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BEVEZETÉS 

Disszertáci6s munkám azzal a szándékkal készült, hogy :fel
tárjam Békés megye gy6gyszertári hál.6zatának fejlődésére 
vonatkoz6an azokat az adatokat és igazolt összefUggéseket, 
amelyek lehetővé teszik a kérdés sekrétü elemzését. 

l/ A disszertációs munka célja és jelentősége 

Munkám célja felkutatni és bemutatni Békés megye gy6gysze
részetének megjelenését, nyomon követni a gyógyszertári há
lózat kialakulásának és fejlődésének folyamatát az els6 
gyógyszertár alapitását61 a gy6gyszertárak 1950-ben bekövet
kezett állami tulajdonba vételéig. 

Mw:ikám során arra törekedtem, hegy elemezzem tárgyának vo
natkozásában azokat a tényezőket, melyek számbavételét szük
ségesnek látom ahhoz, hogy a vizsgált korszak sokrétU monda
nivalója a maga ·teljességében fel táruljon. 

Célom, a történeti és metodikai irányzatok követelményeinek 
szem előtt tartásával a korszak egységben való bemutatása. 

A feldolgozás tár&'Yául - a kutatási lehetőségeken túl -
azért választottam Békés megyét, mint közigazgatási egysé
get, mert e. gyógyszertári hálózat :fejlődésének :l:'elya.mata 
párhuzamosan vizsgálható a történelemtudomány egységesen 
tárgyalható korszakával. A részletek bizonyos szempontok 
alapján külBnbözóek, a korszak részleteiben tehát nem egy
séges, egészében véve, a lényeges sajátságait tekintve 
azonban egységesen tárgyalható. 

Történeti hátterét egymástól melll'.cy'iségileg elhatárolható 
egységek adják, minőségileg azonban maga a korszak egységes. 
II. József kora, a reformkor, vagy a kiegyezéssel kezdődő 
dualizmus kora, a fasizmus és a forraG.almak kora pl. törté
nelmi szempontból elkil:l.J)nitha~.-AEL maga -a k<!l:t"szak egyér
telmüen egységes, :Magyarország it!.egen füf;gőségben lév6nek 
tekinthető mindvégig. 
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TársadaJ.mi, gazdasági Mtterét tekintve a feudálka.pitaJ.iz
mus, kapitaJ..izmus, imperializmus kora mennyiségileg válto
zásokat eredményez, minőségét tekintve azonban maga a kor
szak egységesen a kapitalista termelési módra épiU., emely 
killönbözik mind a feudaJ..izmus, mind pedig a szec:i.alizmus 
korától, a.mely ezt megelőzi, illetve követni fogja. 

Ez a periódizáció azaktörténeti szempontból is helyesnek 
bizo:nyul. Az első gyógyszertár alapi tásának időpontja 
/1770/ egybeesik a "Uo:rmatiVU!ll generale in re Sanitatis" 
kibocsátásával és gyógyszerészet történetének egyik kersza.k
kezdő eseményével, amikor a dispensatórium és a régi tekin
télyek ideje már annyira lejárt, hogy akaratlanul is újitá
sokra kellett gondolni. /l/ Innen indul az a korszak, ahem1an 
a mai gyógyszerészet történetének kezdetét vesszük, amelyet 
az orvostörténeti gondolkodás a kémiai acyag változásain de
finiálható :felosztása a.lapján a szervetlen acyagok uralkodá
sával. ;jellemez. A klasszikus kémia fécykCllrát éli. Ettől szak
történeti szempontból élesen különül el az a :fejlődési sza
kasz, amelyet az I. ?/Ia.gyar Gyógyszerkönyv megjelenése indi t 
el, amely kisz0ritja az Osztrák Gy6gyszerkönyveket és ame
lyet a szerves preparativ kémia uraJ.kodása jellemez /2/. 
A szaktörténet ezen :felül a szakaszsajátságok egész sorát 
emliti meg, de az egész korszak minőségét tekintve egysége
sen értékelhető. Az adott politikai, társadalmi, gazdasági 
viszonyok mellett a gyógyszerészet nem élhet maradéktaJ.e.nul 
a tudományos :fejlődés kinál.ta lehetőségekkel. 

A gyógyszerészet kapitalista :fejlődése végigvonul az egész 
korszakon. A gyógyszertári hál6zat fejlődését, a gyógyszer
ellátás a.lalrulását, stb. t a fizetőképes laklllsság szi.!kségle
tei határozzák meg, a gyógyszertáraknak nem a.:o:nyira az e
gészségügs'"i intézmény jellege dominál, mint inkább a keres
kedelmi jellege az egész korszakon beltU. 

A té:maválasz·tásnál jelentős köriU.mény • hogy az els6 nyil vá
nos gyógyszertár alapi t<i~~~1.l:!~kezdó~~~e;Lj3ékés megye tör
ténetének egy ujabb :fejezete„ ebbe:n az id6ben ér véget a 
török hódoltságot követő telepitézi időszek utolsó periódusa. 



Békés megye fejlődése felgyorsulhat. A gyógyszertári háló

zat fejlődése a teleptilések fejlődésével párhuzamosan vizs

gál.ha.tó, igy a korszak objektiv hü.ségti ábrázolásával - ~ 
vél.em - helytörténeti szem.pontból is jel.entős eredmények

hez juthatunk. 

A tálaa feldolgozását 41.alektikus meggonflolásból a korelóz

mények rövid atttekintésével kezdem, mivel a korfest6 voná
sok kizáról.agos i'elso:rakoztatása nem vezethet a történeti 

valóság hiteles megismeréséhez. Ezt követően a. korfestő vo
násokat próbálom. összegezni a köztörténet és a közegészség

il.gy vonatkozásában, mivel e. lényeg megragadása a sajátos 

"ktil<:sni:lstt vonásokkal, az előzményekkel és k6vetkezm.ényekkel 
való egybevetéssel érhető el /3/. 

Az első vizsgálódási kör a gyógyszertári hálózat kialakulá
sának, fejlődésének i'<>1yam.atát foglalja magában, ahol a 

statisztikai adatok és a vizsgálat eredményeit próbálom ér

tékelni a társadalllli, történelmi törvényeknek e. fejlődés 
törvényszerü.ségeive1 való összehangolása ntján. Hangsdlyo

zottan kivánok foglalkozni a gyógyszertári hálózat fejlő
dését alapvetően meghatározó, mindenkor jelen1évó gazdasá

gi és társadalmi tényezők alakulásával. A gyógyszertári há

lózat tertileti eloszlása, el.helyezésének helyrajzi vizsgá

lata, :fe~l6'désének általam k:IJnutatott szakaszai, mint gaz
dasági és társadalmi :filggvények képezik egyiittesen az el
ső Vizsgálódási kör tárgyát. 

Ezt k6vetóen az urbanizáció :magasabb fokán ál.l.ó te1epüJ.ések 

gyógyszertára.inak történetével foglalkozom, különijs tekin• 

tettei a joge.dományozások rendszerére és annak következmé
nyeire. A továbbiakban a gyógyszertárak szakmai mWcödését 

· ---··és g6gsze:rell.át4--t~en;vaégét-..ld..vánom bemutatni. 
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3/ A disszertációs munka módszere 

A téma jellegénél fogV"a megköveteli, hogy a történelemtu
domány és a szervezéstudomány módszereit alkal.ma.zzam. 

A történelem sokszinU 'Világában helyet foglal.ó teri.ll.et meg
közeli té se csak úgy er~dményes, ha a meghatárezó tényezó'
ke·li, a :fejlődés ki.Usó és belsó hajtóeróit, irányát, lehet
séges perspektiváit stb. nem szükitem le, a kutatás terü
letét a hagyományosnál szélesebbre terjesztem ki. A ható
tényezők 'Vizsgálata során ezért módszeresen a.zekat a té
nyezőket próbáltam kiválasztani, amelyek meglátásail:n alap
ján a legeredményesebbnek bizonyultak a gyógyszertári há
lózat fejlődésének magyarázatában, ugyanakkor konkrétan 
is jelentkeztek. 
A konkrétumig való lebontást és az együvé tartozó jelensé
gek együttes tárgyalását, komplex szemléltetését tettem 
módszerem lényegévé. A legcélravezetőbbnek bizonyult olyan 
logikai bázisra épite1U., amely egyrészt az analizis segit
ségével konkrét történeti szituációk megismeréséhez vezet, 
másrészt a szintézis lehet6ségének biztesitásával. elvezet 
az által.án0s érvényU jelenségek :felé. A konkrét ábrázolás 
magában :foglal.ja a szükséges adatokat és feltárja a tények 
közötti szerves összefüggéseket. A történelem adott kor
szakainak lényegét a módszer segitségével oly módon kivá
nem érzékletessé és elemzetté telll'J.i, hegy a magasabb szin
til általánesitásek bázisává váljon. Az egységes szempontok 
al.ka.lmazása az eredmények össze:foglalása, regisztrálása a 
szervezéstudomány módszereit al.kalmazva érvényesül. 

Munkám 'Vizsgálódási területén belül nem tartal.mazza az 
összes gyógyszertár részletes történeti :feldolgozását. 
Az egyedi modellek megismerését, felépitését legfontosabb 

j___ __ __ _::~~~~~~::::::~ 1:;~:~:~~!l::;:~:;á:e: !:::~:!. 
1 szerves részeit képezik a feldolgozásnak. 
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A korabeli megyehatárek figyelembevételével történő fel
d11>lgeZJ:is azért vált szükségessé.• mert :Békés megye jelen
legi területe a vizsgált korszakot követően ala:k'..U.t ki. 
A mai értelemben vett megye területén vizsgált folyamat 
a szomszédoE megyékb5l átcsoportositott területek beve• 
násával, a fejlődési folyamat okozati összefiiggéseit el
torzitaná - vizsgálataim alapján - a szomszédos megyék
nek a jelzett kersza.kban eltérő fejlődése miatt. 

A függelék a feldolgozásban nem szereplő, ugyanakkor em
li tésre méltó adatekat tartalmazza. 
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1/ A;z egészségüg;y és ezen 'beliil. a g:yów;szerészet :fejlődése 

1770-ig, különös tekintettel Békés me&é:re 

Iékés megye lakossága a török hód.el tság idl!je alatt csaknem 

teljesen kipusztult. A szatmári békekötés után /1711/ t9bb 

lllint 50 éven át telepitették a. megye területére a. tótekat, 

németeket 1 románeka:t, sőt néha. még a magyarokat is. Az új 

telepiil.ések általában a Ktirt:lsök mentén az átkelőknél, gáz

l6kr4il jöttek létre. A lakosság nagy:t'észe mezőgazdasági 

cselédség volt, különbözött nemcsak nyel'VWc, de szokásaik, 

kulturájuk is, emiatt nem keveredtek. A terület fo'ld:t'ajzi 

ado·ctsága:t, a Körösök szennyezett Vize, a :ressz la.kásvisz0-

nyek, stb. miatt járványok tizedelték a lakosságot. 

A törb"k hódeltságet megelőző évszázadokból kevés egászségü

gyi vonatkozású adat maradt fenn. Feltehetően bencések gyó

gyi-t:ettak a XI-XII. században létesiil. t gerlai, gyulai és 

tőkomonostori egyházakban a sz0mszédos Csanád megyei ispotály

hez hasonlóan, melynek tevékenységéről iráses adatok tanus

ltednak /4/. Békés megye elséí, iráses dokumentumokkal is alá

támasztható gyógyitó intézménye a "gyulai ispotály" vtitlt, 

amelyben az 1409-ben letelepitett "Szigerú ferences rendű 

szerzetesek" gy6gyitettak. Az ispotály kelGtkezésének idő

pontja 1410-14.35· közötti időre tehető, a :ferencesek "J30J.

d0gságos Szüz" tiszteletére emelt kelesterhez társult, kór

ház és menedékház is volt egyben. Fenntartásához a gyulai 

uradalom évi 4 sertéssel, 4 köböl búzával, szabad őrlés 

biz~esitásával járult h@zzá, a megye pedig lehetővé tette, 

hee;r jövedelemforrásokkal rendelkezzék, saját téglaverője 

és jebbágytelke volt. A protestantizmus terjedésével az 

ispotályt kivették a katolikus egyház hatásköréből és Vi-

lági képV:i.selőre bizták. Gyula várának eleste után /1566/ 

az ispotály megszünt /5/. 
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A g;yu.lai uradalom 1525-1528-ig vezetett számadásköuyvéből 
megállapitható, hogy az uradalomnak háziorvosa és házi
gyógyszertára volt. A szá.madáskön;yvten szerepelnek az el
készitett gyógyszerek számlái /6/. 

Egy 1529. január 21. keltezésü okirat arra enged következ
tetni, hogy a gyulai várban tartottak fenn egy szekérpati
kát a katonaság ellátására. Feltehetően egy János nevü 
borbély látta el az egészségügyi teendőke·t. A várnagy leve
le, melyet feletteséhez intézett. a készlet egyszerűségére 
és hiányosságok:í:'a utal. A várnae;y kéri, hogy küld;jenek a 
magyaroknál igénytelenebb cseh-morva eyalogosoka·t; a várba, 
mert azok nem kérnek altatóul külön bort /schlaftrunk/ 
"ami most igen drá3a•• 171• 
Gyula várcmak eleste után a török korban csak fürdők épül
tek Békés megyében. le Gyulán, Békésen, szarvason talált 
fürdők nem annyira egészsée;ügyi, mint inkább vallási cél
ból létesültelt. 

11 történelmi. Békés megye a X:VIII· századtól szerveződött 
ujjá, igy a Magyarország közegészségügyi fejlődésére ható 
tényezőket és azok helyi megnyilvánulásait elegendő a 
XVIII. századtól vizsgálnunk. 

A század utolsó harmadáig az ország közegészségügyi fejlő
désére a m.kir. Helytartótanács lá\Jrehozása gyakorolta a 
legnagyobb h>3tást. 

A Habsburg abszolutizmus :rendszerében a XVIII• század ele
jén szükségessé vált a közigazgatás megszervezése. Az ural
kodó ezzel kiépítette és fejlesztette hatalmi szervezetét, 
de a magyar uralkodó osztály hatalmi eszközévé is vált. 
A m.kir. Helytartótanácsot 1725-ban hivták létre. Müködé
se idején az egészségügyi intézkedések egész sorát hozta 
és hajtotta végre. Az egészségligyi feladatok megszervezé-
s n 6~ri~ '-j. '-' ~n 1'738--" ~D-il'a~a.„L..~"""'13--0,;~,,~4„Qt· '""v~t'- le' .... _ ·-- -------- ~--"",t.~ ""'~„ - i - i.r-.;;;1- .>...io--·-- •o,..Od • .u•"4v v v..,,.o..o .!.J..J.. v v " 

re, melynek legfontosabb feladata a járványók terjedésének 



megakadályozása volt. A Bize·ttság 1752-ben rendeli el. 
hei:;y a törvényhatóságok szervezzék meg a. megyei. illet-
ve szabad királyi 'Városokban a. :fizikus o:rdinátlusi /ma: 
:főorvosi/ állást. A :fizikus o:rdiná:riusok feladatai közé 
sorolja a gyógyszertárak időszakos ellenőrzését, a jár
vány és egyéb közegészségügyi feladatok ollátását. Elren
deli. hogy cl:iol nincs gyógyszertár, legaJ.ább a megyeszék
helyeken állitsana.k fel. A Helytartótanács magának tartot
ta :fenn 1748-·tól a gyógyszertári jeg a.d.on~zását~ 
1759•ben rer1delik el, hogy a, gyógyszerés:~ k!:Steles e. megyei 
or·v!lls előtt vizsgát tenni, mert csal{ ezu·~án váJ.:!.k teljes 
jogú gyógyszerésszé. 

A Helytartótanács adott utasitást a gyógyszer ársza.bvány 
kidolgozására és 1745-ben rendelte el a !í!orkos J.J. ál
tal 1742-ben megjelentetett árszabviány országos használa
tát /8/. 
A :fel tárt adatok alapján megállapi tható, hogy Békés megyé
ben az intézkedések végrel:'o.ajtását halogatták: a Helytartó
tc:ná,cs utasi tásaina.k érvényesitése erős megyei ell.enállás
bu Utközött. 
A 18. századi országos helyzetre jellemző, az orvos és be
tog, az orvos és nép, orvostudomány és oopi orveslás, 
gyarmatositó osztrák állam és elnyomett :magyar gyarmat 
szembenállása, igy az országos egészségiigyi kultúra meg
rekedt a 17. századi :fokon. Békés megyében, ahol a 16. 
éH 17. száza.dot fekokkal nem mérhető sötétség jelzi, a 18. 
si~zadi elmaradottság az á·tlagesnál is nagyobb mértékű. 

1713-ban létesilit a gyulai várban, vagy annak kö:rnyékén egy 
hndsereg tulajdenú katonai gyógyszertár• Alapit6ja 
dr.Ausfeld Kristóf katonaorvos v0lt, a.kit a Haditanács az 
1708. évi szegedi pestisjárvány idején, mint biztost kül

dött ki a járvány ·terjedésének megakadályozására. Megbiz
ták azzal is, hogy a Délalföld hadifontosságÚ helyein 

- - ----- - H rn„ _______ -· H k-a-tern1----glfÓe;yszertá:t'~--alapitsen+--

A gyógyszertárak Aradan, Szegeden és Gyulán létesültek. 



Az alapit6 ke:rai halála és a fer~"Blem teljes hiánya miatt a 

gyulai gy6gyszertú 1716. után megszUnt, még mielőtt a lakos

ság ellátását szelgálhatta volna /9/. 

A lakosság 1710. előtt az aradi gyógyszertál'l'a velt utalva, 

de a rossz közlekedés:!. viszonyok és a gyógyszeres kezeléstől 

való idegenkedés miatt ritkán keresték fel az ara.di gyógy

szertárat. Az 1738-1739-ig tartó pestisj~ány idején• pl. 

200 ferint értékű gyógyszert vásárelt a vármegye a gyógysze;:

tártól, a költséget a gyulai uradalom vezetője téritette 

meg /10/. 

Az első megyei sebészt 1728-ban alkalmazta a ttvá:rmegye köziin

sége". Ez a Kébb nevü k:l.rurgas. 25. forint fizeté.st kap0tt é

vente, de "iigyetlenUl viselte magát", :!.gy 17.33-ban el'b@esá

tották és Riber Jánost vilasz'i;etták meg helyette. Riber Já

nos 1738-ban vérhasban meghalt és igy a J3éesből küldött 

"ügyes chyrurt,'t:ts 11 Szaics Gásl?á:r foglalta el hivatalát. 1751-

ig ő velt a "vár.megye hivatalos chyrurgusa" /ll/. 

A pestisjárvány után /1738-39/ a HelytarttStanács álland6a.n 

napirenden tartetta Békés megyében a közegészségiigy ké:ra.é

sét. A megyegyiilési ;jegyzőkönyvekben rögzitett válaszok az 

egészségüg-yi viszenyekra és a megyei ellenállásra. utalnak. 

/12/ 
1749-ben rendes orvos és gyógyszertár nincs a megyében. Gyu

lán 3, Békésen és Csabán l-l kirurgus foglalkozik ha;jnyi

rássaJ., érvágással és sebgy6gyitással. 

1751-ben Berkes Istvánt évi 30 forint fizetéssel, 1753-ban 

Erneszt Károlyt évi 100 forint fizetéssel alkalmazzák me

gyei ki:ru:rgusnak. Utóbbinak fizetését később évi 200 fo

rintra emelték, majd 1754-ben lakást is épitettek számá

ra Gyulán. 
A 1752-ben kiadott :rendelkezések ellenére még 1763-ban 

sines szüksége Békés megyének képzett orvosra, aki a sze

gény ad6zó népet ingyen gyógyi taná, :n:e:rt van egy megyei 

sebész, aki "némileg az erveslásh$Z is ért". 
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1768-ban a Helytartótanács sÜl:'getésére azt válaszelják, hegy 
a rendes ~rvesi hivatal :t'elállitása felesleges tehertétel a 
megyére nJzve, a 15 év óta tartett sebész is nyemereg, szol
gálatait senki sem veszi igénybe a megyei tisztViselékön és 
néhány gazdagabb gyulai németen ki:viil. 

A megye nagyobb telepUlésein pl. Békésen 1760..ban, Szarvason 
1767-ben alkalmaznak városi borbélysebészeket /13/. 

Falusi bábákat talán a legelmaradottabb telepUléseken is ta
lálunk a XVI:tl. század közepétől. Fü.zesgyarmat<tn pl. 1750-ben 
már emlitenek egy Balláné nevü bábát /14/. 

Az adatekrél megállapitha.tó, hegy Békés megyében az egészség
ügyi ellátás 1770 előtt igen alacsony szinten állt• nem ju
t0tt túJ. a falusi /paraszti/ bába és b0rbély tevékenységé
nek szinvenalánál. 

2/ A vizsgált kerszají: közt8rténeti áttel:intése, a közegész
ségilgy és ezen belül a gyógyszerásze'.; :f'e;ilódése 
/1770-1950-ig/ 

A korszak mélyebb megértéséhez számet kell vetni a magyar 
nemzeti :l:'ejllidés kelet-európai sajátosságaival, azzal a tény
nyel, hegy a feudalizmus ezen a területen kétszáz-kétszáz
ötven évvel később bemlott fel, mint Myugat-Európában, hogy 
létrejött a második jobbágyság, hogy itt az ellenrefermáció 
nem csupán az abszelut monarchia megszilárditásában játszott 
szerepet. de a Habsburgok eszközeként Me.gyal:'$rszág, a Cseh
Morva területek, Lengyelország :részleges gyarmatesitásával 
is együtt járt és hegy a polgárosodásért vivott harc sem a 
burzsoázia. hanem a középnemesség vezetésével folyt és ma
ga a kapitalizálódás közismerten porosz úton, feudális ma
radványokkal terhelten ment végbe /15/. 

