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A disszertációs munka célja és kituzött feladatai 

A téma feldolgozását a megye közigazgatás történeté·

nek áttekintésével kívánom kezdeni, bemutatva a járá

sok és a megyék területi változásait és módosulásait, 

Di sszertáci. ómban célul tüztem ki, hogy felkutassam 

a gyógyszerészet megjelenését Somogy megyében, továbbá 

nyomon kövessem a gyógyszertári hálózat kialakulásának 

és fejlődésének folyamatát a XVIII. századtól 1950-ig. 

Elemezni kívánom azokat a tényezőket, amelyek befolyá

solták a gyógyszerészet megjelenését, beilleszkedését 

az adott korszak társadalmi, gazdasági és egészségügyi 

viszonyaiba. Feladatomnak tekintem - a történeti.- és 

metodikai irányzatok követelményeinek s:;;em előtt tar

tásával - a korszakok egységben való bemutatását. 

A korszak társadalmi·-gazdasági hátterét tekintve a 

feudalizmus, a szabadversenyes kapitalizmus, és impe

rializmus kora, minőségét tekintve azonban maga a kor

szak egységesen a kapitalista termelési módra épül. 

A gyógyszertárak kulturateremtő funkciói ismerete

sek, dt; az is tény, hogy ebben a korszakban csak ott 

létesülhettek a kor színvonalánál fejlettebb gyógy

szertárak, ahol a kulturális és egyéb feltételek is 

megvoltak. A gyógyszert2rak tehet az urbanizációs fej

lődés indukálói, de egyben mutatói is voltak. 

---- ·····-----------------
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.A disszertációs munka módszerei 

A téma megköveteli, hogy a történelemtudomány és a 

szervezéstudomány módszereit alkalmazzam. Kutatásaim 

során igyekeztem levéltári források és irodalmi ada

tok segitségével feltárni a gyógyszerészet megjele

nését és fejlődését, a meghatározó konkrét körülmé·-

nyeket és feltételeket, majd az együvé tartozó jelen

ségek együttes tárgyalását, komplex szemléltetését 

tettem munkám lényegévé. A történelem adott korszaka·

inak elemzését ugy kivánom elvégezni, hogy az maga

sabb szintü általánositások bázisává váljék. Az ered-
• mények egységes szempontok szerinti elemzését és 

szintetizálását a szervezéstudomány módszereivel, 

főleg statisztikai és logikai módszerrel végzem. A 

dolgozat szerves részét képezik a térképek, a tábló

zatok és az ábrák, amelyek az értékelés eredményét 

szemléletessé teszik. 
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_§~mogy megye közigazgatás történetének áttekin_tés:::_ 

,kialakulásától 1950-igz_ különös tekintettel_.§ 

mezővárosok kialakulására és fe Jl§dé sére. 

A középkori Somogy területén két megye terült el: 

a királyné tulajdonában levő SEGÖSD megye és a vár

ispánsághoz tartozó SOMOGY megye. A 11 civitas Seggüs

diensis" már a vármegyék első alakulása idején ki

rálynői és királynéi udvarnokok és udvari cselédek 

birtokaival volt tele, s mint ilyen közigazgatásilag 

független volt a somogyi várispánságtól. A királyné 

vármegyéjének Somogyba történt beolvasztás.a - minden 

valószinüség szerint - Zsigmond király idejében tör

t ént, a XIV. század végén, vagy a XV. század elején. 

A XV. században - a Hunyadiak korában - jóval na

gyobb volt a megye területe, mint napjainkban, hi

szen Szigetvár és környéke, valamint a dunántúli 

Légrád és a drávántúli Kőrös és Belovár megyék egyes 

vidékei is Somogyhoz tartoztak. A középkorban 1.3 vár 

és 22 oppidum volt a megyében. 1 

A török megszállás másfélszázada rányomta bélyegét 

a megye történelmére. A rác betörések és a felszaba

di tó háború Somogy megyében is mérhetetlen károkat 

okozott a gazdasági életben és az infrastrukturában 

egyaránt. A hajdan virágzó mezővárosok fejlődését is 

_____ -'lisBfü„~tette, köziil_lik_több Bl:pusztul t és .. pusztává 
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vált, a falvaknak pedi.g csaknem háromnegyed része 

lett lakatlan, 

A hódoltság idején Somogy vármegye önállósága 

ténylegesen 107, törvényesen pedig 119 évig szüne-. 

telt. Az 1596. évi dekrétum 4. cikkelye Somogy vár·

megyét Zalához csatolta és csak 1715-ben kezdett a 

megye ismét önálló vármegyei életet élni. 2 

1712-ben a megye lakossága 3bl4 háztartásban 186 

faluban élt, a települések 4-30 házból állottak, Az 

uradalmak és jobbágygazdaságok i.s lehangoló állapo·

tokat tükröztek, hiányzott az igaerő és a mlinkáskéz, 

Toborzók járták az orszag sürübben lakott részeit 

és Dél-Dunántúlra, Somogy megyébe is a németeket 

ekkor telepitették, 

A XVIII. század másodi.k felétől az uradalmak is 

fokozatosan bekapcsolódtak az árutermelésbe, A gaz

dasági fejlődéssel párhuzamosan a településekben is 

minőségi változások történtek, Ebben a században kez

dődött el a mezővárosok számának növekedése, amely a 

XIX. századba.n még gyorsabb ütemben folytatódott. 

Fontosnak tartom, hogy a továbbiakban részletesen 

tárgyaljam a mezővárosok kialakulását és fejlődését 

á1 talában és Somogy vármegyére vonatkoztatva, mivel 

a szabad királyi városok hiányában e mezővárosok ké

pezték a gyógyszertárak létesitésének bázisát, Ebben 

·---------<3"--JkiiJOl~I'J..han--C.S.ak__o_t:t__jl)lle_t:tek ml é t re gyó gy sz .e rt.ár.ak,m.a-

ho 1 a gazdasági, kulturális és egyéb feltételek is 
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megvoltak, 

A városok gazdasági fejlődés alapján, a munkameg

osztás következtében jöttek létre. Hogy a vára sok a 

munkamegosztás révén kia1akult nem agrar, hanem ipa

ri termelő munkájukat és kereskedelmüket a feudaliz·-· 

musban végezhessék, jogilag más helyzetüeknek kel

lett lenniük, mint a falvaknak. A más jogi helyzet

nek lényeges vonása egy viszonylagos szabadság, A 

szabadság tartalmát, fokát, mértékét kifejező jog

állás alapján a magyarországi városok a feudalizmus 

idején két nagy csoportba tartoztak: a szabad királyi 

városok és a földesűri, vagy mezővárosok csoportjába, 

A megjelölés mutatja, hogy az előbbiek a szabadság 

nagyobb mértékét élvezték, mert az uralkodó volt a 

birtokosuk, mint az utóbbiak, amelyek földesúri. tu

lajdonban álltak. 

A mezővárosi jogál.láson belül fokozati különbségek 

voltak, Azokat a mezővárosokat, amelyeknek földesura 

az uralkodó volt, kamarai mezővárosoknak nevezték, 

Más mezővárosok egyházi tulajdonban álltak. A mező

városok harmadik csoportját azok a mezővárosok alkot

ták, amelyeknek lakói örökre szóló szerződésben meg

egyeztek földesuraikkal, hogy pénz-, termény- és 

munkaszolgáltatásaikat egyösszegben, pénzben rójják 

le, amelyet polgáraikra maguk vetettek ki és tőlük 

szedtek be, A szerződésben biztositották maguk 
--~'--'--~~~~_.::.~~=-=-=_::_c~_:__:__c__c::::__~_:_-~~-

nak az igazgatási, valamint az igazságszolgáltatási 
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autonómia kisebb vagy nagyobb körét, A mezővárosok 

negyedik csoportját azok képviselték, amelyek föl

desuraiktól ideiglenes szerződéssel, évről-évre vál

tották meg szolgáltatásaikat, Ezek az ugynevezett 

bérlős mezővárosok. A mezővárosok ötödik csoportjá

ba soroljuk azokat, amelyek földesuraikkal szintén 

meghatározott időre kötötték a szerződést. Ennek ér

telmében pénzadót fizettek ugyan, de szolgáltatásaik 

egy részét, főleg a robotot természetben rótták le. , 

Ezek voltak az urbéri mezővárosok. A két utóbbi ka

tegóriánál a szerződést bármelyik szerződő fél fel-· 

mondhatta. A határozott időre szóló ideiglenes szer

ződéssel bi.ró mezővárosokat földesuraik visszaminő-

sitették falvaik sorába, 

A XVII. században a törökök hóditó háborúi követ

keztében alakult ki a mezővárosoknak még egy teljesen 

egyedi formája, a fegyverrel szolgáló mezővárosok 

11oppidum praesidialék 11 , melyeknek polgárait hajdúknak 

nevezték, Azoknak a földesuraknak ugyanis, akinek 

birtokai a védvonal mentén helyezkedtek el, a kisebb 

erődi tményekbe zsoldos katonákat kellett álli tani. 

E földesurak azonban birtokaikból nem huztak éúkora 

jövedelmet, hogy elegendő zsoldost tudtak volna tar

tani. Ugy segitettek magukon, hogy a védvonalb2. eső 

várak melletti mezővárosaik, sokszor falvaik lakossá

gát minden adózásbeli kötelezettségtől felmentették, 

s helyette katonai szolgálatot kivántak tőlük. Ilyen 
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hajd~telepUlések voltak Somogyban: Kaposvár, Igal, 

somogyszil.l, Kőröshegy. A török uralom megszünése u-· 

tán viszont a földesurak má.r arra törekedtek, hogy 

az oppi.dum praesidialéka t oppidumokká, a haj dukat. és 

a szabad legényeket mezővárosi polgárrá., i.lletve jobb·

ággyá tegyék. Hiszen nekik most már nem katonákra, ha·

nem adózó mezővárosi polgárokra, illetve adózó jobbá-

gyokra volt szükségük. Azonban a Rákóczi-féle szabad,

ságharc bukása megtanitotta \"földesurakat arra is, 

hogy ezt csak óvatosan, lépésrŐl·-lépésre hajthatják 

végre. Somogyban a haj du mezővárosok a XVIII. század 

végére örökszerződésU /pl. Kaposvár esetén/, vagy 

urbéri mezővárossá alalultak át. Somogy vármegyére 

vonatkoztatva megállapithatjuk, hogy a mezővárosok 

tulnyomó része urbéri mezőváros volt, 

A városi fejlődésnek a feudalizmus korában szüksé

ges előfeltétele volt: a jó piac, a jelentős arumeny·

nyiség és a kedvező városi. jogi helyzet, A nagy- és 

középbirtokosok gazdasági szemléletében a piac meg-

élénkülése változást idézett elő, Az 

zepéig a dunántúli nagybirtokosoknak 

1700-as évek köl 

csak kisebb ré-

sze törekedett árutermelésre. Inkább a pénzjáradékát 

növelte, ha tudta. Ez okból a földesurak hajlottak 

arra, hogy nagyobb falvaikat - velük szerződést kötve 

és nekik vásártartási jogot szerezve - mezővárossá 

--'-'!1--------'l""'e"-"'' te ss..§k elő. Ily módo_rijövedelmiik pénz adóval, vá.-
~ 

sárvámmal növekedett. A.mikor azonban azt tapasztal ték, 
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hogy az agrártermékek i.ránti. kereslet nő, megindi

tották majorságaikon az árutermelést, I'live1 az el-· 

adásaikhoz nekik maguknak is piacra, kereskedőkre 

volt szükségük, ezért teljes erővel növelni kezdték 

birtokaikon a mezővárosok számát. Azokat a zsidó 

kereskedőket, akiket a szabad királyi városok nem 

engedtek be falaik közé, szívesen fogadták és lete

lepedésüket engedélyezték, A kapitalizmus bontako

zása idején a mezővárosok nagyobb gazdasági funk

ciót töltöttek be az ország gazdasági életében, 

mint a szabad királyi városok. 4 

A vármegye területén 1787-ben 18, 1820-ban 30, 

1852-ben 34, az 1880-as években pedig 54 mezőváros 

alakult ki, E mezővárosok egy-egy mikrotáj központ

jai voltak, amelyek Somogy nagy kiterjedése, vi.

szonylagos elmaradoti;sága és egyes részek gyakori 

megközelíthetetlensége következtében szükségszerU

e n alakultak ki. Altalában minden központ valami

lyen helyi jelentőségü központi funkciót töltött be, 

Közigazgatásához tartozott néhány falu, puszta, ma-

jor vagy tanya. Az 1800·-as évek elején a Somogyban 

lévő mezővárosok és fontosabb települések vonzása 

nagyságrendi szempontból hasonló, közel azonos. A 

mellékelt térképén mindez jól szemlélhető. 5 /l. sz, 

ábra/ 

A XIX. század első felében Somogynak még nem volt 
---,~-------····· 

olyan igazi központja, amely legalább a megye egy-



"/ .„o e_.„ 

Gll•- a V<J1t'f_.d..s1 l:~:r,qf Ít.«Íd.1-a> 

0151d'f"< pc<{"'-u{~,( 
A<iri po•I« -is ft1„sfad.1 a(.J.. 

Ifi////// "'~'11"" k1..;/i l<l<p,;a„). "tT 
J,..ds 12.oA:-... ho..l.d.*11• 

1( ". 1 Ui t51<t, nol--. .,_{,{_,.,,_; 

Ka.f"'.<VJ_ ~ /i.(f OfdS 
(loR~o "- ha.idn..u" 

A XIX .. század fontosabb te/ep1ílései (mezóvárorok) 
vonzási körzetének határai So1nogyba11 az 1800„ar évek elején 

1.sz. ábra 
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harmad részére vonzást gyakorolt volna. A varmegye 

székhelye, Kaposvár is csak a 11 Zselic 11 központja 

volt. Kaposvár lendületes fejlődése csak 1880, még

inkább 1890 után kezdődött meg, amelynek alapvető 

feltételét köz1ekedésföldrajzi helyzetének kedvező

vé válása képezte. 6 
• 

A szabadságharc leverése után az abszolutisztikus 

államvezetés felszámolta a megyei önkormányzata t és 

Somogy megyét közigazgatásilag a soproni kerületbe 

osztotta. Az 1860, évi október 20·-i diploma kibocsá

tása után visszaállt a régi megyei közigazgatási 

rendszer és a megyei önkormányzat. 

Az 1871, évi községi törvény életbelépése után 

azok a mezővárosok, amelyek képesek voltak a tör

vény által rájuk ruházott közigazgatási. teendőket 

saját erejükből. ellátni, nagyközségekké váltak, Igy 

lettek nagyközségek 1872-ben: Szigetvár, Csurgó, 

Marcali, Gamás, Karád, Szulok, Berzence, Nagybajom. 

További két jelentős mezőváros: Nagy:;itád 1901-ben, 

Barcs pedig 1911-ben nyerte el a nagyközségi stá--

tust. 

1712 és 1950 között a járási beosztások több iz

ben is változtak. /l.sz. táblázat/ 7 



1712 

Kanizsai járás 

Kaposi járás 

szigeti járás 

1753 

Igali járás 

Kanizsai járás 

Kaposi járás 

szigeti járás 

1800 

Babócsai járás 

Igali járás 

Kaposvári járás 

Marcali járás 

Szigeti járás 

1840 

Babócsai járás 

Igali járás 

Kaposvári járás 

Központi járás 

Marcali járás 

Szigetvári járás 

- 10 -

Somogy megye járásai 

1(12 - 1950 

1850 

Igali járás 

Iharos berényi járás 

Kaposvári járás 

Karádi járás 

Marcali. járás 

Nagyatádi járás 

Szigetvári járás 

1860 

Babócsai járás 

Igali járás 

Kaposvári járás 

Központi járás 

Marcali j 8rá.s 

szigetvári járás 

1870 

Csurgói járás 

Igali járás 

Kaposvári járás 

Lengyeltóti járás 

llarcali. járás 

nagyatádi járás 

szigetvári járás 

Tabi j:árás 



1896 

Barcsi járás 

Csurgói járás 

Igali járás 

Kaposvári járás 

Lengyeltóti járás 

Marcali járás 

Nagyatádi járás 

Szigetvári. járás 

Tabi járás 

1950 

Barcsi járás 

Csurgói járás 

Fonyódi járás 

Kaposvári járás 

Marcali járás 

Nagyatádi járás 

Siófoki járás 

1:a bi. járás 

·-· 11 -· 

1. számu táblázat 
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A tanácsrendszernek 1950-ben történt bevezetése 

a megye, a járások és a községek közigazgatási rend

szerében, valamint a járások és a községek területi 

beosztásában gyökeres változást és lényeges átala-· 

kulást eredményezett, A közigazgatás átszervezése 

szükségszerüen magával hozta a megye és a megye já

rásainak területi átszervezését, Az i.gali. járás meg

szünt, nagyobb részét a kaposvári, kisebb részét a 

tabi járáshoz csatolták, A lengyeltóti járás fonyó

di. járássá alakult át, Ugyanakkor ~rolna megyéből 3 

nagyközséget, Veszprém megyéből 2 községet és Sió

fok nagyközséget Somogy megyéhez csatolták, Ezekből 

és a tabi járás egyes községeiből uj járást, a sió

fokit hozták létre, A szigetvári járást pedig - né

hány község kivételével -· Baranya megyéhez csatol

ták, 7 
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A XVIII. században Magyarország a nyugat-európai 

országokhoz viszonyítva gazdasági, politikai és kul

turális tekintetben is hátrányos helyzetben volt, 

Közép-Európa térségében a fejlődés centrumától tá

vol esve, inkább a peremvidékhez, az elmaradottabb 

periféri~hoz tartozott, A hátrányos helyzet azonban 

kétszeresen is érződött, mivel a Habsburg birodalom 

keretén belül is hasonló szerepet kapott, 8 

A reformkorban a kapitalizálódás igénye Magyarorszá

gon elementáris erővel jelentkezett, ütemét tekintve 

pedig viszonylag gyorsan zajlott le, még akkor is, 

ha figyelembe vesszük a kor távlatokat figyelő poli

tikusainak elégedetlenségét, akik a hazai fejlődést 

nyugat-európai mércével joggal keveselték, mégis e 

néhány évtized alatt - igaz, hogy politikai küzdel

mek közepette - jelentős változások történtek, A fen

tieket figyelembe véve Somogy megye 11 starthelyzetét 11 

vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a magyarországi fej

lődés centrumától távolesve, attól eltérő, sok teki.n

tetben sajátos utat járt, 

A XVIII. század első évtizedeiben az árutermelésnek 

és a kereskedelemnek nem voltak még meg a feltételei, 

A termelőerők alacsony szintje, a járhatatlan utak, az 

--4'------'e,_l"'m""'o"'c"'s"'a"'r~a„s„o,_.,,do t :t__:t e rlil e t "k $- ? nép e s l3 ég nagym é rvü cs ök

k en és e, a belső piac összeszükülése a pusztulás mére-
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teit jelezték, A török killzését követ6 évtizedekben 

a helyreállítási munkák a lakosságtól jelent6s ener

giát és még több áldozatot kívántak, A felvidékr61 

a magyar és a szlovák lakosság népességemigrációja, 

majd a XVIII. szá.zad els6 harmadától kibontakozó né

met betelepités a munkaerőt nemcsak a megyében, ha

nem a Dél·-Dunántúl régiójában i.s biztosi totta. 

A szá.zad u to 1só harmadától a gazdasági viszonyok 

elmaradottsága egyre sürgetőbbé tette a megyei, il

letve országos utak korszerllsitését, A középkori 

állapotokat tllkröz6 útviszonyok ugyanis nemcsak a 

kereskedelem fejlődését gátolták, hanem a gyors in

formációszerzést sem tették lehetővé, A szllk, par-

tikuláris, többnyire egyéni érdekeket szo lgá. ló me

gyei ~thálózat sem mennyiségében, sem pedig minősé

gében nem felelt meg a kor követelményeinek, 9 

/ 2,sz. ábra/ 

A XVIII. század végén csupán két kereskedelmi- és 

postaút vezetett keresztül a megyén, az egyik Budá

ról kiindulva a Balaton mellett, szőllősgyörökön, 

il'iarcalin és Iharosberényen át Naé;ykanizsára s innen 

Horvátországba, a má.sik Pécsr61, Szigetváron, István--

din és Berzencén keresztül Nagykanizsára, Mivel ezek 

az ut<J,k a vármegye szélein haladtak, ezért Somogy 

mezőgazdasági terményeit a megyén kivül, a kanizsai 

·'--"""·"·"'·.1. .. ,.~, ték. lO 
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Somogy legfontosabb postaútiai az 1700-as évek végén és a százcid/ordul6n 

I 2.sz. ábra 
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A 48-as polgári. forradalom eredményeként bekövet

kezett jobbágyfelszabaditás nemcsak a feudali.zmus 

korszakának megszüntét jelentette, hanmn a kapita·

li.zmus korszakának nyitányát is, Somogyban az 1848-

as forradalom, majd az 1867·-es ki.egyezés a pali ti

kai konszol.i.dáció révén előmozdi totta a kapi tal.ista 

fejlődést. A külföldi és a hazai piac kiszé1esitése, 

a mezőgazdasági termékek, elsősorban a gabonaárak 

kedvező alakulása serkentően hatott a ki.s- és. nagy

birtokra egyaránt. Somogy az iparfejlődés tekinteté

ben az ország elmaradottabb vidék(;linek szinvonalán 

állott, A kiegyezés utáni iparfejlődés a mezőgazda

ság fellendülésének és a közlekedés javulásának e·

redménye vo 1 t, Már 1860 óta volt ugyan a vármegy é

nek vasútja: a Balaton partján vonuló Déli vasút, 

de a vármegye nagyobb részének nem volt. Kaposvárnak 

be kellett érnie egy 1872-ben átadott szárnyvonal

lal, amely Zákánynál a Déli vasúthoz csatlakozott, 

Az 1890-es évek végén Somogy vasútügye gyökeres ja

vuláson ment át, A fiumei vasútvonal ki épité sének 

hatására a megyének az a legtermékenyebb része, a

mely eddig a főbb piacoktól el volt szigetelve, és 

szinte terményeibe fulladt bele, most gyors fejlő

désnek indult, 11 / 3,sz, ábra/ 
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A népesség számának a1aku1ása Somogy megyében 

Év A megye népességének sz ama 

17.30 él06 .30 

1740 95800 

1750 116484 

1760 1.30274 

1770 1.38548 

1780 16.3500 

1790 166124 

1800 177156 

1810 

1820 171521 

18.30 191456 

1840 209142 

1850 241720 

1860 252694 

1870 2895;,5 

1880 .30744.3 

1890 .32802 2 

1900 .345586 

1910 .365961 

1920 .368486 

19.30 .38 56 .3 5 

1940 

1950 -·- -- -____ ----2§23 .3_9 

2, számu táblázat 14 
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1870-től az első világháborúig a megye ipari. hala·

dása elég lendületes volt, Ebben fontos szerepe volt 

a mezőgazdaság tőkés átalakulásának, a nemzetközi 

gazdasági kapcsolatok szélesedésének és a Monarchia 

elég kedvező piaci viszonyainak, A megyében Kaposvá

ron ki.vül csak a nagyobb lélekszámu járási székhelye·

ken jött létre gyáripar. Ezek közül a települések kö

zül az első világháború előtt Barcs közeli tette meg 

a kisvárosi nivót, 12 

A Somogy megyében végbemenő agrárkapitalista fejlő

dés tulnyomórészt a mezőgazdasági termékeket feldol

gozó üzemek létesitését segítette elő, s ezzel egy

időben meggyorsította a parasztság osztályokra bom

lását, agrárproletárok és cselédek tömegeit hozta 

létre, Sokan az urbérrendezések után maradtak föld 

nélkül, de a hi tbi.zományok, -· amelyek a vármegye te

teme s részét elfoglalták - is megnehezi. tették, sőt 

legtöbb esetben lehetetlenné tették a parasztok föld

hözjutását, Ennek következtében i.ndul t meg a népesség 

belső vándorlása a városok felé, de voltak, akik még 

az országot is elhagyták, 

Az első világháború és a két forrada.lom után a me

zőgazdaságban és az iparban új helyzet alakult ki. 

A békeszerződés után létrejött kisebb terUletü or

szágban a gazdasági struktura olyan lényeges átala

kihatásait Somogy megye 
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ipara erdsen észre vette. A megye iparát az érintette 

súlyosan, hogy piacainak egy része - Horvátorszá.g, 

Szerbia és a Balkán - az államhatárokon ki.vülre ke-· 

rült, másrészt a nagy világgazdasági válság is sú-: 

lyos károkat okozott. Ilymódon a két világháború kö

zött a megye ipara lényegesen nem gyarapodott.13 

A 2. számu táblázatban közölt népszámlálási ada

tok arról győznek meg bennünket, hogy a nagy kiter

jedésü agrármegyében a népességnövekedé8, aminek 

fel tételeit a XVIII. század végén és a XIX. század 

elején a gazdasági íejlddés és a közegészségUgy meg

szervezése által javuló életviszonyok teremtettek 

meg és amely : a kolerajárványok fellépésével iddsza ... 

kosan mérséklddött, a XIX. század fordulójára lelas

sult, sdt - sokhelyütt már - ténylegesen is fogyni 

kezdett a megye népessége. Ennek egyik oka a szinte 

ijeszt6 méretü kivándorlási láz, a másik pedig az 

t1egyke 11 puszti tó hatása volt. 

Az elsd világháborúban elpusztult több ezer somogyi 

katona is csökkentette az amugy is megfogyott la·

ko sságsz2mot. 

A század elején Somogy megye a legalacsonyabb szü

letési aránnyal rendelkez6 megyék közé tartozott, 

nem érve el még a népesség egyszerű reprodukcióját 

biztositó 16·-17 ezrelékes arányszámot sem. 

zsgáljuk az 1869-1910 közötti 
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négy évtizednek népesedési adatait, akkor az alábbi 

következtetésekre juthatunk: 

--------·· 
A népszámlálás 

esztendeje 

1869 

1880 

1890 

1900 

1910 

A megye népességének A növekedés 

száma %-ban 

2875'.J5 

307448 

326835 

344194 

.365961 

·-----·--· 
100 

b,9 

13,6 

19,6 

27' .3 
----·----------

A megelőző népszámlálás adatai.hoz vi szanyi tva a tény-

leges szaporodás aránya az első évtizedben 6,9 %, a 

másodikban 6, 3 % , a harmadikban 5, 3 %, a negyedi.kben 

pedig újra b,.3 % volt, A fogyó népességü községek 

számát illetően a járások közül a tabié volt a leg

nagyobb részesedés /32,2%/, majd utána a szigetvá

ri /29,5 %/, a barcsi /24,0 %/ és a kaposvári járá

sé / 22,0 '/o/, 15 
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Somogy megye egés:::_ségügyének kialakulása és 

fejlődése 

a XVIII. század elejétől 1950-bg 

A közegészségügy függ attól is, hogy milyenek a 

talaj-, a viz- és a levegőviszonyok, Somogy várme

gyében a Drávamente, a marcali, lengyeltóti es a 

tabi járásokban a Balaton és a Sió vidéke, a vár

megye belsejében a Kapos .folyó, a Ri.nya-· és más pa-· 

takok folyása mocsarakkal, más részei pedig erdősé

gekkel voltak boritva, s igy a lakosság egészségét 

is e tényezők befolyásolták, A régebbi feljegyzések 

nem is tanuskodnak másról, mint maláriáról, vérhas

ról, tifuszról. 16 

A középkori Somogy közegészségügyi helyzetéről 

csekélyszámu adat maradt fenn, Ezek elsősorban a 

sűrűn pusztitó pestisjárványokkal kapcsolatosak, 

Betegségek: 

Maláriában nagyon sokan szenvedtek, A feljegyzések 

szerint a malária a vármegyében annyira honos, hogy 

11ha idejében nem keres a beteg orvosi segitséget, 

miben elegendő és czélszerüen elhelyezett orvosaink 

jártasok, ugy hasdaganatokat és vizkórságot kapnak. 111 7 

A vérhasról azt jegyezték fel, hogy július és au

gusztus hónapokban 11ugy dühöngött, hogy érett- és 

___gy§_rmfl_kkoruaknak sír_-_$Qr ásatott." 18 
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A tifuszró'l a legrégibb feljegyzés 1809-ből való, 

amikor is a nagy ti.fusz-halandóság miatt "az or·-· 

szágos kormányzási befolyást és orvosi segi tséget 

is igénybe kellett venni protomedikus dr Schraud 

felügyelése mellett,•• l9 

Honos betegségként találjuk a vizrákot, mely fő·

ként gyermekeknél "egy pattanással kezdődött a száj 

körül, az arcon, vagy belül az ajkon, majd követke

zett a fejér, fényes, renyhe daganat, megfakadván 

a pattanás, nagy sebességgel terjedt a fekélyese

dés, ugy hogy ha akkor segitség a bUdös, rothasztó 

fekélynek határt nem szabott, ugy 4-5 nap alatt a 

beteg irtózatos arczal meghalt.'' <'.O 

A nyári évszakban a pokolvar is gyakori betegség 

volt, Előfordultak még: vörös himlőcske /Morbi llus/, 

vörheny és hólyagos himlő, A hi.mlő elleni védőoltást 

1817-ben kezdték meg, Somssich Miklós táblabiró ve-

zetése alatt választmányt rendeltek ki, 11 mely a mi g 

akkor idegenkedő népet az oltás hasznáról, papokkal 

és orvosokkal egyetemben felvilágosítani s ha szük

ség volt, tisztviselői fenyítékkel is elősegiteni 

igyekezett," 21 

A kolera 1831-ben lépett fel először a vármegyében, 

1 ! A védekezést Csorba József dr, az akkori első fizi-
! 

!.~ kus Úgy vezette, hogy az ma is példaképpen szolgál-

! nat, A járvány 1848·-49-ben, utána 1854·-55-ben ismét 
-~'--------·~------„----"--"'-
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±ellépett, Behurcolták még 1866-67-ben és legutol·

jára 1872-73-ban, 22 

A trachomáról érdekes feljegyzést találunk a v2,r''18·

gyei levél tárban 1823-ból, amikor a vármegye arra 
• 

kérte a helytartótanácsot, hogy az ország szemorvo

sát küldje le a 11 nagyszámu vakok" megvizsgálása és 

kezelése végett. I,e is küldték Szabó János országos 

szemorvost,aki Mernyén kórházat rendezett be és ott 

operálta a betegeket, Az iratok között fekvd kimuta

tás szerint 46 beteget operált sikerrel, leginkább 

hályogosokat. A mult század 70-es éveiben terelddött 

a figyelem a trachomára, s ekkor megállapi tást nyert, 

hogy az a Dráva sarkában, a horvátajku lakosság kö

zött 11 tájkórként 11 uralkodik. Az évenként elvégzett 

általános szemvizsgálatokkal megállapitották, hogy 

a trachoma-betegek száma 700-800 között váltakozik, 

A tájkór megállapitása óta a betegeket kör- és tra

choma orvosok kezelték és attól fogva vakság nem 

fordult eld, L 3 

A tuberkulózis a múlt század végén lépett iel, ter-

jedése gyors ütemben történt. 190b-ban az egész la

kosságra kiterjedd vizsgálat megállapitotta, hogy a 

vármegye 309 községe közül csupán 59 község volt gü·

mdkórmente s. 24 
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tősebb v:Lvmánya a közegészségügy megszervezése volt. 

A XVIII. század második felétől fokozatosan térthó-

di·tó racionális gondolkodásmód az ember felé for

dult. A humánum uj fogalma, a gazdaságban a munka-· 

erő problémái együttesen eredményezték, hogy a jog

fosztottként kezelt jobbágyot éppen a rendszer ér-

dekében megváltozott módszerrel kezeljék, A század 

második felének kul turáli.s és szoci.ális reformjai 

is e felismerés eredményei, Magyarorszégon Mária 

'rerézia uralkodása alatt a kormányzat a megyéken 

keresztül gondoskodott elsősorban az adófizetők, a 

11 misera plebs contri.buens 11 egészségvédelméről. E

zért kény szeri tette a megyei. önkormányzatot, hogy 

orvost, sebészt, bábát és gyógyszerészt szerződtes-

sen az adózó betegek ellátására. A korszerU egész-

ségvéde1em alapjai csaknem száz éven 2.t épültek, 

mig az állam létét biztositó dolgozó tömeg végre 

orvost, sebészt és gyógyszerészt kapott, Mert addig, 

mint Pápai Pári.z Ferenc írta a 11Pax Corporis" elő-

szavában: ''Vidéken hamarabb talál segédet a beteg 

25 barom, mint a beteg ember.'' 

Szigetvárnak - amely még a XIX. század elején is a 

ííiErgyeJ:egrango sao ()i;tfi-t:Jrü1---é-s~1IBll:- szá111itott- ~ már a 
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középkorban volt a városon kivül pestis kórháza. 

Itt épltették fel bjra az 1770-ben elrendelt jár

vány·-házat is, ami csak járványok idején mÜködött. 

