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Disszert~ciós munkém célja bemutatni a gyógyszer·észet 

megjelenését és fejl6déeét Erdély jelent6s részén az 

els6 gyógyszertár megjelenését61 az els6 viléghébor0 vé-

géig. !<utatésaimat elsősorban Brassó v6roséra és a Barca-

ség területére, tovébbé Udvarhely és Csik megyére kivónom 

kiterjeszteni. 

A témavélasztés jelentőségét abban létom, hogy Erdély 

gyógyszerészetével Baradlay Jénos és Bérsony Elemér két-

kötetes munkéjukban csak érintőlegesen foglalkoztak, igy 

az egyedüli ilyen jellegü publikéci6nak Orient Gyula 1926-

ban megjelent munkéja tekintendő, amely a gyógyszerészet 

részletes történetével csak részben foglalkozik. 

E.tl:::..Q~ul tüztem ki, hogy a gyógyszerészek és a gyógy-

szertérak fellelhető adatait részletesebben ismertessem. 

Munkém rövid éttekintést nyujt Erdély gyógyszerészeté-

ről, gyógyszertérairól és gyógyszerészeir61, tovébbé -

ezen belül - csalédom hazéj~ban: a Barcaségban, Udvarhely, 

Csik és Héromszék megyékben a gyógyszerészet megjelenését 

és fejl6dését vizsgálom - bemutatva és feltérva a korébbi 

k6zigazgatési, egészségügyi és egyéb t~rsadalmi körülménye-

ke t is. 

Elemz6 munkém~t ki kivénom egésziteni a gyógyszerészet 

müködése vonatkozéséban tehet6 következtetésekkel és 
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megéllapit~sokkal is. 

Munk~m módszereként irattári és cselédi okmányokat, 

leveleket, tovébbé irodalmi adatokat és személyes tér

gyalások utjén szerzett inforrnóci6kat kivénok felhasznél-

ni. 

Iém~laszt6.~2.!!).§!.!. részben az a körülmény indokol~ 

hogy felmenő égi rokonaim ezen a vidéken voltak orvosok, 

vagy gyógyszerészek, én magam is a Barcaségból indultam 

el p~lyémra. A témakörben szémos olyan csal~di emlék is 

rendelkezésemre áll, amelyek egyébként mások részérő' 

kevésbé lennének hozzáférhetők. 

Témavélasztésomat az a körölrnény is időszerüvé teszi 

és igazolja, hogy az erdélyi kisebbség - magyar, székely 

és német - trium natlonum - kultura kutat~sa az utóbbi 

évtizedekben előtérbe került és e kulturék fenntartása az 

érintett nemzeti k~lturák feladatét és prbgramjét képezi. 
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szöoből __ ...........,_ 

2.1. &_,.3.,_Q.. ÉJ:,_:::, Transsylvania,1~r·deal /R/, Siebenbürgen/N/ 

Erdélynek a honfoglaléstól /896/ egészen az első 

viléghéboró végéig /1918/1920/ magyar multja volt. 

Erdély a Kirélyhégón tuli terület: 62000 km?, az 1910-i 

népszémlélés Bzerint Magyarorszég területe 282317 krn 2 , 

lakosságénak széma 18.221.387 /a trianoni "békeszerződés"-

ig /1920. jan.15./, 

A Trianon előtt MRgyarorszégon 1956 nyilvénos és 31 

fiókgyógyszertér volt. Ebből Rornéniéhoz csatoltak 477 

gyógyszertérat 327 helységben. Ebből a tényleges Erdélyre 

/Kirélyhégon tul/ 226 patika esett,159 helységben. 

Erdély közigazgatésilag hérom nagy terülotre oszlott: 

a maqy!:.CQ!L földje /8 i.spénssg/, szék!!.!tt!L földi2_ /5 szék/, 

~~földje /Kirélyföld/ /9 szék/ és kiemelt vérosok 

/besondere Districte/ 

A Barcaség, Székelyföld Erdély, sőt egész MagyaroreióJ 

természetes védőövezetéhez tartozott. 

A dél-keleti Kérpstok szögletében 500-550 méter magasan 

fekvő barcaségi. fen!<sik magéba foglalja a mai Srass·: és 

Kovészna megyék nagy részét. 

ton a Fogarasi havasok és a Persényi hegyek, északon a 
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baróti, bodoki és csiki hegyek hatéroljék. 

Az Olt, Feketeügy, és Tatrang vize két részre osztja te

rületét, Keleti része a Székelyföldhöz tartozott, nyuga

ti részét Kirélyföldnek /Fundus Regius/ nevezték. Ezeknek 

története sokban eltér egyméstól, s ezért gyakran külön

külön kell térgyalni. 

A Barcaség fontos szerepet j6tszott Erdély történeté

ben. A törcsvéri, bodzai, tömösi szorosokon ét igen szo

ros kapcsolatot tartott az elmult évszézadokban a szomszé

dos Havas-alf ölddel, a Moldva felé irényu16 forgalmat pe

dig az ojtozi szoroson ét bonyolitott~k le. 

A Barcaség legtermékenyebb vidéke Erdélynek. Nehéz és 

f§radségos volt az ut, amig a Barcaség lakosséga a gazda

séai és kulturélis élet mai fokira emelkedett, hisz 800-

900 évvel ezel6tt a térség még ingovényos, mocsaras terü

let volt. Brassó és a B8 rcas~g történetér61 mér sok króni

k§t és naplót irtak. Ha hő képet akarunk nyerni történelmi 

fejl6désér61, ne; elég a krónikAkkal és oklevelekkel fog

lalkozni, amelyek ritkén utalnak XII. szézad el6tti esemé

nyek re. 

Meg kell vizsgélnunk az ésatésok eredményeit, a régé

szeti anyagokat, amelyek évezredekre visszamen6leg téjékoz

tatnak az 6sember életmódjéról, az els6 barcaségi és brassói 

településekről és falvak kialakuléséról. 

___________ ._1,_z_é_r_t_e_k_e_z_e_' s_be n ~ZEHe pl 6 Bar cs s e g, va .l.a.!11 int U dva rhe ly, 
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Csik és Héromszék megye az 1. ébra térképvézlatén lét-

ható. 

1000 körül a téltosok helyét a szerzetesek veszik 

ét. II. Szilveszter pópa Sz. Istvénnak küld koronét, aki 

1 ·~11' 1 'tt" 't <ir~ ... y9 ~oronsz a Ja mags , felveszi a kereszténységet 

és az egyhéz megszervezésére szerzeteseket hiv az orszóg-

ba. A gyógyités a kolostorok kórhózaira szoritkozik. 

'' bencések /alapitójuk Nursiai Szent Benedek V,sz./ a 

lélek gondozésón kivül kolostoraiban kórhézek létesité-

sével ós a betegek gondozósóval is foglalkoztak. 

A Montecasino és Salermo iskolóiban majd egyetemein vég-

zett szerzetesek lettek a betegek gyógyitói és ópolói 

Erdélyben is, mint Európa több részén. 

~z erdélyi kultura és etnikum szempontjóból kiemelked6en 

fontos II. Géza 1141·-1161 uralkodésa, aki a "Korona védel-

mére" német /Mosel vidéki. sz3szoket/ telepeseket hi.v be 

Magyarorszégra, és azokat Erdélyben a Marostól délre es6 

területekre telepiti. Ezek a németek alepitotték Kolozs-

vér, Dés, Szeben stb. vérosokat. 

-- -- --- -- CiíbTegYzet: ____ ----

Hivetkozés ez Irodalom 2. alatti "Orient" forr4sra és a 

"L.3bjegyzetek ~· h"".t' ,.,, ieJezet az k1mu atasra az O-da~szam 

megjelölésével. 
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I. t<!íblázat 

\ szerzetesrend ,, gyógyszertér 
.... --

megnevezése helység e alapitési éve ____ , _____ , _____ _ ___ , __________ _ 
Bencések l<olozsmonostor 1078 

Meszes 1165 

Kolozs 1215 

Mező-Telegd 124'.3 

P 1·ernont re ie k 1130 

Ferencesek Beszterce 1314 

Szeben 

Szészvsros 

I·1a 1·osvós 3 rhely 

l<olozsvé r 1446 

:Jezsuiták 1732 

Brassó 

Szeben 
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3.2. Poloéri qyógxszer!_iill 

A nyugatról érkező szészok kulturéja valósította 

meg Erdélyben az els6 vérosi polgéri gy6gyszert3rakat. 

Ezek alapitefisi évei a következők: Szeben 1494, Brassó 

1512, Beszterce 1516, 1 olozsvér 1572 vagy 1573, Nagy

vArad 1670, Orsova 1726 és Temasvér 1727.H 1 

Az 1494 előtti gyógyszertérakat illetően egy szebe

ni hordozható gy6gyszeres-13déra lehet utalni, amely az 

akkori katonai tébori gyógyszertefirakhoz volt hasonló. 

;\szebeni, brassói, beszetercei és kolozsvefiri gyógyszer-· 

térak eredetileg a vérosok tulajdonában voltak. A veze

tő a véros fizetett alkalmazottja volt, kertet is kapott 

a szükséges gyógynövények termesztése céljéból. A váro

si gyógyszertérat a város szerelte fel és tartotta kar

ban. A vérosi gyógyszertéros belépésekor ~tvette a tel

jes lelt3rt, tévozésakor pedig tartozott azt visszaszol

g6ltatni. A közben szerzett haszon viszont az övé volt. 

Nehéz időkben ezen felül a vérosi el6ljéróség bizonyos 

segitséget is adott a gyógyszerek beszerzéséhez. Ezen fe

lDJ forgalmazhatta az éltala megvésérolt cikkeket, ilye

nek: bor, cukor, gyertya, pecsétviasz. 

Az erdélyi vérosi gyógyszertérak XVI. sz,zadi gyógyszer-

készletéről viszonylag jól téjékoz6dhatunk, mert fennma-

---c--------r, „.-;d+t~a,-.,S'"'""'e>-lb=ön-±--gy ~-gy-s-zs r-t ~ r -t a-l j-es le l-t 8 ro 15 31 =bő l , és 
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egy része az 1576. évi kolozsvéri laltérnak is. Az 

utóbbiban felsorolt 172 különböző gy6gyszer közül több 

- mint példéul: Lignum aloes, Liquiritia, Emplastrum 

diachylon, Oleum menthae - ma is hasznélatos. A szebeni 

és a kolozsvéri vérosi gy6gyszertérnak latin orvosi 

könyvekből kis könyvtéruk is volt. 

A brassói vérosi gyógyszertér 1512 és 1698 közötti ----- ' 

34 vérosi gyógy~=erésze névszerint ismert. Ők a vérosi 

fizikus felügyelete alatt voltak. Ha időszakosan ne, 

volt gyógyszerész, akkor a vérosi gyógyszertér vezeté-

sét a fizikus vette ét, mint ahogyan azt Dr.(i:YR P31 

1545-46-ban, 1555-57-ben, 1569"ben és 1572-75-ben meg 

is tette. 

Brass6 fizikusa 1637 és 1640 között az erfurti szérmazé-

su Dr. ~ohann Mathias CEANTZIUS volt, aki 1640-ben a vé-

rosi gyógyszertárat is vezette. 

A brassói városi gyógyszertár leltéréból fennmaradt 

egy 16 literes bronzmozsér, amely ma a brassói muzeumban 

létható H 2 , és amelyet 1587 decemberében Paulus NEIDEL, 

a hires harang- és égyuöntő készitett H 3 • 

A brass6i elöljéróség 1628-ban elrendelte, hogy a 

v6rosi gyógyszer·t§rakat évenként kétszer· el:ten5rizni kella 

III. FERDINÁND 1644.évi rendelete szerint egy gyógysze-

1 résznek egyidejüleg csak egy gyógyszartéra lehat; tovéb-

l bé orvos is birtokolhat gyógysl!:'ertárat, ha lemond az or-
--- ! ·--·~·-------- ·--------

vos i tevékenységéről. 
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A brassói elöljér6ség 1634-től megtiltotta, hogy 

bizonyos mérgeket - arzént és higanyt - gyógyszertára-

kon kivül érusitsanak. Brassóban 1685 óta möködött egy 

magéngy6gyszertér is. 

Az 1689. évi nagy tüz alkalmával a vérosi gyógyszertér 

teljesen leégett /később csak részben éllitotték helyre/. 

l74l-t61 mér 4 gyógyszertér müködött. 

A brassói vérosi gyógyszertér leltérénak értéke 

1562-ben 450 forint volt, amely az 1689. évi nagy tűz 
H 2 

utén 140 forintra csökkent. 

~ brassói várósi gyógyszertér a piactér déli részén a 
H 2 

Fekete Templom szomszédségéban éllott. 

A gyógyszertér előterében 1948-ban falfestményt fedeztek 

fel, amely egy kikötőben lévő hajót ébrézol. A hajó fer'.él

zetén egy néger és néhóny érubéla talélható. A festményt 

sajnos nem restaurélték, igy ma mér alig ismerhető fel. 

3.3. /\ gyógyszerészek ké.E,zés és kéezettsé.,g_L 

Kezdetben a gyógyszerészek nem főiskolén tanultak, 

hanem inasként és segédként nagy gyakorlattal és tudéssal 

rendelkező gyógyszerészek mellett a magéngyógyszert~rak-

ban. A tanulésl idő végén mester-oklevelet /magister 

pharmaciae/ kaptak. Tovébbfejlődést jelentett a kötelezően 

előirt vizsga letétele a megyei vagy vérosi fizikusb61 
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KOlföldről is jöttek - hcsszabb-rövidebb időre - képzett 

és nagytudésu gyógyszerészek Erdélybe. Ilyenek voltak: 

Brassóban l528-t61 ~ohannes de MONACO /Münchenből/. 1619 

és 1634 között az olasz Caesar BLONDELLO, aki 1621-töl 

1628-ig az erdélyi fejedelem gyógyszerésze is volt. 1689 

és 1696 között ott dolgozott a Magdeburgi szérmazésu 

Arnold SCHURNINCK, 1685 és 1726 között pedig az Alsó-

szászorsz•gi Wolfgang Wen~ol MYLIUS. 

~ szebeni vérosi gy6gyszertérat 1580-tól a Duisburgi 

szérmazésu Wilhelm BLACK, 1672-töl pedig Georg 
I-I 4 

te, aki a Lipót-Akadémia tagja is volt , 

'/VETTE vezet-

A szebeni vérosi g;ówyszerészeknek 1580-tól esküt kellett 

tenniök, amely részletezte hivatésbeli és erkölcsi :(öte-

lezettségeiket, aminek betartéséra magukat kötelezték. 

1750-ben Erdélyben és a Béns:lgl:>an 14, 1800-ban pedig 

43 gyógyszertér volt. 

Erdélyben az 1872. évi XIX. törvénycikk elrendelte, 

hogy Kolozsvért egyetem éllittassék fel. A Kolozsvérott 

alapitott Ferencz József Tudoményegyetemen megindult a 

gyógyszerészképzés, amelyet az els6 évben 5, a mésodikban 

18, a harmadikban pedig mér 77 gyógyszerészhallgató léte-

gatott. 

Az akkori képzés szerint Erdélyben a gyógyszerészek 

négy gimnézium elvégzése utén 3 évig praktizéltak, ezutén 

az egyetemre, ahol a képzés 2 évig tartott. 1888-től mér 
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6 gimnéziumi osztélyt és 2 év gyakornoki időt kellett 

elvégezniók, később nők is lehettek gyógyszerészek. 

Az első magyar gyógyszerésznő, név szerint Thinagel 

Se ra fin a kolozsvé ri egyetemen 1903 j unius 18-frn /24, 26/vegzeJt 

; gyógyszerészek képzését, esküjét és oklevelét 

részletesen térgyalja a FUGGEL~K. 

3.4. 0._qyóoyszertérak éllaE?tilta és munkáiénak ~~~ 

~ősi!ése 

1807 junius 27 és december l között NYULAS Ferenc 

főorvos /Protomedicus/ /1758-1808/ ellenőrizte Brdély 

valamennyi gyógyszert~rét. 1\ vizsg~la/; aredményeit 

"Generalis apothecarium visitatio rigorosa" cimü 95 

oldalas jelentésében ismertette. Az akkori 43 gyógyszer

térban NYULAS főorvos 51 gyógyszerész magistert és 54 

gyakorlati /empirikus/ gyógyszerés~t talélt. L~togatésa

kor valamennyi gyógyszerés:nek étadta IJ?. "Instructio pro 

apothecariis" szabélyozést, amely 1808-tól 1836-ig volt 

érvényben. Az inspekció idejében a gyógyszertérak széna 

a következő volt: 6 Brassóban, 5 Szebenben, 3 Meggyesen, 

2-2 Besztercén, Segesvérott, Gyulafehérvérott, Nagyenye

den, Kolozsvárott, 1-1 Szilagysomlyón, Dézsen, Erzsébet

falvén, Kézdivésérhelyen, Székelyudvarhelyen, K5halmon, 

Fogarason, Dévén, Vajdahunyadon, Abrudbányén, Zalatnén, 
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gy6gyszertéruk, például Dr. Bartholomaus NYLIUS-nak 

Brassóban. 

Az ellenőrzött gy6gyszertérak tulnyom6 többsége megfelelt 

a célnak. 13 gyógyszertűr különös dicséretben részesült, 

ilyen volt: a fogarasi, a szebeni, a kolozsvéri és a 

Gyulafehérvéri, 11 gyógyszertAr a laborat~riuma miatt szer

zett elismerést, ilyen volt a szebeni BURG és SIGERIUS 

gyógyszertér, 20 gyógyszertérnak közpeses vagy gyenge 

volt s laboratóriuma. A legtöbb gyógyszertArban a gyógy

szerek rendben voltak. 7 gyógyszert~r ink~bb vegyeskeres

kedóshez volt hasonló, mert főleg szeszt, dohényérut, 

édességeket stb. 3rusitott. /\ brassói gyógyszertérakban 

az orvos aléirésa nélküli, keltezetlen receptekre adtak 

ki gyógyszereket. ~ legtöbb erdélyi gyógyszertébban lega

lébb 3-4, de olykor· 6-7 nyelven beszéltek, Csak 8-10 

gyógyszerésznek volt kellő n5vónytani ismerete, 12-en is

merték a L',VOISIER-vegytant, 10-12 pedig szakkönyvtárral 

is rendelkezett. 

NYUL~S szémos javaslatot tett e helyzet megjavitésé-

ra, példéul: a gyógyszerészek szerezzék meg a mester-foka~ 

zatot, a jöv6bén k6• ~vet egyetemen végezzenek. ; hazai 

gyógynövények jobb megismerése céljéból tanulm~nyozni kellett 

Petrus SIGERUS szebeni gyógyszerész HERBARIUM-ét, 

A gyulafehérv~ri SIMONI és a brassói MEISSMER gyógyszerész

nek jól felszerelt, vegytani laboratóriuma volt, az abrud

bényai, a zalatnai és a kézdiv,réshelyi gyógyszerész vegyi 

készitményeket is érusitott. 
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Az erdélyi gyógynövények jobb megi$merése céljából 
H 5 

MYULAS ezekről katalógust készi.ttetett • 

3.5. Erdélyi gyógyszen:iszek kiemelkedő szakmai és 

kulturális eredményei_ 

Több erdélyi gyógyszerész olyan hires botanikus 

volt, hogy élő herbériumnak nevezték őket. PLECKER 

1761-ben a gyóbynövényekről kézikönyvet adott ki. 1791-

ben a szebeni SIGERUS gyógyszerész /1759-1831/ ki.adta 

az Erdélyben vadon termő gyógynövények jegyzékét. 

SIGERUS Bécsben és Budapesten 1788-ban szerzett mesteri 

fokozatot. Kutatója lett az erdélyi növény- és ésvénytan-

nak. Az emlitett jegyzékben 197 erdélyi gyógynövény latin, 

német, szész, magyar és romén megnevezését is közölte. 

Ezen gyógynövények egy része ma is haszn,latos. 1810-

ben könyv alakban i.s ki. akarték adni, de a .magas nyomdai 

költség miatt ez a terv nem valósulhatott meg. 

FGLBERTH /1833-1895/ meggyesi gyógyszerész laboratóriu-

méban - a korményzat megbi.zéséból - elemezte az erdélyi 

ésvényvizeket /Rndna, Kovészna, Előpatak, Borszék/. Meg-

vizsgélta az 1834 és 1861 között évek Erdélyi nevesebb 

borainak alkohol- és borsav tartalmét. Elsők között fedez-

te fel a meggyesi földgézt. Foglalkozott még az ésszerü 

trsgyszssi moaszer'ekkel is. 
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Kitünő vegyész volt a brassói Peter SCHNELL gy6gysze-

rész /1812-1877/, aki 1834-ban Budapesten szerezte meg 

a mesteri fokozatot, és 1855-ben kiadta a zajzoni, az 

alsó-vétzai, az algógyi és a vizaknai gyógyforrAsok 

összetételére vonatkozó adatokat. 

Gustav Heinrich DIETRICH brassói gyógyszerész 1866-ban 

a tusnédi gyógyvizet elemezte. 

Kolozsvéri szérmazésu KÓNYA Sémuel /1845-1940/ gyógy-

szerész és a kémia doktora, aki 1866-tól szémos európai 

gyógyvizet elemzett. 

Meggyesi sz~rmaz~su Paulus Tragott MEISSNER /1778-

1864/ orvos és gyógyszerész, aki 1802. VII.6-én Budapee-

ten jó min6sitéssel szerezte meg a mesteri fokozatot/22/ 

és 1803-tól 1810-ig vezette a brassói "Fehér Kereszt" 

Gyógyszertérat. Javaslatokat dolgozott ki a gyógyszeré-

szeti müveletek tovébbfejlesztésére. Egyéb tudoményos 

tevékenysége rendkivül véltozatos és gazdag: kémiai tech-

nológia, bor-, sör-, és ecetgyértés, bor-, szappan-, és 

festékgyé.r':<'s, fűtési 1·enclszerek, galvano-elektromos 

módszerek, lalcésok és betegszobék fütése, a gőzmozdony 

hulladékh6jének felhasznélésa a vasuti kocsik fűtéséhez, 

~· 181 i "1 l"-n · ' ' · SLO. ·~·'-·-·-tO._ 1..--:i_Jl_-lg 6 D8Cfil. mUeg~1etem kémia-professzora 

volt. 13 tudoménvos müvet oublikélt. 
- ' ' 

Brassóban és Besztercén szerzett gyógyszerész-képesi-

tést Johann Martin HINOGBERGER /1795-1869/, aki 1816 ut~n 
--------~-~_„_„ ___ _ 

1 
! 
j 

a Közelkeletre utazott. 8 évig Sziriéban és Libanonban 

volt gyógyszerész. Sz~mos m~s keleti or·sz~got is felkere-
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sett és különbóz6 feladatokat létott el /rendszerezte 

példéul Kesmir gy6gynövényeit/. élményeiről könyvben 
H 6 

szémolt be • 

~ Mühlbacb~születésü Franz BINDER /1824-1875/ Sze-

benben és Brassóban volt gyógyszerész. 1849 ut§n több 

afrikai orszégban folytatot~ eleféntcsont-kereskedelmet. 

