/. Ki.ssé rész.1.etesebb a hajdú

sámsoni és hajdúnánás.i gyógyszertárak edényzetének le

irása: "az edények a bennük tartott szerek minőségé

hez képest üvegdugós csi.szo.l t üvegből, és jólzáró fe

dé.lzetü porcel.l.án tége1yekből. állanak. 11 /1.94/ Az edé

nyek feliratai "beégetettek, sötét betük vi.lágos ala-· 

pon" /195/. A sámsoni gyógyszertárban 188J-ban "Hiány

zik a tartályokon a napi és egyszeri. l.egnagyobb adag 

jelzése". "A tulajdonos e hiányok mi.e.lobbi. pót.lására 

utas.itta tott." /196/ 
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Az 1881.évi gyógyszertárvi.zsgál.ati jegyzőköny- 1 

vekben az edények minőségére .leggyakrabban "a csi-· 

szo.lt üveg, porcel.1.án és kemény fa" megje.lölést al.-

kalmazza. A mérgek zárhelye ál ta.lában vagy "a csar-

nok po.1..czai.ban befalazott záros rekesz", vagy a "ki

szolgál.tatási asztal o.ldal.án jól záró rekesz". /197 /. 

A xx. századi gyógyszertár offi.cinai. á.llványedény-

zetérö.1 a 1.eltári. és vizsgálati. jegyzőkönyvek a nagy-

ságon, a milyenségen /üvegdugós por vagy fol,yadéküveg, 

porcelán tégely/ ki.vül mást nem közölnek /198/ /199/. 

Te.ljes offi.cinai edényzete maradt meg a debrece-

ni. "Sztankay" gyógyszertárnak. Az áLlványedényzet Bécs-

ben készül.t, jó mi.nöségü üvegbö.l és porcel.ánból, A deb-

receni. "Sas" gyógyszertár nagyrészt épségben maradt 

officinai á.llványedényzete szecessziós sti .. lusjegyeket 

vi.se.i. 

2./ Gyógyszerk!észi.tö eszk.özök 

A vizsgált korszak végéig a gyógyszertárak több-

ségében az offic.ina a gyógyszermészités helye is vo.l t, 

ezért a recepturához szükséges anyagokat és eszközö-

ket itt he.lyezték e:l. 

Az "Arany Angyal" gyógyszertár off'i.oinai munka-

esz.közei a /az 1771.évi 1.eltár alapján, a tel.jesség 

igénye nélkül/ mozsarak köböl, ó.lomból és fábó.1, men

- surák, o.Llók, koppantók, mér.legek, súlyok, spatul.ák 
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Az "Ara'ny Egyszarvú" gyógyszertár megmaradt 

of':fi.cinai munkaeszközei, p.1.. ka.lmár·-mér.leg, pa ti.kus 

mér.leg, graf'i.t mozsarak, kétvégü,.lapos vaskaná.l, 

sárgar·éz mozsár, korsó vörö sr•ézbö.1 /201./. 

A XIX. századi gyógyszertárvi.zsgá.La ti. jegyzőkönyvek 

kül.ön kieme.lik az off'i.cinai gyógyszerkészito eszkö-

zök közül. a mérlegek és sú.lyok minőségét •. 1843-ban 

a debreceni "Megvá.ltó" gyógyszertárban igen érzékeny 

mérlegek vannak, amelyek a tulajdonos el.őre.1.átását és 

gondoskodását di.cséri.k /202/ • A hajdúnánási. gyógyszer-

tárban a "Mérlegek különböző nagyságban és a.lakban, 

• b-l ~· b-1 • b'l l d- • 1 h"t 1 .. ierc o. , .L (em o .. es szaru o .. e. egen o szanuna . . , 1. e .. asi-

tett a.lakban megvannak, a hozzájuk tartozó súlyok szi.n-

tén hi.te.lesitett, .1.889.bélyegge.l. birnak. A kiszo.lgálta-

tási. aszta.1. be.lső polcain a szüksége~ mércék, mozsarak, 

dörzscsészék, kana.lak, .lapátok és .labdacsgép ke.1.:Lő 

számban wéznél. tartatnak." 

A f'el.tárt adatok azt mutatják, hogy az of'f'iciná-

ban a gyógyszerek vizsgálatához szükséges eszközöket 

nem tárolták. 

3./ ~egéde~zközök 

Az officinában a gyógyszertárol.6 .és gyógyszer:klé-

szi.tő eszközökön ki.vül a mindennapi munkához nél.külöz-

hetet.1.en segédeszközöket i.s tartottak. Igy p.1 .• para.f'a-

dugókat, zacskókat, kapszu.lákat, tégel.ya.1.átéteket, stb. 
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Az 19.34.évi rendelet alapján a kiszo.lgá.ltató, 

vagy a közvet.len mellette 1.évő he.lyi.ségben szappan

na.l és törülközővel. e.llátott mosdókészül.éket i.s el 

ke.1.1.ett he.lyezni. /204/. 

Laboratórium /mcm.katerem/ 

A XIX. század e.lőtt a gyógyszerkész.ités kizárólag 

a gyógyszertárban f'o.lyt. A XVII. és XVIII. században 

a szervet.len kémia nagy fejlődését a XIX 0 század el.e

j·én a szerves kémia .létrejötte követte. A XIX.század 

másodi.k f'eiében alapi tották az eiső vegyészeti. üzeme

ket, majd gyárakat, s a xx. század e.1.ső évti.zedei ben 

az e1ső gyógyszervegyészeti. gyárakat. 

A gyógyszertári. f'e1.adatkörbő1 a gyógyszerkészí

tés kémiai a.lapanyagai.t a gyógyszertárak számára et

től kezdve az i.par á.Lli.totta e.1.ő /20.5/. 

A gyógyszerészet terül.etén végbement nagynvérték:ü 

vál.tozást szükségszerüen követte a 1aboratóri.um f'el.

szerel.és.i tárgyainak vá.ltozása, amelyet a gyógyszer

tárvi.zsgálati. és lel.tári. jegyzőkönyvek adatai i.s al.á·-· 

támasztanak. 

:1./ Gyógyszertárol.Ó eszközök 

A laboratórium a gyógyszertáral<; egy r®sz®ben az 

alapanyagok raktározására i.s szo.lgált,igy itt gyógy

szertároló eszközök i.s voltak. A gyógyszertárvizsgá

lati jegyzőkönyvek szerint á1.ta.lában "edényekkel. jó.1 
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megrakott a :laboratórium, ame.lyben a materi.á.lékat 

i.s tart ja a gyógyszerész" ./206/ 

Az 1934.évi rendelet kiilön anyagraktárat je.lö.1 

meg a gyógyszertároló eszközök tartására /207/. Az 

1950-·ben készült .lel.tárak adatai arra uta.lnak, hogy 

ezt a rende1.kezést nem mindenütt tartották be /208/. 

2./ Gyógyszerl~észi.tő eszközök 

A XVTII.században a debreceni két gyógyszertár 

jó.l fel.szerelt .laboratóriuma bizonyítja, hogy a gyógy

szertárban ál.1.i.tották e.lő a szükséges gyógyszereket. 

Az "Arany Angyal." gyógyszertár laboratóriumában ki.sebb

nagyobb 1.ombik 42 db, kis és nagy retorta 38, deszti.1-

.lá.1.áshoz használatos ú.n 0 cucurbi ta /retorta alakú desz

ti .. llá.ló k,észü.1.ék/ .3.3 db vo1.t /209/, 

Nagy öntött vas dörzscs0észe dörzsö.1.ővel., öntött 

vas retorta, grafit retorta, vi.rágcserép a.lakú cserép

edény szürőve1 és kiöntővel, amelyben dugó i.s volt, 

stb. -· volt az "Arany Egyszarvú" gyógyszertár .laborató

ri.umában /210/. 

A XJX, századi 'laboratóriumi gyógyszerk<észi.tő esz-

közökről .1843-·ban a debreceni "Megváltó" gyógyszertár 

vizsgálati jegyzőkönyve a következőket rögzi.ti: "az üs

tök, mozsarak, kü.lön:féle nemekben és anyagokbó.1, a .le

párl.ásra való katlanok és retorták", "Porce.Llán mozsa

rak, mi.knek ütőjükkel. együtt, mindegyiken e1.törü1.he

tetlen beégetett :fekete betűkkel. :fel. van maga rendel.-
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-tetése jegyezve" /21 .. 1/. 

A hajdúsámsoni. gyógy·szertárban "cz0é.lszerü, új

szerkezetü lepárló készü.lék, továbbá ke11.ő számú ÜS·

tök, mozsarak., sziták, rosták, gyökérvágók, sajto.l.ók, 

főzőkészül.ékek, minden, ami szükséges, e.legenda szám

ban jó és tiszta állapotban" vannak /212/. 

Az 1881-.évi gyógyszertárvizsgálati jegyzőköny

vek szeri.nt a laboratóri.umi fe.lszere.lések "a .:Legújabb 

ki vána.l.mak szerint berendezett k,észletek jó karban és 

ti.szta állapotban 11 vannak /21.J/. 

Az 19.34.évi rende.let a gyógyszertári dol.gozó he·-

1.yiség /laboratóri.um/ fel.szerelését gyógyszerkészitő 

eszközök, készül.ékek és edények vonatkozásában elői.r

ta. /214/ Ki tünően felszerel.t .laboratóri.uma vo.l.t a 

debreceni. "Nádor" gyógyszertárnak dr 0 Sztankay Aba tu-

1.ajdonos idején /215/ • Hasonlóan jól fe.lszere.l. t .labo-· 

ratóriuma volt a 11Kigyó 11 gyógyszertárnak i.s. Az 1935. 

évi. gyógyszertárvizsgálatok szeri.nt a debreceni. gyógy

szertárakban a TV.Magyar Gyógyszerkönyv szerinti esz

közök nagyrészben megvannak /2.1.6/. 

Az .1950.évi .l.e.1 tári jegyzőkönyvek azt mutatják, 

hogy nagyon sok gyógyszertárban nem vo.lt klézi tab.let

ta sajto.lógép, ster.ilezők,észü.lék stb. /2.17/. 

A rende.l.et egys•éges végrehajtásának. gátat sza

- bott a tu.l.ajdonosok anyagi. helyzete• 
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.3. / Gyógyszervi.zsgá.l.ó eszközök 

A gyógyszerek vizsgálatához szükséges eszközök 

és reagensek a gyógyszertárvi.zsgá.lati jegyzőkönyve!<:. 

a.lapján a laboratóriumban nyertek e.lhelyezést. Kivé-

te.1 a hajdúnánási. gyógyszertár, ahol. "a raktár czé1.-

ra szo.1.gá.ló po.1.cain vannak elhelyezve. 11 /21.8/ 

Az 188.3.évi gyógyszertárvi.zsgá.lati. jegyzőkönyv 

a.lapján a hajdúsámsoni. gyógyszertárban a "Magyar 

Gyógyszerkönyv á.lta.·1 e.lői.rt vegyi l<!émszerek egy kü·-

1.ön záras szekrényben vegyi. készül.ékkel együtt, jó 

karban tal.áltatott." /219/ Az .188.1.évi gyógyszertár-

vizsgálati jegyzőkönyvek mindegyike megjegyzi, hogy 

"a Mei.ssner-.féle sürmérő mindkettő", vagy csak a 

"könnyebb fo.1.yadékok számára megvan". Szi.goruan el.1.e-

nőri.z ték a "kém szerek szekrényét 11 , amely a bal.mazúj-

városi "Szentháromság" gyógyszertárban nem vo.1.t meg 

/220/. 

A gyógyszerek vizsgálatához nélkü.lözhetetl.en 

"a gyógyszertárhoz megkivántató könyvek, mint a 

pharmacopea és orvos.i árszabá.ly megvagynak", emel.lett 

a debreceni. 11 Rem•énység 11 g·y·ógyszertár nagyszámú 11 se-

g.éd vegytani könyvek"-ke:l is rendelkezett /22.1/, 

Az 1933.évi gyógyszertárvizsgál.ati jegyzőköny-

vek gyógyszervizsgá.ló eszközök l:.iányáró.1. nem számo.1-

nak be /222/. 
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Az .1.950·-·ben í'e.·lvett gyógyszertár 1.e1 tárak adal.. 

tai. alapján megá.llapi tható, hogy az érvényben .lévő 

gyógyszerkönyv eli5i.rásai.nak nem minden tekintetben < 

í'el.te.ltek meg a gyógyszertárak, de a .legfontosabb 

gyógyszervizsgálati. eszközökkel rendeLkeztek /223/ 

/224/. 

A gyógyszertárvi.zsgá.lati jegyzőkönyvek a gyógy-

szertár .laboratóriumában tal.áTható segédeszközökkel 

nem í'ogla.lkoztak /225/ • 

1./ Gyógyszertároló eszközök 

A hajdúsámsoni "Vöröskereszt" gyógyszertár rak-

tárában 188.3-ban a gyógyszerek "í'i.ókos és pol.czos 

á1.lványokon ti.sztán í'e1.iratozott és betürend szerint 

elhelyezett üveg, porcel.lán és bádogból készül.t edé-

nyekben tartatnak. 11 /226/ A gyógyszertárvi.zsgál.ati 

jegyzőkönyvek a.lapján hasonló a többi. gyógyszertár 

raktárának 1.e.irása i.s. A raktárban tárol.t edények í'e.1-

i.ratának ti.sztaságát és olvashatóságát alapkövete.1-

ményként kérték számon a gyógyszertárvizsgá.latok a.l·-

kalmával /227/. 

Az 1.9.34.évi rendelet a gyógyszerek elhe.lyezésére 

és el.tartására azonos követe.lményeket támasztott, mint 

az oí'í'i.ci.nai állványedényzetné.l., de a raktárban a tar-

talom "lakkozott papiros cimkéve1. i.s megjelö.'lhetok". 
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A növénydrogokat fa- vagy eros papi.r.lemezbol készült 

tartályokban i.s .lehetett tartani /228/. 

Az 1950.évi .leltárak alapján megá11apitható, 

hogy a raktári. gyógyszertáro1.ó eszközök az e.la.írások

nak megfe1e1.tek, kivéte.l a debrecen:i "Hungária" gyógy·

szertár, ahol sem az officinai, sem a raktári. edényzet 

nem megfel.e.lo /229/. 

2./ Gyógyszerkészi.to eszközök 

Gyógyszerkészito eszközöket el.sosorban azokban a 

gyógyszertári. raktárakban tartottak, ahol. a raktár és 

a la bora tóri.um egy helyiségben nyert elhelyezést /2.'30/ • 

A gyógyszerk;észito eszközök bemutatása i.gy a 1aborató·

ri.umok felszerel.ésénél. megtörtént. 

Pince /Aquarium/ 

1./ Gyógyszertárol.ó eszközök 

"A gyógyszertári. pincé"-ben "az itt felálli.tott 

po1cokon cé.1.szerü és t.isztán :fe.1.i.ratozott, betürendbe 

ál.Litott edényekben tartatnak a vi.zek, aetherek, sze

szek, szörpök., o.lajok, kenocsök, stb. bo mennyi.s.égben 

és kifogástalan állapotban" - ál.lapi.tja meg az 1.887-

es gyógyszertárvi.zsgálatj jegyzokönyv a hajdúnánási 

gyógyszertárnál /231/. 

A gyógyszertáro.ló edényzet penészedését, a fel.i

ratok kopottságát, va.l.amint a pince házi. cé.lra va.1.ó 

-használását kifogásként rögzi.tik az 1881.évi gyógy-



szertárvizsgálatok a.lka.lmáva'l /232/. 

Az 1934.évi rendelet értelmében a pincében 1.e-

hetett tárolni. a gyúlékony anyagokat , robba:násmen·-

tes tartályokban, a tömény savakat ún. savszekrény-

ben, a foszfort bádogtartályba he.lyezett, vi.zzel. 

tel.t üvegedényben /23.3/ • A hi.ányzó savsze.krény fe.1.-

ál.1.i tását rende.lik el. 193.5-ben a debreceni. "Mátyás 

király" gyógyszertárban /2.34/ • Az á.1.lamosi.táskor 

felvett jegyzőkönyvek ezen gyógyszertáro.ló eszközö-

ket is eml .. iti.k /23.5/ • A fe.ltárt adatok alapján a 

pincében más eszközöket nem tartottak. 