A török megszállás ideje alatt a várban és a vá

rosban is működött egy-egy ispotály. Az előbbi a 

katonaság, a másik a lakosság részére. A törökök 

kivonulása után a várbeli ispotály épen maradt, a 

városban levő elpusztult. Amig a katonai kerületi 

parancsnokság Szigetváron állomásozott, ez a kór

ház a házi-gyógyszertárral együtt működött és pol

gári személyeket is ellátott. Ebben az időben dr 

Fáber Tamás volt az ezredorvos, akit 1719-ben So·

mogy megye felkért arra, hogy legyen a megye egész

ségügyi tanácsadója, s ezért évi 100 Rajnai arany·

tallért kapott tiszteletdíjként. 26 

1740-ben a vármegye első physikusának dr Toppó 

Jánost, a csáktornyai Zrinyi-birtok orvosát nevez

ték ki. A megye ekkor három járásra volt osztva, 

Minden járásnak egy-egy seborvosa és egy bábája volt 

a vármegye alkalmazásában. Dr Toppó elrendelte, hogy 

a sebészeknek állandó lakhelye legyen. A lakhelyük 

mellett kellett felépiteni az officinát és a jár

ványszobát. Ezt az egységet igy ahogy volt Sziget-

varon városi ispotálynak nevezték el, a várban le

vővel szemben. Ami.kor a kerületi parancsnokság Eszék-

-re-t:eriil-t, sz i 5tt-v-ár---k-at-onai jel e n tő s ég e fo ko za to s an 
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csökkent, 1750-táján pedig a katonai kórház is meg

szünt, 27 

Kaposváron 1799-ben Winkler Mihály gödrei plébá

nos, később pécsi kanonok alapítványt tett egy xe

nodochium /agg-ápolda/ építésére, melyet a követke

ző évben fel is építettek a Fő utca és az Anna utca 

sarkán, Az alapítólevélben lefektették, hogy csak a 

"Kaposvárott lakó uradalmi. tisztnek szolgái és szol

gálói, mesteremberek segédei, inasai, szolgái és 

szolgálói, ugy minden egyéb itteni lakos szolgái és 

szolgálói, ha odahaza terhül esnek, ez ápoldába fel

vétetnek és a többi szegényekkel együtt lehetőségig 

ápoltatnak, míg i.smét felgyógyulnak. 11 
28 

A vármegye első fizikusa után következő főorvosok 

/Friesel, Gömöry, Fürst, Müller/ viszonylag rövid 

ideig töltötték be hivatalukat, A sorrendben hato

dik Varga István dr i.s fiatalon, 45 éves korában 

halt meg, A Balkán felől fenyegető pestistől félve 

a vármegye ekkor a Pesti Orvosi Karhoz fordult, hogy 

a végzős orvosok közül ajánljon egy törekvő, jó 

szellem(i orvost a fizikusi állás betöltésére, A 

kar ajánlata a Felső-Ti.sza vidékéről származó Csor-

ba József volt, akit 1817 május 1-én meg is válasz-

tottak, A 28 éves orvostudor akkor az egyetlen ma

gas képzettség{{ orvosa vo 1 t a meg:v ének, rajta kÍ vül 

_ ____az_öj;_jár.ásban e~-egy mtiszteletdÍjas sebész mester 
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és néhány uradalmi sebész müködött. A fiatal f6or

vos haladó gondolkodásu, a világ és a tudomány dol

gait jól ismerő orvos volt, aki. nem találta kielé

gi tőnek a nép egészségi helyzetét, amelyet körútjai, 

során tapasztalt. 1829-ben 11 Hygiastika 11 név alatt 

megjelent könyvét, - mely a nép egészségügyi felvi

lágosítását volt hivatva szolgálni - minden község

nek ingyen megküldték. Ezért a munkájáért a Magyar 

Tudományos Akadémia leve1ez6 tagjának választotta, 

Ezenfelül járványok alkalmával körleveleket is küld

tek ki, melyek hasonló célt szolgáltak. 29 

A mellékletben olvasható egy XIX. század elejéről 

származó, a vármegye fizikusa által írott körlevél, 

mely a falu egészségügyével tör6dő részletes utasitá-

sok mellett szerepelnek a munkaegészségliggyel kapcsa-

latos megjegyzések is, amelyeknek az adott munkaer6-

vel való legcélszerűbb gazdálkodás biztosítása volt 

1 H b '1 • 30 e sosor an a ce .. Ja, 

1818-ban Csorba ösztönzésére megszervezték a maso-

dik fi.zikusi állást, és ezzel párhuzamosan a tiszte

letbeli sebészeket - akiknek szakmai tudását Csorba 

nem sokra becsülte ·- fokozatosan orvostudorokkal vál--

tották fel. Szorgalmazta a járási székhelyeken a be

tegszobák, gyógyszertárak és a megyeszékhelyen a kór-

, ' . t' 't 31 haz felalli asa • 

-~·~1 ______ ~B3J-ben a várme~y_áb_en 5 orvosdoktor, 19 magister, 
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3 civil chirurgus, két nem diplo1nás orvos és járá

sonként egy gyógyszertár müködött. 32 

A szabadságharc kitörésekor a háborus készülődés 

lépett előtérbe. Somogy különösen veszélyeztetett 

vármegye volt, hiszen a Dráva mellett már .felsora

koztak .:[ellasics hadai és az Őket támogató császári 

seregek, A háborus viszonyok közepette az egészség

ügy megszervezése kellő tapasztalat hiányában nem 

volt könnyű feladat, emellett a ti.fusz és kolera

járvány is nehezi.tette a szervezők helyzetét, Csor

ba kérésére a nemzetőrség főorvosa a fiatalabb és 

könnyen mozgó marcali járásorvos, dr Pfeffer Mihály 

lett, mig ő maga a kolera elleni védekezést és a 

hátsó területek szervezését vállalta. Minden zasz-

lóaljhoz /járási zászlóalj/ vezető orvost és egy se-

bészt osztott be és kötelezte őket, hogy a csapata-

ikkal együtt mozogjanak. A vezető orvosok minden 

zászlóaljnál a járásorvosok voltak, akik nem igen 

akartak elvonulni a zászlóaljakkal, mert a járásu

kat magukra hagyták volna. Ezért kérték a zászlóalj

orvosi teendők alóli felmentésüket. A két kaposvári 

sebész, Bergel József és Winkler Lajos pedig betegsé

gük miatt kérték a felmentésüket. 

A szabadságharc bukása után Csorba az őt ért sé

relmek és megaláztatások miatt kérte nyugdijaztatá

-sá-t-é-s--hH-atalábó~---<l-1-tá~~zott, 3 3 
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1835-ben a vármegye Csorba főorvos javaslatára el

határozta, hogy széleskörű. adakozásra hÍ.vja fel a 

megye nemességét, hogy megteremtsék egy nagyobb kór

ház építésének anyagi alapjait. Egy bizottság elóze

tesen megvizsgálta a Winkler-féle alapitványi kórhá

zat és megállapi totta, hogy az nem alkalmas sem a je-· 

lenlegi állapotában sem bővités esetén arra, hogy egy 

valódi kórház feladatát ellássa az egész megye szá

mára. A kórház 1846-ban kezdte el mGködését és meg-

nyitása óta szinvonalasan dolgozott. 1859-ben a kapos

vári. kórházat nyilvános közkórházzá minősi tették. A 

kórház élén tehetséges orvosok álltak, akik folyton 

a kórház korszer({sitésén és bővitésén munkálkodtak. 34 

1867-ben Szigetváron Vermes György földbi.rtokos, 

Salamon Gyula gyógyszerész, Hölbling Ignácz plébános 

és Koharitsi Ferenc alapitványt hoztak létre a kórház 

felépi tésére. Ezután megi.ndi tották a gyűjtést. Az 

alapitvány kezelésével Salamon gyógyszerészt biztik 

meg. A kórház 1896 óta üzemel közkórházi jellegge1. 35 

Paczay István esperes-plébános végrendeletében 

300 Ft-ot hagyományozott egy Marczaliban felálli·

tandó 11 Ispotá1yra11 • A házat magánkórh2zként hasz

nálták 5-6 ággyal és 3-·4 elaggott iparosnak való 

lakással. 1889-ben az alapi tvány kezelői elh2tároz

ták, hogy megveszik a szomszéd telket és épitenek 

-~-----~ecgy ll!O él:eri't-1~-áz-at,.-ame~~e-t a · vármegyének átadnak, 
,-,1 
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ha a vármegye magara vállalja annak fenntartását és 

kieszközli a közkórházi jelleget. A kórház 1891-ben 

készült el és megkapta a közkórházi jelleget a tlel-· 

ügyminisztériumtó1.36 

Csorba József dr néhai fizikusnak 1857-ben megje

lent munkájában találjuk, hogy "Nagyatádon, a szent·

ferenczrendiek zárdájában van a Czindery családtól 

alapi tott intézet, mely kórhá.z nevet vi.sel ugyan, de 

a benne lévők csak táplálást és semmi orvosi ügyele·

tet nem élveznek.'' 

1895-ben Éhn Sándor nagyatádi főszo1gabiró e1hatá-· 

rozta, hogy egy Nagyatádon fe1~1litandó járási kór

háznak alapot teremt, Máris mozgalom indult meg, hogy 

ez alapból községi járványkórház épittessék, mely

ben a tüdőbetegeket gondozó helyiségek is elhelye

zést nyerjenek. 37 

1902-ben gró% Hunyady Imréné szül, Győri Felici.-

tas grófnő tudatta a vármegyével, hogy Kéthelyen, 

XI uradalmai.nak középpontjában magánkórházat szándé-· 

l kozik épiteni és saját költségén fenntartani, A kór-

•.•.·.•.•! hiz 20 ágyra épült fel és 1903-ban adták át rendel

tetésének. Az ápolást és élelmezést apácák végez-

•·.'.! ték, a kórház kezelésével Lechner Antal uradalmi or-

1 

vost bÍ.zták meg, A jól felszerelt kórházban nagy 

.~.~· uradalmi házi gyógyszertár is volt. 38 

il! 
----"'~!'-. -------A=6.:r-i'5-Yo.n--adB:t-u:nk-,--hogy a Festetics, majd az 
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Andrássy család birtokába került szigetvári várban 

6-10 ágyas uradalmi. kórházat szereltek fel az ura

dalom jobbágyai és cselédsége részére, Ezek az ura

dalmi kiskórházak, melyekből máshol is volt /Gyön·

gyösmellék, Darány, Lakócsa, Babócsa, Somogytarnó

ca/ egészen a II. világháború idejéig fennmaradtak. 

Ezeket az uradalmi orvosok vezették. 39 

Az egészségügy a mindenkori közigazgatási rend

szerhez alkalmazkodó bürokratikus szervezet volt, 

melynek fejlődését keretei korlátozták. Lényegében 

az egészségügy annyira ment előre, amennyire a he-

lyi hatóságok és a tehetséges és ambiciózus orvosok 

azt előrevi.nni szándékoztak. Ezen a téren §omogy 

megye nem volt rossz helyzetben. Tehetséges emberek 

irányitották a megye egészségügyét, mert Gömöry, 

Varga, Csorba, Weh1.e, Parray, Szaplonczay egy szá·

zadon keresztül valamennyien azon munkálkodtak, so

hasem engedték lemaradni a megye egészségügyét. 

A községi és körorvosi beosztást a .Ba.c:h-korszak

ban alkalmazták először, majd 1876-ban, ami.kor 38 

orvosi. körbe osztották a vármegyét. 1882-ben ujra 

rendezték a körorvosi köröket és ekkor 36 kört ala

kitottak ki, végül 1908-ban, amikor már 46 lett a 

körök száma, 40 

1876-ban megalakult a "Somogy-megyei Orvos-Gyógy

-~------~~.zB-r-€i-S-z-Eg-;y~~l!,--Az_e~y-let székhelye Kapos vár voJ t, 
'l 
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itt tartották meg a rendes évnegyedes, a rendkivü

li, valamint a választmányi üléseket. 

A társulat célul tűzte ki a következőket: 

1, Folytonos haladás az orvos-gyógyszerészi és 

más rokon tudományok terén, önálló vizsgáló

dás, kölcsönös eszmecsere, 

2. Őrködni az egylet tagjainak eljárása fölött. 

3. A kar érdekeinek védelme. 41 

Dr Paray János megyei főorvosnak a főispánhoz kül

dött jelentéséből megtudhatjuk, hogy 1875-ben a var

megye egészségügyi személyzete a következő képet mu

tatta: "A megye egy tiszti és egy kórházi főorvossal 

rendelkezik. 8 járási orvos és 1 kórházi alorvos, 1 

állatorvos és 8 járási bába az összes hivatalos sze

mélyzet, Ezen tiszti egészségügyi személyzeten kivül 

a megye területén 31 orvostudor, 22 sebész /polgári 

és magister/, kik részint mint uradalmi, részint mint 

magán gyakorló orvosok a székvárosban és nagyobb köz-· 

ségekben telepedtek le. 14 okleveles állatorvos és 

gyógykovács, 34 okleveles bába, kik szintén a nagyobb 

községekben és a székvárosban tevékenykednek." 42 

A tiszti egészségügyi személyzettel együtt a megye 

tehát rendelkezik: 

40 orvostudorral, 20 sebésszel, 14 okleveles állat

orvossal, 42 okleveles bábával, 16 okleveles gyógy-

.-~;j'--------~~Tés·s1rni._,_,-'6~-gyú-gy0z<'lrészsegédtlel, 6 gyógyszertári. 
.! 
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gyakornokkal. A megye területén ebben az időben 

15 gyógyszertár müködött. 43 

Az 1920. évi jelentésekből viszont az derül ki, hogy 

a megye területén 97 orvos, 35 gyógyszerész, 36&ógy

szerészsegéd és 245 szülésznő tevékenykedett. Ezidő·

tájt 40 nyilvános gyógyszertár mtl.ködött. 4 4 

1904-ben Szaplonczai Manó ti sz ti főorvos kezdemé-

nyezésére megalakult a !!Tüdővész ellen védekező so-

mogyvármegyei egyesület 11 , mely nagy buzgalommal lá

tott munkához, Különösen gróf Festetics Pálnénak kö

szönhető, hogy nemcsak di.spensaire, hanem egy 50 fek

vőbeteg be fogadására alkalmas pavilon is épült Kapa s

váron, amelyet 1912-ben adtak át rendeltetésének. 45 

Erre az alapÍ tványra nagy szükség vo 1 t, mert a megye 

sajnálatos módon élenjárt a tbc-s megbetegedések és a 

halálozások számát tekintve, mert a nagybirtokos me

gye hatalmas agrárproletáriátusa végtelenül szegény, 

beteg és fertőzött volt, 

A gümőkor 

kul t: 46 

halálozás 1000 főre a következőképpen ala-

·-------· 

·-----·----
Kaposvár 

Megyei össz. 

-----------------· 
1920-23 1924-27 1928-32 1933-38 

---·----------------------·--------
3,9 

2,6 

3,5 

2,0 

2,8 1,9 

1,5 1,1 

Az egész országban rohamosan terjedő influenza, me

lyet kiindulási helyéről spanyol náthának neveztek, 
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1918 őszén Somogyot is elérte. Kaposváron a lakosság 

kétharmadát lepte meg és egész télen dühöngött visz·

sza-vissza térve. Sok volt a tüdőgyulladásos szövőd

mény és a következményes halál. Az iskolákat, hiva

talokat be kellett zárni, a gyógyszertárak ki.fogy

tak, az orvosi ellátás is elégtelen volt, mert az or

vosok is betegek lettek. A betegek száma a megyében 

százezren felül volt, ezért vármegyei és községi jár

ványbizottságokat hoztak létre. Mivel a hadifoglyok 

és az internáltak között is sok volt az elhalálozás, 

ezért erre a területre kormánybiztost jelöltek ki.47 

A tanácsköztársaság 133 napos fennállása idején a 

közegészségügy területén megyei szinten i.s csak kevés 

elképzelést tudtak megvalósítani. A tanácskormány 

főként a gyógyszertári alkalmazottak nehéz megélhe

tési viszonyain, a rossz szolgálati feltételeken és 

a rossz munkaidőbeosztáson akart javitani. A helyi 

ujságok terjedelmesen foglalkoztak a gyógyszerhi.ány 

kérdésével, megál1apí tásuk szeri.nt a gyógyszertárak 

szocializálása simán ment végbe. A leltározá.s nagyon 

sok visszaélést leplezett le, ennek kapcsán sok ér

tékes gyógyszer került elő. Az ilyen tevékenységen 

rajtakapott üzletvezető nem kaphatott alkalmazást a 

szocialista gyógyszerkereskedésben. A rendelet sze

ri.nt a szocializált és ujra megnyí.tott gyógyszertá-

-~-----~r-a*k+bh"l-an---Ge-±ge~---v-B::l-t-ü-z::L-e.ttcil.a-j.donos,mvezető. gy.ágy-
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szerész annyi fizetést kaphat, mint a legmagasabban 

fizetett munkás. A munkaidő reggel 8-·tól este 7-ig 

tartott folyamatosan, vasárnap pedig ügyelet volt, 

A városi. gyógyszertárak az inspekciós szolgálatot 

havonta felváltva végezték. 48 

1920 decemberében alakult a Kaposvári Anya és 

Gyermekvédő Egyesület, 1926-ban elkezdődött az Anya 

és Csecsemővédő Otthon épitése a.Tallián Gyula ut

cában, amelynek működésére szintén nagy szükség volt, 

mert 1939-ben Somogy megye vezetett az egész Dunán

túlon a csecsemőhalandóságban. 

A társadalombiztositást 1929-ig a Kaposvári Kerüle

ti Pénztár, majd az OTI végezte. 49 

A második világháború jelentős károkat okozott az 

egészségügyi ellátás és a gyógyszerellátás területén 

egyaránt. A katonai szolgálatra behivott orvosok és 

gyógyszerészek hiánya érezhető volt. A háború terhe

ivel együtt forditott arányban csökkent az uralkodó 

osztály jótékonykodása az egészségügy és a szociál

politika terén is. A legtöbb orvos azonban hivatása 

magaslatán állt és áldozatkész munkával próbáltak a 

nehézségeken urrá lenni, 

A gyógyszertárak államositásával egyidőben, az 

1950-ben megalakult Egészségügyi Minisztérium lehe

tővé tette az egysége s elvek szerinti irányítást, ez:

zel kezdetét vette a szociéllist_a egészségügy alap-

jainak lerakása, 
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Ebben a fejezetben szándékosan nem tértem ki a 

gy6gyszerészet tárgyalására, mert a következ6kben 

szándékozom azt b6vebben kifejteni, 
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A szerzetesrendi gyógyszertárak megjelenése a ·----------------------------
XVIII. században 

A szigetvári katonai kórház házigyógyszertárán és 

a járásorvosok kezelésében lévő kézigyógyszertárakon 

kí.vül még a ferencesrendi kolostorokban voltak házi 

gyógyszertárak Somogyban, melyeket gyakorlott pati·

kus fráterek vezettek. Ők szerezték be a gyógyszere

ket részben gyűjtésből, részben Bécsből, Tudásukat, 

gyakorlottságukat .Németországból hozták magukkal, 

Volt, aki. valamelyik nyugati vagy felvidéki város

ból származott, A misszionárius páterekkel állandó

an járták a vidéket és gyógykezelték a betegeket. 50 

Somogyban Andocs, Marcali, Mesztegnyő, Nagyatád, 

Szigetvár és Felsősegesd helységekben volt ferences 

klastrom. Ezek közül a nagyobb és a nyilvánosság 

számára i.s megnyitott, vármegyei engedéllyel működő 

és a vármegye fizikusa által ellenőrzött patika volt 

az Andocson és Felsősegesden telepitett. Szigetváron 

és Nagyatádon is volt egy kisebb házipatika, de e-

zeknek nyilvánosságát nem ismerték el, 

Az andocsi kolostort 1725-ben kezdték épiteni. A 

legrégebbi forrást, amely a házi.gyógyszertár fenn

állására utal, az 1763. évi közgyűlési jegyzőkönyv

ben fedeztem fel. 5l 

Az 1290-ben alapitott felsősegesdi kolostor a tö-
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rök háborúk alatt elpusztult. Ujjáépitéséhez 1755-

ben kezdtek Széchenyi György gróf és utódai anyagi. 

támogatásával, de a kolostor nyugati szárnyát már a 

vármegye építette azzal a célzattal, hogy az ott lé.,. 

tesi tett gyógyszertárat a vármegye köz;önsége is igény·-

be vehesse, 

A vármegye mar 1740 óta levelezéseket folytatott a 

zágrábi tartományi vezetőkkel és a kanizsai guardián

nal is tárgyaltak, mert szerették volna elérni, hogy 

a rend kanizsai gyógyszertárát Felsősegesdre helyez·

zék át. Ezzel a megye jelentős kiadásoktól és fenn

tartási terhektől szabadult volna meg, 52 

A rend megpróbált ellenállni, Paulini Inkei Boldizsár 

a kanizsai és a segesdi zárdák szindikusa a fel.téte

lezett szándék megakadályozására inditott akciót. Rá

vette Zala megye alispánját Forintos Gábort, hasson 

oda, hogy a rendi tanács másitsa meg elhatározását. 

Indokul azt hozta fel, hogy a megye közönsége rossz 

néven veszi a gyógyszertár áthelyezését és esetleg a 

rendház környékének lakói 11 alamizsnákban ellanyhul

nak". Kétezer fori.ntos alapi tványt helyezett ki.látás

ba a segesdi kolostor javára, ha a döntést megváltoz

tatják. 1769-ben a zágrábi tartományfőnök mégis az 

áthelyezés mellett döntött, mivel a rend kanizsai 

gyógyszertárának forgalma csökkent, mert Kanizsán a 

,, __ _n;iri Jvános városi gy:ógy_ru::e_:rtir márrn(.{köclött_, másrészt 

valószinüleg nagyobb támogatásra számítottak Somogy 
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vármegye részéről.. A kanizsai pati.kajogot és a gyógy„

anyagokat eladták egy vi.1ági embernek, mig a patika 

felszerelését, melyet 4000 forintra becsültek, a se

gesdi kolostorba szállitották. Ez időtől a segesdi 

kolostor látta el gyógyszerekkel a kanizsai rendhá

zat is, valamint igénybe vették a környékbeli föl·

desurak és uradalmaik szegény jobbágyaik és alkalma

zottaik részére. 53 

A zágrábi tartományfőnök feltételei között szere

pelt, hogy a gyógyszertár független és mindenben a 

rend szabályai. szerint mrrködő gyógyszertár maradjon, 

azzal a közös megállapodással, hogy a hivatalos taxa 

betartásával orvosi vényre gyógyszert szolgáltat ki. 

Hozzájárult ahhoz is, hogy ne fizessen adót a jöve

delem után, azt mi.ndi.g jótékony célra fordi.tsa és 

természetesen a készlet kiegészítésére és javítására, 

Fenntartja magának a jogot, hogy gyógyszert ingyen 

adjon a szegényeknek, továbbá olyan szakszemélyzetet 

alkalmaz, akiknek a képzettségét hivatB.los formá.bB.n 

igB.zol.ja' a vármegye előljáróirnil. A gyógyszert8r8.k 

rendjére és tisztaságára vonatkozó általános és szak-· 

mai rendszabályokat betartja és az osztrák gyógyszer

könyvben előirt felszerelést biztositja, A gyógysze

rekért befolyó összeget gondnokság /syndi.cus/ intézi, 

melynek elszámolásait a varmegye bármikor ellenőriz

heti~--BB.1.e.e.g;y..ez.és.á:L.ad±a~--hogy a nem ingyene.s .. betegek 
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a taxa szerinti téri.tést fizessék, Amennyiben a me

gye a patikát nyi1vánossá kivánja tenni, abban az e·

setben erről adjon hivatalos nyilatkozatot és azt 

hirdesse ki. A vármegye az 1769 április 2-án tar

tott megyegyülésen iktatta jegyzőkönyvbe ezt a szer-· 

ződést, s egyben kinyilváni.totta, hogy a gyógyszer

tárat oltalmába veszi és mint sajátját támogatja, 

Önként vállalt támogatás je1éül a megyei pénztérbr51 

300 forint kifizetését elrendelte. 54 

Az andocsi és a segesdi gyógyszertár nyilvános jel

leggel 1781-ig müködött, amikor is a haladó gondol

kodásu II. József császár rendeleti1eg megvonta tő-

1 ük a nyilvánossági jogot. 55 

Ennek legfőbb oka az volt, hogy a patikák kezelői. 

egyetemi. vizsgával nem rendelkeztek, Ugyanis az 1770-

ben életbe lépett Normativum Generale után a gyógy

szertárakat csak olyan személyek vezethették, akik 

egyetemi diplomával rendelkeztek, 

Az 1781, december 3-án tartott megyei közgyűlésen 

nagy megrőkönyödést keltett a rendelet felolvasása, 

A vá.rmegye szerette volna a szerzetesi gyógyszertárak 

nyilvános jellegét a jobb ellátás érdekében továbbra 

is biztositani, A közgyCTlés feliratot küldött Sigray 

Károly főispánnak, melyben feltárta a szomoru helyze

tet, "Vármegyénknek határai Kaposvári patikátul olly 

-4ll-e151'l~filt&k,--me-l-'l~a-tt-a távul levő betegek minek 
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előtte orvossághoz és orvoshoz juthatnak vagy ter

hessen sinlődni, vagy éppen gyámoltalanul elveszni. 

kényszerittessenek," 56 

A feliratb61 azt is megtudjuk, hogy ''a kaposvári pa

tikus még fiatal és kezdő, nem biztos tehát, hogy 

gy6gyszertárában mindi.g elegendő gy6gyszer lesz az 

egész vármegye számára, 11 57 

Az sem valószínű, hogy e két patika a kaposvári gy6gf

szerész üzleti forgalmát rontaná, Maga a megyei fő

orvos i.s megerősi tette, hogy a kaposvári patika mar 

messzesége miatt is elégtelen a megye betegeinek 

gyógyszerekkel való ellátására, 5B 

A vármegye nemesei a főisp8.nt arra inspirálták, hogy 

összeköttetései. révén a Helytart6tanácsnál képvisel-

je a megye érdekeit, és a két patika további nyitva

tartási jogát bi zto si.tsa, A kormányzati érdekeket 

képviselő főispán azonban ettől elzárk6zott, Sigray 

Károly a vármegyéhez irt levelében a következőket 

írta: ''Parancsolatok elégtételére köteleztetvén az 

mint e dologban cselekedtem, egyedül hivatalomnak 

kölletik tulajdonétani, Ellenben, ha a patikus frá

terek a törvény szerint valamelyik egyetemen vizsgát 

tesznek, és az erről sz616 bizonyítványt a nemes v2.r·-· 

megy ének be ny Új tj ák, akkor ni.ncs akadálya az uj báli 
' 50 megnyitasnak, 11 ~ 

--Bgyana'k-k:e~az---i.-n4ii-mát'!lm azt nem tiltotta meg, hogy 
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a szerzetesek "magok Apothecáinak hasznát ne vehes·-

sék 11 • Azt sem tiltotta meg, hogy e kdostorok szomszéd·„ 

ságában lakó földesurak sürg6sség esetén igénybe ne 

vehessék, 11 •• , ezeket közelebb talá.lván azon inti-

mátumban lev6 rendszabás maga erejében megmarad, ha 

csak ez illetin szorgos szükségek mellett, valamely 

abusus az Királyi Parancsolatnak ellenére nem követ-

kezi.k. Mindezek illend6 kombinátióját és akép leen

d6 elintézését, hogy cselekedetünk eránt akármely 

esetre i.s szómot adhassunk," 60 

A késdbbiekben sem sikerült a vármegyének visszasze-

rezni a két ferences patika nyilvánossági jogát, 

---·-·· ·------- ·----- ---------



Gyó~szertárak kialakulása_ a megyeszékhelyen 

Kaposvár első gyó~yszertára - 1760. 

A török kivonulása és a Rákóczi-féle szabadságharc 

után a fokozatosan benépesülő megye legszebb jövő

vel kecsegtető települése már kezdettől fogva Ka

posvár volt. A birtokai ujranépesitésében erősen 

érdekelt földesúr Eszterházy Pál 1712-ben telepité

si szerződést kötött a lassan visszaszivárgó laka-

sokkal, Ez három évi adómentességet és a robot el-

törlését jelentette, de ugyanakkor fenntartotta a 

jogát a kereskedőknek a szerződés pontjaitól eltérő, 

más módon való adóztatására. A kilenced és a tized 

beszolgáltatását azonban a türelmi idő alatt is 

megkövetelte. 61 

1703-ban Eszterházy Pál vásárjogot szerzett a mező-

városnak. A földesúrnak csak abban az esetben fűző-

dött érdeke mezővárosa vásárjogához, ha abból ránéz

ve haszon származott. A négy országos vásár tartása 

mellett a város heti vásárt is tarthatott. 62 

"Kaposvár mezővárosának lakói, legyen az földművelő, 

ké;':mŰves vagy kereskedő, nehezen meghatározható he·

lyet foglaltak el a szabad kirá.lyi városok polgárai 

és a jobbágyok között. Az a körülmény, hogy Kapos

vár az Eszterházy uradalom alközpontja volt, kétség-

--'--'-------'!M-':vfil--s-erken-t-C-cn-hat-o-t-t---a-mBzővárosi---fejlő-dés-irá-
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nyába, noha ugyanakkor bizonyos fokig fékezte is azt. 

A reformkori periratok tanusága szerint sorozatos pe

rek kezd6dtek a földesur által elvett egyes földterü

letek visszaszerzéséért, a puszták használatáért, §lZ 

erdei haszonvételekért, az irtásföldekért, stb. 11 63 

Az 1750-es évek elejére már vonzónak títnt fel a 

megyei közigazgatás el6tt, hogy itt megyeházát emel

jen és minden szervezetével beköltözzön, A Helytar

tótanács folytonosan zaklatta a megyét, hogy a nehe

zen felfogadott orvos mellé gyógyszertárat is léte

sitsen, A gyógyszereknek Bécsb61 való beszerzése igen 

költséges és hosszadalmas volt, A szegény adózók nem 

juthattak hozzá, betegség esetén inkább a természet 

gyógyerejére bizták magukat, s ke116 tapasztalat h:iú

nya és tudatlanság következtében nem egyszer súlyos 

mérgezéseket, s6t halált okoztak, Egyébként a vándor 

sebészek és a gyógyszert áruló felvidékiek is sok 

halálesetnek voltak okozói, 64 

Az alispán és a f6ispán mindent elkövettek, hogy 

gyógyszertárvezetésre alkalmas szakembert találja-· 

nak, aki megfelel6 berendezéssel és gyógyszerekkel 

is rendelkezik. 1758. december lQ,-én, azon a megye

gyűlésen, ahol éppen a megye harmadik hatósági or

vosát megválasztották, jelentette be az alispá.n, 

hogy Nagyat2don van egy gyógyszerész, aki ott ren-· 

·· ----„·-ü-e'Zk-ei'lil"t-t--be~-a--s.z-e-rzett információk .szerint 
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szakmájában jól képzett volt, Az alispánnal tárgyal-· 

va hajlandónak mutatkozott a megye szolgálatába lép

ni és patikájával a kijelölt helyen, Igalban letele·-

pedni. A megyei fizi.kus szerint a gyógyszerkészlet 

értéke 600 forint, de a még hiányzó gyógyszerek be

szerzésére 150 forint el6leget kell kiutalni, 6 5 

Igal az akkori f6ispán, Batthyány uradalmi székhelye 

volt és hogy megtakaritsa az uradalmi. felcser és a 

patika költségeit, a megye egész egészségügyi sze

mélyzetét ide szerette volna telepíteni, De Igalt 

sem a megye nemesei, sem a patikus nem találta meg-

felel6 helynek, ezért kérésére megengedték, hogy 

1760-ban áttelepül.jön Kaposvárra, A gyógyszerész 

három év mulva már özvegyen hagyta feleségét, aki 

némi szünet után a patikát üzembe helyezte, Való

szín{{ megfele16 szakemberrel dolgoztatott, de ennek 

működése nem fele1hetett meg a követelményeknek, 

" I 'lt 66 mert a megyei foorvos több esetben i.s megb1ra. a. 

A gyógyszert8r még 1776·-ban is üzemelt, amélyet alá.

támaszt az 1776. évi közgyülési jegyzőkönyv 1221. 

oldalán taléÍlható bejegyzés, mely szerint az apothe

kariusné a 294. helyrajzi. szám alatt lakott, igy le

hetséges, hogy ott volt a patikája is. 67 

1792-ben a patika működésének bizonyi tékául szolgál 

Pirker József vármegyei patikus 8.ltal herceg .Esz-
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melyben jelenti, hogy a bécsi taxa birtokában van, 

amivel a városi patikus viszont nem rendelkezi.k. 68 

Ezt követően a gyógyszertár működésére vonatkozóan 

további adatunk nem áll rendelkezésünkre, valószi.

nüleg hamarosan megszünt. 

A városi patikus halálát követően özvegye által sza

bálytalanul, helytartótanácsi engedély nélkül és sok 

esetben kifogásolhatóan működtetett patika nem ol

dotta meg kielégitően a megye, valamint Kaposvár 

gyógyszerellátását. Mindezért a vármegye 1767. juni-

us 3-án elrendelte, "hogy az egész megye használatá

ra Kaposváron gyógyszertárat kell létesi teni, mely

nek szükségleteiről: vezetőről, laboránsról, gyógy-

szerekről a főorvos gondoskodjék, 11 69 

1772·-ben szerezte meg a vármegye a Helytartótanács

tól a gyógyszertárnyitási engedélyt. 7° Közben évek 

múltak el eredmény nélkül, A helyzet csak akkor vált 

a vármegye számára égetően sürgőssé, amikor is 17ol 

áprilisában II. József császár rendelete következté-

ben a ferences patikákat be kellett zárni. Siker~lt 

is az 1779-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett Fir

ker Józsefet rábirni arra, hogy a már berendezett 
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nagykanizsai patikáját Kaposvárival cserélje fel, 

A f6ispán felkérte a megye illetékes vezet6it ar

ra, hogy a fiatal patikust válasszák meg megyei 

gy6gyszerésszé. Az 1781. junius 25-én tartott köz

gyűlésen meg is választották, 

Életrajzából megtudjuk, hogy Grácban született, 

gyógyszerészi képesitését Bécsben szerezte. ''Ezen 

emberséges ember több esztend6ktül fogva Bécsben 

a Fölséges Udvari Apothecában gyakorolván tudomá-

nyát, és egy nevezetes Inspitálban is pro cura in-

firmorum applicáltatván és ebben is lev6 értelmes 

tudományát Ke6szegen is szá.mos betegek között nyil

vánoséttatván.11 71 

A bei.ktatás alkalmáb61 Pirkernek az oklevelét be 

kellett mutatnia, melyet a közgy{\lési jegyz6könyv

be bemásoltak /2.számu melléklet/, valamint igére

tet kellett tennie, hogy gy6gyszertárát a köz hasz

nára az igényeknek és el6írásoknak megfele16en be

rendezi, és azt közmegelégedésre működteti. Az ün

napólyes beiktatás záróakkordjaként a megye veze

t6i 3-4 szekeret biztositottak, hogy a gyógyszerész 

ingóságait Kanizsár61 Kaposvárra átszállítsa. 

A gy6gyszertár megnyitása és Pirker Kaposvárra köl

tözése azonban nem ment zökken6mentesen, A közgyŰ-

lésnek mindenekel6tt meg kellett szereznie a mez6-
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zését, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy Pirker 

Kapa svárra beköltözzön. Azonban közismert a feudá·-

1i.skori megyei adminisztráció lassusága, igy nem 

meglepő, hogy a vára s földesura csak 1782. márci.us. 