1862-ben tért haza és Szebenben megalapitotta az erdélyi 

természettud6snk egyesületét. ~elentős volt az etnog

r§fisi gyüjteménye is li 7 • 

A neves gyógyszerészek mellett - gyógyszerészi 

vonatkozésai miatt - kiemelendőnek tartom Pépai Périz 

Ferenc /1649-1716/ orvos tevékenységét, aki 1782-ben 

Nagyszebenben kiadta ''Dictionarium Latina - Hungaricum 

és Dictionarium Hungarico - Latinum et Germanicum" 

c1mü, ezer oldalt meghaladó munk~jét, ami az orvosi-

gyógyszerészi gyakorlat sz~méra is jelentős lehetett. 

Pépai Póriz Ferenc Apafi Mihsly erdélyi fejedelem 

/1661-1690/ udvari orvosa volt. Különösen a betegesked6 

fejedelemasszony, BornemiQsza Anna szorult sokszor P6pai 

Psriz segitségére. A fejedelem féltékeny gonddal őrizte 

neje egészségét. Egy izben ''nyolcz boszorkényt zératott 

tömlötczhézba" kikre az a gyanu esett, hogy nejét meg-

igézték. A fejedelemasszony "patikalédéjéban" volt 

ugyan mindenféle gy6gyszer: kénkő, csukafog, török bal-

-~------~f=_sam, ember·kopony_§ p 0ra, kléris-por, drsgakövek pora, 
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g6lyazuzér61 levont hértyénak pora, szarvas szarvénak 

a por·a, szar·vas szive, mérciusi ~yulszem, Ábel vére, 

kigy6szarv, s§rkény-viz, stb-, de ezek gyógyhatéséban 

nem bizott eléggé és hézi orvosa, Pépat Périz tanécsait 

is óhajtotta hallani, aki hónapokat töltött mellette, 

hol Gyulafehérvéron, hol Fogarason. 

Pépai Périz cerencz nagyenyedi tartozkodésa alatt 

nyert megbizést arra, hogy a collegium épüleiében gy6gy-

szertért„ vagy amint akkor nevezték "patikaszersz3mos 

bolt''-ot rendezzen be. 

A gy6gyszerész~orvosok kiemelkedő tudományos, kul-

tur3lis eredményei az erdélyi egyetemalapités utén foka-

zott mértékben jelentek meg. 

A Kolozavéri Egyetemen a gyógyszerészképzés megindi-

tésa és fejlődése maga utén vonta, hogy a kiemelkedő tudo-

ményos és oktatési eredményeket elérő gyógyszerészek-

orvosok tevékenysége Erdélyen tul kiahtott az eyéaz orszég, 

s elsősorban az egyetemi vérosok, egyetemek tov§bbfejlődé-

sére is •. \z elébbi össze~llit1s több olyan eredetileg er-

délyi gyógyszerész adatait is tartalmazza, akik életpélyé-

ja més egyetemeken teljesedett ki. 

Dr. Hintz Györg_)'.. /1839-1890/: J<:olozsvéron gyógyszerészi 

csa13dban született. Gyógyszerészi oklevelét, valalli.nt 

doktor·étus~t is Bécsben szer·ezte meg. 1884-ben Kolozsvá-

ron magéntanArré habit~lték és az egyetemen a ''lyógyszerészi 

mütan" első előadója volt, korai hal~l§ig, A Magyarorszégi 
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Gyógyszerész Egyesületnél jelentős közéleti tevékenységet 

fe,jtett ki./27/ 

1l!:.:. Issekutz Hugé_ /1855-1915/~ Székelyudvarhelyen szüle-

tett. Gyógyszerészi oklevelét és doktorétusét a kolozs-

véri egyetemen szerezte meg. 1892-ben a gyógyszerészet 

mag3ntan3r:1vé habilitélt6k és ő lett Hintz haLfla utsn 

a "Gyógyszerészi mOtan'' el6ad6ja. 1904-ben ő éllitotta 

fel a kolozsvéri Egyetemi Gyógyszertárat, ami az akkori 

Magyarorszég első Egyetemi Gyógyszertára volt. 

Dr. Issekutz Béla /1886-1979/: Kőhalmon született. 1908-

ba11 Kolozsvárott avatták orvosdoktorré. 1914-ben mag~n

tanér, később rendkivüli egyetemi tanér. 1921-től a 

szegedi egyetemen, a gyógyszertan és gyógyszerismeret, 

majd a budapesti egyetemen először a gyógyszerismeret, 

majd a gyógyszertan és méregtan egyetemi tanéra volt. 

Az MT1';-nak levelező, majd rendes tag,jév9 v3lasztott9k. 

Szegeden ~éktn és rektor, a budapesti egyetemen dók~ni és 

rektorhelyet~esi tisztet ~ÖLtött be. A Gyógyszerészképzés 

Karközi Bizottságénak elnöki. tisztét is ellétta. A ma-

gyar gyógyszerkutatés vezető egyénisége, kivéló előadó és 

szaki.ró, nemzetközi szinten elismert tudós. /28/ 

Dr. Issekutz Livia /1918 - /: Kolozsvárott született. 

Gyógyszerészi oklavelét és doktorétusét Budapesten szerez-

te meg. A Gyógyszertani Intézetben végzett kiemelkedő ok-

__ t_atói mun!dt a gyóqy_s;;i:erészhallgatók ol<t<itésiban. 1961-ben 

nyerte el a gyógyszerésztudoményok kandidétusa fokozatot • 



···.• .. :.·.1. 1 
,1 

1 

1 
' 1 
í 

! 
1 
1 

1 
1 
1 
! 

1 

i 
1 

21 

Q.!::~kabh iizv Zsigmond /1867-·1945/: Kiskedén született. 

Orvos, esyetemi tanér, az MTA levelező tagja, miir 

1899-ben Kolozsvéron egyetemi mag6ntan§rré képesitették, 

majd 1913-ban rendes tanárrá nevezték ki. l920-t61 a 

gy6gyszerismeret tanéra a budapesti egyetemen. Szakira-

dalmi és gyógyszerészeti közéleti tevékenysége j3lent6s. 

A Magyar Gy6gyszerésztudoményi Térsaség elneke 1935-43 

között. /32/ 

!2..!:~Q.r:ient Gyula /1869-1940/: Nagybocskón született. 

1900-ban gyógyszerészdoktorré avatták, ezt követ6en be

iratkozott az orvosi karra, és 1906-ban orvosdoktorré 

avatték. A kolozsvári egyetem magéntan~rrá habilitélta. 

Többek között foglalkozott orvos-gyógyszerész történelem-

mel és megalapitotta a kolozsvéri Gyógyszerészeti Muzeu-

mat. ~elentös szakirodalmi tevékenységet fejtett ki, 

kiemelkedő "Az erdélyi és bánéti gyógyszerészet története" 

cimü könyve. /21/ 

Dr .:...L!U:~cz Áron /18 - 19 / gyógyszerész, egye-

temi magéntanér, oklevelét és doktorétusét a Kolozsv6ri 

Egyetemen szerezte meg. ~ Kolozsv,ri Egyetemi Gyógyszer-

tér vezetője Issekutz Hugó haléla utén. 

Qr.:._Széki Tibor /1879-1950/: l<olozsvérott született 

gyógyszerészi családból. Gyógyszerészi oklevelét és gyógy-

azerészi doktorétus6t a kolozsvéri egy0temen szerezte meg. 

1907-ben maoéntan~cré habilitslték, majd l~}.7-ben elnyer-

te a rendkívüli tan~ri cimet. A Szegedi Egyetemre meg-
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h1v6st nyert, ahol 6 szervezte meg a Szerves Kémiai 

Intézetet. 1933/34-ben a szeoedi eovetem rektora is volt, 
~ -. 

majd 1934-ben a budapesti egyetem meghivés6-t fogadta al, 

ahol a Szerves és Gyógyszerészi. !<émiai Intézet, tanszék-

vezető egyetemi tanéra lett. Tudoményos munkésq§génak 

elismeréséül a MT,L, levelező, majd rendes tagj c§vé v9lasz-

totta. ! Magyar Gyógyszerészeti Térsaség elnöke 1943-47 

1 - ··~r ;·2?/ <OZO L • ._),_ 

Dr. Oévid Lajos /1889-1962/: Kézdívis~rhelyen született. 

Gyógyszerészi oklevelét ás g16gyszerészdoktor~tus~t l<o-

lozsvéron szerezte meg. 1921-ben megbizést kapott a sze-

gedi Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gy6gyszert§r 

fel6llitósóra. 1944-ben egyetemi tan6rré nevezték !ci. Az 

1947/48. tanévben az Orvoskar dákéni tisztét töltötte be. 

Jelentős irodalmi munkésségot fejtett ki. 

!2.r..:.._Gözsi Béb:;_ /1903-1979/: Csikszeredfin született gyó0y--

szerészi csalódból. Budapesten szerezte meg gyógyszerészi 

és 1930-ban gyógyszerészdoktori oklevelét. Ezutón Szege-

den Szent-Györgyi Albert professzor intézetében dolgozva 

biokémiai doktorétust is szerzett. A Nobel~dijas Szent 

Györgyi Albert professzorral együtt résztvett az 1948-ban 

alapitott "Szervita Gyógyszer- és Vegyészeti Gyór" alapi-

tásóban és munkéja meginditásóban. /30/ 

Dr. No_v~k Istvén /1905-1978/: Nagyenyeden született gyógy·-

szerészi csalédból. Szegeden szerezte meg gyógyszerészi 

oklevelét és 1930-ban gyógyszerészi doktorétusét. Szegeden 

az Egyetemi Gyógyszertérban dolgozott, ahol magéntanérró 
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habilitélték. 1953-ban a Pharmacognosiai Intézet alapi-

tója és vezetője lett. Térgykörében Halmai professzorral 

együtt tankönyvet irt. Dékénhelyettes, rektorhelyettes, 

majd a gyógyszerészi kar dék3nja /1961-67/ tisztét i.s 

betöltötte. 

Dr~ Kovécs Lészló /1920 - /: Nagyenyeden született 

gyógyszerészi csalédból. Gyógyszerészi oklevelét és 

doktorétusét a Budapesti Egyetemen szerezte meg. Okta-

tói munkakört töltött be a budapesti Gyógyszerészi Kémiai, 

majd a szegedi Gyógyszertechnológiai Intézetben, ahol 

egyetemi docenssé habilit6lték. 1975-től az Orsz6gos 

Gyógyszerészeti Intézet főoszt§lyvezetője és az OTKI 

Gyógyszerészeti Tanszékén a vezető helyettes. A ''Gyógy-

szerészet" e. szaklap szerkesztője 1957-től. 
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3.6, A Kalozsvéri Tudoményeoyetemen készült 

gyógyszerészdoktori értekezések 

A ~yógyszerészképzés magasabbszintü feladata a 

gyógyszerészdoktor-képzés. Ennek fontos követelménye a 

doktori értekezés, mely mint tudoményos munka, értékes 

bizonyitéka az egyetem, valamint egyes indzetei tudomé-

nyes életének. Ezek együttesen a gyógyszerészi_-, kultu

ra és-tudom§ny fontos dokumentumai. /25/ 

Ebből a tényből kiindulva kivénok éttekintést adni 

a Kolozsvéri Egyetemen készült gyógyszerészdoktori érteke-

zésekröl az 1872-1918 periódusokban. 

A Kolozsvéri Magyar Kirélyi Ferencz József Tudomény-

egyetemen 1872. évi feléllitésa a Kérpét-medencében a 

pesti után időrendben a második egyetem volt, s mivel itt 

az alapitéssal egyidejüleg a gyógyszerészképzés is meg

indult, ez nagy reménységet jelentett a gyógyszerészet 

szám3ra, mind a gyógyszerészoktatás fejlődése, mir.d a 

gyógyszerészi tudoményok szélesebb körü müvelés tekinteté-

ben. A kolozsvári egyetem alapitésának jelentőségét még 

jobban megviléaitja az a körülmény, hogy a felső-magyaror-

szégi, a mai szlovékiai területen és Horvétorszégban sem 

volt még akkor önélló egyetem, igy gyógyszerészképzés sem. 

; Kolozsvéri Tudoményegyetemen a gy6gyszerészdoktor-

--~~zésben az Orvqj;Jt,idora:'.lnyi és Bölcsr§szettl1doményi Kar 

intézetei, oktat6i vettek részt. 



.
•.•.·•· ••... ·.···'· 1 

l 
·1 
·1 

1 

1 

1 
! 
l 

1 
1 

l 
~ 

1 

- 25 

Az 1872-1918. évek között készitett gy6gyszerész-

doktori értekezésekre vonatkoz6 adatokat a II. téblázat-

ban foglalom össze. A táblázat tartalmazza a disszer-

téci6 elkészültének időpont,ját, a dissza-t<rns nevét 

és a disszertéci6 cimét. 

~ táblázat áttanulményozésa alapján megéllapithat6, 

hogy a kimutatésból hi§nyzik néhány disszertéció cime. 

Mivel az egyetem hivatalos adatai nem élltak rendelke-

zésemre, igy az összegyűjtött anyag nem teljes. 

A disszertációkat - cimük alapjén - a tudományok 

megoszlésa szerint csoportositva megéllapitható, hogy 

az összesen 66 dolgozatból - a 8 ismeretlent levonva -

kémiai térgyu 23, a gyógyszertani-gyógyszerismereti 

térgyu 35 értekezés volt. Ez 40:60 %-os megoszlási 

erényt mutat a kémia és gyógyszertan-gyógyszerismeret 

között. 

Mint érdekességet kivénom megemliteni, hogy egyes 

disszertsnsok /Széki, l<ontesveller, Ejury, 6,bay-·Memes, 

Pfeiler, Teutsch/ értekezései két, sőt olykor három, 

egyméssal összefüggő, vagy össze nem függő téma kidol-

gozésér61 sz~molta!< be& 

A gyógyszerészdoktori értekezések térgykörének meg-

felelően, azok elkészitésében a Vegytani Intézet, Gyógy-

szertani Intézet vett részt. A témavezető professzorok, 

tanérok között szerepelnelc: Fleischer ~ntal, Fabinyi 

Rudolf és Ruzitska Béla a kémia professzorai, és Széki 

Tibor egyetemi magsntanér, tov3bbé! Hőgyes Endre, Bókay 



Árpéd, az által.iinos gyógytan és gyógyszertan professzo-

rai, Tóth Lajos, a gyógyszertan professzora, L6te ~ózsef 

e gyógyszertan és gyógyszerismeret professzora, ~akab-

hézy Zsigmond, a gyógyszerismeret professzora. 

A disszertációk összességét, szémét és tSrgykör~t 

értékelve megéllapitható, hogy a fiatal Kolozsvéri 

Egyetem 50 év alatt a gyógyszerészdoktori értekézések 

vonatkozéséban felzérkózott az akkor mér több mint 

1.00 éves Budapesti Orvostudományi Kar hasonló munkéjé-

hoz és eredményeihez. A disszerténsok között több olyan 

személyt talélunk /Issekutz Hugó, Orient Gyula, Széki 

Tibor, Ferencz Aron, Mikó Gyula, D§vid Lajos, stb./, 

akik a gyógyszerészeti tudom~nyok és gyakorlat müvelé-

sében kiemelkedő eredményeket értek el. 
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\ gyógyszerészdoktori értekezések jegyzéke 

II.T3blézat 
r---.~·1 -f· 
1 Év 1 1\lév , \ disszertsci.ó 
' ~~~+-~~-~.~--~--;.~~~-~--·~~-

címe 
! 
! 1877 

1877 

1880 

1882 

1884 

1884 

1885 

1886 

1888 

1890 

1892 

1893 

1893 

1893 

Tomcsik József 

Ember Bogd3n 

Jucko Ferenc 

Issekutz Hugó 

Gsjzago Ssíndor 

de Apanagyfalvi 

1 . ' 1 Du. ja f\rpgc 

Hibay György 

Nyiredi Jenő 

Szabó i\lbert 

Batéry Istvén 

Czetz Dénes 

1- . d 'F 'b . ' / -r::_e marn1; s 1sn 

József 

Odor Béla 

Ismeretlen 

Capsicum annuum 

Ismeretlen 

Tenulm~nyok a Naftelinnak 

többszörös helyettesitése 

§ltal nyert sz6rmazékairól 

A szerves vegyületek szerepe 

a gyógyszerisme körében 

Ismeretlen 

Ismeretlen 

Ismeretlen 

Ismeretlen 

Ismeretlen 

Ujabb gyógyszerek 

Halogén-savak hatésa aethyl, 

illetve amylnltrfttel a tri-

me t hoxy-p r openy 1-benzol ra/a s a r·on/ 

Részletek az Asaryl-aldoximok 

sajétségos isjméri j~ról 

Az Asarolaldehyd néhény konden-

zéciós terméke 
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Év ~ disszert§ció cime 
-·-·-----, -----· -·-----·-·-,---·----------·---·-·------- --- i 
l8Ci-(t. 1 :3zethmiiry István ,-:,,ethylnitrit és sósav 

1 
behatésa az Eugenol, Safrol 

Apiol és isovegyületekre 

1897 Ifj .Hintz György Netrium oleander levelének 

szöveti szerkezete és alkat-

részei 

l.899 Pots3tk6 Géza Szövettani és chémiai adalé-

kok a hazai kender /Cannabis 

sativa L./ ismeretéhez, te-

kintettel az indiai kender-

re-vonatkozó irodalomra 

1900 l<uda1- Jenő ~ diortho-kumarketon natrium, 

baryum, magnesium, chinin, 

morphin és hydroxyl -amin 

sóiról. 

l\100 Orient Gyule Natr·iumlygosinat al!<almazésa 

a borenalysisben 

1901 Széki. Tibor I. · di--ortho-cumar-keton 

/di-o-oxy-dibenzalaceton/ 

II. ~z egyszerü ceracidin el6-

állit~sára vonatkozó kisérle-

tek 

l.903 !<irchner Sc\nc!or ~ dialysis al!cal.maz~sa a bor 

analysisében 



É\! ; di.sszertáció cime 
--------, -·-----·~-_,----·-;---".....,_„ ____ _ 
1903 r l<ontesveller I. ~romés aminek oxygén-

l<Broly felve\1ö képessége. ~\Z 

odioxybenzalacetonnatrium 

/natrium-lygosinatum/ mint 

alkaloida kémlőszer 

II. Mikrochemiai vizsgélód~-

dások a drogok csersavtartal-

m~nak kimutatésára 

1903 r~e i sman Dd ön Bacteriumok, mint egyes 

gyógyitó- és kérnlőszerek bom-

16.sénak okozói 

Ifj .Dvo1·szky A nitrobenzol tolajdonségai-

nak megvéltoz6sa, elő~dézve 

az elő~llitáséra szolgéló 

anyagok sorrenjének rnegv61-

toztatés9val 

E,jury Lajos I. Tanulményok a borok nitro-

géntartalméról 

II. ~ borok elektromos veze-

tőképességéről 

III.' \ borok dialysiséről 

, L . , . , . , ,, es ygos1n reaiccioJsr?~ 

1905 Hesser ".ndor Felismerhetők-e az egyes 

hivatalos dr·ogok por·aikról 

g6rcsövi vizsgélatok segélyé-

Vel? 



_, _________ _ 
Rácz Rezső Elj~rés Asar·ylaldehyd- és 

Trimethoxybenzoesav előéllitésé-

ra és az Asarylaldehyd néhény uj 

1906 Ferencz P\ron iz Aristolochia clematitis szövet-

tan~ról és chémiéjéról 

1907 Bizek Dezső q Vince minor pharmakognosiéjóhoz 

1907 Glűckstahl A Pulmonaria offic. szövettan§ról 

Zolt9n és chémiéjsról 

l'J07 f·~ész6ros Béla Vsccinium vitis idea chémi~js 

1908 Berde Ferenc A rendes és fordított sorrendben 

előéllitott Chlor eltérő tulajdon-

sSgai 

1908 GlLick /Gabos/ ~ Semen colchi ci, ssbadillae, si-

Lajos napis nigra és sinspis alba pori-

nak mikroskópiumos vizsg~lata 

1908 Hints Zolt<iin NéhAny hivatalos gyümölcs por6nak 

mikroszkópiumi vizsgélata 

1908 l<e resztes Béla ~ rézoxydul és néhsny szénvegyület 

tulajdonségainak módosul~sa, elő-

idézve az e16éllitésukra szolgéló 

anyagok sorrendjének megvslto~ta-

t3sa sltal 

1908 Vértes Bódog A Semen lini, stramonii, hyosciaml 

k6piumos vizsgtlata 



Év Név disszert6ci6 cime 
----··-----·-------
1910 l<ertész Ernő \delék a Magyar Gy~0y·3zerkönyv 

III.kiad~séban ujonnan felvett 

növényi drogok szövettanéhoz.l~ 

Equisetum arvense, 2. Leonurus lana-

tus szövettani szerkezete 

1910 " " rl Nagy /-\rp0 __ _ \z ~mygdala ci~lcis, Strophantus, 

Nux moschata, Macis, Ricinus és 

Crotonmagvak porénak mikroskóp~u-

mos vizsgélata. Van-e különbség a 

különböző sor nm dben előéllitá:t 

rézoxydul chémiai összetételében? 

1910 Polsnyi. Béla A drogok szövettani vizsgélate 

különböző festőeljérésok segitsó-

gével 

1911 Bisiczky Sndrés ~datok a paprika szövettanéhoz 

1911 Dömötör Lajos ~ Magyar Gyógyszerkönyvben hivatal.cs 

zsiros olajok tulajdonségainak vizs-

g312t8 

1911 Grünbaum Imre Dsszehasonlitó szövettani vizsg~lat 

az ~conitum napellusra és az 

··coni t•Jm11v•cci'1at· umr~ von:ot'····-o'1 •·o -, -·'-··•...a l ' Ci ~---··-•-'- -C-'..J 

- --- "-----. -·--

--1·012-·- ·'i,bR\' i"-lemes Gyula.·/_, hazénkban előforduló két Erika-

félének az ~rctostaphylos uva uraival 

! val6 6sszehasonlit6 levél-anatómi~-

--------~-------~--------------fa s poruknak, va'l.2-mint a Leonurus 
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Név ~ disszertéció cime --------___ , __ , ____ ~-----' 
lanatus és Equisetum arvense porá-

nak mikroskopiumos anatomiai vize-

gélata fő hatóanyaguk chémiai 

meghatérozéséval. 