Herbarium, Gyógynövényraktár, Füpadlás 

A füpadl.ás egyes gyógyszertáraknál. az épület 

rossz tetőzete mi.att nincs berendezve /Hajdúböször-

mény "Korona" gyógyszertár/, csupán füvek száritását 

végzik .itt /236/. 

"A száritó padláson tartott fü és növény anya-

gok részére kül.ön álló jó fedél.zettel e.11.átott s 

t.isztán fel.i.ratozott gya.lul.t 1.ádák á.1.lnak" 1887-ben 

a hajdúnánási. gyógyszertárban /237 /. A debreceni 

"Reménység" gyógyszertár gyógynövény raktárában "a 

gyógyszerek tartá.lyai portól. és nedvességtő.l védve, 

s a kel .. l.ő gyógyszeranyagokka.l. e.1.1.átva vagynak" /238/. 

A sámsoni. "Vöröskereszt 11 -hez cimzett gyógyszertár 

- szári.tópadl.ásán "fe.lá.l.litott fiókok"-ban és zacskók-

ban vannak "a szükséges szerek jó karban" /239/. 
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A fe1.tárt adatok a.1.apján a gyógyszertárak fe.:I+·

szere.léséro1. megá1.1.api.thatjuk., hogy a vizsgált kor

szakon be1.ü1. nem vo1.t egys•éges, ame1.ynek .;ka egy-· 

részt az, hogy a szakmai. követe1mények sem támasz

tottak egységes e.lvárásokat, hiszen a rende.1.et csak 

1934-ben je.1.ent meg, másrészt a gyógyszerészek gaz-· 

dasági he.lyzetében mutatkozó különbségek sem tették 

.1.ehetové a gyógyszertárak egységes í'e.1.szere1.ését • 

2./ !.2.:;;.emélyi feltételek viz~~álat!:!_.1.._!_ekintettel a 

gyógy~zErésze.k gazdasági és társadalmi helyzetére 

E 1{,érdéscsoporton be1ü1. a gyógyszeréssze.1. szem·

ben támasztott követe.1ményekke.1., ezen be1.ü.1. a gyógy

szeriészek gazdasági. 1és társada.1-mi he.1yzetéve.l 0és a 

gyógyszertárak szemé.lyi e.1.látottságával. í'og.1.alkozom. 

a./ !~ógy~észek ~zakmai felkészültségével. 

szemben támasztott követelmények vizsgálata 

A vizsgált korszakon belül a gyógyszerészekkel 

szemben támasztott követelmény a gyógyszerész szak

mai felkészültsége, gazdasági és az ehhez í'üződő tár

sadalmi he1.yzete és erkölcsi. magatartása vo.1.t. 

A gyógyszer·észi tev•ékenys•ég a vizsgált korszal{;

ban .1771-ig a. városi. orvos e.Lotti vi.zsgához, majd 

.1.771·-tŐl. egyetemi. végzettséghez vo.1.t kötve. A gyógy

szerészek szakmai végzettségét a gyógyszertári. jog 

adományozása.kor el„lenörizt,é_k_~_ 



10.3 ·-· 

A XVI:II. században, mi.vkl Magyarországon egyetemi. 

szintü gyógyszerészl<Oépz·és még nem vol.t, a debreceni 

Városi. Patika provi.zorai. képzettségüket kül.f'ö.ldi egye-· 

temeken nyerték. Landi.k János provi.zort, aki Trencsén-· 

ből. származott, mint "jeles vegycész"-t 'emLitik. A mér·-· 

nökséghez is értett, mert a várost körülvevő árok és 

sánc kimérését ve1e végeztették el. 1917-·ben /240/. 

Póka:i Benjámin Amszterdamban volt patikus segéd, gyógy

szerészi. vizsgát valósz.inüleg Ho11.andiában tett /241/, 

Kazay Sámue.1 1750-1753-ig "patikárius inas", majd 1753-

ban f'e.lszabadult és "Pati.kárius .legénységét kezdette" 

/242/. 

1771-·tŐl a gyógyszerészek szakmai f'e1.k;észül tségét 

kezdetben csak az egyetemi vizsgák .letéte.le biztositotta, 

ez jelentette az egyetemi végzetts.éget. A "tudományosság" 

tul.ajdonképpen egyenlő volt az egyetemi. végzettségge.l, 

A gyógyszertári. jog adományozásakor a gyógysze

r.észnek a gyógyszerészi diplomáját kére.lmező levé.l .. lel. 

ke.l.lett benyujtani a város.i tanácsnak. A .levé1ben vég

zettségükrő.1 és gyakorlatukról. i.s számot adtak. Kaf'f'ka 

József', a királyi pesti egyetemen kapott dip.lomát és 

Zeininger Antal. gyógyszertárában do.lgozott /24J/. 

Fényes József' "a bécsi universi.tástól di.p.lomát nyervén 

minekutánna ugyanottan Bécsben, Szombathel.yeh, Pesten 

•és i.tt Debreczenben a praxi.sban közel 5 esztendőt 11 tö.1-
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tött /244/. A gyakor.1.ati he.1.yek megje.1.öl.éséve.l szak-

mai. jártasságukat ,felkészü.1.tségüket akarták bizonyi.·-

tani a gyógyszerészek. A városi ti.szti. orvosok vél.e-

ménye a gyógyszertári jog adományozására terjedt csak 

ki. 
, 
es a gyógyszerészek minosi.téséve.l. nem fog.'lalkozott. 

Az egyetemi végzettség mell.ett a szaktudás egy-

re nagyobb hangsul.yt kapott a XIX.század második fe.1.é-

tő.'l •. 186.1.-ben alakult meg a Debreczeni Gyógyszerész 

Testü.1.et, az alapi.tók erre korábban nem kaptak hatósági 

engedélyt. .'5 évve.l. később a Bihar megyei. gyógyszeré-

szek csat.'lakozásá.val. a Testül.et .l.0étszámában ·és nev,é-

ben egyaránt bovü1.t, fel vette a Debreczen·-·Bihar megyei. 

Gyógyszerész Testül.et nevet /245/. A testület cél.ja: 

"A gyógyszerészek egyesü.1.ése és egyetértése, a gyógy-

szerészi. kar bel so ügyeinek szorgalmazása, mi.nden eze-

ket i.11.ető terhek könnyitése, a gyógyszerészek magasb 

ki1"épzése és a gyÓgyszer·észet hazárikbani töké.1.etesité-

sére egész kiterjedésében" /246/. A Testület elnöke 

Tamássy Károly lett, aki az 1.824·-·ben megalakult Á.1 ta·-· 

.1.ános Magyarországi Gyógyszerész Egyl.et TTI 0 kerü.1.ete 

4.járásának az igazgatója 1.ett /247/. /Lásd: Függe.1.ék/ 

Debrecen a gyógyszerész társada.lom számára érté-

kes egyéni.ségeket,neves vezető embereket mondhat ma-

gá.énak, akik ki.eme.lkedo szakmai tevékenységet folytat

tak és e.1évülhetetlen érdemeket szereztek. Igy többek 

., ' ' ··-----------------
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között: Batsó Bál.int, Dr.Sztankay Aba, Miha.l.ovi.ts 

Jeno, Muraközi. Káro1y, Mi.kó Gyu.la, Gyory István. 

/Lásd: Függelék/ Ezen gyógyszerészek tekintélyének 

el.ismeréséhez magas szaktudásuk i.s hozzájáru.l.t. 

Nemcsak a gyógyszerészekke1. szemben vo.1.tak e.1.

várások. a korszakon belül, hanem a gyakornokokkal. 

szemben is. A gyógyszertárvizsgálati. jegyzőkönyvek 

minositik munkájukat. A fö1.desi. gyógyszertár gya

kornoka "arra bi.zott müve.leteket főnöke fel.ügye

.lete alatt jól. te.l.jesi.ti., szorga.lma azonban csekély"• 

A hajdúnánási. "Magyar Korona" gyógyszertár tulajdono

sának a véleménye szemé.lyzetének szakmüveltségérő.l.: 

"mege1.égedésse1. müködik, e.11.ene panasz nem tehető" 

/248/. "A patikás segédszemélyzet 11 -tő.l. e.lvárták, hogy 

tanult, becsül.etes, szorgalmas,ügyes, erkölcsös, ud

varias és rátermett legyen. A szaktudás az egész kor

szakra je1.1.emző volt. 

b./ ~..Jn'.:Ógyszerészek gazdasági és társadalmi helyze.

tének vizsgálata, 

A vizsgált korszakon belül. a gyógyszerésznek a 

hazai. társada.lomba.n el.fog.la.:tt he.lye az idő függvényé

ben változott. Ebben a gyógyszerészet egészét érintő 

társadalmi és gazdasági körülmények átalakulása me.l

.·1ett, a gyógyszerészi. kar polarizál.ódása játszott dön

-tő szerepet, a.mely egyrészt a tulajdonosok és a.lkalma-



--·---------" --- - - --- ----- - _,,.., ________ _ 

-· 1.06 -

mazottak. szembená.11.á.sába.n, másrészt a városi. és :fa-

1.usi. tulajdonosok e.11.entétében jutott kifejezésre, 

ez utóbbi. csak vetü1.ete vo1.t annak, hogy a jómódu 

tulajdonosok többségükben városiak, a "törpék" pedi.g 

szinte kizárólag fa1.usi.ak vol.tak /249/. 

A gyógyszerészek társada1mi megité1ését, va.la

mint a gyógyszerészi viszonyokat je1 .. lemzi. a Paster 

Lo1.lyd 189.3 .május 9-i számában megjel.ent cikk.. /Kivo

natos k.öz.1és./ "A gyógyszerész -- osztá.1.y ••• sok szá

zados fejl.odésre te.kinthet vi.ssza, mindi.g is bizonyos 

tudós oszi;á.lynak tekintették és e miatt tiszte.letben 

tartották , •• ennek az osztá.1.ynak ma i.s meg van még 

sok osrégi. kiváltsága. Az állam gondoskodik méltányos 

gyógyszertaksáró.1 pedi.g a n1atin-konyha" sohasem az 

olcsóság mi.att vo.lt nevezetes ••• Az államnak arról 

is gondoskoclnikel.1., hogy a konkurencia ne ártson na

gyon a gyógyszerésznek. Törvényünk határozottan ki

mondja, hogy a gyógyszertárak nem iparválla1.atok, en·

ne.k dacára azonban o1yan jogokat biztosi.t nekik, ami.-

1yenek különben semmi. más ugynevezett tudós osztály

nak nem adatott·,.meg ••• a gyógyszertárak jövede.lmi. vi.

szonyai az utóbbi. i.doben sulyoaakk.á, a régebbi idok

höz I<iépest /a patika aranybánya/ sokka1 kedvezot1eneb·

bé váltak.•. csak akkor, ha több tudományra i.s töreK

szenek, fognak gyógyszer.észeink több hatal.omhoz i.s 
------------- ---- -

jutni .• •• 11 /250/ 



Az egyetemme.l rendelkező gyógyszerész a vi.zs

gált korszakban nem tartotta magát csupán kereske

dőnek, hanem a város, a falu vezető érte.lmi.ségéhez 

tartozónak. Társadalmi kapcso.latai.t i.s ez je.'Llemez·

te. Tulajdonképpen oda tartozott, de ezt csak rész·

ben köszönhette végzettségének. Vezető tekintélyét, 

amelyet a város vezetésében sok esetben betö.ltött, 

i.nkább a jómódú polgár társada.lmi súlya adta /251/, 

Hasonl.óan volt ez az orvosoknál is. 

A gyógyszertárak 1étesi.téséhez és vásárl.ásához 

megfe:le.lo anyagi. fedezettel. kellett rendelkeznie a 

gyógyszerésznek. A gyógyszerészek többségének szükös 

indulótokléje legfel.jebb csak a gyógyszertár megvéte

léhez, vagy sok esetben még ahhoz sem vo.lt e.legenda. 

PI .• az "Arany Angya1° gyógyszertár vétel.éhez szüksé

ges összeget Kaf:fka József .1807-ben váltópénzben, 

"l.eendo apósa, Fáber Venczel szücs mester jótál.1.ása 

mel .. lett 11 tudta bi.ztosi.tani /252/. Bat só Bá.lint "Kigyó "

hoz címzett gyógyszertárát Nagy Enyedi. Borsos Ferenc 

gyógyszerész ugy tudta csak megvenni., hogy a vétel.

árat rész.l.etekben törl.esztette /253/, 

A gyógyszerészek társadalmi helyzetét a gyógy

szertárak vétel.éhez, vagy alapi tásához szükséges i.n

du.l.ó tőke nem befol.yáso.lta. A vásáro.·1 t, vagy 1.étesi.

tett gyógyszertár jövede.lmezosége bi.ztositotta a tu-
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1.ajdonos és csal.ádjának megélhetését, vagy eset1.eg 

j ó.1.é t 0ét. 

A vizsgált korban a gyógyszertár kereskedelmi 

formában k~pződő tőkéje mint vagyon szerepe.l., s ez a 

gazdasági státus már befolyással van a gyógyszerész 

társadalmi. he.lyzetének megitél.ésében. Csak a jómódú 

gyógyszerészeket választották meg a város J<:,épvi.selő

testül.et tagjai. közé és a különfé.1.e bizottságokba 

/p.l ~Muraközy Károly, rész.1.etesen 1.ásd Függel.ékben/ • 

A gyógyszerész társadalmi hel.yzetét és megitélését 

döntően gazdasági he.lyzete határozta meg, értelmisé

gi. vo1 ta csupán a társada.lmi. he.lyzet minőségi. értéke

.lésében játszott szerepet. A gyógyszerész társadalmi 

he.lyzetét a XV. -XV:I 0 században csupán az egyik legfon

tosabb kereskedő csoporthoz va.ló tartozása határozta 

meg. A XVIII. századtól a XIX.' század első feléig a 

gyógyszerész a kereskedő és értelmiségi réteg között 

foglal. he.lyet, bár a XIX. század második felétől foko

zatosan kihangsulyozódi.k értelmi.s.égi jel.1.ege. A gaz

dasági helyzet átmeneti formái. a XIX. század el.ső felé

ig, ame.lyben a fel bomló feudál.i.s rend be.lső e.l.lentmon

dásai tükröződnek, a gyógyszerészek tá.rsada.lmi. helyze

tében is az el.1.entmondás és az átmeneti. jel.l.eget jut

tatják fe.lszinre /254/. 
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<:•/ A gyógy:!zerész~~:!:...!!!~~tásával szemben 

,!.~sztott követelmények 

A gyógyszertárak l.étesi.tését megel.őzően a gyógy

szerésztől elvárták, hogy a megfel.el.Ő .isko.lai végzett·-· 

ség és anyagi helyzet mel.lett erkölcsileg megbi.zható 

személy 1.egyen /255/ • A már meglévő gyógyszertár tu

lajdonosától e.·1várták, hogy gyógyszertára jó közhir

ben á.Lljon. A pati.lci.ban fol.yó, a lakosság szolgálatát 

ellátni hivatott tevékenység kielégitő minősége vo.1.t 

a záloga egy patika jó és e.li.smert mük.ödésének. Ahhoz, 

hogy ez megva.l.ósuljon a gyógyszertárakban do.lgozó sze

mé.lyektő.1 elvárták, hogy ál.landó készenlétben,gyorsan 

és pontosan do.lgozzana:k. Ezen 1.egfőbb kivána.lom tel.je

si.tését á1.1andó felvigyázás ki.s.érte és a legki.sebb pa

naszt kivJ.zsgá.1.ás követte, majd a fele.1.ősségre vonás 

/256/. 