12-·én irta alá az engedélyt és abban biztositotta 

a gyógyszerész kérelmét. Egyben hozzájárult ahhoz 

is, hogy amennyiben Pirkernek házra van szüksége, 

ez esetben jelentse be igényét Tomkó Márton kapos

vári uradalmi felügyelőnek, aki. a mezővá.rosban a 

herceg érdekeit képviselte. A feudális jogszokások 

szeri.nt a város földesurának, aki egyben a mezővá-

ros összes királyi jogának birtokosa volt, a .föld 

és a telek tulajdonosa, jogában állt a mezőváros 

bármelyik lakosát házá.ból ki becsül tetni. A nagyvo

nalu ajánlat ellenére a megye vezetői felhívták Pir

ker figyelmét arra, hogy óvakodjon az erőszakos ki

saj átitástól, mivel az hosszadalmas és gyakran per

rel is jár, ezért inkább a békés megegyezést keres-

se. 72 

Noha minden kétséget kizáró bizonyitékunk nincs, 

de mégis valószinü, hogy a mai "Arany Oroszlán" el·

nevezésü gyógyszertár épülete a Firker által meg

szerzett ház helyén található, mely az akkori Nagy 

utca északi oldalán volt az 1751-ben felépült régi 

megyeházával rézsutosan szemben. Feltehetően egy 

----~--f.-0.l.dszi.n.te.s, ... fa.l.u.s.üi..s ... ;j.ellegU ház 1 ehetett. 
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Csorba József megyei fizikus 1857-ben megjelent 

könyvében a következ6ket irta: "Az id6sor kivána-

tai szerint keletkezett Kaposvárott 1784-ben a me

gyének anyagi segitségével létrejött patika.'' 73 

Kétségtelen, hogy a patika teljes berendezése és 

beinditása nem kevés id6t vehetett igénybe, Pirker 

mind a megyét61, mind pedig a mez6város földesurá-

tól jelent6s engedményeket kapott, többek között 

adó alóli felmentésben is részesült. A megyei tisz-

ti.orvos 1784, évi je1entéséb61 megtudhatjuk, hogy 

a gyógyszertár elegend6 és megfeleld gyógyszerkész

lettel rendelkezett, de elhelyezése nem megfeleld, 

az épület pedig nemcsak rozzant, de egészségtelenül 

nedves is. 74 A patikussal szemben mind Bécsben, 

mi.nd Somogyban támasztott igényekr61 számol be az 

a német nyelvü irat, amelyben Pirker József "a var

megye jóváhagyott patikusa" bejelenti Eszterházy 

uriszékéné1, hogy bécsi. engedélye /Dispensatorium/ 

el6irja patikájának tökéletes színtoonalon való tar-

tását, a vármegye pedig arra kötelezi, hogy minden 

e 16forduló betegség gyógy szerér61 gondoskodj ék, 

A bécsi taxa birtokában van, amivel a városi pati.

kus nem rendelkezik. 75 
1 
~11 A gyógyszertár folytonosan emelked6 forgalma biz-

' tosi totta a gyógyszerész szám8.ra a biztos megélhe-
."f 

--·'----· _____ tést, ezen tulmen6en az éJ.nyagi gyarapodást is, 
1 
.Í 
i .,, 

·1 
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Pirker hamarosan Kaposvár nagytekintélyü és tiszte

lettel övezett polgárai közé küdötte fel magát. Hat 

gyermeke volt, négy fiú és két leány. Sgyik fia se·

bész, másik földmér6 lett, két fiű pedig a gy6gysze

részi pályát választotta. Pirker 1826-ban meghalt, 

s mivel egyik fiára sem testálta a patikát, az örö

kösök azzal a kéréssel fordultak a Helytartótanács

hoz, hogy a gyógyszertárat eladhassák. Az engedély 

megadása után a gyógyszertárat Schwarz Ferenc csur

gói gyógyszerész vásárolta meg. Ezt megel6z6en 

Schwarz egy másik Kaposváron felállitandó gyógy

szertár engedélyezéséért folyamodott a vármegyéhez, 

amely e1utasit3.st nyert, ilymódon kényszerült arra, 

hogy tetemes összegért a Pirker-féle patikát vásá

rolj a meg. A Kapotsfy iratok között megtalált ere

deti elszámolás szerint a patika eladási ára 35 ezer 

forint volt. Schwarz az örökösökkel való megegyezés 

után azzal a kéréssel fordult a vármegyéhez, hogy a 

gyógyszertár megvételéhez járuljon hozzá és azt sa

ját vezetésére engedélyezze, a csurgói gyógyszertá

rat pedig át fogja engedni másnak. A vármegye az en

gedélyt megadta. Mellesleg Schwarz elég kemény vég

rehajtási módszerrel gyűjtötte össze a pénzt. Az 

összes adósa ellen végrehajtást kért és kapott. Sor

ra járták a községeket és ami.t lehetett, behajtot

tak. 76 Ezenkivül kölcsönöket is vett fel. Kaposvár-
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nak ekkorra mar 3500 lakosa volt, s mi.ve1 a környé

ken másik gyógyszertár nem volt, konkurrencia hiá

nyában igen jól jövedelmezett, 

A gyógyszerész nagy gondot forditott a szakmai 

szinvonal emelésére is, A Megyei Választmányhoz kül

dött levelében a következőket irta: ",,,gyógyszer

táramat olyan állapotba hoztam, hogy bátran állít

hatom, hogy e nemes haz:ában nem igen talá.lhat job

bat, mert kizárólagosan tudományom mesterségének él·-· 

ve minden ki telhetőt arra szentelek, minden a tudo

mányos mesterségemet ismertető folyóirásokat tart

ván, könnyen haladhatok annak napról napra menő tö

kéletesitésében, és a gyógyszereknek és vegyi ké

szi tményeknek már nálam könnyen feltalá.lható jobbi

tó feltalálások átvételében és Űjabb tapasztalatok 

hasznositásában,'' 77 

Schwarz gyógyszerész több tudós társaság tagja volt, 

és Kozma János megyei másodfizikussal együtt termé

szettudományos társulás létrehozásán is fáradozott, 

Sokat munkálkodott azon, hogy a gyógyszertárakat a 

hatósági orvosok helyett, gyógyszerészek vizsgáljá.k 

felül, Véleménye szerint: "A gyógyszerek minőségét 

még a legjobban képzett orvos sem tudja megállapi.ta

ni, A legbiztosabb felügyelet a becsületes gyógysze-

rész, ha ilyen nincs, akkor nincs az az orvos, aki 

--~yszerész hamisságát,_csalfaságát kikémlelni 
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képes lenne. Lehetetlen az orvos uraktól ezen iel.

séges tudományban nagyobb jártasságot is kivánni, 

minthogy őket a saját tudományuk is elegendő módon 

elfoglalja, Igen hibásan van még nálunk az orvos 

urakra bi.zva a gyógyszerészet ellenőrzése mint fel

ügyelet, mint a vizsgálat tekintetében," 78 

1832-ben, ami.kor Csal1ay Imre engedélyért folya

modott a vármegyéhez, hogy Kaposváron a második 

gyóg~·szertárat felálli thassa, Schwarz mindent el

követett, hogy ezt megakadályozza, Sikeriilt a Hely

tartótanácsot is a maga oldalára állitania, Az ó

vást emelt a másodi.k gyógyszertár felállitása mi

att, s egyben azt javasolta, hogy helyette a vár-· 

megye inkább a megye más részeinek gyógyszertárak-

kal való betele:pitésére fordítson nagyobb figyelmet, 

Kaposvár :polgárainak a véleménye megoszlott, ki 

Schwarzot, ki Csallayt :pártolta, Csor])a megyei fi

zikus a monopolhelyzet megszüntetésének szükséges

ségére hivatkozva javasolta a gyógyszertár felálli·-· 

tását. Azonban ebben a kérdésben az orvosi kar vé-

leménye is megoszlott, Kozma másodfizikus, valarni.nt 

Hamrák és Hirtling doktorok Schwarz gyógyszerész 

1 mellé álltak, A Helytartótanácshoz irt levelükben 

' .! a következőket olvashatjuk: "Az igazságszeretet 
! J buzgalma nem engedheti szó nélkül elnéznünk azon 
1 
! 

__ ._,_l _______ r-'--"é""s""zJ'.'.e.haj.l1ilL„.i'elett, mely _G;;orba Urnak e(J])en gz ügy-
i 
.J 

n 
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beni véleményadásában a szokott rugóul szolgál, 

ugyanis mondjuk ki az igazat: tudja az egész kö

zönség, hogy Csorba Ur Schwarz gyógyszerész el.len 

már több éve haragot táplál, J<'ondor karakterének 

bokros szövevényeit fájdalmasan érzi itten minden 

orvos, ki általa e szközli nyugalmát s becsületét 

szüntelenül veszélyeztetni tap?sztalja,'' 79 

Schwarznak azonban mégsem sikerült megakadályozni 

a másik gyógyszertár felállitását. 1836-ban Schwarz 

váratlanul meghalt. Ezzel a szomorú véggel fejező·

dött be a Csallay-féle gyógyszertár megnyitásával 

kapcsolatos vita, melyben az ellenfelek oly ki.rné

letlenül csépelték egymást és megosztotta a köz

véleményt és az orvosi kört i.s. 80 

A gyógyszerész váratlan halála Llt2.n egy ideig a 

patikát volt segédje, Lohrberer Imre oklevel.esgyógy

szerész vezette, rnaj d az özvegy 25275 forintért el.

adta schrőder József gyógyszerésznek. 81 1851-ben 

Schrődert Kaposvár polgármesterévé választották, 

1852-ben, amikor a Habsburg uralkodó -· Ferenc Jó

zsef - meglátogatta·a várost, Hochreiter megyefő

nök Schrőder patikussal együtt vezették a lakosság 

hódoló küldöttségét. 82 

A gyógyszertár reáljogát 1855-ben ismerte el a Hely

tartótanács, 1869-ben a gyógyszertár vezetését 

ta. 83 
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Az 1878. évi. gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek 

adataiból megállapitható, hogy segédje Rippl József 

volt, aki gyakornoki éveit is itt töltötte, 1877, 

julius 1.-én a gyakornoki vi.zsgáját jó eredménnyel 

tette le. 84 utána a pesti tudományegyetemen gyógy

szerészi. diplomát szerzett, s visszatért segédnek 

az Arany Oroszlán gyógyszertárba, Ri.ppl József - a 

Rónai nevet csak később, párizsi tartózkodása ide

jén vette fel -, mint pati.kussegéd alkotta első mü

vét 1881-ben, fiatal nőt ábrázolt virágos estélyi 

ruhában. 8 5 Kutatásaim során megállapitottam, hogy 

Rippl-Rónai eredetileg gyógyszertárat szeretett vol

na nyitni. Kaposváron, Először 1882-ben, majd 1883-

ban két i.zben is nyujtott be kérvényt a Belügymi.-

nisztériumhoz, hogy az engedélyt megszerezze, 

Az akkori tisztifőorvos Német Károly azonban nem 

javasolta a harmadik gyógyszertár felálli tását Ka

posváron, A két meglévő gyógyszertár tulajdonosa 

szi.ntén mi.ndent elkövetett, hogy a gyógyszertárala

pitást megakadályozza, Az islehetséges, hogy e si

kertelen gyógyszertáralapi.tási ki.sérletnek köszön

hető, hogy Ri.ppl-Rónai. Józsefet, mi.nt vi lághÍ.rŰ 

festőművészt tarthatjuk számon, 8 6 Ez az adat azért 

i.s fontos számunkra, mert a gyógyszertáralapi tási 

szándéka eddig ismeretlen volt a személyével fog-
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1879-ben a gyógyszertár tulajdonosa Schrőder S::ín-· 

dor 37 évesen megmérgezte magát, Nagy részvét mel·

lett temették el, 87 Temetése után özvegye közzéte

tette, hogy nem szűnik meg a gyógyszertár, mert 

mint örökös tovább vezetteti egy gyógyszerész al

kalmazásával, A gyógyszertár vezetésére az ott dol

gozó Hagelman J,ajos okleveles gyógyszerész kapott 

megbizást. 88 1880-ban az özvegy, mint a reáljogu 

gyógyszertár törvényes örököse a gyógyszertárat el

adta Babóchay Kálmán gyógyszerésznek, Babóchayt 

1888-·ban a Közegészségügyi. Bizottság tagjai közé 

választották, 89 Neve már 1882·-ben szerepelt a vi.ri

lisek listáján, ami azt jelenti., hogy rövid idő alatt 

a város tehetősebb polgárai közé küzdötte fel magát,90 

Babóchay 1935·-ben bekövetkezett halála után a gyógy

szertárat leányai örökölték, akik okleveles gyógysze

részeket alkalmaztak annak vezetésére, 1935-44-ig 

Budinácz Imre volt a vezető, akit katonai szolgála

ta alatt Gáspár Géza, Boross Gusztáv és P, Fekete Ern

mi helyettesitettek, 1944-ben Simon Gyula, majd 1945-

től az államositásig Ki.niesel Ottó /Korbaira magyaro

si totta a nevét/ vezették a gyógyszertárat, 91 

A gyógyszertár emeletes épületének alsó szintje ba

rokk, a felső szint klasszicista stilusu, Az államo

si tás után az épületben lévő gyógyszertárat több iz-

1 ezeJőtt a Somogy Ic;e-
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gyei. Gyógyszertári Központ vezetői és a város lelkes 

polgárai úgy határoztak, hogy visszaállítják a gyógy

szertárat az eredeti formájában. A műemlékbutort a 

Semmelwei.s Orvostörténeti Múzeum adományozta a gyógy

szertár számára, amely valaha a Ráday utca sarkán ál

ló és a neves Dér Endre által vezetett gyógyszertár 

tulajdonát képezte. A bútort Répay Gábor, kadarkuti 

gyógyszertárvezető restaurálta. Az ilymódon helyreál-· 

litott gyógyszertár míiködő patikamúzeum, Kaposvár sé·

tálóutcájának egyik ékessége. A gyógyszertár épülete 

Kaposvár egyik legrégibb épületének számi t. 

A 3. számu mellékleten láthatók a gyógyszert<Ír belse

jéről készült fényképek. 
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Kaposvár "lv@:_g,y_ar Korona" gyógyszertár_- 1834 

Először Lukács Lajos és Schwarz Ferenc gyógyszeré

szek nyujtották be kérvényüket 1827-ben a vármegyé

hez a Kaposváron felállítandó második gyógyszertár 

engedélyének elnyerése céljából. Lukács l?yrkernél 

dolgozott provisorként, Schwarznak pedig Csurgón 

volt gyógyszertára. Schwarzot Csorba főorvos is a

jánlotta, a vármegye azonban a tervet elvetette. 92 

Ezzel szemben 1832-ben, ami.kor Csallay Imre gyógy

szerész próbálkozott, a vármegye már nem volt elu-

tasi.tó. Egyébként is sokan elégedetlenek voltak a 

11 megtolla~odott és pökhendi, arrogáns vi selkedésü" 

Schwarz Ferenccel, noha a gyógyszerek választéka 

és az elkészités módja kifogástalan és szakszera 

volt. ".íJe egyes árak a szegények részére megfizet

hetetlenek, s emiatt egy kis konkurencia 8.rmérsék

lő hatásu lenne. 11 93 Csorba fizikust kérték fel vé-

leményezésre, aki kimeri.tő tudósitást írt az ujon

nan felálli tandó gyógyszertár szükséges voltáról, 

Ebből megtudjuk, hogy Csallay Kaposváron született 

és "mind erkölcsére mi.nd tudományára jeles bizony-

1 ságai ajánlják. Több helyeken huzamosabban szolgált 
! 
1 patikákban, nevezetesen egyben és a nagyok és a 

il í jobbak közül valóban Pesten, már hét esztendeje 
1 

' -~.-' ----·---«gy:Ü.J-t··--·m-ag:ádla-k------t-a.pas_z--t@.l.a-to-t e Ka po-sváro.n __ é_s körny_ é-

'1 kén a népesség szaporodik, a közgyi'l.lések, a megye-

• J 

' 
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beli törvénykezések állandó helye lévén a jövő me

nők száma a megyebeli birtokos és nemes urakkal és 

egyéb tisztbeli.ekkel nagyobb is ennél. Ilyen he-

lyen, ahol az élelem, lakhely olcsó, hol minden 

közterhektől szabadok megélhet két patika is. Azon

kívül nem a nép száma, hanem az orvossággal élők 

száma teszi a patikák létét szükségessé. s.c.hwarz 

azon el1envetésének, miszerint a patikusnak igen 

gazdagnak kell lennie nincs alapja, mivel a drága 

gyógyszereket mint a !11orphus, Castoreum, Opium, 

Camphor, China és ennek készítményei olyanok, ame·-· 

lyek el nem romlanak, s akár gazdag, akár nem, min

den patikárius a Dispensatorium szerint köteles 

azokat beszerezni. Az a tapasztalat, hogy mig az 

ilyes ember meg nem gazdagszik, maga lát a dolga 

után, azután pedig mihelyt vagyonos lett, segédjé

re bízza a munk8.t, akik pedig nem sokat gondolnak 

vele, hogy hogyan megy, minduntalan változnak is, 

ami a közönség bizalmát méltán ingadoztatja. 11 94 

1833-ban Csallay megkapta a vármegyétől az enge

délyt és hozzálátott az építkezéshez a Fő utca 3. 

szám alatt. 1834-ben a kiküldött bizottság megvizs

gálta a teljesen felszerelt gyógyszertárat és nyi

tásra alkalmasnak minősítette. Ezzel egyidőben ar

ra is kötelezte, hogy a köznek ki.szolgáltatott 

adjon. 95 
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Az 1837-ben hozott vármegyei határozat szerint a ható-„ 

sági gyógyszerellátást Úgy kell elosztani a két kapos

vári gyógyszertár között, hogy arányosan részesüljenek 

abból, A későbbiek folyamán a kórház gyógyszerellátá

sát is évente felváltva látták el, 96 

Az 1870. évi gyógyszertárvizsgálatok folyamán Paray 

főorvos a következőképpen vélekedett a gyógyszertár

ról: 11 A gyógyszertár nemcsak a törvényszabta kívánal

maknak felel meg, hanem azon jóval feljebb, minden 

tekintetben korszerű ugy az anyag, mint a felszerelés 

tekintetében, és méltán élvezi azt a bizalmat, melyet 

kivált vezetője szerzett hosszú munkája sor2n." 97 

1874-ben meghalt Csallay gyógyszerész, aki évtize

deken át ellátta a várost és a kórházat gyógyszerek

kel, Nemcsak kitűnő szakember volt, hanem jó üzletem

ber is. özv. Csallay Imréné kérte, hogy mint férjének 

örököse gyógyszertárát eladhassa, de a Belügyminisz

térium nem járult hozzá, mert személyes jogu gyógy

szertárt eladni nem lehet, de ahhoz hozzájárult, hogy 

1
11 megfelelő képzettségű szakembernek bérbeadhassa, Igy 

lett Darázs József a gyógyszertár vezetője, aki dip-

1 1 lomáját 1859Tben Bécsben szerezte, 98 
1 

;j Két év múlva, 1877-ben Kecskéssy Tivadar lett a ve-

J zető, akire a BM 44964 sz2mu engedélye alapján a 

'I gyógyszertár személyes üzleti jogát átruházták, Kecs-· 

---'""'---- ·~-->l~-8f.9-:t:ien--a%--al~-sj)ánhB.z irt levélben kifogásol-

~1 
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ta, hogy a gyógyszertárakat a közUletek ~llátásában 

nem egyenlően bírálják el, s i.gy például a hatósági 

gyógyszerek szállítására a Schróder-féle patika kap 

megbízást, míg ő semmiféle közületi rendelést nem 

kap. Ezt ellentétesnek tartja a korábbi. megyei ha

tározattal és kéri., hogy a két gyógyszertár között 

évenként felváltva osszák meg a szállításokat, a 

kórház ellátását pedig fél évenként változtassák,99 

Ugy tunik, hogy Kecskéssy nem volt megelégedve a 

helyzetével, mert 1880-ban eladta a gyógyszertárat 

Augusztin Miklós Ágoston gyógyszerésznek. lOO 

Az 1881. február 6-án tartott megyegyűlésen bejelen

tették, hogy a Csallay-féle házat, amelyben a gyógy

szertár volt, eladták. A Korona gyógyszertárat á.tme

neti.leg a gimnázium épületébe fogják áthelyezni. 101 

A későbbiek folyamán pedig a Korona utca 10, szám 

alá telepítették át a gyógyszertárat, 

1885·-ben Augusztin eladta a gyógyszertárat Czollner 

Vi.nc:ének, majd 1889·-ben Czollner továbbadta Pataki 

Andornak. 1893-ban ismerték el a gyógyszertár reál

jogát, 102 1894-ben Patakitól Szabados Imre vásárol

ta meg, akinek halála után, 1921-ben Mi.ttelman Jenő 

lett a tulajdonos, Mittelman több fronton végigküz

dötte az első világháborút, s mint tUzérfőhadnagy 

szerelt le. Gyógyszertára volt Ungváron és Nagyvára-· 

--'f::-------···.fii'}i1·;-···a±lor:tnem··a4r-'iiHlBO'l± békekötés következményeként 
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fellépő helyzet miatt menekülni kény szerlil t. 1938·

ban sdlyos betegsége miatt Kapolka Józsefet bizta 

meg a gyógyszertár vezetésével. l03 A gyógyszertár 

jelenleg a Kossuth tér 4. szám alatt található, 

A 4. számu melléklet a gyógyszertár belsejét ábrá

zolja a XX. század elején. 
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1879-ben jelentkezett az első pályázó, Csurgói Kál·

mán budapesti gyógyszerész a Kaposváron felállitan_

dó harmadik gyógyszertárra, A vármegye azzal az in

doklással utasi totta el folyamodványát, hogy másutt 

van szükség gyógyszertárra, mert a meglévő kettő ki 

tudja az igényeket elégiteni, sőt munkaidejük igy 

sincs eléggé kihasználva, Csurgói azonban nem adta 

fel a harcot, hanem a Belügyminisztériumhoz felleb·

bezett, Fo 1yamodvány ában többek között azt is leÍ.r·

ta, hogy a gyógyszertárat a János téren /volt buza·

piac, napjainkban a Szinház·-parknak felel meg/ szán

déka zik fe lálli. tani, amelynek szükségszertlségét a kö

vetkező érvekkel támasztotta alá: "Közel fél évszá

zada, hogy Kaposváron a második gyógyszertár felál

líttatott. Az akkor négyezres lélekszám ma kilenc

ezerre növekedett, s kizárólag hi.vatalnokok, gazdag 

kereskedők s jómódu iparosokból áll. Ezenkívül az 

állami főgimnáziumot 1átogactó ifjúság, a somogyi két 

honvédzászlóalj, az ott állomásozó 44. gyalogezred 

ti.sztikara és legénysége szaporítják a lakosságot, 

Kaposvárhoz 24 község tartozik 21 ezer lé1ekke1, Í.gy 

a két gyógyszertárra összesen 30 ezer ember esik, 

nem számitva a távolabb lakókat, melyek az ott össz-

--"L-------"1<~>Lh10'Y_<>-A'--"-''-"-"--·'"" '-"'''-e·~~---"-- Sorno gy megy e törvényhatóság a, 



- 62 -

királyi törvényszék és járásbíróság, szolgabíróság, 

közjegyzőség, különféle pénzügyi hi.vatalok - által 

ide jöven, itt szerzik be gyógyszerszükségleteiket 

is. Az általános mftveltség, ipar, kereskedelem ol~ 

óriási haladást tettek, hogy a város rövid idő a·

latt a dunántúli megyék legélénkebb forgalmi pont

jainak egyike lett, n I04 Pollák Lajos megyei főor

vos nem javasolta a gyógyszertár felállitását és a 

pályázó elutasitását kérte, 

1880 augusztusában Csurgói másodszor is megpróbál

kozott, de ezuttal a Belügyminisztériumhoz küldte 

el kérvényét, Az első folyamodványban felhozott i.n

dokokat megismételve, azokat még forgalmi adatokkal 

is kiegészítette. Állitása szerint a kaposvári gyógy-

szertárak évente 11-12 ezer forintot forgalmaztak, 

Ezt pedi.g onnan tudta, hogy több hónapon keresztül 

kezelője volt a Magyar Korona gyógyszertárnak, Bi

zonyi tékul szolgálnak még a gyógyszertárak eladási 

árai is, ami a 11Hagyar Korona" esetében 28500 fo·-

rint, az "Arany Oroszlán" gyógyszertárnál pedig 

27000 forint volt, valamint az a tény, hogy a hazai 

gyógyszertárak eladási. árai a joggal és a szerel-

vényekkel együtt a forgalomnak legfeljebb harmad

félszeresét teszik ki, amiből szintén a forgalom 

nagyságára lehet következtetni. Véleménye szerint: 

11 nem lehet ily módon a nagyobbodó fogyasztás által 

szaporodó jövedelmet egyesek monopóliumává tenni, 
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mert igy elzáratnék a pályáját igen sokszor kŰzdés-

sel, megfeszitett igyekezettel végzett fiatalabb 

nemzedék elől a megélhetés és önállóságra vergőd

hetés utja. 11 105 

A helyzet tisztázása végett a Belügyminiszter kér·

te a két kaposvári gyógyszertár üzletforgalmi kimu

tatását öt évre visszamenőleg. Babóchay Kálmán gyógy

szerész csak tiz hónap és 19 napra eső tiszta jöve

delmét tudta kimutatni, ami. 705 forint volt, mivel 

a gyógyszertár a folyó év első napjától volt a bir·

tokában, Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy elődje 

tönkrement, könyveket nem vezetett és a követeléseit 

sem adta át. Augusztin Ágoston gyógyszerész is csak 

hét hónap és nyolc nap forgalmát tudta megadni, ami 

617 forintot tett ki, Ő is arra hivatkozott, hogy 

csak a folyó év áprilisában vásárolta meg a gyógy

szertárat, emiatt az előző évekről nem tud forgalmi 

adatokkal szolgálni, Ezzel szemben elődjétől, Kecs

késsy Tivadartól kétezer forint behajthatatlan kö

vetelést örökölt, A Kecskéssyt megelőző tulajdonos, 

Darázs József pedig - ami Kaposváron köztudom~'.sú ·

rossz anyagi viszonyok között hagyta a gyógyszertá

rat, Végül mindkét gyógyszeiész megjegyzésbe vétet

ni. kérte, mivel a bevételek rovatában szereplő té

teleknek több mint fele hitelezés lévén, a tiszta-

számi tsák kész-
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pénznek és vegyenek fe1 25-.30%-ot a behajthatatlan 

összegekre is. Mivel az előző négy évről egyikük sem 

tudott forgalmi adatokat szolgáltatni, ezért arra 

kérték a polgármestert, hogy a forgalmat az adóbe-

vallási évek és a kivetett adók alapján állapitsa 

meg. Ilymódon évi 400-550 Ft forgalom lett kimutat-· 

va, amely összeg nyilvánvalóan jóval kevesebb volt 

a valódinál. 

1880 decemberében Babóchay és Augusztin még egy kö-· 

zös folyamodványt is küldtek a Belügyminiszterhez 

a harmadi.k gyógyszertár felálli tása ellen, melyben 

pontról pontra megcáfolták Csurgói állitásait, A 

forgalmi kimutatások adatainak alapján a miniszter 

kénytelen volt a vármegyének igazat adni, és Csur·-

,. l , , 't 1 t . t . lO 6 goi cerveny e e .u asi ani, · 

1882-ben ujabb pályázók - Szigeti Nándor, Ri.ppl 

József és Hagelmann Lajos - jelentkezése miatt uj

ra fellángolt a harc. A Belügyminiszter ismét fel

kérte a vármegyét, hogy küldje fel véleményes jelen

tését, A tiszti.főorvos, Dr Németh Károly véleménye 

elutasitó volt, amelyet az alispánhoz irt jelentésé

ben a következőképpen fejtett ki: "Kaposvár 9 ezer 

főnyi lakosának alig háromnegyed része veszi igény

be a gyógyszertári segélyt, talán nem indolentia, 

hanem szük anyagi viszonyok miatt, A terri toriá.lis 

, minthogy a körül 
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levő községek / 30-35 ezer lélek/ a közelükben levő 

három gyógyszertárból /Nagybajom, Kadarkut, Szill/ 

szerzik be szükségleteiket, Sokkal nagyobb, s vagyo·

nosabb városok is aránylag kevesebb gyógyszertárral 

bírnak. Pécsen négy gyógyszertár jut 30 ezer lakos

ra, Kanizsán két gyógyszertár 15 ezer lakosra, A 

konkurrentiának sincs helye, mert a törvény értel

mében a gyógyszertár nem szabad üzlet, hanem köze

gészségügyi intézet, mely folytonos, szigoru ható

sági felügyelet alatt áll, a szerek árai.t önkénye

sen nem változtathatja, Minthogy a két kaposvári ki·

t<1nően berendezett gyógyszertár mind a közönség, 

mi.nd a kor követelményeinek teljesen megfelel, a 

harmadik engedélyezését nem véleményezem." l07 

Babóchay és Augusztin ismét ellenkérvényt Írtak az 

alispánnak és a Belügyminiszternek, melyben azzal 

érveltek, hogy az általuk fizetett adók - ami a 

tisztajövedelem 10%-át tette ki - is azt igazolják, 

hogy éves jövedelmük nem haladja meg az ezer forin

tot a folyamodók által állitott 13-14 ezer forint

tal szemben, Nyilvánvaló, hogy mindkét fél állitá

sa messze eltér a valóságtól, de az a tény, hogy 

Augusztin és Babóchay gyógyszerészek nevei mar 

1882-ben szerepeltek a virilisek listáján, ami a 

legtöbb adót fizetők neveit tartalmazta és ame-

-""""''-----·--"'.l--"-'"'-"'--'""-'""'-'-"~"'-~~,_,,,_~'c-~~--"' ~. s zern é lyn e k i s 1 e g a 1 á b b 
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202 forintot kellett fizetnie, azt látszik igazol

ni, hogy éves jövedelmük többszöröse lehetett a be

vallottnak. 108 

Hivel a harmadik gyógyszertár felálli.tása ügyében .. 

a vármegye szakközegei ujfent negativan nyilatkoz

tak, a Belügyminiszter ezuttal sem tehetett mást, 

mint elutasitást gyakorolt. 

Közel egy évtizednyi szünet után ismét ujabb pa

lyázók tüntek fel: 1891-ben Csics Hiklós, 1894-ben 

Kaliwoda János és Kellauer Gábor. 1895-ben egy cikk 

jelent meg a Somogy ci.mü heti.lapban, amelyben arról 

irtak, hogy szükség lenne még egy gyógyszertárra 

Kaposváron, de nem a város közepén, ahol már kettő 

van, hanem ott, aho1 a rászorulók könnyebben elér

nék. Emiatt arra kérték az i.lletékeseket, hogy ala

pos meggondolással tervezzék meg az Új gyógyszertár 

helyét, Végül is Kellauer Gábor kapta meg az enge

délyt a gyógyszertár felállitására, aki előzőleg 

hosszu ideig Babóchaynál volt segéd, A gyógyszertár 

1896 januárjában nyil t meg a Berzsenyi és a Kanizsa·

i utcák találkozásánál, az egykori Hosszú. utcában, 

amelyet később a Berzsenyi utca 28, szám alá he-

•.•. !.. lye
1
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~· számuttmellék~et/ t, t kk k 
Ke . auer -1.g veze e a gyogyszer ara , e or a-· 

<I tonai behivót kapott és Folly Antalra bizta a veze-· 
'! 

-~-----·--~.é.s.t„ .... aki--e..l&.ő-1.e_g~--do.nne.rvárosi Kígyó gyógyszertár 
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tulajdonosa volt, Nem sí.került felfedni, hogy Folly 

megszerezte-e a tulajdonjogot is, de az tény, hogy 

az 1920 utáni gyógyszerszámlákon úJra Kellauer nevét 

találhatjuk. 1935-ben Lieber Béla vásárolta meg a · 

gyógyszertárat. 1944-ben, amikor a gyógyszerészt ka

tonai szolgálatra hi.vták be, Dezső Erzsébet gyógy-

szerésznőt, mint 

lelős vezetőnek, 

munkaszo lgá1a to st 

109 

nevezték ki íe-

Jelenleg a gyógyszertár a Füredi utcai csomópont mel-

lett, az Újlakótelep közepén található. 
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1903-ban Beksich Gyula budapesti gyógyszerész folya

modványában kérte a vármegyei hatóságokat, hogy en

gedélyezzék számára az Anna és a Talli.án Gyula utcák 

sarkán /ma Tóth Lajos és Dimi trov utca/ egy gyógy

szertár felállitását. A főispán azonban nem adta meg 

az engedélyt, mi.vel szükségtelennek tartotta, Ezidő

tájt a városban három gyógyszertár és egy drogéria 

volt, amelyek a 18230 főnyi lakosságot e1 tudták 

látni. Polányi Lajós városi. tisztifőorvos sem tar

totta i.ndokol tnak, véleményét a Közegészségügyi Vá

lasztmányhoz írt jelentésében a következőképpen fej-· 

tette ki: "Ez a telepi tés nemcsak hogy veszélyezteti 

a keleti, tehát Babóchay-féle patikának a forgalmát, 

hanem meggyőződésem, hogy tönkre i. s teheti. llO 

1905-·ben Beksich Gyula ujabb kérelmet nyujtott be, am 

próbálkozása másodszor sem járt sikerrel.. 