A Lecithin ti,sztEisi>g9:·,- ': megvizs-

gáléséról s a növényi magvakból 

el6éllitható Lechitinr61 

1912 FUlep Agoston összehasonlitó szövettani vizsgS-

lat az Aspidium filix mas, Aspidi-

um phegopteris, Aspidium angulare 

és Aspidium spinulosumra vonatkozólag 

1912 G{:l Emil ,A Folliculi sennae szöveti szerke-

zete és vegyi alkotórészei 

1912 Mikó Gyula A P5r~-dipehnylol-dimethyl és diaet-

hylmethén nitro és amino vegyületei-

röl 

1912 Moskovits T. Az \conitum variegatum gumójénak 

Vilmos szövettana és cherniéja 

Pfeiler Lajos I.Néhény uj nitrostyrolról 

II. Oxymek nitrogéntartalménak meg-

hatérozésa a Fabinyi-féle térfoga-

tos módszerrel 

1912 Teutsch József I.Uj módszer a paraffinolajnak zsi-

ros olajok n vcl6 kimutat~sára és 

mennyileges meghatéroz~s~ra 
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~ disszertéci6 cime 
_<" ---·----·-----·-------~·--·--------~-_, _ _,_ .• _ -"--' „ __________ _ 

II.Zsirok és olajok elszappanoso~ési 

gyorsaségénak megbatérozésa 

,1913 Cse r-eszn'/éS Különböző doh~nyké3zitmények Nikotin-

tartalmér61, különös tekintettel 

az egyiptomi sziverkéra és a Niko-

tinmeghatérozó módszerek hasznélha-

t ós ég 6, r a 

1913 ri!'!vi d Lajos ; Hydrastis Canadensis L.gyökér·tör-

zse és kivonata, Hyrlrastin-tar-

talménak a különböző gyógyszerköny-

vek metódusai szerint való meghaté-

rozéséról és a kivonat Berberin·-tar-

talménak egy uj, mennyileges meg-

hatérozáai módjéról 

1913 Löbl Imre Egynéhény gyógyszerképpen hasznélt 

gyümölcs és mag mycrochémiai és 

mycrosublimaciós vizsgélata, az alka-

loi~a tartalmak m91nyileges meghat~-

rozés~val kapcsolatban 

1913 Pildner Viktor Egynéhány g§!'ógyszerül vagy élvezeti 

/steinburgi/ cikkül hasznélt gyümölcs és mag 

vizsg6leta mikrochemiai ' • 1 es m1.r(r'O-

sublimaci6s uton 
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Év ~ disszertáció cime 

1913 Schaar Alfréd Néhény gyógyszerül szolgél6 

levél hat6anyag~nak mil<rochémiai 

és mikrosublimaciós uton val6 

ki.mutat 3sa 

1913 Schieszl l<sroly ~z antraglycosid3kat tartalma-

zó drogok értékmeghatérozáséról 

1.J}.3 Spiller :Jenő Morphium, Narcotin-meghat6roz3-

sok a Pantoponban 

191"3 Tompos Ferenc ~ hivatalos drogok porainak 

/hadusfalvi/ mikrosublimaciója 

1914 Gsernstony Zolt8n 

lygosinatum katalitikus redukció-

j4ról és a redukslt vegyület 

egyhéhény sz6rmazékéról 

1914 Reiner Mih3ly összehasonlit6 szövettani vizs-

g61atok a különféle Strophanus-

fajok magvaira vonatkozólag 

. l 'J 14 3zemző Imre 'datok a Gypsophyla paniculats 

és a Saponaria offi.cialis gy6g~1-

szerisméjéhez 

1J14 .'einberger /Vágó/ \datol< a nitrostyrolok ismereti-

11"')61 
~; ...... hez 

i 1914- !<le in :Józsa f Ismer·etl.en 



Év ~ disszert§ció cime 

-. ---·-----·-·----·--·----·--··--·------·-·---·---------·---
1916 Kohn Gyula A Frangula-kéreg hatóanyag-

mennyiségének ingadoz~sa 6s 

levelének gyógyszerismereti 

adatai 

1918 Halész P~l KUlönbö·6 borsó-fajok Lecithin 

és phosphor-tartalma 

1918 3eney/nagyenyedi/ Az \digan nevü digitalis ké-

lstvsn szitmény tartosségéra vonatkozó 

vi.zsg:3latok 

1918 Lengyel Gabriella I.Synergismus és capillérac-

tivités. II., nigitalis hatésu 

drogok 
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3. 7 „ 6.„_azógysze részdokt o r_i é r·t ekezése k~t iszt ikeJ. i 

vizsgéla_!.§_ 

összahasonlitést végeztem a két egyetem gy6gysze-

részképzésének szémszerü alakulésér61 a disszertéciók 

széménak statisztikai felmérés0 :~lapj~n. Megéllapitottem, 

hogy a két egyetemen a gyógyszerészdoktor képzés mind-

össze 11 év különbséggel vette kezdetét a Pesti Egyetem 

jav6ra. 

Időtartam 

1 Disszert6c:i6k 
sz~~ma 

III.sz.t9blSzat 

Index Disszertéciók 
szSm sz9ma 

Inde)< 
szs\m 

, _ _,_„ __ ~ _____ ....,....., __ „....., ____ ...',_~_,, ______ ,_,_„ _______ .. 
1 ' 

1872·-1880 1 3 O.cc 4 0.4 

1881-1890 i 7 o. 7 8 0,8 

il89l-l'!OO 1 9 0.9 46 4.6 

:1901-1910 1 20 2.0 80 8.0 

'1911-1'}20 1 27 2. 7 . 39 3.c; i 
' 1 ; i 

i-------t---·--------+-----------------+ 
l~~s z:_=~--L--··· 6~--.--·-·_:· 6 __ l __ :~:__-------·-=-1 
Megjegyezve, hogy l<olozs- Megjegy13;,v11, hogy o Pesti 

vfrott az els5 disszertt- Egyetemen az els6 disszer-

ciót 1877-ben fogadta el a t '· · 't 1°5 1 -ben f a~·~~ ::<Cl.O ~5~ .L. O._,t..-::ÜL1;.1 

Kar, az utolsót 1918-ban. el a Kar, s a l<olozsvéri 

Egyetem oktat~sénak indu·-

l~s~ig -/1872/ összesen 

csak 13 disszertéciót, 

ill.13 gyógyszerószdok-

tori diplom~t adott ki 
az Egyetem3 



~ III. sz. téblézatban 1872 és l.320 között, teh~t 

közel 50 év alatt feltüntettem a doktori értekezések 

gyakoriségi szám~t és indexét, t§nylegesen ami a 10 1 

ill. étlagosan az 1 évre eső adatokat jelzi. Az ada-

tokból meg~llapitható, hogy az első két évtizedben a 

gyakor·is3gi indexek közel azonos értéket /0.3, 0.4, 

ill. 0.7, 0.8/ mutatnak. Az 1891 .• évi képzési reform, 

amely a v~lasztható szakt~rgyak, tudomónyterLlletek 

sz~m~t növelte mindkét egyetemen, de különösen Buda-

pesten, a disszertéciók szém6t jelentősen növelte. 

\z index szém a szézadforduló utóni első évtizedben 

különösen emelkedett /2.0 ill. B.O/, a vizsgélt utolsó 

évtizedben /1911-1920/ ismét közel azonosra kiegyenli-

tödött /2.7 ill. 3.9/. 

Az adatok vonatkozéséban figyelembe kell venni, 

hogy a Budapesti Egyetem gyógyszerészhallgatóiGak össz-

széma többszöröse a kolozsv6rinak, igy a disszert6ci6k 

összszéma két és félszeres a Budapesti Egyetem jav3ra. 

~z értékelés azt mutatja, hogy a l<olozsvéri Tudomény-

' ' ' 1 1 ' ' b l „ egyetem a gyogyszere3szoo<tor<epzes en, s az ezze_ ossze-

függ6 tudoményos disszert~ciók készitésében hamarosan 

felzárkózott a Budapesti Tudoményegyatern ezirényu rnunk0 -

33g9hoz. 



Br·assó a f~1rcaség központja. !<ultur4j~nak, gy6gy-

szerészetének fejlődése a környéket is befolyásolta. 

Brassó a Déli K~r·pétok vidé!<én az els6 gyógyszer·észeti 

~y~mok a római hódoltség idejéből /101-274 Krisztos 

utén/ talélhatók. Régészeti leletek igazoljék, hogy 

a légiók gy6g1észati eszközöket is hoztak magukkal. 

4 XI. és XII. szézadban Magyarorszégon ,, gyógyi-

t~s feladatét szer-zetesek és a behivott 1.ovagrendek lét-

t8k el. 

Erdélyben az elsö, dokument~lt gyógyszertérak a XV. 

sz§zadban a berliniekkel nagyj9ból egyidöbe~ /1488/ 

létesültek. Brassó vér·os szémad'iss1ban az §.lsö . ...9.Y..2.9.Y.-

Brassóban 1520 és 1710 között névszerint a következő 

gyógyszerészek tevékenykedtek /4/. 

1520 Johannes de Monaco 

1523 Gabriel 

1523-30 Jerovinius /Hieronymus/ 

1532 Gregorius 

15~32-3.3 

-,./1--i .i_ e r o n ~' m H s/ 
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1541-53 Gregorius 

1562-70 F'anteletiin /görög/ 
1 

1 
1570-72 i\ndreas 

1 
1572-96 /o.n d r·eas özvegye 

l 
158·4· Hermann Schodt 

1587 He r·mann 

1 1588 :Joan Paul 

1 

1589-1604 Michael 

1619-34,1640 CElesa r Blondello /Ge:cfből/ 
1 
' 
1 l668-T7 Johannes ,~\dO 1 f 
! 

1677-89 Da n ie 1 Teutsch /Majer/ 

• XVI.sz~zad végén B~thory Z~igmond fejedelem ud-

vari orvosa a brassói Hunyadi Ferenc volt, 

A brassói vérosi elszémolésokban 1530 körül gyógyszerek 

költségei is szerepelnek. 

~ brassói gyógyszertérakhan a XVI.szézadban a gyógy-

szerek mellett édességeket, gyertyékat, pecsótviss~t. 

festékeket, stb. is érusi.':ottak. 

4 városi alkalmazott gyógyszerészek 1523 és 1532 

között évi 25.28 forint illentményt kaptal< /s v~rosi 

orvos fizetése BO, a jegyzőé 60 forint volt/. 

~z 1689_ éprilis 21-i nagy tüzvészl<or a v~rosi gyógy·-

szert~r is leégett. 
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Seuler alapitotta. ~ lcés6bbi tulajrlonoso!< a következők 

voltak: 

1812-ig Daniel Matheides és ~dam Schmidt, 

183'J-től Székely Andrés, akinek özvegye 

Josef Klebernek, maad Adolf Pecker-

nek és Székely K~rolynak adta bérbe 

1868-ban Szév:a Gvörgy 

1870-ben Zell l<éroly, 

1876-ban pedig Gross János vette meg. 

Brassó nevezetes gyógyszertérainak alapitési évei, 

elnevezései és alapítói a következők: /2,3,4,6/. 

Brassói gyógyszertérak 1512-1920 

IV.téiblo\zat 

·--·------·-------·~·--„----·----,----------·-·-·----·----_.,.. 

alapit3si éve el.nevezése az alapító ne~e 
-------·-----·--------~---,----·----·---------·-

1512 Vórosi Gy6gyszertér V1rosi alkalmazot-

tak illetménnyel 

1690 ·Arany Pelildn Seuler·, L. 

:1696 /\rany OroszlSn 

1720 Örangyal \lbrich, J. 

1772 i Fehér· l<e r·eszt 'feisskircher,F.Ch. 

1801 ;·•.rany/l<or·one Hont e r·us, J. 

Remény Jekelius, F. 

1867 

1885 ! /\rany !<ereszt Obert, H. 

'1Sl4 iFekete Torony Eichhorn, /-~ .. 

11918 [szent György 
;-· -------·-·--·-t-···---„~-·-·" 

Solomon, i,-1. 
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A gyógyszert~rakat évenként el.len6r·izték, a szab~ly-

talans~goka~ pedig szigoruan megbüntették. 

l890-t61 9 gyógyszertér üzemelt Brassóban, ezek egyen-

ként 3300 embert léttak el gyógyszerrel. 

A feltért adatok alapjén az alábbi fontosabb meg-

éllapitésokat teszem: 

- Brassóban a gyógyszc r·észe ti tevékenység első adatai 

rendkivül régiek: a II-III., illetve a XI-XII. széza-

dig vezethetők vissza. 

- Az első dokument~lt gyógyszertér - a berlinivel nagy-

jéból egy időben - e XV. sztzadban létesült. 

- A XVI-XVIII. szézadban m~r rohamos fejlődés tapasz-

talható: 17 szakképzett gyógyszerész tevékenykedett 

a v3rosban „ 

- Brassóban l689-t51 a mésodik viléghébor·u végéig 11 

gyógyszert~rat alapitotta, amelyek közül 1890-től 

9 üzemelt. 

- Brassó gyógyszert§ri ell6totts6ga nagyon kedvező: 

minden 3300 lakosra jut gyógyszertér. 

["'-; ·f n1P1~ l,...ó t ,~r-i.f-:. 1 ]0_ ".1..hq-:-,L,, h P~·::, o,.; ,,ssze 0 0 ___ , __ .s1-..._,ppe,1 rn~'.:-J--.1 .... __ ,p:t.L,,.:._, .... _,, . ogy _ _,1 --'s~~,__, 

vé ros gyógyszerószetének története és fejlődése rentl-

kivül figyelemre m6lt6 és tanulségos: Erdélyben egyike 
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BRASSÓ VAROSI GYÓGYSZERTAR 1512-töl 1689-ig- () 

Az elsl! brassói gyógyszertár helye térk~pen - (J .,_,. 



A.2 

5 ~ 2_8a r C_2!.~.ia_. k_özs ége ine k_ g_y_.é.fl)!_S ze ró_S ze te_, 

Br·assó vóros nagyon fejlett gy6gyszerészete • ' u K8CV8ZD 

hatéssal volt a vidék közsógeine!< ilyen jellegü alakulé-

s éra „ 

A Oarcas~g 12 közs6gében alapi.tett gy6gyszert~ralc 

és a tulajdonos gyógyszerészei< fontosabb adatai az 

alébbiakban foglalhatók össze: 

Botfslu N: l3ranndorf R: f:3od 

Z6ldkereszt Gy5gyszertér 

1908-ban Henning l<éroly (SOS-1~20) alopitotta, ut6da 

Kumers Péter (1920-1952) volt. 

Henning K6roly 1867-ben Segesvérott született. Prak-

tizélésok ut~n 18°9-ben Graz-ban szerzett oklevelet, ut~-

na Meggyesen, Besztercén, Brassóban és K6halmon volt 

asszisztens. 

l<umers Pé.ter 3 gyógyszert~1rat az 1952„ évi 811.nmosi·-

tésig vezette. F6ldmLlveléssel és éllattenyésztéssel is 

foglalkozott. A cukorgyérban is tevékenykedett, tovébbé 

sz6nyegeket is sz6tt. 

Csernstfalu f<: Cernatu 
~-..--·--

Fehér Kereszt Gy6gyszert~r 

tulajdonosok: 

Jekelius Guszt~v 1858-lf385 



Oortlof f :József 1901-1930 

~ekelius Guszt6v 1827-ben született, oklevelét 

1852-ben Bécsben szerezte meg. l854-t61 1856-ig a had-

seregben t~bori gyógyszerész volt. 

Dortloff József 1866-ban Meggyesen született: 1894-

t61 bórl6je l901-t51 pedig tulajdonosa a gyógyszert~rnak. 

i~ :Codlea 

Remény Gyógyszertár 

1870-ben Reinhard Jénos K~roly alapitotta. 

\ tulajdonosok: Reinharcl : · '.'Ó •!<éroly 1870-1875 

f'·ía sh in Ferenc 1875-1879 

Raupanstrauch Gusztév 18'79-1881 

J.38l-J.C'27 

Reinhard Jónos l<éroly 1843-ban Segesvérott született, 

gyógyszerész-oklevelét 1867-ben Bécsben szerezte meg. T6bb 

gyógyszertérban praktizélt. 

Maschin Ferenc a gyógyszertérat 1875-ben 3200 forin-

tért vette meg, de 1879-ben m~r el is adta. 

Raupenstrauch Gusztóv 1855-ben született és 1877-ig 

Bécsben tanult~ E16sz6r Brassóban pral:t~zélt, A Remény 

Gyógyszert~rat 2800 forintért vette meg és 1881-ben 6500 

forintért adta el. 

ReimGr Mértan 1851-ben született: l877-t61 1379-ig 



Remény Gyógyszertérat öröklés róvén vette ét. 

f-J: ívJarienburg, 

Aeskulap Gyógyszertér 

1869-ben Folbert Jénos alapitotta. 

A tulajdonosok: Folbert Jénos 

Schneider Vilmos 

'Vinkler Istvsn 

Nagy End1-e 

Borsodi Istv{in 

F'ertia BaLízs 

F~: Feldtoara 

1869-1882 

1882-1890 

1890-1896 

1896-1899 

18'09-1907 

1907-1952 

Folbert Jénos 1843-ban Segesv§ron született, gyógy

szerész oklevelét 1865-ben Bécsben szerezte meg, maj~ 

4 évig brassói gyógyszert~rakban gyakornoskodott. 

Schneider Vilmos 1857-ben Segesvéron született, 

gyógyszerész oklevelét 1881-ben, Grazban szerezte meg. 

Egy évig Brassóban praktizélt. 

Vinkler Istv~n 1866-ban Békés-Gyulén született, 

gyógyszerész-oklevelét Kolozsv~ron szerezte meg. 

Nagy Endre 1850-ben Torontalon született. 1899- utén 

a Karlsburgi Vörös Kereszt gyógyszert~ret vezette 1908-ig. 

Borsodi Istvén 1871-ben Pilisnen született. 

Patrita Balézs lBEC-ban Segesvéron született, okleve

lét Kolozsvéron szerezte és ott is praktizélt. 
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N:Langendorf R :Sa tu-L.ung 

~rany Korona Gyógyszertér 

1889_ban Gross Kéroly alapitotta, 1916-tól 1925-ig 

pedig Schneider ~énos bérelte. 

Gross K~roly 1954-ben Fogarason született, tanul-

ményai.t Graz-ban szer,ezte, 1.877-ben kapta meg a mesteri 

fokozatot. 

Hörtövénv ---- R:Halchui 

Remény Gyógyszertér,amely elnevezést később 

Hősv~r /Heldenburg/ Gyógyszertérr~ v6ltoztatték. 

1893-ban Roth i'ih6ly Fr·igyes /l8'j3·-l9Li/ alapitbtta, 

utóda fia /1913-1952/ volt. 

Roth Mih~ly Frigyes 1852-ben született. A gyógy-

szertérat 1901 előtt többször ~érbe adta. 

ifj. Roth Mih~ly az 1952 évi éllamosit~si; vazette 

a gyógyszertérat. 

!<e reszt énv fa 1 va ____ ;.;..i_ __ _ R: Cr·i.stian 

Sas Gyógyszert~r 

1912-ben Majai Henri!< alapitotta, majd a fiának adta 

St 

tulajdonosok: 1912- ~: c;31 

1931-·1952 

Majai Henrik 18~9-ben Brassóban születe~ ·& 1894-től 
-lJ. ____________ - - --------- --- --- -

több helyen prn!,tizűlt, oklevelét és magiszteri fokoza-

tét l8S8-ben Bécsben szerezte meg és ott is folytatott 
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gyógyszerészeti praxist. 

Praz:sm§r /\!: T'artlau R: l"reJ-mer 

Apollo Gy6gyszertér 

1867-ben Bolters Frigyes alapitotta. 

1~ tulajdonosok: Bolte rs Frigyes 1867-1878 

Binder János 1878-1910 

Binder F.Gusztév 1910-

Bolters Frigyes 1838-ban Prazsm~ron született, 

gyógyszerész-oklevelét 1865-ban Bécsben, orvosi képe-

sitését pedig 1867-ben Strassburgban szerezte meg. 

Gyógyszert6rét többször bérbe adta. 

Binder :Jénos 1846-ban Segesvt11·ott született es 

ott is halt meg. 

A gyógyszert~rat 1895 és 1900 között Neustadter Jonő, 

majd Wotsch Alajos bérelte. 

N: Rosenau 

Remény Gyógyszert~r 

l8G8-ban Römer Albert alapitotta. 

·'.\ tulajdonosok: Rőme r Albe r·t 

Schaeser :József 

Schaser Frigyes 

R: f::{asnov 
s 

1868-1892 

1893-1934 

1934-1949 

Rőmer Albert 1834-ben Brassóban született, gyógy-

' ó"' 'fl. ó t' ., 1. '1 orass 1 es csernat a_ui gy gysz:er 3r2:~oan pra~t1za t: 

1 _... 
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1892-ban halt meg. 

Scheeser József 1861-ben Brassóban született, 

gyógyszerész-oklevelét 1884-ben Bécsben szerezte meg, 

majd Brazlan, Dév~n és Segesvérott praktizált~ 

N: Schirkanyen R:Servaia 
' 

Hygea Gyógyszerttr 

1893- ban Pildner ~on Steinburg ~lbert alapitot-

ta, majd fiénak adta ét. 

tulajdonos: 

Pildner von Steinburg Albert 188.3-19.3'7 

Pildner von Steinburg Albert 1868-ban Fogarason 

született. Megszerezte a gyógyszerészet magiszteri foka-

zatst. ~z éltala alapitott gyógyszertérat l894-t61 1899-

ig Schneider Ferenc gyógyszerésznek adta bérbe. • 

gyógyszerésznek adta bérbe. A gyógyszertérat az eLs6 

világh~boró alatt teljesen kirabolt4k. 

T'at ranq --.--„--·- N: Tatrangen R: Tarlungeni 

őrangyal Gyógyszertsr 

l8Y2-ben Wotsch Alajas gyógyszerés~ alapitotta~ 

h tulajdonosok: Votsch 1'\lajos 1892-1899 

\l/otsch Ottó 1899-1928 

Zakari:L-s .:'."lbert 

''iotsch Alajos 1844-ben Hstszegen született és 
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l -ben halt meg. 

Wotsch Ottó 1874-ben Ojtozban született. 

N: Törzburg R: Bran 

Megvéltó Gyógyszertér 

1904-ben Weber Ernő alapitotta, 

ll. tula.jdonosok: ':'Jeber Ernő 1904-1914 

Nan ~~nos 1914-1926 

Veber Ernő 1863-ban született, a gyógyszerészetet 

Bécsben tanulta és ott szerezte meg a magiszteri foko-

zatot. 

TörGsvéri praktizélésa utén l<őhalmon vezette e Sas 

Gyógyszertárat. 

Nan ~&nos 1914-ben vette meg a gy6gyszertérat és 

1926-ben Sturzvin Szabin gyógyszerésznek adta el. 
1 

A Barcaség gyo~yszertérainak községeit a 2. ébra 

térképzvézlata is bemutatja. 

\ barcasé~~-gyógyszert~rak adatainak összefogla10-

sét az alapit~si évek sorrendjében az \'~ téblézat 

tartalmazza: 

\ barcaségi gyógyszertérak 1858-1920. 

v. téblszat 

---·---·-'"':"'------,~--..---·-·-·-----·----·-·------· 

•1 2 alapítsa község gy6gyszerté~ \z al2pitó 

s-vo ne \'e neve gyógyszerész 
-~-------~-------~----------------- ne\.1e 

·---·---·--
1858 ':sern S t fs lu Bel,alius Guszt~v 

· 1867 Bo1ters Frig\/es 
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1 

1868 

l87Cl 

"1 ,.,,...,,,..... 