A Debreceni Város.i Tanács 1819-ben azzal. a pa

nassza1 fogla.lkozott, hogy a "Kigyó 11 gyógyszertárban 

"• •• az orvosságo'k rosszul. ·és hi.básan kiészi.tödnek.
11

• A 

panasz azonnali véletlen kivizsgál.ására egy tanács

nokot küldtek ki a városi orvosokkal, akik a vizsgá

.1.atot az uj pati.káknál. érvényes el.őirások szeri.nt két 

napi.g végezték. A bejelentés alaptalannak bizonyu.1- t 

/2.57/. 
A gyógyszertár vizsgálatok al.kal.mával a gyógy-
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szertárban do1.gozók munkáját szemé.ly szeri.nt minősi-. 

tették, hogy mi.Iyen módon fe.Le.l.nek. meg a rájuk rótt 

fel.elősségtel.jes feladatnak. Az 1881.évi gyógyszer

tárvizsgálati jegyzőkönyvek alapján a tulajdonosok 

á1.ta1ában "hivatásának élő szakértő, ki mint ember 

i.s közmegbecsülésben 13.1 .. 1 11 
• "Híva tásának él.ő .1elki.ös·

meretes, ki. az orvosok és közönség bizalmát bi.rja" 

/258/. E.l.őfordu1t olyan minősi.tés i.s, mint pl .• a 

hajdúdorogi gyógyszertár esetében "ezen hí.rében és 

hi.tel.ében sokat veszi.tett gyógytár az uj tu1ajdonos 

szorgalma fo.1ytán mostmár jó hi.te.1nek és biza.l.omnak 

örvend•••" /259/. 

A személyi. ügyekre irányuló felügyel.et szé.les

körüségét jelzi, hogy ki.terjedt az egészségügy két 

közvet.len J;;épvi.se.lője, az orvos és a patikus között 

lévő kapcsolat minőségére is. El.sősorban azzal. a cé1.

.la1, nehogy esetleges el..lentétek a lakosság bi.zal

matlanságát növeljék /260/. 

A gyógyszertár gyakornokait i.s minős.itették a 

gyógyszertárvi.zsgá.latok alkalmával, ame.lyet a szakmai 

képzettség tárgyal.ásánál. ki.fejtettem. 

d./ ~ógyszertárak személyi ellátottságának vizs

gálat!:!: 

A 1.evéltári kutatások alapján fel.tárt adatok sze

rint a debreceni. "Városi. Patika" /később "Arany Angyal"/ 
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gyógyszertár már a XvTIT .• században segédszemé1yzet

te1 rende1.k.ezett. A gyógyszertárat fi.zetet t gondno

kok /provisorok/ kezelték. A patikai számadásokat 

tartalmazó 1.evé1 tári. anyag alapján megállapitható, 

hogy a provi.zor mel.lett törő /contusor/ i.s dolgozott 

a gyógyszertárban, aki. a növényi részek és egyéb 

anyagok paritását végezte. A provi.zor és a törő mun

kája közötti. különbség a város ál.tal. bi.ztosi.tott fi

zetésben i.s megnyiJ.vánult, s ez egyben a provizor 

munkájának anyag.i megbecsülését is mutatta. 1717-ben 

Mil.1.ing János provizor' 230 magyar fori.nt fi.zetést ka

pott, munkatársa Jakab törő .'.36 forint és 80 krajcárt 

/261/. 

Az .1881.évi gyógyszertárv.izsgál.ati. jegyzőkönyvek 

tanúsága szerint a megye .1.2 gyógyszertára közül 4 

gyógyszertár tulajdonosa okleve.les gyógyszerészeket 

a.lkalmazott: a püspökladányi "Megváltó", a balmazújvá

rosi. "Sze11.tháromság", a hajdúböszörm•ényi "Korona", a 

hajdúhadházi "Reménység" gyógyszertára:k. Ez utóbbi.ban 

kirende.l.t kezel.ő volt, ugyani.s a gyógyszertár tulajdo

nosának "Zavaros csal.ádi. körülménye.í miatt a gyógy

szertárában felmerült hiányok pótlására képtelen lévén, 

klérelmére alulírott főorvos által ok.leveles kezel.ő kü.1-

detett ki." 

Gimnázi.umi. v.égzettséggel rendelkező gyakornok 8 
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gyógyszertárban, gyakorl.at.i. vizsgát tett segéd pedi.g 
1 

4 gyógyszertárban vo.lt. Egyet.len egy olyan gyógyszer·-

tár sem vo.lt a megyében, ahol a gyógyszerésztul.ajdo-

nos me.1.1.ett gyógyszerész, gyakornok és segéd i.s do.1-

gozott volna. A gyógyszertárvizsgálati jegyzokönyvek 

a gyógyszertárak nem megfelelo 1.étszámáró.l. nem tesz-

nek emli.tést /262/. 

A gyógyszertárban alkalmazottak 
, 

s zanta szorosan 

összefügg az adott terü.let gazdasági. helyzetével, a 

gyógyszertár forga.lmával., s nem utolsó sorban a tulaj-

donos anyagi. he1.yzetével. Alátámasztja ezt a tényt 

Mo.lni&r Mikl.ós hajdúnánási gyógyszertártul.ajdonos 

1912-ben a bel.ügymini.szterhez i.rott l.evele, ame.1-yben 

a nánási. harmadi.k gyógyszertár a.1.api.tási. engedél.yé-

nek el.utasi.tását kéri.: "A lakosság az orvost, gyógy-

szertárat csak a legvégso szükség esetén veszi igény-

be és akkor i.s hite1be." "Nagyobb bajoknál. vagy a 

kórházba vitetik a betegeket Debrecenbe, vagy lega-

l.ábbi.s debreceni. orvosokhoz vi.szi.k be, s az ott ka-

pott recepteket nem hozzák. haza, hanem debreceni. 

gyógyszertárban csiná1.tatják meg azon hitben, hogy 

ott jobb és olcsóbb a gyógyszer." 11 Az adósságom, 

házbérem és adóm sok az á.l talános drágaság pedi.g 

i.jeszto méreteket ö.ltött. Még egy segédet sem vagyok 

képes tartanin /26.3/. A 1evé1. egyben uta1. arra is, 

--· --------------- --------.-,---·-·-~-· ·---------
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hogy a debreceni. gyógyszertáraknak jó hi.rük volt a 

megyében. A debreceni. gyógyszertárvi.zsgálati jegy

zőkönyvek adatai szerint a város központjában elhe-· 

l.yezkedő nagyf'orga.lmú gyógyszertárak szemé.lyi. l.ét-· 

száma .lényegesen magasabb vo1t 1 mint a külső város

részek gyógyszertárainak. A .legnagyobb személyi. 1.ét

számma.l rendelkezett a "Kigyó" gyógyszertár. A gyógy

szertárban az :r.vi1.ágháborut megel.őző i.dőszakban 

1.2-1.4 gyógyszerész i.s dolgozott./264/. 

Az 1933.évi gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek 

szerint Debrecen 22 gyógyszertára közül 1.5-ben dolgo

zott okleve.les gyógyszerész a gyógyszerész tu.lajdono

son kivü1 a "Kigyó" gyógyszertárban 4, a "Reménység" 

gyógyszertárban kettő. Öt gyógyszertárban dol.gozott 

egyedül a gyógyszertártulajdonos. Gyakornoki vizsgá

val rendelkező "oklevé.l nélküli segédek" száma mind

össze nyel.e vo.1-t /265/. 

A debreceni gyógyszertárak szemé1.yi .. létszáma 

1940-ben a xr:r:r.sz.táblázat adatai szerint 193.3.évhez 

k;épest csak egy gyógyszerészi létszámmal. nőtt /266/. 

A gyógyszertárak szemé1.yi. eLlátottságát a vizsgá.1-t 

korszakban a.lapvetően a gyógyszertárak jövedelmezősége, 

a tu.1.ajdonosok gazdasági. he.1.yzete határozta meg. A fel.-· 

tárt adatok alapján a xvrr:r. században a debreceni. e.lsö 

gyógyszertárban már segédszemélyzet alkalmazásáról. van 

adatunk. 
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l{nlozsvár 
S:zcgod 
S:z.cc;o<l 
lltHta11ost 
S;-;eccH_L 

llol1rncon 
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l 

1 
1 
1 

AJJ.;::aJ..inazás 
k:ezdete 

1936. 
1939. 
1939. 
1936. 
1934. 
1937. 
1938, 
1923, 
1933. 
1935. 
1940, 
1930, 

1938, 

J.940, 
1939. 
1935 • 

1933. 

19.32. 
1938, 
1939. 
1929. 
1929. 
1937. 
1939. 
192'.J. 
1930, 
1938, 
1.938. 
1938. 
:1.938, 
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.3./ ~ógyszertárak gyógysz~!ili tevékenys~gének 
.vizsgálata 

A gyógyszertárak gyógyszere.1.1.átó tevékenységérő.1 

azok az adatok nyújtják a .legközvetlenebb képet, ame-

1.yek a gyógyszerek beszerzésével., k!észí.téséve.l., kí.adá-

sáva1 és a gyógyszertár szakmai e.llenőrzéséve.l. kapcsa·-

latosak. A gyógyszertárak vi.zsgá1.ati jegy.,,őkönyveí. nyúj-

tanak segítséget e k 0érdés vi.zsgálatához és egyben .l.ehe-

töv,é teszik az e.l.l.ené5rz1és rendszer,ének. meg.i.smer·ését. 

Az .1714-·es Protoco.lonban található a .legelső uta·-

sitás Debrecen városi. orvosa, seb·észe ,és gyógyszerésze 

számára. A gyógyszerésznek adott 10 pontos utasitás a 

gyógyszerészt főleg a patika rendjére és tisztaságára 

figye1meztet.i., szabályozza a gyógyszer ki.szolgálást és 

rendezi. az orvosokka.l szembeni viszonyt. A város orvo-

sát kül.ön utasí.tja, hogy gondosan e1.1.enőrízze a város 

patikáját és a gyógyszerész munkáját. Indoko.1.tnak lát-

szik a rende.lkezés, mive.1 1.71J-ban Mi.1.1.í.ng Gott.1..ieb 

János provizorsága alatt fe.lvett le.ltár sok üres edény-

ről, hiányos gyógyszerklész.letrő.l és gyér fe.l.szere.l.ésrő.l 

tanuskodík, A városi patí.ka fe.Lett nemcsak a városi. or-

vos gyakorol fe.lügye.l.etet, hanem a pa tikainspektorok 

.is /267/, 

Az 1744-ben a városi. tanács utasi.tást adott a 

' t' dnk , , 1 k •t , , 1 gyogyszer ar gon o a reszere 1 ame. yne seg1 segeve .. 

.......... 1Ile.fl';l.s_:me_l:'..hcl.jiilc..a_g_y..óg:y...s.zer--tá:r--szalGnaí--munká-ját-;-/Ki vo-
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natos köz.lés./ "A növényeket, vi.rágokat, gyökereket 

stb. a helyes i.doben fogja gyüjteni és gondosan tar-

tani. 11 "Romlott és hamisi.tott gyógyszereket nem fog 

kiszolgáltatni .• " "A recipéket vagy azok máso.latai.t 

ori.zze meg." 11 A mérgeket, hashajtókat, ópiumkészi.t-

ményeket, abortust okozókat stb. ne árusi.tson. 11 11 Szi.-

goruan ragaszkodjék az árszabványhoz." "Igyekezzék 

a város botanikus kertjét orvosi. növényekke.1. gyarap.i.-

taniu /268/. 

A város vezetői. segitették a gyógyszertárat a 

gyógy;zerek beszerzésében. 1.732-ben Amszterdamban dol.-

gozó Póka.i. Benjámin patikust kérik meg a pati.kába 

szükséges anyagok beszerzésére /269/. 

Az 1736.évi patikai pénzforgalom adatai alapján 

a 82.5 ft. 98 krajcár teljes évi bevétel.hol. az Aqua 

vitaebol /tulajdonNéppen konyak/ származó összeg 141 

ft és 39 krajcár vo.lt, ame1y igen je.1.entos összeget 

Népvisel.t. "Decocto Caffe et Thea" cimen 1.6 ft és 14 

krajcárt vezettek be, tehát 17.36-·ban a debreceni. pati.

kában káv·é és tea füzetet i.s árultak /270/ • 

A XVIII 0 században a.1.a.pi.tott két gyógyszertárat 

1783.november 20. - 1789.december .5-i.g hétszer vi.zs-

gálta meg a. két városi. orvos, Weszprémi. és Csapó dok-

torok egy ki.kül.dött városi ti.sztségviselo jeien.létében 

/271/. 
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1893-d.g fel.vett jegyzőkönyvekben egységesen 20 kér

déscsoporton be.lül fog1alkoztak a gyógyszertárral 

kapcso.latos észrevéte1ekkel. A gyógyszerkincsre vo

natkozóan csak a hiányzókat tüntették fel, amelye-

ket a gyógyszerésznek be ke.Ll.ett szereznie, a többi 

gyógyszerrő1 csak á1.talános megjegyzést ad, mennyiség, 

minőség és el.látás szempontjából, 

1894·-·tol a vizsgálat észrevéte1.e.i.t 24 pontban 

foglal.ták össze. A jegyzőkönyveket a Belügyminiszté

riumba fel. kel.1.ett terjeszteni. Az Országos Közegész

ségüg)'i .Intézet á1.tal. 1936-ban rendszeresitett uj, 

gyógyszertárvi.zsgá.latokkal. kapcso.latos minták és an

nak gyakorlati megnyilvánulásáról 1938 .évi adatok á.11.

nak rende.lkezésemre. 

A gyógyszertárvizsgál.atok alkalmával a gyógyszer

tárak gyógyszere11átó tevékenysége feI téte.leinek biz

tosi tását abban l.á tták, hogy a mindenkori rendeLkezé

sek betartásával elegendő mennyiségü és minőségü 

gyógyszerkész.lettel. rendelkezzen a gyógyszertár. A 

gyógyszerek készi.tése, árazása és ki.adása a rendelke

zések érte.lmében történjen. A pontos defektálás vol.t 

a fel tétele a hiányzó gyógyszerkész.letek utánpót.lásá

nak biztosi.tására, A defektus könyvet valamennyi gyógy

szertárban rendesen vezették /272/. A gyógyszerészek 

azonban csak a keresett ci.kk.eket tartották készl.etben, 
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1.879-ben a hajdúhadházi gyógyszertár tulajdonosa a 
' 1 

gyógyszertárvi z sgála t a.lkalmáva1 ki.fogásol t kevés 

gyógyszerfoészletet azzal. .indoko1.ja, hogy "a he.lyi. 

forga.lonmak e.legenda, nagyobb mennyiség tartása :f'e-· 

lesleges és abban anyag.i körü11t1°ényeim ál.ta.l .is gátol-

va vagyok." /273/ 

Az :1881·-·ben fe1vett jegyzőkönyvek alapján a gyógyszer-

tárak "Török József RT. 11 , "Kochmester Fri.gyes és Fiai." 

jónevü budapesti cégektől, Bécsbo.1. "Phauzerto.1° stb. 

szerzik be a szükséges gyógyszereket /274/. 

A hajdúhadházi gyógyszertár jegyzőkönyvében a 

gyógyszerek beszerzésének forrásaként "szomszéd gyógy-

tár"szerepel. A hajdúhadházi gyógyszerész ti„ltakozott 

a gyógyszertárvizsgá.latr jegyzőkönyv azon megá.1.1.apitása 

ellen, hogy a szükséges gyógyszereket a debreceni. gyógy-

szertárakbó.l szerzi be, "csak. g.li.cerint és sol.amarust" 

vásáro.l /275/. 

A fentiek alapján a gyógyszertáraknak bizonyos mennyi.-

ségü gyógyszer más gyógyszertárból va.ló beszerzése meg-

engedhető vol.t, de az összes hiány pótlása már hi.bafoént 

1.ett felróva a tu.lajdonosnak 0 

A gyógyszertárak gyógyszerell!Í tó tev.ékenys.ég.ében 

különbségek mutatkoznak. A gyógyszertárak gazdasági. 

versenyébo1 néhány gyógyszertár eme.lkedi.k ki /p.l. a deb-

receni "Kigyó" gyógyszertár/, a gyógyszertárak je.lentos 
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ellátó tevékenysége a gyógyszerészek anyagi áldozail·-
1 

vá.l .. la.lásaitó.l. és hi.vatástudatától függött. 