Hossz as huza-vona után a megyei hatóságok úgy dön·

töttek, hogy engedélyezik a gyógyszertár fel.á11.itá

sát a Donner városrészben. A Belügyminiszter i.s hoz

zájárult, a személyes üzleti jogot a kérelmezők kö

zül. Folly Antal kaposvári gyógyszerésznek adta. Folly 

1908 május l-én a Kál.vári.a utca l. szám alatti ház·

ban nyitotta meg gyógyszertárát. 111 

árat Bokor Ferenc-· 
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nek, és átvette Ke11auer Gábortól az "Arany Kereszt" 

vezetését, Bokor a városhoz közelebb, a Sétatér és 

a Zrinyi uta2.k sarkán építette fel a gyógyszertárat, 

amely napjainkban is itt található. 112 

1932-ben Bokor a gyógyszertár vezetését Wagner Er

zsébet gyógyszerészn6re bizta, 1944-ben pedig elad

ta dr Gáts Attila gyógyszerésznek, Miutá.n dr Gáts 

Attilát ki vezényelték a frontra, felesége Wágner Er-· 

zsébet vezette tovább a gyógyszertárat hatósági ke

zel6ként, ll3 

-~--„--------'-"'-----··-·-----"---·--- -------------------
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~aposvár "Igazság" gyógyszertár - 1919 

A kaposvári ötödik gyógyszertár megvalósitásának 

gondolata már 1913-ban felvetődött, amikor is Czoll

ner László gyógyszerész a cukorgyár környékén szán

dékozott azt felállitani. A megyei tisztifőorvos és 

az Egészségügyi Választmány azonban a kérést indo-

kolatlannak tartották és elutasitották, Nég ugyan

ebben az évben Beksi.ch Gyula és Ki. ss István gyógy·

szerészek is próbálkoztak. Ők a Fő utca és az Anna 

utca torkolatánál, a Tallián Gyula utca és a kórh8.z 

közötti részen tervezték a gyógyszertár felállitá

sát, Ám mind a városi főorvos /dr Wei.sz Albert/, 

mind a megyei tiszti.főorvos /Dr Szaplonczai Jllanó/ 

az a1apitás el1en foglaltak állást, amelyet jelen

téseikben a következőképpen fejtettek ki: "Az utol

só népszámlálási adatok szerint Kaposvár lakossága 

a katonasággal együtt 24124, a fennálló gyógyszer

tárak átlagban 6000 lakost látnak el, mig Budapes-

ten 7869 lélek esik egy gyógyszertárra. Az ötödik 

gyógyszertár engedélyeztetése esetében 4245 lélek-

re esne egy gyógyszertár, tehát fele sem, mint Bu

dapesten, A kórház a meglevő gyógyszertáraktól fel

váltva szerzi be szükségleteit évenként változtat-

va, ami azt jelenti, hogy ezután minden gyógyszer

---'----···---t--á=a--c15a{e·öt év-enk-én+-k-erürne sor. Ez enf e 1 ül az 
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alig ötszáz lépésnyire fekvő Arany Oroszlán gyógy·

szertár létét is fenyegetné, amelynek a közelben 

nemrégiben megnyillott drogéria is nagymértékben 

ártalmára van, 11 ll.4 

1917-ben Lukács Gyula budapesti és Pi.atsek Gyula 

kaposvári gyógyszerészek folyamodtak a vármegyéhez 

gyógyszertárnyitási engedélyért, amelyet az utóbbi 

kapott meg, A hatóságok úgy határoztak, hogy a 

gyógyszertár a Fő utca keleti részén, a kórházon 

túl állittassék fel, i.lymódon a 77. szám alatt nyert 

elhelyezést, A gyógyszertár 1919 decemberében kezd

te meg működését, 1926-ban a hatóságok beleegyezé

sével Piatsek a Fő utca 46. szám alá helyezte át, 

tehát közelebb a város központjához, mely valóban 

az Arany Oroszlán gyógyszertár forgalmi körébe e

sett, ll5 Piatsek az államosi tásig tulajdonosa és 

vezetője volt a gyógyszertárnak, 1944·-45--ben Véli 

, f , , l t t" 116 E , Jozse gyogyszeresz vo · a veze o, z a gyogy-

szertár az államositás után megszünt, 

--~'------------------------- --------- --- -- ---- - -- -
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Kaposvár "Megváltó" §X_Ógy sz.ertár 1926 

Már 191.3-ban felvetődött, hogy a Cukorgyár környé-· 

kén gyógyszertárat kellene felállitani, amely akkor 

a nem elegendő népességszám miatt elutasi.tást nyert, 

Am a Mezőgazdasági Ipari. Részvénytársaság ezen a 

városrészen felépi.tett cukorgyára és malma a lakos

ságot i.de vonzotta, Mig 1920-ban 2960 volt ennek a 

városrésznek a lélekszáma, ezzel szemben öt év múl-

va, 1925·-ben mar 4009 lakost számláltak. Az alapi

tási szándékot a Cukorgyár vezetői is támogatták, 

végül a hatóságok is beleegyeztek, ll7 Az enge

délyt Vetter Ambrus kaposvári gyógyszerész kapta 

meg, aki a Pécsi utca 4. szám alatt, a Toponár fe

lé vezető uttal szemben állitotta fel a gyógyszer

tárat, Ugy tűnik, hogy ezt a helyet mégsem találta 

megfelelőnek, mert 19.31·-ben a Hársfa utca 1. szám 

alá - a jelenlegi. helyére - tette át, Ez viszont 

nem tetszett Piatsek gyógyszerésznek, mert közelebb 

kerülvén hozzá, saját forgalmi körét vélte általa 

veszélyeztetni, Emiatt panaszt is emelt a hatósá-

goknál, de sérelme nem nyert orvoslást, mert a ha

tóságok szerint Vetter a saját forgalmi körén be

lül eszközölte az áthelyezést, Ellenben azt m;r Pi

atsek is elfelejtette, hogy pár évvel azelőtt ő 
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. 118 ral szemben, · Vetter / nevét "Losonczy"-ra ma--

gyarositotta/ 1943-ban eladta a gyógyszertárat Gor-· 

dos János gyógyszerésznek, aki azt az államositásig 

birtokolta, ll9 

A 4. számu ábra·Kaposvár gyógyszertárainak telepü

lésen belüli elhelyezkedését mutatja be, 
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Gyógyszertárai;: kialakulása _a. járási székhelyeken 

és a jelentősebb mezővárosokban 

,Szigetvár 

Szigetvár a Dunántúl legrégebbi települései közé 

tartozik, A Szigeti család birtoka volt, az álta

luk· épített várról és családnevükről nyerte a vá

ros is elnevezését, 1463-ban már városi kiváltsá-

gokat élvezett, a török uralom alatt fejlődése át-

menetileg stagnált, de a békés idők bekövetkezté

vel a város gyors fejlődésnek indult, amely ekko·-

riban az egyetlen kereskedelmi hely, s egyetlen 

postaállomás volt a vármegyében, Mig 1720·-ban 540, 

' 7 120 ezzel szemben 1825-ben mar 308 lakosa volt, 

A település elsősorban jó földrajzi helyzetének kö

szönhetően központi szerepet játszott, A XIX. szá

zad közepén viszont Szigetvár fejlődése megtorpant, 

Ennek egyik oka a hosszan elhuzódó urbéri pere 

volt, a másik pedig az 1868-ban megépített pécs-

barcsi. vasútvonal, amely a város forgalmát Barcs-

ra terelte át, A hajdani sikertelen vetélytárs, 

Kaposvár részben megyeszékhelyi funkciója miatt a 

XIX. század közepére már meg is előzte. A század-

fordulóra azonban összeszedte magát és lassan fej-

lődésnek i.ndult. Az I. világháború előtt Sziget-

vá.rnak három takarékpénztára, egy betegsegélyező 
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pénztára, cipőgyára, 3 gőzmalma, 2 téglagyára és 

121 11 egylete volt, Ekkor épült a közkórháza is, 

Szigetvár 11 Fekete Sas" gyógyszertár ·-=--.1808 

1808-ban alapitotta az első gyógyszertárat Sziget

váron Pintér Mihály gyógyszerész. 122 1825-·ben a 

vármegye felmentette a szigetv2.ri patikLtst a közter

hek alól, 123 1831-ben panaszok merültek fel a gyógy-

szerész ellen, aki vi.sszaélt jogaival, önkénteGen 

gyógyitott, gyógyszereket adott vény nélkül, mely

nek halálos vége is lett, A feljelentést igen ala

posan kivizsgálták és megállapitották, hogy a kifo

gásolt dologban Pintér valóban elmarasztalható, sőt 

ő okozta a ladi mészáros feleségének a halálát, mi

vel hibás összeállitásu gyógyszert adott, Mindezek 

alapján a vármegye elrendel te a gyógyszertár bezá·

rását és megvonta a gyógyszerésztől a mrl'ködési. jo

got, Azt azonban megengedte Pintérnek, hogy gyógy-· 

szertá.rát eladja Salamon Antal gy•.:.;gyszerésznek és a 

gyógyszerek árában eggyezzenek meg, ha erre Salamon 

igényt tart, 124 .Pintér azonban ezt a javaGlatot 

visszautasitotta és érdekei védelmében a Helytartó-

tanácshoz folyamodott, 

A Helytartótanács ekkor felkérte a vármegyét, hogy 

az ügyet alaposan vizsgálja felül. A vármegye újabb 
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bizottságot küldött ki, melynek az volt a feladata, 

hogy a környék lakóit is meghallgassa és minden ed

digi visszásságot és bejelentett adatot ellenőriz-

tessen, A kiküldött bizottság jelentésében nemcsak. 

megerősitette az eddigi kifogásokat, hanem újakat 

is hozott. Negállapitották, hogy Pintér valóban nagy

foku anyagiassá.got mutatott és orvosi engedély nél

kül, a saját elgondolása és összeállitása szerint 

adott ki. gyógyszereket és orvosi kezelési utasi tá

sokat, Ezenfelül Extner Sándor járásorvos is gyanu

ba fogható azért, hogy segitségére volt Pintérnek a 

manipulációiban. Ugyanis olyan gyógyszereket írt 

fel, melyek költségesek, vagy szükségtelenek voltak. 

A bizottság véleménye szerint is méltó volt arra, 

hogy a vármegye megvonja tőle a működési engedélyt, 125 

Pintér a későbbiek folyamán sem nyugodott bele ve

reségébe, újra és újra fellebbezett, még a legfel

sőbb helyekre is, de sikertelenül. 18.36-ban Pintér 

beadványban közöl te a vármegyével, hogy gyógyszertá

rának bezárása óta gyógyszerei már hosszú ideje áll·

nak és tönkremennek, A vármegye Csorba fizikust és 

Csallay gyógyszerészt küldte ki, hogy a lezárt anya

gokat megvizsgálják. A hasznosi thatókat Pintérnek 

vi.sszaadták, hoi:;y azokat szabadon eladhassa, és ar-· 

ra utasitották, hogy a használhatatlanokat égesse 

--"';i!------B-1~-ku~-g---i-&m<:i~ Lelkérték, hogy felszerelé-
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sét adja át Salamonnak. Mivel erre nem volt hajl.an-· 

dó, a vármegye engedélyezte Salamon Antalnak, hogy 

, . , t, t . . , 126 UJ gyogyszer ara nyisson Szigetvaron. 

Szigetvár "Magyar Korona 11 _J,;;yógyszertár - 1836 

Mint~gy négy év szünet után tehát i.smét volt gyógy

szertára Szigetvárnak, melynek tulajdonosa, Salamon 

127 .Antal a "Magyar Korona" nevet adta. Ugy tűnik, 

hogy az előd bűnei kisértetiesen megismétlődtek és 

átokként nehezedtek Salamon pályafutására is. 

1841-ben Salamon kisebb szabálytalanságot követett 

el, s ezért a járási főszolgabírót utasi.tották, hogy 

a gyógyszerészt intse meg elsősorban a taxa be nem 

tartásáért, másodszor §?. vénynél.küli gyógyszerárusi

tásért. 128 

1847-ben i.smét feljelentették Salamont, ezuttal 

Csorba fizikust küldték ki. az ügy ki vizsgálására. Az 

egyik vád szerint egy szuloki lakosnak hánytató he·

lyett fekélyvizet adott, a másik szerint 24 adag por 

helyett 12 adagot szolgáltatott ki, a harmadi.k vád 

szerint segédje Miszron Ferenc rövidlátó, emiatt a 

közönség bizalmatlan. Salamonnak sikerült tisztáznia 

magát a vádak alól, ezért Gsorba felmentette. 129 

1848-ban a Megyei Bizottmány ismételten figyelmez-
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tetésben részesi tette, mert a legutóbbi gyógyszer·

tárvizsgálat alkalmával több rendellenességet ész

lelt, ugymi.nt: nem ki e légi tő sterilitás, lejárt 

gyógyszerek és a patika zárvatartása, l30 

1865·-ben Salamon Antal meghalt, a gyógyszertárat 

személyes joggal örökölte apjától Salamon Gyula, 

aki diplomáját 1859-ben Bécsben szerezte, Az 1870. 

évi gyógyszertárvizsgálatok jelentéséből megtud

hatjuk, hogy 11 a gyógyszertár mint felszerelési. mint 

kezelési tekintetben kielégit6, tulajdonosa méltó 

a diplomájára és arra a megbecsülésre mely körülve-

szi. 11 131 Mi ként az előzőekben már emli tettem, Sa-

lamon Gyulának nagy érdeme volt a Szigetvári kórház 

alapitványának létrehozásában, 1900-ban Salamon Gyu

la meghalt, ekkor fia Jenő vette át a gyógyszertár 

vezetését, A gyógyszerész halála után a szigetvári 

takarékpénztár, melynek i.gazgatósági tagja volt, az 

önkéntes tüzoltóegyesület, melynek tiszteletbeli pa

rancsnoka volt önálló gyászjelentést adott ki a So

mogy cimü hetilapban. Szigetvár városának összes 

polgára gyászolta az elhunytat, aki mindig jelen 

volt nemcsak a város, de a vármegye közügyeiben is. 132 

A Salamon család első izben 1864-ben kérelmezte a 

reáljog elismerését a Helytartótanácstól, amelyet 

l'' csak 1897-ben sikerült megszerezni. XJ 1923-ban 

----;!·~~!!-· ------"S=a'-"l""a=mQnc_;re_!lŐ me_ghalt ,m_a_gyógy szertár tulajdonjoga 
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pedig feleségére és két gyermekére szállt. 1923-

31-ig Simonyi Ernő volt a gyógyszertár gondnoka, 

majd 1931-ben az egyik örökös, Salamon Béla vette 

át a vezetést, aki 1935-ben a jogi doktorá.tust i.s 

megszerezte. l34 Ez a gyógyszertár Szigetvár fő

. terén, a Zrinyi-tér 3-as szám alatt található. 

Szigetvár "Zrinyi 11 gyógyszertár __ 1883 

1880-·ban Sz igetv8.rnak 5014 laka sa vo 1 t. 135 1882-

ben Vi sy Sándor gyógyszerész a vármegyéhez folya

modott, hogy a második gyógyszertár felálli tá s3.ra 

az engedélyt megszerezze. A vérmegye és a Közegész

ségügyi Bizottság az alapi tás ellen foglalt állást, 

ellenben a Belügyminisztérium megadta az engedélyt. 

A gyógyszertár 1883 óta üzemel. Vi sy Sándor 19.30-

ban meghalt, utána özvegyétől Jobst Kázmér gyógy-

, t' b, b , tt '11 . t, . l36 
szeresz ve oe er e es veze e az a amcsi asig. 

-~!-------·-·----------
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A település már 1475-ben országos vásártartási jogot 

kapott, ám a XVII. században elpusztult. Földesura 

gróf Czi.nderi Ferenc 1744·-ben újra megszerezte a vá

sártartási jogot a mezőváros számára, ami a fejlődé

sét biztositotta. 1850·-ben a mezőváros járási szék-

hely lett, ekkor 1799 lakosa volt, Nagyatád jelentős 

kereskedő és iparos jellegének, valamint közigazga·

t<Ó.si poziciójának köszönhette, hogy 10 évenként ál·

talában 500-1000 fővel gyarapodott a lakossága. 

1870-ben 2504, 1880-ban 2795, 1900-ban 3441, 1910-

ben 3753, 1920-ban 5844, 1930-·ban pedig 6567 volt la-· 

kóinak száma. Az 1910-es években Nagyatádot a kör-

nyéken lakók városként emlegették, de ez a nagyköz-

, ' ' '' • ·1 ° k' '11 tt l37 seg a vara siasooas i.gen a acsony Io an a o . 

Nagyatád "Szent István" gyógyszertár __ -:__183.2, 

1818-ban Ni. tzky és Czinderi grófok a vármegyéhez 

küldött folyamodványban inditványozták, hogy egy új 

közgyógyszertárat kellene felállitani, mivel a me

gyei fizikus a szigetvári gyógyszertárat a lakossá

gi és távolsági. viszonyokhoz képest elégtelennek 

tartja, valamint azért is, mert ezen a területen 
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orszsgos iőutvonal megy keresztül és nagy a iorga·-

lom. lützky gróf Berzencén, Czinderi Dagyatádon ja-· 

vasalta a ielállitást, mi.ndketten anyagi segítséget 

is kilátásba helyeztek, .A megyei főorvos a nagyatá,.. 

di alapitást javaso1 ta a kedvezőbb fejlesztési le-

hetőségek és a központossági szempontok miatt, 

Czi.nderi gróf visz ont csak hosszú huza-vona után 

adott írásban biztosítékot megfelelő épület áten-

d , , ""l 138 ge esero • 

1833-ban vármegyei határozattal Csurgóró1 telepí

tették át a gyógyszertárat, vezetőjével Lukács La

jossal együtt, 139 1854-től Jobst János okleveles 

gyógyszerész volt a tulajdonos • .A gyógyszertár re·

áljogát 1858-ban i.smerte el a Helytartótanács, .Az 

1870, évi gyógyszertárvizsgálatok alkalmával megál

lapitották, hogy 11 a gyógyszertár mi.nd felszerel tsé

ge, mind a gyógyszerkészlete és minősége alapján 

kifogástalannak találtatott, jogosan bUszke arca a 

bizalomra, mely a környéken munkájáért és megbizha-· 

tóságáért övezi," l40 

A következőkben a nagyszamu adat miatt a tulajdono

sok és a vezető gyógyszerészek neveit táblázatban 

foglalom össze, 
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Idő Tulajdonos neve Vezető neve Megjegyzés ,_____________________________ ·----·---------· 

18.33-1854 Lukács Lajos 

1854-1872 Jobst János 

1872-1878 Pfiszterer 
Károly 

1878-1888 Pfiszterer 
Károly 

1888-1890 Kulcsár Kálmán 

1890-1908 Boda József 

1908-1910 Námesztói Ál
talános Taka
rékszövetkezet 

1910-1911 Nagyatádi Já
rási Takarék
pénztár 

1911-1913 Kaposvári Ta
karékpénztár 
RT 

1913-1918 özv,Halmágyi 
Istvánné 

1918-1927 Szabó Mihály 
1920-tól 

1927·-1932 Gyöngyössy 
Géza 

1934-1943 Faller Ádámné 

1943-1946 Faller Ádámné 

1946--1950 Faller Ádámné 

---------------------------

Lukács Lajos 

Jobst János 

Pfi szterer 
Károly 

i fj, Pfi sz terer 
Károly 

Kulcsár Kálmán 

Boda József 

Tenchner Gyula 

Markovics 
Albert 

Tarján Andor 

Bonczy István 

Memlauer Aurél 

Szabó Mihály 

Gyöngyössy birói ité-
Géza lettel le

foglalták 
zárgondnokok: 

Faller Ád{m 

Braunberger 
Imre 

Sávoly Lajos 

Kiss István 
László Aladár 

141 142 143 
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Nagyatád 11 Turu1~~_w::~yszertár 

1900-·ban a nagyközség lakóinak szama 3500 fő volt. 

JVIár évek óta huzódott a vita a Nagyatádon létesiten

dő második gyógyszertár miatt. Az első pályázó 1892-

ben, a második 1895-ben jelentkezett, de mindkettőt 

elutasitották. Pár év múlva azonban már maga a nagy

község is kérelmezte. Végül mind a vármegye, mind a 

Belügyminisztérium közös elhatározásra jutottak és 

megadták az engedélyt. 1905-·ben Vasdényei Elemér 

kapta meg a gyógyszertárnyitási jogot. l44 

A későbbiekben valószinüleg a forgalom csökkenése 

miatt anyagi nehézségek merültek fel és a gyógysze

rész eladósodott. 1936-ban a járásbiróság a gyógy

szertárat lefoglaltatta és Barthos Lehel Gézát ren

del te ki zárgondnoknak. 145 Hasonló sorsra jutott 

tehát, mint a másik nagyatádi gyógyszertár. Kiderült, 

hogy mégsem volt szükség a második gyógyszertárra 

Nagyatádon. A továbbiakban ez a gyógyszertár meg-

„ t szun , manapság is csak egy közforgalmu gyógyszertá-

ra van Nagyatádnak. 
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Barcs 

Jó földrajzi fekvése gyors fejlődést biztositott a 

helységnek, aminek bizonyitéka, hogy már 1796-ban 

mezővárosi jelleget nyert, A XIX. század végére 

Barcs szerepe a közlekedésben, a kereskedelemben 

és az iparban jelentősen megnövekedett, ami. együtt 

járt a lakosság számának emelkedésével, 1850-ben 

1574, 1870-ben 2111, 1910-ben 6415, és 1925-ben már 

6195 lakosa volt, Feleme1kedésében nagy szerepet 

játszott földesura gróf Széchenyi Pál, aki. ép1,en a 

század 80-as éveiben a mezőgazdasági, ipari és ke-

reskedelmi miniszteri tárca birtokosa volt, Barcs 

1896-ban járási székhely lett, a századfordulón pe

dig Dél-Somogy ipari, kereskedelmi és vasuti csomó-· 

pontjának számitott, l46 

Bar~.!2.._'..'Igazság 11 ~ógyszertár ____ 1865 

A gyógyszertárat Kohut Sámuel alapitotta a mezővá

ros piacának északi. oldalán: l47 1867-ben Grünbaum 

Zakariás helybeli sebész feljelentette a gyógysze

részt törvénytelen tevékenységéért és mtl.ködése el

tiltását kérte, Ezzel kezdetét vette az orvos-gyógy

szerész közötti viszony elmérgesedése. 1871-ben vi-

!!-----------------·-- „ ·--·------- -
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szont Kohut gyógyszerész emelt panaszt Krónberger 

Adolf járásorvosnál, miszerint Grünbaum sebész, aki 

homeopathának vallja magá.t, házi gyógyszertárában 

alaeopathicus szereket is tart - melyeket drogéri

ából szerez be - és ki is szolgáltat, Ezzel gyógy

szertárának nemcsak a jó hírét kockáz tatja, hanem 

anyagi kárát is okozza. A vizsgálat befejeztével 

az alispán utasitotta a járási szolgabírót, a ki-

rendelt orvost, hogy ha engedély nélküli gyógysze

reket találnak kobozzák el. 1 48 

1913-ban fiára, Kohut Pálra ruházták át a gyógy

szertár személyes üzleti jogát, aki 1936-ig maga 

vezette a gyógyszertárat, utána pedig a vezetést 

előbb Kiss Lajosra, majd .Dvorszky Józsefre bi.zta. 

1942-ben dr Szily Ferencné szül. Vétek Valéria gyógy

szerésznő vette bérbe a gyógyszertárat. l49 

Barcs 11 Megváltó 11 !:í~yszert.::.á:.::r:___ 1893 

A gyógyszertár személyes üzleti jogát Sütő Lajos 

gyógyszerész kapta meg 1893-ban. öt év mulva, 1898-

ban Schőn Richard lett a tulajdonos, /"Szőnyi"-·re 

magyarositotta a nevét./ Szőnyi halála után, 1934-

ben fia Ferenc lett a vezető, A Belügyminisztéri.um 

1943-ban megvonta tőle a személye s jogo si tványt 

1 
' ' 
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/zsidó származása miatt/, melyet 1946--ban visszaka

pott, A felfüggesztés alatt dr Mecs Balogh Ferenc 

vezette a gyógyszertárat, l50 

A török uralom megsz{tnése után a település gyors 

fejlődésnek indult, Földesura gróf Festetics György 

1791-ben országos vásárok tartására szerzett szaba

dalmat a mezőváros számára, 1794-·ben pedi.g gimnázi

umot alapitott, Csokonai Vitéz Mihály két évig ta-

nitott a gimnáziumban, Csurgót méltán nevezték llél

Dunántúl egyik legrégibb iskolavárosának, 1850-ben 

járási székhely volt 1997 fővel. 1870-ben 3017, 

1910-ben 4593, 1941-ben pedig 5891 fő lakta, 151 

Csurgó 11 Megvál tó 11 gyóg:y_~_!ár_ - 1821 

A csurgói gyógyszertár felállitására Schwarz Ferenc 

gyógyszerész kapott engedélyt a vármegyétől. Schwarz 

a gyógyszertárat az előirásos módon berendezte, ame

lyet Csorba megyei fizikus megszemlélt, és megadta 

az engedélyt a mdködésére. 1 52 Valószínű, hogy 

Schwarz nem volt megelégedve a patika forgalmával, 
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mert hét év mulva, 1827-ben eltávozott Csurgóról 

és a Fi.rker örökösöktől megvette a kaposvári Arany 

Oroszlán gyógyszertárat, Ezzel egyidőben a csurgói 

gyógyszertár vezetését Lukács Lajos gyógyszerész 

vette át, aki előzőleg Pirkernél provizorként dol

gozott. 153 

1833-ban a vármegye ugy határozott, hogy meg

szünteti a csurgói patikát és áttelepíti Nagyatád

ra, mert ott nagyobb szükség van rá, l54 

Tiz év múlva, 1843-ban nyi.1t meg Újra a gyógyszer·

t ár, amelynek vezetője Bi si tzky János 5yógyszerész 

volt, Bi si tzky előzőleg Kaposváron a Magyar Korona 

gyógyszertárban, mint okleveles segéd volt alkal

mazva. 1845-ben Bi si tzky panaszt emelt a vármegyé

nél Havl;icsek Jllátyás uradalmi sebész ellen, aki 

rendszeresen gyógyszert adott el betegeinek, ame

lyeket nem a csurgói, hanem a kanizsai és a nagy

atádi patikákból szerzett be, Hamrák József megyei 

másodfizi.kus kapott megbiz2st az ügy kivizsgálásá-

ra és a két civakodó ember kibékítésére. A kihall-

gatás alkalmával Bisitzky vádjai nem igazolódtak 

be, igy Hamrák javasolta neki, hogy máshol próbál

jon szerencsét, mivel szerinte "bizodalmát a kör

nyéken egészen elveszi tette, 11 l55 

Hamrák és Csorba fizikusok 1847. évi közegészség-

olvashatjuk: 11A 
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csurgói patikáról mondva szegény állapotban találta

tott, vétkes hiány vagy panasz ellene nincs, .sze

génységét helyzete s az ott lévő orvossal Havli tsek·-· 

kel va1ó viszonya okozza, ki csakugyan a történt 

végzés ellenére is maga ád orvosságot. A szegény

ség általában nyomja megyénkben a patikáriusokat a

zon arányban, amint felesleg szaporodnak." l5
6 

1851-ben Bisitzky ujabb folyamodványt nyujtott be 

a megyéhez, amelyben kérte sérelmei orvoslását, 

Csorba fizikust küldték ki az ügy kivizsgálására, 

A kihallgatás folyamán Havlitsek bevallotta, hogy 

betegeinek orvosságot ad, mert szerinte hasznos azo -

kat rögtön adni, elismerte azt is, hogy a gyógysze

reket a kanizsai "Lovák 11 gyógyszertárból szerzi be, 

mert ott 2571Í kedvezményt kap és jobban is bÍzi.k ab

ban a gyógyszertárban. Csorba azonban a gyógyszerész 

pártjára állt és megtiltotta az uradalmi sebésznek 

a gyógyszerek árusi tásá.t, A főorvos véleménye sze·-

r'lnt ez az áldatlan helyzet csak akkor fog megsztl.nni, 

ha sikerü1 Csurgóra hivatalos orvost szerződtetni. 

Addig is a két fél között a békét helyre kell álli-

tani, 157 

"A helybeli orvos urakkali surlódások annyira juttat-· 

ták férjemet, hogy meghalt." - irta özv. Bisitzky 

Jánosné 1852 augusztusában Hochreiter Ambrus cs. kir. 

Polgári Főnökéhez cirn·-
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zett levelében, A levélből még azt is megtudhatjuk, 

hogy amikor férjével házasságot kötött, minden va

gyonát 11 a patika felállitásába ruházta ben, most 

hogy özvegyen maradt, a patika lett egyetlen örök-· 

sége, Sí.került egy di.plomás provi sort szerződtetni e, 

akinek "szorgalma által és uj áldozatok mellett" a 

patikát rendbehozta és reméli, hogy a közönség tel

jes megelégedését fogja kiérdemelni, Azonban a hely

beli orvosok, különösen Havlicsek Mátyás továbbra 

i.s bojkottálják a patikát, A levél végén arra kér-

te a cimzettet, hogy tiltsa el Havlicseket a magán

gyógy szertár tartásától, 1 58 

1856-ban Plachner Nándor lett a gyógyszertár tu

lajdonosa és vezetője, Az 1870. évi gyógyszertár-

vizsgálati jegyzőkönyvekből kitünik, hogy a főorvos 

már meg volt elégedve a gyógyszertárral: "A gyógy·-

szertár mind a gyógyszerek mennyisége és minősége, 

mind a megkivánt felszereltsége tekintetében kifo

gástalannak találtatott.'' l59 

1890-ben Plachner Nándor fiának, Ernánuelnek adta. át 

a gyógyszertár vezetését, 19ul-ben meghalt Plachner 

Nándor, a gyógyszertárat pedig Kovács Gyula gyógy

szerésznek adták el, 160 1907·-ben Dr Ivanics Kál

mán, 1912-ben pedig Szabó Vince lett a tulajdonos. 

1936-ban Vágó Gyula vásárolta meg a gyógyszertárat, 

-~;------"""--"'~-"'~~~~-"'.'"-"'-'"t~o'-'v":á~b~ bad ta Ga lam bo s Kálmánnak. 161 
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~~ó _11 Szabadság 11 gyÓ§yszertár ___ l~9~1_.;/. 

Első izben Szigeti Ferenc adott be kérelmet 1894-

ben a második gyógyszertár felállítása céljából, 

Utána Bel:sich Gyula budapesti gyógyszerész követke

zett 1908-ban. Az Egészségügyi Választmány azonban 

Úgy nyilatkozott, hogy teljesen indokolatlan még 

egy gyógyszertárat nyítni Csurgón, ezért kérésüket 

elutasi totta. 162 

1919-ben már megadták az engedélyt Bolemann JV!i.

hálynak, Bolemann 1937-ben bekövetkezett halála u

tán, özvegye mint haszonélvező, oklevele s gyógy sze

részeket alkalmazott a gyógyszertár vezetésére, 

1946-ban pedig Timár Benedek gyógyszerész vette bér

be, 163 
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Marcali ----

A település fejlődését nagyrészt annak köszönhette, 

hogy a Széchenyi uradalom központja volt. Földes

ura gróf Széchenyi Ferenc majd utóda Pál is tuda

tos városfejlesztő politikát folytattak. 1772-ben 

öt országos, 1820-ban pedig heti. vásárok tartására 

is m~gszerezték a jogot, Így a XVIII. század utolsó 

harmadában Marcali már mezővárosi jelleggel rendel

kezett. A mezőgazdasági jellegü település forgalmas 

utak találkozásánál fekszik, a körülvevő 32 község 

közigazgatási és kereskedelmi központja. 1890-ben 

3701, 1900-ban 5526 lakosa volt, l64 

Marcali 11 Szentháromság" gy óg;i:_§.!!!~rtá!'......::_ l 797 

A mezőváros első gyógyszertárát Dulinszky János ala-
) 

pitotta 1797-ben az akkori Uri utca déli oldalán, 

diplomáját ugyanebben az évben Bécsben szerezte meg, 16 5 

1819-ben Csorba megyei fizikus feljelentette a gyógy

szerészt árdrágitásért és a szegény adózók megkáro

sitásáért. Dulinszky a beszerzés nehézségeire és a 

szállítás költségeire hivatkozva próbálta menteget-

ni magát, ennek ellenére 24 aranyra megbüntették, a

mit az ispotály részére kellett befizetnie, A másik 

kifogás ellene az volt, hogy sem a vármegye, sem pe-
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dig a főorvos ismételt kérésére sem szerezte be a 

hivatalos árszabást. l66 

1825-ben Kiss Gábor lett a gyógyszertár tulajdo

nosa. Az ő vezetése alatt nem merült fel kifogás a. 

gyógyszertár mífködése ellen. A gyógyszertár reáljo

gát 1856-ban ismerték el. 167 1863-·ban Kiss Gábor 

meghalt, a gyógyszertárat fi.a István örököl te, aki 

diplomáját 1857-ben Pesten szerezte, 1873-ban a 

gyógyszerész segédjével Beck Bélával együtt Nemes

vidre távoztak, ahol Új gyógyszertárat nyitottak. 168 

A következőkben a személyi változásokat táblázat-

ban foglalom össze: 

Idő Tulajdonos neve Vezető neve Bérlő neve 
---·---··-· 

1797-1825 

1825-1863 

1863-1873 

1873-1900 

Dulinszky János 

Kiss Gábor 

Kiss István 

Kőrös Viktor 

1900-1903 Rekvényi 
Attila 

1903- Boncz Antal 

Barna Antal 

-1932 Borsányi Jenő 

1932- Major Ágoston
né szül.Bakos 
Erzsébet 

Major Ágoston
né szül.Bakos 

.,,, ········--···--ErZ~-0€.t-·· 

.Dulinszky 
János 

Kiss Gábor 

Kiss István 

Kőrös Viktor 

Rekvényi 
Attila 

Boncz Antal 

Barna Antal 

Borsányi Jenő 

Rőmer Lajos 

dr Galambos 
János 
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Major Ágoston·
né szül, Bakos 
Erzsébet 

Major István 

-1940 Major Ágoston- Soós Sándor 
né szül. Bakos 
Erzsébet 

1940-·1950 Németh Józsefné Töpler Lajos 
szül. Ráth Mária 

______ „ __________ . 

Marcali "Remény 11 gyógyszertár 1923 

A nagyközség másodi.k gyógyszertárának üzleti jogát 

Münnich Rudolf gyógyszerész nyerte el 1922-ben, A 

marcali járás főszolgabirája a szóban forgó gyógy

szertár felállitási helyét ideiglenesen a ''Szirtes'' 

házban jelölte ki, kötelezvén a jognyertes gyógysze

részt, hogy az egyuttal két zónára osztott község

ben gyógyszertárát két éven belül a második zónában 

oly ponton helyezze el, mely már a meglévő gyógy

szertártól legalább négyszáz méter távolságra fek

szik, Az alispán azonban Münni.ch fellebbezésének ha

tására ezt a határozatot megváltoztatta és a kije

lölt két zónára való felosztást mellőzve a gyógyszer-

tár helyét a Rákóczi utcába jelölte ki, mentesitve a 

jognyertest gyógyszertárának későbbi áthelyezésétől, 

Igy mindkét gyógyszertár ugyanabban az utcában he

lyezkedett el, de a későbbiek folya.rnán a 11 Rernény 11 

gyógyszertárat a Széchenyi utca 45. szám alá. áthe-
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lyezték, 170 

Münnich 1932-ben bek6vetkezett halála után 6zvegye, 

mint a személyes üzleti jog haszonélvezdje, okleve-

les gyógyszerészeket szerz6dtetett a gyógyszertár 

vezetésére, 1932-43-ig strenge Ágost, 1943-44-ig 

Wikmann Árpád, 1944-46-ig Krenn Emil, 1947-tdl pe

di.g ismét strenge Ágost vezették a gyógyszertárat, l7l 
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GYÓGYSZERTÁRAK KIALAKULASA A BALATON HEL.LETT 