.LO';::'L 

18~?- ~ 

18~13 

LH2 

4S 

Földv:?.r 

Feketeh,s1lom 

·ra t reng 

t~Jörtövén'/ 

SSrkóny 

Bot falu 

\(eresztén)tfal 
va 

Remény 

i\esculap 

Rernény 

:\rany 1<orona 

Örsngyal 

r~emén'/-i-iős v·{: r 

f-·iyge a 

Megvsltó 

Z.öldke 1-eszt 

~8S 

Rőme r \lbe rt 

Rei.nherd J:5nos 
l<6roly 

·1otscl1 \lajos 

Pi.ldne 1~· v „ 
Stei.nburo .,. 

Weber L':rnő 

r·ia ja i 

felt6r·t e tok alapj~n sz sl~bbi fontosabb meg-

flllapit3sok2t, teszern: 

- Brassó véros rendkivül fejlett gyógyszerészetének 

hst~s~ra a Barcaség községeiben m6r s XIX. sz~zad 

közepétől alspitottsk gyógyszertérskat. 

- Az 1858 és 1912 között alapitott 12 gyógyszertér Er-

délyben a téjegység egyik legfejlettebb ilyen jellegü 

ellétottségét biztositotta •. \ 12 gyógyszertér közül 9 

a 19. szézadra, 3 a 200 szézadra . ,, es1.1, ... „ 

bar·caségi településekre jellemzB a helyiségen!~6nti 

egy gyógyszertár. 
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6. ,_u dva rhe ly me 9,_ye _ _g_yópysze része te 

Udvarhely megye Erdély legmagyarabb vidéket gya!cor 

tilag alig més nemzetiségü lakosa, mert nem hatéros Moldo-

vával: a Hargita hegység és Csi.k megye vélasztja el. 

gy6gyszertórak h~lózata viszonyl2g r·itka: egy 

gy6gyszertér ótlaa 15.522 lakost lét el. _,_._,,,,,.,__,__ ------·--~-

Gyógys2rrt~raina!< és gyógyszee~szeinelcfontosabb ada-

tai a következőkben foglalhatók össze: 

Etéd /Eted/ /1650 lakos/ az 1388-ban Lészló Istv~n 

31ta1 -, pitott 

1\z 1890-ben Vass ·'lbert f:ltal alapitott 3_~énJ:_....Q:l.S.Sl}.'.§.~~-

tsr. 

Homoródszentmórton /M~rtinis//950 lakos/ alspitva ,._, ________ ....., __ , ___ ~- j. 

1897-ben Remény Gvón"szert<;r /l90Ll-ig a Homoród okléndi 
-------~---

gy6gyszertór fi6kja/ gyógyszerésze: Zs. Zsettkey J~nos. 

E'.:.nijd /Prsi.d/ /3000 lakos/ az 1807-ben Véber L·.ndrfo 

1885-1907-ig Jékeli Rudolf bérelte. 

--"~---------- --------------·--·-·--
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sz_ékelyk_eí8§._Zt_u,e /Crtstutí /.4-000 lakos/ - az 1894-

ben L.engyel Samu éltt~;l. cl.~?oi.tott iv!eav-§ltó Gyóovszertér~ 
' ,._ ---·-----· 

- BZ 1833-·ban Binder f\·Jérton Sltal alspitott Szé_kelv 

Tov~bbi tulajdonosok: l1srmann J~nos 1859-1867 

\escht \dol f 1867-1875 

r_\escht Erben 1875·-1878 

Jager F. József 1878 

§_~ékel:iL~dvarhe;hy /Odorheiu/ /11500 lakos/ 

Qroszl3n GJLé.ID:.§.!':.~!)r·,_ melyet 1788-ban ·re;; 11 <l.S; • 

alapitott. Tovtbbi tulajdonos: Koncz R. 

Arrnin 1891-1910. 

Herm~nyi Dienes József nGJyonyedi ref. pap emlélc-

irataiban /Kolozsv~r 1926/ megmelékezik Borbély György 

nevli székelyudvarh,;J.y i bo1-bélyról, akinél tanul(, évei .. ben 

lakott. Részlet az emlékezéséb61: ·· .•. el is vivfenek anno 

1711-ben, szeptemberben, egy pompés k6hézhoz, Borbély 

György nevü öreg borbélyhoz széLliténak, kinek nubilis 

le6nya SSra és ••• noha hér·om vagy nég\t 

h§zeik vo:"nénsk és egyikb<1-': egy kis patika is." !:=z 2 

gyóg;t§r képezte magjét a kés6bb ugyaMitt fel~llitott 

''Oroszl6n" Gy6gyszert6rnak. 

J~nos alapitott. ~ gyógyszert~rat l905-t61 fia vette 6t, 
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majd Ziegler Henrik. 

Udvarhely megye gy6gyszertérsit a VI. sz. tébl~zat 

összegezi, tov~bb6 a megye földrajzi fekvését a 3.sz. 

ébr·a, a székelyudvarhelyi és homor·ódszentm~rtoni gyógy-

szertér képeit a 3, 4 és 5.sz. ébr~k mutatj~k be. 

Udvar·hely megye gyógyszertárai 1782-1920 

VI. t3bl.Szat 

·------·------·---· 
Az a lepi tés 

éve 

1\ köz s ég 

neve 

,'.\ gyógyszer::)1- '\z alapító 

neve gyógys;~orész 
neve 

·-·-· -·---·----;.-~·--------.-·--__.._L„ ___ ._, __ , __ ,_.._ ____ ,_,,..~··-·--·-· 
1782 Szé'.zcolyudvar- Oroszls111 l<oncz Ám1tn 

hely 

Székelykeresz- Székely 8inder r~~rton 
tur Czirner· 

1861 Székelyudvar- Gróf Mikó Splyrnossy Jénos 
hely Imre 

}857 Parajd Hygeia '.Vóbor .~ndr~s 

1888 Etéd Magyar l<oro- L'iszló-tistv§n 
na 

i-1omor6dokl:?.nd r<emény \'Iass /\lbert 

1894. s~::ékelykeresz- r···1121gv3lt6 Lengyel Samu 
tur 

-.r,·'•.-f < .. I 'ó1...,.,...,t 
J.o~-:.,.. 1 1·1omorr os -·~~n „·- ·· 

·------·-·--J--~ é~t on ___ , 
1

, :, "F<emény" : Zs.Zsettkey 
, fiókja l =isnos 
' " -·---_J_·--·-------

felt!rt adatok alepjén az al~bbi fontosabb meg-

~11apit~sokat teszem: 

meg\1ében BZ első fi\;ógyszertér vi.szonylag kor~~n -

J782-ben - létesült, korébban mint a Barc~s~gban, a 
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kés5bbi fejlődés viszont lessubb. 

. ' , ' . 11' . 'b - ' gyogys~G~cari e .atottsgg a megye en viszonylag 

ritka: ~tlag 15.522 lAkosra jut egy gyógyszertár. 

- ~ gyógyszertérak megyei megosztotts~ga: Székelyudvar-

hely és Székelykeresztur rendelkezett 2-2 gyógyszer-

térral, a többi települ~s. község csak 1-1 gyógyszer-

tórral 

- A 20. sz§zadban gyógyszertéralapités nem volt. 
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UDVARHELY MEGYE GYóGYSZEtttSZEIE 

SZtKELYUDVARHELY N:ODERHELLEN R :ODORHEI (k~söbb Odorhei···Sec.) 

Szf /Udv;, 

AZ 110ROSZLAN 11 GYOG:tSZERTAR sze:KEL YUOVARllELY 

-----'--------------

) 

,,-}l~A::G=no=LY:::-M:::-U-i!IT.k'"o-HC:-il-;~.-·Ú-,--0--

11 llAKCICZIS1ÓRQ' „,,~ ADIMÁMIOZOTT 

M.s:Mt:&i Q1IH.r.Rt.. 

M: 1<11: 11osln 
takarék 1•é11dMnM 

"Ohoqu1:" e• •Cl•lrlng" 
n•mla. 8789 u: . ~ 1. tulajdonos 

l'OLLASI ~yörgy 1786-t61 18o2-ig 
2 --2-

Maurer S~muel 18o2·-tÖl 1835-·ig 

~ KONCZ (Kauntz) Andrbs 1835-töl 1838-ig 
i jiekli .J6zsef 1838-t61 1852 

• Kautz J~nos 1852-töl 1854 

} Nagysolymosi KONCZ Armin 

3 _,,_ 

4 -\~.,(\' 
',, 

S r \, l.J11 il.n 

6 '·-·"-

' 

;.: ·' 

Ebben az épülelben volt az Oroszlán gy6gyszertár. 

Egy patika tnüködött ebben a házban már 1711-ben., , 

1782-tgl müködÖft hivatalosan. 
x. 

Udvarhelyszék központja Székelyudvarhely. Lakossága az 1910--es 
--------

népszámlálás szerint JJ.Süő 
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UDVARHELY MEGYE GYÓGYSZERtSZETE 

A humor6dszentflj§.rtoni "REM!'.:NY'.'.......9.:iQ9.:i.2Zer tár. 

--'""-"-------------------------···. „„ „.„. 

A' "REM!'.:NY" GYÓGYSZERTAR TULAJDONOSA TAMAS SIMON 

FELEStGE sz. WOTSCH L(JJZA ( Wotsch Ferenc gy6gyszerész 

leánya) .GYÓGYSZC:ll!'.:SZ GYAKOl<NOKOK: TA~IAS MAGDA
1 

TAMAS MIKLÓS 

Szf.U. 
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7. Csik mes.J!.e qyóg):'.szerésze!.2_ 

Csik megye gyógyszertéri h~lózata hasonlit az 

Udvarhely megyeihez: mindössze 13 gyógyszert~r möködik. 

A legrégebbieket viszont 1827-ben és 1837-ben alapi-

tott~1k. 

t megye gyógyszertérainak és gyógyszerészeinek 

fontosabb adatai: 

- lf382 - Borszékf.ürdő /Borsec//2166 lakos/ Fe13llitotU1: 

Szntm~ry Istvé.n dr,, Kezelő Chlopiczky ~ózsef. 

~ Megvéltó Gyógyszerté.r a gyergyóditr6i gy6gy-

szert'ir fiókja. 

- l89S - Q~ikgyi~!lükk /Ghimel'-Faget/ /Gyimesbükk/ /6350 

lakos/ Posta Sóndor éltal alapitott ''Métyés 

l<ir-31y Gyógyszerté.r", melyr:nk utolsó tulaj do-

nosa a vizsgélt időszakban Posta Sfndor gyógy-

sze rész 

- 1895 - Csikkarcsfalva /Carte/ /1300 lakos/ a Hankó ------ ) . 

~ntal éltal alapitott ''Őrangyal Gyógyszert~r·. 

- 1871 - Q§...Í:.i5~~!l!..!!:.iC!.2D. /San Martin/ /1100 lakos/ !<eller 

Istv~n ~ltal ala~i.tott ''Attila Gyógyszert~1-·''· 

Fürd5szezon alatt Csiktusnédon fiókkal is ren-

clelkezett. 

- 1837 -· Q§.!_ks~~ /Mercurea Ciucului/ /"500 lakos/ 
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szertér" o Későbbi tulajdonosa Gözsy ?,rpéd„ 

''Hazénk Védasszonya Gy6gyszert~r'', tovébbi 

tulajdonos Lőffler Marcal. 

- 1882 - Csikszépviz íSzépv: .. z/ /Sa1,)i.z/ / --- -· lakos/. 

' ''Szcnth6roms~g 8y6gyszertérat'' r·hei.l Friedr-ich 

alapitotta. Tov~bbi tulajdonosok: Theil Fried-

rich /Erben/ örökösei, Teutsch Friedrich, 

Debitzky Mih§ly dr., /Sambach Kiroly gyógyszer-

tórvezet.J/. liaszonélvező: özv. dr·. Debitzky 

Mih{:lyné, bérlő Popovi.cs 'orenc. 

- 1894 - @.:t§.E:.9.:Lóa!_f.zl!:!. /6000 lakos/, "Örangyal Gyógy-

szertér". Voith Mihély 

- 1871 - ~:t§.!'.JlY.é.9..it,ró /Ditró/ /Ditrou/ /75~20 lakos/ 

Istv~n. Idónyfi6!c!cal Borszókfürd6n. Fia 1894-

ben Kolozsvért gyógyszerész, doktori fokozatot 

szerzett. 

- ic 14 - r "'!' /'" ~·„a í /"'?c··r· 1 1 / ""' • ~yergyooe,(99 l~q lj1~·z. r •.. JJ _a.cos ~ 0Zent-

lapitó: Csergi Pap 

Viktor 

- 1827 - G,1erov6szentmikl6s 
-"--~"' { ._, --- /9C.JOC• la kos/ „ 

"\rany ~Jss Gyógyszert3r" ~ \lGpitó: '=r:~nosz 

,, b''" ~ ., Gogcsn, er ..... o: J.Zmae-t örökösök: 

__ __,t'-·. -----------~ö_-,~-' ~·_i<~o~r_· b~t_J ~~~--J~·j_~J~_J_ __ Q? Q _ _? 8 s L -~J r V i k t _o rn é , 

bér16: !<olosvér·y 3~zsef 
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"[·-·iagysr !<ereszt GyógyszertSr" ~ 

Alapit6: Nov~k Istvén, Tulajdonoso!c: L.{zór· fiu-

testvérek, majd Br6sz ~lfonz. 

-· 1830 - Ql:.~9.:Lé.!..§19.1.~ /Tulghes/ /4000 lakos/. "M§tyc\s 
~ 

Kirély Gyógyszertér''. Róth (lbert alapította, 

k~s6bbi bérl6!<: Csemiczky István, Blum ~en6 gyógy-

szerészek. 

~. megye nem teljes adatait a VII. sz. téblézatbon és az 

érintett települések elhelyezését térkép mutatja be. 

Csik megye gy6gyszert~rai 

'---... ~--"--·-·~,,_,~-~--------... --·-----,--~----·--------_,_, ___ _ 
/\z nlapi.tés 

éve 
\ közs ;;g 
neve 

--·-· -·----·---·---·----
1827 

1837 

1871 

:1871 

1882 

1882 

11805 

Gyergyószentmik
I 6s 

Csi.kszereda. 

Csikszentmc\r·ton 

Gyergy6ditr6 

Gyergyótölgyes 

(~s j_kszépviz 

Bor,székfürdő 

Gyergyóalfalu 

C~sikkarcafalva 

gy6gyszertór 
neve 

\;: alapi tó 
9'/Óg}.1sze rész 

neve 
------·------·--------

,\rany Sas 

Fekete Sas f\lov!1k /-\ndor· 

\ttila i<eller Istvsn 

!<orona Szathm~ry Istvón 

f',íétyús l<i r úly :Róth '.lbe rt 

Szenth6roms4g Theil Fr·igyes 

Szathméry Istv~n 

(~ r· 8 n 9'/ B l Voith Mi.hsly 

l!-1ankó ·\ntal 

il 

i 
l 
l 
' • . ,, 

i ~ 
l 

11 
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Csíkszereda 

Gyergyószent
rn iklós 

Métyés l<irély Posta Sándor 

Haztnk Véd- Orbén J§nos 
asszony s 

l<e reszt 

Szenthéromság Csergi Fap 
Viktor 

, ___ , ______________ , _________ ,_' ------,-·-·---

Meg6llapitAsok: Csik megyében is viszonylag kor§n, 

1827~111. 1837-ben létesült két gy6gyszert~r. 

megye két településén, Gyergyószentmiklóson ós 
1 

Csikszeredén Sllitottak fel 2-2 gy6gyszert~ret, e 

többi településen 1-1 gyógyszertér volt. 

- ~ megye gyógyszertéri ellétottséga szerény. 

---!------·---------
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Udvarhely vármegye gy6gyszertfi.r·ai 

( 1 Etéd "'l1 Homor6doklánd s u e,.. A 
rl 1 Parajd e V ~ 
Ó 2Székelykereszt(u: t-'4' _..,..,l 
~ 2 Székelyudvarhely V, 
M 1 Homor6szentm&rton ~ 

,/1 Korond '(.. 
C 1 Olasztelek ~ .,, 
" , 

0 

CSIK es UDVARHELY VM. 

má. HARGITA MEGYE 

Csik Vármesye sy6syszertfirai 

~-- Csiks~~E..~~h.rton 
1 Borszék 

2 Csikszereda 
1-oit~-----

1 --~~g_yQfilf_~]:_u 

~ ----~-":~s:!Y __ ?!?.~-e~ ~mi l~ ~ 9.~ 
1 -~~ergyótöl~__Y_<:~ 

Gyim~:>bü~~ 

Karcfalva 

Kászonaltiz 
Mádl:falva 

\ 

Szárhegy 

1 Szépviz 

1:.-.. „ Tusnádf üc_Qi;) 

Vasl!i.IJ 

5:18 

1. sz" 
1 sz. 
2 sz„ 

'1 sz,, 

1 sz. 

3 sz. 
1 sz,, 

l sz„ 

l sz. 

1 sz„ 

sz. 

·--~---

0 ,... 
e. 

NA 

.~_r:hel:_Y_.:V:.:m::..•::_'-"'---'1::C92o-ig 8 gyógyszertár ,6 helységben. 

Csik vm: 1920-ig 13 gyógyszertár,11 helyen. 

ill 
1 

1 
1 
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C'5 l K SZER E DA 

/Mik6-vár/ 

Az elmult idök talán legkis~ebb 

városa Erdélynek. 

Orbán Balázs igy 
( 

ir r·o:;.,,la: 

"Szereda egy oly gyarl6 kicsiny 

helység,melynél nagyobb s 

városiasb klillemmel bir6 falu 

Csikban akárhány van." 

''111.ooo lat6ssal bir6 vidéknek 
' '"" egyetlen központi városár61 ~ 

' „ szo. „. 

Lakossága:3517 (1910) 

3612 (1941) 

"FEKETE-SAS" gy6gyszertárat 1837-ben Novák Andor alapitott.a / Kossuth L.u. 

kés&bbi tulajdonosa Gözsy Arpád. 

A "Fekete-Sas"gy6gyszertárban gyakornokoskodott Tamás Mihály ( 1899-1900) 

gy6gyszerész (piliscsabai / majd solymári gygyszertár-· tulajdonos). 

További tulajdonosok:Ajvász Jen{majd testvére Ajvász Arpád(1942). 

"HAZANK-V!'.:DASSZONYA"GYóGYSZERTARAT 190 7-ben Orbán János alapi totta
1 ,, 

1 /Apafi
1
utca 3./ bér1& 1 majd tulajdonos (1919-töl)Löffler Marcell. 

__J_-~~---

1 
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''A Székelyföldnek legszebb, legérdekesebb s minden 

te!cintetben leg!citünetb részét kétségtelenül Héromszék 

alkotja 11
• A megyében a vizsgélt i.d6szakban 14 gy6gy-

szertérat é:l tottak fel, ezekb61 egy a mssodik székely 

ezred katonai gyógyszertéra, 2 reéljogu, 11 személyjogu 

gyógyszertér. ~ települések nevének sorrendjében a 

gyógyszertárak a k6vetkez6k voltak: 

- ;'.::ls6cs!:_!:!:!.!!.2.Q. /l<JAS lakos/. 1\z 18'l5·-ben l<ov1ws Ign°\c 

alapitotta Fehérkersszt Gyógyszertér, kés6bb Péduai 

Szt. Antal Gyógyszer•~r néven ujra megnyitotta /1925/ 

- !":l!::..c.2.! /2525 1 a kos/ Magyar l<o rona Gy ógys ze r·t f, ra t 1827-

ben alapitotta Gabrisni ~ózsef. l917-t61 tulajdonos 

nebitzky Mihsly, kés6bb Senchea Oktavian /19ül-t61 

fiókja Nagyajtsn/ 

9 engedély sz~ma: 4395 b~m. Feléllitva 1807-ben Szivi 

~lbert gyógyszerész éltal. 

·- l<ézdivsssrhel:t /5892 lakos/ >z 1780-as években a 

m~sodik székely-ezr·ed-nek van l<atonai gyógyszert~ra, 

az irattérban el6forduló gyógyszerészek valószinLlleg 

itt 8ük6dtek, ''Belceners ~.", l<ov6cs Elek ur~tl 



- l<orona Gyógyszert~Jrat 1784~-ben alapitott_-_: Hr:;r1terus 

.J~nos /t1 lrlterus Johannes Cornelius/ „ _":, k~·~:::div9s3r-

helyi iratt~r adatai szerint 1792 jan. 30. /Közgyü-

lési iratok/: ''Héromszék k6zgyülése megengedi Mill0t-

György pati.kérius kérvényére, hogy l<-Vésérhelyen 

patikét ~llitson fel, de feltehetően f8léllitésra ez 

nem került. l7Q7-ben mük6dik Honter·us Johannes Corne-

lius ''Corana'' patikéja. /tiszti hivatal faszciculus 

VIII/9-Nr. 597/. 

Honterus ~.e. a nagy reformétor lesz~rmazottja szüle-

tett Brassóban l.'67 nov. 2-én. Négy helységben ~lli-

tott fel gy6gyszertérat. El6ször Kézdiv~s,rhelyen, 

ezt eladta vagy 3tadta. 

Nyulas protomedikus ellen6rzi a kézdivés6rhelyi gyógy-

sze1·tsrat is 1807-ben. 

"lSlCJ au::;;.20. l<c;zdiv{1s6rhely. 

kus Li~g Márton a ref .egyh6zhoz tartozó iskolóban van a 

L.ang ~1érton ''nip1o Pest 1804'' 

''Kézdi patilcus Lang ~i~rton meghalt'' 

''1816 IX~27. Minthogy meg·1alt az özvegye 2 hónapra 

FGul J?nost br'?ssói pntikustól k9pott egy ·- _:rucb3nyai 

Sor·sos Ferenc nevü patikus legényt~ 2 hónap utén fenti 

cimet gazdéja Paul visszahivja Brassóba, més szabad 

patikust a Br·assói Tanécs se tal~lt, aki kijöhetett 

volna.'' 
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- ··~étyés Kirély Gyógyszertér". Alapitotta 1843-ban 

::Jancsó ::József gyógyszerész /H9romszéki Levél.tér 6.old./ 

- Kov~szna /R/ Covasna /5431 lakos/ ------ . 
Isteni Gondviselés Gyógyszertér, alapitva: 

1862 /186,:"~/. 

Tulajdonosa 1917-ben t. Ebergényi Gyula k.Barabés 

Ferenc 

- l.::!_aqyajta /R/ !d:t8 /1410 la kos/ 

Remény Gy6gyszert6rat alapitotte 1901-ben Liess 

Alfréd gy6gyszerész. 

lQOl-ig Garot fiókja 

·- Naovborosnv6 /1536 lakos,/: __ w...,:;...,. ____ L..:;;. 