A:í.8~ század. első :l:'elébenmegerősl:ld.l:itt :feudális abszolutiz
mus a század 60-as éveitől felvilágosult szakaszába érkezett. 
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A Habsburg mlllnarchiába.n e :felvilág®sult p0litika teljei;; ki
bontak0zására II. József 1780-1790-ig tart6 egyeduralma i
dején - k(•rszaku:nk kezdeti szakaszában ..... kerillt sor •. ekkor 
tetőztek i:, m0narchia gazdasági-pali tikai cen~izáció:ra. 
irányuJ.6 törekvései. A feudális abszelutizmust a feudális 
álla.mfejlődés 0lyan szakaszának tekinthetjUk, a.melyben az 
u:ra.J.kodé re:fernijaiíral általában a feudalizmua:úak, szfikebb 
értelemben magának az abszelut kormányzásnak fenntartására, 
sőt további megerősitésére törekedett, szélesköril refe:rmja
ival azenban bizonyitja,. hegy az abszelut:l.1'1l!lusna.k még van
nak :fejlődési lehetőségei, képes alkalmazkedni bizen;res új 
:feltételekhez • .A re:fomigény csak viszenyla.g elmaradott or
szágokban alakulhatott ki, a társadalmi elmaradottság. a
mely kUlönösen a polgá:rság gyengeségében nyilvánult meg, ad
ta az állrunhatalom belső biztonságát, amellyel a re:formtevé
kenységet vállalni merte /16/. 

II. József rendszerének összeellllása után teljes erővel b@n• 
takoz0tt ki a jakebinus mezgalem. A mozgatom bukása után 
/1792/ Bécs hatalma átmenetileg megszilár<lult, majd az 
1820-as évektől kibontakozott a re:fommozga.J.om. A re:for.mke
ri politikai küzdelmek drámai crescend6ja az 1848-49-es 
:forradalom és szabadságharc volt. 

A váz0lt események mögött a :feudalizmus válsága, gazdaságpo
litikájának csődje húzódott meg. 

Az ország gazdasági kiaknázásának a török alól való felsza
badulás után csaknem teljes évszázadig a hódeltsági tel'Ule.
tek súlyos lemaradása vetett gátat .• Bécs elvárta, hegy a 
helyreállitás után az ország a monarchia többi tartománya 
mintájára részt vállaljon az állam anyagi-gazda.sági terhei
ben. Magyarország természeti adottságai és gazdasági beren
dezkedése miatt az udvari elképzelések elsőso~ban a mezőgaz
daság fejlődését igényelték volna • .A mezőgazdaság támogatá
sa Bécsnek elsórendü érdeke volt. llmiben Magyarország az 

----·--· - - --------- ~kös---t-ariooáll;-e"~--k-ápest-kül-ön:-M!;rányt·szenvedett. az 
1770-es évektől bevezetett vámpolitika volt, amely a mező
gazdaság :fejlesztését az ipar visszaszo:d.tása útján akarta 
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előrnezd.:l.tan:L. E!ll'.l,ek kBvetkezinényeit nem mérték. :fel kellőkép„ 

pen. lfem vették :figyelembe egyrészt. hegy a hely:reállitá.s el• 

lenére Magya.:rer<izá.g nem tudta behezni évszázados elmaradott

ságát• más:részt. h(;;gy gazdálkodása a kelet ... európai robotelta

tó gazdálkodás útját járja. l~em vették észre azt sem, hegy 

a kelet-elbai út kel·tette M.trá.nyek csökkentése csakis poJ..

gári erők, a várasek gazdasági :fejlesztésével indulhatott 

volna meg, mig az lil:rszág mezőgazdasági s@rba sül.lyesztése a 

menarchie, többi részével szemben mutatkozó )tlüönbségek :feko

zódásáhez vezetett. s csak az árútemelő nemesség-rendi el„ 

lená.llásának9 tehát éppen az udvari p!.>litika akadályozásának 

ado·tt ujabb tápet /17/. 
A nemesség sérelmeit, - ame1yeket magának az abszelutiz.mus

nak lényegéből adódóan :Bécs egyébként is táplált, hiszen a 

centralizáció a ta:r·tomány:i. rendi érdekek kárára ment végbe, 

a nemesség veszitett az államig~zgatásban betb"l.tött szere

péből. el kellett türnie az állam beavatkozását az addig 

magánjoginak elismert jobbágy-földesúri visze:eyba stb. 

- csak :fok@zta Bécs gazdaságpolitikája. 

A napóleoni háborúk okozta gazdasági :fellendülés et,,7 időre 

elkendőzte a problémákat. A nemességnek kedvezett, hogy a 

háború l\llagyarország te:rületét alig érintette, ugyanakkor 

többszörösére ugrott egyes mezőgazdasági te:rmékek ára, a 

ke:t>eskedelem :feJ.lendül t, f'o~zódott egyes iparágak termelé

se is. Iv'.!:ivel a háborús konj"Uktura mögött nem a megnövekedett 

temelés, hanem a. gyorsuló bankóprés á.llt, az átmeneti :fel

lendülésnek mértéktelenül megnőtt állama.dóság, pénzrontás, 

infláció és a nemesi sérelmek fellángolása lett az eredmé

nye /18/. 

1848-49-beu az ország óriási erőfeszitéseket tesz SJ1nak ér

dekében., hlilgy lerázza magáról a :feudális kötelékeket, rá

lépjen a polgári fejlődés útjára, forradalmi úton valósit

sa meg azt a programot, amelyet a reformkor haladó nemesi 

tábora nem sokkal korábban még békés eszl.:öz@Kkel óhajtott 

- 'lfi ~'!±'4_ /19/. 
~---
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A forradal0m, tragikus elbukása ellenére egy ú;i korszak nyi

tánya. Az 1848-as törvényekben fektették le a polg<Ú'i Ma
gyal.'Q:rszág alapjait. MagyarG:iNszág az EHl!emények kapcsán a ren

di monarchiából polgárt a.li:Gtmányes királysággá alakult át. 
Az 1848-as törvéll;)Tel: szentesitették a. jebbágyt'endszer eltör
lését és szaba.ditották meg a parasztokat az elviselhetetlen 
feudális terhektől, ezek vezették be a pl!llgá:ri igazságszol
gáltatást, szüntették meg a feudális érdekeket szolgáld tíri
székek milködését, stb. /29/. 

A magyar történelmi fejlődés szerencsétlensége, hogy a pol
gári forrada1om örökségével az önkényux-alom sáfárkodott. 
Az önkényura1om válla1- ,ta ugyan a 1.evert po.lg<Ú'i forradalom 
hagyatékából a kapitalista áta1akulás elomezditásá.nak fela
datát, de uzorosan társitutta., sót alárendelte a gazdasági 
és társadalmi fejlődés követelményeit saját hata1mi szem
pontjainak, mindenekelőtt a bindalo:m homogén, zárt egység
gé i'ormáláoána.k /21/. 

A szabadságharc bukását követő időszak gazdaságpolitikája 
két i'ő ;jellegzetességet mutat: egyfelől e.mi.alt elismerését, 
hogy a polgári forradaJ.om á1ta1 felszmnolt feudilis visze
nyok visszuá1litha:tatla.nti>kt másfelől azt a törekvést, hogy 
a gazdasági-társadalmi i'e;llődés útjának egyengetése a bir0-
da1om egységesitését is szolgálja /22/. 

A monarchia belső osztál.yerőviszenyait tekintve az 1867. 
évi Kiegyezést reális kompromisszumnak tekinthetjük: egy;f e-
161 fenntartotta a birodalom egységét és nagyhatalmi állá
sát, másfelől lehetővé tette ennek ko:rlátai ld)zött a belső 
önállósággal. rendelkező polgári á118lllszervezet kiépitését 
és a l:apita1ista fejlődés kedvezőbb feltételeinek létreho
zását /23/. 
A Kie{;yezés fenntartotta és konzerválta az abszolutizmus 
hatahli tényezőit; a dinasztiát, az udvarhü pGJ.gári és ka
tonai magasra.n.gú bürekráciát, a feudális eredetü nagybir-

······ tekeB -eaztál:y.t,--ugyeBakk.a;i:> e- l.!aba~!?'-eda.'lmat belső 

sze:rkezetében kétközpe:ntú polgári alkotmányos monarchiává 
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a.le.kitette. át, megtört éi;; kGrlát•k ki:izé sza:t'Ult a birodal
mat addig összeta.l'tó dinasztia abszelut uralma. Az állam• 
hatalom g;vakorlásána.k döntő ~szét a. polgári állam alapve
tő intézményei /a parlament és exmek megf eleló miniszter:t
ális kemány stb./ számá1L"E• biztosi tette. az utat a pelgm 
átalakulás :f'eJ.tétlenül sZű.kséges ;jegi és szervezeti intéz
kedései előtt /24/. 

A Kiegyezéssel zár.lló idiíszak közegészségüg:yj. :fejlődésére 
a már emlitett m.kir. Helytartóta.nács 11 az 1770.ben .megje
lent "Me1"l'!lativw:n gcnera.le in re Sani tatis" az első Magyar
országen él."ilényes útfegó egészség'J.gyi re:nde1kezés és a 
nagyszombati egyetem JJrvosi ka.rána.k megszervezése /1769/ 
gyakeNlta a legnagyobb hatást. 
A Helyta:rtótanács egészségilgyi biz0ttsága 1773~ban állapit
ja. meg a megyei :f'iz:Uru.sok fizetését. 1783-ba.n az egészségü
gyi feladatokat az egészségügyi Ugyosztály veszi át. Az 
egészségügyi Ugyesztály tovább szélesitette az egészségügyi 
igazgatás szervezetét. 1785-ben a megsrei fizikus erdináríu.s 
mellé járási kirul'gusek /sebészek/ alkalmazását /precessuá
lis cbyru:J:gus/ :ren\\l.elte e:l.. i786•ba.n az országos f'6ervesiy 
1802-ben az országes szelllorvosi. 1838-ba.n az @rszáges állat
orvosi hivatalokat álíitetta fel /25/. 

Változások következnek be a gyógyszert!IÚ'i jog ademányezásá
nak kérdésében is. 
1857-ben az 1851. év előtt engedélyezett gyógyszel!'táraka.t a 
hatóság u.gynevezett reál;jogd jeges:l.tvá.nynak iSl!lerte el, e
zek a. jegesi tváeyek !Sr8kéilhet6 és e1idegen:I. thetli maglintula;i• 
denná váltak. 

A Helyta:i:,tótanács jelentős nzerepet téil tött be a f;J;YÓf!:!SZer
tá:rak müködésének szabályez&.sa tertil.etén. A gyógyszertár 
felállitását 178.3-tól. az egészségiiQ! ügyosztály e:ngadékyaz
te„ Az erszáges főorvosi Hivatal :t·alálli;tásával. a gyógyszer
tárak eUenó:rzésének és :felíü.li tásának, valamint a külföldi 

~--------~--,-·---- -----~----------···-

gyÓ&yszeranya.gek behozatalának engedélyem1se és a :feladatell: 
megszervezése az országos főorvos. a pretemedikus feladat-
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ktlrébe tartozett. 
A Hel;r"'..artótaná.cs adett u.tasi tást 1779•ben az Új bécsi Ár• 
szabás használetá:ra.. A megyei fildkusnak a gyógyazertár
vizsgálatekró! az 1786„ban elrendelt időszakos egészségtt
f!;J"i ;jelentésben kellett beszfJJlel:nia. A ll'elytert6tanáes el„ 
lenőrizte a közalkalmazottak részére hitelezett gyógysze
rek :rendel vé:n:yei t és kifizetésüket a megyei ha:tóságoknál 
elrendel te. 
Ár.szabály módGs:i. tásGkt mérgező anyagok forgalewból való 
kivonása• stb. mind a Hel;y-ta.rtótaná.cs intézkedési körébe 
tartozott. 

A "Ner.mativum gene:rale" életbeléptetése után gyógyszertá
rat csak diplomás gyógyszerész vezethetett. E:n:nek egyik 

fő biztesit6ká.t abban látták. hogy gyógysze:rtá:rtulajdenes 
vagy p:r&vizor csal!: az lehetett, al!:it az "Orvos Tudományi 
Kar" e célból megviz.sgált. A gyógyszerésszé minősités ;jeg

k6rét 1771-ben kivették a tisztiervesek kezéből /26/. 

A na.gyszm:nbati egyetem átszervcz,se igen jelentős lépés 
volt a gyógyszerés:i:et :fejlődése szempentjából, az egyete
mi ~rógyszerészképz!Ss megvalós:Ltásával 'kap hatáHzott ala
pot az tlnálló magyar orvosi és g:yógys~e:részeti tudomány 
kialakulásának kö:i:"szaka /27/. A fejlődés i:rál:iyában hatott 
az 1809-benmegalaknJt Budapesti Gyógyszerész Testület, 
ame1y a gyógyszc:t'észek tudeimányes mUktsdésének egyik irányi
tó ;ja1 szervezője• az oktatás állandó f:tgyel.ő;je és ;javaslat
tevő szerve volt. 1811-ben létrejött az első magyar :nyelvü 
orvesi szakfolyóirat a.z Orvosi Tár,. 1841..,ben megindult a 
Magyar Orvosok és Tennészetvizsgálók Vánd.9rgyüléseinek so
:rezata. 1848-ban útjárn indult. majd megszililt az első ma
gya:r :n:yelvü gyógyszerészi folyó:b:'at a Gyógyszerészi Heti
lap. mel,S1862•től i'elyamatosan jelentettek meg, /28/. 

A fejlődés irányában hut a gyógyszerészet :nagyobb érdekvé
delmi szervezete az l8t7l-ben alakult Pest Budai Óbudai 
Gyógyszerész Segé:üe"~lkrl;ergáp:tiT-Erole Le i.r.r/29/. 
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Az önkényuralom nem kedvezett a közegészségügy fejlődésének. 
A gyógyszerészet területén is v:l.sszalépés tapasztalható pl. 
az a f0rrada.lmi. :megmozdulás is kál'baveszett, amellyel az 
1848-as szabadságba.re alatt lci.ad~rtt miniazteri rendelet a 
tisztiervesi gyógyszerellenőrzési rendszer sJ1;alanai hiáxcy-es
ságai t próbálta kildiazöbBlni /30/. 

Az osztrák-magyar mellal"ehia utolsó ~tiőszaka a :Kiegyezés u
tán vette kezdetét. Annak ellenére, hogy a!ll ers!llág a lendü
letesebb kapitalista fejlődés á:ramába kerü.lt, az Ausztriá
val kötött kompromisszum Ujból és ujból felvetette az or
szág teljes polgári átalakulását gátl6 belső tfs külső tá
nyezők kérdését. l\J.agyal'tilrszá.gnak a nemzetközi konfliktus
sal fenyegető európai rendben elfe&J.alt veszélyes pezició
ját. 
A tőkés :rendszer gazdasági, társadalmi és jogi feltételei 
kelet-európai mértékkel. mérve kellő időben, a 19. század 
derekán jöttek létre. A 1848•as polgári ferradalem azzal, 
hegy az a.grá.r-ken;:iuktura kibontakozása. előtt r~d~kálisa.n 
:felszámolta a. jobbágyrendszert, tág teret nyitott a tőkés
vállalkezás és a tőkebehatolás számára. megteremtette a. 
kon;Jukturális ciklusba '\l'aló gyers bekapcsolódás társadalmi, 
temelési• jogi feltételeit. a.z 1867. évi alkotmányos .kon
szolidáció pedig előroozditotta a külkereskedelmet és biz
tosi tékot :1yujtott a külföldi tőke-bei'ekhetéseknek. 

A 19. század 80-a.s éveire mégis ki:fejlődtek a rendszer egé
szére nézve azok a válságjelek• amelyek a nemzeti :fejlődés 
tevábbi útját meghatárezták. Azt:i!k a. nemzeti és társadalmi 
erők idézték elő, melyek szabad kifejlódéaét a dualista 
rendszer korlátozta, vagy visszafojtotta., s azok a súlyos 
nemzeti, szociális és politikai problémák, amelyeket 1848. 
nem oldott meg, 1867. félmegeldásokkal elodázott, s a ki
bontakozó kapitalizmus új kon:f'J.iktusekkal tetézett /31/. 

E téma kapcsán nem vállalkozhatunk azoknak a tényezőknek 
. .a--tel~l~.sár-a.~lyek--el-v~uttek-J.91.&„-ektóbe:rétg, 
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amilcor a háb•rú·t vesztett t ellentmondásokkal. teli. :felbem• 
16 el'Szágban megd.61 t a dnaJ :i zmws rendszere. Vá.zlat•san u
talhatunk csupán egyes okokra. A polgá:d. :f'\'lnadalem, a me
zőgazdaság model"l'lizál.ása a közlekedés és hitelszervezet ki
épülése csaknem egyidejiileg, s:&imultán és egymást er5sitve 
következtek be 9 de a kor a h6dit6 kapitalizmus kora volt, a 
szabad verse~, amely átgyurta, átrendezte a gazdaság Eis 
társadalom szerkezetát, a kor a ld.alalrul.6 imperializmus ko
ra vel t, amely új és új k>urfliktu.soklcal torhel.ve állSlldóan 
m6doaitetta a nemzetközi és pelsó e:rőviszocyokat. A mikro
strukturális társadalmit gazdasági, stb. ·változások a 19. 
század végtfre halmez6dta'k :f'el, va:Lságot idézve elő és össze„ 
omlással :t'enyegetv:e a ö.uali;Zll!Us :rendszerét„ A válságban a 
tőkés gazdasági nUvel::edéa .:t'elgyoraulásának társadalmi követ
kezmécyei is aze:re;pet ;Játszottak. 
A dualilZl'áUS első ner;yedszázadában előrehaladt a társadalom 
polgári átrétegződése, megerlístldött a. lllodern burzs0ázia. 
megszUletett az ipari munkásosztály. A polgá:t"Oaodás folyama

ta az ország tulcyomó részére kiterjedt "Valamennyi li'tsztilyt, 
réteget érintette, az átrétegződés nagy szociális és regie-
11.ális el tolódáseka:t e:redményezett, űj ellentéteket érlelt. 
Striikturális át!!:'4tegzódés következett be, mind az uralkodó 
nemességen• mind az egyk0ti p13.l'asztság0n beliil, l:iemosak a 

nemesség és a parasztság jof). és gazdasági státusza vál tezett 
meg, ha.nem a rétega:rányek is mó<losul tak. Megindult egy szo
ciális mobilitási folyamat, amelynek gytlke:rei a nemességen 
beli.il a szabadságharcot megelőző időkig visszanyu.J.tak, a 
feudális tulá;Jdenának j6 részét él!! járadéka.inak zömét vesz
tett nemesség alacseeyabb sorba ai.illyedétie, illetve a nyo
merg6 jobbágyok kisparaszti sorba emelkedése„ 

A pe.lgár1&sedás kezdetén a tőkeviszecyekb6l sarjadt ellenté
tek, akárcsak herdezó :rétegeilc fejletlenek vo1 tak.t a feudá
lis atruktu:ra elhal.6) hacyatló el.eme:l,nek elégedetlenség4t 
pedit:;. egy-időre eli'eclték a gazdasági konju:k:tura és a polgá„ 

H~m ál-1.wiber@dezés :i e;ér.e:t.ea J ebető.s_é@:L._.Az_187.3 ... as gazda.
sági válság, az állmnháztartás k:rómkus pénzügyi bajai, 



- 18 -

majd a gab<Jns.értékesitési válság tudatesitotta az okezati 
összefüggést a t:radic:Lonáljs társa.dalemelemek ha.:oyatlása és 

a tőkés szabad.verseny térhóditása között /32/. 

A V!Zsgilt korszak utelsó 6vtizedeit a :!ret V'ilág'bábo:rú és kö
zöttük a !l!anácaköztársaság. az e1len:fonada3mi rendszer ese
ményei je1lemzik• val.asd.nt a népi demekrat:ikus magyar állam 
születése a II. Világhábo:rút követően. 
A nemzeti. :f'ejl6dés szempentjából. a tr:J.anom békeldStés /1920/ 

megha.tá:rozó szerepet játszik. A trianoni békekötés után a 

:fejlődés megtorpan, sajnálatos módon akkor szUnlk meg Magyar

országnak Ausztriával. való évszáza.d•s o~ttlflése, amikor te
rületének mintegy kétha.ma.dát elvesztette. A :felszabadulás 
elyan. helyzErtben találja az országoi:, hogy a korszakzáró é

veknek elsós0rban a helyreállitást kell szelgál.niek. 

A kiegyezést követő időszakot a közegészsé~ kiépülése, az 
egészségtl.gyi viszenyek javuJ.ása jellemzi. Ake:r alaptendenciá• 
ja a polgárosodás és a civilizáció, ez a lak•sság életkö1"ül
:ményei t is :megváltoztatja. Az ármentesitések, a bal.vizek le
vezetése, a t'ásitás•k terjedése. a k6telez6 védioltásek ki
széleaitése, a táplálkozásban bek6vetkezett javulás, stb„ 
kedvez az egészaégtl.gyi Viszonyok al.a.kulásána.k /33/. 
Az egészségü.gy országos szintü irányitására. 1868-ban hozták 
létra az Országos Kt:lzegészségü.gyi !ra.nácsot, de a közegészség
ügyi viszonyok átfogó szabályozására csak 1876-ban ke:r!ilt 
sor. Az 1876. X:tV. tc. nemzetközi ír.l.szoeyla.tban is jelent6s 
alke·tás volt, egységbe foglalta az egészs.lgiigy kül6nbözó á

gait és megha.tá:rozta az állam, a ti5:t'Vtb1yhatóságok és a köz
ségek teendőit e téren /34/. E ke:rszak ír.l.vmállya a hatósági 
ervesi intézmény kiterjesztése a falvak kisebb nagyobb kö
rére; az 1876-ba.n bevezetett els5 és az 1887-ben k6telezó-
vé tett kétszeri himlő elleni oltás, stb. /35/. 
Igazi javulás a kórházi ellátásban és a legpusztitóbb jár
ványok leküzdésébenmutatkezett, a 19. század végére eltil:n-

. rn"i:ek-~EPUSZLitJ jál'9án;yok. k·köze~égllgynek a méltár.y
list érdemJ.ó eredmények :mellett két súlyos passzivája. velt: 
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a tüdőbaj és a csecsemőhalandóság. Az egészsé~ szerve
zet, az ervosek és a kórházak száma és az el:'ViJs'j;udemány ;le• 
lentősen :t'e;Jlődl:itt. Az 1913.,,ban mükl:idő 427 kÓrház 887&..a a 
dualizmus korában épttlt ujjá, a két világb.á'b.rú ktizött ro
hmosa:n v:isszaszeruJ. ta.k a . .fertőző beteg$égek, s főleg nem 
vel tak halálos kimenetelüekjt Az orvosi keze1éi:i és a kórhá
zi ápolás kiterjedése révén 1921 ... 'benlllár !:)6 orves ;jut&tt 
100 ezer lak&.sra, ez a szám a 30.,.as évekre megduplázódett. 
lifé!!l:Ueg terjedt a m&dern tál:'sa.dall!lmbiztosi tis, 1927-ben 
1étrej8tt e,z Országos !l:'ársa.dalti1mbiztositó lntézet a régi 
.Állami 11!un'k'ásbiztesi tó ru.vatal ból /36/. 