A gyógyszerészek a gyógyszerek megfele.l.ő minősé-

gérő.l. a fe.ltárt adatok alapján általában megfele.lően 

gondoskodtak. A megye 10 gyógyszertárából 1938-·ban a 

megye.i t.iszti főorvos gyógyszermintát kü.ldött az OKI·-

ba, aho.1 a gyógyszereket. mennyiségre és minőségre vi. zs-

gálták meg és' a PhHg TV.követelményei. szerint minősi.-

tették. Valamennyi gyógyszermintáró.1 külön jegyzőköny·-

vet készitettek. A gyógyszermi.nták közül három nem fe-

.le.lt meg az előirásoknak. Az OKI kihágási eljárás meg-

indi.tásá t javaso.lta Bozóky György gyógyszertártu.l.ajdo-· 

nos e.1.len./Debrecen "Arany Jáhos" gyógyszertár/, mivel 

a Ferrum a.lbuminatum vastartalma nem fe.l.elt meg. A ki-

hágási e.ljárást a megyei. t.iszti főorvos nyomatékos fi-

gye1.meztetésre vál.toztatta, melyért a tulajdonos kü.l.ön 

1.evé.lben köszönetét fejezte ki /276/. 

A jegyzőkönyvek a.lapján a gyógyszertárak a gyógy-

szerek mi.nőségi e.l.lenőrzéséhez szükséges eszközökrő.l 

és kémszerekrő.1 gondoskodtak, va.lamint a gyógyszerek 

e.lői.rás szeri.nti e.ltartásáról, legfe.ljebb csak kisebb 

hiányosságok merültek fel /277/. 

A jó gyógyszerkészítés egyik alapvető feltétele, 

hogy a m•ér.legek és 'súlyok megfele.ljenek a követe.lmé-

nyeknek. Va.lamennyi. vizsgá.lat a.lka1.mával szigoruan el.-

----~lue"nu..uőriz±..ék .és a hiány:osság_q)<_l9,,jiotY:ii;á,sát határi.dő meg-

je.lö1.éséve1 rendelték e.1. /278/. 
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1876. január .l·-·tő.l kel.lett alkalmazni a gramm·-

' súlyrendszerre való áttérést /279/. A gyógyszerl<!é-· 

szi.tést 187.l·-·ig az Osztrák Gyógyszerkönyvek, 1872·

tő.l a Magyar Gyógyszerkönyvek szabályozták /280/. 

18.51..júli.us 1. -· 1940.f'ebruár 13-dg hat kü.lönböző 

Norma pauperum és az l940.f'ebruár 1.4·-én é.letbe lép-

tetett T.Formul.ae Norma.les szabá.lyozta a közgyógy·-

szere.l.látás terhére rende.lhető gyógyszerek készi.té-

sét /281/. 

A gyógyszerek árait a törv·ényesen meghatározott 

árszabá.ly /Taxa/ szerint kel .. lett megá.llapitania a g:i(gy-· 

szer.észnek. A gyógyszertárvizsgál.ati jegyzőkönyvekben 

minden esetben f'e.ltüntették, hogy a vények árazása az 

érvényben 1.évő taxa szeri.nt történik-e és a gyógyszer-

készi.téshez szüks•éges utasitásokat használják-e. A 

gyógyszertárvi.zsgá.lati jegyzőkönyvek i .. lyen hiányosság-

ról nem tesznek eml .. itést /282/. 

A debreceni gyógyszertárak hi te.lf'orgalma igen je-

.lentös vo.1.t. A h.i.tel.f'orga.lom nagyobb t 0éte.l.e.i.t a városi. 

a.lka.lmazottak, szegénybetegek, városi. közkórház, sze-

génykórházi. ápoltak, katonai. járv.fu.ykórház, köz.igazga-

tási. fogház és foglyok stb. r•ész·ére ki.adott gyógysze-

rek. értékei. adták /28.'.Y. Nagyságát ·~s jelentőségét bi.-

zonyi.tja dr.Szel.ényi Árpádnak, a "Kossuth Lajos" gyógy

szertár tulajdonosának 1e-Ve.le: "Évek óta kis.érjük f'igye-

közintézményei. számára szá.1.1.itandó gyógy és kötszer 
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árúk l.ekötése körül időnként és esetenként .1-ejá t

szódik." Javasol.ja ezért, hogy a város kössön a 

gyógyszertáráva1- egy 35 éves szerződést, hogy ez a 

gyógyszertár lássa el a város valamennyi közintézmé

nyét. Ennek fejében 35 év után gyógyszertárát tel.jes 

berendezéssel, di.jta.lanul. a város tulajdonába bocsát

ja. A város az ajánlatot nem fogadta el., mivel az e.1·-

1-á tást kielégitonek tartotta. A városi. kórház gyógy

szere.1-látását a tanács á.ltal. ki.je.1-ö.1-t sorrendben vé

gezték a debreceni. gyógyszertárak /284/ • 

A köza1apot terhelő gyógyszerek vénye.it szigorúan 

ell.enorizte a tiszti főorvosi hivatal retaxátor gyógy

szerésze. A számlák fe1ü1.vi.zsgálata sok idot vett igény

be, s ezért a gyógyszerészek követeléseit késedelmesen 

el.égi tették ki /285/. A közgyógyszere:Llátás terhére 

rende1-t gyógyszerek kiadása és ellenértékiének megtérí

tése között el.tel.t hosszú ido a.1-att ,faként a IT.vi.l.ág

háború idej•én 1és után nag·y anyagi károsodás érte a 

gyógyszerészeket a pénz érték.ének romlása miatt. 

A gyógyszertárvi.zsgála ti. jegyzoköryvekben fel.tün

tették, hogy "ti.tkos összetételü szerek"-et tartanak-e 

a gy6gyszertárban, amelyek a kuruzslás ·és a jogtalan 

gyógyi.tás ell.eni küzdelem következtében végeztek /286/. 

Szi.nte valamennyi. gyógyszertár rende1kezett saját ké

szi tménnyel, amely közül egyesek törzskönyvezésre i.s 

keriiltBk~Nagy Béla h'!Jci~s~oboszlói gyóe;yszerésznek a 
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, "Chinocol Nagy" nevü gyógyszerkülönl.egességét tör:;:;s

könyvezik /287 /. 11 A bi.rodalmi tanácsban képvi.se lt ki-

rál.yságok és országok terül.etén val.Ó forgal.omba hoza-· 

tal.át 11 i.s engedélyezi a be.lügyminiszter /288/. 

A vizsgál.t korszakon bel.ü.l gazdasági. vál.ságok, 

háborÚk vonul.tak végig, ennek k.övetkeztében nem vol.t 

zavartalan a gyógyszere.11.átás. Gyakran hi.ányoztak a 

megfe.lel.o készl.etek, amel.ynek oka el.sosorban a gyógy-

szerek beszerzési nehézsége vol.t. A gyógyszertárak 

gyógyszere.Llátó tevékenysége a gyógyszerészek anyag.i 

ál.doza tvá.11.a.lásá tól és hi.va tástudatá tól i.s függött• 

A tokehiánnya.1 rendelkező gyógyszertárak kézl.etei 

nem fele1tek meg az elvárásoknak, a gyógyszertár for-· 

galmának. 

A disszertációs munkám eredményei.t, megállapi.tá-

sait az a.lábbiakban fogla.l.om össze: 

l./ Debrecenben és Hajdú megyében a gazdasági., 

társada.lmi és egészségügyi fejlődés meghatározott 

szintjéne.k el.érése után merü.l fel. a társadalmi igény 

a gyógyszertárak alapitá.sá.ra. Debrecenben az első 

gyógyszertárat 1700-ban, a megyébbn Hajdúböszörmény-

ben .1828·-ban alapitották. 

2./ A gyógyszertári há.lózat fejlődése a gazda-

ság;i,_, társadalmi és egészségügyi fej.lodés függvénye 



·- 122 ·-

,vo.lt. A gyógyszertárak terü.leti e.losztását és te

lepülésen beliUi e.lhe.lyezkedését, a vizsgált kor-

szak gazdasági .és társada.lmi. jellegéből adódóan, a 

gyógyszertárak kereskedelmi és egészségügyi jel.I.ege 

határozta meg, s az anyagi. érdekeltség érvényre ju-· 

tása a gyógyszertárak te.lepülésen belüli. e.lhe.lyez-

kedésében aránytalanságokat eredményezett • 

.3 ./ A jogadományozás rendszere nem tette 1.ehe-

t „ , , , t' . h'l' t 'k" 1 kul' 't ov0e az egys.eges gyogyszer ari a .. oza ia a . .asa 

és csökkentette a gyógyszertárak egészségügyi. intéz-

mény jellegét. Debrecen e.lső gyógyszertára 1771·-i.g 

városi tulajdonú gyógyszertár vo.1.t • Az 1924-ben al.a-

pi.tott egyetemi. gyógyszertár kivéte.lével. a gyógyszer-

tári. há.lózat a po.lgári tulajdonviszonyok k.özött f'ejl.o-

dött. 

4./ A gyógyszertári há.lózat fejlődésének dinamiz-

musában egymástó.l el t·érő szakaszokat különböztetünk 

meg. Debrecen gyógyszertári. hálózatának f'ejl.ődésében 

.3 fejlődési szakasz ál.lapi.tható ineg: 

a/ A gyógyszerészet megjelenése, a gyógyszertári. há-

.lázat kiaJ.akulása l.700-1800-dg • 

b/ Egyeneletesen fejlődő szakasz 1801:..1900-ig. 

c/ Nagyobb arányú f'ej.lődési szakasz 1901-19.3.3-.ig. 

Hajdú megye gyógyszertári há.lózatának fejlődésében 

4 f'ej.lődési szakasz á.l:lapitható ineg: 
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~/ A gyógyszerészet meg jel.enése, a gyógyszertári. h~·-

1.ózat kia1aku1.ása 1.700-·1801.·-ig. 

b/ Lassú egyen1.őtlen :fej1.odési. szakasz' .1.802-1870-ig. 

e/ Nagyobb arányú :fej1ődési. szakasz 1871-1908-d.g. 

d/ Fel .. 1.endülő fej.lődés szakasza' .1909·-·.l.920-i.g. 

5./ Hajdú megye gyógyszertári há.lózata az e1 .. 1á

tandó terület nagyságát és népesség számát figye.lem

be véve az országos sta ti.szti.kai értéket megka.1.adta. 

6. / A gyógyszertárak helyi.ségei., berendezése és 

fe.lszerelése a gyógyszertártulajdonosok anyagi á1do

zatvál .. 1.a1.ásának és hivatástudatának :függvénye vo1.t. 

Az eltérő gazdasági. he.1.yzet következtében a gyógy

szertárak berendezésében és felszere.1.ésében jel.entős 

kü1.önbségek mutatkoztak. 

7./ A gyógyszerészi szaktudás és az etikus maga

tartás á.1 talános követelmény vo.1 t, amely alapját ké

pezte a gyógyszerészek társada1.mi megbecsü.lésének és 

helyzetének.. A XIX. század közepéi.g a gyógyszerész tár

sadalmi helyzetét döntően gazdasági helyzete határozta 

meg, érte1.miségi. vol.ta csupán a társada1.mi he.1.yzet mi

nőségi értékelésében játszott szerepet. A XIX.század 

második fe1.étől a társadalmi helyzet megi t 0é1. 0és0ében 

egyre nagyobb szerepet kapott a gyógyszerész értelmi

ségi jellege és jelentősége. 

8./ A gyógyszertárak személyi. e.Llátottságát alap-



.vetően a gyógyszertárak jövede.lmezősége a tuI.ajdo-' 

nosok gazdasági. he.lyzete határozta meg, amely arány·

ta.l.anságoY-.hoz vezetett• A XVI:I:I. században Debrecen 

e.lső gyógyszertárában már seg·édszemé.l.yzetet a.l.ka.lmaz

tak. 

9./ A gyógyszertárak gyógyszere.l.látó tevékeny

sége a gyógyszertárak többségénél. fenná.11.ó tőkesze

génység mi.att nem volt zavartalan. 

Összefog!_~lás 

A gyógyszerészet mai. probl.émáinak felvetése szá

mos fórumon folyamatosan történik. A prohl.émák megvi.

tatásához, megközelítéséhez szükséges a gyógyszerészet 

hazai történetének a.lapos ismerete. Ebhez kívántam 

munkámmal Debrecen és Hajdú megye gyógyszerészete meg

jelenésének és fejlődésének bemutatásával. adatokat 

nyujtani. 

A gyógyszerészet megje.lenését és fej.lődését az 

e.lső &ógyszertár a.lapi tásá tól. a gyógyszertárak á.1.1.ami. 

tulajdonba véte.1éig, .1700-1950-d.g vizsgá.l.tam két közi

gazgatási. egységen, Debrecen és Hajdú megye területén. 

Hajdú-Bihar megye közigazga tástörténetének e.l.em

z,éséve.l támasztottam alá a vizsgálat tárgyát képez5 

két kü.lönböző közigazgatási egység egymástól el.térő 

fej.lődését és öná.1„1.ó vizsgá.la tuk szükségességét• 

Debrecen és Hajdú megye gyógyszerészetének meg-
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jelenését és fej.1-i'5désének fo]_yamatát a vizsgált kor-

szak gazdasági, társadalmi. és közegészségügyi. vi.szo-

nyainak fejlődéséve.l összefügg•ésben vizsgá.l tam és ér·-

téke.ltem. 

Di.sszertációs munkámban a történelemtudomány és 

szervezéstudomány módszereit alkalmaztam. 

Di.sszertációs munkám eredményeinek, megáLlapi.tá-

sainak rövid összefog.lal.ása: 

1./ Debrecen és Hajdú. megye gyógyszertári hál.óza-

tának kialakulását és fejJ.ődését alapvetően meghatáro-

zó gazdasági., társadalmi és egészségügyi tényeiík mel.-

.lett a városi., intézményi. és polgári. tulajdonviszonyok, 

valam.int a kereskedelmi és egészségügyi szempontok i.s 

befo.Iyáso1ták. 

2./ A gyógyszertári hálózat fej.1.ődésének dinami.z-

musában egymástól el.térő szakaszok állapíthatók meg • 

.3./ A gyógyszertárak berendezésében és fel.szere-

l.ésében jelentős különbségek mutatkoztak, amelynek 

oka a gyógyszertártulajdonosOk e.ltérő gazdasági. he.ly-

zete vo.lt. 

4./ A gyógyszerészek társadalmi helyzete a vi.zs-

gál t korszakban átmeneti je.1.leget mutatott a kereske-

dő és értelmiség között. 

5./ A gyógyszertárak személyi e.llátottsága a gaz-

-d.asági helyzet függvényeként nem mutatott egységes 
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képet. 

6./ A gyógyszertárak többségét a tőkeszegény·-· 

ség jel.lemezte, s ezért a gyógyszere1.1.átás nem vol.t 

zavartalan. 



FÜGGELÉK 

Kazay Sámue! /?l7ll-l797/ 

Szül.etésének pontos helye és ideje nem i.smeretes • 

Tötben tudni vél.ik, hogy zal.ai származású. Cserny 

Jánosnak, provi.zorának maÍ>;a Kazay mondta, hogy 

Komáromban szü:letett 1711.-ben. A debreceni. "Matri

cu'la ci.viumba 11 /Debrecenbe bekö.ltözött pol.gárok 

Matri.cul.a c.ivium 1.7.l.5-·1.876/ azt i.rták, hogy Tótvá

zsonyban /Zala megye/ született • 

. 1739-·ben Olaszországban járt. 1.740 után jött haza, 

amikor Pozsonyba ment. Ernyey szerint megí'ordul.t 

Besztercebányán is. A debreceni. Kollégiumban 1748. 

május 24-.én subscribá.lt, azaz aláírta a Kollégium 

törvényeit. "Patikárius Inassá lett 13.Juni.y .1750. 

Fe.lszabadult anno 17.53 • Patikárius 1.eg.énységét kez

dette Di.e 1-a Novcmbris 17.53. Legényeskedett 1754-

dik esztendőnek végéig. Anno 1755 di.e 1.-a Apri.li.s 

kezdődött Pati.kári.usi vagy Provi.sori fizetése." 