Csillag Gyógyszertér. \lapitott8 1875-ben 

G~lló nénes gyógyszerész, kés6bb: Sambach 

Kéoly a tulajdonoso. 

/8554 lakos/ Magyar !<orona Gyógy-

ben : Bal~zsovich Séndor·né, 

keze lője 8_,, 1 S>zsovich s Sndor „ 

a szentgyö~;f~ levólt1rban adst 
.J 

gyüjteményemben /melléklst/ 
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- Szent Istv€in l<ir-§l\1 Gvór:-_i\1s~~s,rtSr„ \lapitva: 1861-________ ,_ ..... ______ ,__,!;.,,_"""''----...... ---

ben. Enged~ly F6korményszé!ci hat~rozat 1861 dec3 

31-i -12067 sz. alatt ötvös Pél gyógyszerész ja-

véra. /H§r·omszéki Levélt~r· 6.old/~ 

gyógyszertérként, ahov9 Pap Viktor gyógyszerész ha-

tós§gi engedéllyel helyzte ~t a Csikmegyei Békés 

községből, ahol néh1ny évig mUködött. Tovébbi tu-

:njdonosa Csutak Istvón gyógyszerész volt. 

Uzon /R/ Uzun /1800 lakos/ ''Remény Gyógyszert~r 

,:„lapi.tvs 11307-ben, F3ai~· !-~-!~s Ferenc 9')'Ógyszer·8sz S1tal, 

]_CJ.7-ben kezeJJ5: Győri 1Ulm3n. 

/5300 lekos/ "Mikes Gyógyszr;,-t9r", 

melyet a;api.tott l~S~-ben Benedek ílezs6 gyógyszerész, 

később tulajdonosa: fdém Miklós gy6gyszerész. 

A megye gyógyszer'::srai irl6rendi kialakulés~t és 

adatait a VIII. sz. téblézat mutatja be. Fotó!<ópiéban 

mellékelem a hatóség 1784.évi 1020 jelO végzéSét. 
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_l::!..i:::,Q.'.!!.§. z 6 l:.._~g_y_~_gy2_UY.,g~!:. t ,\ r a ::._ 172_1-1 C) ~Q.-

1 

\'I-- ~b 1 ' t 1 "L~ t-c·, .a.~lZ:D~ 

' ' ·-:-'-·-+---------------------i ______ ....,.___,,_ _____ ~-----------. --„------------.~ 
. f'vJ . :1elysóg neve ' Gyógyszert~r neve • .·\lap:Ltó , - ____ .,.,)_____ -~---------------------------~---„ ... ___________ _.: 

-~ r: . („, • •• ~ J. .,,.. • ; ' l/: 1 ... -)epsiszentg)1org'>' i'·iagyar _ 1,.orona Gyogyszert3r Isn1eretle11 ~( 

l~!EJO-as !<ézdtv;~sf1x~hel~/ · fC:;::.itonaJ. Gyógyszert~Jr ; - ~ 

ö\1sk 2 ... székel\.! ezred 

l~?rj 1~ i<··;zclj~\'~--~s{:rhol'/ !<orona, rnrijd f·1ogy,:::ir !---lonterus 0~!;iiOS 
Korona Gyóg~·szertér 

ltr~'.7 

lf.J/'.J°'.1 

18.Cil 

1:::i0::.'2 
,. 1nr.:;:&? 

;. 10·7·~, 

ll:Jc.G 

18 

Fl-n rr"it 

!(é;:::rr i vcJs 3 rhe ly 

Sepsiszentgy61-gy 

r<o1.1/'.szna 

f~Agyborosny6 

8sreck 

Uzon 

í'1agyRr l<oron.=1 G•;ógyszert~1r 

Méty~s Kir~ly Gyógyszert~r 

szent Istvén !<ir6ly Gyógy
szert ~r 

Isteni b-')'·r'visolés G~/ógy
szert§r 

Csillag Gyógyszertér 

Várlsnya Gyógyszertér 

Rem6ny Gyógyszert6r 

Ismeretlen 

.Jancsó JÓ7sef 

fJt vös F){i l 

Isrne1~etl<~1n 

13alló n<:'.~nes 

é);':J.V:t 1 1be rt 

F3r1 r,~'lb:Js Ferenc 

:-:::~!ir1on ~íikss r;,1óg_ \1szcrt ár !Jonedek !~1t3zső ! 
: ., 1 „ 1 

(. ls·-~1 !S -\lsócsern{1ton '. Fehé1~kereszt G\;óg,1szert:!ir „ i<'..ov:lcs Ian{~c 1 

' 18r·iv~. 

' 1 j . ~ y ! "' - ! 
11'-'0íl. t!CJgynjta ) Reminy Gyt"',''>Ze:-t'lr ! Liets ;\lfród i 

11:1 1J \ S8psiszentgyö1-0y / Szent Gyiirqy 8yógyszert3r j flap Viktor / 
-----„-----------~---------.......,.__-~~~-------~--- ---------~„--_. _____ ,_„_, __ ...,!, 
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~z els6 gyógyszertérat kor~n, a 18. szézadban 176].-

ben Allitott~~ fel. 

bg:1edül ~)epsiszentgyörgyön a12pi.tottak 3 gyóg'}1szer-

t~r·at, hérom !cülönb6z6 sz~zadban, 1761, 1061, 1013, 

ami k6zelit6leg egyenletes fejlődésre enged k6vetkez-

tetni. 

- Kézdivés&rhelyen al2pitottak 2 gy6gyszerttrat 1784, 

- ~ tovébbi 9 település, község 1-1 gyógyszert~rral 

rendelkezett 

A megye gyógyszert~ri ellótotts~ga kedvezőbb a viza-

gólt e16z6 két megye ellétottség~q~l. 

························------
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".,; t, 

1 
1 

1 
' 



.-ez 1020-as '3Zt.mu, l78L1-„ febr ~ 24-i. keltezésü
1 

Brassó Magistratuséhoz szóló kör·m~nyzói rendelet 

mSsolata. 

Johann Bel<er·esnek, a Kézdivésérhelyt patilca föl-

éllitéséra engedélyt kér6 gyógyszerésznek: abban az 

esetben, ha a Héromszék helység tébléja utjén, a mó-

sodik szélcely regiment ezredese, Von Mayershei.m b~ró 

ur éltal e t§rgyban ki2dott rendelet értelmében, a 

katonas~g és Hémomszék helység tébléja nem ellenzi, 

hogy e patikét fölállitsa, tov(;bb<i ha m0ga a neve%:ett 

gyógyszerész a patika emeléséhez szükséges lakhelyröl 

és alkalmatosségokr·ól a hatér6rség t~mogatésa nélkül 

J 1 1 . 1, í .. ··r e 1 ' 6 , l"" . goncos<ocni <spes, a .nra.y. <orrrhnyz s3g e .oir1a 

uras~gtoknak, hogy a mondott Bekeres navü kérelmezőt 

utasitsék arra, hogy céljai elér·±ae végett, tovébbi 

probléméivsl /?/ forduljon Héromszék helység t~bléj~-

hoz és von Meyersheim béró ezredes urhoz, ha pedig a 

patikéja mér fölépült, vizsg~lat célj~ból, élljon az 

orvosi 14togat~s rendelkezésére. 

Hivatalomn41 fogva tanusitom, hogy e jelen méso-

lat a l~orm6nyz6ségi levélt~rban föllelhet6vel össze-

vetvén avval mindenben egyezőnek taléltatott. Kolozsvér, 

1853. 1„18. 
ívlike SSindor 

Levéltér·i jegyz6 
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st0tisztikai 

; vizsgált területen és id6szakban a gyógyszertérak 

széménak alakul~sa, a gy6gyszerell~tó h~ló~:at fejl5dé-

se a IX. t~bl.ézatban 6sszesitett statisztikai képet 

\ téblézat szémszerü adatait grafi!cusan vonaldis~-

rammal ~brázoltsm. 

·\ I)(„ sz„ t~:blázat és e 8„ sz„ ~bre adatai E.lzt 

mutatjék, hogy a gyógyszertér alapit~sok széma a l~. és 

17„ sz~zadban a gy6gyszerász3t 1512. évi megjelenését, 

illet6leg a 18. században a lassu kezdeti fejl6dését 

i.gazolja. szül«J\gletnek megfelelő jelentősebb fe.jlő-

tlés cs.r:,)k 8 19. és 20. s~~12adban i.ndult és valósult meg, 

melyet az I. Vilégh§boró minden bizonnyal lassitott. 

Az egy évtizedre eső gyógyszert§ralapit~sok mutató-

szémét csal< a két utolsó periódusra l.ehet reélisan fi-

gyelembe venni. ' s zs: mi tott mutatószsm 1801-1900 peri.ó-

dus vonatkoz~séban: 

5.5 gyógyszertér /10 év. 

-'-------
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-~-::'..:!=.~9.i.:1!._~SL:i.?_~.9.~-2..!.~!2:.2..:f!:..~~~.~-~<la!_§..!~§..~2.~2.2'.~l1 a ~!:!.l i t :!.§_~ 

IX. t ·'1bls1zat 

Vizsg0lt egységek ·e,. fel~illitott 0i''ÓD\JSzert .:'irDk rnegoszl{1Sé'::l ; 
--------·----------·--„~-~------------L,:,;;,.;J..i-,.;_ __ , ____ ..__~ --·-"'"-~--~-...... -~--------·' 

1 :s lli. -1(")()(} 1501-1700 1701-lDOO lfJ(J 1-1(_~1()(') ic~ol-1020 tJsszesen 
------·---~---------~-----------.........;..~------··~--·----------~--------------~--~--........ ------·---·----......,-----

rassó V(1ros 

Barc2s6g !c6zsáqet 

'Udv;Jrhelv megy,.o 

(~~~ik merJYG 

1 2 ') 

' ·' 

<'!. ~?. 11 

í_') 12 

7 8 

l r· ,,) :) 1 

,l„·l!:iromszr~;k m01gyo - - ~~- * [~ ~: 1 

- ' . :1 ' __ .._~------ .... ,~,_, __ , ____ , ____ ,..__,_, __ ~~-------------·-. ---·--~......,~··-~-· ---· -------·~-~ ..... ·---~-----·-·-·"4·-------· 
~Dsezesen 1 '') r::. ., -;. ;) 

.,) .J 11 57 

-----------+-·----------~-f-.----~-----~---------...... ---·---------------tt---------i 
01 1 J. ö 7 e t'I 2 .- e e:. ln n !I ) (1() / 0 -::>an , .o , ._;.o "":J. _ ()0„(J , _ c:i.o ! _„ „ , 
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iMutatószóm~ ! ' i · · 1
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I~ la ~~~:~~-~~--l _____ , _________________ l ____________ J _________ J ________ ,_ll. ______ L 
* r.1le'.)18Q''Zés ~ .'\ kiffiutat~1s <:J kézidV6s3rhelyi músodik székely ezred katon;::.ti gy6gyszerft{1r{1t 
-~-~--- . ' . 
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A oyógyszertérak sz~m§nak növekedése id6 függvónyóben 

1 
GY~G ys z< i<TAf2.AK 

sz:ÁM>"\ 

1512-1~20 között. 

"l ·-·----·--·-·-·--·--·--·-· 

"'Jo, 

.~. 

,2o,' 

·-· --· ·-· - - ·- -- -·· - ·- ·-

/f8oo ALL--P{íA~ 
~VEI 
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Erdélyben az első dokument3lt gy::::gyszert81= 1: 

elején a berliniekkel nagyjából egy időben /1438/ léte-

sültek. 

Ezt megel6z6en - a XIc és XII. században - szerzetesek és 

a behivott lovagrendek folyta~'·k gyógyszerészeti tevé-

kenysóget. 

í:,z első erdélyi gyógyszert s rak közl!l '·1gemlitendők: 

az 1494-ben alapitott szebeni., az 151~. évi brassóif az 

1516. évi besztercei és az 1572. évi kolozsvéri gyógyszer-

t~r. Ezek eredetileg a vérosok tulajdon§ban voltak, gy6gy-

szer·észeiket pedig a véroso!c al!calmaztél<e g)tógysze re ken 

kivül rendszerint més cikkeket is forgalmaztalc /bor, cukor, 

Oyer·tvg oecse'•v1·~sz a•,·'11./ •. ~ o.yo'g\•szer·l<'s?le~r·r•l J"o'] . ...; ,e•, r ~ e~ ·-r '"' - ~ . ~ - - J -

téjékozódhatunk a fenrmarad~ 1576. évi kolozsv~ri leltér-

ból, amely 172 különböz6 gyógyszert sor·ol fel: ezek közül 

több ma is haszn~latos /pl. Lignum aloea, Liquiritia, 

CJJ.eum menthae stb.,/„ \ vérosi. gyógyszerészek a \1érosi 

fiz~~L1~ felu·~n,1e1~~~ ~1~t~ -·~.11.tR. 1,•,. --~''.a . dl -~~~e~-- - ~ 

A városi gyógyszert6ral<on kivül. magsn /1689 Brassó/ 

és szerzetes rendi gy6gyszertérakat is alapitottak. -~z 

utóbbiak közül megemlithet6 a kolozsvéri jezsuita /1732-



Hosszabb-rövidebb időre külföldről is jöttek főleo 
Q 

német és olasz jól képzett gyógyszerészek Erdélyben, 

akik nagyban hozzéjérultak a gy6gyszerellét6s fejlesz-

téséhez. Az erdélyi gyógyszerészeket kezdetben magén-

gyógyszerészek képezték ki a gyógyszertérakban. 18 7 8-

1 

ben pedig a kol.ozsv~ri Ferencz József Tudoményegyeta-

men or·vosi és gyóg~1szerészi képzés i.s meg!.:e;~_dö00tt. 

EgyideiLl'eg megindult a gy6gyszerészdoktor képzés is. 

A vizsgélt id6szakban 66-an promovéltak mint gyógy-

szerészdoktorok /doctor pharmsciae/. Adataikat a disz-

szertéci6 bemutatja. 

Sz6mos erdélyi gyógyszerész viszont külföldön 

/pl. Bécsben, Gr~zban/ szerzett magiszteri oklevelet 

/magister pharmaciae/. 

- Szemléltető éttekintést nyujt Erdély gyógyszerészeté-

r61 Nyulas Ferenc f6orvos /Protomedicus/ /1758-1808/ 

"Genen'lli.s apothecarium visit~cio" cimll jelentése. /\z 

1807. évi éltalénos ellen6rzós eorén Erdély 43 gyógyszer-

té;·sban 105 gyógyszerészt talslt. \ gyógyszert<.frak tul-

nyo~ó többsége megfelelt az el6ir~soknak. Szómos gyógy-

szert6rnak jól felszerelt laboratóriuma és szakkönyv-

t éra is volt. 

- Nyulas főorvos . 1 . . , b . 1 , , 
1e_en~ese en szoraa. mazta a a•yoovszere-
·~ ._, ._,, .:;;. ' 

ezek képzésének tovébbfejlesztését és s gyógynövények 

-f-------··-~~~_al.wo~~J?b megismerés __ ~ __ ! ___ is __ . Tö_q_q E;r_cl_ély __ i gy_,ág __ yp_z_e_r·ész 
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hires botanikus volt, A gy6gynövényekr61 kézi!cönyve-

ket cllitottak össze. 

- Més gyógyszerészek szakképzett kémi!<usok voltak és 

gyógyvizeket is elemez~ek: péld~ul a kolozsv~ri szór-

maz~su Kónya S§muel /1845-~340/~ 

~z erdélyi gyógyszerészek közül többen külföldön is te-

vékeny~edtek és m6s szal<terUletekan is maradandó ered-

mén~1 3ket értek el: pl. Meissner /1778-1864/,, Honigber-

ger /1795-1369/ és Binder /1824-1875/. 

Kolozsvéri Tudoményegyetem 

gyógyszerész és gyógyszerészdoktor képzés megindulé-

s~val több olyan erdélyi gyógyszerész és néh~ny orvos 

szerzett tudoményos munk~ss~g~val orsz~gos vagy nem-

zetközi elismerdst és hirnevet. ~ legnevesebbek élet-

rajzi adatait és gy6gyszerészdoktori értekezések ada-

tait összefoglaltam. 

- Brassó v~ros gyógyszerészete nemcsak erdélyi, de 

vil~gviszonyletban is korán nagyon fejlett volt, Fenn-

~en v6s•rolt Budéról gyógyszereket, 1530-tól pedig a 

v~rosi elszémolésokban rendszeresen szerepelnek a gyógy-

szerek költségei. 1520 és 1571 között legelé~b 17 ott 

gyakorló ov ÓO\IS ze rész ..,,, ~ ~' neve ismeretes, akik s vérostól 

fize~ést is élveztek. 

;z 1589. évi nagy • ;;- ' j F • f f 

~uzveszKor 2 vsrosi gyogyszertsr 

t é rat. 
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Brassóban 1590 6s 1720 között 3 olyan gyógyszert3r 

létesült, amelyek az els6 vilóghóboru végéig müködtek, 

Jellemzö a vóros szociólis viszonyaira, hogy a szegé-

nyek 1770-ig ingyen kaptók a gyógyszereket, később pe-

dig 33 ;!6-os engedménnyel. 

1890-ben a vérosban 9 gyógyszertér müködött, ezek 

egyenként 3300 lakost lóttak el gyógyszerrel /szemben 

Udvarhely megyével, ahol ez a szém 15522 volt/. 

~ Barcas~gban - Brassó kedvez5 hat~sé1·a - a gyógy-

szerészet szintén nagyon fejlett volt: 12 lcözsógben 

alapitottak gyógyszertefiralrn", de csak a 19. sz3zadban; 

Csernétfaluban példéul 1858 óta möködött gyógyszert4r, 

1867 és 1877 között pedig további nógy faluban alapi-

tottak gyógyszertérat. 

- Udvarhely megyében lényegesen kedvezőtlenebb e hely-

zet: összesen nyolc gyógyszertér létesült, de ezel< kö-

zül egyet mér a 18~ szézaJban, 1782-bon alapito~~~~ 

z5 a m6r emlitett 155~2 lal<os/gyó0~1szert~r viszon~,sz6m. 

- Csi.k rneg·yében sem kedvez6bb a QVÓQ',1szertéral< helv-
....,' ~ ' 

Let:e: mincossze 

-



a lS. szézadban, 1827-ben Gyer·gyószentmi.l<l6son, és 

1837-ben Csilcszered1n 3lapitottak. ,\ 20. szózadra 

tovébbi h~rom al~pités esik. -~ lakosság gyógyszer-

elétbttséga az Udvarhely megyeihez hasonló lehetett. 

Háromszék megyében mér a XVIII~ sz~ m~sodik felé-

ben létesült két gy6g)lSZertSr·, 1751·-ben Sepsi.szent-

ayöravön és 1734-ben Kózdivésérhelven, ezeket méo _, ,__,; . '-' 

tovébbi 11 követte, a la. és 20. ' " sz~;' za C10a n, 

elétotts6g viszonylag kedvez6bb. 

' ' ·1 • ' 1 t . . 1 • ' ' 1 1 ' gyogyszerter::_ap1t990( s at1szt1~a1 erte<e_ese 

sor'n rneg~llnpitottam, hogy n gyógyszerészet megje-

lenése a 15. és 17. sz~z1idra, lassu kezdeti f0jl6dése 

a lG. sz~zadr·a, a jelen~5sebb mér·tékü fejl6dés a 19. 

és 20. szézadban valósult :.·.eg. /\ folyamat a vizsgo\lt 

kore~akban a fenti h6rom szakaszra bontható. Munkém 

sorén a vizsg~lt területen összesen 57 gy6gyszart~r 

fellelhető adatait összegeztem és értékeltem • 

. ~ vizsgélat és értékelés kapcsén alkalmaztam az 

egy évtizedre /10 év/ es6 gy69yszert6r2l2pit~si ~ut~-

t6sz~mot. ~ mutatósz~m 1801 és 1900 között /ln.sz./: 

n ' ' /'n ' 340 gyogyszertsr i0 ev, az l90l-1S20 évek vonat!<ozé-

s~ban: 5.5 gyógyszertér/10 

-
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- Erdély gyógyszerészete az ~ltalam vizsg~lt idBszak-

ban nemzetközi viszonylatban is viszon-1lag fejlett 

volt: különösen Brassóban és a Barcas§gban kedvezőel, 

a gyógyszerell~tési viszonyo!c, és a betegek szoci~lis 

helyzetét is figyelembe vették, a gyógyszert§-ek je-

ler~tts érengedrnényt adtak~ 

- ~z erdélyi gyógyszerésze!< jelentős része jól k:pzett 

és sokoldalu szakember volt: gyógyfüveket dolgoztak ós 

haszn6ltak fel ós laboratóriumokat üzemeltettek, to-

vébbé kell6 szakértelemmel gyógyvizeket elemeztek, 

többen külf6lr!6n is megbecsülést szereztek. ~elent6s 

az egyetemi gyógyszer·ész és orvos oktatók száma, akik 

!<o~ozsvárott és egyéb magyar. vagy külföldi egyete~e-

' l<en jelent6s eredmónye!cet és tisztsó0eket ér·tefc e~.~ 

s~al<irodalo1n hi.ényoss~gait, s ezzel bemutatni az '' e re.: e-

lyi gyógyszerószeti ós ~ltal~nos kultura eredményeit 

a vizsgélt idCszel< an~ So!( részlet vonatkoz~s4ban nem 

~-ehetett az aclato!< teljessógét biztositani, mivel Q 

h01.)'Í levÁlt{ir'J~'., i.ntézmények feJkeresc~'sérpe ne!Tl \tolt 

lehet6s6gem~ !1i{nyz6 a~lato:< p6tl~s~t tervbe vettem, 

s kutattsaimat tovébbi erdélyi megyék területére is 

szeretném kiterjeszteni~ 
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I. \ szerzetesek ~1ltal slapitott első gyógyszerts~r~ek 

II. ·\ g·yógyazer·észc~oktot~i értekezések jegyz:éke 

III~ .-,;6gyszer6szclol<tor·i értekezése!c statisztikai vize-

IV. Brassói gy6gysztr~érak 1512-1920 

V. Barcasógi gyógyszerttrak 1058-1920 

VI. Udvar·hely megye gyógyszert6rai 1782-1~20 

VII. Csik megye gy6gyszertérai lG27-l920 

VIII. 11éromszék megye gyógyszertárai 1761-1920 

IX. vizsgólt egysége!c statisztikai adat2ina:< össze-

hasonl~ct'osa 

1./ Brcssó vs:rosj" gyógyszerLh 1512-168': képe és 

2./ Barcasógi térképv~zlat 
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bemutatss~ 
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'" / \__; . r~, o' rp1s ~e r-r f . ..--;.::;-\ .... J i ;::-_; } L „_ ~ _, l --• •' 

l512-lS2C 

szSm§nak növekedési vonaldiagramja 
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K6szönetnyilv~nit~s 

!<6sz6netemet fejezem lci a Semmelweis Orvostudoményi 

Egyetem Gyógyszerésztt1rlom~nyi Kar·a Doktor·~l~si Bizott-

ség~nal<, hogy jelentkezésemet és tómjmat elfog~~ta éz 

egyetemi 1 1 ' • LIO;(l:OrJ_ fokozat rne gs ze rzés éhez „ 

Kösz6n6m dr. Zalai l<ér·oly int6zetvezet6 egyete11i 

tanér urnalc, hogy hasznos tan~csRival és kri.tikai 

észrevételei.vel hozz~jérult tém~m l'idolc:oz~séhoz es 

!)e fe .~ Gxz3s6hez „ 

'··" • r „ , \ íllf(J.OS; 
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fel~llittsa és ellan6r·zése 1820-ia 
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Gy6gyszertárak vizsgálata 1779-töl 1795-ig 
. / 

valamint a gy6gyszertárak felállitás illetve 
ellenörzése 1820-ig. ---
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F()GGEL.É!< .TI. 