Az egészségUgyi v:ism11nyek általános mutatói mög8tt az<1nban 
rendkivüli egye:nlőtlenségek luí.zódtak meg, a v~sok fejlei
dése mellett, a falvak i'ejl6dése ugyszól.vánmegekedt. 

A f.YÓgysze:riszet fejlődése szempontjából jelentős változá
sok szfilettek. 

A gyógysze:i.'észképzásben az 1892-ben megjelent szabályozó 
rendelet, az 1914, 1940, l949•es oktatási re.i'cn:oniek, tovább
képzés vonatkozásában az l924•ben a1akult ~ar Gyógysze
:risztud®mányi Tá:t'saság és az l942•ben :felál:titott Gyógysze
résztevábbképzés Közp•:n1ti :J3izottsá{i';a hoztak változást /37, 
38/. 

Az öt>.álló eyógyszerészi tudernány kialakulásának a korszaka 
a magyar Gyógyszerkönyvek megjelenésével teljesedett be. 
A 20. százudban valósult :meg a gyógyszerészi tudemány0k 

szakosodásának a korszaka. 
19@7-ben az Egyetemi Gyógyszertár, 1914-.ben a. Gyógy:növény 
és Drogismeret Intézet, 1935•ben a Gyógyszerészeti Intézet 
létesitésé:re kari.üt sor. 
Létrejön11ek a tudományos TársaságQk is, 1922..;.oen ~ön lét
re a Gyógyszerészet Barátainak Köre, amely 1924-től Magyar 
Gyógysze:résztudemányi Társaság néven '1 tovább ás amely 

HJ.925-lle:n megjelentelia~ fey:ógy.sz_e.rá.s.z:tudGmánYi Tá:!:-
saság Értesitőjét /39/. 
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A g;;yógyszerellenórzés tel'Uletén az 1925•ben feláJJitett Or
szágos Közegészségügyi Intézet ellenőrzési csoportja hezett 
vál tozásekat. BevezetttSk a. specialitások tBrzskföiyvezését 
és ellenőrztSsét, a. gyógyszertárak rendszeres vizsgál.a.tát 
1927-tél végezték szakfelügye16 gyógyszerészek /40/ •. 

A gyógyszerellátó hálózat a gyógyszertárak épitése, beren
dezése és felszerelése szempontjából nem fejlódBtt lénye- . 
gesen, az erre vonatkozó 1876. XIV. tc. 124. paragra.:f'usá
nak végrehajtását szabályozó rendelet kiadására csak 1934-
ben kerillt sor, gyakorlati érvényrejutását a háború a.kadá
lyezta meg /41/• 

Azl876. :UV. ·t;o. hatására fej1ódik az intézeti g;;yógyszer
ellátás, 1885•ben létesült az első intézeti gyóg;;yszertár 
a Fóvál'Glsi István kórházban; l945•ig Baszesen 18 intézeti 
~ógyszertárat létesitettek /42/ 

A gyógyszeripar jelentős fejlődése 1907-ben az első gyógy
szeripari bázis megteremtésével veszi kezdetét. A gyógy
szeripar az 1926-ban bekBvetkezett stabilizáció után vá
lik exportképessé /43/. 

Az adatokból megállapitható, hegy a fejlődés a gyógyszeré
szet szinte valamennyi terUletét érintette. A legelhanya
gol ta.bb terillet talán a. gyógyszertári segéd.munkaerők el
méleti képzése volt, 1848-ig nem indultak laboránsképző 
tanfolyamok /44/. 

Mindezekből megál1a.pitható, hogy a vizsgált korszakban 
lényeges előrelépés tBrtént a közegészségügy és ezen be
lül a gyógyszerésze·t fejlődésében. 
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l./ I• Ernyei J.: Hivatalos gyógyszereink 1774-1904-ig 
Bp. 1905/2-15• old. 

2./ r. Grabarits !e-Szigetvári J;'.: :r;smertetést WeSchneiders 
Geschichte der Pharmaceutischen Ghe:mie: G.M. Bécs 
1972;292. old. Oormn.Hist. Artis. r,~ed. Bp. 1974/71-
72. old. 

3.; :r;. 

'+./ r. 

5.; :r;. 

6./ r. 

7.; :r;. 
8./ r. 

9·/ F• 

10·/ I.-

11./ I• 

12./ I• 

13.; r. 

14./ r. 
15•/ I• 

16./ I• 

Balázs György.né: Korkép kialakitása a történ.elem ok
tatásában. J;kadémiai Kiadó. BP• 1978/159· old. 
Dr. Karácsony J.: Békés vár.megye története. Gyula 
1896. :r;. K• 37• old. 
Dr. Karácsony J. s ,szent Ferenc rendjének története 
Magyarországon 1711-ig • .Bp. 1922-1924-ig/70• old. 
Dr· Veress E.: G;Yula város oklevéltára 1313-1800• 
Bp. 1938/116-121. old. 
i. m. Dr. Veress E• 6/146-147. old. 
Blázy A.: .!\ gyógyszerészet megjelenése és fejlódése 
Zala megyében /l?ll-1847/ Zalaegerszeg. 1974. zalai 
gyüjtemény. 1. sz. 7-9· old. · 
1713. aug. 5. 1?16 máj. 2o. kelt okiratok. Gyula. 
Városi lV!uzeum. 
Dr. Scherer F.: Gyula város története. Gyula. 
193a. r. köt. 288. old. 

L'Vk. 1884. x. köt. 46•4·8. 0111. 

i. m. Dr. Scherer F. lo/323. old. 

Dre Torda M. Béla főorvos: szarvas város történeté
nek egészségügyi vonatkozásai. D. 1973• aug. II· 
évf. 3/7/ sz. 5-6. old. 

Évk. 1888. XIV• köt. 56-60. old. 

Lukács J•I Történelem, filozófia, vallásosság. 
Tanulmányok. Gondolat kiadó Bp. 1979/339· old. 

ifj. Barta J.1 A nevezetes tollvonás. i\kadémiai ki
adó Bp. 1978. 67-73• old. 

17./ r. i. m. ifj. Barta J. 16/65. old. 



18./ I. 

19./ :r. 

20./ I. 

21./ I. 

22./ I. 

23./ I. 

24./ I. 

25./ I. 

26./ I. 

27./ I. 

28./ I. 

29./ I. 

JO./ I. 

Jl./ I. 
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Unger M.-szabolcs O.; Magyarország története. Gon
dolat Ki.adó. 3-ik kiadás. Bp. 1976/152-153. old. 

Magyarország története 1848-1890-ig. 6. I-II. köt. 
Akadémiai Ki.adó. Bp. 1979. I. köt. 17. old. 

i.m. m 19. I. köt. ~2-:3:3. old. 

i.m. m 19. I. köt. 525-526. old. 

i.m. M!l.' 19. I. köt. 463. eld. 

i.m. m 19. n. köt. 778-779. old. 

i.m. m 19. !!. köt. 777. eld. 

i.m. Blázy Á. a. 
Magyar Gyógyszerészet. Medicina.. Bp. 1968. Szerk. 
Dr.Kempler Kurt. Dr.Végh Antal: Magyar gyógysze-
részképzés. 39•41. old. 

i.m. ll'IGY 26. Dr.Zalai Ká:roly: A gyógyszerészeti tu
dományok mUvelése. 137• old. 

D. 1974• aug. III. évf. 2 /10/ sz. Dr.Rixer A.: 
A magyar :nyelvü gyógyszerészi szaksajtó kialakulá
sa. 147•153· old. 

A gyógyszerészet szocialista fejlődése /1950-1960/. 
Medicina. Bp. 1961. Dr.Kádár T.: Szervezeti élet a 
gyógyszerészet területein. 79-80. old. 

i.m. MGY 26. Dr.Bayer I.: Gyógyszerellenőrzés. 
79. old. 

Ma~orszá.g története. 1890-1918-ig. Főszerkesztő 
Hamk Péter 7. I. köt. Akadémiai Kiadó. :Bp. 1978. 
15. old. 

32./ I. i.m. M'? 31/30. old. 

33./ I. i.m. M!l.' 31/421. old. 

34./ I. i.m. M'? 19. II. kö·i:;. 1128. old. 

35./ I. i.m. M!l.' 31/422. old. 

36./ I. Magyarország története /1918-1919/ a • .Akadémiai 
Kiadó. Bp. Főszerkesztő: Ránki György. 804. old. 
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37 ./ I. i.m. MGY 26./ 42""4.3. &14. 

38./ I. i.m. MGY 26./52. Gld .• 

39./ I. i.m. MGY Dr.Zalai X. 27./l.38-147. old.. 

40./ I. i.m• MGY Dr.Bayer I. .3G•/79~so. old. 

41./ I. i.m. l\'íGY 26 •. DJ::o.Vidovszky Kálmáns A gyógyszerel
látó hálózat fejlesztése. 97. old. 

42./ I. 

4.3./ I. 

i.:m. Dr.Vidovszky K. 41./124. old. 

i.m. MGY 26. Dr.Zajta. Erik s Gy6gyszerkuta.tás, 
gyógyszergyártás és külkereskedelem. 72. old. 

i.m. lll!GY Dr.Végh A. 26./54. old. 
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I. A.qógyszertár.i hál.ózat kialakulásának és :fejlődésének 
v:izsdlata 

A gyógyszertárt hálózat kialakulásának és :fejlődésének 
vizsgála:ta során a gyógyszertári hálózat területi elesz,.. 
lásával, a gyógyszertárak településen belüli elhelyezésé
vel, a gyógyszertári hál.ózat :fejlődésének killönbözó sza
kaszaival és az összehasonlitás érdekében a szomszédos 
megyék gyógyszertárt hálózatának fejlődési szakaszaival 
:f&glalkOZGlll• 

Békés megye sajátos történelmi helyzetéből adódik, hCilgy 

a gyógyszertárak létesitésére abban az időszakban kerill
hetett sor, amikor az alapitott gyógyszertárak tulajdon~ 
viszonyaira általánosságban a polgári tulajdon±'erma volt 
jellemző. A hálózati :fejlődést ezért, mint a tulajdon±'er
mától :függetlent v.tzsgálom. 

l. A g;yógxszertárl hálózat :fejlődésének statisztikai 
vizsgálata 

l/a. A g.vógxszertári hálózat terjil.eti eloszlása 

A gyógyszertárt hálózat te:rlileti eloszlásának 
vizsgálata azokra a tényezőkre irányul, amelyek 
meghatározták, illetve lehetővé tették egy-egy 
gyógyszertár létesitését a települések viszony
latában. 

A Békés megyei gyógyszertárak létesitésének igé
nye, mint a vizsgál.atekból megál.lapi tható, szo
rosan összefüggött az adott te:rlilet gazdasági 
helyzetével, s ezen belül a.z árútermelés és érté
kesités szinvenaJ.á.val, a társadalmi és ennek ré-

__ ,_4 . "- , „ • o..,...,.i _„ '> .t:.t-.!:- .p,,...;11!?.!!.I:. L 1 ------- -- -- -- -- -- __ _.g_31„__az___eges·„seguóol' .... -_.,......,_,_~~ „....,.fh;rVe e a 

jegadomá:nyozá.s rendszerével és a 19. század máso
dik ~elétől egyes kiváló gyógyszerészek tevékeny
ségével is. 
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A eyóeyszertári hálózat kialakulásának gazdasági :feltételei 

Az 1. sz. ábra tanulmányozásakor kitü:nik, hogy Békés megye 
gyógyszertári hálózatának ter'tiJ.eti eloszlása a 19. század 
derekáig egyenlőtlen volt. Az 1855-ig alapitott gyógyszertá
rak az orosházi kivételével a megye Észak-Keleti részén, a 
:folyók mentén, vagy azok közelében lévő településeken 1éte
sül tek. 

Az 1. sz. ábra alapján a gyógyszertári hálózat terü1eti el
oszlása 1855-től egyenletesebbé válik. a hálózat Dél-nyuga
·~i irányban kiszélesedik. 

A helytörténeti adatok arra utalnak, hogy Békés megye vízraj
zi helyzetét és ennek :.függvényeként gazdasági és tár,sadalmi 
:.fejlődését a Körös-Beret·tyó :folyószakaszok é.llapota határoz
ta meg elsősorban a vizsgált korszakban. 

Az 1. sz. ábrán látható, szabálytalan medrekben kanyargó :fo
lyók miatt az 1855-ben megkezdett vízszabályozások előtt ál
landó áradások szi:nhelye volt Békés megye. Az árvizek lefutá
sa után alig maradt művelhető terület, holt ágak, :fokok, erek, 
:fattyumedrek táplál ·ták a mocsarakat, lápokat, zsombékokat, a 
megye Északkele·~:t része a Kissárréthez tartozott. 
A vizszabályozások előtt a megye ősi telepUlésein létesUltek 
a gyógyszertárak. A folyókhoz való közelség, a terraszos :f ek
vés a :földmüvelés és állattenyésztés lehetősége és a karaván
utak miatt az 1. sz. ábrán látható települések voltak Békés 
me0'Ye első mezővárosai, illetve mezővárosiasodó és egyben ősi 
telepü1ései. 

llmint az l. sz. ·táblázat adatai mutatják. ezeket a telep-ülé
seket vásárjoggal, illetve hetipiacok tartásának ;jogával ru
házták :fel. A gyógyszertárak alapítását a terü1e·t gazdasági 
:fellendülése előzte meg. A gazdasági :fel1endü1és azonban vi
szonylagos volt. A rossz közlekedési viszonyok, a müvelhető 

----'~--····-· ___ t(;)rüle_tekkevés száma révéJ1:f:'~~:J,.É gy_~llg(l ldnálat, az ár
·vizek, t-Uzvészek mia·tti rossz termések, az állatállományt 
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pusztitó gyakori vészek, a mocsaras Vidéken állandóan je
lenlévő maláx'ia~ a gyakran ismétlődő jál."Ványok /pestis. 
kolera, himlő/ és az ipari termékek előállitá.sában alkal
mazott kezdetleges munkaeszközök stb. a nagyobb arányú á
:rúcsere lehetőségét megbé:nitották. fejlettebb értelemben 
vett kereskedelem, jelentősebb gazdasági előrelépés nem 
alakulhatott ki a vizek szabályozása, a mocsarak kiszári
tása, feltöltése elő·tt. Orosháza helyzete el térő volt. 
Orosháza Békés megye legjelentősebb száraz, mocsaraktól 
mentes települése volt a 19. század közepéig, fejlődését 
a te1"Ü.letét átszelő karavánutak Viszonylag élénk kereske
delmi életének köszönhette. 

A megyei települések többségében a főké1rt mezőgazdasági 
árú.cserén alapuló piac és a helybeli céhek termékeit fel
mutató gyenge kinálat közönségét elsősorban a településen 
belüli, és ha az időjárás lehetővé tette a megyén belüli 
belső vándorlás teremtette meg. A települések gazdasági 
helyzetét a belső piacok nagysága határozta meg a 19. sz. 
közepéig. A megyeszékhely Gyula, a hajdani szabad királyi 
város előjogai elévültek a török hódoltság alatt, a vásár
tartás, és a heti piactartás jogát a megye többi települé
séhez hasonlóan ujra ki kellett vivnia. A települések har
ca az emlitett jogokért a 18. század elejétől az 1860-as 
évek végé:i.g tartott /45/. 

Az ipar gyengeségét az okozta, hogy a céhek müködése is 
megszakadt a török hódoltság ideje alatt, 1756-1848-ig 
szerv~ződtek ujra a céhek és élték utolsó virágzásukat 
Békés megyében /46/. 

A belső piacok nagysága és a megyeszékhely :f'u.ukciója miatt 
Gyula helyzete volt a legelőnyösebb a 19. sz. derekáig. 
Azt, hogy egy gyógyszertár létesítésének legfontosabb elő
feltétele az adott terület gazdasági fejlettsége, amely 
egyben biztosi téka is a gyógyszertár j övedel1nezóségének, 

-·-----H · ----- ---a--b'.1égyszeré:::z megélhetésének; bi-z(rn~tja .e,g 1770-ben 
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kényszerből létesi tett gyulai "Megvál tó"-hoz ciruzett gs·ógy
szertá:r vitatható létjogosultsága az alapitás idején. 
A Helytartótanács sü..rgetésé:re a "Megváltó" gyógyszertár kép
visel te a minclen vánnegyére nézve kötelező "legalább egy 
várme€,-yei g-3Ógysze1·tárat"• Gyulát 1770•ben a j&gállása és 
:funkciója tette mezővárossá, gazdaságilag :fejletlen volt. 
A :forgalom teljes hiánya miatt 1771-ben évi 40 ara?1y táJnoga
tást volt kénytelen megszavazni a vá1"lllegye az "Aradról Gyu
lára áttelepült :fiatal gyógyszerárusnak" - akt hiába kisérel
te meg, hegy "meg tudna-e i·tt élni" - hagy el ne távGzz0n 
tengődése szinhelye1'ől / 47 /. 
A vizsgálatok eredményei a.:FJ.'a utalnak, hogy a 19. század 
közepéig a gyógyszertári hálózat területi eloszlását a ked
vezőtlen :földrajzi helyzetből adódó, gazdasági- és társadal
mi elmaradottság, a rossz közlekedési viszonyok határozták 
meg. 
A gy6gysze:rtára.k lé tesi tésére a települések viszonyla"cában 
alig volt társadalmi igény, a g-;6gyszertá:ri há16zat kiépü
lésének :folyamata ezért le.ssú volt. 1770-1854-ig mindössze 
12yolc településen került sor g;yÓL:;-ysze:rtár erigálására. Ha 

Békés megye 3558,01 négyzetkilométer kiterjedésü területé
re vonatkoztatjuk ezt a számot• az l gyÓt;,'Yszertá:rra eső te
rület - az összes gyógyszertárakat véve alapu1, vagyis 9 
gyógyszertárat /Gyulán 2 gyóg;yszertár volt rná:r 1854-ben/ -
395,34 l'J7t /48/. 
A lakosság lélekszáma az 1847-es népszámlálás adatai alap
ján 155.056 volt. 1847-ben S syógyszertár volt a megye 8 
településén. 19.382 lakosra jutott l gyógyszertár /49/. 

A 'celepülések :f'ejlődsséhez nagyban hozzájárult a :foly6k sza
bályozása és a Körösök hajózhatóvá tétele. l\fövekedett a mü
velhető területek nagysága, az öntözéses gazdálkodás lehe
tővé tette a eazdálkodás szinvonalának emelését, a mocsarak 
kiszári·tá.sa és :f'el·töl tése után lehetőség :nyil t a telepiü.é
sek terjeszkedése előtt, megkezdődhetett az utak épitése, 

__ javu.1 tak a kfü:.lekedési YiszQnYok1 m?l;re!l;_<J, ~eskedeleru :fel
le11.dülését és az ipa.rtelepitések lehetőségét eredményezték. 
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1860-ban elkészült az élővizcsatorna Gyula-békési szakasza, 
amelyet az 1882-es árviz után kibővítettek és amely ma Gyu
la-Békéscsaba-Békésen átmenő belvizfőcsatorna. AZ élővizcsa

ternát friss viz és áru szállítására hasznáJ:tá.l!:. A gyógyszer
tári hálózat területi eloszlása szempontjából lényeges, hogy 
az élővizcsatorna lehetővé tette a zöldség-gyümölcstermesztés 
elterjedését a csatorna mentén. Megjelen·t;ek a bolgár· kerté
szek a 19. sz. végétől, 1936-ra 600 hektáron terültek el a 

bolgár kertészetek /50/• Gyulavári fejlődését és 1905-ben a 
gyógyszertár létesítését a kerl;észetek tették lehetővé. 

A Holt-Körösök mentén 1940-re 1400 hektáron folyt az öntözéses 
rizstermelés. Békés megyében ez a települések fejlődését e
redményezte. AZ áruszállítás szempontjából lényeges változá
sokat eredményeztek a viziutak. A Hármas-Körös torkolata fö
lött 1905-re készült el a bökényi vizlépcső, amely a torko
lattól Békésszentandrásig hajózhatóvá tette a Köröst. a Hár
mas-Körösön 1936-1942-ig épült a békésszentandrási vízlépcső, 
amely a Kettős-Körösön Békésig1 a Sebes-Körösön Körösladányig 
hajózást bizt;ositot;t. U6.)1anakkor épült fel a Hortobágy-Berety
tyó főcsatorna, melynek hasznosság~~ az 1940-1942-ben léte
sitett békési kikötő és gabonaház biztosította, 1950-ig nem 
tudták kellőképpen kihasználni ezt a főcsatornát /51/. 

A 2. sz. ábra adataiból megállapítható, hogy a 19. század 
második felétől kiszélesedik és egyenletesebbé válik a 
gyógyszertári hálózat területi eloszlása, Békés megye Dél
nyugati :részén és Észak-keleti szegle-t;ében is megjelennek a 
gyógyszertárak. Erre az időre esik a már vázolt vízszabályo
zások és viziutak épitésén kivül az uthálózat és vasutháló
zat kiépítése. Bzzel párhuzamosan fejlődik a kereskedelem, 
az ipar és a gyógyszertári hálózat, e fejlődésben a kapita
lista gazdálkodás minden jellemzője meg-figyelhető. 1854. 
tavaszán a tiszti főorvos még ugy jellemzi :E'üzesgyarmat, 
Szeghalom, Vésztő községeit, hogy: 

----H--"m'lcs·mr,;-sennT,--mr-a. gyogyszei'lf~-fenntartaná •• •" 
"ott a gyógyszerész meg nem élhetne". /52/ 
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Ugyanezen az ábrán :feltüntetett kavicsós országutak közül 

a Körös1.ad4-.zyt-Vésztőt és Okányt összekötő, valamint a Kö

rösladá:ny-Szeghalom-Füzesgya:rmat összeköttetést biztositó 

utak nyitottak Új lehetőségeket a :fejlődésben /53/. A köz

lekedés :forradalmasi.tása miatt a településvonz6 tényezők 

átala.1.rultak. Ennek első megri..yilvá:nv.lását az országút lefek

tetése után er;y évvel :figyelhetjük meg. A körösladányi 

gyógyszertárat 1855-ben az orszác.,"Ú.t kiépUlése után azonnal 

átköltöztették a nagyobb :forgalmat igé:rő Szeghalo:m:re,. 