A Dél-Balatoni fürdőkultúra kialakulása és ösztön----

Köztudatunkba a reformkor emel te a Balatont, A für

dőkultúra, amely lényegében a Széchenyi-féle balato

ni hajózás és fürdőzési program alapján kezdett ki-· 

bontakozni. az 186u-as esztendőktől fogva, végül iLJ 

a tőkés gazdálkodás fejlődésével párhuzamosan növe

kedett, A századforduló utáni urbanizáció terjedésé

vel történtek az első jelentős változások hazánk tár

sadalmának az életformájában és életkörülményeiben is, 

A világszerte tömegjelenséggé vált idegenforgalom, a 

turizmus, s a hétvégi pihenőmozgalom - ha európai 

mértékkel nem is mérhetően - hazánkban is ekkor kez-

dett elterjedni, Mig az első világháború előtt csak 

az arisztokrácia és a vagyonosabb polgárság utazott 

külföldre, mindez a második világháború előtti évti·

zedekben már jelentős változáson ment keresztül, A 

trianoni békekötés után hazánk számos klimatikus 

gyógyfürdőhelye került az utódállamok kezébe, E kö

rülmény ugrásszerűen megnövelte a Balaton utáni ér

deklődést, a harmincas években az üdülők nagy része 

itt töltötte el a szabadidejét, Ezzel egyidőben meg-

ók, villák száma is, 
~~~~~~~-"'""--'-~~=-'~--=--=~~=.~=-=~~=-~'····· 
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Mig 1921-ben csak 1960 villa volt a Tó partján, 

1927·-ben már 3236, 1937-ben pedig 6828, s ez a szám 

1941-ben 8000-re, két évtized alatt tehát a négy

szeresére növekedett, a lakosság száma pedi.g csak

nem a másfélszeresére emelkedett, 

Az üdülősávi népességszám-növekedést a 3, szá.mu 

táblázat alábbi adatai igazolják: Az 1780-as évek 

közepén a déli part 11 településén 7071 volt a la

kosság száma, településenként átlagosan 643 lakos

sal, 1900-·ban ugyanezen terület 16 településén már 

18329 volt a lakosság száma /tele'pülésátlagként 1146 

lakossal/, ami 249,21%-os növekedésre utal, 1 72 

Mindez szükségszerüvé tette a különféle szolgálta

tások megteremtését, valamint a közegészségügy meg

szervezését is. Sorra épültek a szállodák, panziók, 

vendégfogadók, tenisz- és golfpályák, A fUrdőegye

sületek gondoskodtak a strandok, ki.kötők kiépítésé

ről, a vi.llanyvilágitás bevezetéséről, Az üdülőhe

lyi. orvosi ellátás megszervezésével párhuzamosan 

szükség volt a gyógyszerészi ellátásra és gyógyszer

tárakra is. Ebben a korszakban összesen 11 gyógy

szertár létesült a Somogy megyéhez tartozó déli. par

ton, ebből 6 fiókgyógyszertár volt és csak a nyári 

fürdőidényben müködötto 
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lL!!~~§_égszárn alakulása a déli part üdülőövezetében 

1784 1960 

----·---- ----
A község neve 1784/85 1836 1870 1890 1900 1960 

--·--------··-------
Balatonberény 565 1078 1249 1335 1457 

Balatonboglár 396 616 951 1054 3102 

Balatonfenyves 99 120 174 2367 

Ba1atonfö ldvár 110 123 135 1061 

Balatonkeresztur 431 600 680 832 996 1349 

Balatonlelle 618 737 1129 1074 1183 3515 

Bala tonmária 164 813 

Fonyód 106 417 737 940 3262 

Balatonőszöd 361 487 512 549 543 664 

Balatonszabadi 186 1851 2219 2071 2157 2438 

Balatonszárszó 553 576 849 890 870 1836 

Balatonszemes 368 537 567 711 717 1737 

Siófok 974 3894 4533 4643 13189 

Balatonszentgyörgy 389 53.3 846 1098 1424 1369 

Balatonujlak 340 542 878 947 1004 807 

Zamárdi 340 706 928 967 990 2681 

·--------·- -·--·--·----------
összesen 5125 7071148251685218329 4164 7 

172. 
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Balatonboglár ~dogságo~ Szüz Mária"_fil.Ógyszertár 

1891 

1878-ban Borovszky gyógyszerész kért engedélyt a gyógy

szertár felálli tására, azonban a lengyel tóti. gyógysze

rész tiltakozott ellene, mert saját maga szándékozott 

itt fiókgyógyszertárat nyi tnL A megyei főorvos állás

foglalása szerint nem szükséges a gyógyszertár felál1i

tása, mert sem a helyi, sem a népességi viszonyok azt 

nem indokolják. Balatonboglár ugyanis kisközség 616 la

kossal, a környékbeli helységek, puszták népessége pe-

dig alig tesz ki ezret. A folytonos és gyakori vasuti 

közlekedés által könnyen megközelithetők Siófok és Len

gyeltóti gyógyszertárai. l73 

1885-ben Szentmiklóssy Béla és Pozsgai Gyula gyógy

szerészek ujra próbálkoztak, ám a Közegészségügyi Di·-· 

zottság a kérelmek elutasitását javasolta, valami.nt 

azt is, hogy helyette inkább stei.ner lengyeltóti gyógy·

szerész egy fiókgyógyszertárat üzemel tessen, amellyel 

a nyári üdülőket és a Déli vasút utasait is el tudja 

látni. Mi után Steiner i zlése sen és gazdagon berendez-· 

te a fiókgyógyszertárat, az 1886. julius l-én meg

nyilt. 174 

1891-ben lett önálló a gyógyszertár, amelynek a sze

mélyes üzleti jogát Erdős Jenő gyógyszerész kapta meg. 

Erdős 1897--ben bérbeadta a gyógyszertárat llentler Ká-· 
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rolynak, 1901-ben pedig eladta szentmihályi Gyulá

nak, 175 1923-ban sártory Lajos gyógyszerész bér·

be vette, majd 1929-ben megvásárolta a gyógyszertá

rat, Sártory Lajos az Országa s Gyógyszer ész .Szövet

ség megyei egyesületének alelnöki tisztségét töl

tötte be, 1 76 

~a tonszentgyörgy ''..Qrangyal 11 J!J...ógy szertár. - _1896 

Először Vince Árpád gyógyszerész próbálkozott 1895-

ben a gyógyszertáralapitással, de a megyei hatóságok 

Beke Gábornak adták meg az engedélyt, aki előzőleg a 

szilli gyógyszertár gondnoka volt, A gyógyszertár 

1896 óta üzemel. Két év mulva, 1898-ban Berényi Gá

bor megvásárolta, majd 1904-ben bérbeadta Fejér Já.

nos gyógyszerésznek, őt követte sárdi Dezső mint ve

zető, 1930-ban pedig JV!isutta Károly tulajdonába ment 

át, 1938-tól az államositásig saáry Jenő vezetése 

alatt mú'ködött a gyógyszertár, 1 77 

Balatonföldvár "Isteni Gondviselés" gyógyszertár 

1910 

A Belügyminisztérium 1909-ben engedélyezte Zsálecz 

István kőröshegyi gyógyszerésznek, hogy a nyári für-
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dőidényre fiókgyógyszertárat állítson fel, amely 

minden évben junius l-től szeptember 15-ig üzemelt. 

Az anyagyógyszertár tulajdonosai mi.nden idényben ok

leveles gyógyszerészeket szerződtettek a gyógyszer

tár vezetésére. 178 

Balatonszemes "Angyal" gyógyszertár - _1922 

A gyógyszertári jogot Fábryné szül, Csutak Edit gyógy

szerésznő kapta meg 1922-ben. Állandó helyettese fér

je, Fábry Ödön gyógyszerész volt, aki 1931-től a sza

mukra engedélyezett balatonszárszói fiókgyógyszertá-

rat vezette. 179 

A gyógyszertárat Sujánszky Jenő gyógyszerész alapí

totta 1926-ban, amelynek tulajdonjogát az államosí

tásig bírta. 1933-ig maga vezette a gyógyszertárat, 

majd bérbeadta Gnóth Kázmérnak, 1935-·ben pedig Bá

li.ts Jenő gondnokságára bízta, 1947-ben Deák Sándor 

' ' ' ' t' t 180 gyogyszeresz berelte ki a gyogyszer ara • 

Balatonzamárdi "Magyar Korona'~. gyógyszertár - 1927 
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a gyógyszertár íelállitására, jóllehet a közgyülés 

el lenez te, A gyógyszertár 1927, augusztusában kez·-· 

dett el üzemelni, pár év leforgása alatt többször is 

gazdát cserélt, Előbb Wimmer Jenő, utána 1930·-ban 

Erdélyi Dezső, 1932-41-·ig Vitéz Bán Árpád, végül 

1941-től Fodor Mártonné szül, Török Gize1 la vo 1 tak 

a személyes üzleti jog birtokosai, 181 

Balatonmária 11 Segi tő Mária" fiókgyógyszertár ·-.1929 

A kéthelyi gyógyszertár tulajdonosa Bolemann .Éhn La

jos gyógyszerész alapi totta a fiókgyógyszertárat, 

amely csak a nyári fürdőidényben mílködött, Eleinte 

Bolemann volt a vezető, a későbbiekben pedig okleve

les gyógyszerészekre bízta a vezetését, 182 

Balatonlelle "Boldogságos Szüz Mária" fiókgyógyszer-

tár 1929 

A fiókgyógyszertárat Sártory Lajos, a boglári. gyógy-· 

szertár tulajdonosa alapította, amely 1939·-ig csak a 

fürdőidényben működött, 1939-ben önálló lett, a gyógy

szertár személyes üzleti jogát pedig ifj. Kovács Béla 

gyógyszerész kapta meg, Ettől kezdve egész éven át 

mÜködött, 1943-ban Csi.szár Árpád vette bérbe a gyógy·-

szertárat, melynek neve "Ezeréves Hagyarország 11 -ra 

változott, 183 
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~§;.J:atonszárszó "Angyal" _fiók&yógyszertár _=-1931 

/lásd: Balatonszemesnél/ 

Fonyód 11 .Angyal 11 fiókgyógyszertár 1931 

Gallé Géza gyógyszerész a lengyeltóti gyógyszertár 

tl:lajdonosa kapta meg az engedélyt 19.31-ben a fiók

gyógyszertár felállitására, melynek vezetését leányá-

G 11 , '1 · , , " b. t 184 ra, a e Ko rne ia gyogy szere sznore iz a • 

. ~latonujh~l.L "Gondviselés 11 fi Ókg):'.jgy szertár-1933 

A balatonki.liti gyógyszertár vezetője Sujánszky Jenő 

gyógyszerész kapta meg az engedélyt a fiókgyógyszer

tár ~elállitására 1933-ban, melynek a vezetését is 

átvette. 185 

1 
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A~~ye területén mi'íködő gyógy~tárak alapi tás8.ra 

és működésére vonatkozó adatok 

Karád "Szentlélek" gyógy~~tár_,_::___l§.26 

A település a megye legnépesebb járásában fekszi.k, a 

XVIII. és XIX. században mezővárosi jelleggel rendel

kezett. Földesura a veszprémi püspök volt, aki 1817-

ben országos vásárok tartásá.ra szerzett jogot a mező-
, 186 

varosnak. Az 1825. év végén tartott vármegyei 

nagygyülésen határozatot hoztak, mi.szeri.nt Karádon 

gyógyszertárat kell építeni. A település ugyanis mind 

Kaposvártól, mind a szomszédos megyék városaitól meg-

lehetősen távol feküdt, ilymódon a gyógyszerek be-

szerzése nehézkes és hosszadalmas volt. A tervet a 

helybeli földesur /Kopátsy veszprémi püspök/ is tá

mogatta, aki házhelyet és épitőanyagot ajánlott ke

vés fizetség ellenében, valami.nt fuvart is. "Ezen jó

tétemény valóban nagy segi tség Gódor Ferenc diplomás 

patikárius urnak, aki már az épitéshez is kezdett. 

,,eménységünk van, hogy még a tél bejövetele előtt a

zon vidéken lakó nemeseknek és a szegény adózóknak 

gyógyitására nagy könnyeboséget igérő patika egészen 

187 felépitve és készen lesz.'' 

1831-ben az Egészségre Ügyelő Bizottság jelentése 

kimerült, aminek a ko-
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lerajárvány volt az okozója, A gyógyszerészt utasi·-· 

tották, hogy két héten belül töltse fel a patikáját, 

ellenkező esetben a személyes jog megvonását fogják 

indi tványozni, 188 18.32-ben a hivatalos gyógyszer

tárvizsgálat alkalmával Csorba fizikus már rendben 

találta a gyógyszertárat, Gádor Ferenc 18.34-ben, va

lószinüleg kolerában halt meg. A gyógyszertár leltá·-

rozását Metzger járási sebész végezte el, és a sür-

gőssegi ellátást is ellátta addig, amig Csorba főor

vos helyettest küldött, 189 Előbb Malesits Ferencet, 

majd Hoffman Károlyt, 18.39-ben pedig Bisitzky Jánost 

bizták meg a vezetéssel. 1840-ben Gádor özvegye a 

gyógyszertárat Drabek Károly gyógyszerésznek adta el,l90 

184.3-ban Hamrák megyei főorvos a gyógyszertár vizs

gálata során sok rendellenességet tapasztalt. Jelen-

tésében a következőket kifogásolta: ttA gyógyszerek 

nincsenek betürend szerint elhelyezve, a fiókok nin

csenek rendben, a fenekeken sok a rondaság: ugy mint 

por és pókháló, valamint gyógyszertörmelék találta-

tott, sőt az egyi.k fiókban nagymennyi ségü puskapor van 

kiszórva. Amikor ezért megdorgáltam, akkor a gyógysze

rész Ur még kinevetett! Ez az ember ugy 1.é.tszik nem 

született gyógyszerésznek. Ezt az embert meg kell in

teni, hogy vagy csinálja rendesen, vagy mondjon le a 

ógyszerészségről, vagy feleljen meg a publikum ki·-



- 106 -

1851-ben Drabek Károlyt felesége családi perpatvar 

miatt feljelentette, aminek következtében a gyógy-· 

szertárat bezárták. A karádi szolgabíró kérte, hogy 

amig az ügy nem rendeződik, küldjenek egy megbizha··· · 

tó gyógyszerészt. Csorba fizikus a kaposv8.ri llagyar 

Korona gyógyszertárból Kégl Nándort küldte a vezetés 

átvételére. Drabek gyógyszerész őri.zetbevétele után 

levelet küldött Ho chrei ter megye főnökhöz, melyben 

ecsetelte, hogy feleségének az a sz8.ndéka, hogy őt 

a gazdaságból eltávolittassa és a gyógyszertárat ha

szonbérbe adja. Elismerte, hogy hibázott és igérte, 

hogy meg fog változni, Miután a házaspár között a bé

ke helyreállt, Csorba fizi.kus javasolta Drabek továb

bi müködését. 192 

Drabek Károly halála ut8.n a gyógyszertár tulajdonjo-· 

ga az özvegyére szállt, aki Slez8.k r,ászló okleveles 

gyógyszerészre bizta a vezetést. Az 18700 évi gyógy

szertárvizsgálatok alkalmával megállapitották, hogy 

"a gyógyszertár sem felszereltség, sem a készletezés 

terén nem áll olyan szinten, melyre szükség lenne, 

amiért is a tulajdonos és a gondnok kötelezik magu

kat, hogy a kifogásolt állapotot rövid i.dőn belül meg

szüntetik." 193 Ezután Slezák rövid idő mulva ott-

hagyta állását, az özvegy pedig Dratnyák Frigyest 

szerződtette a gyógyszertár vezetésére, 

--"~-----'H:zrr"";;='-oan-'.BernátZRy J:Sénr-gyógyszerész vásá.rolta meg az 
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özvegytől a gyógyszertárat, A következő években gyak

ran cserélt a patika gazdát, Igy 1877-ben Rochli.tz 

István, 1879-·ben Sauer Lajos, 1881·-·ben Kokas Mihály, 

1885-ben pedig Öveges Ernő voltak a tulajdonosok. 1~4 

1888-ban Öveges Ernő öngyilkos lett és mivel nőtlen 

volt, igy a személyes üzleti jogositvány haszonélve

zetére jogositott örököst nem hagyott maga után, E

zért a személyes üzleti jogositvány elnye~ésére pá

lyázatot irtak ki, amelyet llentler Károly karádi il-

letőségü gyógyszerész kapott meg, azzal a kikötéssel, 

hogy a felszerelés értékét hivatalos fe1becsü1és után 

a bizottság által megállapitott méltányos összegben 

Öveges Ernő édesanyjának megtéri ti, 195 1897-ben 

Mentler három évre bérbeadta gyógyszertárát Fozsgai 

Andornak. 1920--ban Körmendy Kálmán lett a tulajdonos, 

akit 19.35·-től betegsége rni.att Nenczel .Edit, majd Ke

lei János helyettesitettek. 1942-ben Körmendy halála 

után özvegye, mint a személyes üzleti jogositvány ha

szonélvezője okleveles gyógyszerészeket alkalmazva 

üzemeltette tovább a gyógyszertárat, 1942-ben Vincze 

Dénes volt a vezető, 1944-ben Kellner Géza vette bér

be a gyógyszertárat, de katonai behi.vót kapott és a 

vezetést Oszvald Lászlóra bizta, 1945--ben Vi llán:yi 

Lászlót rendelték ki hatósági vezetőnek, végül 1948-

ban Dr Vajda Aladárné szül. Baumgartner Erzsébetet 

t , ,, . .P~•~•.!e~ ±" k 196 -----~,.e'l-'il!il- .filk-"-:.:t-±"t~~---v-e.z-e ,one • 
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A XIX. század elején mar mezőv·;rosi jelleggel ren

delkező település több nemesi család birtoka volt, 

1828-ban 3080 lakossal birt. 197 1838-ban hirdet-

ték ki Mi ttelmayer Károly diplomáját a megyegy{Üé

sen, aki Nagybajomban szándékozott gyógyszertárat 

nyitni. .Folyamodványát és a hozzácsato1 t bizonys2g

leveleket vé1eményezésre kiadták, Jóllehet a bizott-

ság nem ismerte személyesen a gyógyszerészt, sőt 

P.yagikörülményeive1 sem volt tiszt8ban, mégis ja-

vasalta letelepedését és a gyógyszertár feléÍllitá-

sát, mert ezen a helyen jónéhány földesúr lakott és 

a népesség száma i.s nagyobb volt, mint a környező 

helységekben, Eléggé nagy volt a távolsóg a fennál

ló gyógyszertáraktól is, A vármegye megadta az en

gedélyt, ám amikor a teljesen felszerelt gyógyszer

tárat bizottságilag megvizsgálták, Csorba főorvos 

sok hibát talált, Ennek ellenére a bizottság úgy vé

lekedett, hogy a gyógyszerész gondossága és igyeke

zete mellett a hibák rövid idő alatt kijavithatók, 

és szigorú felügyelet és 

mÓ:-ködhet a gyógyszertár, 

gyakori ellenőrzés mellett 

198 Ezen érveket a Hely-

tartótanács is elismerte és hozzájárult a nagybajo

mi gyógyszertár megnyitásához, s egyuttal hivatko

--"'~------:1~ .t.:t; ... az .. JA3 2-7,--évi---9.2-'1'4'7 sz. rend e 1k ezé s re , mi szerint 
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a megnyitandó gyógyszertár tervét előzetesen jelen

teni kell, és csak az elvi engedély megadása utén ad

hat a megye engedélyt a megnyitáshoz. l ':J9 Csorba fő

orvos mar a megnyitást követő évben is szé.mos hibát 

talált az ellenőrzés során, többek között kifogásolta 

a patikaszerek helytelen tárolását, a lejárt gyógysze

reket, a taxa be nem tartását, Ezek miatt a gyógysze

rész figyelmeztetésben is részesült. 200 Három év 

mulva a főorvos a gyógyszertár bezáratását helyezte 

kilátásba, ha nem keresnek dj épületet a gyógyszertár 

számára, mert a jelenlegi annyira tarthatatlan álla

potban van, 201 Mittelmayer ekkor eladta a gyógy

szertárat IJraskovich Károlynak, aki a kórházi alap

ból 1000 forint kölcsönt vett fel, hogy a patika épü

letét megjavittassa, 202 Draskovich azonban a köl-

csönt, amelyet a későbbiekben nem fizetett vissza, 

nem a patika korszerüsitésére használta fel, hanem 

eldorbézolta. Időközben bérbeadta gyógyszertárát 

Schrőder Imre gyógyszerésznek. 1861-ben, amikor több 

bejelentés alapján vizsgálat indult a gyógyszertár 

ellen, sok penészes és romlott szert találtak, ame

lyek mérgezést is okozhattak volna. A bérlő, SchrŐ·

der Imre bevallotta, hogy már amikor átvette a gyógy

szertárat, több romlott anyagot tal0lt. Azzal véde

kezett, hogy a tetőzet rossz és a becsorgó eső miatt 

meg a gyógyszerek, neki pedig nem volt any-
~~,__~~~~~~~~~--~~~~--''-'---~---·-·--· 

nyi pénze, hogy az épületet íelujithatta volna, mert 
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gyógyszereket kellett beszereznie, Wehle f Őorvos ja

vaslatára a Megyei Választmány bezáratta a gyógyszer-

tárat, Draskovichot pedig csalás, részegeskedés, er

kölcstelen és megbizliJatatlan magatartása mi.att állá- .. 

sából felfüggesztették és eljárást indi tottak ellene, 203 

Ekkor a személyes üzleti jog elnyerésére pályázatot 

hi.rdettek ki, amelyet három jelentkező közül Gróf Já

nos nagyatádi születésü gyógyszerész kapott meg, u

gyanakkor arra kötelezték, hogy két hónapon belül o

lyan állapotba hozza a gyógyszertárat, hogy az előí

rásoknak megfelelően mrrködni tudjon. 20 4 tlivel a 

gyógyszerész ezer forint adóssággal terhelten vette 

át a gyógyszertárat, ami.nek visszafizetésére további. 

haladékot nem kapott, ilymódon kénytelen volt azt el

adni Kőrös Lajosnak, Az 1870. évi. gyógyszertárvizsgál2.

tok alkalmából a következőket állapították meg: "A bi.

zottaíg vizsgálatai alapján a gyógyszertár minden vo

natkozásban megfelel az előírásoknak és működése el

len kifogás nem merült fel, 11 205 Kőrös halála után 

fia, ifj, Kőrös Lajos vette át a vezetést, majd 1895-

ben, amikor ő is meghalt, ideiglenesen vasdényei Ala

dár gyógyszerészre bizták a gyógyszertár kezelését, 

aki utóbb a tulajdonjogot is elnyerte, A gyógyszertár 

reáljogát 1898-ban ismerték el.. 1942-ben Vasdényei 

Erzsébet lett a tulajdonos, aki három évre bérbeadta 

------'"'-"94-""€~""--',.....__"""'_J....Q,...IL_~'-"""-'"--"'-__,_,_.,,_,,,_.,,_.,,_ _gy ógysz e rés z ne k • 19 4 5 - be n 
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Brassai Béla lett a vezető, aki a gyógyszertárat egy 

év mulva bérbe is vette, 206 

_§e l.:!:Ye 11 Arany Sas" gyógyszertár 1844 

A gyógyszertár 1844-ben a mezőváros Fő utcájában jött 

létre, Tulajdonosa Zsiga Károly gyógyszerész volt, aki 

1842-ben a pesti egyetemen szerezte oklevelét. 1876-

ban fia, Zsiga Zsigmond vette át a vezetést. A gyógy

szertárra vonatkozólag több adat nem áll rendelkezé-· 

sünkre, mivel 1876-ban Sellyét Baranya megyéhez csa

tolták. 207 

Tab ''Igazság" gyógyszertár 1849 

A mezőváros 1847-ben orszagos és heti vásárok tartá-

sára kapott engedélyt. 1849-ben állitotta fel a gyógy-

szertárat Krebs Vilmos gyógyszerész a Fő utca dél-ke

leti oldalán, 208 Az évek sorá.n több izben is ki.fa-

gás merült fel a gyógyszertár működése ellen. Először 

1863-ban, amikor a járási orvos javasolta, hogy indi.t

sanak vizsgálatot a gyógyszerész ellen, mert hanyagul 

kezeli gyógyszertárát. Másodszor 1868-ban, amikor a 

gyógyszertár felszereltségét és a gyógyanyagok minősé

gét kifogásolták. Ez alkalommal a Közegészségügyi Vá·-

---!~-----,!...Q'"""L!Lli=.JLJ.J'.--lüz_D_:t_t s ágo_j;_~\ilc1C:i_tt ki Sv a s ti ch fő b i ró v e -
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zetésével, akik tizennégy napi. ha1adékot adtak a hi.

bák kijavi tására. 209 Az 1870. évi gyógyszertár

vizsgálatok jelentése mar megelégedéssel irja a gyógy

szertárról: 11 A gyógyszertár mind állaga, mind állomá·-

nya és felszereltsége tekintetében kifogástalan á1la-

potban van," 210 1877-ben azonban ismét kifogások 

merültek fel a gyógyszertár felszerelésével kapcso

latban, amelyek 11 sem a kor ki.vánalmainak, de a tör-

vényszabta kereteknek sem feleltek meg, miért is a 

tulajdonos szigoruan utasíttatott, hogy haladék nél

kül a hiányokat megszüntetni siessen." 211 

1880-ban Krebs Vilmos meghalt, a gyógyszertár ve

zetésével ideiglenesen Csatáry Gromanetz Zoltán lett 

megbízva, aki mint okleveles segéd dolgozott a tabi 

gyógyszertárban, Krebs Vilmos fia Géza, aki. időköz

ben gyógyszerészi diplomát szerzett, 1881-ben átvette 

a vezetést. 212 1888-ban a gyógyszertár haszonélve-

zője özv. Krebs Vilmosné meghalt. A személyes üzleti 

jog elnyerésére pályázatot írtak ki, amelyet Véssey 

József gyógyszerésznek sikerült megszerezni. 

1897-ben a gyógyszertár szenteh Istvánra lett átru

házva. 1927-ben a gyógyszerész halála után a szemé

lyes üzleti jog haszonélvezete özvegyére szállt, aki 

először Karsai Lászlóra, majd Strenge Ágoston gyógy

szerészre bizta a vezetést, 1931-36-ig pedig bérbe 

-4'.!;-----·~:t;_~_§c_gX~gyszertárat Dr Pál.völgyi /Pfeiffer/ Ferenc-
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nek. 1936-42-ig Menczel Edit /Pecze Lajosné/ volt a 

gyógyszertár vezetője, 1942-tól pedig bérlője. 213 

Somogyszill "Szent István" gyógyszertár_=-1860 

A település a XIX. század elején mezőváros volt, de 

1871 után kisközséggé hanyatlott. Gyógyszertárát 

1860- ban alapitotta Drávetz Gyula gyógyszerész a Fő 

utca nyugati oldalán. 1869-ben, amikor Drávetz meg

halt, özvegyét Vo groni ts Kálmán gyógyszerész fele

ségül vette, hamarosan a gyógyszertár üzleti jogának 

az átruházása is megtörtént. 214 1882-ben Vogronits 

bérbeadta gyógyszertárát Balta Lászlónak, 1885-ben 

pedig eladta Beszédes Gyulának. Beszédes halála ut2n 

özvegye, m:i..nt haszonélvező 1894-ben Beke Gábor, 1896-

ban Szigeti Ferenc, 1897-ben Gyöngyössy László gond

nokságára bizta a gyógyszertárat. 215 1898-ban özv. 

Beszédes Gyuláné eladta a gyógyszertárat Breuer 1'1ik

lós gyógyszerésznek. 1901-ben Breuert Dr Beszédes 

Imre helybeli orvos feljelentette. A hatóságok által 

elrendelt részletes kivizsgálás után a gyógyszerészt 

felszólitották, hogy gyógyszertá.rát adja el. Az új 

tulajdonos Farkas Dániel lett. A következő években 

gyakran cserélt gazdát a gyógyszertár. 1907-ben Ke·

serü Endre, 1913-ban Bessenyei :B'e renc nevére bukka

nunk az alispáni iratok között. 1923-ban Bessenyei 
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fiára, Dezsőre bi.zta a vezetést, 216 1950·-ban Bes

senyei Dezső meghalt, utána özvegye okleveles gyógy

szerészekkel kezeltette tovább a gyógyszertárat. 

/Millner György, Kabdebó Ferenc, Gáts Attila, Gáts 

Ifl.jos, Bessenyei László,/ 21 7 

_Lengyel tóti 11 Angyal 11 gyógyszeEtár ______ l_8_6_1 

Az 1861 augusztusában tartott vármegyei nagygyűlésen 

jelentették be, hogy Mericzai Antal gyógyszerész Len

gyeltótiban gyógyszertárat kiván nyitni, Kozma megyei 

főorvos és az ~gészségügyi Választmány a kérést meg

vizsgálva szükségesnek nyilvánitotta a gyógyszertár 

felálli tását, A telepitést a környék 15 ezres lélek

SZéÚUa is indokolta, a községek előljárói i.s pá.rtolták 

és a marcali gyógyszerészek sem tiltakoztak. A Hely

tartótanács személyes joggal megadta az engedélyt. 218 

1870-ben Mericzai eladta a gyógyszertá.rat Zboray Béla 

gyógyszerésznek. 1875-ben Zboray levelet kUldött Pa-

ray főorvoshoz, melyben arra kérte, hOGY a három kör

nyékbeli orvosnak /Hittler Ignác, Weisz Károly, Troszt

ler Ignác/ tiltsa meg, hogy házipatikát tartsanak és 

abból betegeiket ellássák, Tudomása szerint ezek az 

orvosok nem jogosultak a házips.tika tartására, ezen-

felül a gyógyszereket sem tőle szerzik be, igy neki 

• Paray a gyógyszerész ké-
---,~------=-'-=~~-=~".":Q.=--::-.c=-=--=___::.-=-=-=~-~=---~---
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rését további.totta Baán Gáspár szolgabiróhoz és a 

BM 1872 január 27.-én kelt rendeletére hivatkozva kér-

te, hogy utasítsák a szóban forgó orvosokat, hogy 

mondjanak le jogtalanul használt házipatikájukról, 

ellenkez6 esetben minden alkalommal 100 forint pénz

bírsággal sujtsák dket. 219 

Az orvos-gyógyszerész párharc a kövei.;kező tulajdo

nos, Steiner Gyula mU:ködé se alatt i.s folytatódott. 

Steiner 1875-ben vette meg a gyógyszertárat és még 

ugyanebben az évben megírta panaszos levelét Paray 

f6orvosnak, aki ujra figyelmeztette az orvosokat, 

gyógyszereik elkobzását és pénzbüntetést helyezett 

kilátásba. Az áldatlan helyzet azonban ennek ellené

re sem változott meg, amiért i.s Steiner a belügymi-

niszterhez fordult sérelmeivel, mert az orvosok nem-

csak bojkottálták gyógyszertárát, hanem a betegeiket 

. , , t , kb t , ·1t 'k 2 20 is mas gyogyszer ara a anacso e • 1886-ban 

stei.ner engedélyt kért és kapott fiókgyógyszert2r 

felállítására Balatonbogláron, 1901-ben betegsége mi-

att eladta a gyógyszertárat Gallé Géza gyógyszerész

nek. 221 1935-ben ifjabb Gallé Géza lett a gyógy-

szertár vezet6je és tulajdonosa, akinek 1949-ben be

következett halála után özvegye, - leánykori nevén 

.t:larta Rozália - gyógyszerésznő vezette tovább a gyÓgJ

szertárat, 222 

'~.,,, ----------~----------- _„ 
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Nemesvid "Megvál_tó~'._gyógz,:;:zertár ·-- 187± 

Nemesvid mezőváros, valamint a környékbeli községek 

kérelmezték a gyógyszertár felállítását. Paray megyei 

főorvos, akinek véleményezésre az ügyet kiadták, szin

tén szükségesnek tartotta nemcsak közegészségügyi 

szempontból, 11 de mint egy érezhető hiány orvoslására 

2~3 törekvő üdvös szándékot.•• A tervbe vett gyógy-

szertár környékén 11274 a lakosok száma, akiknek nagy 

része középbirtokos nemes ember lévén '' m~veltségi 

és vagyoni Úllapotuk olyan, hogy megbetegülés eseté

ben bajuk enyhülését illetőleg orvoslásá.t csak a gyógy

szerekben keresvén a gyógyszertárat gyakran i génybeve·-· 

szi.k, s i.gy annak fennállását biztosi tj ák." 22 4 

A belügyminiszter megadta az engedélyt és meghirdette 

a pályázatot a gyógyszertári jog elnyerésére, melyet 

két pályázó közül Kiss István okleveles gyógyszerész 

kapott meg, aki előzőleg Marcaliban volt gyógyszertár

vezető. 22 5 1883-ban meghalt Kiss István, ekkor özve

gye mint a személyes üzleti jog haszonélvezője provi

sorokkal m(;(ködtette tovább a gyógyszertárat, majd 

1904-ben, amikor fia ifjabb Kiss István gyógyszerészi 

oklevelet szerzett, a gyógyszertári jogot reáruháztat-· 

ta. 1905-·1912-ig Derzsényi Géza bérbe vette, 1912·-ben 

, , , , , t, t 2 26 pedig Adam Fal megvasarolta a gyogyszer ara • 

_____ 192_1-ben j\.dám P81 arzénnel öngy~lkoss8got követett el, 
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azután özvegye mint haszonélvező üzemeltette tovább 

a gyógyszertárat, 1931-32-ig Vasváry Béla, 1932-36-