Az erdélyi gy6gyszert~rak reéljogénak elismerése 

1855·-1860 ':ö::ött. 

/Az eredeti ''F,252. abszolutizmuskori erdélyi közig. 

levélt~r r1ilitar-unci civilgouvernement statthelterei 

in Siebenbürgen''/ kicsinyitett fénymfsolatéval /~ero~/ 



A. 

Az erdélyi gy6gyszertárak reál jogának elismerése. 

A gy6gyszertári jogok minemüségére nézve eleinte megkülönböztetés 

nem történt, egyformán magántulajdonnak minösitették, minélfogva 

a gy6gyszertárak szabad adás-vevés tárgyát k~pezték. 

Az absolut uralom az 1850-es években az erdélyi gy6gyszertárakat 

sem hagyta érintetlenül. Osztrák mintára Új rendet hozott be és 

különösen a gy6gyszertári jogositványok szabályozásával igyekezett 

a szerzett jogokat biztositani, a jövö.re nézve pedig a jogok ado-

mányozása körüli eljárást meghatározni. 

Ezen idöböl a legnagyobb fontossággal bir az akkor fennállott 

gy6gyszertárak igazolására s ennek alapján a reáljogok elismerésé·-· 

re vonatkoz6 rendelkezés. 

Az ötvenes években ugyanis mindazokat a gy6gyszertárakat igazol

ták mint reáljogu gy6gyszertárakat, melyekröl kitUnt, hogy a ki

tüzött határidöt megelözöleg tényleg fennállottak, tekintet nél

kUl arra, hogy mi volt a felállitás jogalapja. 

Az igazolási eljárás alapját a felségnek két elhatározása képezte. 

Az elsö legfelsöbb elhatározás alapján a cs. kir. bécsi kereske-

delmi minisztárium az 1853. évi augusztus 20-án 5490. szám alatt 

kelt rendeletével közhirré tette, hogy azok a gy6gyszer tárak, me·-· 

lyek az 1799-ik évet megelözö idöben állittattak fel és az6ta 

szakadatlanul magánjogi cimen ruháztattak át, feltétlenül reáljo-

1 guaknak fognak elismertetni, ellenben az 1799-ik év után keletke-

1 zett gy6gyszertárak közül cs)éak azokt1aK fog a reáljog megadatni, 

[ melyekröl beigazoltatik, hogy a felállitás engedélyezésénél a 

J_ _____ r_e_á_l_-_i.parral jár6 magánjogi szabad rendelkezés kifejezetten mega-

1 

datott. Ennek folytán felhivattak a gy6gyszerészek, hogy a reál-

,.,1 



B. 

jogosultságot két éven belül igazolják az illetö megistratus 

vagy politikai járási hat6ság elött, ut6bbiaknak pedig köteles

ségévé tétetett, hogy a befoly6 kérvényeket átvizsgálják és fel

világosit6 jelentéseikkel a cs. kir. helytart6ságnak terjesszék 

elö. A két év eltelte után többé igazolások nem fogactatnak el. 

Az igazolt reáljogok az illetö elsöfoku iparhat6ságnál vezetendö 

elöjegyzési könyvbe beiktatand6k. Azon célb61, hogy reáljogű 

gy6gyszertáraknál értékemelések (Preissteigerungen) megakadályoz

tassanak, az igazolási eljárás befejezése után minden reáljognál 

annak normál értl<:e fog kipuhatoltatni, melyen felül a jogot el

adni nem szabad. 
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e. 

Az erdélyi gy6gyszertárak reál jogának el ismerése 

vármegye, város, név és dátum szerint. 

(1855-1860) 

1. Brass6 kerület Brass6 
Kronstadt 

2. -"- _n_ 

3. -"-· -"- -"-
4. -"- ti -~-

5. Beszterce Sz.Regin Szászrégen 

6. Kolozs Thorda Torda 

7. Szeben Elisabethstadt Erzst•F~i 

B. _u_ 

9. ·-"-

10. -"-

Hermannstadt 

Grofl-Schenk 

Hermannstadt 

Nagyszeben 

Nagysink 

Nagyszeben 

11. Beszterce Bistritz Beszterce 

12. Szeben Hermannstadt Nagyszeben 

13. -"- Mühlbach Szászs,ebes 

14. Enyed Verespatak Verespatak 
Karlsburg 

15. Szeben Hermannstadt Nagyszeben 

16. Enyed Blasendorf Balázsfalva 

Jekel Frigyes 1855.nov.30. 

Stenner+Schnell 1856.márc.20. 

Miller J6zsef 1856.ápr.3. 

Hornung Károly 1856.jul.4. 

Friedrich 

Velis Sámuel 

Soos Károly 

Zicely J6zsef 

Binder Mihály 

Kayser Gusztáv 

Mauksch Tobiás 

Molnár Judith 

·1856.dec.22. 

1857 .máj .15. 

1857.máj.17. 

18 58. jan. 7. 

1858.jan. 7. 

1858.jan. 7. 

1858.jan.24. 

1858. j un .8. 

Binder Friedrich 1858.máj.12. 

Victoris J6zsef 1859.máj .12. 

Conrad v.stuttenheim 
Friderika 1859.okt.6. 

Schifsel Elisabeth 1859.okt.30. 

17. Szilágy-Somly6 Szilágysomly6 Hoffmann J6zsef 1859.nov.28 

18.K Kolozs Klausenburg Kolozsvár Streicher Mihály 186o.febr.24 

19. Enyed Karlsburg Nagyenyed Roth Mihály 1860. j ul .18 

2o. Marosvásárhely Dicsöszentmárton N •• 
Mihály 186o.aug.23. 

21. Szeben Hel tau Nagydiszn6d Binder Frigyes 186o.aug.23. 

22. Szeben Birthalm Beret halom Jikeli János 186o.aug.23. 

23. Szeben Agnetheln Sz.!l.gota Kaufmann Frigyes 186o.aug.23. 

2-4.--Sz-ék-el-y-fü'lv-ar-fl~Székelykeresztur ·Binder Márt<Yn 1800.aug .23. 

25. Beszterce Tekendorf Teke Weber Frigyes "1860.aug.23. 

Magyar Országos Levéltár :F.262 
Abszolutizmuskori erdélyi közig. 
vegyes iratok. 



Bp.I„Bécsikapu Iér 4„ 

Magyar Országos Levéltár 

Milit.3.r und Civil-Gouvernement 

Statthal terei in .Siebenb.ürgen 

„ 262 „ E:í::!\LGEWEf\L'.J'.: :ifl 5 5--60 

( Heál j ógu gyógyszer tárak el ismerése) / 

közig.. 1 
(vegyes iratok) Levél tár 

Abszolutizuskori erdélyi 



: ·~r· 1 · Kre1s · 

! i. ' ' 

urt 

J ,, 

i/ 
,, j 

.. • .,J.,,f' 

~:;_p 
r-,-~--t"----~ -"--J~-:-::-------·-=··~.:..__:....-+---'------'--1--·-·-----

,· ,.. J ,. ·; ~ & __ ~ Jt! .}/,..,,~ 

/-f'i!O. 
-1;: r.; 2 .t7' '! l 

. . '. . -:(}'·~~--: ,/ .. ;J, ,?~ 
-~ .. ....:.:. "'~~:-~ ~. 

~-~~- 3Mtb 
. ·.···~~ 

e! . 

i-,----+-
- --+--.,-.:.._ __ _... __ ---

-2.& Az ""-r,Z 

tid ( „ 

i ; 
1 ,.t, :: ~ 
1 .• .: 

i 
1 

j ' 
1 

'. 

' f 

p/7j .. dfj. 

' ,';// (.-7 / .. J .. 
(Ifi{. 

ll;) /S/';' 
? 4 .. 11 

·-'----1--------

t~, rtt 
2&~Jf 
:-!il~ 

----!---·------·. 



i 
/ .· ' 

··•· • ' •. : -·-,......._ __ -r----""' . .,.., ----~.--r:...-:-:-.---;---:---·-·-
i 

1 
,~„ 

'.) 

l 

J 
';/„ 

" u/ ' 
i /i, 1 '.i 
' l ~~h: 

~ _.l.· { 

1 
f 
1 
" ' i 

.) 

,• 

' ~:„ -- 1 '('. 1----+~----+-----~-----t~~----t----·"' .. 
'~; ' 

,: 



„. ,, . 
' . ... 

1:' T . - . ; 

1 1 ' \'· . .. 1 
/ 

; . 
' ' 

i .---· 

·' 
. -- I< 

' 
,, 

gal«?w _,;,,,,J' ~ ' '/, i ! 

1 ~,_ 14t:~ 
; 1/Jl , -· , 

' : i Ílr1 ,: 
! "'"' ~· '1 
' . 'í ' 

l 
.. 
~ma ~ 

,0;.. " Yt;1u th..h ~~MfJ~,jJ ~4 

1 
t '---

1 - Y' 
'· 

. 

'"'"" 
._ ___ 

l - - . .f 
'· ' 
' ' ,g;_/!Zfb'. r 1 .. -(§/-4itJ 

1 ~u:;;; -:j/M~cf ~ri~ 
',u/.> ; 

. 1& 
-/~dl e~ ;Jff!j';f ' 

1 
; 

' ' ' 
.. 

' ' ' 

.1 
. ! ---··-

~- - --~-----

1·4· ' 
. ' . w-/~ ,_!,/ (!3/i;J s . 

1 

·.·,. ~ ~;,,h éfri-L- \ . 

0 #~ ":""4~ ~~-~ 
•• 

~ ~-f~ 
' ' 

' ' 

' 
-

' -· - ·--
' ft . //{~~ rf ···~~: ; 

/~-ce~ .... -. 
~ 

' . 
, 

~ 
g_ ·./„ /J 

··~ q!Ji; ,y,-d~ 
' 

? &-( 
. ' ( 

' .. ---
-- -· 

\ '1 

?;: ',:-fr?y~=? J. /,f,JtP,z/tty. 
./t2,1~' !Jf1r"',,.,..· ~ :;1#/h/. I ;'1'...Jt .. /$i ·- ' 

-/(%-«dv); ~ 

:„·. . 
---·-

1 -- -
1 ' ' ' ' .p·o/,„.,,,--(:' 

;7 !f 11/f:'J i 
<t#'ú.H Á,";;1,;' 

, 
' -~ -

. ./la.„.„~ „ 
~7~,,L~ 1 

k0(~ ,//;' ; .,11,,.,z,1.,, 4-c.-' ~ '' ~,-··t!M .. 
, 

?'/r't/'-"r 

1 
-----

---- i 

·. 

/r:,.~:)f 
i 

;Vt--r -f?'t t% ~ ' 

-4~-/--- _,J·'7 1 
!/ ;J<t/ ,,#ér.,-,/ /P'--'t' A,:,,:;J1.,,,_,, '! .. 

-
. ' 

,.-, 
' - ·...:...~ -- :;;;,;;';tf 411' ;;;ijda,/ 

zt P; .M-- 0l1;~"'4'~ ;--d 

?;,Lé~' 
_,p..., 

. 
\ 

-·· 

2;; .,,;-:; ';f-:'J,.f,,/e„~ g 4á-/1-< 
/, „„ ,_9[;; Y;, 

~{I 

11 ' I ~~~..,,,,,njf 
_.J 1 .. 



.· 

Dc.tu«; 1..:c,C: ::.. 3- ''-i 
:~e:::- . 

Sn-tsch.eiCuns;: [ 

;~~~~e~~=nsc:.e{t \ 

1 
' 

natione Hungarus Szegediensis qui a Pharmaoopaeo Magnovara
diensi Joanne Stracho in Tyrocinium legitime susceptus eodem 
trienniv.m e:xegit. Ob frequentiores in hocce loco passus i.n
firmitatis netimum Tyrocinii Annu, apud me laudabili cum 
profectu terminaverit, quo absolutio sibi tantum scientiae 
et e:xperientiae comparavit quae eum imquem dexterum Artis 



FÚG&Et.!?1<' I J I . 

Az erdélyi. gyógyszerészképzés fejlődésének története 
szempontjáb6L fölötte értékes dokumentumok a ]i.hejnisch-féle 
1767-ben és a Velits-féle 1776-ban kiállitott gyógyszerész-
segédi képesitő oklevelek. Ez időben ugyanis a rendezetlen 
állapotok és hiányos törvényeink folytán, hogy valaki gyógy
szertártulajdonos vagy gondnok lehessen elegendő volt, ha a 
gyakornoki absolutoriumot elnyerte. Ilyen képesitésnek volt 
a birtokában Rhejnits János, akit lilüller Ferenc aradi gyógy
szerész t!;bsolvált 1767-ben. Ilyen képesi.téssel jutott 1776-
ban Velits Sámuel a tordai gyógyszertár jogositványhoz. 

A Rhejnisch-f éle pergamentre irott absolutorium hossza 
48, szélessége 29 cm, nagyságú lapot képez. A szöveg egy
szerű kettős piros 37Xl8 nagyságú keretbe van foglalva. Az 
<11.Eg®" és a "Pharmacopaeus" "Joane Strachs" szavak vörös szin
ben iródtak. A "Franciscus Müller" továbbá "Joannes Nepumu
cenus Rhejnisch", valami.nt "Ivanem Nepumucenum Rhejnisch" 
nevek aranyozottan vannak irva. Az absolutorium alsó részén 
a keltezés és aláirás között egy' cmt' átmérőjű köralakú pi.ros 
koszorú van rajzolva, ettől jobbra 5-águ zárt korol!lával éke
sitett cimerlapon, ágaskodó oroszlán jobbjában egy mozsár
Utővel alatta mozaárral képezi a képet, mely spanyol viaaz~
ba van nyomva. 

Az abaolutorium szövege a következő: x 

"Ego Franciscus .Müller Pharmacopaeua .Aradiensi.s proemissa 
mea Lecturis, legique auditoris benevolentia hiace fidem 
faci.o, quod exhibitor harum Joanes Nepomucenua Rhejnisch 
natione Hungarus Szegediensis qui a Pharmaoopaeo Magnovara
diensi Joanne Stracho ín Tyrocinium legitime susceptua eodem 
trienniillll exegit. Ob frequentiores in hocce loco passus i.n
firmi.tatia netimum Tyrocinii Annu, apud me laudabili cum 
profectu terminaverit, quo absolutio sibi tantum acientiae 
et experientiae comparavit quae eum :imquem dexterum Arti.a 

3 
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hu.ius peritum ubique Locorum commendare valeant. Cum vero 
P.rofectua pro adipi.scendo majori .i n Arte sua progreasu etiam 
alia Loca invisere ac aliorum hoLJ'~tl)rum moribus asvescere 
intendat. Meque pro :ilÍlpertiendis Eidem Testimonialibus Litte
ris humil.lime ac debite requisiverit. Ego justis eiua conati
bus adveraari vero eos poti.ua promoveri cupiena Eundem Joanem 
Nepomucenum Rhejanisch omnubus ac singuli praecipue autem 
Artis Pharmaceuticae Fantoribus commendatissimum habere volo 
perhumani ter exposcens, ,_'Irt eidem auxilio suo ad neterius 
emolumentum ac promotionem prodesse non dedignentur. Quod ego 
reciprocis officiis non demereri studebo, in cui.us rei fii.dem 
hasce patentes Litteras mea propria manu subscriptas, atque 
meo consveto si.gillo munia extradedi." 
Aradini, 24. 

1767. 

" Marz. 
Koszoru Pecsét 

Franciscus Müller 
l:'harmacopaeus 
Aradiensis 

x Nagy Eéla bonczhidai gyógyszerész szives közlése. 
Eredetije dr. Eod Péter boczhi.dai orvos bi.rtokában van. 

1 L ~ 



A Velits-fé.lex oklevél 39,3-48 cm nagyságú pergamentre 
irott lapot képez. Fölül négy mezőre osztott gömb, felette 
fekete kereszt. A gömb szelvényei. piros, fe.nér, zöldre azine
zettek. Szövege a következő: 

"Ego Antonius Rettig Incliti Comitatus Bacsiensis Farmaco
peus Omnibus et Singulis Has Li tteras Leet.uris, aut visuris 
cuiuscum~ue, Status Sortis et Conditionis sunt Precipue.D.D. 
pharmacopolis hisce notum teatatumque facio probe h.onestum. 

1 

Nobi.lem et Inge nuum Juvenem D. Samuelem Velits ín posaesio-
ne Lászlófalva I: Comitatui Thurocziensi ingremiatanatum an-'
nos suos consuetos Artis Pharmaceutice debite complevisse 
peritum in Officina mea non solum uti Juvenem probum decet, 
indefessa semper Industria Servivisse, et per mea Vinculo 
Disciplinae Securum et Liberum solutum esse, qui. labore die 
nocturne impertaesus erga quemqua laudabili. decentia non m.ti.:·

nus qua debita fideli.tate, probi.tate et i.ntegritate. Se gessis
se ut meri to omnibus Art is nostrae Pharmaceuticae peri.tis 
quorum Saluti, et Commodo incumbere pertigerit, a quorum gra
tia.m et favorem ambierit, vel qu.am opttme recomendatu.m nop
tem, ut ubi predictus Nobiliro et ingenuus D: Samuel Veli ts 
Artem suam e:xercere voluerit secure possit et valeat. Incirco 
praedictus Pharmacopeus i.n similibus Artefactibus Protectioni
bus Suscepti.onibus ac Promotionibus cuiuscumque Status sortis 
et conditionis Dominationibus ad Serviendum me obligatum esse 
demonstrabo. In horum maiorem Fidem Hasce manu mea propria 
subscriptas, et sigi lo usuali meo munitas, et corroboratas 
dedi Litteras. Datum Bajae Die 14. Aprilis Anno 1776. Antonius 
Rettig m. pria. Dictus Bacsiensi.s Jura tus Pharmacop." 

Az Erd§lyi §s B§n&ti Gy6gyszer§szet Tört§nete Dr.Orient Gy,211.ol 

+ Eredetije az "Erdélyi Múzeum Egylet"~ "Gyágyszerészi 
Muzeumá" -ban látható. - Veli ts Sámuel dédapja volt Veli t s 

- -

Károly jelenlegi torEl.ai. gyógyszerésznek. 
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"Én Rettig Antal nemes Bácsmegyének gyógyszerésze, úgy 
mindenkinek, mint egyeseknek, kik ezen levelemet olvasni, 
vagy látni fogják, bármily rendűek, sorsúak és állásúak, 
·tudtára adom, hogy a nemes nemzetes Velits Sámuel úr, ki a 
nemes Turóczvármegyében fekvő lászlófalvi birtokon született, 
szokásos éveit, mint a gyógyszerészetben jártas, kötelesség
szerűen kitöltötte gyógyszertáramban nemcsak, mint becsüle··· 
tes ifjúhoz illik fáradhatatlan tevékenységgel szolgált és 
a továbbképzés kötelezettségét biztosan és szabadon elvégez·
te, hanem mint ki munkát éjjel-nappal, nemkevésbé mindenki 
iránt dicséretes önzetlenségg_el viselte magát, úgy, hogy 
valamennyi tudós gyógyszerészeinknek, kiknek javára és hasz
nára munkálkodni ajánlkozik és mi.ndazoknak, akiknek kegyét 
és pártfogsát keresendi, méltán felette melegen ajánlom és 
ó:Q.ajtom, ahol az emlitett nemes és tudós Velits Sámuel úr . 
a mag~ tudományát és képzettségét gyakorolni akarja, azt 
bi.ztosan tehesse és érvényesi thesse, Annak okáért és fentne
vezett kijelentem, bármily rendikiorsú és álJ.apotú uraságok·
nak, hogy hasonló jóakaró pártfogásoknak felfogásokb~ és 
elóléptetésekben viszont készséges szolgálatukra.. kötelezem 
magam, Ezeknek nagyobb hitelére adom ezen sajátkezüleg 
aláirt és szokott pecsétemmel megerósitett és hitelesitett 
levelemet. Kelt Baján, 1776 évi Április 14. napján. Rettig 
Antal nemes Bácsvármegye hites /felesküdt/ gyógyszerésze." 

A gyógyszeresz-gyakornoki bizonyitványok historikumára 
vonatkozólag sorozat;:_s_ ismertetést találunk Dr. Matolcsy 
Mikl.Ö.s d...,..olgozatáEí~~.~ Velits Sámuel-féle ritka oklevél
lel egykorú a Thilo nevű weimari gyógyszePésznek 1777-ben 
kelt oklevelét Fllie:kiger207 professor ismertette. 

A nagyszombati e>gyet111JJ1 orvoskarának felállitása előtt 
ritka volt az országban az okleveles, egyeteme~ végzett 
gyógyszerész. Képzésük még mindig céhszerű ·VOl t, A gyógy·
szertá~ban mint gyakorn8kok kitanulták mesterségüket, azu
tán felszabaditva minden vizsga nélkül önállóan működtek. 



A reorganizált nagyszombati egyetem megalakulásakor 1771-ben 
az orvosi kar hatáskörét a gyógyszerészetre is kiterjesztették. 
A-z: 177 4-·ik évi szabályzat szerint már Erdélyben gyógyszertár
tulajdonos vagy provisor senki sem lehetett, akit az orvosi 
karnál előbb meg nem vizsgáztattak. A tanfolyam három hónapos 
volt, de ez az állapot csak egy évig tartott, mert az egyetem
nek Budára való áttevése után a gyógyszerészeti tanfolyamot 
egy évre egészítették ki. Csak 1848 után az 1851-52-ik évi 
tanulmányi időben-vált kötelezővé a gyógyszerészhallgatókra 
~ kétévi egyetemlátogatás. 

Az 1774-iki egyetemi szabályzat szerint a gyógyszerésznek 
lati.nul kellett tudnia és bejárhatott a chémiai, botanikai 
és pharmacognosiai. előadásokra, Hogy gyógyszerészmester lehes
sen valaki, négy vizsgát kellett tennie és pedig: botanikából, 
a gyógyszerisméből és a gyógyszerészi chémiából,és több össze
tett gyógyszert kellett készi.tenie a dispensatorium szerint 
egy vizsgálóbizottság előtt. A tanfolyam - amint említettem -
egy évre volt szabva, de ez alól is felmentett a helytartó
tanács sokatat. Az 1806-iki "Ratio educationis publicae" szin
tén azt szabta meg, hogy a gyógyszerészeti tanfolyamra csak 
olyan tanulókat lehet felvenni, akik latinul tudnak és e nyel
ven kellett tartani számukra az előadásokat 1.s. 