A Tiszavidéki vasútvonal Szolnok-Arad állomásait összekötő 

szakasza 1859-ben épült fel, Békéscsaba már 1858 októberé

től állomással rendelkezett /54/. 
A vasútvo1lal egyes csomópontjai, Mezőberény. Békéscsaba és 

azok körzete jelentős fejlődésnek indultak. Gyoma :fejlődé-

se nem volt töretlen és ez észrevehető a gyógyszertár tele

pi téseknél is. Vasú.ti csomópont volt, de gazdasága nem fej

lődött kellőképpen. 1880-ban tértek át Gyomán a vizemeléses 

öntözésre. Az öntözés miatt a rétek. legelők hozama wegcsap

pa1ri; • és a i'őként állat·~e:nyésztéssel :foglalkozó lakosságot 

ez kedvezőt1Gnü1 érintette. Hikorra áttértek a rétek• lege

lők öntözésére, már nehezen tudták behozni a lemaradást /55/. 

A folyószabályozás és a vasúthálózat lehetővé tette a mező

gazdasát;i árutermelés és értékesités fokozódását, az eszköz

ellátottság és munl-;aerőellátottság kedvezőbb fel tételeit és 

a társadalmi stru.ktura fokozódó átrétegeződését, a kubik<>

sok és az ipari mu.."lkásság megjelenését a korábban :f'őként 

mezőgazdasági cselédségből álló lakosság körében. 

A központi fmik:ciók áttelepülnek más vár©sokba is. Békéscsa

ba mint közpo1i-ti :felcvésü város és mint vasúti csomópont a 

legnarrJobb UtemlJen fejlődő településsé válik. A :fejlődő te

lepülések mellett Gyula, a meg,-yeszékhely állomás hiányában 

belép a ha1:ryatló városok sorába. Korábban szer z et·t privi.

légiv.IJJai értelmüket vesztik, az Új elemek a kereskedők, 

:felvásárlók, a polgári életmódot igénylők, az ipari munkás-
----- - --------- -~- --- -- -

ság, stb. tömö:rUlése elke:cti.li a soriadásiiak ind.vJ.t megye-

székhelyet. 
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A kapitalimnus térhóditása megteremti a gazdasági- és tár

sadalmi élet Új konfliktusait. nagyobb arányú admini.sztrá

ciós hálózat kiépi·tése, nagyobb számú szabadfoglalkozású 

értelmiségi jelenléte válik szükségessé a fejlődő települé

seken. A régi tipusú vánnegyei tisztikar elveszti létjogo

suJ. tságát ott, eltol a fejlődés üteme ezt megköveteli. 

A gyógyszertári hál.ózat területi elosztását nagymértékben 

befo1yáse1ta a vasútvonal lefektetése után az is, hogy a he

gyekből a jobb országutak épitéséhez terméskövek szá11itásá

ra is lehetőség :nyílt. A fejlődést segítik elő az 1888-1895-

ig átadott új köves országutak is /56/. Ezek között a Mező

berériy-Köröstarcsa közötti országút gyakorolt hatást a háló

zat területi eloszlására. Köröstarcsán 1888-ban létesült 

e,jl'ógyszer·tár. 

1871-ben az Alföld-Fiumei vasútvonal Békés megyei szakaszának 

kiépitéséYel Orosltáza, Csorvás, Gyula jutott állomáshoz, Bé

késcsaba pedig a !ragyváradig kibővi tett va,súttal új kereske

delmi összeköttetéshez. Orosháza :f'ej16désnek indv.1 t • a gyógy

szertárak száma megsokszorczódott, Csor'lláson 188)-ban kibÓ·· 

vült a gyógyszertári hálózat egy gyógyszertár1ill., Gyula vá

rofl sorsán az 1871-ben lé tesi tett állomás máT nem sokat se

gi thetett. A vasútvonal közelében fejlődött Nagyszériás, Gádo

ros, Szentetornya, sorra jelentek meg ezeken a településeken 

a gyógyszertárak:. 

A gyógyszertári hálózat területi eloszlá.sá·l; tovább módosi

tstta az 1898-1926-ig kiépitett Alföldi Első Gazdasági Va-

sút • 1889-'•ől a Mezó'hegyesen lévő Íl11ami Ménesbirtok 

cukorrépa termeléssel is :t'oglalkozo·tt. Az esős időben járha

tatlan utak: sr:áll:i.tási nehézségeket okoztak e cv.korrépa szá.l

li tásában. Igy merült :fel a keskeny nyomtávú gazdasági vasút 

k •'•t"'' „, 1ep1 esere az igeny. 

A Gazdasági Vasút kié pi tése Békés megyének első:rend:ü érdeke 

volt, ;i.gy 1898-tól bekapcsolódott az AEGV hálózatába. Az 

1~02-l;en~pü.1.t sz0knsz_Yt)sztő és l3_c;il;:gs_g13[;1ba között Békéscsa

bát tette meg csomóponttá, miután személyforgalmat is lebo

nyoli to·tt nem kedvezett Békés fejlődésének. 
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Szá:r:nyvonalra került Orosháza, Szarvas is, további szakasz 
épült Tótkomlósig, ill. Békéssámsonig /57/. 

Békés megye helyzete a trianoni békekötés után válságosra 
:fo:rdul t, az erdélyi kereskedelem ú·tjától az aradi érdekelt
ségei től megfosztott megyeszékhely helyzete volt talán a 
leelcril;ikusabb, a vasúti csomópontot képező Békéscmbán ki
vül alig maradt a megyének :fejlődőképes települése. A &ógs
sze:rtári hálóza"c területi eloszlását ez kedvezőtlenül bef'o
lyásol'ca. 

Az a fejlődés, amelyoen a gyógyszertári hálózat területi el
oszlását, mint pozi·tive értékelhe·tő gazdasági előrelépés 
füge,"v-ényé ·t vizsgáltuk, csak ö:r.magában vizsgálva tilnik jelen
tősnek. Az Alföld, igy Békés mea-ye elmaradt a számottevő i
pari hag'Yományokkal rendelkező Duna-Tisza köze, Észak-nyu
gati Fel vidék, Du.nán·túl mögött. 

A 19. század végéig az önellátó háziipari tevékenység domi
nál'G• A 'cőkés :fejlődés következtében Békés megyében ipari 
területen főként a l1af;,"Y élő-munkaigényü könnyüipari ágaza
tok fejlődnek, amelyek főként kisüzemek létesitését teszik 
lehe"l;ővé, agrárterületen pedig az extenziv állattartásról, 
a gabonatermelésre áttérés jellemző, melynek során, és az 
ánnentesi tések nyomán felszabadult terüJ.e·t;ek segi tségével 
kialakul a ta_'l'J.yarendszer. A ·~an;varendszer településvonzó 
tényező hiányában eGyre jobban kiesik a gyógyszertár tele
pi tések vonalából, i&"Y a korszak vécén is fennálló arányta
lanságok eredőjévé válik. 
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A 3. sz. ábra Békés megye B7á:ri.pará:nak területi megoszlá
sát és ágazati felosztását tünteti fel, 195.0-ben. Az 1., 
2., 3. sz. ábrák együttes értékelése útjálimegállapithat6, 
hogy a gy6gyszertári hálózat terilleti megoszlása a korszak 
végére sem volt teljesen egyenletes. A hálózat a fontosabb 
közlekedési és kereskedelmi útvonalak mentén, döntően azok 
csomópontjait képező, el'lllélfogVa iparilag is fejlettebb 
települések irányában orientálódott. Békés megye középső 
részén a Békéscsaba-Békés-Gyoma-Szarvas alkotta négyszög
ben a kiterjedt ·tanyavilág kiesett a gyógyszertártelepi
tések vonalából. 

Megállapitást nyert, hogy Békés megye gazdasági fellendü
lése a 19. század második felétől is viszonylagos, e'Yakor
latilag megő:ri.zte a dualizmuskori agrárjellegét, ipara 
nem fejlődött. 
Ezt bizol'.iyitja a lakosság foglalkoztatottsága is, amely 
az 1944-ben történt i'elmérések alapján az alábbiak sze
rint alakult: 

Az összlakosság 63,4 %-a a mezőgazdaságban, 
15 %-a az iparban, 

dolgozott./58/ 

4 %-a a kereskedelemben, 
2 r-a a közlekedésben 

A gyógyszertári hálózat területi eloszlását az eddigi 
vizsgálatok alapján a gazdasági fejlődés igél'.tyei hatá
rozták meg. E kérdéscsoporton belill szükséges áttel~in
tést adni Békés megye egészségügyi helyzetéről, aJJJely 
következménye a gazdasáe;i- és társadalmi fejlődésnek és 
amely inspirálja végsősoron a gyógyszertári hálózat ki
alakulását. 



I„ sz. TÁBLÁZAT 

Békés meg.ye mezővárosai 1723..,1854-ig. Adatok a mezővárosok gazdasági és társadalmi helyzetére vonatk0zóan 
/1723-1824-:ig/ 

Békés Békéscsaba Gyema Gyula Körösladány Mezőberény flrosháza Szarvas 

1730. J,,,778• 1820. · 1723. 1800. 1802.Evangé„ 1818. 1723. 
Váqárj@g . 'Orves Céhek Vásárjeg Hetipiacjog likus F9r.imn. Cél;!.ek ____ ..... :Vásá:t'j9g; 
1787. 1790. 1829. 1731. 1840. 1818. 1823. 1777. 
Orvos Selyemgyár Orvos Pálinkaház ___ Q:i:"Y9J!! Orvt»s HetiPiacjoe: Céhek 

·----------~-------------------------------
1800„as é- 1810. 1830. 1756„ 1843„Gyógy- 1819.Heti- 1826. 1780.Gazda-
vek elején Hetipiacjog Vásárjog Céhek szertár piacjog. <h'vos sági· Intézet 
Heti:Piacjog Céhek 
1815. 1812.Gyógy- 1831.Gyógy- 1770„GyóQ„ 1830„GyóQ-
Céhek szertár szer-tár szertár. szertár 

Orvos 

1830„GyÓQ• 1790. 
szertár Orvos 

1823.Gyógy- 1817. 1848.Gyámol„ 18Go.-
szertár Céhek tak háza. Heti iac o 
1847.Közsé-I 1840. iso3.G;rógy- -
1d ltQ:rháiit 1 Vá$á:rjt1>g sze:rtár 

1848.G~mol- 1846. 
t~ háza. Kórház 

1851.Gyógy"' 
szertár 

Békés megye k5zsée:einek egészségügyi helyzete az 1934z:ben felvett.adatok a.la.pjáµ 

. Gyógy- . Q r -v o s .· B á b a EU.védő- Te;j- Sre>Ulő- Napközi-
!-!: e l y !!! i szer- K ó r h á .ra járá.- k8tsé ... ma- Jit:lzsi- ma- intézet kenyha 0tthen bölcsöde 

··-~-~----L----~--~-.t~:r ______ --·-··-··--····-···--··-··-···--·-·e -~i gic.:. •. gtli .. ld. ...... ll':Q ----· 

Békés 5 Békéscsaba 11 km 1 2 12 4 . 12 1 .1 - "' _ 

Békéssámson[ l Hódmezővásárhely 1 2 3 1 23 km-re - - - - „ - _ 

Békésszentahdrás 1 Békéscsaba 51 Km - l l 3 1 1 - - - . 
Csaba.csüd 1 kézi gyt,Békéscsaba 41 Km „ 1 - „ l - • - -
Doboz 1 G;yu.J.a 13 km - l 3 2 3 l - ... -

Mezőmegyer : ~·:aba Békéscsaba 5 km - - - - 2 - - "' - ·-
1 End:rQ'd ... --· L .... 2 .. _ .. __ B.é1tésc~aba 5.o. _ll:zn ____ -_ ___ JL~ ___ 3 ____ A-______ 5._._ . .l ______ _i_-__ .. -~~~·~----r ------------

Füzesparm@lt 1 Gyula 63 km - 3 2 2 8 - - „ - . . 
Gádoros 1 l Szentes 25 km - 1 1 - 3 - - - -

' Gerendás 1 l kézi g_vt.EéJ;:éscsaba 22 km - 1 - l - - - -
Csorvás 1 1 Békéscsaba 23 km - l 3 .. 2 2 l 1 . - -
G;;;~-----T----- 2- -B6ll:6~;;-40kru--1 - 2- ___ 6 ____ 2u - s i _ . _ _ 

Gyulavári 1 l Gyula 6 km - l - 1 l - „ ... -
Kéteg;yháza 1 1 Gyula 14 km - l l 2 1 - - - -
Konderos 2 Békéscsaba. 25 km - 1 2 2 2 l 1 l - _ ·-
Kö;:östarcsei 1 Békéscsaba 26 km „ l 2 3 3 - „ - - _ 
Körösladán.;t 1 Békéscsaba 36 km - 2 2 2 4 1 l - - . 
_Mezőberény i 3 Békéscsaba 19 km - 2 8 . 4 9 1 l - ... 

Na.g;yszénás 1 1 Békéscsaba 40 km - l 1 . 2 4 l - - -
Orosháza· 1 5 Békéscsaba 33 km l 3 20 9 7 1 l 1. -
H 1 
vcsöd 1 l Gyula 78 km - 2 2 3 4 - - - -

1 

Pusztaföldvár l Békéscsaba 32 km - l - - 4 - - „ -
Szarvas í 2 Békéscsaba 50 km l 3 13 6 13 1 l 1 - _ 

Sz~gha.14lm 2 ~~:c5~b~ 46 km 1 2 6 1 6 _ _ - - __ 

Szentetornya l Hódmezővásárhely- 1 2 1 1 6itm - .... - .,. - -

Tótkomlós 2 . Békéscsaba. 49 km - 1 4 1 4 · 1 „ - - · 
Ujkig;yós 1 Békéscsaba 13 km - · l 1 2 2 1 1 •. l 
Vésztéí' 2 Békéscsaba 35 km - 2 4 2 8 - -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ 



1 

1 

- 36 -

:!!_ ~ógyszertári hálózat k:Lalakulása az egészségügyi vi
szonyok függvényeként 

Társadalm:l.. és ennek részeként az egészségügy :fejlődéséről 
csak ott beszélhetünk, ahol már van bába, borbély, majd 
seborvos, végül orvos. Ez utóbbiak gyógyszerkészlete és 
gyógyszerkészítő tevékenysége állt a kor szinvonalán a 18. 
század végére. Az 1787-ben végzet;t felmérések alapján, a~ 
mikor G;yulán kivül nincs gyógyszertár Békés megyében, 
Bleischlag János csabai seborvos 173-:féle• Grineisen Jere
miás tiszántu.J.i kerületi orvos 119-:féle, Novák György ti
szániru:J.eni orvos 90-:féle anyagot tart a gyógyszertárában„ 
/59/ Az orvosok szívesen mentesitették magukat a gyógyszer
készítés alól, és ez az igény hozza létre az első gyógy
szertárakat, 

áz I• sz. táblázat adataiból megállapitható, hogy az 1770-
ben létesitett gyulai gyógyszertár ld.vételével a 19. szá
zad közepéig, amig pontosan felderithetö az orvos :megjele
nésének időpontja a települések viszonylatában - a Bach 
korszakra és a 20. századi egészségügyi helyzetre vonatko
zóan igen hiányos a megyei levéltár adattára - a gyógyszer
tárak létesítését minden esetben megelőzte a szakképzett 
orvos megjelenése a településen. Az I• sz. táblázat az 
1934-es felmérések eredményét is tartalmazza. Gyógyszertár 
csak ott van, ahol szakképzett orvos van.1 a gyógyszert.árak 
száma összefüggésbe hozható az orvosok számával. 

A gyógys~ertárral rendelkező települések számának lassu 
gyarapodása összef~gg azzal, hogy a társadalmi igény las
san :fejlődött a szakképzett orvos alkalmazására, a lassu 
gazdasági fejlődés miatt. Az orvos alkalmazásának anyagi 
okai voltak és a tu.dat:formál(;dás lassu.sága is akadályt je
lentett. 1787-ben csak Békésen, Békéscsabán, Gyulán és 
Szeghalmon. volt szakképzett orvos. 
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Igen el·terjedt Vllll.t még a 19. század első évtízedeiben az, 
hogy a községek na.gy:része borbélyokat, vagy sebo:rvesokat 
alkaJ.mazott, ezek :fizetését a község pénz·tá:rából biztosi
totta /60/. 
Az 1838-bó:L származó adatokból, amelyek Piizesgya:rmat hely
zetét világitják meg, általánosi tha;!;u;:i.1!:. Békés :megyében 7 
5-yógyszertár volt ekkor a megye 7 településén. A községek 

, 'b nagy resze en 
"A lakosság egészsée-,i állapotjára meeJ!:ivánható hi:vata
lok: Doctor-Ch:i.r1xr5"lls, Patikárius• valamint Barom or
vos is mrrl.;senek, hanem a Tekintetes Nemes V6.rmegye 
Processuális Tisz·tjei által pótol tatik :minden ebbeli 
l1ij6.1yn • 

Hog.y menl:Lyire nem volt igény a hiányok pótlására, bizo1zyi t
ja a füzesgyarmati jelentés további r-észe: 

"E&f időben 1808-tól i"ogva, mint Gf!Y 1820-ig voJ.. t már 
itt egy Borsós Bel'.1..imnin nevü chir1.:trgus J::>endes :fizetés
sel, de az olta. ez a Hivatal megszünt. /61/ 

Az első gyógysze:r"!;ár alapi tásának idején /1770/ a megyeszék
hely a legelőnyösebbnek te·~sző helyze·te ellenére gazdasági
lag és társadalmilag is fejJ.etlen volt és az egészségügyi 
ellátás ennek meg"J:'eleJ.ően igen alacsony szinten állt. Az e.1-
ső szal:Jcépzett orvost a kényszerből lé·tesi tett f!YÓgyszertá:r 
miat·t alkaJ.mazzák. A vármegye 1770-ben jelenti a Helytartó
'Ganácsnak, hogy Poshm.•dt János felállitotta a gyógyszertá
rát; GyvJ.án és ugyanakko1' jelenti, hoe;y alkalmazta a :Bécsben 
diplowát nye1·t Wizinger Ká:t:olyt rendes megyei orvosnak 300 
forint fi.zo(;óssel /62/. Eb'ből is látható• hogy a gyógyszer
tár létesítésének feltétele a szaJrb§:pzett Ol:'Vos jeJ.eruéte. 
1\ _, ' ' ' ,,. „ !.. ,,. • 'I "* ,,.'7 "1 1 '.., ~ t . ' ln ' d 

1'1.. gyog-yszer-car a:rus:t:tJaSl. .~oreoo aa.oo.o·t/ 1na:r a ()• szaza 

végén is, ho1;7 egyes gyógyszereket csak orvosi rendelvény
r·e lehetett elkészi te:ri.i és kiad..-.U, gyógyszertárnak ott vc;l t 
létjoe;osul tsága, ahol a i·endelvény f'elirására jogosult sze
mély, az o:rvos is j ele:n volt, csak ő bizt©si tha·tta a f!YÓgy-

.... , ~ ~,~---, , 't -· .szex,___Ua:r--.:tnrg~JUJ. . .uta.J.:C~---r~.sze .• 
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.A vármegye "processuali.s" ti.sztjeinek létszáma a 18. század 
végétől, a községek szakképzett orvosainak létszáma a 19. 
sz. 30-as éveitől :fokozatos emelkedést mutat. A gy6gyszertá
ri háJ.6zat terül.eti eloszlása ezért 1830-tól mutat lényege
sebb változásokat. 1830-31-ben 3 településen létesült gy6gy
szertár 2 év alatt, ezt megelőzően minden 10 évre esik e&'Y 
gy6gyszertár telepités. 
A szakképze·tt orvos0k számának növekedése az egészségügyi 
viszonyok javulását eredményezte és :fokozta az igényt ujabb 
gyógyszertárak létesitésére is. 
Békés megye viszonylatában a 19. sz. legnagyobb vivmánya a 
himlőoltás :felfedezése és a mocsarak kiszáritása volt az 
egészségügy :fejlődése szempontjából • .A himlő és a malária 
okozta a legtöbb veszélyt a kolerajárvány mellett, amely 
1831-1870-ig szinte ötéve!Jként megismétlődött. 
1802-ben Békés megye 

11áttallátvá11 az ol taln1azó tehén himlőnek megbecsülhe
tetle11 hasznát közönséges költségen elküldte megyei 
:főorvosát dr.Riegler Zsigmondot Pestre 11ezen oltás
nak megtanulása és eze11 tehénhimlő matériájá:nak el
hozatta.tása végett". /63/ 

1804-ben Gyula volt az a hely, ahol a 
"tehénhimlő letétetődjön"• 

A :főorvos kötelessége volt a továbbiakban az oltóanyagot a 
többi településre is eljuttatni, miután :felhasználásának 
:módját a 

"helységek chyru.rg'LlSával megbeszél ten. /64/ 
1849-bell már 3.444 személyt oltottak be 11.imlő ellen, minden 
oltás 

11valóságos :foganatu volt, :fattyu és semni eredetU" 
nem akadt. 
Dr.Te:rmássy Lajos, Riegler utóda 1812-1862-ig 36.732 gyerme
ket oltott be himlő ellen /65/. 
A vármegye orvosa.inak a legtöbb gondot a veszett kutyák el
szaporodása; a Körösökbe ömlő trágyalé és szenn:yviz okozta, 

-H~l> _?-Z~ _ _llogy_lBJ-6-ig ntmL'lLolí e~etlen_árMzL.kút sem és a 
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lakosság nagyi"észe még a 19. század közepén is a Körö.sök 
szennyezet·t vizét itta; sok volt a szabálytalanság a ha
lottak temetésénél is. 

A bábákat a megyei főorvos képezte ki, az első 11bábasági 
oskola" 1808-ban kezdőo.ött, 14 napig tartott az oktatás. 
/66/ 
A borbé1yok kontárkodásái'a a 19. század közepéig bőven a
kadt példa, eret vágtak, 1Jelső L.'Ú.:l'.'ákat alkalmaztak és gyógy
szereket árusitottak /67/. 