ig Kovács Károly gyógyszerész volt a gondnok, 19.36-

ban pedig az özvegy eladta a gyógyszertárat Herkly _ 

Belus Lajos gyógyszerésznek, 227 

~Ekut "Őrangyal" gyóg~zert,_á'--r--·-- 187.± 

A kaposvári járásban fekvő község lakóinak szarna az 

1870, évi népszámláláskor 18.32 volt, 1874-ben Csépán 

Antal alispán levelében arra kérte a főispánt, hogy 

támogassa Beck Béla okleveles gyógyszerész iolyamod·

v2ny<át, aki Kadarkuton szándékozik gyógyszertárat 

nyitni, A megyei főorvos is pártolta az ügyet, mert 

a település vonzáskörzetében 15238 lélekből álló 20 

község van, és a környékbeli patikák is elég nagy 

távolságra vannak, 228 

1876·-·ban Beck gyógyszerész a belügyminiszterhez irt 

levelében panaszt emelt a helybeli orvosra, dr Alaun 

Károlyra, mert engedély nélkül házipatikát tartott 

és abból látta el betegeit. Többek között különös 

reklámmal hánytatókat és hashajtókat is árult. A vizs

gálat során kiderült, hogy a gyógyszerek elavultak 

és értéktelenek, ezért azokat a házigyógyszertárral 

együtt megsemmisitették, 22 9 

-----~-881) .. ,JJan .Ee-Ck___alad:ta_a _gy ógy szertárat Egész Lő r i ne 
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gyógyszerésznek, egy év mulva Bgész továbbadta azt 

Ki.ss Pálnak. 1892-ben óvári Dezső, 1913-ban Mocsári 

Sándor, 1921-ben pedig Popovics Zoltán voltak a tu

lajdonosok. 1943-ban Popovics meghalt, ezután özve

gye, mint haszonélvező a gyógyszertár vezetését e

lőször Bruck Tiborra, utána Mari ty Zoltánra bizta. 230 

·Babócsa 11 Megváltó 11 gyógyszertár 1878 

A mezővárosnak 1870-ben 1750 lakosa volt. 2 31 A gyógy

szertáralapitást Babócsa és a környékbeli községek 

kezdeményezték, ezért a vármegyéhez folyamodtak en

gedélyért. A véleményadásra felkért Paray főorvos a-· 

zonban nem javasolta, mert az i te lakók nagy része a 

fbldmÜvelő osztályhoz tartozott, rninek következtében 

11 azon mú'.veltségi fokkal és vagyonbeli állapottal nem 

bír, hogy megbetegülés esetén bajuk enyhülése, ille

tőleg orvoslása végett azonnal orvoshoz fordulnának, 

hanem részint a természet gyógyerejére bizva magukat, 

vagy pedig ugynevezett házi szerekkel gyógyi.ttatgat

nak, s igy csak igen súlyos esetekben, nagy ritkán 

orvosi tanács folytán vannak a gyógyszertárra utal

va, annak fenntartását nem biztosi.tják. A barcsi pa

tika is közel van és jó a vasuti közlekedés is. Te

ki.ntve, hogy Babócsa körkbzpont a leendő kbrorvo s-

nak székhelyéül szolgál, aki házigyógyszertárából a 
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szükséges gyógyszereket mindenkor kiszolgáltathatja. 112 32 

A vármegye és a Közegészségügyi Bizottság azonban in-

dokoltnak tartották a gyógyszertáralapitást és további

tották a kérelmet a Belügyminisztériumnak. A gyógyszer

tári jogosi tványt Éliás Elek okleveles gyógyszerész 

kapta meg, ilymódon 1878-ban megnyílott a gyógyszer

tár. 2 33 1890-ben Éli.ás bérbeadta a gyógyszertárat 

Skribanek Kálmánnak, 1902-ben pedig eladta .Draskovi.cs 

Gézának, aki egészen az államositásig vezette a gyógy

szert<árat, 2 34 

Mernye "Őrangyal" gyógyszertár 

A település a XIX. században a kegyes tanitórend gaz

dasági központja volt, 1818-ban országos vásártartási 

engedélyt kapott. 2 35 

A gyógyszertár a piarista rend támogatás8val jött lét

re, vezet6je Zsoldos Boldizsár gyógyszerész volt. 

1933·-ban Göbl Nándor lett a tulajdonos, 1940-t61 pe

dig Dé gay Zoltánné szül. PQpinszky J.Iária. 
236 

A szigetvári járásban fekv6 kisközség köznemesi csa

ládok birtoka volto Gyógyszertárát 1891-ben Hagy Lajos 

_____ _o_J_Qgyszerész alapitott<J.,1897-ben pedig eladta Batáry 
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Imrének, aki 1905-ben továbbadta azt Krach Imrének, 

1928-ban Pichler József gyógyszerész lett a tulajdo-

nos és egészen az államosi tásig vezette a gyógyszer

tárat. 2 ·37 

Ádánd "Őrangyal" gyógyszertár 1892 
-----~ 

A mezőváros 1812-ben országos vásárok tartására nyert 

kiváltságot, A gyógyszertáralapitási engedélyt Varga 

Jenő gyógyszerész kapta meg, aki azt azonnal tovább

adta Posch Imrének, A gyógyszertár 1892-ben, előze

tes hatósági vizsgálat után kezdte meg miiködését, 1896-

ban Posch Imre bérbeadta, 1909-ben pedig eladta Ben

csik Józsefnek, Az 1928-as évtől Matolcsy István 

gyógyszerész nevét jegyezték fel a Gyógyszertárak 

törzskönyvében tulajdonosként. 238 

Iharosberény "Isteni Gondviselés" gyógyszertár- 1893 

A település a XIX. század első felében mezőváros volt, 

országos vásártartási engedéllyel is rendelkezett, a 

XIX. század végén azonban már mezővárosi jellegét el

vesztette, 239 1881-ben a község és uradalma együt-

tesen folyamodtak a vármeg,yéhez gyógyszertáralapitási 

engedélyért, melynek elnyerésére Vincze Arpád okleve

les gyógyszerész pályázott. A vármegye a főorvos ja-
.,.,-.-------------·----------~------

vaslata alapján azonban a kérelmet elutasitotta, A 
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főorvos szerint alapjában nem indokolt a gyógyszertár 

felállitása, mert veszélyeztetné a környékbeli gyógy-· 

szertárak forgalmát és anyagi biztonságát. Ugyanakkor 

a környékbeli lakosság nagyrészt földm~vesekből áll, 

11 ki.knek az orvos és gyógyszertár iránti indolenlciája 

eléggé ismert. Nem áll érdekében sem a lakosságnak, 

sem az államnak szatócs boltok módjára szaporitani a 

gyógyszertárakat, szükséges a nagy forgalom, hogy a 

szerek folyton friss, romlatlan állapotban tároltas-· 

sanak 0 " 
240 

Egy évtized mulva ujra felvetődött a gyógyszertárala-

pitás terve. A megyei főorvos és az Egészségügyi Vá

lasztmány ismét ellene foglalt állást, de a főispán 

és az Inkey család szorgalmazására jóváhagyták. Az en

gedélyt Hampek .László gyógyszerész kapta meg, a másik 

pályázó Kaliwoda János nagykanizsai. gyógyszerész volt. 241 

Hampek László 1893-1928-ig volt tulajdonosa és veze-

tője a gyógyszertárnak, 1928-ban meghalt, utána özve-

b , b t , , f , , k 242 gye er ead a Jozan Jozse gyogyszereszne • 

Kőrös~ "Szentlélek" _§yógy szertár __ ::.__l..89 3 

1891-ben Krebs Ödön, Krebs Géza és Niehold i·!ihály 

gyógyszerészek pályáztak a gyógyszertári jog elnyeré

sére. A gyógyszertáralapitást maga a község is szar-

'-------ii!'ca-l"!lla~-t-a-;--a-z.eE.'ll-an--a---f-0B~V-0 s €s a K ö z e g é sz s é gügy i Bi ·-
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zot tság nem j avaso 1 ták. 1892-ben llentler Károly, a 

karádi gyógyszertár tulajdonosa szándékozott Kőrös

hegyen vagy önálló, vagy fiókgyógyszertárat nyitni. 

Terve azonban meghiusul t, mert a belügyminiszter 

Niehold Mihálynak adta meg az engedélyt, aki 139.Ji

ban nyitotta meg a gyógyszertárat. 243 Ni.ehold a 

nyitást követően azonnal bérbeadta Zsálecz István 

kőröshegyi illetőségü gyógyszerésznek, majd 1902-

ben el is adta neki a gyógyszertárat. 244 1909-ben 

Zsálecz engedélyt kért és kapott is Balatonföldvá

ron fiókgyógyszertár felállitására. 1910-ben meg

döbbentő szerencsétlenség áldozatai lettek Zsálecz 

István gyógyszerész és gyakornoka, a 18 éves Szórá

di Sárika. A Radanovics testvérek /budapesti gyógy

szertártulajdonosok/ által készített Gola-coca 

gyógyborból egy-egy pohárkával ittak és megkínálták 

az éppen ott tartózkodó Eibner József intézőt is, 

aki azonban éppen csak egy kortyot ivott, mert túl 

keserűnek találta. Hamarosan rosszullét jelei mutat

koztak rajtuk. Eibnernek még volt annyi ereje, hogy 

a patikából ki szaladjon és segi tségül hívja az ép-

pen a gyógyszertár előtt elhaladó körorvost. Az or-· 

vos már csak az intézőt tudta megmenteni üánytató·

val és chloroformos narkózissal. A m2sik kettőnél 

az életmentés hiábavaló volt, néhány perc alatt ti··· 

~-----,,_.iku.s _ _gö..r_c,.,sli_K kíséretében meghaltak. A boncolás meg-
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állapitotta, hogy rendki vül nagy mennyi ségii, mintegy 

hat gramm Strychnin volt az üvegben. Országa s vizs

gálat indult meg, a belügyminiszter is beavatkozott, 

de nem tudtak a dolog nyitjára jutni, 

szállitók egyaránt igazolták magukat. 

a gyártók és a 

245 

A gyógyszertár vezetését Dr Décsy György gyógyszerész 

vette át, majd 1912-ben pedi.g bérbevette Zsá.lecz öz

vegyétől. 1914-ben az özvegy a bérlő tiltakozása el

lenére kérelmezte a gyógyszertár és fiókjának átru

házását Pray Valér és Ifj, Tanács Gyula gyógyszeré

szekre. 246 1927-ben, miután meghalt Tanács Gyula, 

özvegye mint a személyes üzleti jog haszonélvezője ok

leveles gyógyszerészekkel müködtette tovább a gyógy

szertárat. /1928-36-ig Simon Sándor, 19.36-.38-ig Ná

dasdi. János, 19 38-4.3-ig Gát s r,aj o s, 194.3-45-ig Kés

márky Gyula, 1945-48-ig Tschepen Zoltán/ 247 

A település már 1448-ban városi kiv8ltságokat élve-

zett, 1463-ban pedig Mátyás királytól nyert szabadal

mat országos vásárok tartására. A török uralom után 

a Batthyany család birtoka volt, ám a szabadságharc 

bukása után a kincstár lefoglalta. A XVIII. században 

mezővárosi jelleggel rendelkezett, a XIX. században 

-------j ;,xeícsi--s-z-tkch:e-l~-e-t-t--,---+a*-óinak szá.ma 1870-ben 19.32 fő. 248 
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Az Igalban felálli tandó gyógyszertár ügyét hosrozÚ 

vita előzte meg, A főorvos és az Egészségügyi Vá

lasztmány a somogyszilli gyógyszertár forgalmának a 

veszélyeztetése miatt nem javasolták, Ezzel szemben 

a főispán azon a véleményen volt, hogy Igal közi.gaz

gatási és kereskedelmi szerepének folytonos növeke

dése miatt célszerü lenne a gyógyszertár létesitése, 

Javaslata szerint a szilli gyógyszertárat kellene 

Igalba áttelepiteni, ugyanakkor Szillben pedig egy 

fiókgyógyszertár máradna, Ebbe vi.szont a szi1li gyógy

szerész nem volt hajlandó belemenni, JvJindezek után 

a főispán ugy döntött, hogy megadja az engedélyt az 

Igalban felá1litandó gyógyszertárra. A gyógyszertári 

jogot Bal1egh Ferenc kapta meg, 249 1918-ban Hagay 

Kálmán, 1934-ben Csapó Zoltán, 1938·-·tól pedig Szabó 

Lajos voltak a gyógyszertár tulajdonosai, 250 

Gáthy Ede gyógyszerész szándékozott a községben gyógy

szertárat alapitani, 1892-ben meg is szerezte a Bel

ügyminisztériumtól az engedélyt, ám a vármegye ellene 

volt a tervnek, Hosszas vita után abban állapodtak 

meg, hogy megadják az engedélyt, mégpedig azon néző

pontból kiindulva, hogy mindenki. a saját anyagi koc-

------~-z.atá.r.<Lny~y~Jsze_:i:.'j;_éÍ:r<i,t, Ugy tünik, hogy az 
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alapitó mégsem találta meg a számí.tását, mert egy év 

elteltével eladta a gyógyszertárat Martin J. Tamás

nak. 251 1910-ben Timáry Balogh János megvásárolta 

a gyógyszertárat Martintól és az államositásig bírta 

annak tulajdonjogát. 252 

Somogyvár 11 Sz entháromság1'. gyógyszertár - 189 5 

A lengyeltóti járásban fekvő kisközség hajdani váro

si jellegét és jelentőségét a török pusztitása kö

vetkeztében elveszitette. 1894-ben Kotsis Kálmán 

gyógyszerész nyujtott be kérelmet a vármegyéhez gyógy-

szertáralapitás céljából. Megkapta az engedélyt és 

1895-ben megnyÍ.lott a gyógyszertár. Kotsis 1943-i.g 

volt a gyógyszertár tulajdonosa, amikoris eladta azt 

Krasznai József gyógyszerésznek. 253 

Szulo~~yar Korona" gyógyszertár - 1896 

A falut a gróf Széchenyi család telepitette be 1715-

1757 között Württembergből származó németekkel. A 

múlt század végén a nagyközségnek közel 1800 lakosa 

volt. 254 

Elsőként, 1883-ban Polatschek Vilmos gyógyszerész 

tett kisérletet a gyógyszertári jog elnyerésére, Az 

sziikségtelenne.k 
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találta, ezért elutasitó végzéssel terjesztette fel 

a folyamodványt a Belügyminisztériumhoz. 1895-ben 

Szeghy István gyógyszerész kapta meg a gyógyszertá-· 

ri jogot és egy év műlva, 1896·-ban megnyitotta a _ 

gyógyszertárat, 255 Ezt követően rövid idő alatt 

a gyógyszertár három izben is gazdát cserélt, 1898·

ban Nagy Béla, 1900-·ban .Pataki, Árpád, 1902-ben pe

dig Kelényi Mihály voltak a tulajdonosai, ami arra 

mutat, hogy a nem megfelelő forgalom következtében 

a gyógyszerészek nem találták meg számi tásaikat. 

Ezért nem lehetett véletlen, hogy a hatóságok 1906-

ban a gyógyszertárat Csokonyavisontára akarták át

helyezni, ám a szulokiak nem engedték, 2 56 

1907-ben Kovács Dénes vásárolta meg a gyógyszertá

rat, amelyet 1913-ban Kálmáncsára helyeztek át azon 

elv alapján, hogy ott legyen a gyógyszertár, ahol 

az orvos van, 257 1942-ben Rádai Dezső gyógyszerész 

lett a tulajdonos, 1947-ben a gyógyszertárat vissza

helyezték szulokra és egyben a nevét 11 Aranykalász 11 -

ra változtatták meg, 258 

Berzence 11 Szüz Mária" gyógyszertár - 1899. 

A csurgói járásban elhelyezkedő nagyközségnek 1870-

ben 2686 lakosa volt. A település a XVIII. század 

~----~v4gén--n.y-<5-r~-44v~-r-GBi.-jellegét a XIX. század végére 
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elvesztette. 259 A Belügyminisztéri.um 1898-ban en

gedélyezte „.ay aladárnak a gyógyszertár felálli tá

sát. Rövid idő mÚ.lva a gyógyszerész meghalt, a gyógy

szertár tulajdonjoga pedig fiára, a kiskorú May Ala

dárra szállt, aki bérbeadta Pillich Józsefnek. 1905·-

ben Medveczky Géza gyógyszerész vásárolta meg a 
, , 2 60 , , 

gyogy szertarat. Medveczky, aki egyuttal ki valo 

vegyész is volt, mézből készitett saját gyógyszere-

ivel is kereskedett, A méhészetben kiemelkedő szak-

ember volt, s ezért a Földmüvelésügyi Minisztérium·

tó1 állami segélyt kapott mintaméhészet kifejlesz

tésére, Igy érthető módon egyre kevesebb ideje ma

radt a gyógyszerészi munka elvégzésére, ezért 1909-

ben a gyógyszertár vezetését Ivánfai József gyógy

szerészre bizta, majd bérbeadta Wágner Ferencnek. 

1915-ben Wágner meghalt, ekkor a vezető előL>b Keserü 

Endre, utána Barta István lett, 1927-ben Barta Ist

ván gyógyszerészt a hetóságok eltiltották a gyógy

szertár kezelésétől, 2 61 

1928·-ban Szigethy József, 1933-ban pedig Kóczián De

zső voltak a tulajdonosai, az utóbbinak hasonló ne·

vü fia 1937-től vezette a gyógyszertárat, 262 

Nágocs 11 Jézus Sziven fil:::Ógyszertár 1901_ 
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szertár ala:pitását, melyet az Egészségügyi Bizott

ság is támogatott, A :pályázó Horváth Antal gyógysze

rész volt, ám :próbálkozása nem járt sikerrel. 1900-

ban adta meg a Belügyminisztérium az engedélyt De-

meter Bélának, aki egy év mulva meg is nyitotta a 
, , 26~ 6 gyogyszertarat, / 192 -ban Demeter meghalt, ezu-

tán özvegye, mint a személyes üzleti jog haszonél

vezője, okleveles gyógyszerészek gondnokságára biz

ta a gyógyszertárat, A gyógyszertárak törzskönyvében 

sorrendben a következő neveket olvashatjuk: Dr Mé

száros Bél.a, Kárpáti Gizella, Kárpáti sá.ndor, Csi

kos Ádám, Nagy B. Szilveszter, Dezső Géza, Schwei

ger Imre, Tscheppen Zoltán, Telkessy László. 1949-

ben, amikor az özvegy meghalt, Zalánffy György gyógy

szerészt nevezték ki hatósági kezelőnek. 264 

Nozsgó "Szent Margit". gyógyszertá:.r ·- 1905 

1904-·ben Gáts Lajos mecsekszabolcsi gyógyszerész fo

lyamodott a vármegyéhez a gyógyszertári jog elnyeré

séért, melyet a Belügyminisztérium is jóváhagyott, 

Gáts 1936-ig vezette a gyógyszertárat, amikoris el

adta Pető Ödön gyógyszerésznek, 1944-ben a Belügymi-

nisztérium zsidó származása miatt megvonta a gyógy-

szerésztől a gyógyszertári jogositványt és Buzás 
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Gézának adományozta. 1946-ban a második világháború 

után hatalomra kerülő uj kormány viszont Buzás Gézá

tól vette el az üzleti. jogot és Berta Kálmá.nt ren-· 

delte ki hatósági kezelőnek. A haszonélvezeti jog 

pedig a fasizmus áldozatává lett Pető Ödön fiára, 

Dr Pető Istvánra szállt vi ssza 0 

26 5 

Csokonyavisonta "MegváltÓ 11 _.fil'..Ógyszertár - 1907 

A barcsi járáshoz tartozó nagyközség, - amely Erdő

csokonya és Visonta egyesülésével jött létre - ,la

kóinak száma a XX. század elején 2000 körül volt. 266 

1894-ben maga a község indi tványozta a gyógyszertár 

felállitását, sikerült is megszereznie a varmegye 

támogatását. Skribanek Kálmán babócsai gyógyszerész 

felajánlotta, hogy fiókgyógyszertárat nyit. Ezt azon

ban a főorvos elutasitotta azzal az indokolással, 

hogy ez nem egyéb, mint nyerészkedési törekvés. A 

község földesura, gróf Széchenyi Ferenc a főispán

hoz irt levelében pedig a következőképpen vélekedett: 

"Elvi.leg mindég a gyógyszertárak felá11i tása ellen 

vagyok, mert nyerészkedvén az orvos ur ugymint a 

gyógyszerész ur is, a közönségnek tényleg törvényi

leg jóváhagyott megrövidítését tapasztalo1n, mig ha 

a gyógyszer't a gyógykezelő orvos maga szolgál tatja 

____ ki+ ez nem történhetik 111eE olyan nagy mértékben. 11 267 
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Levelében mégis arra kérte a főispánt, hogy ne az ő 

személyes véleményét, hanem elsősorban a község ér

dekét vegye figyelembe, 268 A vármegye Beke Gábor·-· 

nak, a szil.li gyógyszertár gondnokának adta oda az .. 

engedélyt, de ő meggondolta magát, ilymódon a gyógy

szertári. jogot szigeti Ferencre ruházták át, aki 

szintén Szillben volt gondnok, 269 Azonban a Bel-

ügyminisztérium engedélye még hiányzott, amit való-

szinüleg utólagosan kértek meg, ezért nem. járult 

hozzá a gyógyszertár fel.álli tásához, hanem azt ja

vasolta, hogy a szuloki gyógyszertárat helyezzék át, 

Ez ellen viszont a szulokiak tiltakoztak. Véleménylik 

szerint ők el tudják tartani a gyógyszertárat, külö-

nösen akkor, ha drogériaszerü árukat is tart. 1906-

ban végre a Belügyminisztérium megadta az engedélyt, 

a gyógyszertár személyes üzleti jogának tulajdonosa 

pedig Hajnal József gyógyszerész lett, 2 70 1911-ben 

Hajnal eladta a gyógyszertárat Bál.int Jenőnek, aki 

1925-ben továbbadta Tóth Józsefnek. 1930-ban, Tóth 

halála után özvegye, mint a haszonélvezeti jog bir

tokosa, bérbeadta a gyógyszertárat Kréter Endrének. 

1942-ben Tomcsányi Ernő, 1943-4 7-ig szőnyi Ferenc ve

zették, 1947-től pedig Rysavy Valéria gyógyszerésznő 

vette bérbe a gyógyszertárat. 271 
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1914 

A marcali járásban fekvő nagyközség lélekszáma 1.914-

ben 4071 volt. 272 A község előljárói már 1895-ben 

kérvényezték a vármegyétől a gyógyszertár felálli tá

sát, Később az is felvetődött, hogy a balatonszent

györgyi gyógyszertári jogot fogják megkapni, A gyógy·-

szertáralapi tás ügye továbbra i.s napi.renden maradt, 

újabb és újabb pályázók ostromolták kérvényeikkel a 

vármegyei. hatóságokat és a Belügyminisztériumot, 

1904-ben a községben telepedett le dr Jandi Jenő, a 

Hunyadi uradalom orvosa, aki magánkórh::Ízat és kézi·

gyógyszertárat rendezett be, ami egy időre visszave

tette a nyilvános gyógyszertár felállítását, 2 7.3 

1913-ban azonban engedélyezte azt ~ Belügyminiszté

rium Hübner József gyógyszerésznek, aki egy év mul-

va 1914-ben meg is nyitotta, 1926-ban Hübner eladta 

Bo lemann Éh1; Lajos gyógyszerésznek, aki az állama si ·-

' tásig tulajdonosa és vezetője volt a c~yógyszertár-
1-

nak, Bolemann engedélyt kért a Belügyminisztérium-

tól 
' 

son, 

hogy Balatonmárián fiókgyógyszertárat nyithas

amit 1929-ben meg is kapott, 2 74 

-A--Be..1.ü.g,y-lllini sz téri um_-1.9~.lj_-b_an _engedélyezte Fel s őse-
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gesden a gyógyszertár felállitását, melynek szemé

lyes üzleti jogát Vida Ödön gyógyszerésznek adta, 

1927-34-ig Écsy Zsolt, 1934-42-ig Albert Gábor, 

1942-től pedig Azcél Margit gyógyszerésznő volt a 

gyógyszertár tulajdonosa és vezetője, 2 75 

Nagyberki 11 Őrangyal 11 gyó~szertár 1923 

A személyes üzleti jogot Skopál Sándor gyógyszerész 

kapta meg, aki. az államositásig tulajdonosa volt a 

gyógyszertárnak, 2 76 

2_ákány "Szent Terézia" gyógyszertá.E_-=._:!,923 

A község gyógyszertárát Erdélyi Géza gyógyszerész 

állitotta fel 1923-ban. 1932-ben Erdélyi Istvánné, 

szül, Veress Mária gyógyszerésznő vette át a gyógy

szertár vezetését és ugyanakkor a tulajdonjog is 

reá szállt, 277 

Gamás "Segi tő Szüz Mária" gyógy~zertár - 1924 

A nagy köz s égben Kotsis Kálmán, a somogyvári. gyógy

szertár tulajdonosa nyitott fiókgyógyszertárat, A 

gyógyszertár gondnokai 1927-31-ig Barsi Izidor Im-

'------'-:.e-.--1-93-1=43_,,,ig_B.chmiJO d__J ó ~-'i~_:f:' / K:J:'!?.s ;maira ma gy aro -

si.totta a nevét/ voltak. 278 
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A gyógyszertári jogot Mikó Sándor gyógyszerész kapta 

1925-ben, 1938·-ban Répay Lajos lett a tulajdonosa, 

1940·-ben Répayt katonai szolgálatra hivták be, akit 

a hadifogságból való visszatértéig előbb Bokor Imre, 

majd Speck Sándor gyógyszerészek helyettesitettek 0

2
79 

Kutas 11 Egész s~g" gyógyszertár 

Szabó Zoltán gyógyszerész kapta meg az engedélyt a 

gyógyszertár felállítására 1927-ben, A gyógyszerész 

rövid idő múlva tönkrement, ezért birói uton zárgond

noknak nevezték ki 1933-ban szepsy Szüts Kálmán má

tyásföldi gyógyszerészt, majd 1936·-ban Barthos Lehel 

Géza nagyatádi. gyógyszerészt, A tulajdonosnak megen

gedték, hogy a gyógyszertárat továbbra is vezetheti. 

1943-ban a gyógyszertár személyes üzleti joga Hajnal 

Gyula gyógyszerészre lett átruházva, aki az államo

si tásig vezetője volt a gyógyszertárnak, 
280 

Somogyjád "Remé~" gyóg:;yszertár l:J27 

A gyógyszertárat Glós Ottó gyógyszerész alapi totta 

1927-ben. 1937-·ben Glós meghalt, utána özvegye, mint 

-;------a--s"Z-em€:±.-ye-s-ü~.l-e-:ti-;i-o g b aBZün_é 1 Y_El z ő j e , ok leve 1 e s 

1 
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gyógyszerészeket alkalmazott a gyógyszertár vezeté

sére, Ezek sorrendben a következők voltak: Bottyán 

Borbála, Swebler Mátyás, Weiss Béla és Blum Sándor. 

1947-ben Weidinger Istvánné, szül. Baksay Klára vet

te bérbe a gyógyszertárat. 281 

~sdéd nszeretet 11 gyógyszertá,_r ___ l_,930 

A gyógyszertárat Pataki. Kornél gyógyszerész alapi

totta 1930- ban. 1941-43-ig sávo ly J,ajo s vo 1 t a ve

zetője, 1943-ban pedig Harr Jánosra lett a tulaj

donjog átruházva, aki az ál lamosi.tásig vezette a 

gyógyszertárat. 282 

l!.§:.bod "Iste!);;\:_Q2_~selés 11 fió!ffil:_;2_~ertár - 1931 

Gyöngyössy Géza gyógyszerész, a nagyatádi szent 

István reáljogu gyógyszertár tulajdonosa kapott en

gedélyt 1930-ban a fiókgyógyszertár fe1á11i tására, 

melynt:k vezetését Szikora Miklós gyógyszerészre 

bizta. 1932-ben a Török-Labor gyógyárunagykereske-

dés bírói uton az anyagyógyszertárral együtt lefog

laltatta és László Aladárt nevezte ki zárgondnok

nak. 1934-·ben Faller Ádámné megvásárolta és mint 

tulajdonos, a vezetését okleveles gyógyszerészekre 

-1:.J:iczta. EJz;-ek--mléN"BnÜ-ben---a---ki'ivetkezők voltak: 1934-
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:5 6·-ig Gy öngyössy Géza, 19 36-ban Csuka Irén, 1937 ·-

43·-ig Simon Sándor, 1943-48-ig Braunberger Imre, 

1948-tól pedi.g Sávoly Lajosné, szül. Ferenczy /? / 

volt a gyógyszertár bérlője, <:'.S3 

Törökkoppány "Szent Antal'.~. fiókgyóID.'.szertár-1935 

özv. Demeter Gyuláné a nágocsi gyógyszertár haszon

élvezeti jogának bi.rtokosa alapította a fi ókgyógy

szertárat, melynek vezetését okleveles gyógyszeré

szekre bizta, A gondnokok nevei időrendben a követ

kezők: Dr Mészáros Béla, Bertha Kálmán, Reiner Sén

dor, Páskuj Antal, Puhó Margi.t, Kiss István, A tu

lajdonos kérésére 1942-ben megszüntették a gyógy

szertárat, 28 4 

~zőcsokonya "Csodaszarvas/ gyógyszertár __ :._1934 

A gyógyszertár személyes üzleti jogát Inkey Percze 

István gyógyszerész kapta meg 1933-ban, aki egy év 

mulva, 1934-ben megnyitotta és az államositásig ve-

<:'85 zette, 

Lakócsa 11 Páduai Szent_Anta~__nógyszertár - 1934 
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a gyógyszertárat, aki testvérét, Brantner Ottót biz

ta meg a vezetéssel, mert egy év mulva, 1935-ben 

Drávafokon egy fiókgyógyszertárat nyitott. 280 

Drávafok 11 Pád~ai __ szent .Antal" _fiókgyógy szertár-1935 

lásd: Lakócsánál 

Toponár "Három Királyok" gyógysze.rt~E....=-1938 

A gyógyszertári jogot Gáspár Géza gyógyszerész kap

ta meg, aki az államositásig vezetője volt a gyógy-

szertárnak, 287 

Németlad "Szent Antal" gyógyszertár ___ 19±1 

A gyógyszertár alapitója Lázár Dezső gyógyszerész 

' ' ' , t 288 volt, aki az allamositasig vezette a gyogyszertara , 
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A GY09_YS~~!'TÁRI HÍILÚZAT FEJLŐDÉSÉNEK STATISZ'l'IKAI 

VIZSGALATA 

A gyógyszertári _!!álózat fejlődésének statisztikai 

adatai 

A gyógyszertári hálózat fejlődésének vizsgálatához 

szükséges adatokat táblázatokban foglaltam össze, 

amelynek szemléletesebbé tételéhez a táblázatok ada-

tait grafikonon is ábrázoltam. A 4-es számu táblá·

zatban a gyógyszertári hálózat fejlődésének adatait 

az alapitási év, hely, elnevezés, jognyertes neve és 

a tulajdonviszony szerint mutattam be, Az 5,6 és 7-

es számu táblázatok a 4-es számu táblázat abszolut 

számai.bál számitott statisztikai viszonyszámokat, 

adatokat tartalmazzák, Tekintettel arra, hogy a gyógy

szertárak alapitási időpontjai nem adnak egyenletes 

idősort, szükséges volt azt egyenletes, tizéves meg

osztással időszakossá tenni, A gyógyszertári háló-

zat százalékos növekedésének vi.zs1.,álatánál a sza

mitás bázisául az 1950-ig terjedő időszak számszerd. 

növekedési. adatai szolgálnak, abból a megfontolás

ból, hogy a korszak gyógyszertárhálózati fejlődését 

100%-nak véve a fejlődés eloszlását re:.Í.lisan tanul

mányozhassuk, /5. számu táblázat/ A 4-es számu táb

lázat adatai.t az 5-ös számu ábrán, az 5-ös számu táb-

lázat adatait pedig a o-os számu ábrán mutatom be, 
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A 7·-es számu táblázatban csak a ténylegesen mlfködő 

gyógyszertárakat vettem figyelembe, a megszünteket 

nem tüntettem fel, mivel a számi tá sok során nem kap

nánk reális adatokat, 

A megye gyógyszertári hálózatának sz8mszerinti fej

lődését bemutató 4-es szárnu táblázat adataiból az 

alábbi. megállapitásokra jutottam: 

a,/ A XVIII. században a megyében mindössze öt gyógy-

szertárat alapi tottak, melyek közül kettő szerze

tesrendi. házigyógyszertár volt és nyilvánoss<Ígi 

joggal is rendelkezett. A század végére azonban 

közülük három - többek között a két szerzetesren-

di. - megszünt. Tehát ebben a században a megye 

gyógyszertárakkal való ellátottsága elégtelen volt 

és messze elmaradt az országos átlagtól, 

b, / A gyógyszertárak további a lapi tására a megyeszék

hely Kaposvár és a mezővárosok fokozottabb fejlő

dése következtében került sor. Ezenfelül nagy sze

repe volt még a megyei áthálózat ki.bővi.tésének és 

korszerűsitésének, Ebben a korszakban Kaposváron 

és a járási székhelyeken jött létre egy-egy gyógy-

szertár, számszerint nyolc. 

e./ A szabadságharc bukása és az abszolutizmus kora 

nagymértékben akadályozta a 5yógyszertári nálózat 

.. ____ f!Lllő.dásfil„......i..g;y:....n.ég-j'---€-vti-zed alatt mindössze nyolc 

gyógyszertár nyilt meg, 
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d, / A XIX. század végén a gazdasági fellendülés, a 

aemográfiai növekedés, valamint a közegészség

ügyi törvény életbelépése és a Nagyar Gyógyszer

könyv megjelenése egy dinamikus fejlődést indi;