1811-12-ben elrendeltetett, hogy a gyógyszerészeti 
vizsgákhoz a .két gyógyszerészmester helyett a terméseetrajz 
tanára hivassék meg. 

1771-ben a budai egyetemre egyetlen egy gyógyszerészrhall
gató iratkozott be, akit fel is avattak gyógyszerész-mesterré. 
A következő 1771-72-iki tanévben már 7 gyógyszerész-hallgatója 
volt az orvosi fakultásnak. 

A különböző és fokozatosan fejlődő gyógyszerészeti tanul
mány és vizsgarendszerek szerint a budapesti egyetem orvosi 
karán az 1770-71.-től 1894-95. ig terjedő tanidőben 7777 gyógy-

1 szerész-hallgató volt. 

1 .......... A gyógyszerész·-képzés első idejéből származik a latin 
-,---~--rn--nyeiven irott gyogyszerészi. oklevél, amelyet már a budai egye-

t tem orvosi kara állított ki a gyógyszerészi tanfolya~ot végzett 

1 



nyolcz növendékének. Ezek között volt Tollasi György gyógy
szerészmester, akinek részére 1779-ben a gyógyszerészi okleve
let ki.álli.tották. Tollasi oklevelének elnyerése után Erdély
ben, Székelyudvarhelyen kodnitióskodo~_~oJIDan 1801-ben el
távozott s helyébe Maurer Sámuel jöti;.~~ ak:i azelőtt Maros
vásárhelyen a Mauksch-patikának volt gondnoka. 

Tollasi részére 1779-ben Budán kiállított oklevél+ 
szövege a következő: 

"Nos Director Decanus et Facul tas almae ac celeberri.mae 
regiae Universitatis Budensis in Hungaria, omnibus quorum in
terest, significamus, notumque hisce facimus: quod, cum 
laudabile, ac utili.ssimum Institutum per Decretum Augustissi
mae Imóeratricis, et Reginae Apostoli.cae Mariae Theresi.ae 
publie.e si t introduc·tum, ut qui Pharmacopeorum in coneivi.li.ta-· 
tes, et gremia Pharmaceuti.ca in hoc regno, eidemque annexis 
provinciis constmtua recipi Soldales conducere, tyrones erude-
re officinae praesea, i.n eaque artem suam cum annexis ei 
praeroga tiyis publice éxercere volueri.t, ante omnia examina 
seaera subeat, iisdemque eruditionis suae testimonium legiti
me mereatur modo: praesentium ita~e Imperator Georgius 
Tollasi. nobilis Rosnauensis ex cottu Gömöriruisi productis 
suffici.entibus testimoniis honestae suae Progeniei tyrocini.i 
solito tempore absnluti, Seruitiorum suorum in diuersis 
Plie.rmacopoliis fideliter et diligenter praestatorum, morumque 
suorum, ac vitae honestat i.s suplex pro examinibus i.nstiteri t. 
Nos autem aequissimae petiti::ini Illius volentes sati.sfacere 
pro Die 22-da hlensis Nouembris Anni infra positi Eidem exa
minum constituerimis. In queis cum praesente D, Gabrielle 
Vezza, Sacrae, Caesareae et Regio·-Apostolicae Maiestatis Buden
sis, nec non Inclytorum Comi.tatuum Pest, Pilis et Solt Physico 
Ordinario, Regii, Senatus Universitatis Assessore et Inclytae 
Facultatis l\iedicae Praeside, ac Directore: D. Jacobo Josepho 
Wi.nterl, Caesareo Regio .Botanice et Chimiae Professoro et 



i 

81-

Inclytae Facultatis Medicae p.t.: Decano Spectabili, 
D. Wenke.slai Trnka de Krzowitz, pariter Caesareo Regio 
Medicinae Professore; atque artis Pharmaceuti.cae lfagis
tris, D. Posepho Cajetano Beer, Pharmacopaeo Budensi et 
D. Antonio Schnirch, pariter Pharmacopeo Budensi, ex 
Omnibus que Artem hanc Pharmaceuticam respiciunt ri.te 
tempore consucto examinatus, ad quesi.ta bene, et exacte 
respondisset, et assignata si.bi experimenta egregia cum 
dexteritate produxisset, adeo ut Specimina sufficientia 
erudi ti.onis suae peri tas, et dexteritatis dederit, omnium
quevotis approbatus fuerit. Hine potestate Nobis ab 
Augustissi.ma Imperatrice et Regina Maria Theresia concessa 
Eundem Georgium Tollasi Artis Pharmaceuticae Magistrum 
declaramus, et tribuimus Ei potestatem Artem sllSJ!l per Hun
gari.am, Croatiam, Slavoniam Transyl vaniam, ceteraque iisdem 
adnexa Regna, et praregotius exeroendi, observatis tamen 
Juramenti conditioni.bus, coram facultatis Decano deposit. 
ln quorum omnium f idem testimonium hoc publicum. Sigillo 
Facultatis Medicae munitum, nec non manu D. Decani subscrip
tum, et roboratum Ei. dari curauimus. Budae in Hungarian 
Anno M.llesimo Septingentesimo Septuagesimo Nono." Aláirás: 
"Jacobus Josephus Winterl Medicinae Doctor Chemiae et 
Botanicae Professor publ. atqu. ordinarius nec non inclytae 
Facultatis in tempore Dec 8 nus. 11 

Az egyetemet végzett, vizsgáit sikerrel letett gyógy
szerésznek az orvoskari dékán előtt esküt kellett tennie, 
hogy kötelességét hiven és lelkiismeretesen fogja végezni, 
nem fog túlságos árakat szabni, csak jó orvssságokat fog 
eladni s mérges anyagokat nem szolgáltat ki orvosi rende
let nélkül, stb. A gyógyszertárak ebben a korban is a 
törvényhatóság szolgálatában levő orvosok fennhatósága alatt 
állottak. 

:-„·---~·~·-·-·- ... ···-·-·--···.......,.------„-·-
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Egykori„ 1786-ban kiadott , ·+· és 1801-ben megujitott 
eaküminta - amely az esküttevó nemzetisége szerint latin, 

·magyar vagy német szövegben volt formulázva - a kövekezó
kép hangzott: 

"Formula Juramenti pro Apothecaria ad exigentiam Decre
ti a. 1786 23-a Maji Nro. 3878 emanati, 1801 14-a Maji 
Nro 36úO renovati. 11 

"Ego N.N. jura per Deum omnipotentam, me praescriptis 
Sanitatis consti.tutionibus, et datae Pl1armacopoli.s agendi 
Normae fideliter obternperaturum, artem offi.ciumque meum 
summa cum diligentia exerci turum ess e;·· .. qua de causa vi.gilabo, 
ut praescriptae a l\1edici.s medicamentorum Hormae tam per 
me ipsum quam per conatitutes in officina U.inistroa sine ulla 
variatione i.n pondere et mensura, vel in se ipsa, quae pro 
ingrediente designata est, ad amussim observentur: porro 
in taxandis medicamentis praefixure librum taxalem nunquam 

' - 1 

excedam; medicamenta fortia, periculosa, cumprimis venena 
nemini citra praescriptionem Medici„ neque ipsis Artificibus 
sien Attestato concernendis Officaalis extradari, nec ad 
praescriptionis Medicastrorum qui artem medicam illegitime 
exercent, pharmaca unquam elargiri p111rmittam; tandem ipse 
a medicatione abstinebo, nisi id urgens necessitas expostule
ra·t, curaboque, ut muneri meo, et per me et per meos in arte 
aubjectos ea exactit~dine, qua honestum, probum, et 
Christianum vi.rum de cet. Sic .me Deus adjuvet et animae 
meae salutem 1argiatur," 

"Én N. N. esküszöm a mindenható Istenre, hogy az 
egé~13ég dolgában fenn álló és a Patikáriusok elejébe adatott 
Rendeléseknek hiven engedelmeskedni, mesterségemet és hiva
·filalemat a legnagyobb szeorgalmatossággal gyakorolni; az 
orvosok praescriptiói t, azoknak, mint bennek levő részei.re, 
mint a nehezékela!Jll és mértékekre nézve magam és segédjeim 

+ Eredeti.je dr. Orient gyüjteményében.' 

le 
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által minden változtatás nélkül tellyesiteni fogom; 
tovább az orvosságokat soha nz arra kiszabott Taxa 
könyvnek mértéken fellyül nem taxálom, erős, veszedelmes 
orvosságokat, de kivált mérget senkinek orvos praescriptió
ja nélkül, sőt maguknak a Mesterembereknek is, a hozzájok 
tartozó Tisztségnek Attests.tuma nélírtl.l; ugy szintén a kon
tár Orvoslóknak praescriptiójokra, akik tilalom ellen 
gyógyi tanak, ilrvosságokat, se magam ki :riem adok, se ki
adatni nem engedek; végre magamat a gyógyitásba leg-silrge
tóbb szüksége nélkül soha nem avatom, és i.gyekezni fogok, 
hogy kötelességemnek mint magam, mint alattamvalóim által 
olly pontosan meg-feleljek, mint egy becsületes jáinbor, 
keresztény férfit illet; Isten engem úgy segélyen, és 
lelkem idvességét e. szerént adja." 

"Ich N .N. schwöre bei. Gott dem Allmachtigen, dasa 
ich sowohl den vorgeschriebenen Gesundheits-Anatalten, 
als auch der den Apothekern gegebenen Vorschrift, getreulich 
nachleben, meine Kunst und mein Amt mit allem Fleisa 
und Eifer ausilben, und daher besorgt sein werde, dasa 
die von den Aerzten vorgeschriebene Arneyen, sowohl durch 
mich, als auch durch mei.ie in der Officin bestell te 

- „ 
Subjekte ohne alle Veranderung des Gewichtes, der Maas, 
oder der Sache aelbst, welche zur Vermengung angegeben 
wird, genau beobachtet werde; ferner dass i.ch bey Taxie
rung der Arzneyer den in dem Taxenbuch enthe.ltenen Preis 
nie überschreiten werde; die ste.rken, gefá'.hrli.chen Arz
neyen, besonders aber Giftige, niemandem ausser einer 
Vorschrift des Arztes, selbst nicht den Künstlern ohne 
ein Zeugniss des betreffenden Beamtens oder Behörde ver.ab
f.olget, noch auf di.e !'raescriptionen der Pfuscher, welche 
die arztliche Wissenschaft unrechtmassig ausüben, jeme.hls 
ei.ne Arzney durch meine Zulessung dargerei.cht werde; 
endlich, dasa ich mich selbst von aller arztl'ichen Aus-

-"-------··-ilbung----eR.'1;~rnd-t€01 werden, ausser es würdé sorC::fieis eine 
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dringende Nothwendigkeit erfordern; und ich werde da
für besorgt seyn, dass meinem Amte sowohl durch mich, 
als auch durch meinen Untergebenen in ellen dergestal
ten Genuthuung wiederfahre, so wie es einem ehrli.~en
den, sittlichen und christlichen Manne gebühret: So soll 
mich Gott helfen und mir meine Seelenheil ertheilen." 

Már az előzők tárgyalása során ismertettem volt, 
hogy erdélyi gyógyszerészeint a gyógyszerek szakszerű 
előállitásánál ke~detben a küliinböző és többnyire latin 
nyelven i.rott úgynevezett "Dispensatorium"-okat használ
tak. Némelyikének ezenkivül más szakkönyv-ek i.s állottak 
rendelkezésére. Később a használatos szerek elóállitásá
ra és ellenőrzésére s egyebekre vonatkozólag úgynevezett 
"Pharmacopoeá"-k váltak kötelezővé, melyek közül nálunk 
i.s ismert volt pl. a Ruland János Dávid pozsonyi orvos-
tól irt s 1644.ben Lőcsén nyomat.ott "Pharmacopoea nova 
in que. reposita sunt stencora" cimú mű. A dispensatorium 
és pharmacopoea között a hivatalosan defi.niált különbség 
az volt, hogy mig a dispensatorium átlagosan az egész 
gyógyszerkincset öleli fel, úgy mint az a nagyobb váro
sokban szükséges, addig a pharmacopoea, számot vetve a 
gyakorlati élet követelményeivel, csakis a legfontosab
bakat veszi fel, melyek a vidéki gyógyszertárakban is 
kellenek. Az ellentét a névben is ki v.an fejezve, mert a 
pharrnacopoea a szó szoros értelmében nem a mai jelentésű 
könyvet, hanem magát a gyógyszertárt, az officinát jelenti. 
A későbben használt provincialis szó mint ~elzó azt feje
zi ki, hogy a vidéki gyógyszertárak igényeit tartja szem 
előtt. Az osztrák kormány által 1729-ben kiadott első 
pharrnacopoea a "Dispensatorium pharmaceuticum" vol'lt, melyet 
1765·-ben újra nyomattak s nálunk Erdélyben i.s kötelezővé 
akarták tenni. 

+~-·-~---··--·---
! 



A Báthory fejedelem áltR1 alapitott kolozsvári főiskola 
/ugynevezett "Báthory egyetem"/ Mária Terézia királynő 
jogi, bölcsészeti és 1775-ben chirurgusok nevelésére se
bész-orvosi, 1872-ben pedi5 Fer<::·•cz József király négy 
kar felállításával al.apitották a mai egyetemet, melyen 
kezdettől, az 1872-ik év 6ta, gyógyszerészeket is képez
tek ki. 

Az 1872/73-ik tanévben 2.• a következő évben már 
18 gyÓgyszerész~allgatója volt az egyetemnek, mely szám 
a 80-as évek vége felé évi 77-re emelkedett. Az 1872-től 
1902-i.g terjedő tanévek, tehát .30 év alatt, 1092 gyógy
szeréázhallgatója volt a kolozsvári egyetemnek. 

Az erdélyi gyógyszerészek képzése az 1888-·ik évi.g 
a régi osztrák törvények és szokások szerint történt. 
Négy gimnázium elvégzése és három évi.g gyógyszertárban 
vagy városi főorvos előtt vizsgát tett a gyakornok, mely
ről bizonyítványt kapott s ennek alapján az egyetemre 
iratkozhatott be, vagy mint segéd valamelyik gyógyszertár
ban töltötte a kötelező két évi gyakorlati. időt. Az 1888-
ban kibocsátott .E!.!niszteri rendelet értelmében a gyakor
noki időt két évben állapitották~, a felvételhez 
azonban hat gimnáziumi osztály elvégzése kivántatott meg. 
A gyakornoki vizsgát pedig erre a célra kinevezett két 
gy6gyszerész_és két egyetemi szaktanárból álló bizottság 
előtt kellett letenni .• Ugyanezen időben a nőknek is meg
engedtetett a gyógyszerészi pályára való lépés. 

A gyógyszerészet speciális művelése Erdélyben a 
gyógyszerészi műtan tanitásával legelősz':>r a koJ.ozsvári 
egyetemen vette kezdetét, ami.kor Hintz György <J'1Óg~~2e rész· 

doktor, kolozsvári gyógyszerész és gyógyszertál:"tulajdonos 
188.3-ban a gyógyszerészi műtan és vénykészitési gyakor
latok tanitására magántanári képesitést nyert. 

A gyógyszerész-·he.llgatók részére Dr. Hintz tanárnak 



l3'~·c~. februJr· 2C1-~~n tör·tön:: ell.iunytéval e fölötte 

f.Jntos t:1nt:':rqy ol:~í111_»s; ne~1s;:akc1rl s \161-0~ évi.ci ,~: 
~<atcdr--'.i l'ir·esen rn~~r""'ldt. 10···~; ... !Jon nr„ Issekutz Hugó 

' ' ' ,__ '1 ' ' . 1 ' • t ' o gyogyszeresz r:1ut0n1)0. mng~;nt..-1n:1r1 <·Jpes1 rJst 

V (> ,., 

„,'' l " ,, 1 . ' 1 J'" t 1 "t 1 1 ' ;·:·: e. osn~-:so ( 1.s':l:::t meg.cez( 01_-~ 10t ·e<, se a <2 ~cr!-

r:i 1r:r.:h-b3n ::;oo, is·-~1-bnn pcdio 200 fr·t. r·gnr.!os évi. 

:~t:--.il::~nyb~n r6szcslJl.t. f!e!;1 sok1:r-il kós(5bb 1'1C!:::-.bGn ·--: 

!colo~sv~r·i egyeteui l(ór·héz tetemes fejl6dóso l<iv4notos

só tette, hogy n ~et0goi rószóre l<iszolgóltAtnnr16 

gyógyszere!cet l16zi. ay6oyszert6r lcószitso ~:1. : c~Jr~l 

~gyotemi Gy6gysz01-ttrt 16tesitett ós azt ogy teljeson 

uj, moder·nül berenclczatt 1~pUlet!Jen, ~ely mi.ntosy 50 

holyi.s8gből ~ 1 1, o mostnni.. Str:~d8 Victo1-· Oabs"j 61. 

sz·!im a1stt heiye~~te el„ Vezotűjo fJr·. Issekutz 11uc1r\ 

egyete~i tnn5r lett. 

A klinil<ai b0te9ck oyógyszer·ell6tés~n kivül nzut6n 
megkezdődött 8Q'/ u_j OG'/Gtcrni r~pületben oz or·vosi 

f·1kult:'.1sho::: t~irto~~:ó c~J'/Gt0.-11i gyóoyszr;ir·é:sz--hollgJt ókn:Jk 

3 gyógyszer·észi ~{~tsnból vnló elm~leti ós gyn!~orlati 
oktnt (1s~ is. 

r1r„ Iss-::;::utz liug6 ·:ir1g:~ntan'.41-nDk i~-;o,1--bcn tö1~·tént cl.

l1nlóloz6sa ut6n r1r. ~erencz fron votte ét r1 lc8tor·l-~t, 
a~ (gyetcmi Gyógys~ertór vazct(s6t. 

1.~ls. októbe1· h~vébcn Dz ~gyetemi Gy6gyszert~r 
és Gyógyszer·6sz0ti IntrSzet ~ r·om~n ~l.l8m tulojr!on~b1 

rnont 3t, rnelynok vczotósr~vel es oz elő:Jd·C:sok t:'._"'-Jgtar·t:~·~· 

S'.~v~::l <~om{]nia 8'.Jyi.l: !:iv(~.l.ó 9'/Ógyszerós;-:ét rJr. Gh. 

Fomft.1-t · bi.ztf;k meg, oki. egyetemi ·-endes f3i1(iri rni.nD--



Az erdélyi gyógyszerészképzés fejlődésének története 
szempontjából, fölötte értékes dokumentumok a Rhejnisch
féle 1767 ~-ben és a Veli.ts-féle 1776-ban kiállitott 
gyógyszerészsegédi képesitő oklevelek. Ez időben ugyanis 
a rendezetlen állapotok és hiányos törvényeink folytán, 
hogy valaki gyógyszertá~tulajdonos vagy gondnok lehessen, 
elegendő volt, ha az absolutoriumot elnyerte. Ilyen 
képesitésnek volt a birtokában Rhejnits János, akit 
Müller Ferenc aradi gyógyszerész absolvált 1767-ben. 
Ilyen képesitéssel jutott 1776-ban Veli.ts Sámuel a tordai 
gyógyszertár jogositványhoz. 

A Rhejniseh-féle pergamentre irott absolutoriurn 
hossza 48, szélessége 29 cm, nagyságu lapot képez. A 
szöveg eg~szerű kettős piros J7xl8 nagyságu keretbe van 
foglalva. Az "Ego" és a "Pharmacopaaus" "Joane Strachsh 
szavak vörös szinben iródtak. A "Franciscus Müller" 
továbbá "Joannes Nepumucenus Rhejnisch", valamint 
"Ivanem Nepumucenum Rhejnisch" nevek aranyozottan vannak 
irva. Az absolutorium alsó részén a keltezés és aláirás 
között egy cm átmérőjű köralakú piros koszorú van rajzol
va, ettől jobbra 5 águ zárt koronával ékesitett cimerlapon, 
ágaskodó oroszlán jobbjában egy mozsárütővel alatta 
mozsárral képezt a képet, mely spanyolviaszkba van nyomva. 
Az absolutorium szövege a következő: 



1 oldal. 

Archivele Statului, Sft.Gheorghe. 
Archivele Scaunului Treiscaune. 
Anul 1814 Fasc. VIII.9. 

me fJ'/B 

No.4. 1813. Kézdivásárhelyi fizikusa árnyalék(?) szerint tolla
sodjon. 
Kolozsvári Gurber na torium adja ki. 
A szék f6orvosa Roidl J6tsef. 
1815. Kénk6árulás - szabályos és min6ségi ellenBrzése. 
Kénk6beszerzés Brass6b61 I 
(materialiata) Reich Károly. ö pesdig Magyarországr61 herceg 
Dannenbergi. Fab rikájáb6l. 
1815 Jul.22 
A kézdi patikAt a székely határ6rsbg ••••• vizsgálja meg a szék 
f6orvosa. ------

2. oldal •. 
1816 JanuAr 22. 1816 Faarc. VlII.9. 
Dr.Roi.dl gs6gyszer 6s vizit gömbje. 
5 nap - 5 6jjel 40 frt. 
kiválás(kilátás) 5 frt. 
gsógyszer ad 165 frt. 
{ A nyomtatott txának hibaigazitAsa), 
1816 {pr.22 u;jabb __ taxa,_ 
Cik 1816 v.vr. 
Kézdi patikus Lang Márton meghalt. 
1816 IX.27. Minthogy meghalt. az özvegy 2 h6napra Paul JAnos --· 
brassói patikustól kapott egy abrudbányai Borsos Ferenc nevü 
pa tkus legényt. 
2 hónap után fenti címet gazdája Paul visszahivta Brassóba, 

' mas szabad patikust a Brassói Tanács se talált,aki kijöhetett 
volna. 
1fil.1 áreme!_ési kérése egy erdélyi gyógyszerészetnek, amit a csá-. 
szári udvar visszaútasit azzal az indoklással, hogy Erdélyben a 
gyökerek és más növényi gyógyszerek (ftiveket-virágokat)jutányo-· 
sabban kapják •• Elrendeli.az á~ellenffrzbst(az orvosok által), 

· J.818 Roidl József széki fBorvos megvizsgálván a kézdi patikust 
hibásnak t. alálta. Gabriáni József patikus legényt a gyógyszertár 
(Langne) legelBjét és mru?;blintette egyedül. 

~-··-·--··--·--·-~-~~-

Kati vr--~·--a büntetés németnyelvü magyarázata. 