Á.l.landó és baráti. kapcsa.lat í'üzte Weszprémi István 

és Buz.inkai György városi. orvosokhoz. Sokszor i.gény

be vették Kazay segítségét chyrurgusi. munkák végzé

sére, borogatások alkalmazására, csőr.ék beadására. 

Nagy tudása és válogatott könyvtára miatt nagyra 

tartotta Br. Vécsey József', aki. Debrecenben kirá.l.yi 

bi.ztos vo.lt, de Orosz páter a pi.ari.sta provinciá.li.s 

éppúgy becsül.te, mint a protestáns papok és rektorok. 
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,Gyüjteményei mi.att gyakran 1.átogatták az erdélyi 

és magyarországi. mágnások is. /289/ A köztudatban 

neves mügyüjtonek i.s i.smerték Kazayi.t. Gazdag gyüj-

teménye kódexeket, hártyára i.rt kézi.ratokat, római 

és görög érméket, gemmákat tartalmazott. Könyvgyüj-

teményében teol.ógi.a, történe.lem, irodalom, fi.lozó-

fia, nagyszámú gyógyszerészeti., orvos.i. témájú köny-

vek. voltak. Gyüjteménye a Kol.légium birtokába került, 

amelynek adósa vol.t. 

A "Városi Patik.á"-t 1771.·-ben Kazay megvette, mive1 

a vételárat nem fizette ki, a gyógyszertár pereske-

dések után a városra szá.1.lott vissza. 

Kortársai. véleménye szerint Kazay munkásságáva.l és 

é1.ete pé1dájáva.l o i.s tagja vol.t a XVIII. század 

Debrecen tudós fi.ai nagyjainak /290/. 

Tamáshiy Károly /1806-1885/ 

1806.május JO-án született Jolsva-Tapo1czán, /Gömör 

megyében/, ahol édesapja Tamássy Pá.1 evangélikus .lel.-

kész volt. Alapfokú iskol.ái.t szülohe.l.yén, majd Jo1.sva 

városban végezte. Középi.skol.a.i tanulmányait a sajógö-

rnöri. 
, 
<es a késmárki gimnáziumban, aho.1 németül is meg-

tanult. A természettudományok. iránt érdeklodo fi.út 

a szü1.ei. Maleter István jo.lsvai. gyógyszer0észhez adták 

gyakornoknak. 4 évi. gyakornokság, a gyakornoki. vizsga 
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;t.etétele után segédi. bizonyi tványok nélkül. fel vet-1 

t·ék a pesti egyetemre 1.824-ben. Az €igyetemet 1.82.5-

ben fejete be, majd Bécsbe ment, ahol sikeresen 1.e-

vi.zsgázott és segédoklevelet kapott. Előbb a bécsi 

"a magyar királ.yhoz" cimzett gyógyszertárban /2 év/, 

majd a 11 Szentháromság 11 -hoz cimzett Leimgrubeni gyógy-

szertárban /4 év/ dol.gozott. 1.83l·-ben hazajött Ma-

gyar-0rszágra és megvette a debreceni. "Fehér Hattyú" 

gyógyszertárat. Mun.kájáva.1. nagymértékben hozzájárul.t 

ahhoz, hogy 1.861-ben .létrejött a Debreczeni Gyógysze-

rész Testül.et, majd .l866-ban a Debreczen-Bihar megye.i 

Gyógyszerész Testület. Mindkettőnek az e.lnöke vo.1.t. 

8 4 
„ „ „ ,.. „ 

1. 7 -ben az Alta.lanos Magyarorszagi Gyogyszeresz Egy-

let III.kerü.let 4. járásának az igazg1l;ója .lett• 

A debreceni meteoro.lógi.a á.llomás vezetője 2.5 éven át, 

Munkájának e1i.smeréseként a magyar közoktatási mi.nisz-

ter köszönetét és e.li.smerését fejezte ki. A debreceni 

kertészet.i egyletnek számos éven át az i.gazgatója 

volt /29.l/. 79 éves korában, 188.5.júI.ius 2-Ú:n halt 

meg, mi.nt Debrecen városának közbecsül.ésben á.11ó "öreg 

patikáriusa" /292/. 

Bacsó /Batsó/ Bálint /1789-1855/ 

.1.789.február .14-én született Debrecenben, s a debre-

ceni. Református Ko.llégiumban tanult. Rothschnek szerint 

- -- - Nagy---M~-ll.á-l.--y--d-ebr--e-GBnL-''Nap- "- gyógyszertárában vo.l.t 
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gyakornok. Szarvason Ve'lits János gyógyszerészné.l. 

tette .le a ti.rociná.J-i.s /segéd/ vizsgát. A Pesti Egye-

temen .18.1.1.-·ben 11 Arti.s Pharmaceuti.cae Magi.strum11 képe-

si.tést nyert. 1.8.1.2-ben Debrecenben megnyitotta az 

11 Epidauruszi. kigyó 11 /később 11 Ki.gyó 11 /nevü gyógyszer-

tárat, amelyet tiz évi. bi.rtoklás után .182.3-ben e.l.a·

dott •. 1823/24·-es tanévben a Pesti. Egyetem orvostan-

ha:l.1.gatója. 1826-ban a Bécsi. Egyetemen kémiai. dokto-

rátust, majd az akkori kiképzési rend lehetősége sze-

rint .18JO-·ban a Pesti. Egyetemen orvos-. és sebészdok-· 

tori., majd f'ogorvos:lás, szü.1.észet, szem,észet ·és á.1-

.latorvos.1.ás mestere okleveleket szerzett. 1830·-ban a 

megszerzett képesi.tései birtokában vi.sszatért Debre·-· 

cenbe, s mint gyakor.1.ó orvos tevékenykedett 1.855 •ja

nuár 17-én bekövetkezett ha1á.láig /293/. 

Muraközy Károly /1823-1887/ 

182.3 •január 26-án szü.l.etett Nagyká.1.1.óbah. Édesapja 

a szücscéh tagja vo.lt. A csa.1.ád 1.840-ben Debrecenbe 

kö.ltözött. A gimnázi.umi osztá.1.yok elvégzése után 

.1.8.37-ben gyógyszerészgyakornok. Az ország kü.lönböző 

he.1.yei.n fo.l.ytatott gyakorlatot ok:Jwe.lének megszerzése 

e.lőtt, s azután is. Gyógyszerészi okleve.1.ét a Pesti 

Egyetemen .1848 0 június 26-án szerezte meg. Már 1.849-

ben Debrecenben a 11Ki.gyó 11 gyógyszertár társ bér.lője. 
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..Angyal." gyógyszertárat, majd a bér.lati. i.dő lejárta1 

után megvette apósá tó.1. a "Nap" gyógyszertárat. Mura

közy a saját gyógyszertárával. val.ó f'og1.alkozáson tú.1-

menően f'eli.smerte azt az erőt, ami.t a szervezett, 

egységes f'e.1.1.épés bi.ztosi.t a gyógyszerészeknek. Ala-' 

pi.tó tagjaként szerepe.1. t az .186.1.·-·ben .létrejött 

"Debreczeni. Gyógyszerész Testület 11 -nek. Lelkesen tá

mogatta a "Debreczen-.Bihar megyei. Gyógyszerész Tes-

tü.let 11-té val.ó átalakitást. Ez U'Cóbbi. Testületnek e.lnökévé 

él.etének uto.1.só évei.ben megválasztották. Városi. kép

vi.selő volt 1.867-·to.l., majd Debrecen sz.kir.város tör

vényhatóságának tagja haláláig. A Debreceni Takarék

pénztár választmányi tagja, majd 1886-tól a pénzinté-

zet a.ligazgatói. ti.sz tét nyerte el• 1887Tjú1.ius .5-én 

ha.lt meg /294/. 

Muraközy László /1861=1933/ 

1.861.október 22-én született Debrecenben. A hat gim-

názi.'Luni. osztá.1-yt V•égzett if jÚ 1.877 • júli.us 1.-·től .. 1é-

pett be gyakornoknak édesapja debreceni "Nap" gyógy

szertárába. A köte.lező három év e1.te1.téve1 l.880-ban 

gyakornoki. vizsgát tett. Közben .1879-ben megszerezte 

az érettségit is. 1880-1882-i.g segédeskedett édesapja 

gyógyszertárában, majd a Bécsi. Egyetemen gyógyszerész-

ha1.l.gató, s ott 1.884-ben kapta meg oklevelé't • Mint ok-
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_1.eve.les gyógyszerész közel két éven keresztü'l az 

egyi.k jászberényi. gyógyszertárat bérel.te ki. Édes·

apja, Muraközy Káro.1-y halála után átvette a debre

ceni. "Nap" gyógyszertárat .1.887-ben. Szél.eskörü ta

pasztalatai.t igyekezett jó.1- kamatoztatni. Éveken 

keresztül igazgatója a Magyarországi. Gyógyszerész 

Egy1.et XTI./Debrecen/ járásának, i.1.1.eto.leg e.lnöke, 

majd ti.szte1.etbe.li. e.lnöke a Debrecen-vidéki kerü

letnek. A Debreceni Gyógyszerészegyl.et vezetoségé

ben i.s pé1.damutató szerepet vi.t t, 1908-ban két má

sik gyógyszerésszel, mint társak megal.apitotta 

Debrecenben a "Központi. drogéria" nevü nagykereske

dést, ame1y rövi.desen üzemme.1 is bovü1t. Több he.lyi 

pénzintézet vezetésében, igazgatásában i.s tevékeny

kedett. Ezen ki.vül más részvénytársaságok_ alapi.tá

sában, vezetésében i.s résztvett. A f'ö.1.1.endü.lo gaz

dasági é.Ietben va.ló részvéte.l t annyi.ra kedvezonek 

vélte, hogy régi, csa.ládi, reá.ljogú gyógyszertárát 

i.s el.adta 19.11--ben. Az 1-913-ban f'öl.lépo gazdasági. 

válság alapveto pénzügyi. nehézségeket i.dézett e.lő 

azon vá1 . .1.alkozásokná1, aho.1 Muraközy is érdekelve 

vo.1.t • Ez a körü.lmény súlyos kihatással. vo.1 t rán-ézve, 

anyagi.1.ag tel.je sen tönkremenve, inga t1.anai.tól is 

kényszerü.lt megválni, Országos tekintélye, s nemkü

lönben összeköttetései megsegítették, mert 1914-ben 



.a be1ügymini.sztertő1 Debrecen belvárosában a XVT., 

személyjogú gyógyszertár fe1.á11itására kapott enge-

dé.lyt, ami az a.1.kalmazotti kar évtizedek óta joga-

sitványra váró köreiben jogos f'ö.lháborodást vál.tott 

ki. Ezt a gyógyszertárat 1930.végéig vezette, majd 

e.ladta. Debrecen közéletében is sokirányú tevékeny·-

séget fo.l.ytatott. A város törvényhatósági. bi.zottsá-

gának húsz évet meghal.adóan tagja vo.l t, 19.33 ,május 

1.6-·án hal.t meg /29.'5/, 

Mihalov:!:_ts Jenő /186§.;:!2.1§/ 

.1866-ban szül.etett Nyírbátorban, ahol apjának, 

Miha.lovits Istvánnak gyógyszertára vol.t, A család 

1871-ben Debrecenbe köl.tözött, ahol a "Kigyó" gyógy-

szertárat vették meg, i.gy a f'iú i.sk.oláit már Debre-

cenben, részben a piari.stáknál, a f'e.lső osztályokat 

pedig a Református Koll.égi.umban végezte, 1.881.-ben 

lépett a gyógyszerészi pályára, majd 1887-ben a 

budapesti. egyetemen szerezte meg a gyógyszerészi ok-

levelét, Debrecenbe visszatérve mint édesapja munka-

társa dolgozott a 11 Ki.gyó 11 gyógyszertárban, 1.896-ban 

Gassner Ká.lmánna:l együtt megírta a Gyógyszerészi gya-
·' 

korl.at kézikönyve c,munkát, 1906-ban vette át apjátó.l 

a már jóhi.rü gyógyszertár vezetését, Kartársai biza.1-

_ma alapján a Debrecen-·vid·éki kerület járási.gazgatója 
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lett. Igazgatótanács tagja vo1.t az 1918.szeptember 
1 

22-·én megalaki.tott 11 Vi.d·éki Gyógyszerészek Országos 

Szövetségé"-·ben. 1921-·ben1 a Magyar Gyógyszerész 

Egyesül.et társe.lnökének vá.lasztották meg. Szél.es 1.á-· 

tókörü, mélytudású és határozott egyéni.ségü gyógy·-

szerész vol.t •. 1938-·ban halt meg Debrecenben /296/. 

Dr.Sztankay~_L!868-l9~ 

.1.868-ban szü1.etett Verespatakon. /Al.só-Fehér megye/ 

' Edesapja Sztankay Ferenc jó.1 képzett gyógyszerész 

volt. A csa.lád még az i.:fjabb Sztankay gyermekkorában 

Selmecbányára költözött i.gy középiskolai tanulmányai.t 

az ottani. ágostai. evangel.ikus lyceumban végezte. A 

1.yceum negyedik osztályának elvégzése után apja be-

je.lentette gyógyszerészgyakornoknak és párhuzamosan 

:fel;őbb lyceumi. tanulmányaival gyógyszerészgya:korno-

ki. idejét is ki.töltötte. 1884-ben l.etette a gyógy-

szerészgyakornoki vi.zsgát és végbizonyi tványt nyert. 

Ma már ki.ssé kü:lönösen hangzik, hogy csak azután, 

1885 0 őszén szerezte meg a középi.sko1.ai tanu·lmányok 

be:fejezését jelentő érettségi bi.zonyi.tványt. Érettségi 

után két ·évig a selmecbányai. Bányászati és Erdészeti 

Főisko.la :fém.kohómérnök hal.lgatója lett. 1887-ben i.rat-

kozott be gyógyszerészha.llgatónak. 1.887 /88-as tanévet 

Ko.lozsváron végezte, majd a budapesti tudományegyetem 

- ·-- ·~·-·----------



- 9 -

orvoskarára járt és 1889·-ben kapott gyógyszerészi. 

okl.eve.let • :1890-ben megirta a Hugyvi.zsgá.1.ati ké-· 

zikönyv c. munkát. A keszthelyi. M.ki.r.Gazdasági 

Akadémián tanársegéd l.ett, Dr.Csanády Gusztáv ké

mi.a professzor me.llett, majd 1891-1.893-i.g a sel.-· 

mecbányai Bányászati és Erdészeti Fői.sk.o.la "vegy-· 

tanársegéd"·-·je 1.ett. 1893·-·ban Ko.1.ozsváron dok.tori 

cimet szerzett. Doktori. értekezésének cime: Vizs

gálatok a széndi.oxid és monoxid redukciójához mag

nézi.um álta.l • .1893·-·1.89.'5-i.g édesapja selmecbányai. 

gyógyszertárát vezette. Megnősü:lve apósa báti. /Hont 

megye/ gyógyszertárának vezetését vette át. Báti 

tartózkodása alatt ál.li totta elő a Tannium albumi.na

tum keratinatumot, amel.yet Honthinnak nevezett el. 

1914-ben megnyi.totta a debreceni 11Náddr" /klésőbb 

"Sztankay"/ gyógyszertárat, ame.lyet kora legmaga

sabb igényeinek megfelelően rendezett be. Saját la

boratóriumában do1.gozott. E.lőál.litotta és forgalom

ba hozta Hajduin néven a metakovasavas kalcium gél-· 

jét, ame.l.y jó savkötő anyag. Gyak.or.l.Ó gyógyszerész·

ként számos gyógyszervegyület kémiájáva.l fog1a1.ko

zott, de érdeklődésének középpontjában a farmakon 

szervezeten be.lül.i vise1.kedése ál„l.t. Közleménye.inek 

száma meghaladta a százat. 1928·-ban magántanári. ci

met kapott a debreceni bölcsészettudományi. szakon 

"Gyógyszerészeti mütan chemi.ája" tárgykörbő.l. 1936-
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ban ha.lt meg Debrecenben /297 / • 

Dr.Mikó Gyula /1889-195!/ 

1889.március 21-én szül.etett Abrudbányán. Gyógysze-· 

részi. oklevelét 191.0-ben, míg gyógyszerészdoktori 

fokozatát kémia főtárgyból 1912-ben Kol.ozsváron sze-

rezte meg. 1916-192.1-.ig a Budapesti Egyetem Gyógyszer·-

tárában dolgozott. Közben, l920-ban orvosdoktori ké-

pes.itést i.s szerzett Budapesten. 1921.novemberében 

kerül.t Debrecenbe, az ujonnan .létesült Gyógyszertani 

Intézetbe, majd 192.3-ban megbi.zást kapott ennek. kere-

tében szervezendő egyetemi gyógyszertár vezetésére • 

. 1927-·ben a debreceni orvostudományi. karon 11 Gyógysze-

részet 11 tárgykörbő.l magántanári. képesítést nyert. 