A 19. század elejétől a Helytartótanács :felszólitására in
gyen látta el a megyei orvos a szegény betegeket. A részük
re :felirt gyógyszereket a házipénz·!;árak téri tették meg. Az 
intézményes betegellátás szükségességének gondola:tá:t Vida 
Imre gyulai jószágkonnálJYZÓ ismerte fel először Békés me
e,7ében 1808-ban. Végrendeletében alapi tványt tett egy End

rődön épülő "ispotály" számára. Az "ispotály" vagy "sze
gényház" 1844-ben készUlt el /68/. 
l846-bru1 iJYilik meg a mee'Ye első magál'lkórháza Gyulán. 
A 19. század második felétől nagy fejlődésnek indul Békés 
megye az egészségügyi ellátás terén. 
A Vizszabályozások u·Gán egészségesebbé válik a terület. A 

kiegyezést követő időszakot az ország egészére nézve, a 
közegészségttgy .kiépülése jellemzi. Békés megyében is megfi
gyelhető ez a kiépülés. A korszak végén az 1932-1934-ig 
végzett felmérések alapján igen fejlett az egészségUgyi el
látás 1934-re /69/. l ml:"tWei főorvos. 5 járási főorvos van. 
8 a megyei városokban re:udszeresitett orvosi állások száma 
/Gyula, Békéscsaba/, 20 községet köteleztek községi orvos 
tartatására, összesen 30 községi orvos van a megye 20 köz-

, 'b sege en. 
Az oklevele;:: orvosok és sebészek száma 227, 267 bába, 36 
halottli:ém van Békés megyében, 5 kórház található l.815 
ággyal„ A társadalo:mbiztositás fejlettségét bizonyitja az 
1928-tól mUk:ödó OTI gyulai és csabai fiókja. 
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AZ egészségügyi ellátás ilyen szinvonala mellett 1934-ben 
Békés megye 27 településén 57 közforgalmu gyó;7szertár mü
kÖdött. Békés megye 3.558tOl km2 kiterjedését véve 6lapul 
62,42 km2 terület jutott 1934-ben 1 gyógyszertárra. a lakos
ság léleksz.ámára vo:c.atkozóan 1930-bél vannak pontos adatok, 
330.656 lakosra jutott 54 gyógyszertár, l gyói:,7szertárra 
6123,25 lakos jutott /70/• 

A gyógyszertári hálózat területi eloszlását befolyásoló 
eg-yéb tényezők vizsgálata 

A b7Ób"JSZertárak létesitésében a gazdasági- és társadalmi 
fejlődés igényei mellett a jogadományozás rendszere, a he
lyi és megyei szervek hozzáállása, a fö.ldesuri akarat bele
szólása, a jogadományozást eldöntő hatalom képviselőivel 
való kapcsolat is döntő szerepet játszott. 

A Helytartótanács az adatok alapján vitás kérdésekben 6 

"Földes Uraságnak" kedvezett és már a második megyei gyógy
szertár létesitése elctt figyelemmel volt arra, hogy 
szarvast• mint a telepités helyét csak akkor engedélyezze, 
ha "Gyulától messze lévén nem zavarja a gyulai gyógyszertár 
forgalmát". /71/ 
A jogadományozások sziikmarkusága, vagy b6kezüsége /pl. a 19. 
század végén Hyeronymi Károly miniszter elve a g,-yógyszertá
rak szaporitása volt / hatott a gyógyszertári hálózat terü
leti eloszlására. 

1l. gyógyszerészet eddigi vizsgálataink alapján passziv ténye
ző volt, amely követte a gazdasági, társadalmi, egészségügyi 
fejlődés alakulását a hálózattelepités kérdésében. ii. 19. sz. 
második felétől azonban a g:yógyszerészet nem volt egyértel
műen egészségi.igyi célu iparszerű kereskedelmi tevékenység, 
a gyógyszerészettel ettől az időtől kezdődően, mint aktiv 
--tBn;ye„ű vel is szánrolrrurill'.--l!:e11:» Hmel;rnairást tud gyakorolni 
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egy-egy település és az egészségügy fejlődésére, ujabb 

gyógyszertárak 1étesil;ésé:re és ezáltal a gyógyszertári 

hálózat terüJ.eti eloszlására. A visszahatás tanulmányo
zását, midőn egy-egy gyógyszertár, vagy inkább egy-egy 

kiemelkedő egyéniségü gyógyszerész az egészségügy fejlő
dését szolgálta, és a tőkebefektetéssel létesitett ki

sebb-nagyobb üzemeknek az iparosodás,ra gyakorolt hatá
sát, Kiss Ferenc körösladányi, majd szeghalmi gyógysze

rész, Vidovszky István békéssámsoni, Varságh Béla, Réthy 

Béla, dr,Südy Ernő békéscsabai gyógyszerészek tevékeny

ségében mérhetjük le. 
/Lásd: függelék/ 

A vizsgálatok alapján megállapitható, hogy a gyógyszertá

ri hálózat terüJ.eti eloszlását döntően az adott terüJ.et 

gazdasági helyzete határozta meg. Az árútermelés és érté

kesi tés szi11vonalána.k f'üggvé:nyeként szerepet játsz0tt a 

gyógyszertári hálózat terüJ.eti eloszlásában a társadalmi 
és ennek :részeként az egészségügyi helyzet alakulása is. 

A jogadományozás :rendszere és a 19. század második felé
t'ől egyes kiváló gyógyszerészek tevélcenysége is hatással 

volt a gyógyszertári há1ózat tertUeti eloszlására. 

1/b. A ~xógyszertárak telepüJ.ésen belüJ.i elhelyezésének 

vizsgálata 

A gyóg-yszertárak létesitésének legfontosabb kritéri
uma az eg-yes települések megf'elelő fejlettségi szin

vonaJ.a volt. A gyógyszer·táral: telepüJ.ésen belüJ.i el

helyezésének vizsgálatánál arra keresünk választ. 
hogy az adott fejlettségi szinten áll6 településeken 

be1üJ. mi határozta meg a gyógyszertárak elhelyezését 

_és ez milyen elhel;["~~si_ összk~:(l_!t:i:,13:1aki tását eredmé
nyezte a 20. század közepére. 
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II. sz. TÁBLÁZAT 

A Békés megyei gyógyszertári h<ál,ózat évtizede:nk:énti fejlődésének bemutatása l6tesitési év• hel;v, jegvi
szeny, elnievezés, elhelyezés, időszak, gyógyszertáraJ.apitások száma, és az időszak végén :fi&ml.illó gyógy-

' 13zertá:rak száma alapján /l77!J-l940/ 
~~~~-"-......,.~.~---

J•g- . llileg- 6 . Al.a• Időszak 
Idő/év H e l y : vi- E 1 n e v e z é s E 1 h e l y e z é s I. jea- ;~ak pitá• végén 

sze:ey · zés .sok fel1má116 
szá- gytá:ralit„ 
a szá na 

1770 G;vull.a R Megváltó .T~plom t:ér, majd l7BO 1 1 
•. 1 Vli\1'osház i.i„ 12, · ·. , . 

1803 Sza.\rvas R G;yers Szarvas 

1804 G a R Oreszlán tér 
.tilE!lj!;Slll• 

lSO 1$10 3 2 

l.812 Béklé1Jcsab111. R Aranysas 1820 4 ) 

182) Békiés R Fehér hattyú ,Piac tér~ majd 
1 Széchetcvi tér . 

1830 <>Nlsháza R Megváltó .tg ~;~a, majd 

1830 Me~őbe:i:ény R Isteni Gendviselés Nagy utca 4J•Piac tér 1830 7 6 
. · •majd Kossuth tér . 

1831 G Jma R Isteni Gondviselés l?!ae ti&;!'.', majd 1s$S-ig 1840 8 1 . -
Y9 · · •vasút u •• ~14. fil:Sk 

1843 Köxlösladány R Szenthársmság Naq u, .325• ma;ld i~egsz. 1850 9 8 
1 . . · •Vasut u •. 11. 185?• 

l.851 Gyt:jla R Szentháromság M~gyeház, ,majd 
• í · · •varmeruzehaz u.8-4. . 

1855 SzdrJ1alGm Sz Szenthár0m@áf? •Nag.y u... 1860 ll 9, __ 
1 • 

1861 TójkJ!lm16s S.z Szentlélek •FóY.t,ma;ld Uri u.284. 

1868 Vérlztéí Sz l\IIag.y:ar Koroxia •Nagy u. 354, -
1 ' ·-

1868 Béll:éSol:laba __ $z___ Szent :t@_i;y_á.Jl ___ ~-~ Utoa. J.l36J., . ____ _ 

:t.B.70... ~~l~és_ . . . . ... H - s~_ - - _'I_<:t,:J:~"t"l:i- _{),()J'ldY~1'!.~1~s ·YlliF1?t __ ,~t.ci13.,_.. . .• . .. . ... · ..... · 1870 15 1.3 -
11?12 __ :E'.9rtisl13,diáJl:v Sz Kili<ró •F5t~r:nii:i:id Váaíit ü; . .. . . 0 

. -

1 "7.J F"'"' . t S R. , Na.gy u, majd --
o •upesgyarma z emeny 'Fóter lOZJ. 

l.873 sztrvas Sz Remény •]'óút,ma;id K0.ssuth u. .• -~~·I 
1874 Öc1söd Sz 1i!a,n·"ar I\:irály klh<l:lspal't u, ·-·i i """ · . •Piac tér 425. 

1876 Oriosháza Sz Fehér Kigyó •i:!!;-t;ti~ 6. . ·-

1876 E:ridrőd Sz Megváltó o P~ac tér, majd · · -
1 Pi tkés u. 794. 

1879 Béfkésszentandrás Sz Megváltó ·~~:~t~6~ ~92~ajd 1880 22 20 

1883 G9deros /Bá:rrJ:al va/ Sz Őrangyal "Főút ,Templom u.18. 
883 CElorvás Sz Isteni Gondviselés "l?iac t.ér 124. 

1885 B~késcsaba Sz 
1888 G;iiula Sz 

1888 Kijröstarcsa 
1888 
leSs K~lt;egyháza 

1889 lkíkés 

Sz 
§.z 
Sz 

Sz 
Sz 
Sz 

1894 Oí>osháza Sz 

•Kossuth L. u.372. 

e Temnlom u. 1 

1 Vasút u. 21. 
@FQ: utca 

l\1a12::var Királ 11 })Tav:yszénási sor 
Isteni Gondviselés w Magy u. 16. 

1895 _&~késcsaba Sz A:i:"a.n;y:kereszt 11' Szarvasi u. 1~494. 
1896 Tótkomlós Sz Szent István "'Csabai ií:l;_ __ JJB. 
1899 S~rvas Sz J\iiargi t t Szent István u.6JO. 

1899 Gyoma Sz Al'lf~val ®Endrődi út 1219. 

1899 Mezőberény Sz Oroszlán 

l9_QO __ p_9boz ___ _ Sz Isteni Gondviselés ®l'l'ar~Y u. 37. 
1902 Békéscsaba Sz Luther lJliárton •Orosházi út 

1900 

.1-.$.l..9..l__G~l_a. _ . _ Sz Szent Józ~-· 11Régi temet()\....:::u.:.•-'l:.0:;:;.;0::..3:.!•:.. __________ _._ _ _.~. 

~ -~-" ' -· .-! ,!. 
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1904 S.zeJ;:hruom Sz Kig;y;ó •tossuth u. 302. · · -9 } ' · R , {iátzűg utca l O~ Gyilavari Sz e:meny •Fő utca 27~. 
1906 Sz~has Sz Meeyá:J.;tó •Beliozey út 1299„ • • Bé ~scsaba Sz II. Rákócz' Ferenc •Nagy u. 142. • Sz Kessuth La os •Erzsébet királ u. , Bé:rs sz Megváltó /~~~,-tól •II.Rákóczi F.u.110. 1910 48 46 
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-
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1925 Gyo~áros .fürdő Sz Remény .fiókja ,194ri-ig a fih'dt! 3!:1.ók . • ·--' · mellett · · 1940-ie.; ,_ 1926 Pus~tafoldvár Sz ő;rang:yal 11 Fő utca _ 1926 Bék~ssáms0n Sz Megváltó •Fő utca. 1 1930 Gyµ]a Sz Szeretet. •Kálvin utca 1920 57 2,2 __ 19~1 Szezjtetemya Sz Jézus azive •Fő út 
1934 l{orul,e:res Sz Meeyáltó • Pia.e té;r. F~té:r .,. 1934 Vés:zd;ő Sz Kessuth 11 Fő utca • 1935 Béké.s Sz Diadal . •Pető:fi u, ·-. 1936 Békéscsaba. Sz Isteni . gond:V'i.selés •Deák. utca • ™ • 1938 l3éké,acsaba. Sz Rwény •Vasút u, ,Gyár u. ,1s;o 1221 GA n reál jogú 
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Békés megyében a vizsgál'" korszakban a lakosság ellátásá·i; 
polgári ·tulajdonban lévő 11ny:i.1 vános" /ma közforgalmú/ 
g-yógyszertárak szolg{ü.tá..~. Az urbanizáció legalacsonyabb 
fokán álló településeken 1887-től jelentek meg a hiány
pótló, szintén polgári tulajdonban lévő 11kézi" gyógyszer
tárak, melyek furikciójukat tekintve szintén a nyilvános
ságot, a l<:éiz:forgalmat szolgálták az adott településen be
liil, é.s e.melyek a nyilvános gyógyszertárc>k létesitése 
után megszüntek. 

A gyógyszertárak telepiilésen belüli elhelyezésének viz.sgá
latá t mindkét gyóg7szertártipusra ki kell terjesztenünk, 
igy juthatunk el egy lényeges összefüggés magyarázatához. 

A II. sz. táblázat adataiból kitünik, hogy a .Békés megyei 
gyógyszertáraknak 1900-ig egyértelmüen városközpontú, a 
20. század első éveitó'l az egy gyÓg'Yszertár:i:•al müködő te
lepüléseken városközpontú• a több gyógyszertárral rendel
kező településeken beliil pedie; gyakran a per:t:fé:rikus el
helyezés fieyelhető mee, rendszerint ott, ahol a gyógy
sze:rtá1·ak száma 4, vagy annál téibb. 

A III. sz. táblázat adatai feltUntetik a kézigyóg-yszertár
ra.1 rendelkező telepiiléseken belül az orvosi rendelők el

helyezését is. 
Hc. a II. és III. sz. ~;áblázat adata:l.t összehasonli tjul~ 
azoknak a telepiiléseknek a vonatkozásában, ahol a gyógy
szertár alapitása előtt kézigyógyszertár müködött, 
/G;yulavári, Pv.sztaföldvár, Doboz, Békéssámson, Füze.sgyar
rna·t-3u.csatelep, Szentetornya, Endrőd/ 11ítható • hogy a 

, ' , , , . 
gyogyszeri;a:r·a,c es az orv-os:i.. :rendelők helyadatai az utcák 

tekinte"téi)en megegyeznek. 
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Az előző vizsgálatok során beigazolódott, hogy a 
tárak létesitését :megel.őz·te az orvos megjelenése 

, 
gyogyszer-
a telepit-

lésen. A II. és III. sz. ·háblázat adatai pedig azt igazol
ják, hogy a gyógyszertárak városközpon'h1 elhelyezését első

sorbru1 az orvosi rendelők v-árosközpontu elhelyezkedése be
folyásolta. Ennek okait a gyógyszertár profiljának. árusi
tási körének jellege adta. Az o:rvos a magánbetegeit küldte 

a gyógyszertárba, ezek többn)-ire a település tehetősebb pol

gárai voltak, ők jelentették a készpénzforgalom, esetleg a 
hitelforgalom jövedelmezőbb részét. Az orvos irta fel a re

cepteket a szegénybetegek számára is, hitelforgalmat bizto

sitva a gyógyszertárnak. Az orvossal való jó kapcsolat és 

az orvosi rendelőhöz való közelség elsőrendű érdeke volt 
a gyógyszerésznek, de az orvosnak is érdeke volt a jó kap

csolat. Ez a gyakorlat a korszak végéig fennmaradt. A 20. 

században a korikurenciaha.rc miatt a gyógyszerészek érdekelt

sége az orvosi rendelőhöz való közelségben tovább fokozó

dott. Az orosházi "Megváltó" gyógyszertár tulajdonosa 

Zalay Lajos /tulajdonos 1919-1950-ig/ felkérte a Mészáros 
nevű csodadoktort, hogy csütörtöki napokon az ő lakásában 

"rendeljen", igy az egész Tiszántúl. rászoruló közönsége 

ide járt az 1930-as évektől, igen nagy forgalmat biztosit

va a gyógyszertá!'!lak /72/. 

A gyógyszertárak elhelyezésében főként a kereskedelmi lehe

tőségek felismerése és az adottságok kihasználására való 

törekvés nyilvánult meg. A periférikus elhelyezésű gyógy
szertárak helyadatait nem a törekvéseknek az előzőektől 

eltérő sajátosságai, hanem a konkurencia harc létezése és 
kimenetelének eredménye határozta meg. A gyógyszer·tárak 

központi elhelyezésével kapcsolatos harc a gyógyszertárak 
felállitásáig ·tartott, a periférikus elhelyezésű gyógyszer

tárak városközpontu törekvése és harca a gyógyszertárak 
i'elállitása után is folytatódott. 

A korszak szempontjából nem lényeges gyulai katonai gyógy
s:<a:f:r·ta:r-1/:tJ;;!Ja.u0--.r:the:tyezé:sé~ ·tekintve -emli4:és:re méltó, 

mert az 1770-ben létesitett "Megváltó" gyógyszertár elhe-

lyezését segit megérteni. 



- 44 -

1713-ban a ha.di fontosságú hely központját Gyulán a vár jelen
tette, itt létesült dr.Ausfeld Kz1.stóf gy6gyszertá:ra /12/. 
A 18. század végére Gyula elveszti a várhoz fiiződő érdekel tsé
geit. a vár megszünik• mint végvár és hadifontesságú hely és 
mint az urada.l.~m ke:rmányz6jának székhelye /73/• A vármegyei 
tisztikar 1715· június 23-án ala.k:llt meg és egy mecsetből 
visszaa.l.akitett régi katolikus templom körn7ékén telepedett 
le 1722-től /74/. A megyében kia.l.ukult közigazgatási rendszer 
új városközpent kialakulásához vezetett. Ez a központ 1770-ben 
a katolikus templom tere, ahol a vásáreka.t rendezték 1723-tól, 
január 25-én pünkösd előtti vasárnapon és szeptember 8-án. 
A plébániaépület felépitése után /1721-23/ a városképet átren
dezik. Az 1770-ben épült gyógyszertár helyén 1721-benmég te
mető volt és halottas kápolna /75/. A plébániaépület felépité
se után a temetőt a Körös bal.partjára, a mai gimnázium helyé
re telepitették át és Gyula váres le~agasabb, a viztől leg
védettebb helyén helyezkedett el a város új központja. Itt 
épültek fel a megyei tisztviselők lakásai, 1793-ban felépült 
az új városközpontban a vármegyeháza. és a. városháza közelében 
tartották a hetipiacokat is /76/. 
A városkép az 1801. évi tiizvész után ujra átalakult, de köz
pontját változatlanul a katolikus templom és a vármegyeháza 
jelentette a vásárok és a hetipiacok tere mellett. 

Az első nyilvános gyógyszertár forgalmát a vásártér. 1794-től 
a piactér. a templomba. gyülekező hívek és a. megyegyülésekre 
járó közönség biztositották. Forga.l.ma elenyésző volt kezdet
ben, ezt bizonyitja. a 40 a.ra:ny évi megyei igazgatás megsza
vazása is. Első femima.radt éves számlája 3 torin·I; 30 krajcár, 
amelyet a "Szegény öreg, egyiigyü betegek" részére a várGsi 
pénztár kiutalt 1780-ba.n /77/. 

A szarvasi első gyógyszertár a Fő úton nyert elhelyezést a 
kereskedelmi élet központjában, ab.el 1856-ban járásbiróságot 
is létesitenek a vármegyei törvénykezés és a közigazgatás 
elkülönUJ.ése után /78/!_~-t~1llPlEl1Jl kQrz!itt~Lszintén itt talál.-.. lia-:ró779/~-·----
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Gyula _ város második :nyil vá:nos gyógyszertá;ra 
"a város legalkalmatosabb helyén levő ereszlán;r, 
a patikárius lakóházzal eg;yiitt" 

a későbbi kis piactér mellett létesült 1804-ben /80/. 
Felállitásakor "A nagy országút" volt a legfőbb szemp0nt. 

A l'.I. sz. táblázat adatainak áttekintésénél nyilvánvalóvá 
válik. hegy Békés megye gyógyszertárai 1900-ig kivétel nél
kül a Nagy utcákon, Fő utcákon, Templo:m•vásár-piacterek 
mentén létesültek. A későbbi kövesutak, hel;ri 1óvasútak, 
keskeny nyomtáitú vasutak számára kijeliU. t helyek közelében. 
Az orszáe,"Utak, vasutak találkozási helyeinél, a vasútállomá
sok közelében, ahol az "Uri utcák" terültek el, s a fizető
képesebb lakosság tömörült. Az elhelyezés a várható forga
lem első biz·tosi téka vGl t • 
Kezdetben a város, illetve község, :falu helyjelölése a köz
if!lll'lert rendeltetésü helyeket, épületeket adta meg a tájéko
zódás eszközéül. A területek funkciójának változásával, 
vagy ujabb és jelentősebb épitmények felállitásával ugyani
lyen módon, de megváltoztak a helyadatok. A konkrétabb hely
meghatározások bevezetését a városiasodás magasabb szinVQ
nala teszi szükségessé, a jelentős épületek és helyek szá
mának növekedése megld:Svete1:1. ·több piactér, templom tér, vá
sártér, kápolna, stb. létesitése után, a pontosabb jelölé
seket. 

Békés megye elmaradottságára jellemző, hogy ennek igé:n;ye 
csak az 1840-es években mutatkozik először. 1840-ben beve
zetik a számozásokat, de azok a számok még mindig a jelen
tős pontok után kapcsolt számok. A gyulai "Megváltó"-hoz 
cimzett gyógyszertái' helyadatai, amelyek 1787-ben csupán 
a "Magyar városon", később a 11J2iatzon11 , "A templom mellett" 
jel<llik az elhelyeztíst, 1840-től Templom tér 2525-re módo
sulnak /81/. Még 1857-ben is az a gyakorlat van érvényben, 
hogy a városi épületek a környező tanyákkal eg;yiitt folyta
tólagos számozást nye:r:nek /82/. 

-- --------- ---- - - ----- - ----- --· -- . 
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A nagyobb telepiilések összes épületeinek a tanyákkal együtt 
összevont számozása ezreseket kitevő számozásokat eredmé
nyezett. A hely~tek egyszeril.sitését a települések tizedek
re való osztása és az utcák elnevezése tette lehetővé. 

A gyógyszertárak helyadataina.k feltárása Békés megye térké
peinek hiányosságai miatt. mivel i'őlcé:nt a megyeszékhelyre 
vonatkozó t<:lrképek maradtak fen:n, igen nehéz munka„ A 

gy6gyszertá:rvizsgálati jegyzőldSl'.JYVek, adóbevallási ivek, 
hivatalos levélváltások adnak n<:lni támpontot a heJ:yadatekat 
illetően. A megyesz<:lkhely gyógyszertárai:nak helyadatait az 
1830-ban létesitett 1tszerete1;1t-hez c:t.mzett gyógyszertár ki
vételével sikeriilt pontosan feltárni. helytörténeti szem
pontból érdemes áttekinteni /83-90/. 

"Megváltó" - Gyu1a. /l 77t;J/ 
Helye: A magyar városon 

A l'iatzon 
A templG>m mellet·t 
Templom tér 2525 /1847 után/ 
Vá:resház u. 40. 1859-ben 
Harruckern tér 40. 1870-ben 
Városház u.. 12. 1910-től 

"Oroszlány" - Gyula /1804-1807-ig/ 
Helyei "A nagy országút mentén á1111 

"Szentháromság" - Gyula /1851/ 
Megyeház u. 2351 1851-ben 
Vánnegyeház u.135. 1859-ben 
Vál'lllegyeház u. a. 
Vánnegyeház u. 4. 

1870„ben 
1910-től 

"Aranykereszt" - Gyula /1888/ 
1840-ig K:i.Sll!észá:rszék utca vol·t 

Helye: Kápolna tér 195. 1888-ba.."l 
Kossuth té:r 195. 
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"Szent József" Gyula /1903/ 
Helye: Régi temető utca 1003. 

Gr. Wenckheim u. 1003. 
Jókai u. 27. 
Jókai u. 24. 

1870-ben 
/1900-ba:ri./ 
/1910-ben/ 
/1930-be:n/ 

A városközpontú elhelyezésre való ·törekvés a gyógyszertá
rak számának növekedésével egy-egy településen belül indo
kolatlan zsu:f:'ol tsághoz vezetett ós kiélez•l;e a gyógyszeré
szek között az ellentéteket. Mezőberóri..yben pl. a J gyógy

szertár l utcában voJ..·b és ebből két gyógyszel:'tár ugyanab
ban az épüle·tben üzemelt. 

A városközpontú elhelyezésre való "törekvés a 4., 5., 6., 
7. sz. ábrák tai."'lv.lmányozásakor is kitünik. 
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A kiegyezés előtti időszakban. melynek jellegét az egyaránt 
rossz közlekedési viszo11yol~ ha·tározták meg az érde1U.ődés 
irányát a helyi vallási, társadalmit mezőgazdasági centru
mok felé való törekvés adta meg. Az u.tviszonyok rendezése 
után :fellendült kereskedelmi éle·t és ipari fejlődés a koráb
bi centrumok jelentőségét sok esetben tovább növelte. Elő
fordul azonban, hogy a korábbi központ elveszti jelentőségét 
és át'cevődik a település másik pon·tjá.ra a városközpont. 
Békés megye területén a központi jelleg átalakulásának több
féle módja is megtalálható, a már emlitett példák :mellett, 
a városközpontok megsokszorozódása., és azonos jelentőségü 
feimmaradása is megi'igyelhető. 
A gyógyszertárak elhelyeásében éppen ezért a fokozottabb 
jele:n:'~ősé~ii korábbi központok :felé irányuló változatlan 
töreh.'"Vés, a jelent6ségét vesztett l;;özpon'Gokról való mene
h'iilési szándék, s a kialakult ujabb centrum felfedezése 
jut érvényre a kiegyezés után, igy halmozódás, illetve 
szétszóródás figyelhető meg a több gyógyszertá:rral rendel
kező :fejlődő településeken belül. 
Az olyan településen belül, ahol :nagyobb arányu fejlődést 
az u·bviszonyok rendezése és a kiegyezés utál:i..i viszo:nylag 
nytigodtabb légkör sem eredL1ényezett • a korábbi centrumok 
"betokozódása" következik be. Ezeken a települé.seken ala
kulnak ki a legirracionálisabb g-yógyszertár elhelyezések. 
Gyulán pl. öt gyógyszertár közül négy egj1lllás szomszédságá
ban helyezkedik el, a város külterületén élő lakosság ellá
tását 1930-ig egyetlen gyóf,-yszertár sem biztositja. A fej
lődő települések, uj ce11tru.mait a vasutállo:mások, gyár ut
cák, jelentik és az ujolU'l.an létesi'Gett közigazgatási léte
sitmények körzete, illetve az üzletsorok utcái. 
Azokon a településeken belül, ahol a kiegyezés után léte
sülnek az első gyógyszertárak, mint pl. Doboz, Vésztő, 
Ujkig<JÓs, Kétegyháza stb.r.i11cs akadály a telepü1és központ
jainak elfoglalásában. 

A fejlődő településeken viszont, mivel elsősorban itt jelent
~~~~~~<J,[!;jjÓgyszertára,J_~:p:L~.:1:1301r ;i.gt'}J:lye,~~El. 1...2 •. :::Jzázad utolsó 
harmadára kialakul a 20.század közepéig fe:n:nálló konkurencia 
,,~ c , gl , ~ , . , 
"""r a mar me evo gyogyszer•arak, illetve a létesítendő 