tott meg, mely a XX. században is folytatódott, 

1890-1950-ig összesen 47 gyógyszertár jött lét-

re a megyében, Tehát Somogy ekkorra már behozta 

lemaradását az orszagos vi szon,yokhoz képest, sőt 

túl i. s szárnyalta azt, 

e,/ A gyógyszertárak tulajdonviszonyait vizsgálva a 

következő képet kaptam: a megye területén 6 re

áljogu és 59 személyi jogu gyógyszertár m~kö-

dött. 

A 7·-es szamu táblázat adataiból, amely a lOOlmi te

rületre és 100 ezer lakosra eső gyógyszertárak szá-

mát mutatja be, az alábbi következtetésekre jutot

tam: 

a,/ 1760-1.820-·ig a népesség növekedéséhez viszonyi.t-

va nem növekszik, hanem inkább csökken a 100 ezer 

lakosra eső gyógyszertárak száma, ami a két szer

zetesrendi és egy polgári gyógyszertár megsz{{né·

sével magyarázható, Csak az 1820-as évek kezde

tétől vehetünk észre egy kismértékben, de foko

zatosan növekvő tendenciát, amely az 1900-as év

től kezdve felgyorsul, A gyógyszertárak szama 

1910- ben éri el az opti.málisnak tartott szintet, 
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az utána következő növekedés mar nem értékelhe-

tő pozitívan. 

b./ A 100 knl-re jutó gyógyszertárak számának vizs

gálatánál is a fejlődés lassan indul, átmeneti 

visszaesést is tapasztalhatunk, de az utána kö

vetkező fejlődés már lendületes. 

A fenti. megállapítások és adatok azt mui;atják, 

hogy az ország politikai, gazdasági, társadalmi és 

egészségügyi eseményei jelentős hatást gyakoroltak 

a megye gyógyszertári hálózatának kialakulására is. 

_!, _ _(Q'.ógy szertári hálózat _fej lő dési szakaszainak meg

határozása 

A feltárt adatok és az elkészített táblázatok tanul-

mányozásakor a gyógyszertári há.1ózat fejlő<lésében 

négy különböző tipusu fejlődési szakaszt különböz

tettem meg: 

1 1./ A gyógyszerészet megjelenésének szakasza (1760= 

! 
i 

1 

1 
' 

1850/ 

Somogy megyében a gyógyszerészet megjelenésére 

utaló legrégebbi források a szigetvári v~rban 

lévő katonai kórházzal kapcsolatosak, melyek azt 

igazolják, hogy ott katonai házi.gyógyszertár is 

létezett. Ez azonban a XVIII. század közepére 
------------------------------

megszűnt, Az ezután következő nyom az l 760-as 

évre esik, amikor az első nyilvános gyógyszer-
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tárat Kaposváron megnyitották, Ezért az 1760-as 

évet veszem a gyógyszerészet valóságos megjele·

néseként számitásba, 

.Ez a kezdeti. szakasz, amely 1850-ig tartott és 

a vizsgált korszaknak majdnem a felét teszi ki, 

Ebben az intervallumban létesitett gyógyszertá

rak tulajdonformái vegyesek: kettő szerzetesren-· 

di, hat reáljogu és négy személyi jogu. Egy gyógy

szertárnak pedig nem volt engedélye, 

2, / .A lassu __ f~j_lődés _szakasza 

Ez a szakasz mindössze 'f0 évig tartott, s eza-

latt 8 személyi jogu gyógyszertár jött létre, 

j,/ A dinamikusan fejlődő szakasz 

A kiegyezést követő kedvezőbb t,azdasági és po

litikai viszonyok következtében a kisebb helysé

gekben is megnyílt a lehetőség gyógyszertárak fel

állitására, Ez a sza.kasz a vizsgált korszak egy

negyedét teszi ki és a gyógyszertárak szá.ma az 

előzőhöz képest háromszorosára növekedett. Ez a 

fejlődés azonban nem volt egyenletes, 

Különösen gyors fejlődést tapasztalhatunk az 

1890-1900 és 1920-1930 közötti években, amikor 

egy évtized alatt 13 gyógyszertár létesUlt. 

lf, / A lelassuló szakasz 

Ez a szakasz egy évti.zedet foglal magában, mely-

ben csupán egy gyógyszertá.rat alapitottak, azt 

1 

1 
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i.s 1941-ben a második vilá.gháború ki törése előtt. 

Abban az esetben, na az egyes fejlődési szaka

szokat a 6·-os számu táblázat adatai alapján elemez

zük, arra a következtetésre jutunk, hogy mig az el

ső fejlődési szakaszban 10 évenként megközeli tőleg 

1,5, a másodikban é', a harmadi.kban 9,2 , a negyedik

ben pedig 1 gyógyszertár jött létre. 
I 

A gyófil'._szertári hálózat területi eloszlása 

A gyógyszertári hálózat területi. eloszléisának vizs

gálatáni 1 döntő j elentőségünek látszik az adott terü

let földrajzi adottságain tűl az utak és vasutak ki-

épitésének iránya, a népslfrűség és a gyógyszertárak 

vonzáskörzetének nagysága, 

A l-es számu ábrát tanulmányozva megállapíthatjuk, 

hogy 18)0-ben minden járásnak volt egy gyógyszertára. 

Ezek legtöbb esetben a járási székhelyeken helyez

kedtek el, melyek egyben közigazgatási és kereskedel-

mi centrumok is voltak. 

A 8-as számu ábrán, amelyen már a megye vasutháló-

zatát is feltüntettük, észrevehető, hogy a gyógyszer

tárak zömmel a vasutvonalak mentén találhatók, ezzel 

is igazolva a közlekedés fejlődésének fontos szere-

;l pét, a gyógyszertárak számának noveke désében 0 

-~l ___ , ___ .,,p_<--'t"'@"'' r~!""'t ~-G.e.li.a:W-O-O-.ct~-0.u~-mányo0ásakor azt is m egf i-
1 

·1 
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gyelhetjük, hogy ahol sem közút sem vasutvona1 nem 

volt, ott gyógyszertárat sem ta18lunk • 

.A gyógyszertári hálózat -cerületi. eloszlását Somogy 

megyében a 7--es és a 8-as számu ábrák mutatják be, 
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4. szamu táblázat 

A gyógyszertári hálózat kialakulása és fejlődése /1760-
1950/ 

-----------·---
alapi- alapi tás gyógyszer- jognyertes 
i;ás helye tár neve 

jog
viszony 

eng~dély 
SZ8ID'3, 

éve 

1, 1 760 
2, 1763 

3. 1769 

4. 1784 

5. 1797 

6. l80t> 

7. 1821 

8. 1826 

9. 1833 

10, 1834 

11. 1839 

12. 1844 

neve 
-------·---------------·--·-------

Kaposvár 

Andocs 

Segesd 

Kaposvár Arany 
Oroszlán 

Marcali Szent-
háromság 

Sziget·- Magyar 
vár Korona 

Csurgó Megváltó 

Karád Szentlé
lek 

Nagyatád Szent 
Istv:án 

Kaposvár Magyar 
Korona 

Nagy
bajom 

Magyar 
Ki.rá ly 

Pyrker 
József 

szerze
·tesren
di 

szerze
t esren
di 

HTT eng. nélk, 

reálj ogu 1855/22111.3 

Dulinszky reáljogu 1856/13131 
János 

Pintér reáljogu 1897/1780 
Mihály 

Schwarz személyi 1820/ 
Ferenc jogu 

Gádor 
Ferenc 

Lukács 
Lajos 

Csallay 
Imre 

l>Jitte1may e r 
Károly 

személyi 1826/20750 
jogu 

reáljogu 1858/25538 

reáljogu 1893/105301 

reáljogu 1898/10700 

Sellye Arany Sas Zsi.ga 
1 ~roly 

(j 13. 1849 Tab Igazság ~~~~~s 

személyi 1844/71460 
jogu 

személyi 1849/1864 

J 14. 1860 Somogy·- Szent Drávetz 

J! 15. 1861 ~:~~~el- ~:;:~ ~~~~:zai 
;I 16. 1865 ;~:~s Igazság ~:~:~ 
i Sámuel d 

_ _.·:._! --l-7-,-.l_g74--KMarkut Ür-att&-a-1---- ~Be-Gk Béla 
)'Jj 

jogu 

személyi 1860/960095 
jogu 

személyi 1861/26137 
jogu 

személyi 1864/36096 
jogu 

. .személyi 
jogu 

~I 
;]f'.j 

18. 1874 Nenmvid Megváltó Kiss István személyi 1873/ 49610 
jogu 
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----------·------- --------------

1 

alapi- alapi.tás gyógyszer- jognyertes jog·- engedély 
tás helye tár neve viszony száma 

1 
éve neve 

1 
----· 

19. 1878 Babócsa Megváltó Éliás Elek személyi 1877/44758 
j 

jogu 
1 20. 1883 Sziget- Zrinyi. Visy Sindor személyi 1882/6576'7 
1 vár Mi.klós jogu 
1 

21. 1889 Mernye Őrangyal Zsoldos személyi 1888/54836 
Boldizsár jogu 

2 2, 1891 Balaton- Bo ldogsá- Erdős Jenő személyi 1891/21529 
boglár go s Szüz jogu 

Mária 

23. 1891 Gyöngyös-Isteni. Hagy személyi 1891/5186 
mellék Gondvi.se·- Lajos j ogu 

lés 

24. 1892 Ádánd őrangyal Varga Jenő személyi 1891/ 46040 
j ogu 

25. 1893 lharo s- Isteni Vincze személyi 1893/40587 
berény Gondvi.se- Árpád jogu 

lés 

26. 1893 Kőrös- szentlé- Ni. eho ld személyi 189 3/7606 3 
hegy lek Mihály jogu 

2 7. 1893 Barcs Hegváltó Sütő Lajos személyi 1893/21174 
jogu 

28. 1894 Igal Őrangyal Ballegh személyi. 1893/96652 
Ferenc jogu 

29. 1894 Böhönye őrangyal Gáthy személyi. 1894/ 45399 
Endre jogu 

30. 1895 Somogy·- Szent- Kotsis személyi 1894/89987 
vár három s ág Ká.lmán jogu 

31. 1896 Kaposvár Arany Kellauer személyi 1895/ 45210 
Kereszt Gábor jogu 

32. 1896 Szulok Magyar Szeghy személyi 1896/17240 
Korona István jogu 

l 3 .3. 1896 Balaton- őrangyal Beke Gábor szeroél.yi lb96/115645 
szent- jogu 

'l györgy 
1 
' 34. 1899 Berzence Szüz Hári a Hay Aladár személyi 1898/93850 

,-! 
1 jogu 
1 személyi 1900/98614 35. 1901 Nágocs Jézus Szi ve Demeter 

Béla jogu 

-r•i~ 

.. 
- )~ 

-<?> 
>-

-<?['. 
<-~;t_' 

ti 
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---------------·----------------· ----------
alapi.·- alapitás gyógyszer- jognyertes jog- engE'.dély 
tás helye tár neve viszony szarna 
éve neve 

·-·------ -----------------------·---------
36. 1905 Mozsgó Szent uáts .Lajos személyi 19u4/81831 

IVíargi t jogu 
37. 1906 Nagyatád Turul Vasdényei személyi 1905/92469 

Elemér jogu 

.?8. 1907 Csokonya- Megváltó Hajnal személyi 1906/103614 
Visonta József jogu 

39. 1908 Kaposvár Kigyó Folly személyi l 907 /68895 
Antal jogu 

40. 1910 Balaton- Isteni Zsálecz személyi 1909/118615 
földvár Gondvi.se·- István jogu 

lés 
41. 1914 Kéthely Segítő Hübner személyi 1913/116560 

Mária József jogu 

42. 1914 Felső·- Szent Vida Ödön személyi 191.3/95008 
segesd J,ászló jogu 

43. 1919 Csurgó Szabadság Bolemann személ \Ti 1918/164'1 5f3 
Hihály jogu 

44. 1919 Kaposvár Igazság Piatsek személyi 1918/163519 
Gyula jogu 

45. 1922 Balaton- Angyal Fábry né szernél;y i 1922/46645 
szemes Csutak EJJit jogu 

46. 1923 Nagyber- órangyal Skopál személyi 1922/94000 
ki Sándor jogu 

4 7. 1923 Marcali Remény JViUnni. ch személyi 1922/85587 
.ttudo lf jogu 

48. 1923 Záckány Szent Erdélyi személyi 1922/92301 
Terézia Géza jotu 

49. 1924 Gamás Segítő Kotsis személ,yi 1923/133503 
szüz Mária Kálmáu j ogu 

50. 1925 Kaposfő Szent Mikó sze111élyi 1925/23895 
Vendel Sándor jogu 

'.Jl. 1926 Balaton-· Gondvise- Suj;i nszky szernélyi 1926/61431 
kiliti lés Jenő jogu 

52. 1926 Kaposvár 1'Ie gvál tó Vetter személyi 1926/41556 
Ambrus jogu 

5 3. 1927 Kutas Egészség Szabó személyi 1927/32957 
Zoltán j ogu 

54. 192'1 Somogy·- Reilleny Glós Ottó - sze111é1-y·i 1927/20779 
jád jogu 

1 
j 
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---------------"-------·--·-----·----------
alapi.- alapítás gyógyszer·- jognyertes jog- engedély 
tás helye tár neve viszony s zé'.ima 
éve neve 

---------- ----------·------
tgf 55. 1927 Balaton- Magyar Végh István személyi 1926/135672 ;jl zamárdi Korona jogu 1 
'!! 56. 1929 Balaton-· Segítő Bolernann személyi 1928/152218 1 mária Mária Lajos jogu 

1 57. 1929 Balaton- Boldogsá- sártory személyi 1929/39779 
·';~ lel le gos szüz Lajos jogu 
1 Mária 
<I 58. 1930 Nemesdéd Szeretet Pataki személyi 19.'.J0/38b04 1 ·@: Kornél jogu 
'lí 
!11 59. 1931 Lábod Isteni Gyöngyössy személyi 1930/41170 3Mf 

i Gondvise- Géza jogu ifl lés i 60. 1931 Balaton- Angyal Fábryné személyi 19 30 /.30046 

'I szárszó CsutakBdi t jogu 
'®1 61. 1931 Fonyód Angyal Gallé Géza személyi 1930/39461 

1 jogu 
,_, 

62. Sujánszky személyi 1933/212904 1 193.3 Balaton- Gondvi se-

1 ujhely lés Jenő jogu 
j 63. 1':!33 Török- szent özv.Deme- személyi 1932/224616 :~ koppány Antal ter Béláné jogu d2 
~! 

1 64. 1934 Mezőcso- Csoda- Percze személyi 1933/220106 ,. 

i konya szarvas István jogu 

b5. 1934 Lakócsa Páduail Brantner személyi 1933/21026.'.'. 

1 Szent A. Antal jogu 

1 66. 1935 Drá.vafok .Páduai .Brantner személyi 1934/254448 
·~ szent Antal jogu 
11! Antal !l 

1 67. 1938 Toponár Három Gáspár személyi 1937/240128 
Királyok Géza jogu 

1 68, 1941 1~émetlad szent Lázár személyi 1941/461259 '~ 

11 Antal Dezső jogu 

í lli 

1 
;1 
1 

---····--„-·---·-· . - ---------------
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5.sz. táblázat 

A 5y6gyszertári hálózat évtizedenkónti fejlGd~sének statisztikai ----· --·--·--·--·--·--------·-----------·---·---··----·----·-------
bemutatása az alapi tás ideje és 1~·os növekedés alapj{tn --·-·-----·----------------·-------·-----

Ido G:Y óg;y szer tá:rak ~:;_os növel-:.edés 

száma lo év alatt 

1760·--l 770 5 lf ,41 ('1 
;":J 

1770·-l 78o 

1780-1790 1 1 ,1+7 ~:~ 

1790-0 1800 1 1,47 -· /o 

1800--1810 1 1,47 H 
/0 

181o·-1Ü2o 

1820-18.30 2 2 '91f ;~ 

183o-18L;o 3 4 ,11-l )0 

1840-1850 2 2,94 ;.& 

185o-l8Go 

1860-1870 3 11 t Lf 1 ::·3 

1870-1880 3 4,41 9·5 

1880-1890 2 2,94 5:~ 

1890-1900 13 19,12 ,·.r 
;u 

1900-1910 5 7,55 '~ 1• 

1910-1920 5 7 ,_35 ;b 

192o·-·193o 13 19,12 5;; 

l 9.3o·--l 94o lo 14,70 ;.~ 

1940„-1950 1 1,47 ol 
/0 
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6, számu táblá.zat 

10 évre eső alapitások szarna a különböző 

fejlődési szakaszokban 

·-----------„--------
fejlődési szakaszok gyógyszertárak 

száma 

I. 1760 - 1850 13 

gyógys~ertárak 
szarna 

10 év alatt 

1,44 
--------------------

II. 1850 - 1890 8 2 00 •, -------·--- ----------
III. 1890 - 1940 46 9' 20 

IV. 1940 - 1~50 1 1,00 
-----------·----·---

L_ ____ ············-··- ···-······----··----··-„ 



... 1)2 -

7, számu táblá.zat 

100 klTÍ területre és 100 ezer lakosra eső gyógyszertárak 

száma 

----------,.------
lak~ sság gyógyszer- 100 kul 100 ezer 

Idő 
szarna tárak 'terület területre lakosra 

Somogy sz ama eső eső 
megyében gyóg:y szertárak IBáma 

--------------- -·------ ·-----· 
1760 130274 1 6675 krd o, 015 0,8 

1770 138548 5 11 o, 045 2,2 

1780 163500 3 11 0,045 1,8 

1790 166124 2 -· 11 - o, 0.30 1,2 

1800 177156 2 11 0,030 1,1 

1810 3 11 0,045 

1820 171521 3 11 - 0,045 1,7 

1830 191456 5 - " 0,075 2,6 

1840 209142 8 11 o, 120 3,8 

1850 241720 9 11 0,135 3' 7 

1860 252694 9 11 0, 13) 3,5 

1870 289555 12 - 11 - 0,180 ~ '1 

1880 30'{ 443 15 11 - 0,:::'25 4,9 

1890 .328022 17 11 - 0,255 5,2 

1900 )4?586 30 11 - o, 450 ö,7 

1910 365961 35 11 0, 525 9,? 

1920 368486 40 11 o, 600 10, 8 

1930 385635 53 11 o, 795 13,7 

1940 63 11 -- o,945 

----·~" " o, 945 1 7' ·3 1950 363939 
63 ____ 
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.Gyógyszertárvizsgálatok a tisztifőorvosi jegyzőkönr:. 

~-alapján 

Az intézménytörténet kutatás egyik fontos kérdése, 

hogy a vizsgált intézmények, jelen esetben a gyógy-

szertárak, a kor szinvonal<'íhoz viszonyi tva milyen 

szakmai feltételek mellett, hogyan fejtették ki mű

ködésüket, A vizsgálathoz a tisztifőorvosi jegyző

könyvek nyujtanak lehetőséget, ugyanis a gyógyszer

tárak felügyeletét a mindenkori vármegyei főorvosok 

látták el. l!'eladatuk volt a teljeskörü ellenőrzés, 

ami kiterjedt a gyógyszertárat birtokló és annak al·

kalmazásában dolgozó egyének személyét érintő kérdé-· 

sek vizsgálatától a készletek mennyiségi és minőségi 

ellenőrzéséig mindenre, ami bármely kapcsolatban volt 

a gyógyszerellátás kérdésével. 

A gyógyszertárak szakmai mr!ködé sének vizsgálatakor 

először működésük fel tételeit vizsgálom. Ezek egy-

részt tárgyi feltételek: helyiségek, berendezés, fel-

szerelés, másrészt személyi feltételek: gyógyszeré

szek, gyógyszertári segédszemélyzet, mint szakmai 

munkát végzők, Mindezeket két különböző korszakból 

/1791 és 186'3/ származó tiszti.főorvosi jegyzőkönyv 

alapján végzem, melyeket összehasonlitva lehetőség 

nyílik a különbségek feltárására is. 289 /6. és {, 

_____ .gz;ámU-llJB.1.~-ék-1~ jegy-2lík.öny_:v_szer_kezete uaz Ldők 
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folyamán megváltozott, tartalmilag bővebb lett, mivel 

a gyógyszerészet fejlődésével párhuzamosan új szem-

pontokat is 1igyelembe kellett venni, 

Például a régebbi jegyzőkönyv nem tért ki. a gyógy-

szertár helyének pontos meghatározására, ezzel szem-

ben az 1809, évi. pontosan meghatározta azt, "A gyógy

szertár Nagy Atádon Somogy megyében Babócsai. járásban 

a vásártéren éj szaknyugatnak fekvő sarokházban léte·

zik. 11 290 A patikát magába foglaló épület helyének 

megválasztásánál döntő szempont volt, hogy az olyan 

helyen legyen, ahol napközben a legtöbben megfordul

nak, Ez a hely a településeken belül a központot ké

pező templomok és vásárterek közvetlen környéke volt, 

A házakat, amiben a gyógyszertárat berendezték, kez

detben bérleményként használták a toYÓgyszerészek, ké

sőbb, ha anyagi helyzetük lehetővé t'ette, meg is vá··· 

sárolták azokat, vagy ú.jakat épitettek, 291 

Az 1869, évi jegyzőkönyv a gyógyszertár j ogvi szo-

nyát is tartalmazza, 

1./ A tárgyi feltételek vizsgálata 
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ra szolgált és valószínü1eg a laboratórium-

ban helyezkedett el, mig az 1869. évi. jegy-

zőkönyvben ezeken k;i.vül még pince és szer-

kamra is szerepel a helyiségek felsorolásá-

ban, 

A szükséges helyiségek kérdésében igen sok 

elnézést tamisi tottak az ellenőrzések soran. 

Kifogás nélkül elnézték például, hogy a ház

tartás hösználatában lévő konyha egy elkülö

nitett része szolgáljon laboratóriumul, azt, 

hogy herbáriumként a padlások szolgáljanak, 

vagy az anyagkamra egyben az alkalmazottak 

szálláshelye is volt, Lényeg a helyiségek 

tisztasága és rendje volt, aminek hiányát so

hasem hagyták szó nélkül. 292 

b, / !f!::._i;y_j_gy szer.!árak berendezése és felszerelése 

A gyógyszerkészitő eszközökre vonatkozóan nem 

találunk utalást a jegyzőkönyvekben, csupán a 

mérlegek és a súlyok kerültek szoros ellenőr-

zés alá. Az 1869, évi jegyzőkönyvben már meg-

emli tik a kémszerek szekrényét is, mely a 

gyógyszervizsgáló eszközöket és a reagenseket 

tartalmazta és a laboratóriumban nyert elhe-

lyezést. Ennek valószinUleg az volt az oka, 

hogy 1934-ig rendeletileg nem szabályozták a 
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gyógyszerkészítő eszközök, készülékek es e

dények vonatkozásában. Későbo pedig a rende·

let egységes végrehajtá:oá.nak a tulajdonosok 

anyagi. helyzete szabott gátat, 

A gyógyszertárak berendezésére csak á.ltalá

nos megjegyzések utalnak. Pl.: 11 A körös-körül 

felálli tott állványok, emelvények és szekré

nyek, czélszerüen elosztvák, Az edények tisz

ták, a gyógyszerek betürendben elhelyezvék és 

tisztá.n olvasható jellel el látvák.11 293 

A tárgyi feltételek vizsgálata során megállapí

tottam, hogy a vizsgált időszakban a megye gyógy·-· 

szertárai rendelkeztek az alapvetően szükséges 

gyógyszertároló és gyógyszerkészítő eszközökkel. 

A gyógyszertárak felszerelése nem volt egységes, 

melynek egyik oka, hogy a szakmai követelmények 

nem kívántak meg egységes elvárásokat, másrészt 

a gyógyszertártulajdonosok anyagi helyzete is kü-

lönböző volt. 

~./,A személyi feltételek vizsgálata 

Az 1791. évi gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvben 

a tulajdonos nevén kívül oklevelének származ'-3.si 

helye és ideje is fel van tüntetve. Az 1869. évi 

jegyzőkönyv ezenfelül még a gyógyszertáralapitá.s 

idejét i.s tartalmazza és azt, hogy a gyógyszerész 

árnak, Mindkét jegy-
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zőkönyvben szerepelnek viszont az alkalmazottak

ra vonatkozó adatok. 

A gyógyszertárban a tulajdonoson kivül, akinek 

gyógyszerészi oklevéllel kellett rendelkeznie 

- kivéve a reáljogu gyógyszertárakat - még a kö

vetkező alkalmazottak dolgozhattak: 

gondnok /felügyelő, kezelő/ - a tulaj do nos ál

tal szerződtetett okleveles gyógysze

rész, akire rábizta a gyógyszertár ve

zetését, 

okleveles gyógyszerész segéd - önálló gyógy

szertáralapi tá sra i.s jogosult okleve

les gyógyszerész 

provi sor - a gyógyszertár önálló vezetéEére 

még nem jogosult okleveles 1:;yógysze

rész 

nem okleveles segéd - az előirt gyakorlati idő 

és azt követő vizsga letétele után 

gyakornok - a megkövetelt széímu gimnsziumi osz

tályok elvégzése után 

A gyógyszertárak kivették részüket a gyakornok

tartásból, a gyakorlati oktatómunkából és az u

tánpótlásnevelésből is. A gyógyszerkészi tés mun

káját gyakorlatilag a segédek végezték, akik sű

rl'fn cserélődtek. A gyógyszertárban alkalmazottak 

tt az adott terUlet gaz-
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dasági helyzetével, a gyógyszertár forgalmával és 

nem utolsó sorban a tulajdonos anyagi helyzetével. 

Volt olyan gyógyszertártulajdonos, aki. gondrn!J>kra 

bizta gyógyszertára vezetését, vagy bérbe adta 

azt. Volt, aki segédet és gyakornokot is alkalma

zott, De a többség, főleg a kisebb községekben 

egymaga látta el a gyógyszerkészi tés és az á.llan

dó készenlét nehéz feladatát. A gyógyszerész a 

város, a falu vezető értelmiségéhez tartozott, 

vezető szerepét csak részben köszönhette végzett

ségének, inkább a jómódú polgár társadalmi súlyá

nak. A gyógyszerészek magánéletük olyan megnyil·

vánulásaiért i.s felelősségi;el tartoztak, amelyek 

gyógyszertáruk mŰ.ködésére károsan hatottak, Do l

goz'1tomban öt olyan esetről irtarn, amikor a gyógy

szertár vezetésében, illetve a gyógyszerész maga

tartásában olyan hibákat észrevételeztek, aminek 

következtében a tulajdonjogot megvonták, illető

leg a tulajdonost jogai elvesztésének kilátásba 

helyezésével birták kötelességének teljesitésére, 

Volt olyan gyógyszerész is, aki kis forgalma és 

tőkeszegénysége miatt nem tudta a megfel.elő gyógy

szerellátást biztositani, nagyon fontos volt az 

is, hogy az orvos es a gyógyszerész közötti vi·

szony jó legyen. Nem egy esetben okozott sú.lyos 

_ _;.'------··-··-··"''""'~~"'-='--"'.Q.~=--==-==·---.- rét ke reszt ezt ék, P é 1 dá-
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ul ha az orvos engedély nélkül házigyógyszertá·

rat tartott és abból látta el betegeit, ami a 

gyógyszerésznek sÚlyo s anyagi kárát okozta. Vagy 

ha a gyógyszerész orvosi rendelvény nélkül, sa.,

ját elgondolása szerint készitette el a gyogy

szereket és ezeket árusi totta a hozzá fordulók·-

nak. 

Az előzőeket összefoglalva tehét megállapi tot·

tam, hogy a megyeszékhelyén, Kaposváron és a köz

ponti fekvésü nagyobb helységekben a tulajdonosok 

foglalkoztattak segédeket, gyakornokokat, rnig a 

kisebb forgalmu helységekben a tulajdonosok maguk 

vezették a gyógyszertárat, 

), / !__,gyógyszertérak gy ógy szerellé!_,c.!._!_evék eny ségének 

vizsgálata 

A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenysége ma

gában foglalja a gyógyszerek beszerzését, készí

tését, kiadását, a gyógyszertárak szakmai mlfködé

sének adatait. A levéltári források e tekintetben 

a legszegényebbek. Ennek oka a gyógyszertár magán-· 

tulajdon jellegéből fakad. A nyilvántartások, 

pénztárkönyv, méregkönyv, defektuskönyv, számlP..k, 

receptek a tulajdonosnál maradtak, amelyek idővel 

megsemmisUl tek. Igy csak a gyógyszertr~rvizsg~la

ti jegyzőkönyvek adataira támaszkodhatunk. 

Jündkét jegy z nagy súlyt Í ektet a hi vata-
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los gyógyszerkönyv, a gyógyszerárszabás, a defektus

könyv meglétére, a mérgek és heroicus szerek tárolá

sára, a mérlegek és a súlyok hitelességére, Fontos

nak tartják ezeken kívül a gyógyszertároló edények 

szignálását, betürend szerinti elhelyezését, Az 1869-

ből származó jegyzőkönyv a gyógyszeralapanyagok be

szerzési helyét is megjelöli, ugyanakkor kitér arra 

is, hogy milyen szaktudományi kiskönyvtárral rendel

kezi.k a gyógyszertár, vagy járat-e szakfolyóiratot. 

A gyógyszerek minőségi ellenőrzésekor az egyszerű 

és összetett gyógyszerek, kemikáliák, drogok rninősé·

gi vizsgálatát végezte el a főorvos, A készletvizs-

gálat minden egyes szer-félére kiterjedt, amelyeket 

a jegyzőkönyvben féleségenként csoportosítva minősi·

tettek, Minden készleten lévő anyagnak a megkívánt 

minőségi jellemzőkkel kellett rendelkeznie, Vagyis 

frissnek, tisztának, kellemes illatunak és jó izanek 

kellett lenni. A rosszakat azonnal meg kellett semmi

síteni és azok pótlásáról a gyógyszerésznek haladék

talanul gondoskodnia kellett. Külön ellenőri.zték a 

saját készitésü szereket, az alkaloidákat pedig.ve

gyileg is megvizsgálták. Az 1791. évi. jegyzőkönyvből 

azt is megtudhatjuk, hogy abban az időben, mely cso

portban, melyek voltak a hivatalos gyógyszerek és 

hogyan értékelték azokat. /bona, optimi, recens, va

lemt, rancida ejecta = jó, nagyon jó, friss, hatásos, 

romlott/ 
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!1egá11api thatjuk tehát, hogy a vizsgálatok a tel-· 

jes gyógyszerészi tevékenységre kiterjedtek; a gyógy-

szertár helyére, cimére, a tulajdonosra, am1ak végzett-

ségére, a gyógyszertárak helyiségeire, íe lszerelés~-· 

re, ligyvi.telére, szakkönyveire, a gyógyszerek mi.nősé-

gi és mennyiségi. ellenőrzésére, a mérőeszközökre, az 

árszabály és gyógyszerkönyv ellenőrzésére, a reagen

sekre, a gyógyszeranyagok beszerzésére. A jegyzőkönyv 

záradékában a hatósági személynek /tiszti főorvos, já

rási főorvos, esküdt, biró/ nyilatkoznia kellett a 

gyógyszertár közhirét, árszabását és kiszolgálását 

illetően, A záradék a gyógyszerész emberi magatartását, 

előljáróihoz és a közönséghez való viszonyát is tar-

talmazta. Néha elismerő, ritkán elmarasztaló bejegy

z éseikkel, a hiányosságok feltárásával és azok kija

vittatásával a jobb gyógyszerellátást szolgálták. 
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A disszertációs munka eredményei 

1, A gyógyszerészet ki.alakulását és fejlődését elemez-

ve Somogy megyében megá11apitható volt, hogy min

denkor a társadalmi és gazdasági biztonság szolgál-

tatta az alapot a gyógyszerészi gyakorlat kialaku

lásához és fejlődéséhez, Ezt a történelmileg iga

zolt tényt, napjainkra és a jövőnkre is meghatáro-

zó tényezőként kell elfogadnunk, 

2, A fent leirtakból adódóan a gyógyszertárhálózat 

kialakulásában négy fő szakaszt állapitottam meg: 

I. szakasz: 1760-1850-ig a gyógyszerészet terü-· 

leti megjelenését foglalja magában a 

gyógyszertári hálózat kialakulásának 

kezdeti szakasza. 

II. szakasz: 18'.:>0-1890-ig tartott, viszonylag las·-

san fejlődő szakasz, 

III. szakasz: 1890-1940-ig a gyógy szertárhálóza t 

fejlődésének felgyorsuló szakasza, 

IV, szakasz: 1940-1950-ig tartó stagnáló szakasz, 

3, Megállapitottam, hogy a vizsgált gyógyszertáraknál 

egyaránt fellelhető az egészségügyi. és a kereske

delmi jellegük is. Közegészségügyi jellegüket bi

zonyi totta: jó felszereltségi állapotuk, személyi 

ellátottságuk és képzettségük, 
--·~'"~„--·--·--·-„---~""" __ , __ „ __ "'-~ 

Kereskedelmi jellegükre utal a város-központi el-
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helyezkedésük, a forgalmas piac és közlekedési 

utvonalkk közelében való letelepedésük, valamint 

a rentabilitásra való törekvésük, 

4. Megál lapi tottam, hogy a gyógyszertárak felsze- .. 

re1tsége minden esetben a tulajdonos anyagi ál

dozatvállalásától és szakmai ismereteitől füg

gött, de a jogszabályokban előirt feltételeknek 

-- egy-két ki vételtől el tekintve - megfeleltek. 

5. Személyi ellátottságukat ugyancsak anyagi ténye

zők határozták meg, melyek aránytalanságokhoz 

vezettek. Kaposváron és a megye központi fekvé

sfi nagyobb helységeiben a gyógyszertárak alkal

maztak segédeket, gyakornokokat, de a gyógyszer

tárak mintegy kétharmad részében a tulajdonos 

gyógyszerész egymaga dolgozott. 

6, A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenysége a 

korabeli vizsgálati jegyzőkönyvek alapján a kö

vetelményszintnek megfelelő volt. A gyógyszer

tárak többségénél a fennálló tőkeszegénység je

lentett bizonyos foku beszerzési nehézségeket, 

7. Az i.rodalomban tévesen szereplő gyógyszertárala

pitási évek után kutattam és a feltárt adatokkal 