Ezt követőleg több rövid ausztriai tanulmányút után 

két évet töl.tött Bécsben, mint a Collegium Hungari.cum 

tagja. Az orvosi. kar felterjesztésére magántanári. kié-

pesi tése 1932 •l'lárci.usában a 11 Gyógyszerrendel.és és 
, 
•er-

tékmeghatározás 11 tárgykörre1. nyert kitel.jesülést. A 

Debreceni Tudományegyetem orvoskari tantestületének 

1937. október 20-án tartott kari ül.és.én indi tványoz-

ták az egyetemi rendkívüli tanári címmel való ki.tün-

tetését. 19.38.május 2-án tartott orvoskari ül.és egy-

hangulag elfogadta és felterjesztette a val.1.ás- és 

közoktatásügyi. mi.ni.szterhez, aki a ki.tüntető címet 



·-· .·11 ·-· 

Dr.Mikó Gyu.1.ának adományozta. A.lapitásától kezdve 
' 
tagja, majd 1929.ápri.lisától vezetőségi. tagja vol.t' 

a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak. A Tár-

saság é.letében való tevékeny részvételéért 19.39·-

ben Jakabházy emlékérem kitüntetésben részesült. 

Tagja volt a debreceni Tisza István Tudományos Tár-

saságnalc. Tudományos munkássága külfö.ldi e.l .. ismeré-

sét és megbecsü.l.ését bi.zonyi.tja, hogy Bécsben meg-

je.'lent "Pharmazeutische Monatshefte" és a "Mi.krochi-

mi.ca Acta" c. tudományos fol:yói.ratok szerkesztő bi.-

zottsága tagjának választotta. Éveken keresztül fő-

ti.tkára az Országos Közegészségügyi. Egyesület deb·-

receni. osztályának. Debrecenben kilenc éven keresz-· 

tül havonta megjel.enő, ni.vós szaklap "Orvosok és 

Gyógyszerészek Lapja" szerkesztő bizottságának tagja, 

majd referá.ló rovatvezetője, a gyógyszerészi rész 

szakértője, az uto.lsó három évben fel.elő s szerkesz-

tője volt. Hosszas betegség után, 1951.február 26-

án hal.t meg /298/ • 

2zőry István /1861=1954/ 

186.l. jú.li us 15-én született Debrecenben. E.lemi. és 

középiskolai. tanulmányokat szülővárosában végezte. 

A debreceni református főgimnáziumban érettségi.zett 

1822·-·ben ki.tüntetéssel• Középi.skolai. tanulmányai 
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~özben a debreceni "Kigyó" gyógyszertárban, a 

"Miha.1.ovits patikában" vol.t gyakornok. Az érettsé-

git követően a budapesti. egyetemre iratkozott be gyógy·

szerészha.llgatónak •. '1.884-·ben gyógyszerészi ok.leve:let 

szerz.et t, majd az egyetem 11 ásványvi.zkém1.ő intézet 
11
-ében 

maradt, mi.nt gyakornok. 1887·-·ben tanársegéd .1.ett Len

gye.l. Bé.'la professzor mellett. Az ekkor végzett ana.li

ti.kai munkássága során eLsokiént alkal.mazta a ti.trimet

ri.ában a k.áli.umbromát-m1éröol.datot arzén és antimón 

megba tározásra, s ezze.1 fe.lf edezte az azóta i.s al.ka.1-· 

mazott brometometriát. 1891./92. tanévben .ledoktorá.lt, 

11 A nitrog0énmono.xid hatá.sa a nátr.i.umaethyl.atra
11 

e. 

disszertációja alapján doktorrá avatták, A gyógysze

részgyakornokok oktatásában je.1.entős szerepet vá.1.1.al.t 

/299/. A legfontosabb tantárgyak. e.lsajáti tását segí

tette azáltal. 
1 

hogy vá.LlaTuozott egy négyrészes gyógy·

szerészgyakornoki tankönyv szerkesztésére, amelynek 

kémia és fizika részét o i.rta /300/ • 189.3-ban a va.1.lás

és közoktatásügyi miniszter ösztöndiját elnyerve a 

heidelbergi. és müncheni egyetemeken kémi.ai i.smereteit 

gyarapi.totta. Hazatérése után 1894-ben kinevezték a 

Magyar Kirá.lyi. Kertészeti Tanintézet /a mai Kertészeti 

Egyetem/ kémiatanárává, Ezzel megkezdődött elszakadá

sa a gyógyszerészettől. 191.8. őszén országos kertésze·

ti fe.lügyel.ové nevezték ki. A Tanácsköztársaság idején 
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-megbízták a zöldség- és gyümölcse.Llátás központi 

i.rányi.tásáva.1 .•. 1920·-,ban 11 sadát 'J<.ére.iln<Óre 11 nyugá.1.lo·-

mányba he.lyezték. A személyi. kultusz éveiben kitele·-· 

pitésre i tél.ték. Schulek professzor javaslatára utó·-

lag megité.I.te neki. a Tudománybs Minositő Bi.zottság 

a kémiai. tudományok kandi.dátusa fokozatot. 

1-954. június 17·-·én ha.l.t meg Budapesten /JOl/. 
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~lázat~összefoglalása 

I.sz. táb1.ázat: Debrecen gyógyszertári hál.ózata év·-· 

ti.zedenk.énti bemutatása .létesitési 

év, elnevezés, jogviszony, elhe.lyezés, 

időszak, gyógyszertár-alapi.tások szá

ma, jognyertes alapján 1700·-19.33·-i.g 

II. sz. tábl.ázat: A Hajdú megyei. gyógyszertári. hál.ózat 

évti.zedenkénti fejlődésének bemutatá·

sa .1-étesitési év, he.ly, jogviszony, 

elnevezés, elhe.lyezés, időszak, gyógy

szertár-·a.1.apitások száma, jognyertes és 

engedélyezés száma a1apján 1.828·-1.9.3.'5-i.g 

III. sz.táblázat: Hajdú megye egészségügyi szemé.lyzete 

és gyógyszertárainak száma /1881-1940/ 

IV •sz. táblázat : Hajdú megye egészségügyi. személyzete és 

a gyógyszertárak megoszlása az .1940.év 

elején 

v.sz.tábl.ázat: Ha.jdú megye lakosságának megosz.1.ása 

gyógyellátás szerint 1941-ben 

VI. sz. táb.lázat: A gyógyszertári hál.ózat .évtizedenkénti 

fejlődésének statisztikai bemutatása 

az alapitás ideje és a %-os növekedés 

alapján Debrecen és Hajdú megyében 1950-i.g 

..... ·····--·---------
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-VTI.sz. táb1.ázat: Debrecen és Hajdú megye gyógyszer; 

tári. hálózatának fejl.ődési. szakaszai 

és az egy évre jutó gyógyszertár-al.a-· 

pitások. száma /az első gyógyszertár-· 

alapitástól 1935-ig/ 

VIII. sz.táblázat: Hajdú, Jász.-.Nagykun-·Szo.lnok, Békés 

és Bihar megyék gyógyszertári hálóza·

tának fejl.ődése alapi.tási év és hely 

szerinti megosz.lásban 

IX. sz. táhláza t: A •gyógyszertári hál.ózat évti.zedenl<!én·

ti fejlődésének statisztikai bemutatá

sa az alapi.tás i.deje és a %-os növeke

dés alapján Hajdú, Jász-Nagykun-Szol.nok, 

Bék!és és Bihar megyék vonatkozásában 

1920-i.g 

X
0
sz

0
táblázat: Hajdú, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és 

Bihar megyék gyógyszertári. hál.ózatának 

fejl.ődési szakaszai és az egy évre jutó 

gyógyszertár-a.lapi tások száma /az e.1.ső 

gyógyszertár-a.lapi tás tól. 1920-i.g/ 

XI.sz
0
táb.lázat: A J.00 Jmi2 terül.etre és a .100 ezer la

kosra eső gyógyszertárak száma Hajdú, 

Jász-Nagykun-Szo.lnok, Bi.har és Békés me

gyékben /1880-1.9.10-ig/ 
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xrr. sz. táblázat: 1.00 k:m
2 területre és :100 ezer 

:lakosra eső gyógyszertárak száma 

Magyarországon 

XIII. sz. táblázat: A debreceni. gyógyszertárak sze

mé.lyzete 1940-ben 
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Ábrák. összefog.la.1.ása 

1.sz.ábra: A XV:III. és XIX.században 1.étesitett deb

receni gyógyszertárak te1-epülésen be.1'.ül.i 

e1he1-yezése 

2. sz.ábra: A xx. században 1.étesi.tett debreceni gyógy

szertárak te1-epül.ésen be"lül.i elhelyezése 

.J.sz.ábra: Hajdú megye gyógyszertári há.1.ózatának fej

.lődése .1-828-1-935-ig 

4.sz.ábra: Debrecen és Hajdú megye gyógyszertári. há

lózatának növekedése az al.api.tási. évek 

alapján 1700-1.935-i.g 

5.sz.ábra: D$brecen és Hajdú megye gyógyszertári há

.lózatának számszerü növekedése az a1api.tá

si évek alapján évtizedenként .1950-ig 

6.sz.ábra: A gyógyszertári há.1ózat évti.zedenkénti. 

fej1ődésének %-os növekedése Debrecen és 

Hajdú megyében .1950·-i.g 

?.sz.ábra: Debrecen és Hajdú megye gyógyszertári há

.lózatának fejlődési szakaszai és az egy 

évre jutó gyógyszertár-al.apitások száma 

1935-i.g 

S.sz.ábra: Hajdú, Jász-Nagykun-Szo.1nok, Hékés és 

Bihar megyék gyógyszertári. hálózatának 
·~~~~~---==-====----=-= 
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számszerü növeked1ése az a„lapi.tás.i. évek 

alapján 1760-1920-i.g, évti.zedenként 

9.sz.ábra: A gyógyszertári hálózat évtizedenkénti 

fej.lodésének %·-·OS növekedése Hajdú, 

Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Bihar me·

gyék vonatkozásában 1920-dg 

.10.sz.ábra: Hajdt, Jász-Nagykun-Szo.lnok, Béwés és 

Bihar megyék gyógyszertári. hál.ózatának 

fejl.odési. szakaszai és az egy évre jutó 

gyógyszertár-alapi tá sok száma 1.920-·i.g 

.11. sz.ábra: Hajdú, Jász-Nagykhn-Szo.:Lnok, Békés és 

Bihar megyék 100 k.nt2 területre eso gyógy

szertárak száma :1880-1910-i.g 

·12.sz.ábra: Hajdú, Jász-Nagykun-·Szolnok, Bé.l~és és 

Bihar megy.ék 1.00 ezer lakosra eso gyógy

szertárak száma 1880-19.1.0-i.g 
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IRODALOM 

1
0 

Dr.Komoróczy György sze'rk.: Hajdú.„Bihari kézi.ratos 

térképek Hajdú-Bihar megye.i Levél.tár 

Közleményei., Debrecen.197 2 0 117. o.lda.1 

2. Dr.Edelényi-Szabó Dénes: Magyarország közjogi a.lkat-

részei.nek és törvényhatóságainak terü-

1.etvá.ltozásai, Különlenyomat /további-

akban Klny/ Magyar Stati.sztikai Szemle 

1928. VI 0 évfo.lyamábó.l, Budapest, 1928. 

28.olda.1 

.3. idem Dr.Komoróczy Gy. 1/125 0 0.ldal 

4. Beér János és Csi.zm.adia Anüor: Történelmünk. a jogal-

kotás tükrében. Sarkalatos honi törvé-

nyei.nkből. 1001-1949. Gondolat Kiadó 

1966. 23.5. o.lda:l 

5. Dr.Komoróczy György sze'rk.: Hajdú.0-Bihari. történelmi. 

olvasókönyv. Hajdú-Bi.bar megye.i Levél.-

t
,, , 
ar Köz.l:emenyei 5. Debrecen, 1973. 75. o.ldal 

6. If j .Barta János: A nevezetes to1..·1 vonás 

Budapest, .1978. 79-80. o.lda.l 

7. i.dem Dr 0 Edelényi.-Szab6 D. 2/17. o.ldal 

8
0 

i.dem Dr.Komoróczy Gy •. 1/12.5.oldal 

9. .i.dem Dr 0 Edelényi.-·Sza bó D. 2/28. o.ldal 

10. Kovács Endre főszerkesztő: Magyarország története 

1.848-.1890. I 0 kötet Budapest, 1979 .437 • o.ldal 
----------·---·----------·------------_:_ 
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.1-1. i.dem Dr.Edelényi.-·Szabó D. 2/28. o.l.dal. 

1-2. Beni.sch Artur: Vármegye.i határki.i.gaz.itások, 

Budapest,1.9.38. A korszerü közszo1-gálat 

útja tí. Közzétehizi: dr.vitéz Keresztes

·-·Fischer Ferenc belügyminiszter 8. o.1-dal 

.1-.3 •. idem br.EdeJJ·ényi-Szabó D. 2/1-4.o.1-da.1-

1-4. Magyar Törvénytár 1000-1-895. Mi .. 1-1.enniumi Emlékkia

dás 1875·-·1876.évi törvényczi.kkek 

Budapest Franklin·-·Társulat 1896.48.3.olda.l 

.1-5. i.dem Benisch A. 12/11.olda.1 

.1-6. i.dem Dr.Edelényi.-Szabó D. 2/1-4 0 01.dal 

1-7. i.dem Beni.sch A. 12/13.olda.l. 

is. Magyar Közlöny 1.94.5.júi.s • 

. 1-9. Gazdag István szerk.: A he.1-ytörténet·-irás .1-evé.1-tári 

forrásai III. 1944-.1971.Hajdú-Bihar megyei 

Levél.tár Köz1-eményei. 9. Debrecen,.1-976. 

24-25.olda1-

20. Gazdag István szerk.: Dokumentumok Hajdú-Bihar megye 

tanácsainak történetéből 1950-1954. 

HajdÚ-·Bihar megyei. Levé.1-tár Köz.1-eményei 

1-5. Debrecén,1980. 4-.5.o.ldal 

21. Dr.Komoróczy György: Városi.gazgatás Debrecenben 

1-848-ig. Hajdú-Bihar megyei Múzeumok 

Köz1-eményei. Debrecen, 1-969 .9. olda1-
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22. Dr.Komoróczy György szerk.: A hatszáz.éves Debrecen. 

Szemel.vé11yek a város tört.énelm·~bő1 .• 

Debrecen, 1-961. 13 0 0.'lda.1-

23. i.dem Dr.Komoróczy Gy. 22/1-4.o1-da1-

24. Rácz István szerk.: Debrecen története 169.3-1849. 

2.kötet, Debrecen, 1981. 353·-·354 .o.1-dal 

25. i.dem Rácz I. 24/356.0.1-dal 

26. idem Dr.Komoróczy Gy.21/96.oldal 

27. idem Rácz I. 24/358.oldal 

28. idem Rácz I .• 24/314.01-dal 

29. i.dem Rácz I. 24/31-3.oldal 

30. i.dem Rác~ I. 24/3.30. o.1-dal 

31-. idem Rácz I. 24/308 0 01da1-

.32. Gortvay Gyöi•gy: Az újabbkori magyar orvosi müvelŐ-· 

dés és egészségügy története I,kötet 

Akadémiai Ki.adó' Budapest 1953. 55.oldal 

33. i.dem Rácz r. 24/256 0 oldal 

34. idem Rá.ez I. 24/15.oldal, 21-. ol.dal 

3.5. i.dem Dr.Komoróczy Gy, 21./65,01.dal. 