gyógyszertárak elhelyezése érdekébe11
0 
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A megyeszék.~ely harmadik gyógyszertárának elhelyezését 
hosszas harcok előzik meg. A "Vöröskereszt"-hez eimzett 
gyógyszertár felállitisa előtt először a telepités szükség
szerüségét vonták kétségbe a meglévő gyógyszertárak tulaj
donosai és a vérmegyei ti.sztikar, mivel képviselőtestülete 
a tagjai sorában a 11 sa ját kebelében" tudta a "Megváltó"-hoz 
cimzett gyógyszertár tulajdonosát is. /91/ Amikor a gyógy• 
szertár felállitását a vármegye ellenkezését figyelembe 
nem véve 1887-ben mégis engedélyezte a mi.ni.sztérium, a táma
dás a gy.ógyszertár elhelyezése ellen irányult /92/. 
1887-ben Winkler Lajos és Nagy Jenőné a meglévő gyógyszertá
rak tulajdonosai, :fellebbezést n;yujtottak be az uj gyógyszer
tár elhelyezése tárgyában, mivel a hid:főre tervezett uj gyógy
szertár helyét a "Wlegváltó"-hoz cimzett gyógyszeri:;ár helyétől 
alig 100 méternyire, e "Szentháromság"-hoz pedig 150-200 méter
nyire jelölte meg Bodoky Mihály, a leendő gyógyszertár ala
pitója • 

. ~z uj jövevény, "tekintve, hogy az élővizcsetorna bal partján 
a városképben gyógyszertár nincsen", a gyógyszertárat a Kápol
na téren kivánta felá11i.teni í93/. 

A fellebbezések eredménye az lett, hogy a tekintélyes va
gyonnal rendelkező Bodoky család sarja eredeti elképzelésé
től két méterrel távolabb a Kápolna tér 195· sz. ház alatt 
állito·tta fel a gyógyszertárat. 

1-1 negyedik gyógyszertár felállitását hasonló harcok előzik 
meg G;yulán. A "Szent József" gyógyszertár alapitóját valóság
gal számüzik riválisai a Régi-temető utcára, mely később a 
gróf Wenckheim Frigyes utcanevet kapta. 1903-tól 1912-ig tart 
i:fju payer Béla és D "Megváltó" gyógyszertár tulajdonosa kö
zött a :per a gyógyszertár elhelyezése mi<rtt. ''inkler Lajos 
állandó támadásokkal él• mivel ugy érzi, hogy az ujabb gyégy
szertár a Régi-temető utcán is az ő forgalmi körét zavarja, 
akárcsak a Kápolna téri "F.ranykereszt". Ifj. Payer Béla már
már készül elhagyni a várost, elhagyatott és a forgalom tel-

-· m j-e-s h.i.án;y a !!ili:i v"v 0en~őué-fil'€" 1.t-élt p<.\t"ik3:Ját J &mikor 1912-
ben jobb megoldás kinálkozik számára. Engedélyezik a város
központhoz közelebbi átköltözését.1=i~/. 
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Ha a megye többi helységeit nézzük, ahol több gyógyszertár 
létesitése iránt is érkezik be kérelem, ugyanezt tapasztal
juk, ha nem is mindig ugyanilyen formában. A fellebbezések 
esetén felhozott, s a gyógyszertárnak elhelyezése tárgyá
ban döntő érv az 18?6. évi XIV• tc. XVI• fejezet 18. §-a, 
amely kimondja, hogy ujabb gyógyszertárat csak ott lehet 
felállitanit ahol a már meglévő gyógyszertárak forgalmát 
/gazdaságos üzemeltetését/ az ujabb nem veszélyezteti. 
A várakozáson aluli forgalom miatt helyezik át a körösla
dányi gyógyszertárat szeghalomba 1855-ben az utviszonyok 
rendezése után. Ennek az egyik helység központból a másik 
község centrumába költöző gyógyszertárnak a példája il.
lusztrálja, hogy a centrumot nem mint helységközpontot i
gyekeztek az alapítók ostromolni, hanem mint gazdasági és 
kereskedelmi csomópontot is egyben és az utóbbi volt az 
elsődleges és lényeges szempont. A városközpontu elhelye
zésre való törekvés még az l• világháboru befejezése után 
is szembetlinő. 
Hosszas harcok árán a békési "Sas" gyógyszertár is elérte, 
hogy periférikus helyzetét megszü..~tesse. 1908-ban az ala
pítás idején• mint a község negyedik gyógyszertára már csak 
a periférián kapott helyet. Kedvezőtlen helyzetét a 3o-as 
években végiil is sikerült megváltoztatnia. 
A békéscsabai "Sas0 -hoz eimzett gyófő,"YSzertár eredetileg a 
".Patika" utcában állott 1 a jelenlegi Eötvös utcábi:m. /95/ 
Békéscsaba rohamos fejlődése szinte törvényszerüen hozta 
masával, hogy a .Patika-utcai földszintes épület helyett egy 
korszerü uj épÜletben1 az egyre fokozódó igényeknek megfele
lően a város fontosabb részén gyógyszertárat létesitsenek. 
Varságh Béla• aki 1869-1911-ig tulajdonosa a gyógyszertár
nak és 1894-ig vezetője is egyben, tervet készittet Miol:m.ay 
Sándor építővel. 1891. április 12-én készül el az uj patika
ház terve, azután indul meg az épitkezés és felépül az uj 
egyemeletes épület. A gyógyszertár jelenleg is ebben az épü
letben van. A gyógyszertár udvari része 1910-ben épül f'el,majc 

- --3..-94e--b"n-<>nrei.et ke:r:ülmaz űd.Varl.. részre~ís. ;i. bővítést a "Sas" 
gyógyszertár üzemi méretü tevékenysége teszi indokolttá /96/. 



- 55 -

Az első vJ..lágháboru befejezése után Gyula, Békéscsaba, 
Szarvas képezték azokat a ·telepüJ.éseket, ahol a centrumok 
telítettsége miatt a gyógyszertárak kiszorultak a peremke
rüJ.etekbe. 
Toöb adat utal arra, hogy a gyógyszer·tára.li: között i'olyó 
konkurenciaharc az u.j g-,fógyszertár lé tesi tését követő évek, 
vagy évtizedek után, amig egy ujabb gyógyszertál' :f'elállitá
sa nem ke:rUlt :napire:nd.rc, teljesen megszünt. A gyógyszeré
szek megszokták egymást és alkalmazkodtak egymáshoz„ 
A gyulai "Szent József" gyógyszertiú>at 1912-ben a llémetvá
rosnak ar:ra a részére teiepitették át. ahol a leggazdagabb 
BY'..Üai német származásu polgárok laktak, igy nem zavarta 
tovább a városközpontban a Magyar-Vál'.'oson lévő 111\l!egváltó 
Gyógyszertár" :f'orgalmát. 1913-ban már egy'Jtt emle$ették 
a két gyógyszertár tulajdonosát a Közegészségüg-Ji Bizott
ság tagjai sorában /97/. 

l\llegállapitható, hogy a gyóeyszertáraknak a vizsgált kor
szakban az egészségügy:t és kereskedelmi jellege egyar".mt 
mee;:figyelhető. 

A gyógyszertárak településen belüJ.i elhelyezésekor ez a 
két jelleg játszik meghatározó szerepet„ Mint egészségügyi 
intézményt az orvosi rendelők közelében találjuk a gyógy
szertá1•8.kat, ugya.:nalcko:i.• az elhelyezést a kereskedelmi 
érdekeltség is indokolja. 
A vizsgált korsza'!c gazdasági és társadalmi jellegéből adó
dik, hogy e:nn.ek része az egészsé~~ie'J és a gyógyszerészet 
is a fizetőképes lakosság szükségletei irányában orientá
lódik, mert ez a megélhei;és biztositékao A középpontos 
törekvést anyagi szempontok determ.i:riál.jálc. az anyagi érde
keltségek érvényrejutása ko:nkurenciaharchoz és a.ránY'talan-, 
saghoz '"'Voz2t. 

Azt~ hogy a gyógyszertárak elhelyezését nem a lakosság 
körzetekre bontott arÚl.'JYOS egészségügJi ellátottságá~-ak 
biztosi tása határozta meg, bizonyi tja az állaraosi tás utáni 
időszaknak a diszharmónia me13szfurteté;;i_e ti:t>dekében történt 

------------------ ---- -- --- - \ 

eró:feszitése. 
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l/c. A gyógyszertári hálózat fejlődésének szakaszai 

E kérdéscsoport vizsgálatánál arra kerestünk választ, 
hogy az adott földrajzi, gazdasági és társadalmi viszon;yok 
mennyi.ben befolyásolták a Békés megyei gyógyszertárak 

számszerű alakulását 1770-1950-ig, hogyan fejlődött a 
gyógyszertári hálózat, voltak-e a fejlődésnek egymástól 
eltérő tipusu szakaszai és hl;l voltak,. mi jellemezte a 
különböző fejlődési szakaszokat. 

/\ fejlődés é:r.•tékeléséhez a szomszédos megyék gyógyszertári 
hálózatának számszerű növekedését is figyelemmel kell ki
sérnünk az összehasonlitás érdekében /98/. 

A ·brianoni békeszerződés utáni megyerendezések miatt az 
összehasonlitást 1920·-ig lehet elvégezni, uz 1920-at 
megelőző megyehatárok figyelembevételével. !\ gyógyszertá
ri hálózat fejlődésének szakaszait táblázatok, grafikonok 
segitségével vizsgálom. ·• szükséges adatokat; táblázatban 
foglalom össze és az értékeléi3 megkörmyitése érdekében a 
táblázatok adatait grafikonon ábrázolom. 

Békés megyében az 1770-1950-ig történő vizsgálatahoz a II• 
sz. táblázöt adötait használtam fel, amelyeket a 8. sz. 
ábrán rögzitettem. ;\ II· sz. táblázat alapján a gyógyszer
tárak alapit;ási idejét ft>ltüntető abszolut számoknak a se
gitségével dolgozt1'.lm fel a Békés megyére vonatkozó adato
k<rt; időszakos bo.utásbön /a 8.„z.ábra/. i> IV. sz. táblázat 
St>git;ségével a gyóe;yszertári llálózat fejlődésének létesí
tési év és hely szerinti megoszlását mutatom be a szomszé
dos megyék vonatkozásában. Az v. sz. táblázat a II· és rv. 
sz. táblázatokban foglalt abszolut számokból kialakitott 
statisztikai adatokat tartalmazza 5ékés megye és szomszé
daira vonatkozóan. 
Mivel a gyógyszertárak alapitási ideje nem mindig ad egyen
letes idősort, a hozzárendelt statisztikai adatok számára, 
szükségessé vált az idősor egyenletessé tétele. Az egyen-

·-------- _________ --1..e:tfIBBé __ tJ§:t;EJ.b.ez_E.z_~dősor:t _tiz _ _é:ves_bontú.ssal tettem i-

dőszakossá. 
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A:ra.d megye 
Idő H e 1 y 

~!"· Q\d.. 

IV. sz. TÁBLÁZAT 
A Békés megyével szomszédos megyék gyógyszertári há.lózSitánek fejlődé~ 

létesitési év és hely szerinti megoszlás szerint /1713-1920-ig/ 

Bihar megye Csanád megye Csone,-rád megye Jász•Nagykun•Szolnok m. 
Idő H e 1 y Idő H e 1 y !dó H e 1 y Id5 Ií e 1 y 

l713 Arad 1742 Nag.yvárad 1780. l\lli;l.kó 1713 Szeged 1791 Jáflzberén;y 
1763 Ara.di 1760 Nagyvárad 1.832. Battonya. 1806 I!ódmezóvásárh. 1792 Kunszentmárton 
181.2 Pal'.lkpta. 1791 Na.rozyárad 1836 Nagylak 1812 Szeged 1799 Szolnok 
1813 Aradi 1798 SzékelYhid 1846 l\lli;l.kÓ 1815 Szentes 1818 Mezót{i.r • 
li.?l9 ... $9_001'.§i.n . 1!3.23 llfargi:l;-t;a. 1873 Makó 1828 Cs0nizrád 1818 Szoln0k 
;J.822_~'3,r_pJc.§klil. ... __ lJ3-.25. .Ja.g_vv.<l:t'.a.d 1$8.0 Csanádpalota 1834 Szeged 1826 Kll.l'Cll+fl: 
1824 Ara.dl -- l82Q--B~l+ye~·~· 1880 Kevermes·-- 1839 Hóél.fnezóvásárh. 1827 Kis,u~szá.llás 

' , 1 ' - , • 1825 Mariara.dna 1830 Nagyszalonta 1882 l\lli;l.ko 1842 Szentes 1827 Kunhegyes. 
-· 1 

1831 Kiaj@néí 1836 Derecske 1882 Mezőkovácsh, 1850 Szeged 1827 !l.'l.5rökszentmik16s 
1832 U;jszkntanrn 1836 :Be:rettyóu;jfalu 1884 Csanádapáca 1852 Hódmez§vásárh. 1829 Jászberény 
J.834 $imáhA~--- __ :L638 J.1.ha.rdióB1AeJ&_ la!i4. _J?:l.j;varos.. 1861 Dor.tisma 1€332 Já$.ZaPát:i 
1836 Ar!j!.dl 1842 Érmihál;vi'alva 1885 .A"Pátf'a1va 1863 Szeged 1849 Turkeve 
1§3.J ___ q.Y.2rbJL... ____ ~ __ 184SL_l3.iha:t'lla.€1:-YbeáQ.!!t_J.888 _)!'J;lld.ei;í.k ____ ;i.864 ]([;l,nd.szent .... l85Q .. Kunmadaras 
1852 Boro~jenő 1848 Nagy1éta 1888 Ma.aarbánhegyes 1869 Szeged 1851 Jás.záreks.zá.llás 

' -1.é>5..4_ l{agyhalJ!Jált'i.._~:'.!,848 Él.~$.d _1888 -~gy:a,;rc13~i__l.~1Q Sze.ii;eS!.. rn ••• l8Ei'L :Oéye,y~§_-·u· 
1856 Eleki 1854 Narozyárad 1891 Kunágota 187 4 Szeged 1867 Jászla.dán:'{ 
1658 Aradi la55 Tenke 189.2 l\Ta.tz.vlak 1876 HQrg()s 1é371 Szolnok 
1860 .. 9fi.l!l.:dii.9 ··- . . ... 1&5&. ~a:rkad___·-········ .la.9J) ... Dombegyháza .... _ 1877 S.z?.:n.tes . .J.1371 ... Jászkis!S:I'. 
la62 v11ák.QJ3_~ · · · ~ .. 1a~a-:.. :aih~;_.ke_re_i;i_;;;~ .... 19_Ql _13~t~~;:v:a_ . • ie1s 11.!s.d.m;zővisá:rh. · iii12·- · Tu!;z5tin-
1862 K;!J,It~s 1864 Kismarja 1902 l\lli;l.kÓ 1878 Kistelek 1872 Tiszaföldvár_" ·-
1863 .. Ara.di 1870 Nagyszalonta 1905 Sajtény 1879 Szegyár 1873 Abádszalók 

' l86Z Aradi 1875 Hosszúpángi 19Q7 Makó 188© H6dmezóvásárh. 1876 Jászfénysza;J:."U 
1 

187'4 S_z_éJ11lM -···· .. _J.1'lS.l JrJ'l.g_vv:árad___ __ l5l14.._~k9 ··--·-- .l.í:3S2 Cson.&,.'l'.'_4<1 .... . _l_S1.9. Ieénde.J:efJ_ 
i ' , 1818 Borossebes 1882 Komadi .1888 Szeged 1879 Feg:yyernek 

1879 Ötha~om 1883 Bihar 1888 Szentes 1880, Csépa 
1880 H0ncbt$ 1884 Szalárd 1890 Csanill:telek 1882 Sz0lnok 
1888 Ara.df 1884 Berett:vószéplak 1890 Sándorfalvf:l. J,882 Kunszen:tmárton_ 
1889 Fel tlót 1885 Mezételegd 1893 HódlllezíSvásárh. 1883 Jászberény 
1892 Székbdvar 1885 Báránd 1894 Hódlllezóvásárh. J.883 K;;i.rcag 
1893 Opéclska. 1.885 Vaskon 1896 Csomi;rád 1883 Tisza.rof':f, . 
1893 Nag~zerind 1886 Bél 1898 Nagymágocs 188 
1893 Maro!sborsa 1886 Berekböszörmény 1901 Szentes 1886 Me.ző·!;úr -· 

1 

1825 Körgsbökény 1881 Ma.Qarcséke 1903 Szentes 1886 Kőtelek ~-
1896 Ara.~ 1890 Szala.cs 1905 Szeged 1886 Jákóhalma. ·--· 
1899 Aradi 1890 Zsáka 1907 Dorosma 1888 Jásza1s6szentgyj?; 
1.901 Mede;yeseg;yháza 1891 Kötegyán 1907 Szeged.. . 18.88 Törökszentmilüós. 
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V. sz• TiÍBLÍi.ZAT 

A g;y6eyszertári hálózat évtizedenként:i. fejlődésének statisz'Gikai bemutatása 
az ala;p:i. tás ideje és a f-os növekedés alapján Békés megye és a szomszé

megyék vo:ne,tkozásában 1920-ig. 