A határí5rség parancsnoka feljelentette Roidl-t az egyedüli ellen
örzésért. 
1818 Julius 6-án már Gabriáni patikus legény K-Vásárhelyr81 vég
képpen elköltözött. 
1819 Febr.11. Boros Ferenc Kézdin szerepel mint patikus, a szegény 



sz~filiszes az 1818 m5sodik felében kiadott gyógyszert·. kéri. 
1819 IV.14. A kolozsvári Gubernium (fBkormányszék) 4 forint 53 
krajcár supertoxálásért pirongatásban részes1ti a kézgi patku!:!l 
i.smétl6dés esetére 18 arany forint btintetllsben részesíti • 
. 1.§12 mli.ius 1. 120 volt patiklirius Borsos Már. ki vet te a gyógyszer
tárat és a 4,53 + a jelelegi kézdi patiklit mert felhajtani • 
.1819 Nov~ Ujabb gy6gyszertáriba is elrendelik a gyógyszertá
rak vizsgálatát egY fl3Q.!:YQS és egy kiktildött liltal. meglepetés 
szerüen és jelentést küldjenek, 
1820 Január 20. Nagyenyedi (Neuetsini)Borsos Ferenc nemes sze
mély és diplomás patikus, kéri Háromszék közgyülését, hogy egy 
szobát gy6gyszertár megnyitására ajánlja a Guberniumnak Sepsi
szentgyörgy eddig a környék Bra~6b61 v.M::_Vlisárhelyr«l. szerezte 
be gy6gyszereit. 
J820~rilis 17. A Gubernium a Január 20-i felterjesztésre he
lyesnek tartja Sepsiszentgyörgyön is egy patika feláll.itását, de 
elútasfitja Boros Ferenc kérését, mert közben Ganriani József kéz
ki gyógyszerész panaszkodott, hogy gyengén megy a kézdivásárhe
lyi gyógyszertár és engedélyt kért Sztgyörgyön egy filiális gy6gy
szertár létesítésére, amit ezennel a Gubernium nek:i. engedélyez e 

is. 
A megyei _ffforvost tiltsák el a betegek gygyszerellátását61. Ez 
a latin_nyelvU leirat. 
1820 ápr.17-én magyar nyelven is megérkezett. 3501. 
1820 Június.1Q.:_ Borsos Ferenc fellebezése a császári udvachoz az 
önáll6 Sepsi-gy6gyszertár felállitása ügyében. 
Ugyanakkor kéri Béldi 1ász1ót,Háromszék adminisztrátorát, hogy 
fellebezésének érdembeni megoldásáig tiltsa l a fenti gyógyszer
tár megnyitását. 
Egyben hivatkozik a Kézdigyógyszertár életképességére, hol Gábri
ani napról-napra gazdagszik. 
b, Szentgyörgynek egy filiális patika, benne csak egy provizor 
nem elégséges, mert a város egyre fejlBdik és 58 népes községet 
kell ellásson, akik soha reméltek(?) a kézdi patikás (hanem Bras
sóból), amit g is tud igazolni, aki közel 3 esztend~ig ott pro
vizor volt. 
1820 Július 11. Béldi Borsos támogató kérésének se ad helyet a 
Gubernium. 182P Aug,31 kelettel, 

-"------J3"éHlcl.i egy-füláTI6 patika-;-Hs mellette egy filiá1is·-patika létes1-

tését javasolja. Szentgyörgy és vidéke eddig részben Brass~ól, 
részben a Szentgyörgyi katonai gyógyszertárból élt. 
Miklósvár szék ellátatlan. 
1820 Jan.6-án Roidl fBorvos jeleni, hogy 1819 Dec.31-én ..2. magával 
a kézdi patikát, minden egyes gyógyszert és a laboratoriumot s 

I 

romlatlanul és tiszta onozott {.J.lapotban találta. 
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------- Elsll patika, 

.112.2. Január_]Q. Háromszék közgyülése megengedi Miller György pa
tikus kérvényére, hogy K-Vás{irhelyen patikát állítson fel, mert 
azideig Háro~~~~ken~tika nintsen. 

Nem biztos, hogy mUködött,-

1792 Dec,10-én a közgyülés elútas1t.ia .Matheides Dániel azon kéré
sét, hogy K.Vásárhelyen egy filiális patikát állíthasson fel és 
Háromszék pénz, vagy természetbeni seg1 tséget i.s adjon 5-6 esz
tendeig (Közg;zülési iratok 1792) 

1797 Honterus Johannes Cornelius kézdivásárhelyi. patikája. (tisz
ti hivatal fasciculus VIII/9-Nr,597). 

J.804._ Kováts Elek úrt61 Aumer kapitány és Lukats örmény úgy Gl6k 
patikus kifizetésére küldött 731 forint és 52 pénzeket átalvettem, 
(Elnöki iratok fasc.X/3 Nr,358) 
1..§.Qg_. Tiszti hivatal. fasc. VIIl./9. 

Receptek. 21, 1801-1802-bBl, 

1801. A kormányzat érdekl8'dik, nem-e lenne tanácsos, hogy a hat6-
ság nyisson nyilvános gyógyszertárakat .• 180~. 
1808 A bécsi dispenzatorium 

_1808 __ Gubernium 3021.„sz.rendelete tartalmazza LlZ 279.1_-ben kiadott 
szabaion, vagy kertekben, egyrészt Erdélyben is termesztett 
gy6gynövények névsora. 22.9 drb. 

Az Erdélyieknek magyar neve is megvun és hol termelnek. 
H.adna - Gyergy6 ·- Csik, 

18.30 évi, 2283_ Guberniumi szám. 

Gyógyanyagok gy6g,yszertárakban, varzy kereskedésben val6 szabály
zása, 

Latin-magyar--„német névjegyzék • 
.:!..810 Kézdivásárhely aue. 20. 

A városunkban lévé patikus Lang Márton a ref. egyházhoz tartozó ·--iskolába~. van, a patikája, Az iskolának most szüksége van erre, 
Az egyház fölajánlja, hogy taxafi.zetésre helyet ad patika ép1-
tésre a pati.káriusnalc. 

1810 Lang Márton fogadott házát iskola-háznak elvették és csak 
a jHv« év szeptemberig hagyták meg az ott-lakását. 



1825 Schindler J6zsef Bécsben végzett patikárius hazajön a Kéz
divásárhelyen müköd8 plébános bátyához. Kérvényt ad be a kézdi
vásárhelyi másQ.Qi!f patika megnyitására, amit a környék közgyűlé
se támogat. II.9-én fel.terjeszt a Guberniumnak, támogatja a kéz-

r 
divásáhelyi határBraég-ezered parancsnoka báro 1'1.lpzel ezeredea 
is- kéizben II,-6-án Gadriáni János igazolványt kér, Purczel eze
redestéil, hogy a regimentnek nincs elle panasza €is sz61 a regi
mand6 mellett mükéid!3 patikát is át kivánjaa a.dni Gabri.áninak, 
az a véleménye, hogy Kézdin két patika sok lenne. 
! Gub~:i~. részletes j~!_en:!;_~st kér. 
Közben Schindler J6zsef ellen egy romlott erkéilcsü n~~ gyermek
tartási igényeket emel, és gyermeket vár téile. Ez a n« vádiratá
ban fel~mliti, hogy Schindler magzate1hajt6 szerként borkövet 
és anguluszs6t ajánl-a közvélemény, a f!3kir{tlybir6 jelenti a 
Guberniumnak, hogy egy pa.t:ika Kézdin elégséges. Ezenkivül is 
Schi.ndler rágalmazása miatt kitiltották Kézdi.vásárhelyrl!l. 
Gábriáni megállapodott az egyházzal, hogy egy patikfíak val6 épü
letet épitetct a ref. templom melletti telken, de az alkart viaz
szamondja a tel.jesithetetlen anyagi feltételek miatt, kéri, hogy 
a magisztrátus épisten neki. helyiséget, amit t:f ki.blírelhet •. Pur
czel ezeredes támogatja Gabriáni. klírését, indoklásul megemliti, 
hogy Gabriáni anyagi alapja nincs meg, mert ö egy olyan környék
ben tart klít pati.kát, ahol a nemes huszár lís gyalogregimentnek 
is patikája vagyon, ezenkivül. minden orvosoknak, s mlígis a köznép 
inkább háziszerekkel kurálná magát. A Bécsbgl, Pestr$1, Szeben
bél hozott drága orvosságokat bajosan és kicsi quantumban disz
trakálhat ja. 
Val.6szinti 176J-t61 a Székely határ8rség felállásának ideje, de 
ez a lak6sság j6 fellít láthatta el csak, akik határt!rök voltak. 
(Talán a kézdi lís a sepsiszentgyörgyt regiment-patikák mellett 
a katonai orvosoknak is lehetett házi gy6gyszertáruk) • 
. 1825 Aug.2íh_ Gabriáni J6zsef jelenti,hogy Roidl fBorvos a keres
kedlíseket megvizsálva, tiltott patikai gy6gyszereket talált tit 
kézdivásárhelyi boltosnál (sárga egérk8, griespan,veres egérk6). 
Kérlísére nov.20-án per alá veszik, elkobozzák ezeket a szereket 
Krispant 23 Lat, 
Szalamiát 22 
Fejér vitriolt 28 
Kámfort 11 1/2 
Sárga egérkXv2-t---B------- -
KénesBt több helyen is. 
1825 Tiszti. hivatal Aug.9. 
A sepsiszentgyörgyi filiális patikában volt provizor Jagschietz 
Károly szüuletlíslíre nézve pesti, most elküldetett.(Durvaság lís 
részegeskedlís miatt). Helyette Debitzky Mihály verseci a pesti 
Universitasban megprobáltatott provizor bozatott. 

!; 



No,101§. 1820 I.23 legúja~iegé~ités. Hivatkozik az 1808, 
8215 sz. alatt kiadott a mérgeket szabályz6 i~l~i6ra (komp
lektálva 1809)lllflilOIPak az igx ~EkB (arsenicUJll) és a légypor 
(combaltum} ellen«rzésére, hanem minden más méeges anyagra is. 
1820 Szept.4. A tiszti hivatal útasitja a Szentgyörgyi Magisztrá
tust, hogy fog nyilni egy szabad patika és a patikushoz, Gabri6.
ni J6zsefhez legyen ~gd«séggel. 
1820 Szept~l~ Capriáni József Háromszéki patikárius kéri, hogy 
a Szentgyörgyön berendezett filiális patikáját Szept.25-én vizs
g6.lj6.k meg, hogy megnyithassa. Jelenti, hogy képzett a provizo
~. ClaminatM patikus Reinhardt. Egyben kéri., hogy a helybeni 
boltost tiltsák el a gy6gyszerek árúsitásától fenti idBpontt61. 
Orient :Az erdélyi és bánáti. gy6gyszerllszet története (204 old.) 
Q~.l!. 1761. 
1821. Január 27-én a Brass6i tanács visszaküldi Boros Ferencnek a 
Guberni.umtól visszaútasitott kérvényét (1820 Jűnius 16,amit Béldi 
terjesztett fel) azzal, azzal, hogy Boros Ferenc 1820 szeptember -
ben Brass6b61 Debrecenbe távozott, ahol egy Ördög István (nevll) 
patikusnál tartozkodik. 
Mellékelve Boros Ferenc kérvénye, amiban irja, hogy Brass6ban 
6 patik~.~· 
Gábriáni !§. Brassóban veszi_.~~--orvosságokat,. azért_ d!'ágán adj!!!_ 
Kézdi-Brassó !'eláci6~ 
1821 Január 8. Elrendelik a Bécsben kiadott Eharmacopoea !lliúriaco 
Castrensis szi.gorú használatát (A militaris·-civilis patikákban (is 
a fBorvosok és sebészeknek). 
1822 A~gusztus. JLi~~b Taxa. 
1822 XII.2.3. A Szentgyörgyi. és Kézdivásárhelyi patikák vizsgálati 
jegyzBkönyveit a Guberniumhoz felterjeszteni. 
182.3.I.20. A Gubernium hivatkozik az 1822 dezember 2.3-i gy6gy
szertár-ellen8rz~ jegyzgkönyvre (Szepsiszentgyörgy és Kézdi)és 
hibának teszi a mérgek eltartására val6 hivatkozás hiányát (Zár 
alatt külön helyen s bezárni), valamint külön vannak-e helyek a 
mérgek szá.mára. 
Vizsálati jelentés. 1823 November J •. Egy részletes gy6gyszertári 
vizsgálati jelentése a fBorvosnak a Sepsi-Kézdi patikákbeli mér
gek killönösségére (Vizsgálat a Pharmocopea-lajstroma szerint) 
Egerll:B, mercurialite, opium,_.külön zár alatt. 
~heriani (görög-latin név) opiumos orvosság. 
1823 Nov.14. A trieszti és Venecia. 
Tirialis-ther,i elinen behozatala csak guberniumí engedéllyel, lll'UX 
is,kiadása csak probált orvosok receptjére, 
Terialis-Kraut, terjék fll, vagyis mocella-gyökér. 
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1.§.g,§_ Gabriáni József í:'éri, hogy ErdBvidéken Baroton is állít
hasson fel patikát. (Brassó és Kí3halom 1775)~essze van. Gab.ri
áni kérését a katonaság küldte át. Visszaútasitják, hogy kérje 
a Guberniumot közvetlenül. 
1851. Kézdivásárhelyen (3365•4519 sf). 

·sancs6 J6zsei patikája hiányát megvizsgálja Bertalan orvos és 
sepsiszentgyörgyi Rolk Károly gyógyszerész. 
1851 vagy 55. Jancs6 J6zsef és Gabriáni J6zsef patikusok. 
1849 nov. 20. Gab1•iáni József kézdivásárhelyi gyógyszerész igazol
ja, hogy kézdivásárhelyi 22 éves Kováts Ferenc négy évig az ö 

patikájában tanult és nov. 10-én doktor Dömény Pál elött levizs
gázott (Szék fBorvos). 
1830 körül Roll Károly. 

Kimútatás háromszék-megyei gyógyszertárakról. Inv.4/a 
.1.§§1. Szentgyörgyi második pati.ka. 11 Szent István király" 
Engedély: F!5kormányszéki határozattal 1861 dec.31:- 12067 szám 
Felálli tás: 1861 személyes fenti ki.mutatásban 1895 nov. 15 
990/2 f.b.i.m.ötvös_Pálnak. 
1912/85806 b. Lukács !.erencnek 
1914/192579 be1.Kovács·, ____ Tivadarnak 

Eenti kimutatás~ 
Kovászna 1862 11 Isteni Gondviselés" 
engedély 1862 nov.18/27119 fBkormánybiztosi rendelet. 
Felállitás 1862 dec,18 személyjog (1887 dec.10/12456 bal.rend.) 
Evergényi Gyula 
Inv.4/a El~bbi_ki~gtatás. 
„Csi.llag" Nagyborosny6. 
1B1I 25.engedél.y b.U.r. 
Felállítás 1878 személyjog. Galló Dénes, Piactér 283. 
Berenk. 11 Védanyához" 
1886 szept.9. engedély 4895 b.m. Felállitva 1887,május személyjog. 
1892., dec.2. 94760 b.m. Szivi Albert, Országút 662 sz. 
lnv.4/a 11!{em~-' UZQ!L_ 1§.86 dec.23.engedél.y 57838,sz.b.m.r. 
Barabás Ferencnek adatott, felálli!ás_ 1887 május 17 széih§lyjog, 
Nagyút 584. 
Inv.4/a Elöbbi. kimutatás. 
El{fpatak. J,Házi gy6gy:sz_ertár" 1890 engedél;y 1890 febr. 9. 77378 
Kézdiajtai Kovács Julika,oklevéttJ'iyerte Budapesten b.m.r. 
1908-ban. ..-L 

Ramonynay Z.G,Remus,Kolozsvár 1891 jún.6. 
1908 tól tiz évre Borsody István okleveles gyógyszerészt bizta 
meg a birtokosság. 7031-908 alispani. o!i;tat6.SZületetett Tápie -
szele 1871 rom.kath. oklevelét kapta 1892. szept,20, 
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TAMAS SIMON gyógyszerész részére Budapesten kiálitott diploma 

J 
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A diploma h&Qapján a következö kézzel irt szöveg: 

''Sz.&275/1914.alisp. 

Ezen oklevél tulajdonosa TAMAS SINON gyógyszerész mester 

a szabályszerU két évi segédidöt kitültvén,oklevcle 

gyógyszertár nyithatására vagy önálló vezetésére érvényes-

nek tekintendö. 

Székelyudvarhely 1914 junius hó 16-án. 

Alispán helyett: Paál Arp&d föjegyzö 
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1 riúra lli11t::: G11Urr;11 (Jl;rly11~:cr<:<::rlu/..tori diplon1dja 

.A gyög)·s.zerészdoktn1i értekezések t<lrgJkörénck n1egfClclően, azok clkf~szí
téf>éhcn a, J(olozs\ ú1 i 1'udon1áll\ cg.) cte111 \Teg_\ tani I ntézcte, Ü.) ógyszc1 tani 
.1 nt.t>zrf e vett 1 éHzt A tén1a \ ezctő prof(·;;;szo1 ok, tanúi ok küzüt.t szcrcpein(~k: 
Fleischer Antal. Fabinyi lludolf és Ruzitska Béla, a kémia p1ofesszorai, és Széki 
Tibor egyetemi magántanár, tmábbá Hőgyes Endre, Bókay Árpád, az általános 
g~„óg~ tan és g}·ógyszertan p1ofesszorai, 11óth LaJos, a gyógyszertan }Jrofcszora, 
Lelte József, agvúgysze1lan 

l-s gyóg,y sz ... c1 is.·1neret.. p1.o-·1 
fosszorn, Jakabházy Zsigj 
nzond, a g) ógyszerismere~ 
professzora -·-·-·---- ~--~ - ---~~ -- ~· 

'0Kolozs\ ár1TUaüiná,.nyf 
egyetem által Hintz GyÖI gy 
iész/Ve 1897-ben kiállított 
gyógyszerészdoktori dipl9-
1nát és annak peC'sétjét. 1z 
I és Z áb1ák, mutatják 

~fi, el a "clisszertációk cí
n1ére 'onatkozó adato1{ 
-- iJIÍ.1 llC'Ill iHl,(!\'llll>I t lq~-
1Jc11 ·-hüln\ osak, ezért kd
rem a tisztelt Olvasókat, 
hogy a munkámból hiány
zó adatokat, esetleges hi-
báka t velei11 közöl;li ·szí„ 

r 

.,..,.''T:>.~„·....,._~,~~„~~-~ 
...., ~--c~·-r •. -..;.··~ 

2. áb1a .·1 __ g__y_~_9y8::.frés::.dol..to1 i d_ipl'.J_~n~ ])~_cs((jr 
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Oklevél m~solatok 



de jelentős szerepet játszott a város életéLen is. 

G;}:ógyszerész id5zéleti vonatkozásban emli tésre méltó, hogy 

a magyar gyógyszerészek második nagygyűlésén Hintzet bevá

lasztottá.k abba a 11 tagu közjogi bizottságba, amely a 

belügyminisztéri.umban gyógyszerészeti osztály felálli tására 

beadványt dolgozott .(.:i és juttatott el az illetékes szervek

hez. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület kolozsvári. járá -

sának elmöke lett /6. számmal jelzett erdélyi kerület négy 

járással rendelkezett/. A Magyarországi Gyógyszerész Egye

sület 1878. évi közgyűlése Katona Zsigmond indi.tványára elha·

tározta gyógyszerészi szalanunkák kiadását és Hintz felszóla·

lása 81.apján ugy döntött, hogy az Egyesület évi jövedelmének 

10%-át fogja a jövl5'ben erre a célra felhasználni. Hintz 

1884„ben javaslatot·tett gyógyszerészi kamara felállitására, 

ll,!lle1y javaslatot 1876-ban már Jármay is előterjesztette, s 

Hintzet követően még több személy, de a kamara nem valósult 

meg. 1885-·ben az egészségügyi idálli táson tartott előadásá-

ban felvetette azt az eszn:ét, hogy "• •• a gyanus élelmi.szerek 

és i.talok vegyvizsgálatát hivatalosan a gyógyszerészeti szak

ma körébe kellene utalni". Ezt az indi tványát 1,ésőbb a 

Magyarországi Gyógyszerész Egyesület közgyűlésén is előterjesz

tette. 1888. január l-től lépett életbe a g~ógyszerészgyarkor

nokok képzésének uj rendje, amely tanfolyamok és vizsgál 

letételét jelentette. A vi.zsgáztatók Kolozsvárott dr. Fabi.nyi 

~---~--·~-~.111.ldolf és dr. B..ó.kay_.Árpád egyetemi tanárok vol tak.--A-z Egye

sület a kolozsvári vizsgabizottsághoz gya~orló gyógyszerész-
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ként rlr. l'Hntz Györ·gyöt és \Volf ::J3nost jelölte, póttagként 

Széki Mi.kl.óst. 

Hintz tudoményos munk~inak publikélésével, tovébbképző 

és szakpolitikai közelményetvel hozzéjérult a Schédy Séndor 

éltal al'ápitott és szerkesztett Gyógyszerész Hírlap szinvonalé

nak emeléséhez és ezzel a korabeli magyar nyelvd tudom~nyos 

gyógyszerészeti szakirodalom fejlesztéséhez. Emellett publi

kélt a Vegyt(•ni Lapokban is. A feltért adatok alapj~n a 

Gyógyszerészi Hetilapban 18, a VG~/tar•i Lapokban 31, összesen 

49 közleménye jelent meg, 

Hintz Kolozsv~r szabad kirélyi véres törvényhatós~o~ bizott

eég6nak és annak közigazgatósi és közegé~fségügyi bizotts~g~

nak r·endes tagja volt. Ugyancsak tagj;• a k:ilozsvéri psnzügyi. 

vizsgabizottségnak, a kolozsvéri Zenekonzervatór!um elnöke, az 

Erdélyi Gazdas3gi Egylet főpdnztérnoka, az evangélikus egyh~z 

főgondnoka. ''Ezeket az óllésokat nem Hintz György kereste; 

azok keresték fel őt•'' 

Tudoményos, szakmai, közéleti munkésségénak elismerés~ul 

habilit~lta őt az orvoskar magéntanérré és kapott megbiz~st a 

gyógyszerészi mütan és vénykészités oktatéséra. Ezt az uttörő, 

a gyógyszerészeti tudom~ny és gyakorlat szempontjéból fontos 

munk~t mindössze 6 éven ét folytathatta; ebben megakadélyozta 

őt 1890. februér 20-~n fiAtalon,50 éves korében bekövetkazett 

haléla. Gyógyszertérét fia, ugyancsak dr. Hintz György vette 

_________ -----------át,~éW<-i----f!-+9-ffi!-8--'Z-B-Fés'<:-dok-tori képe s i t és é t 1897-be n M<\ r a ko lozs -



véri egyetemen szerezte mego gyógyszerészeti mOtan 

és vénykészit6stan, ezen fontos tantérgyak el6adésA 

Hintz haléléval megszakadt és 3 évig a katedra üresen 

maradt„ 1803-ban dr„ Issekutz !~fugó szerzett a tárgy-

lcörb61 magéntanéri képesitést ós e fontos térgy ol<ta-

tssót folytatta. 

·ir. Hintz György gyógyszerész, egyetemi mag~ntenér, 

sz erdélyi tudoményos és gyakorlati gyógyszerészet 19. 

sz~zadi legkiemelked6bb alakja, a magyar gyógyszerészet 

kivéló közéleti személyisége. 
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