36. idem Dr.Komoróczy Gy. 2.1-/1-09. oldal 

. 37. i.dem Dr.Komoróczy Gy • 21-/94 • o.1-da'l 

38. idem dr,Komoróczy Gy, 21/109.oldal 

39. i.dem Rácz I. 24/339. oldal 

40. i.dém Rácz :r. 24/ 340. o.1-dal 

,41-. i.dem Dr.Komoróczy Gy, 21/94.oldal 
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42. idem Dr.Komoróczy Gy. 22/17. oldal 

43. .i.dem Dr.Komoróczy Gy. 22/19.oldal 

44. i.dem Dr.Komoróczy Gy. 22/ Dr.Dóczy Eini.l: A köz·-

egészségügyi helyzet a.l.akulása 313.o.ldal 

45. Zoltai. Lajos: Az első orvosdoktorok Debrecenben. 

A város ti.szti. főorvosai. Debreceni Képes 

Ka.lendárium 1937. 95-100.oldal 

46. i.dem Gortvay Gy. 32/48.oldal 

47. Szücs István: Szabad királyi Debreczen város törté-

nelme Debrecen 1 l871 .• TII.kötet 884.oldal 

48. i.dem Zoltai L. 45/95.oldal 

49. i.dem Zol.tai. L. 4.'5/96.oldal 

50. idem Szücs I. 47/943.oldal 

51. idem Zoltai L. 45/96.oldal 

52. i.dem Rácz I. 24/459.oldaI 

5.3. i.dem Gortvay Gy •. 32/147.olda.1 

54. Csobán Endre szerk.: Debrecen sz.kir.város és 

Hajdú vármegye Vármegyei. Szociográfiák 

XII.Budapest 1940. 261.oldal 

.55. Benkő Ferenc: Adatok a XVIII. század gyógyszerészet.é

hez a debreceni Baranyi-perben. Commt.mi.ca

tiones de historia artis medicinae, Orvos

történeti közlemények 78-79.1976.170,oldal 

56. i.dem Zo.ltai. L. 45/95.oldal 
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57. Varga Lajos: A közegészségügy rendezése és he1.y-' 

zete hazánkban a múl.t század uto.1.só ne-· 

gyed.ében. Országos Orvostörténeti Könyv

tár Közleményei Budapest,.1962.1 .• sz.4.01.-

da1 

58. i.dem Zol.tai L. 45/97. o.lda.l 

59. i.dem Szücs I. 47/885.oldal 

60. idem Rácz I. 24/35. oldal 

61. i.dem Szücs :r. 47/770.oldal 

62. idem Rácz I. 24/36. o1da.l. 

6.3 • Debrecen orvos-egészségügyi röp1.apok. Debrecen 

Város Tanácsa és Bihar mvármegye á1 ta1. 

az 1831.évi kolerajárvány idején ki.adott 

orvosegészségügyi. röp.1.apok. Debrecen, 1.831. 

64, i.dem Dr.Komoróczy Gy. 22/Dr.Dóczy Emil.: A közegész

ségügyi he.lyzet a 1.akulása .316 • olda.1 

65. i.dem Zo.ltai L. 45/99.ol.da.1 

66. Dr.Róthschnek V.Ernil szelrk.: A'Debreczen-Biharmegyei 

Gyógyszerész-Testü.let és az Á.lta1.ános 

Magyar Országi Gyógyszerész Egylet III. 

kerület :rv. járás g)<)gyszertárai, testülete 

és egyletének története alapi.tásuk óta. 

Debrecen,1882. 27.oldal 

67. idem Dr.Komoróczy Gy. 22/Dr.Dóczy Elnil: A közegész

s•égügyi hel.yze t a.lakulása 31.5 •oldal 
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68. idem Dr.Komoróczy Gy. 22/Dr.Dóczy Emi.1: A közegész

ségügyi. helyzet aJ.akulása 316.0.ldal 

69. Tanácsköztársaság HajdÚ·-Biharban 1919. Szerk.: 

MSZMP Hajdú-Bihar megyei. Bizottsága 

ál.ta.l szervezett munkaközössék. Kiadja: 

az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizottsága 

a Tanácsköztársaság fennáll.ásának 40. 

évfordulója a.lkalmából. 3 60 • olda.1 

70. i.dem Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban 69/364.01.dal 

71. i.dem Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban 69/366.ol.dal 

72. i.dem br.Komoróczy Gy. 22/Dr.Dóczy Einil.: A közegész

ségügyi he.J.yzet alakulása .3'17 .oldal 

73. idem Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban 69/XXV.oldal 

74. i.dem br.Komciróczy Gy. 22/Dr.Dóczy Elnil: A közegész

ségügyi helyzet alakulása 317.ol.dal 

75. Gecsei Lajos: A Sárrét e.lső gyógyszertárairól 

Bék!ési Él.et 1982.2. 

76. Zol.tai Lajos: Debreczen város számadásai 1658-1682. 

Debreceni Képes Ka.lendárium XVITI.évf • 

1918. 82-105. öl.dal 

77. i.dem Dr.Róthschnek V.E. 66/117.oldal 

78. Benkő Ferenc; Debrecen gyógyszertárai a XVIII.szá

zadban. Déri Múzeum Évkönyve 1976. 

Debrecen, 1977. 89-109. ol.dal 

79. i.dem Rácz I. 24/217.oldal 

-·····--··-----------------
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80. Benka Ferenc: A debreceni. pa.ti.kainspektorokról. ' 

Gyógyszerészet, 1979. 6. szám 223-·226. o.1.dal. 

81
0 

i.dem Benka F. 78/89-109. olda:l 

82. Magyary·-Kossa Gyu.l.a: Magyar orvosi eml.ékek Budapest 

1.929. TI.kötet 136. o·ldal 

8.3. idem Benka F. 78/89-109.aldal 

84. Ha.Imai János: Gyógyszertár az "Arany Egyszarvú"-hdz 

Debrecenben, Országos Orvostörténeti Könyv

tár Köz.leményei. Budapest 1957.5.szám 

176-178. o1.da1. 

85. idem Gortvay Gy. 32 ./65 • o.lda1. 

86. Varga Pál: Debrecenben a XIX. században 1.étesitett 

gyógyszertárak története.Déri Múzeum 

Évkönyve .1976.Debrecen, 1977 0 127 .oldal 

87. Dr.Sztankai István: A gyógyszerészetre és a buda-

pesti. gyógyszertárakra vonatkozó adatok 

Budapest, 1935 0 46.oldal. 

88
0 

Hajdú-Bihar megyei. Levél.tár /továbbiakban HBmL./ 

IV 0 B 0 ' 1408/a.1. 1588/1933. 

89. idem Varga P. 86/1.31. oldal. 

90. Pótl.ék és helyrei.gazi.tás "A Debreczen-Biharmegyei 

Gyógyszer•ész-Testület .és az Általános 

Magyar Országi. Gyógyszerész Egy.1.et III. 

kerület TV.járás gyógyszertárai, testü-

1.ete és egyletének története a.1.apitásuk. 

óta czimü millio-z-;szerk0 Dr 0 Róthscl".nek V .Emi.1 

Debrecen,1882. 6.olda.1 
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91 .• i.dem Varga P. 86/Ll3.o1dal 

92. HBmL.IV.B. 1.408/a. 1. 1588/1933. 

93. A debreceni 16/4.sz.gyógyszertár gyüjtőmunkájából 

származó történeti. i.rás, a gyógyszertár 

történetének f'el.do.lgozása 

94. Dr.Kemp1er Kurt: A magyarországi gyógyszertárak 

számának al.akul.ása .191.S~ig. Acta Pharma-

ceuti.ca Hungari.ca 44. 267-·282. 1974. 

95. Poór János: A hajdúvárosok gazdasági és társadalmi 

helyzete /1607-1720/ Debrecen,1967.5.oldal 

96. i.dem Csobán E. 54/17. oldaL 

97. i.dem Po6r J.95/9.oldal. '13.o'ldal. 

98. Porcsalmy Gyu.la: Ha.jdúböször111;ény rövid története a 

Hajdúkerület megszünéséi.g, Debrecen„1963. 

17-.18. ol.dal 

99. i.dem Poór J. 9.5/13. o1.da1 

100. idem Poór J. 9~/30.oldal 

101 .• Balogh :István: Hajdúság Budapest, 1969. .5.J.oldal 

102. Rácz István: A hajdú.s ág története. Hazaf'ias Népfront 

19.57. 58. 
, 

60.olda:l '8S 

10.J. i.dem Bal.ogb I. .1.01/63. oldal 

104. idem Balogh T. 101/71. o.lda.l 

1.05. idem Ba.logh I. .lO.l/7 3. ol.da1 

106. i.dem Balogh I. 10.l/79. o.ldal 

107. idem Balogh T. 1.0.l/8.l. olda.l 

l 
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108. Dr.Varga Geyza szerk.: Hájdúmegye .1.eirása. A 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 

.1882. Debreczenben tartott XXII..odik 

nagy gyü.lésének alkalmából Debreczen 

1.882. 2:15.oldal 

.109. idem Ba.1.ogh I •. 101/83-84. o.1.dal 

.llO. Dr.Nyakas Miklós: Hajdú megye száz évve.1. eze.H5tt. 

IV.Uj megye születik. Hajdú-Bihari Napl.ó 

.1976.augusztus 1.5.szám 14.o.1.dal. 

LLl. idem Dr.Varga G •. 108/262.o.1.da..l 

.1.12. Hajdú vármegye és Debrecen sz.kir.város adattára 

Összeá .. l.li.totta: A szerkesztő bi.zottság 

Debrecen, 1937 • 289-290. olda.l. 

11.3. i.dem Hajdú vármegye és Debrecen sz.kir.város adat

tára 11.2/296. o l.dal . 

. 114. Gazdag István szerk.: Tanulmányok és dokumentumok 

Hajdúszobosz.ló történetéből 1914-1944. 

Hajdúszoboszló, 198.1.. 22 • o1da.l 

11.5. Dr.Gartner .István: Hajdú vármegye közegészségügye 

a múltban és a je.lenben, Budapest,:1941 .• 

Különlenyomat l-.37.oldal 

116. Barcsa János: Hajdú-Nánás város és a hajdúk törté-· 

nelme. Hajdú-Nánás 1900. 209.0.1.dal 

117. i.dem Dr .Gartner .I, 115/Klny ,.1-37. o.lda.1 

1 



·- 28 ,_, 

1.iL8. idem Dr. Varga G •. 1.08/251.oldal 

119. idem Dr.Gartner I • .115/Klny.l.·-37.olda.1 

1.20. i.dem Hajdú vármeg·ye és Debrecen sz.ki.r.város 

adattára 11.2/1.14.ol.dal 

121. idem Dr.Gartner I. 1.15/Klny •. l.·-37.olda1 

122. i.dem Hajdú vármegye és Debrecen sz .kir. város 

adattára 112/1..14.ol.dal 

123. i.dem Dr.Gartner I. 115/Klny •. l.-.37.o.1.dal 

1.24. Nagy Sándor: Hajdúhadház története. Hajdúhadház 

1928. 125.01.dal 

12.5. A gyógyszertárak Hajdú-Bihar megyei ny:Llvántartási 

naplója Hajdú-Bihar megyei. Tanács Gyógy

szertári Központjának gyüjtem.énye, Debrecen 

.126. i.dem Barcsa J. 116/211.ol.dal. 

127. idem Dr.Gartner :I •. 115/K1.ny •. 1-37.o1da1 

.1.28 • i.dem Barcsa J. 11.6/2.10 .o1.da1 

.1.29 •. idem Dr.Gartner I. Ll5/Klny.1.-37.o.l.da.l 

130. idem Hajdú vármegye .és Debrecen sz.kir.város 

adattára 112/1.15. o.1dal 

13.1. i.dem Dr.Gartner I •. 115/Klny.1-,37.olda1 

132. Szabályrende.let a hajdúvárosok mint he1ytartóságok 

r·ész•ére közi.gazgatás.i. 0és törv0énykez,ési 

teki.ntetben. Összeá11i.tva: A törvények, 

törvényes gyakorlat és felsőbb rendeletek 

alapján Debreczen .1863. 73. o.lda1. 
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1.3.3. idem Rácz I. 102/67.o1da1 

1 .. 34. H.Fekete Péter: A hajdúk és Hajdúkerület tör·-· 

t 0énete. Hajdúböszörmény, 1.939 .18. o.ldal 

135. idem Gortvay Gy. 3 2/9. ol.dal 

1.36. i.dem Dr.Varga G. 108/249. o.l.da1 

137. i.dem Dr.Varga G'. 1.08/261.oldal 

138. idem Barcsa J. :l.16/275.oldal. 

139. idem Dr.Varga G. 108/264.olda1 

140. i.dem Dr.Gartner :r. 115/Klny 0 1-37. oldal 

1.41 .• i.dem Dr.Varga G.108/262. o.ldal 

.142. idem Dr.Gartner I. 115/Klny .1·-37. oldal 

143. .idem Dr.Varga G. 108/262.o1da1 

144. .idem Barcsa J. Ll6/277. oldal 

145. i.dem Dr.Varga G. 108/264. o.ldal 

146. idem Dr.Gartner I. 115/Kl.ny. l-37. o.lda1 

147. .idem Dr, Varga G, 108/263. ol.dal 

148, idem Dr,Gartner :r. :L15/Klny, .1-.37.o.1da1 

.149, i.dem Tanácsköztársaság Hajdú-Biharban 69/365.o1-

da1, 507. ol.dal 

150. idem Dr.Gartner I,1.15/Klny.1-.37.oldal. 

1.51., idem A gyógyszertárak Hajdú-Bihar megyei. nyil

vántartási naplója. 125. 

152. idem Dr.Gartner I, .ll.5/Klny.l.-.37.oldal 

153. idem A gyógyszertárak Hajdú-Bihar megyei nyi.1-

vántartási nap.'lója •. 125. 

___ _,.l,,_,54. idem Dr. Gartner I •. 115 /KJ.ny .1-3 7. o 1 dal 
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l.55. Dr.Gartner István: A debreceni m.kir.tiszti :fő-

orvosi. hivatal. elhelyezéséről és szer-

vezésérő.1. Klny. a Népegészségügy .1936. 

évi. 23 • számábó.1 

1.56 •. idem Dr.Gartner I •. 11.5/Klny.i:..37.oldal. 

1..57. 
, 

Dr.Losonczy Almos: A közeg·észségUgyrő.1 Hajdú vár-

megyében .I.9.11 .• évbeh. Debreczen . .191.2 • 

. 36. ol.dal 

1.58 •. i.dem Dr.Gartner I. 1 .. 15/Klny •. I.-.37.ol.dal 

1.59. i.dem A gyógyszertárak Hajdú-Bihar megyei. nyi.lván-

tartás.i. nap1.ója •. 12.5 • 

6 /' I' , , 

.1 o. Abraham Katali.n Ida: A gyógy;zeroeszet megje.l.enoese 

és fejlődése Békés megyében /1.770-1.9.50/ 

Gyógyszerészdoktori értekezés 1980. 

5 6 • o.1.da.1 1 41 .• ol.da.l.. 

16.I. 0 Magyar sta.ti.sztikai. évkönyv-új folyam XV.I.Budapest 

1908. 79.oldal 

.162. Magyar statisztikai évkönyv Új :folyam XVIII. 

Budapest 191.0 0 67.olda.l. 

.1.63. Mngyar statisztikai évkönyv új :folyam I 0 .I.893. 

Budapest, .1894. 59. ol.da.l 

164. Blázy Árpád: A gyógyszerészet megje1.enése és :fej-

1.ődése Zala megyében 1711-.1847 • Zalai. 