Békés megye Arad megye i'hfuif megye Csanád megye Csongrád megye 

&'Ytárak gy tárak g-ytárak g-i,}tárak ~tárak 
száma növek. száma növek. száma növek. száma növek. szama. növek. 

%-os %-os %-os 9~-os %-os. 

J. - 2 - 2 - l - 1 -
1 2 2 4,8 2 2,8 1 4t3 l 2,1 
1 2 2 4,8 4 5,6 1 4,3 1 2,1 
3 6 2 4,8 4 5,6 l 4,3 2 4,2 
4 8 5 12 4 5,6 1 4,3 4 8,4 
7 14 8 19,2 8 11,2 l 4,3 5 10,5 
8 16 13 31,2 11 15.,4 3 12,9 7 14.,7 
9 18 13 31,2 15 21 4 17,2 9 18,9 

11 22 18 43,2 19 26,6 4 17,2 10 21 
15 30 22 52,8 21 29,4 4 17,2 15 31,5 
22 44 26 62,4 22 30,8 7 30,l .22 46,2 
30 60 28 67,2 35 49 15 64,5 27 56,.7 
39 78 35 84 46 64,4 18 79,4 31 65,1 
48 96 37 88,8 64 89,6 22 94,6 42 88,2 
49 100 41 100 72 100 2.3 100 47 100 

Júsz-Na.gykü:il-
Szo.lnok m. 

gyté.ra.k 
száma növek. 

%-os . 
... -- -
3 4,8 
3 4,8 
5 8 

10 16 
11 J.7 ,6 
13 20,8 
14 22,4 
16 25,6 
25 40 
36 57 ,6 
43 68,8 

54 86,4 
62 100 
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VI. sz. TÁBLÁZAT 

Békés megye és a szomszédos megyék gyógyszertári hálózatának fejlődési 
szakaszai és az eg;r évre ju·bó g;rógyazertá.r-alapitáaok száma 

/1760-1920-ig/ 

----------·- -- ------- ------ - -------

Békés 
megye 

• Stagnáló 
szakasz 
/1770-
1802/ 

gyt/ Arad 
év megye 

; O,OJ 

Stagnáló 
szakasz 
/171)-
1811/ 

gyt/ , 
ev 

0 

Bihar 
megye 

Lassan 
fejlődő 
szakasz 
/1742-

1798 

gyt/ Csanád , 
ev megye 

0,07 
Stagnáló 
szs,kasz 
/1780-
18)1/ 

• Lassu e- Töréssel Fejlődés Alig fejl. 
gyenlőtlen 0 19 fejlődő 0 28 mentes 0 szakasz 
fejl.szak. • szakasz • szaka.az /1832-

gyt/ 
év 

0,016 

0,04 

Csongrád 
megye 

Stagná.J.ó 
szakasz 
/1713-
1805/ 

gyt/ 
év 

0 

Jász-Nagy
kun-Szolnok f!:Y,t/ 

met?:'.Ve ev 
Kezdeti 
fe11end. 
szakasza 
/1791-

1 

0,1 

Kezdeti Fejl.mentes 
:f'ellend. 0 21 szakasz 0 szakasza • /1800-
/1806- 1817/ 

'1 

/1803- /1812- /1799- 1870/ 
13·70/ _J~70/ _______ ~ _____ l._s22L ________ _ 

• Rohamos feb- nagyobb Kezdeti o;2:r- ~~d~ti 
lfJ.101_______ ·--------

lődés szak$1-0 8 e.rányu 0 . 8 fellend. fellend. 
sza /1871-; • 9 :f'ejl.sz. ,J szakasza szal;:asza 

1908/ /1871• /1823- /1871-
, 1908/ 1870/ 1908 

0,48 

• Törési szaj
kasz. 
/1909- 0,09 

1920/ 

Fellendülő 
fejl.szak„ 0 45 /1909- • 

Rohamos 
fejl.sz. 
/1871-
1908/ 

1,08 

Törési sza
kasz. 
/1909- 0,09 

1920/ 

Fokozottan 
fellend. 
rohamosan 1,27 
:f'ejl.sz. 
/1909-
1920/ 

1920/ 

Rohamos 
o,65 

fokozottan 
fellendülő 
fejl.szak. 0~72 
/1909-
1920/ 

Egyenl"!_·tes 
lassu :!:'ejl. 
szakasza 
/1818-

1870 

Rohamos 
:f'ejl.sz. 
/1871-
1908/ 

Cs ökle.ten
denciát 

0,19 

1,02 

mutató 0,99 
:!:'ejl.sz. 
/1909-
1920/ 
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A gyógyszertári hálózat fejlődésének vizsgálatához Békés megye 
és a szomszédos megyék összehasonlitása érdekében az alábbi sta
tisztikai adatokat használom fel: 
- A gyógyszertárak számszerű adatai időszakos megoszlásban. 

Ez az adattipus arra ad választ. hogy az adott területen 
hány gyógyszertár mü.ködött 1920-i.g, illetve :Békés megyében 
1950-ig. 

- A gyógyszert.ári hálózat fo-os müködése idős?.akos elosztásban. 
/megoszlási viszonyszámsor./ Ezeknek az adatoknak a kiszámitá
sánál bázisul az 1920-ie; terjedő időszak száms.ze:rü növekedési 
adatait vettem, mert a szomszédos megyék fejlődésével csak 
addig történhet összehasonlítás. A fejlődést reál:i.san a 
szomszédos megyék fejlődésével együtt ugy tanillmányozhattam, 
na az 1770-1920-ig terjedő időszakot vettem l egységnek, azaz 
lOO frnak! 

AZ v. sziunu táblázat adatai-!; 1920-ig1 a 9. és lo. ábrán mutatom 
be. AZ eredmények grafikus ábrázolása nem ad szemléletes és reá
lis képet, a 9. és a 1(). ábrák összehasonli~ásával. Ezért az 
egy évre jutó gyógyszertáralapitások száma szerint is szükséges
nek láttam a vizsgálatokat el.végezni. 
A Vl• sz. táblázat adatait a II• sz. és IV• sz. táblázat abszo
lut számadataiból állitott;am össze. A VI. sz. táblázat adatait 
a 11. sz. ábrán tüntettem fel. AZ l évre eső gyógyszertáralapitáso 
számát érzékeltető 11. sz. ábra és a 9. sz.ábra együttes értékelés 
eg-ybehangzó, jól értékelhető eredményt ad, azonos következtetések
re ;juthatunk a gyógyszertári hálózat fejlődését illetően Békés 
megye és a szoms.zédos megyék vonatkozásában • .az l évre jutó gy.ógy
szertáralapitások számának vizsgálatánál Békés megyének az áJ.ta
lam kimutatot·I; fejlődési szakaszait vettem a viszonyítás alapjául. 
Azt vizsgáltam, hogy Békés megye egyes fejlődési szakaszainak idő
tartama alatt, mennyi az egy évre eső gyógyszertáralapitások szá
ma és azt, hogy Békés megye adott fejlődési szakaszának időtarta
mával egyidőben háJ:J.y gyógyszertár erigálására került sor a szom
szédos megyékben egy év alatt. 
'f$_gü:J. §1 js;ils;in_~~gek_lllagyID.'ázatával és a követk.eztetéaek ievonásá
val foglalkozom, 
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A gyógyszertári hálózat :fejlődésének vizsgálatához :felhasz
nált II• sz. táblázat, valamint az ennek adatait grafikusan 
ábrázoló 8. sz. ábra tanulmá.uyozásakor négy különböző ti.pu.su. 
szakaszt :figyelheiíÜnk meg Békés megyében, a vizsgált korszak
ban a gyógyszertári hálózat :fejlődésének Vizsgálata során: 

1./ Stagnáló szakasz !1?70-1802/ 
Békés megye gazdasági helyzete a 18. század végén kedvezőtle
nül alakult. A gyógyszertári hálózat területi eloszlásának vizsgálatánál említett okok mellett kedvezőtlen hatást gyakorolt a 
gyógyszertári hálózat :fejlődésére Harruckern. Ferenc 1775-ben 
bekövetkeze·i;t halála is. Mária !!!erézia Harruckern Ferenc 8 éves 
unokáját jelölte ki főispánnak, aki l:i.elyet'.;; 1791-ig állandóan 
változó, a megye sorsa iránt közömbös :főispáni helytartók intéz
kedtek Békés megyében. Az uradalmak vezetői külföldön éltek, a 19• század első éveitől tértek vissza elhagyott birtokaikra. 
A kötelezően felálli·t;ott gyulai "Megvál.tó" gyógyszertár létesi ... 
tése után a fejlődés megtorpant. AZ l??O-l802•ig tartó időszak, amely :fejlődést nem mutatva egy gyógyszertár a1ap:!.tásával ért 
véget, képezi az első szakaszt, amely 32 évig tart, ekkor stag
nálás tapasztalható. 
Ez a szakasz Arad, csa:nád, csongrád megyék esetében mutat hasonlóságot }3ékés megyével. A stagnálás ezeken a terüJ.e·i;eken az első 
gyógyszertár létesitése után 50, 52, ill. 92 évig tart. 
Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye gyógyszertári hálózatának 
fejlődése eltérő, llihar megye a 18. század végéig 4 gyógyszertár megjelenésével lassan fejlődő szakaszt mutat /1742-1798-ig/, a
mint a v.:r. sz. táblázatból látható. Jász-Nagykun-Szolnok megye 
három gyógyszertár létesitésével a 180 század utolsó harmadában 
kezdeti fellendülési szakaszt mutat /1791-1799/e 

2./ Lassu, efálenl~tlen fejlődés szakasza /1803-1870/ 

180.3-1870-ig 6? év leforgása alatt 1~5 nyilvános gyógyszertár 
létesül Békés megyében / II• sz. táblázat l• 



- 63 -

A 18. század..'1oz mérten fejlődés ·tapasztalható, időarányosan 
mintegy 5-6-szorosa a stagnáJ.6 szakaszho.z mért fejlődés. A 
fejlődés üteme nem egye:nJ.etes. A 19. század első évtizedeiben 
kezdődő lassu egye:nJ.etes fejlődést a ha:t'lnincas évektől fokozot

tabb arányu, majd a 40-es évektől ismét lassuló, a 60-as évek
től pedig felgyorsuló ütemü fejlődés váltja fel. /8. ábra/ 
A hatvanas évektől tapasztalJ:i..ató felgyorsulás szorosan össze
függ a gazdasági-, társadalmi, egészségügyi fellendiUés kez
deti éveivel.Az agrárfejlődés~ a kereskedelem és iparosodás 
fellendülése a közlekedési viszonyok javulásának és a vizsza
bályozásoknak az eredménye. A gyógyszertári hálózat fejlődése 
pontosan követi ezeket a változásokat. akárcsak a történeli.ni 
eseményeket, a szabadságharc és a kiegyezés eseményeit. A 
gyógyszertári hálózat fejlődését az is befolyásolja, hogy a 
vármegye területének nag-yrészén az 1848-as események kapcsán 
erősen háttér.be szorult a földesurak befolyása. A gyulai har
madik gyógyszertár lé tesi tését 185l-1)e!l az tette lehetővé, 
hogy a Harruckern örökösök eladósodtak, nem volt nagy beleszó
lásuk tovább a megyeszékhely sorsába. 
A szomszédos megyék fejlődését 1870-ig vizsgálva megállapit
ható, hogy nem követik egyértelmilen a :Békés megyében tapasz
talható fejlődést /VI. sz. táblázat/. 

J..1 Rohamos fejl§ftés szakasza /1971-1908-ig/ 

A gazdasági és ·i;é.rsadalmi :fejlődés, a közegészségügy kiépülése 
azt eredményezi, hogy 37 év alatt 33 ujabb gyógyszertár létesiU Bé

kés megyében. A :fejlődés csaknem ötszöröse a II. szakasz :fejlődé

sének. 
A szomszédos megyékkel történő összehaso:nJ.itáshoz a VI.sz. 
táblázat adatait alkalmazha:tjuk, a :fejlődés üteme a szomszédos 

megyékben is :felgyorsult. 
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4./ ~örésekkel fejlődő szakasz /19o9-194Q/ 

Békés megye fejlődésének egyenletes vonalát az I• világháboru, 
a trianoni békekötés kihatásai, a gazdasági vál.ságok és a II• 
vi:Lágháboru kitörése szakitja meg. a törésmentes időszakok a
latt minden évben alapitanak gyógyszertárat Békés megyében, 
de a fejlődés üteme lassu a III. szakasz fejlődéséhez mérten, 
az előző szakaszban 18?~-1876-1883-1888-1894-1899-1906-ban 
több gyógyszertár is létesült ugyanabban. az évben. 1938 után 
nem létesitenek gyógyszertárat Békés megyében, a II. világ
háboru kitörése után nincs fejlődés. A VI• Sll:„ tál>lázat ada .... 
tait a 11. sz. ábrán tüntettem fel. Az egy éVI.'e jutó gyógy• 
sze:rtá.J.'alapitá.sok alapján .Bihar megye gyógyszertári hálóza
tának felfejlődése volt a legin.tenzivebb l920•ig, ezt sor
rendben Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, csongrád• .Arad és csa
ná.d megye követte 1920-ra. Békés megye tehát a gyógyszertári 
hálózat fejlődése szempontjából a harmadik helyen állt. Gaz
dasági és társadalmi fejlődése szempontjából is a harmadik 
helyen állt. Bihar megye volt a legfejlettebb bányatelepei 
és kifejlett vasuthálózata révén• főleg a kapitalizmus tér
hódítása után /99/. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye települései az urbanizáció legma
gasabb fokán álltak a szomszédaihoz mérten, kisközsége alig 
volt, -t;elepüléseit főleg az agráripaz.•i :fejlődés tette nagy
gyá. 
Békés megye a gazdasági és társadalmi :fejlődésben a trianoni 
békekötés előtt és a kiegyezés utá:n megelőzte a csupán né
hány fejlődőképes agrárjellegű településsel rendelkező 
Csongrád, a 19. század közepétől fejlődésben megrekedt Arad 
megyét és a terü.letileg jóval kisebb, elmaraa.ott agrárjell.e
gü Csanád megyét /lOO/• 

A vizsgálatokból megá.llayitható, hogy a gyógyszertári háló
zat számszerű növekedése, fejlődése a gazdasági- és társadal-

. m;i. ~Ei.1=bfü:lé§ :t'iiggv_énx.:i volt. 
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2. Az eg.yes települések gyógyszertári hálózata kialaku.lásának 
vizsgálata különös. tekintettel a tulajdonjog vál tozásai:ra 

és a jogadomsW.yozá.s rendszerére. 

E kérdéscsoporton belül a Békés megyei gyógyszertárak tu
lajdo:n:fo:rmái val; a jelentősebb telepü.léseken belüli gyógy
szertá.ra„'!t tulajdonjogáriak a változásával; a jogadományozás 
rendszerével és a'jogadomá11yozás rendszeréből• továbbá a 
gazdasági- társadalmi /politikai/ viszonyokm alalruJ.ásából 
szá:rmazó tulajdonjogi e:narchiával foglalkozom. 

gJ.a. A rpróeyszertárE1k tulajdo:r4:_orn1ái:nak szerepe, .és a gyógy
sze,rtá:rak tulajdonjogáua,k vál t<?_zása Békés megye. jel'!ntősebb 
településein belül. 
A gyógyszertári :hálózat kialakulásának és fejlődésének vizs
gálatát a gyógyszertárak tulajdonv:i.szonyaitól függetlenül 
végeztill;: el, miután megállap:i.tottuk, hogy a g;yógy-szertárak 
tulajdonviszonya:i.ra általánosságban a polgm'i tulajdol.'li'orma 
volt jellemző, vagyis a tulajdo11:vi.szonyoknak a gyógyszertári 
hálózat kial.aku.liLsa és fejlődése szempontjából nem volt je
lentéísége. E megáJ.la11itást ki kell egészitenfu1k. A polgári 
tulajdonviszonyolo1ak tudható, hogy a i:;yógysze:r-tári hálózat 
fejlődésében a 19„ század elejétől fellendilJ.és tapasztalható, 
a :fellendi.J.lést a fejlődést meghatározó gazdasági- és társa
dalmi tényezők biztosi·tották I1ag-.raro:rszág :polgári átalakulá
sávúl és fejlődésével og,'Yidőben. 
A tulajdoi1viszon:1rok~céíl független vizsgálatot a gyógyszertári 
hálózat fejlődésének statisztikus vizsgálatánál még:ts az tette 
lehetővé, hog,'Y Békés :::ieg;1rében nem volt a polgári. tól el térő 
tu.lajd01ú'o1'llla a vizsgált korszakon belül, mert a g;yulai urada
lom házigyói:;ysze:rtá:ra nem számi tott ö11..álló tényezőnek. 

A gyóg-yszertárak tulajdoJú'ormáit és jellegét tekin·tve; 
-63 polgári tulajdonu ny:i.1 vános gyógysze:rtár létesült Békés 
megyében 1770-1950-ig. /II.sz„táblázat/ 
8 1 ' · / · / '-ul · - · ' i , t, · 'l' ' __ pq garJ. _ ()J:'YQ;;J~_·i.· ~Jd(.)nU l:ez ~;rogyszer· a:i:· eriga asara 

ker'J.1 t sor a irizsgál t korszakban /llI.sz. tábláza·t/. 
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A gyógyszertárak tulajdonjogának vá.1.tozását vizsgálva sze.mhe
tünő, hogy a1apitáskor általánosan jellemző polgári tulajdon
forma a 20. században a reáljogunak jelzett gyógyszertárak e
setében átalakulhatott, nemcsak polgárok lehettek a reáljogu 
gyógyszertárak tulajdonosai /VII. sz• táblázat/• /Lásda j'Ü.gge1ék,.I 
A II• sz. táblázatból kitün.i.k, hogy a gyógyszertárak jegviszo
n;ya eltérő volt. A Békés megyei gyógyszertári hálózat kialaku
lásának és :fejlődésének vizsgálatához elengedhetetlen.Ül s21üksé
ges a különbségek magyarázata és a kérdéses pontban :felvetett 
problémák ele1.ll.Zése. 

A gyulai uradalom házigyógyszertárát szándékosan mellőztem ed
digi vizsgálataim során, mert a gyógyszertár önálló gyógyszer
tárként nem működött, a vizsgált korszakban nincs jelentősége 
a gyógyszertári hálózat kialakulása és :fejlődése szempontjából. 
A gyulai uradalom házigyógyszertárának alapitási időpontja is
meretlen. A megyei főorvos 1839-ben irt az uradalom házigyógy
szertáráról, eb'ből lilnnyi·I; tudunk, hogy a gyógyszertár az ura
dalom. birtokosának a céljait szolgálta és a "barmok orvoslását" 
szolgálta. 
-"Maga a Földes uraság számos tiszt;jei s tselédei gyakori or
vosi szükségleteik mindenkor a gyulai patikából pótolódnak." 
/101/ 
-Az uradalmi gyógyszertárból "senki se kap beteg msrháján.ak 
csak egy fillér áru orvosságot is." /102/ 
Arra vonatkozóan, hogy a gyulai uradalom a gyógyszertárakból. 
szerezte be a gyógyszerszűkségletét vannak adataink. Már a 
gyulai "Megváltó" gyógyszertár létesitése előtt /1770/ sem 
folytattak az uradalmi házi gyógysze:r:tárban gyógyszerészi te
vékenységet. 
173S.-ban pl. 200 rhénes :forint értékű gyógyszert hozatott az 
"uraság" az aradi gyógyszertárból. /103/ 
A gyógyszertárak tulajdonjogán~k változását Békés megye jelen
tősebb településein belül a VII. sz. táblázatban foglaltam 
össze. / Lásd: Függelék / 
A II• sz. táblázat adataiból megállapitható, hog;y a nyilvános 
.g;yóg;yszertárak :t'.(il.§1.jogi.ia:lt és s~e.llJ.ély;jQE'..l?Ji: V'Q1tflk• 
A III• sz. táblázatban feltüntetett orvosi kézigyógyszertárak 
nem. jogositványok csupán engedélyek voltak. A II. sz. táblá
zat szerint voltak un. fiók gyógyszertárak is, 1950-ig 
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2 fiók g;yógyszertár müködött. A g;yomai fiók anyagyógyszer
tára Mezőturon, a g;yopáros:fürdői fiók anyag;yógyszertára 
pedig Orosházán volt. /104/ 

A VII· sz. táblázat adatai arra utalnak, hog;y mind a sze
mélyjogu g;yógyszertárak, mind a reáljog11 gyógyszertárak 
kezelői /bérlői/ gyógyszerészek voltak /lásd függelék/. 
A fiókgyógyszertárakat is gyógyszerészek kezelték. A tu
lajdonosokra vonatkozóan megállapitható, hogy mindkét 
tipusu gyógyszertár esetében /reá:l• és személyjogu/ ta
pasztalható az, hogy nem minden esetben volt g;yógyszerész 
a tulajdonos. A jogadományozás rendszerének ismerete ve
zet el a megállapitások magyarázatához. 
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2/b. p, jogadomfu:i.yozá.s rendszere 1770-1.950-ig 

1857 előtt a gyóg;irszertárakat "ipari üzletnek" tekintet
ték, amelyeket bárki szabadón elad.hatott, árubabocsájtha
tott. 1857-ben az 1851. év előtt engedélyezett gyógyszer
tárakat a hatóság un. reáljogu jogosítványnak ismerte el, 
ezek a jogosítványok örökölhető és elidegenithető tulaj
domi.á vál:t;ak./105/ AZ 1851 után létesitett gyógyszertál?ak 
személyhez kötöttek, el nem idegenithetők, el nem ad.ha
tók. Az 1876. évi XIV• tc. az un. Közegészségügyi Törvény 
mondta ki először, hogy Magyarországon a Közegészségügy 
intézése áJ.lami feladat. 11 gyógyszertárak közegészségü
gyi intézmé:o;yek, amelyek az állam felügyelete alatt áll
nak. szabályozta a többi között az uj gyót:sszertárak l.é
tesitésének a kérdéseit 9 felállitásukat minisztériumi en
gedélyhez kötötte és megszüntette ujabb reáljogu gyógy
szertárak adományozásának a lehetőségét • 

.Az 1876• évi XIV. tc. döntött az un. uyiltforgalmu gyógy
szertárak, a :fiók- és házigyógyszertárak, valamint a11 or
vosi kezelésben engedélyezhető U.'?.o kézigyógyszertárak lé
t;esitésének kérdésében is. J,ényegében az un .• Közegészség
ügyi Törvény és az ezen alapuló kiegészit;ő rendelkezések 
szabták meg Magyarország gyógyszerészetének a továbt:.t a
lakulását és fejlődését egészen a II· vilégháboru befe
jezését követő évekig. /106/ 

Az 1876• évi XIV. te. 124-128 §-sa szerint "a gyógyszertá
rak gyógyszerészi szakértők által állami engedély folytán 
felállított közegészségüe;yi intézetek, s mint ilyenek az 
iparüzletek scrába nem terto=ak." 
- "Gyógyszertárat csak az kezelhet, ki az ország terüle
tén érvén,.ves gyógyszerésztmdori vagy gyógyszerész-meste
ri oklevéllel van fel.ruházva. •1 

- "A reál;jogu g;yóg;yszertárak szabadon örökölhetők, hagyo
mányozliatók~-magánjog;i szerződések és a fennálló szabá
lyolmak megfelelő átruhá;i;ások tárgyaivá tehetők. n 
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- "A személyes jogu gyógyszertár "Üzleti joga.n személyhez 
van kötve, az il.yen jogositván.y el nem adható, nem hagyo
mányozható. Az átruházásokat a belügyminiszter engedélyez
heti. A gyógyszerész halála esetén a személyes jog özvegyi. 
jogon az özvegyre száll; ha az özvegy gyermeke kiskoru.sá
ga alatt férjhez megy vagy meghal, a jogositvány haszonél
vezete a gyermek.re száll annak nagykoruságáig." 
- AZ uj gyógyszertár felállitását a törvényhatóság meg
hallgatása után a belügyminiszter engedélyezi. A törvény 
előirja ki folyamodhat uj gyógyszertár felállitásáért, va
lamely község vagy okleveles gyóB-yszerész. Békés megyében 
csak okleveles gyógyszerészek folyamodtak uj gyógyszertár 
felállitásáért a vizsgált időszakban. A törvény azt is ki
mondta, hogy az önálló /reál- vagy személyesjogu/ gyógy
szertárak, fiók gyóg'Yszertárat is létesithettek a belügy
minisztérium engedélyével, ezek a fiók gyógyszertárak 11a 
szükség elenyésztével vagy a gyógyszertárnak ottani fel
álli tásával megszüntetendők" továbbá ott, ahol "gyógy
szertár nem létesül, az orvosok kézi gyógyszertár tartásá
ra a törvényhatóság első tisztviselője által feljogositha
tók." 