bizonyi tottam a disszertációmba.n megjelölt he·

lyes évszámokat /p1.: Kaposvár Arany Oroszlán 

_ _il ________ gJ_Q..@2n~oJ'.'.i;§:J'.', . ....i~~~.10S1z entháromság gy ó gy szertár, 



d 

l 

·- 166 -

Csurgó Megváltó gyógyszertár/ 

8, összességében feltártam és bemutattam Somogy me-

gye gyógyszerészetének megjelenését 1760-tól, és 

fej16dését 1950-ig. 

1 
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Ö s s z e f o g 1 a 1 á s 

A gyógyszerészet hazai történetének feldolgozásához 

szükséges az egyes megyék történetének alaposabb· 

megismerése, mert csak igy tudunk egységes képet ki

alaki tani pályánk fejlődéséről, régi és jelen prob

lémái.ról, Ehhez kivántam munkámmal Somogy megye 

gyógyszerészetének megjelenése és fejlődése 1760-

1950-ig bemutatásával adatokat szolgáltatnL 

1. Kutató munkámhoz az alábbi módszereket alkalmaz·

tam: - könyvtári kutatások, - levéltári. kutatások, 

- analitikus, statisztikai módszerek, - logikai

szintetizáló módszerekkel a megismert adatokból 

és eredményekből összefüggéseket állapi tottarn meg 

és következtetéseket vontam le, 

2, A szakirányu kutatás megkezdése előtt a vizsgált 

terület közigazgatástörténetének alakulását tisz

táztam 1950-ig. 

3. Felkutattam azokat a helyi gazdasági, társadalmi 

és közegészségügyi viszonyokat, amelyek a gyógy

szertár hálózat kronológiai kialakulásában meg

határozó szerepet játszottak. 

4. A gyógyszertári hálózat elemzését településenkén

ti /városi, községi gyógyszertárak/ csoportosi tá.s-

68 gyógyszertárat dolgoz-

tam fel. 
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5. A gyógyszertári hálózat íejl6dését periódusokra 

bontva értékeltem: négy periódust lehetett meg

különböztetni. Kimutatható, hogy a gazdasági és 

társadalmi fejl6dés id6szakosan hol gátló, hol 

serkent6 hatást gyakorolt a gyógyszertári háló

zat fejlődésére. 

6, Elemzéseim során megállapi tottam, hogy a vizsgált 

gyógyszertáraknál egyaránt fellelhet6 az egész

ségügyi és a kereskedelmi jelleg. A gyógyszertá-

rak településen belüli elhelyezésénél is e két 

tényez6 játszott szerepet: 

- Kereskedelmi jellegükre utal a városközponti el-

helyezkedésük, a forgalmas piac és közlekedési 

utvonalak közelében való letelepedésük, vala.mint 

rentabilitásra való törekvésük, 

- Közegészségügyi jellegüket bizonyitotta jó fel

szereltségi állapotuk, személyi ellátottságuk, 

képzettségük és a települést érint6 közegészség

ügyi problémák megoldásában betöltött szerepük. 

/járványok leküzdése/ 

{. Levéltári források alapján több gyógyszertárnál 

helyesbítettem az irodalomban és a gyógyszertárak 

törzskönyvében tévesen megadott gyógyszertárala-

pitási évszámokat. 

8, Gyógyszerellátó szakmai tevékenységüket és ellen-
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őrzéseikről szóló jegyzőkönyveiket megvizsgáltam, 

végigkisérve a tárgyi- és személyi fel tételeik ala

kulását, 

Negállapitottam, hogy a gyógyszertárak berendezé·

sében és felszerelésében jelentős különbségek mu·

tatkoztak, a gyógyszertártulajdonosok el térő anya·

gi helyzete miatt, A személyi ellátottságukat u

gyancsak anyagi tényezők határozták meg, A vizs

gált terület gyógyszertárainak legtöbbje egy gyógy

szerésszel dolgozott, 

9. Arra törekedtem, hogy a kutatás levéltári anyaga-· 

it és fényképeit megfelelően bemQtassam, A táblá

zatok, grafikonok, ábrák és levél tári anyagok fény

másolatai a feldolgozott anyag szemléletesebbé té

telére szolgálnak, Az értekezésben 2~3 levéltári 

forrást és irodalmi adatot jelöltem meg, 
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147. SHL ali spár1i iratok 1870 1968 sz. 24ll sz. 

l/;8. Sl·IL alispáni iratok 186? Y+7o sz. 

1872 1551 sz. l')o3 sz. 

1·49. SI,iL KGY jkv 1913 296/8323 sz. 

Gyógyszertárak törzskönyve 1936 82 1. 

150. sr:L Gyógyszertárak törzskönyve 1936 83 1. 

151. Andrássy A ·-· s . 1 . Zl-l F: id.1n. 49-51 l. 

152. SliL Kg·~1 jkv 1820 2375 sz. 

1821 2165 sz. 

153. C'! ,-„ 
v~ i.u ICsy jkv 1827 297 sz. 

1829 2181 sz. 

154. .SllL l(g;y jkv 183.3 22l15 sz. 

1835 300 sz. 

156. SllL }~gy jkv 181;? 2415 sz. 

157. SilL }{g;J jkv 1851 .3212 sz. 3578 sz„ i;._345 sz. 
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Kgy jkv 1852 5o74 sz • 

159. SiiL alispú11i. ir~=i.-Golt lb?l lo48 sz • 13.32 sz. lo'r sz. 

160. SI·lIJ l{GB iratok 1891 97 sz. 

alispini iratok 19ol 5oll sz. 
161. 19o7 2olG2 C'' ~~. 

SílL 1 • „ . a ..... 1span1 iratok 

1912 2olll sz. 

Gyóg~:szertárak: törzskönyve 19.36 .36 1. 

162. Si:L alisp6.11i iratok 1894 4574 sz. 
11 " 1912 7531 sz. 

í ői spá11i iratok 1894· ?55 sz. 

" 11 1912 16 sz. 2.3 sztJ 

163, SilL Gyógyszertárak törzskönyve 19.36 37 1. 

164. i'lagyarország vármegyéi és városai. So12ogy vé.rrnes~)'e. szerk. Cs~'inki 

DezsO Bp. 1911} lo? 1, 

Horváth E: l~. 700 éves I'·larculi.. lCézirn'l:í. ICuposvár 19?5 Sl·IL. 

165. SllL Acta congregationem 1800 II. 313 sz. 

166. SlíL Kgy jkv J819 1208 sz, 

1670 Sl-11 alispáni irntok 1870 1968 sz. 2L~l1 sz. 

168, StlL Somogy lletilap 1373 márc. ,)o, 

169. SIIL alispáni. iratok 189L~ 1805 SZoi 

Várn1ec;yei Közl.ön~l 1900 '+·8 sz „ 

Kgy jkv 19o3 3'+6/17920 

Gyógyszertárak törzskünyve 1936 L1.L; 1. 

170, .SEL KGB iratok 1924 1Lf22 sz. 

192.3 2o.355 sz. 

171. SllL Gyógyszertárak törzskönyve 19.36 45 1. 52 l. 102 1. 

172. i~anyo.r József: .4. Dél-Balatoni fürdő:~ul t:),ra kialakulásának ti:..irtinct:i. 

korszakai. So1n0Gy mesye műltjából. LevGlt~ri 6vkönyv Ka;osv&r 

173. 

174. 

175. 

1978-79 139-141 1. 152 1. 

SiiL alispáni iratok 1880 3545 sz. 

1879 208 SZo 

31-11 Kg·;y jkv 1885 .316 sz. 

Sl'lL l(t_;y jkv 1898 5o24/a. 

alispáni iratok 19ol Li25o sz • 

.SllL Gy ó.::;;y szertárak töi-·zskön;yve 1936 

s1·11 főispáni iratok 951 sz. 

Kg·y jkv 1896 15718 sz. 

Jleg;y ei Hiradó 11396 r..&.j • 21„ 

" 11 1598 f cbr. 23. 
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l 9o4 138/11009 sz. 

Gyóg;yszer tárak törzskönyve 1936 49 l. 

178• SIIL KD· jkv 19o9 1/1978 sz. 

204/ö.392 sz. " 11 1910 

Gyói::;yszcr tárak törzskönyve 19.36 69 1. 

179· SHL Gyógyszertárak törzskönyve 19.)6 57 l. r;-:-. .) l. 

180. SIIL G~: óg:iszcrtárak törzskönyve 19.36 7o 1. ?4 1. 

181. SHL G;yórrssz ertárak törzskönJrve 19.)6 '?l 1. 

182. SllL G~róc;;J szertárak türzskön:)'ve 19.36 51 1, 

18.3. SlíL GyógJszertárak törzskön;yve 19.36 60 l. 62 1. 

Hl4. SFiL G-;y'Óg;yszertárak törzskönyve 1936 61 1. 

185. SlíL Gyóc:y·szertárak törzskönyve 19.36 ?4 1. 

186. 11ag~rarország 
, .. 

var1n0gyei és városai. So1nogy vúr n1cgse 

Dezső Bp. 1914 88 1. 

187. SI'lL 1\GY jokv 1826 1287 SZ11 

lBG. SML E.gy jkv 18.:Sl 2282 sz. 

189. SIIL Kg;y jkv 183'-1 2?95 sz. 

190. SML l~gy jkv 18.38 38.32 .sz. 

191. s1·1L Ksy jkv 1EL1.3 59 sz. 

192. SliL }(gy jkv lil51 220 sz. 376 sz. 371 sz. 

19:3· SI·IL alispáni iratok 1871 lolf8 sz. 1.3.32 sz. 

194. Si'íL főispáni. iratok 1872 1.36 sz. 

Kgy jkv 1381 266 szel' 

alispáni ire~tok 1874 414 sz. 

ti ti 1879 4751 sz. 

195. St·IL KGB iratok 1888 1779 sz. 2736 sz. 

196. SliL K5y jkv 1898 5o24/a. 

" 11 1900 493/.336?0 " 
Gy6gyszcrtárak tHrzskHnyvc 1936 66 1, 95 1. 

SZGrk. Csúnki 

197. Magyarország vármegyéi ~s városai a Somogy vármccye. szerk. Csánki 

Dezső Bp. 1914 115 1. 

198. Si,11 KbY jkv 1858 1280 sz. 

1839 2619sz, 1314 sz. .33·4·8 sz. 23<.'?, ..... 

199. ,sr.rL Kcy jkv 184-o 1789 sz. 

200. SiiL !~g;y jkv 184-o l Lf2'( sz. 

2ol, '<1 '.T 
0li.l.J Kc;y jl~v 184.3 1239 sz. 21+66 sz. 

2o2. SI1L Kgy .,,. J„V l PLJ..4 " . ' 
3282 sz. 

1851 21:23 sz. 
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203· SJ';lL !{gy jkv 1861 461 sz. 

alispáni ira.tol-c 1861 4.36 sz. 

204-. Sl·lL Kgy jkv 1862 1815 sz. 

2o5· Si,11 alispáni iratok 1871 1048 sz. 1.332 sz. 

206. SNL alispáni iratok. 1897 6321 sz. 

Gyóg-:i'szert.árak törzskönyve 19.36 11 1. 

207• SHL alispáni iratok 1870 1960 sz. 2411 SZo 

11 11 1876 8348 sz. 

208. Sl·1J.J alispáni iratok 1870 1968 sz. 2411 sz. 

209. SML alispá11i irato1~ 186.3 1908 sz. 

l(gy Jkv Hl68 189 SZo 508 sz. 311 sz. 

210. SiíL ali.spá11i iratok 1871 lo48 sz. 1332 sz. 

211. Sl,11 KGB iratok 1877 268 sz. 

212. Sl•'lL KGB iratok 1880 lolo sz. 

21;). Sl1L Gj~ócyszer tó.rak törzskör1yve 19.36 G5 1. 92 1. 

214. SUL alispáni iratok 1870 1968 sz. 2411 sz. 

215. SilL llei:;;1 ei Hir adó 1882 1.3 sz. 
11 11 1885 25 sz. 

alispáni i.ratol< 1897 2ll74 sz. 

J\[.iy jkv 1898 )o2L~ sz. 

216. Sl1L 1Cgy jkv 1898 5o24/a. 

19ol lto66 sz. 

alispáni iratolc 19o2 1415 sz. 

11 " 19o7 1:980 sz. 

" " 1913 9935 sz. 

" " 1923 186.39 sz. 

217. SHL Gyóg;1szcrtáruk törzskönyve 19.36 78-79 1. 

218. StiL alispáni iratok 1861 946 sz. 656 sz. 1260 sz. 

219. SliL alispáni iratok liJ71 lo'r8 sz. 1332 sz. 

l~GY jkv 1875 777 SZo 999 sz. 

220. Sl;-íL l(gy jkv 1875 it956 sz. .3572 sz. 

221. SlIL I11egJ' ci Hir adó 1886 22 sz. 

ali sp0.ni iratok 19ol 5561 sz. 

222. Sl·lL Gyót;yszcrtúrak. törzskönyve 1936 54 1. 

224. SI-11 alispáni iTatok 1874 2183 sz. 

225. S1°1L u.o. 

226. SiiL IIee;yei :i:lira,ló 1883. máj. lj. 

alisp<:í.11i iratok 1904- lloo9 a. 

" " l'.305 2585? sz. 
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227. SHL Gyóg~}szertárak törzskönyve 

228. Sl,11 f0isp6.ni iratok 

229. ~l'·iL alispáni iratol{ 

230. SllL alispáni iratok 

11 11 

" 11 

t1ecyei Hir adó 

Kgy jkv 

Gyógyszertárak törzskönyve 

231. Andrássy A.-Szili F~: id.m. 7 

SHL alispáni iratok 

2.33• SI·1L ligy jltv 

alispáni iratok 

KGB iratok 

1936 

1874 

1876 

1.887 

1912 

1913 

1892 

191.3 

1936 

1. 

1876 

1877 

1878 

1890 

fi.6 1. loo' 

46 sz. 

?o? sz. 

2512 sz. 

1158 sz. 

84 sz. 

39 sz. 

29'/''2' b Ö) ,) 

12 1. 

b6.3o sz. 

69 sz. 

llt25 sz. 

53 sz. 

1. 

sz. 

19o2 493/36if69 sz. 

84-· 1. Gyósyszertárak ttirzskönyve 1936 

255. Ilajdó Lászlóné-Takács Éva: A kaposvári j~rás kUzs6gtUrténeti 

lexikona. Kaposvár 1984 51 1. 

236, SML KGB iratok 1888 2036 sz. 

Gyógyszertárak törzskönyve 

237. 5111 J1ogyei Hir adó 

alispáni iratok 

Kgy jkv 

11 n 

G~6gyszertárak t~rzskLlnyve 

238 • .SUL Eegyei Hiradó 
n n 

1936 

li)')2. 

1897 

19o5 

1927 

1936 
ló92. 

1896. 

55 1. 

n1árc. e :J. 

Lf25o SZo 

565/25tl57 sz. 

462/23648 sz. 

23 1. 

szept. ?A .. _e• 

r11áj o 21. 

alispáni iratok 19o9 Kgy szám 194/9040 sz. 

Gyógyszertárak törzskönyve 1936 67 1. 

2.390 l1agyarország vármeg~'éi és városai. Soraog;/ v0.rn1ecse. szerk. 

Dezső Bp. 1914 78 1. 

240. Si·IL r.gs jl.:v 1881 78 SZQ 

241. SilL alispáni iratok 1891 33011 5Zo 

11 11 18'.)2 58,50 S%.• 

1892 5o2 sz. 

- -1-392 s sz,pt~ 2_?.e 

242. Sl-·lL G;yóg;~rszertárak törzskönyve 1936 4o 1. 

243. Si·"IL alispá11i iratok 1891 381+6 SZo 

Egy jl~v lb9.3 135/12082 a. 

r:egyei lliracló 1095 21 sz. 

Csánki 
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2fil:.. SlIL alispáni iratok 1916 Blo sz. 

l(gJ jkv 189.'3 1.35/12082 a. 

!! 11 19o2 493/36469 sz. 

245° Sl"JL alispár1i iro.tok 1910 11+36 sz. 

tl " 1916 810 sz. 

246. Si•íL alispáni iratok 1914 459 sz. 

247. SJ!L Gyóg~}'s~:;ertárak törzskönyve 19.36 72 1. 91 1. 

248. SHL Haj dó Lászlóné-·Takács I:va: id.m. 

249. SHL f(Si.spú11i iratok 1891 

11 11 1893 

Kgy jkv 189lf 

250. SViL Gyógyszertárak törzskönyve 19.36 

251. sr·~L ali.s1.;áni iratok 1891 

11 " 1G92 

főispáni iratok 1891~ 

I·Ieg;yei lliradó 100<; u_u 

0 r-; ') e_,.._. .SI 11 G~ró;;ss::: er túrak törzskö11sve 19.36 

255. alispini iratok 1894 

ti " 1895 

G:irúg~ szer tárak törzskür1yve 1936 

25li-. :3llL Andrássy A. -S;oili F.: 

255. SllL Kgy jkv 

id.m. 4o 1. 

füispáni iratok 

I„iegJei I-íiradó 

256. SI'·lL ul.isp~1ni iratolc. 

n n 

11 11 

257. SI·1L l(g~: jkv 

188.3 

1895 

1895 

1898 

1906 

19ol 

19o2 

19o7 

.30 1. 

5.32 sz. 

727 sz. 

321/220.30 s „ üO 

77 1. 

6159 sz. 

lo~AS sz. 

1.38 sz. 

L~ .3 sz. 

48 l • 

3i.l58 C" 
-ü• 

126.35 sz. 

56 1. 

366 sz. 

745 sz. 

43 sz. 

16?8 sz. 

332/239tA sz. 

572/170?4 sz. 

258. SlvlL Gyó,syszertB.rak Görzskön:yve 19.36 86 1. 

259. tlag~arország vármegyéi 6s városai. SomOGY vármegye. szerk. Csűnki 

DezsG Bp. 1914 47 1. 

260. SilL Kej' j kv 1898 56/Lfl 9 sz. 
-~-- 21:3-9·--fi n 19ob sz. 

1398 li.3 sz. 

1906 7 sz. 



261. Sl<iL főispáni 

Kgy jkv 

" " 

·-181 ·-

iratok 19o7 

19o9 

1916 

26 sz. 

194/9040 sz. 

119o.3 sz. 

" 11 

262. Sl·iL Gyór;yszertárak 

1927 

törzslt:önyve 

462/23648 sz. 669/35224 sz. 

19.36 38 1. 

263. S1IL 

264, SI11 

265. SHL 

fői spá11i iratok 

alispáni iratok 

Gyógyszertárak törzskönyve 

íOispáni iratok 

liec;;ei Hiradó 

Gyógyszertárak törzskönyve 

1895 845 sz. 

19ol 292LJ- sz. 

1936 68 1. 74 1. 81 1. 

19o4 51 sz. 

19o4 L1 .. 6 sz. 

19.36 38 l. 

266. llar;yo.rország vár111egyéi és városai. Somog~)' várinec:i·e. szerk. Csánl:.:i 

267. 

268. 

269. 

2700 

271. 

Dezső Bp. 1914 60 1. 

SiiL 
...... j/ • / • .Loispan1 iratok 

ti 11 

Q. o. 

SlíL ioispáni iratok 

alispáni iratok 

srH.J l{g~; jkv 
11 " 

I·1esyei Hil·adó 

SllL alispáni iratok 

1894 

1906 

1894 

1897 

19o5 

1906 

19o5. 

1925 

88.3 sz • 

51 sz. 

883 sz. 

891/_3614 sz. 

142/11136 sz. 

25200 

máj. 1+. 
li3B5C.3 sz. 

Gyógyszertárak törzskönyve 19.36 85 1. 97 1. 

272. l·Iacyarország vármegyéi és városai „ Sornogy váririet;ye. szerk. Cs2.nl'::i 

Dezső Dp. 1914 93 1. 

273. Sl·lL alispá11i i.ratok 1895 890/5016 sz. 

11 " 1898 5528 sz. 

11 ti 19o1 895/5628 SZo 

Kgy jkv 19o4 
...,j,._r-1":-
.) t:'.:JOO sz„ 

liegyei Hir lap 19o5 7 sz. 

274. Si'-11 1(0~1 jkv 1914 l/2L15/9.36'.J sz. 

I:e;;y ei Hir lap 1914 2o .SZ• 

Gyósyszcrtárak ~örz skönyve 1936 L1-? l. 51 l. 

275. .SLiL Kgy jkv 1915 860/l'.JlL, sz. 

--„~„.-G.y..ó.g;y· ~ z a.,.. :tá rak törzsköny~-~---~ 936 _30 l. 

276. S~~L Gyói;yszertárak tör z sk ö11;y v e 1936 14- 1. 

277. 3111 G~{ÓC;I szer tárak törzskö11yve 19.36 -:\Q _.., 1. 

278. Si'.L G;1 ó:J··:1 szertárak törzskönyve 1956 58 1. 

279. :JidJ GJ ógs szert3.rak törzskü11~·ve 19)6 15 1. o/~ 1. " " 



280. 

282. 

28.3. 

284. 

286. 

287. 
288. 

2 '30. 
291. 

292. 

293. 
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SllL G:i ógy szer tárak törzskönyve 19.36 31 1. 

St-"iL G;;rócyszertárak törzskönyve 19.36 59 1, 9e 1. 

SlíL Gyógyszertárak törzsl~önyve 19.36 5o l. 

SHL G;yógyszertárak törzskönyve 19.36 .32 1. 

SilL Gyógyszertárak törzskönyve 1936 80 1, 

SlíL Gyógyszertára}~ törzskö11yve 1936 16 l. 

SllL Gyógyszertárak törzskönyve 1936 24 1. 07 1. 

SllL Gyógyszertárak törzskön),'ve 1936 17 1. 

SML G~·ós:,; szer tárak törzskön),'ve 1936 88 1. 

::5i11 Alispáni iratok ~87o 1968.„ 2411. .,,. 

Ac·ta congregatio11om 1792. dec. 3. I. 15 sz. 
,u.,. o. 
Gecsei Lajos: Pa tiki'tk, pati.kári usok l 77Gi85o. G;y,~gy sz erG szet·-· 

történeti. e111lél~el\: Békás várme5yéből. Békéscsaba 1976. 60 1. 

u. Oo 

SI1L Alispáni iratok 1870 1968 sz. 2411. sz. 



Ábrák jegyzéke 

1. A XIX. század fontosabb telenillései /mezővárosok/ vonz~si körzet6nek 
határai Somocyban az 1800-as évek clejé11. 8/a. 
F: Vúrostört~neti tanulmán;yok szerk. lianyar József I(apo.svár. 

1975. 214. 

2. Somogy lesfontosabb postaűtjai az 1700-as évek véc6n 6s a század
i: orclulón. 14/a. 
F: u,o, 221. 

.3. Somogy megye úthálózata 1886--ban. 15/n. 
F: u. o. 230. 

4. Kaposvár gyóGyszertárainak telepUl~sen belUli elhelyezkedóse. 74. 

5. A gyóg'yszertári há lázat szá1nszerü növekedése az alapi tási. ~vek 
cl oszlásában /l 76o-·195o/ 149. 

6. A gy6cyszertári hálózat óvtizedenl:~nti f ejl5d6s~nek bemutatása 
oszlopuiagrarrunal. 150. 

7. A gy6gyszertári hál6zat területi eloszlása 18~o-iga 153· 

8. A gyóg~szertári hál6zat terUloti eloszlása 1B5a-195o·-·ig. l c;/.,_ 
~ .. 
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Táblázatok j eg·;yzéke 

1. Son1ogy 1uee;ye járásai 1712-1950 lo. 

F: ICnnyar József: lfarmir1c r1emzed.Ck vallomúsa. Kaposvár 1967. 1.8. 

2 • . i\. népesséi; szá1nának alakul.:ísa So1;1og~r n1ei:;y&bcn. 16. 
F: 14. számű hivatkozás. 

3. A n~pességszám alakul~sa n d~li part Udül&~vezctóben /178':··-19Go/ 
F: 1?2. hiv.sz. 98„ 

4. Jl i:;yógyszertá:ri hálózat ki.alakulása es i ejlüd2se /l 76o-·195o/ l·'~I+. 

5. A &Y6gyszertári hálózat évtizedenk5nti fej16tl6s~nek stntisztikui 
be1nutatása az ala.pi tás ideje és a ~i-os növekedés alapján. 14·D. 

6. A lo 6vre esG alapitások száma a klil~nböz5 fej16tl6si szuka3zokban. 

151. 

7. loo km2 területre ós loo ezer lakosra es6 gyóGyszertáral~ száraa 152. 
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11e11ékletel-:.: jeg:rrzéke 

1./ f~ varmegye fizikusának körlevele a X.IX„ század elejéről. /1812/ 

2./ Pirker József gyógyszerészi oklevelé11ek inásolata a közg;/ülési 

jegyzőkönyvben. F': Kgy jkv. 1781 641 1. 

5./ Az Arany Oroszlán gJÓg~:szertár bercndc~zésc. 

4./ A l"·Iagyar Korona és az Arany Oroszlán gyógyszertci.rak a századelőr1. 

5./ Az Arany Kereszt gyógyszertár a százade1on. 

6./ Tisztif6orvosi gy6gyszertárvizsgálnti jcgyz6kUnyv az 1791-~;s 6vr51. 

7./ Tiszti~őorvosi gy6gyszertárvizsg~lati jes~z6kön~v az 1869-es évr5lo 
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r. sz. melléklet 

A várn1egy fizikusának körlevele a XIX. század. elejéről /1812/ 

1./ Elüször.: Ilinden keringü. Terjék, s orvosság árulók, kóborló 

operátorok s érvág6 borbálok s javasok minden császári 

és királyi birodalmakból örökre kiirtatni rendeltetnek, 

2./ J'lá§.Q.Q~.: A belső orvoslás még a privát examont tett borbéloknak 

is tilulmaztatih:, s úgy ·!;il tatik az érváGás és a két.

séges k~rnylilállásokon és a veszedelmes hidcglelésekben 

a Doctorok distri.ct orvosol~ vugy cursust v6gzett orvosol: 

tanátsa nélklil, dgy hasonlók6ppen belsS orvosságokat 

nékiek tartani tilalmazta-tik. 

3./ Jíar!:!adSZQ!_: Sem mezővárosokban sem falvakban ineg ne1~1 er1sedtetik, 

hogy olyan borbóly, asszonyok, leányok, cyermekek nyava

lájját gyógyitson ~s practicállon, aki meg nem mutatja, 

hog~r Ő á bábaságot is l!1egtar1u.l tal> 

br./ !!_cg;y~dszer„: l·Iind. a vi:Í.rosi inind n falusi privHt 

borb~loknak parancsoltatik, hog~ az 

exa1:!G11 t tett 

ir1asokat taz1itsák 

az anató1niára, cl1yrurciára és a .? ra.xisru, és ha el-· 

vógezták is az inasi esztend5kct m6cis lec6nys~gre addic 

fel ne veeyék, míg Physicus vagy Districtus orvos el6tt 

jó exament nem tesznek. 

5fl/ Ötödször: Í'linden helség eGY vagJ több báb2.t tar"tc:u1i kö·~eleztctik, 

111inden ily hcl.béli. bábák á Districtuúlis b.3.ba. által 

elegend6képpen oktnttatván a districtuális szLllést 

segi ttő által nieg exa1ninál tas.sanak, mely rendel Cs ner:ics2.l'\ 

azokra néz, akik ezu Gán bá baségra i el véttettnek, hanen1 

azokra is ki terjcszttotit~ okik r.!ár hivo.t2lban vo.nr1al-: U[_;:JJ!1 1 

de inógis rnég jól 1neg nen1 tanulták a bábar:1cstersét:;et. 

Á bába ha á fele:~Jgtill helbe l1acyttatik, jó óletli 6s 

keresztény erkUlcsU s j6zan lec~en ~s lel~iismorct~re 

meg emlékezzék, mivel mindenkor á szolgálatra k6sze11 lc~ni 
----„-----... ·-----·--· -·-tar*o"1°k ós t•u'le ~,i·,.."f,+·-··cml··n·('nnl- e'lr,+e fu'·r.'·:· „ .._.. .i. .., \..._, " _, ~- ic '" ._" .;.. ;;:;,u • 
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A bábák a reájok bizatott titkokat senkinek ki ne jele:ntsók, egJElÓ..ssal 

b~kesságben ~ljcnek, eg~másra ne irigykedjenek, egym~st j6 tn~áccsal 

seci tsék, és 1no.r;okat á bábai köteles.ségtUl soha cl ne vonj.:i}-. ha csc.1·~ 

betegség vag-::ir raás igaz nag~r ok akatlc"tll ner.1 l<~szen. 

A Bubájjosságtl1l,babonasáet1íl. 1nind szóban, rnind cselekedetben 

magokat 6jják és a szU15kk hiven s szorgalmatosan szolgáljanak, a 

veszedelmes esetekben, nehéz sztilésckben jó el0re á jár~sbili bábir1~k 

hírt adjanak, ős a doctortul, vagy szülést scgit5 orvcstul is tun1csot 

k~rjonek, kUltinben a Hivatalbul létátetnek. 

LegiObb c·ondjuk a bábáknak legyen á koresztol6s, r,icl;yet a vesz::dclr:;r~s 

esetekben maE.;ok vigyenek véghez, á szerint cu:Ii11t á Plébanus ura!:: 

által taníttatni szoktak, á k6tséges esetekben á papoktul is kérjenek 
tanilcsot. 

Az any~kra. is mind á szül§s elütt r:iind a szülés alatt 1nind })edig a 

szülés ut5n j6 gondot viseljenek, de be~ G orvossáeot u doctorok 

tanácsa n~lkül be ne adjanak. Ha ~ bábik akár1ni módon a e;rermckel:ot 

á terhes szeinél.l ektül el hajtják; azokat o.kkor nern csak á Di vu tal bul 

le kell tenni; i10.ne1n a Crin1inalis törv:.:n;r szerint r:1inden l:ornónys(gccl 

iaeg kell á testekben is bUntetni, mely bUn·tetés a kürnylilállásokl1oz 

alkalmaztatva á legsűl~osa~b is loheto Ne m~rs6keljenelt tehát á 

b~bák ukár leúnyokról, akár i ér jnél levő asszouyokról, vag;y Gzvec~ ckrVl, 

akár micsoda fogás alatt ol~an orvosságot, vagy tanácsot adni, mely 

által a gycrcel~ akár halv·a, akár elevenen olhajtatnók, i1a teh~t vala::i 

a bábákat, vagy ajándékkal, vagy ien~eget6ssel. ilyen v~res cselekedc·

tekre ingerelné, akkor parancsoltatik, hoc~ azt a j6rjsbeli szolgaT 

birónak vagy orvosnak béjelentsék. 

Ila tohát t5l~k valami orvoslás kérettetik, azt az orvcsolchoz i3azits~~' 
akik azután á magok k~telességekct fogják tud11i. 

Á vizsgálatokba ha szükség az orvosok tanácsival is élvén jó 16lelc~el 
vig~enek vJghez mindent és sem ajándékkal, sem ienye~etéssel az ic:-·7 

utb61 Llugokat ki vezetni ne en~etlj~k. 

1Iivel sok id~tlen szUlisek ttirtén11ek, már az helytelen ken1~sek ás 

dörgöléselí: ipár r.:ás okokbul, azoknak skámá t s okitt jól rric-cj cgsczzék 

~s annak idejóben á járásbeli or·vosokhoz b~jclerits~k. I~snak pcdic 

leányokat 0s asszon~okat kenni s dUrBölni taljess6g6 cl nem l35ze11 

sz ::. b ad á : e 1---es-ifü-tl--t--------bá--b:i-l.w--'ii------l-.:-i----vü-l-o------
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Ha vala111ely született g;yerraeken vnla:11i jel volna, több vag;/ kcvesebD 

ujja, szeme, szája, f'ille, orra, szemérmes teste vaay alfele n0t1aly 

v6kony hár·tyával b&ny5ve tapas~taltat~:a, azt az an~ának raeg ncin kell 

jelenteni, mivel megtalálna ijedni és a tisztulás hirtelen el é.112.na 

ás óletet veszedelembe hozná, az ily esetekben teG~enek jelcnt5st ~ 

Pap urak11ál ha orvos a helységben nincsen, vagj a helysócek birájá11Cl 

kik11el~ kUtelességok azonnal ~ járisbeli or·vosnak minden halusztJs 

nálklil hirt adni. 

Á bábák á 11elyiségbUl á Papnak vagy valami e1Gljár6nak hira n0lkLll 

kin1enni ne merészellenek. 

6./ l!~!odsz~: fi. n1egdö5lö-tt állatok testei a hél.ys8r;el(bo11 utcál:or1, 

vagy utakhoz k~zel meg ne szenvedtessenek, ;1anern 

azok a hclysé!jeken ki vül jó iné 1:::,: en el-ternes~::e11ck s 

az utcákon s k~zel a házakl1oz semmi ártal1nas lti-

g5zölg5 ganéj meg ne szcnvetess~k. 

7./ E!_et~<ls~,er_: 1\z árta.linas eledelek, 1ai.nén1ü r.iinclen csrncrel.lGn cor:ibúk, 

~rctlen g~UmHlcs~k, dbgl~tt s már bUszkUdni kezdett 

halak eladása tilalmo.ztatik. 

8./ i1lsolcadszor: 1\ megöl2nclO állatok €E;~szs6ticsek Gs íri.ssek le0~1enuk, 

a beteg !narhák le ne vácattassanak, a dö0lütt marhák !iuse. 

cl ne árul tassék, 1:így a inár ro·thad:i.sba lévő büdös hus 

ki ne m~szároltassék. 

• 
9./ Kilencedszer: l·livel a zöld n1áz, réz han1uból k~szül, s minden 

zsíros ós savanyű eledelek által kUnnJen feloldoztatik 

s az eledelek ktiz~ keveredv~n veszedelmes s6t halálos 

has ·tekerésel~et s gyógyulhatatlan sorvaszt6 nyav·alcikat 

okozni tapasztaltatott, arra való n6zve pnrancsoltatik, 

hogy a fazekasok zöld rrió.zú konyl1ai ed:~nyt i:í5ymint 

fazekat, lábnst, tálakat stb. ezután %Csziteni s ~rulni 

ne merészeljenek. A r~z i1amu hclett / '""l'' '""11 veszedeln:es/ ···- J .Lt:i'-

. ___________ vas .. JJor~ vévén arn_§)._s __ h_oz_ könnyebb Bs olcsóbb is jutnc.lt, 

készi ttesser1ek sárga v~~GJ1 bnrna Eiáz::l ed611:; eket, rnely 

1náz 1 eclén~jek ártatlanok. 
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lo./ Tizedszer~: A kutakból u1elsekl)Ql cntbcrek vagy r:i::.ts állatok 

itattotnak tisztdn tartaosa11uk, clogend5 itat6 

vájuk rendeltessenek, s ahol netalán elegend5 

kutak ne1n volnának hová clübb készi ttcssenel--;: 2i. 

kutal·: .körül vizállások r:iocsárok, vagy canéj kupn-

cok meg ne szenvedtessenek 

javasoltatik a rossz vizek mivolta miatt a s~omju-

ság ellen a vizet l~ev6s ecettel, vagy pálinká\·al 

veg~itve igyák ~s a nagy rekken5 melegekben l1ajadon 

fővel a nap alatt ne Uol.cozzanah:. Hog;;yl1a pc<lit; o. ns.G;:,· 

munkában nag~on meghovUlnek ~s izzadnal( hirtelen le 

magokat ki ne hütsék se pedig hirtelen hideg vizet 

ne ig;yanak. 

12./ Tizenkett5sz~r: A nagy k~vék emel4se sok számtalan sérU16seket 

okozott uc~an ez~rt tilalmaztatik a nagy k{ve kötfs. 

13./ .Tizs:nhar111adszor.: Ila valarni. szerencsétlen eset ve.lumel~y cn1bert 

érné, úgy mint veszett kutya marás, ménkü ütés, vizbc 

való fulladás, hirtelen mogáo.lás, rnérescel való etetés, 

vo.gy inaga f'elo.kasztás, Ulés, vereketl6s törtl!:nnc, 

azt azonnal a hel;ységben l~vő pap uraknak és a júrás1Jeli 

orvosnak bejelenteni el ne mulasszák. 

lLJ./ ,;:ize1!I:ep;yeds~~~: Ha valami járváns vag;:i ki tül lnentsen az Isten. 

ragadó nyavala akár emberek, akár1nás állatok közt 

uralkodni. kezd, azt is a járásbeli orvos11ak üciühalasztás 

nélkül bejelentsé~. 

15./ .'.f::b.~Q~öds~ör:1•1ivel az arsemicum sok jó üasznokra Gs 

szUks~geé, az~rt az 6 eladása mecen~edtetik, dc csak a 

városokban ~s ott is csak 6~y, l1og~· a járásbeli orvos 

egy magistratualisnak j elenlcit;ó ben Óp)en csak egy é::- de·-· 

rues es 111 teles -m-a-t·e:riu"lis-Gára bizza az eladást, ezcr1 

:fel tétel alatt, 1-iot;y 5 ele.tl~) könyvet csináljo11 és Sar- tson 

r.1elyben a vevőnek a 11eve, u vett 2.rsenicum.nal~ a rn2rtél~e 

és a. vevésnek u napja tnintS_c:nl'-or b~irattassJk ;:; azo11 iLilU.l 
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ar·ra szorgalmatosan vigyázván, hogy csak esmeretcs 

becsületes és hiteles erabcreknek adassik. ~z 

arsenicumot mind az ily mntcrialista mind Fodi3 

azon fabricok, vagy mester emberek akikt61 k2llctik 

és szabad tartani jó zár ulatt tartsák ós rnúsol~at 

hozzá ne eresszenek magokon ki vül, se t·edig rnó.s 

legi5bb ennival6 portékához kbzel ne tar .. tsJk, á 

1ncrcuriun1okbo.n va:ló to.rtica p8dig r11i11de11 bol.t:::.d:f1e.n 

tilaln1az tatik. 



2. sz. mell.él-.:let 
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KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 

Munkám befejeztével hálás köszönetet mondok 

Dr.Zalai Károly egyetemi tanárnak, 

az orvostudományok kandidátusának, 

a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

Gyógyszertára igazgatójának, 

aki disszertációs munkám témáját megjelölte, 

munkámat figyelemmel kísérte, 

értékes útmutatásaival és tanácsaival segítette. 

Köszönetemet fejezem ki 

dr.Győrbíró Árpád igazgató Úrnak, 

a Somogy Megyei Tanács 

Gyógyszertári Központ igazgatójának, 

aki a disszertációs munkámhoz szükséges 

feltételeket biztosította és 

munkámat messzemenően támogatta. 
Végezetül köszönetet mondok 

dr.Bodosi Mihálynak, 

a kaposvári kórház 

nyug. osztályvezető főorvosának, 

aki Somogy megye egészségügyi adattárát 

rendelkezésemre bocsátotta, 

szakmai tanácsaival munkámat segítette. 