Gyiijtemény l.sz. :1974. 67.oldal 

.165. i.dem Dr.Sztankai I. 87/78.o.lda.l. 
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166. i.dem Dr 0 Sztankai I. 87/86.oldal 

:167. Dr
0
Kempler Kurt szerk.: Magyar Gyógysl'erészet 

1967. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 

kiadványa. Medicina Könyvkiadó 1.968. V .fejezet. 

Dr. Vi.dovszky Kálmán: A gyógyszere1.1átó hál.ó

zat f'ejl.esztése 97-98.olda.l 

.168. Benkő Ferenc: Debrecen város patikájának .1.el.tára 

1771.-·ből. Gyógyszerészeti Krónika 1976.1.szám 

44-45 • o:lda.1. MGYT Hajdú-Bihar megyei szerveze-

169. 

170. 

171. 

172. 

17.3. 

174. 

tének közleménye 

HBmL. IV.A. 1011./K-.191. 2113/1843. 

HBmL. IV.B. 905/b • . 55. 9116/1889. 

HBm.L. 2494/1881. 

HBmL 0 IV 0 B 0 905/b. 14' 556/1880. 

HBmL. IV 0 B 0 905/b. 35.3/18,81. 

HBmL. IV 0 B 0 1408/a. 1. 1680-1693/1933. 

HBmL. IV 0 B 0 1408/a. 1 .• 1784-1795/1933. 

HBmL. IV.B. 1408/a. 3. 2930/1935. 

HajdÚ·-Bihar megyei gyógyszertárak i.ratainak gyüjte

m.énye 

19.39·-·1.950. XI.-111 0 1-7.cs. 

175, N·ék.ám Lajosné: Régi magyar patikák. Corvina Kiadó 

1971. 32.oldal. 

176. i.dem Benkő F. 78/104 0 olda1. 
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:l 77. i.dem Nékáni L. -né .l 7 5/33 • o.ldal 

178. i.dem Benkő F. 5.'5/l69.oldal 

179. Semme:lweis Orvostörténeti Múzewn dr.Vi.da Mári.a 

szakértoi véleménye alapján védett.é 

nyilvánittatási ügyi.ratsziun 3.1225/1.975. 

A Hajdú-Bihar megyei Tanács Gyógyszertá

ri Központja birtokában, Debrecen 

180. HBmL. rv.A. 1.0.11/k. 191. 2113/1843. 

181. Dr.Csejtei István nyugdijas i.gazgató-fogyógy

szerész szóbeli köz1.ése 

.182. Semmelweis Orvostörténeti. Múzewn, Könyvtár és 

Levél.tár h.foigazgatója, dr.Anta.1.1- József 

.leve.le: 11 Javas1.at a debreceni "Arany Egy-· 

szarvúhoz" címzett patika berendezésének 

elhe1yezésére, il.1.etve gyógyszerésztörté

neti múzewni egység .létesitésére Debrecen

ben" Budapest, 1973.november 9. A Hajdú

Bihar megyei. Tanács Gyógyszertári Központ

ja tulajdona, Debrecen 

. 183. 

184. 

. 185. 

. 1-86. 

HBmL. IV.B •. 1.1-09/b. 8357/1-868 • 

HBmL. TV .B. 90.'5/b. 8878/1883. 

HBmL. IV .B. 90.5/b. 55 • 91.16/1889 • 

Benkő Ferenc nyugdi jas főgyógyszerész szóbe.li . 

köz.lé se 

. 1-87. Dr.Csejtei. István nyugdi.jas igazgató-fogyógyszerész 

és-Papp I.;ás-z1-ó-1r.übútor-asztalos szóbe.li 

közlése 

1 
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188. HBmL. IV 0 B 0 905/b. 35.3/1881 0 

HBmL. 19.39-1950. XI.·-111 .• 1-·7.cs. 

:189. Gyógyszerészeti Heti.1.ap Budapest .1865 .IV 0 évf' • 

14. szám 217·-·221. oldal 

190. Dr.Chyzer Kornél: Az egészségügyre vonatkozó 

törvények és rende.1etek gyüjternénye 

I
0
kötet 1854-·1894. Budapest 1900. 

Dobrowsky és Franke kiadása 45.olda.1. 

191. i.dem Benkő F •. 55/169.oldal 

.192. i.dem Nékám L.·-né 175/3.3.oldal 

193. HBmL. IV .A. 1011/k-1.91. 2113/1843 • 

194. HBmL. IV.B. 905/b. 8878/1883. 

195. HBmL. IV 0 B. 905/b. 55. 9116/1889. 

196. HBmL. IV .B. 905/b. 8878/1.883. 

197. HBmL. IV .B. 905/b. 35.3/1881. 

198. Í-IBmL. Hajdú-·Bihar megyei. gyógyszertárak iratai.-· 

nak gyüjteménye 1939-1950.XI-·.1L1 •. 1-7.cs. 

199. HBmL. XXI. 104/b. 1578/1949. 

200 0 idem Benkő F 0 78/98.oldal. 

201. idem Halmai J. 84/184-185.olda.1 

202. HBmL. IVA •. 10.L1/K-191. 211.3/1843. 

203. HBmL. IV.B. 905/b. 5.5. 9116/1889. 

20/J. i.dem Dr.sztankai. I. 87/87.o.1da1 

205. Dr.Kedvessy György: Gyógyszertechno.1ógia 

Budapest 1968 0 Medi.cina Könyvkiadó .17.o1dal. 
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206. HBmL. IV .B. 905/b •. 353/1881. 

207. idem Dr.Sztankai I. 87/89.0.ldal 

208. HBmL. Hajdú-Bihar megyei gyógyszertárak adatai

nak gyüjteménye 1939-1950.XT.l.11. 1-7.cs. 

209. idem Benkő F. 78/100 0 0.ldal. 

210. i.dem Ha.lmai J • 84/184-185. oldal. 

211. HBmL. IV.A. . 10.1.1/K. -191. 211.3/1843 • 

212. HBmL. IV.B. 905/b. 8878/1883. 

21.3. HBmL. IV.B. 905/b. 35.3/1881. 

214. idem Dr.Sztankai I. 87 /88. o.ldal 

2.1.5. Benkő Ferenc: Dr.Sztankay Aba é.1.ete és munkássá

ga, Gyógyszerésztörténeti Di.ári.um 1972. 

augusztus hó I.évf' • .3.szám.40.olda.1. 

MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának 

i.dőszakos közleményei 

216. HBmL. IV.B. 1408/a. 3. 29.30/1935. 

2.17 • HBmL. Hajdú-Bihar megyei gyógyszertárak i.ratai-

nak gyüjteménye 1939-1950.XI.-111.l-7.cs. 

218. HBmL. IV.B. 90.5/b. .55. 9.1.16/1889. 

219. HBmL. .IV .B. 905/b. 8878/1883 • 

220. HBmL. IV.B. 905/b • . 35.3/1881. 

221. HBmL. IV.B. 1109/b. 8357 /1.868. 

222. HBmL. IV.B. .1408/a. 1. 1.680-169.3/1933. 

223. idem Dr.Sztankai I. 87 /89. o.ldal. 

224. HBmL. Haj dú-·Bi.har megyei. gyógyszertárak iratainak 

-g~-jteménye ~1939,-195().XI'."'111-.1-7 .cs. 
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~25. HBmL. Hajdú-Bihar megyei gyógyszertárak i.ratai·-

nak gyüjteménye 1939-1950. 7.cs. 

226 • HBmL. IV .B. 905/b. 8878/1.883 • 

227. HBmL. IV.B. 905/b. 3.53/1881. 

228. idem Dr.Sztankai I. 87/89.oldal 

229. HBmL. HajdÚ·-Bihar megyei. gyógyszertárak i.ratai.

nak gyüjteménye .19.39-·19.50.X:I.-11.1. 4.cs • 

2.30. HBmL. IV.B. 90.5/b. . 35.3/1.881. 

23.1. HBmL. :IV .B. 55. 9.1.16/1889. 

232. HBmL. :IV.B. 90.5/b. 353/188.1. 

233. i.dem Dr.Sztankai I. 87/90.oldal 

234. HBmL. 1408/a. 3. 29.30/1935 .I/c. 

2.35. HBmL. Hajdú-Bihar mfigyei. gyógyszertárak i.ratai.nak 

gyűjteménye 1939-1950 .XI-1.11 •. 1-7. cs. 

236. HBmL. IV.B. 905/b. 353/.1881. 

237. HBmL. :IV.B. 905/b. 55. 9116/1889. 

238. HBmL. IV.B. 1109/b. 83.57 /1.868. 

239. HBmL. IV.B. 905/b. 8878/1883. 

240. i.dem Dr.Róthschnek V .E. 66/L17.o.ldal 

24.1. Benkő Ferenc: Pókai Benjámin Debrecen város pati

kájának provi.sora 1.7.33·-ban. Communicatio

nes de historia artis medicinae supp.1. 

9-10 /1.977 /. Orvos taméneti Közlemények 

Medicina Ki.adó Budapest 104.o.J.dal 

242. i.dem Benkő F. 55/169.oldal 
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243. i.dem Dr.Róthschnek v.E. 66/1.22.oldal 

244. i.dem Dr.Róthschnek V.E. 66/1.26.oldal. 

24.5. Dr.Kemp.1.er Ktirt: Gyógyszerészetünk a század-· 

fordul.ón 1888-1.914. Kandi.dátusi. 

di.sszertáci.ó 1.978. 113 0 01.dal 

246. idem Dr.Róthschnek V .E. 66/Függel.ék 

247. idem Dr.Róthschnek V.E. 66/136-137.ol.da.1 

248. HBmL. IV.B. 905/b. 35.3/188.1. 

249. idem Dr.Kemp.ler K. 24.5/1 .. 57.oldal 

250. Paster Lo'Llyd 1.89.3.május 9·-d száma 

25.1.. i.dem Dr.Kempl.er K. 245/160. ol.dal. 

252. idem Dr.Róthschnek v.E. 66/1.22, 01.dal 

2.53. i.dem Varga P, 86/1.22. olda.1 

2.54. Bl.ázy ' 164/9.3 • o.1.da.1 idem A, 

25.5. i.dem Dr.Sztankai :r. 87 /43 ,olda.1 

2.56. Gecsei Lajos: Patikák, patikári.usok .1.770-1.8,50, 

Gyógyszerésztörténeti emlékek Bék!és 

vármegyébő.1, Békéscsaba, 1976.56. ol.dal 

257. i.dem Varga P,86/120,oldal 

258. HBmL, IV,B, 905/b. 353/1.881., 

2.59. HBmL, .IV .B. 905/b • 14 • .556/1.880. 

260. idem Gecsei L, 256/58,0.ldal 

261, i.dem Benkő F. 78/94.olda.1 

262. HBmL, :IV .B. 905/b, .353/1881, 

263. HBmL, IV.B. 905/b, 1.47. 827/191.4, 
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264. Dr.Zboray Bertalan: Miha.lovits Jenő, a Magyar 

Gyógyszer0ész Egyesü1et társe1.nöke 

Gyógyszerésztörténeti Di.árium 1972. 

aug.I 0 évf .3 •szám .31. o1.da1. 

265. HBmL. IV.B. 1408/a. 1 0 1784-1795./1933. 

266
0 

HBmL. IV.B. 1408/a. 5. 392/1940. 

267. i.dem Benkő F. 80/224.o:Lda:L 

268
0 

i.dem Magyary-Kossa Gy. 82/138 0 0.ldal 

269. i.dem Benkő F • 24.1/.104. o.ldal 

270. i.dem Benkő F. 80/224.olda1 

271. i.dem Benkő F. 78/107.o1da1 

272, HBmL, IV 0 B • 90'5/b. 35.3/:L881. 

HBmL. IV .B • 1408/a. 1. 1680-.. 1693/1933, 

HBmL. IV .B. 1408/a. 1. 1784-1.795/193.3 • 

HBmL. IV .B. 1408/a. 3. 2930/.1935 • 

273. HBmL. IV.B. 905/b. 14, 556/1880. 

274. HBmL. IV .B. 905/b. 353/1.881. 

275. HBmL. IV .B, 905/b, 14. 556/1880, 

276. HBmL. IV ,B, 1408/a. 5d, 399/1938. 

277 • ,HBmL. IV ,B. 90.'5/b, 74, 10841/1.889, 3723/1889. 

278, HBmL. ~ ,B, 905/b, .353/1881. 

HBmL, IV,B, .1408/a, 1 0 .1680-169.3/1933. 

HBmL, IV ,B. 1408/a, l, 1784-·.1795/:L933 • 

279, idemCl:yzer K, 190/45 0 0.lda.1 

280, Dr,Barad.lai János és Bársony E1.emér: A magyaror

szági gyógyszerészet története az ős-· 
-------
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i.dőktől a mai napig, Budapest,.19.30. 

TI.kötet 1.800-tó.1 a legújabb i.dőkig 

.17 2. o.ldal 

281 .• Rádóczy Gyu·1a: A Formulae Norma.les el.ődeirő1. 

Conununi.cationes de historia arti.s 

medi ci.nae Supp1. 9·-1.0 .Medicina 1977 • 

123·-·13 9. 01.dal. 

282. HBmL. TV.B. 905/b. 35.3/188.1. 

28.3. HBmL. TV.A. 28/19.15. 

284. HBmL. IV.A. 28/19.15. 

285. HBmL. XXI. 1.04/b, 64. 

286. ÍffimL, :rv .B. 905/b. .35.3/1881 .• 

287. HBmL. TV .B. 905/b. 147. .3286/191.3. 

288. HBmL. 22196.3/1913. VIT-C, 

289. .idem Ben:kő F, 55/169. o.ldal 171,o.1.dal 

290. idem Benkő F, 78/102,oldal 

291, idem Dr.Róthschnek V 0 E 0 66/1.33. ol.dal 

292. Dr.Baradlai János és Bársony El.emér: A magyaror

szági gyógyszerészet története I.kötet 

Az ősidőktől 1800-i.g, Budapest, 19.'.JO. 

42.5. o1.da.l 

293 • Dr. Varga Pál: A debreceni. gyógyszertáralapi tó 

Bacsó Bá.lint Gyógyszerészeti. Krónika 

MGYT Hajdú-Bi.har megyei. szervezetének 

közleményei 1.976.1.szám, 20.0.ldal 
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294. Dr. Varga Pál.: Neves debreceni gyógyszerészek I. 

A Beőr-Muraközy család 

Gyógyszerészet 1981.2.5.évf'. 1.2.szám 

471.oldal 

29.5. i.dem Dr. Varga P. 294/472.olda:l 

296. i.dem Dr.Zboray B. 264/30.ol.dal 

297. idem Benkő F • 215/3.5 • o.lda1 

298. Dr.Varga Pá1.: A debreceni Egyetemi. Gyógyszertár 

alapi.tása, Gyógyszerészeti Krónika 

1.97.5 •. 1. szám, 2·1.01.dal 

299. Dr.Kemp.ler Kürt: Győry István professzor em1.éke-· 

zete, Gyógyszerészet, 1974 •. 18 .évf • 7. szám 

267-271. o.lda.1 

300. Dr.Varga Pál.: Emlékezés Győry Istvánra. Százhúsz 

éve született a bromatometria megalkotója, 

Gyógyszerészet 1981. 2.5. 271.oldal 

JOl. idem Dr.Kempl.er K. 299/267-·27.1 .• o'lda.1. 

; 

r 



Köszönetemet fejezem ki DR.ZALAI KÁROLY 

1 
1 

1 
1 

r 
fj 

egyetemi tanár Urnak, az orvostudományok 

kandidátusának, a Semmelweis Orvostudomá-

nyí Egyetem Gyógyszertára igazgatójának, 

aki disszertác.i.ós munkámat lehetővé tette, 

f'i.gyelemme1 kísérte, értékes útmutatásai.-

va.1 és tanácsaiva.1 segi.tette. 

Köszönetemet fejezem ki DR
0

STENSZKY ERNŐ 

főgyógyszerész Urnak, a Hajdú-Bihar megyei. 

Tanács Gyógyszertári Központ ja .igazga tójá-

nak, aki a di.sszertáci.ós munkámhoz szüksé-

ges f'e.ltételeket bizto::ritotta és munkámat 

messzemenően támogatta. 