2/c. A tulajdonjog változásából és a reáljogositvány el
adhatóságából eredő problémák vizsgálata 

A VII• és VIII· sz. tablázat adatainak áttekintésével is 
érzékelhetők azok a problémák, amelyek a tulajdonjog vál
tozásait kísérték sok esetben. fLásd függelék./ A VIII• 
sz. táblázat 1900-193?-ig pontos kimutatást tartalmaz a 

gyógyszertárak tulajdonjogában bekövetkezett változások 
számáról, a kezelők, bérlők egyes adatairól. AZ 1900-
19:37-ig történt kimutatásra azér·t volt szükség, mert eb
bel). a.:; :j.cJ.Q_§.lö~_I,.ba]'.l.J;J:);i:''l;~:a:t ... <l. legtöbb viilto:;?,$ és annak kö
szönhető a kimutatás pontossága, hogy ebből az időszakból 
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származik az első és egyben utolsó pontos r,yilvántartás 
vezetése :sékés megyében, amely a Békés megyei gyógyszer
tárakra vonatkozik. /107/ 

A VIII• sz. táblázatból k:i.tünik, .hogy a szemé1yes aogu 
gyógyszertárak tulajdonosa Békés megyében vagy gyógJSze
rész volt, vagy annak e1ha1álozása után özvegyi jogon az 
özvegye, ritkán a gyógyszerész kisko!'U gyermeke. 

A személyesjogu. gyógyszertárak esetében kezelőket és bér
lőket is találunk. Kezeltetésre akkor került sor, ha a 
tulajdonos halála után az özvegyé volt a gyógyszertár ha

szonélvezete, vagy a kiskoru gyermeké, de kezelőre volt 
szükség a tulajdonos betegsége esetén távollétében, vagy 
hadbavonulás, deportálás, kü.lföldi utazások esetén, vagy 
a tulajdonos hirtelen halála miatt, amikor a tulajdonos
nak nem volt örököse /pl. Békésszentandráson/• előfordult 
az is, hOB'Y az átruházási engedély megadása előtt a vevő, 
mint kezelő szerepelt egy ideig a gyógyszertárban. Példa 
erre a gyulai "Szent József" gyógyszertár kezeltetése, 
melyből kitűnik, hogy a személyesjogu. gyógyszertárak át
ruházásának hivatalos formulái mögött lehettek nem hiva
talos, de járható utak a személyesjogu. gyógyszert.árak 
gyors eladására. A gyógyszertár tulajdonosa családi okok 
miatt hirtelen el akarta adni a g.-yógyszertárat. /108/ Az 
akkori szokás sze:t•int a "Szent József" gyógyszertár tu
lajdonosa Fayer :Béla megjelentetett egy hirdetést a "Bé
kés" cimü politikai, társadalmi és közgazdászati lapban 
1920• március 17-én: "Jól berendezett középforgalmu 
gyógyszertár 165 ezer koronáért eladó, azonnal átvehető, 
Érdeklődni lehet Jókai Mór u. 27•" - Gyulán. A gyógyszer
tárak forgalmi értékét ugy számitották ki, hogy az évi 

forgalom kétszeresét vették, ebben benne volt a gyógy
szertár teljes fel.szerelése és berendezése is. A hirde
tésre Práger ~igyes okleveles gyógyszérész je1entkezett, 
akivel Payer Béla megfelelő egyességet kötött, práger 
Frigyes kifizetett 1 100 OOO korona készpénzt Payern.ek, 
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jóval többet, mint amennyiről a hirdetésben szó esett. Eb
ben az összegben a gyógyszertáron kiv'.il a lakás és a 
gyógyszertári jogositvány eladása is képviselve vol.t. A.z 
üzlet megkötése után Práger Frigyes mint gondnok, illetve 
kezelő átvette a gy6g-yszertárat és a dolgok ilyen rende
zése tttán a két gyógyszerész beadta a gyógyszertár átru
házása irónti közös kérelmét a polgármesterhez továbbitás 
végett. /109/ 

A sze:mélyesjogu g·yógyszertárak kezeltetésére akkor is 
sor kerülhetett, ha a ti.üajdonos idős kora miatt nem tud
ta ellátni s feladatát és megválni sem akart a gy6gyszer
tál:·t61. Sok esetben az idős tulajdonoE' a gyógyszerész fi
ával kezeltette a gyógyszertárat, ilyenkor általában még 
az apl!i életében kérték a gyógyszertár személyes jogának 
- :fiura történő átruházását, de az is előfordult, hogy az 
apa halála után került sor erre. 

Az özve§i"Yi jogon haszonélvezett gyógyszertárak helyzete 
volt a legkedvezőtlenebb a személyes jogu g,-yógyszertárak 
ese·tében. A VIII. sz. táblázat alapján a békési "Ar1.:1ny
csillag" gyógyszertárban pl. 1906-193'7-ig 21 kezelő :fo1•
dult meg. Feltételezhető, hoe'Y az állandóan változó keze
lőkre bizott gyógyszertár nem felelt meg a kor igényei
nek. A gyógyszertár 1944-ben felvett leltára alapján na
gyon gyengén felszerel.t, igen rosszul ellátott ·volt. 
/110/ A nyilvántartások alapján voltak évek, amikor 
szinte havonta változtak itt a kezelők. /111/ 
A személyjogu gyógyszertárak bérbeadásának okai sok eset
ben hasonlóak a kezeltetéséhez, igy bérbeadta a gyógy
szertárat az özvegy, vagy a kiskoru gyermek anyja, átru
házás előtt a ve~p mint bérlő szerepelhetett, az idős tu-

.~ 

lajdonos is bérbeadhatta a gyógyszertárat • 

.a kimutatás szerinti időszakban egy fiók gyógyszertár volt 
csak Békés megyében az; orosházi "Remény'' gyógyszertár fi-

.u .iJ.kja __ (lyopárosfürdőn, ~QbQ _ _gyQ.b;)'@zS>:f'~_§z_j„i:;_J~ezelte, az un. 
"anyagyégyszert;ár" tulajdonosa nem tartózkodott a fiók 
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gyógyszertárban. A haszon.élvezett személyesjogu gyógyszer
tárak mellett a fiók gyógyszertárak helyzete is kedvezőt

len volt. ' fiók gyógyszertárakról nyert rossz tapaszta
latok miatt " megyei főorvos minden esetben harcba szállt 
az engedélyezés megakadályozásáért. Ezeket a gyógyszertá
rakat általában hiányosan szerelték f'el 1 a gyógyszerek 

helyes eltartását nem vették figyelembe, igen elhanyagolt 
állapotban voltak. /112-113/ 

A tulajdonjog változásából származó legtöbb probléma a 

reáljogu gyógyszertárak esetében tapasztalható. i> reáljog 
eladásából szárma:i;ó anarchiát a g;yulai f;zentháromság 

gyógyszertb.r eset;ében mérhetjük fel legjobban. /114/ 

1"i VII• sz. táblázatból kitünilc, hogy nem ew reáljogu 
gyógyszertárnak volt hitelintézet a tulajdonosa, amely 

gyógyszerésszel kezeltette a gyóg;rsze:r."líárat. !\ reáljogu 
gyógyszertá:ralt tulajdonosai között bárl{i fellelhető, bá

rónő, jogász, polgári származásu házaspár, akik le15jobb 
esetben gyógyszerész fiukkal kezeltetik a gyógyszertárat, 
stb. /lásd: 1«üggelék/ 

ll tulajdonjog kérdésében és a jogadomáxzyozás rends:i;erébeu 

a Tanácsköztársaság döntő változásokat terve:i;ett. '; Ta
nácsköztársaság rövid fennállása ndatt a változások gya
korlati érvényesülése lényegében elmaradt. A gyógyszertá
rak államositásb.ról s:i;óló rendelet a Békés megyei .Népsza

va 191';}. április 11-i számában jelent meg. i< rendelet a 
segédet foglalkoztató gyógyszertárakat é:i:·intette. 1919. 
április 17-én megjelent LenJ,7el M:ór Békés megyében és a 

kiadott rendelet alapján a következő sorrendben rendelte 
el a gyógyszertárak leltárral történő állami tulajdonba

vételét: Békéscsabán csütörtökön és pénteken Badics-Südy

Réth;ynél, szombaton és vasb.rnap Radó- és Lőrinczinél kell 
elvégezni a leltározt.st. /115/ 1919. á1x1:ilis 25-re ez öt 
békéscsabai gyógyszertáron kivül Békésen, orosházim és 

JJ:nzőher.frp,~r-b"'n -WLl-t$k--~ u:g„_ 11k~nrmuniz.B.lt- üzemek"~- /116/ 

Az államositott gyógyszertárak vezetését üzembi:i<tosok 
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vették ~:t. A roillé,n csap1:rtok 1919. április 26-ii.n vonultak 
be Gyulára, ig-.r a Tanácsköztársaság Békés megyliben 33-37 
napig ta~tott az országos 133 nappal szemben. 

A gyógyszertári tulajdonjog változásának és a ;jogadomá.
nyozás rendszerének legrövidebb időn belüli és leggyor
sabb módosullsa a vizsgált korszak utolsó évtizedé-ben 
következett be. Ennek okai a gazdasági- és táJ:.•sadalmi 
helyzet gyors és negativ alakulásában rejlettek. A II· 
világháboru kitörése uté,n Békés megyében nem fogadtak el 
u.;jabb :folyo..modványt gyógyszertár létesitése tá.t•gyában. A 

mee;lévő gyógys•.«;r·tárak eladása és á:trnhszása kér•ő.ésében 
történtek tehát változ~sok. 
1939-ben s :fasizlln.1.s fajgyü.lölete törvénye:i:ő;r;•e emelkedett, 
melynek eredményeként 1:>::;.yes g,:yó6yszerészeknek a már meg
szerzet b gyógyszert;ári jogosi'~ványát is se!llillisnek nyil
vánitot;t;ák. A zsidó tö:r:·vó.n.yeli amelyeknek célja a zsidók 
elhelyE•zkedését, jogait korlátozni az ért;elmségi pályá
kon, több Békés megyei gyógyszerészt érintettek. sztója;. 
Döme kormánya 1941-ben a jogositványaiktól megfosztott 
gyógyszerészek gyógyszertárát ujra pályázb.atóvá tette 
/117/ 

H. zsidótör"\lé.!lyeket; 1945-be:n ht::tályon kivül helyez<~ék, 
1946. december· 31-i6 lehetett kérvényezni a ;jo3ositványok 
vissza;juttstáeá·t az e:i:·edeti tul&jdonosoknak. /118/ az o
lyan gyógy;;izertárBkba, ahová az eredeti tuJ.ajdonos nem 
tért vissza, hatósági kezelőt rendeltek ki. AZ elhagyott 
és .hatósági kezelő irányH;ása mellett müködő gyósyszertá
rakat 19:+7-ben a Gyógyszertáraku'G Kezelő Nemze-ti Vállalat 
gondjaira bizté'Ut. Ez képezte a későbbi Gyógyszert'.~i Vál
lslatok, a L1J.ai Gyógys:;:;er"tfu:i Közpon:liok ma0)VáiJ. 

A Békés megyei terület elnökéül Magy Imrét nevezték ki, 5 
volt a békéscsabai ''Sas" gyógyszertár kezelője is 1947-
ben. ill.3-120/ 
,". ~1.ll~don.jog_yált221ásának különös .módja figyelhető meg 
Békés megyében az 1946-47-es években. A nemzetiségiek 
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lakta területeken államközi lakosságcsere révén egyes te
lepüléseken a település lakosságát és vele együtt a f!:fógy

szertár teljes :felszerelését és a tulajdonosát is áttele
pítették. Előfordult, hogy csak a gyógyszertártulajdo:no
sok cseréltek helyet. A békéscsabai l-~ranykereszt gyógy
szertár tulajdonosa özv. Lőrinczy Lászlóné Csehszlovákiá
ba települt át, onnan :Klasz Rudolf gyógyszerész települt 
át Békéscsabára. A mezőberényi "Isteni Gondviselés" f!:fógy

szertár tulajdonosa Thaller Gyuláné a Komárom megyéből 
származó Kovách Tihamér gyógyszerésszel cserélt helyet. 
Tótkomlósról lakosságcsere utján J\damkovics Károly távo
zott el, a szencről érkező Burián Zoltán foglalta el a 
helyét. Hasonló csere történt szarvason is. /121/ 

AZ adatokból megállapitható, hogy a korszakban a jogado
mányozás rendszere nem tette lehetővé az ee'Ysél~es gyógy
szertári hálózat kialakitását. Ii reáljogu gyógyszertárak 
szabad eladása és a személyes jogu g;yógyszertárak átru
házási lehetősége a f!:/Óf!:/Szertárak egészségügyi intézmény 
jellegét csökkentette. 
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46./ r. 
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52.; F• 
53.; r. 
54./ r. 
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i.m. Dr KBré.c.sonyi J. 4. r. K· L".50-454. 1. 
Békési élet. Gyula. 1972. trr. év.C. l. sz. Tá
bori Gyfö:::.:;y: Száz éve 1872-ben szü.nt0k meg a cé
hek. 8,5-86. o. 

B· Békés v.rra Közgyü.lési i:r:1:1t. 319/17?1. ikt. 

Pallas Nagy Lexikona. B:P• 1893. III. K• 7-9· old. 
Békés vármegye. Bp. 1936. szerk. Márkus György. 
8?. o. 

i. m. 4-6. 19?:?. TII· évf./ 367• o. 
A magyar vizszabályozós törtév.ete. Bp. 1973• 

szerk. Il>..rig Dénes. / 335-355· o. 
B. Tfo. rv. B. 153/1523/1854. ikt. 

i. m. 50• 
i .• m. 46. II. évf. Szcibó Ferenc: AZ .Alföld-fi

umei vasut Békés megyei szakaszának é:pitéstör
ténete / 1862-18'71/ / 203-211. o. 
i. m. 50• 
i. m. Dr Karácsonyi J. 45. 
ie m. 46. II• év:f. Rell Lajos iráBa: AEGV. 
212. o. 

Békén megye 1944-l94,5-ben. Békéscsabi;. 1975• 
Szerk: Dér László - Szabó J;'erenc. / 21. o. 

B· •J!fo. rv. A. B /9-l7i 178?. ikt. 

ÉVk. 1878. III• V• 50-62. o. 
i. m. .f.'Vk. 14. 

62./ 1• Dr Zöldy János; .Békés vlflrm.egye Közegész:;;égügyi 
b..ajd.ana / Békés. 1896. dec. 13. sz. / 

63./ F· B· Békés m. Közgyűlési jk. 1802. febr. 9. 
64./ F· B. ~ékés m. Közgyűlési jk. 1804. szept. 17. 
65./ I· Dobai János: !Pormássy Lajos félévszázad.cs jubile-

umának crömemléke. Gyula. 1862. I 20 l. 
66./ F· B· Békés vru. Közgyűlési jk. 1818. április 12. 
6Je/J!'„ l!„ 13ék.éJ.LYmeXÖ~"cy'Ü.lési. jk„ .. 1.814„ .L 3.50-.351. 1. 
68./ I· i. m. Dr Karácsonyi J. 4. / 470 1. 
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i. m, Pv.m. 49. / 120-123. o. 
i. m. B'l.tm. 49. / 88. o. 

B. Tfo, H•T•T• 9439 /57/l&J3. ikt. 

69./ r. 
70•/ I• 
71./ F• 
72./ E • . áz orosházi 14/49. sz. gyógyszertár szocialista 

brigádjá.'lak gyüjtőrmm.kájából származó adat-üzem-
történeti irás. Brigádnapló melléklet. 

73.; I• i. m. Dr Scherer F. 10. / 332. o. 
74./ I• i. m. Dr Scherer F• 10. 1 272. o. 
75.; I• i. m. Dr Scherer Fo io. / 291. o. 
76./ I• i. m. Dr Scherer F. 10. / 299. o. 

77°/ F• B· Magyar Gyula Községi Szám.adás Könyve 1780 évi 
21. l. 

?Se/ I· i. m. Dr Karácsonyi J. 4. lo K. 1 .387· 1. 

?9·1 Fo B· Békés v.m. Közgyűlési irat. 1759/1803· ikt. sz. 
Bo.; I• Hazai és Külföldi Tudósitások BP• 1822/15. szám. 
81./ F· B· Békés megyei térképek: T· 141. számu térkép. 
82./ Fo B· Békés v.m. Közgyűlési jk. 1857• okt. 9• 

7053 számnál. 
83•/ Fo B• Tfo. gytr. v. jko 178?/1'3. ikt. 
84./ F· B· Térképadatok. T. 141, 38, 184, 183 számu .• 

8'3./ I· i. m. Dr Scherer F. lo. / 240. o. 
860/ F• Be Tfo. gytrv. jk. 1169/ 18'31 ikt. 
87•/ li'• B· Térkép adatok. / T. 38, 184, 183. számu. / im 84 
88./ F• B· Térkép adat. im 81. / T. 141 szé.mu / 
89./ F. B. Térképadatok. im 84. / •.r. 184. 18,?. szá.m.u / 
90·/ Fo B. Térképadatok. T• 1903, 1912• 1932, 194-0. 
91./ F• B· Gyulai Képviselő·t;estületi jKo 2743/1888/III· 

ikt. 

920/ F• B• Alisp. 29298/1856 iKto 
93·/ ]'. E• ;;lisp. 3828/1888 ikt. 
94•í Jf. 13· ,1lisp. Blnöki ·biZ:31J.n.:-;s. i6,il')l2. il{t. 

95•/ ll'• B. T:f.o, i. Xe 458/1831. 
96./ E. Dr Pelovits G~{!lláné l'l/l. sz. ,jytv. 1979-ben irt 

pál:y·amunkája "Béltés ruegye gyó0ysze:eészete"• szak-
_ _ feliigyelői_~-~~()!l:ltóriumban. Békés m. Tanács 

Gyógyszertári R:P• 
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97·1 F. B. Gyulai Képviselőtestületi jkv. 49/2969. ikt. 
98•/ E. 

99·/ I• 
loo./ r. 
lOlo/ Fo 
l02o/ r. 

103•/ I. 
104./ F. 

Szomszédos megyék adatai: Gyógyszerészek Naptára 
1891, 1908, I Gyógyszerészek zsebnaptára Soro
zat. / Gyógyszerészek Lapja Naptára 1909• zseb
naptárak: 1911-1947-ig. 
i. m. 48. III• K• 278-282. o. 

Gyárfás István: J~ paraszt vármegye Bp. 1882/68.o 
B. Tfo. Tab XXIX. /IV A 18/2. / 666/1839· 
Gecsei Lajos: patikák-patikáriusok. 1770-1850. 
Békéscsaba. 1976. / 11. o. 
i. m. Dr Scherer F. 10. 

;e. Hyilvántartás a Békés megyében felálli:tott 
patikákról / 1895-1937. / 

105·/ r • .az egészségügyre vonatlcozó törvények és rendele
tek gyüjteménye. Bp. 1894. szerk: Dr Chyzer 
Kornél. / 2. old. / 

106./ :e. i. m. 105/ 88-89. o. 
107•/ F• B. i. m. 104. 
108./ Fo B• Alisp. 6674/1922. ikt. 
109•/ Fe B• Alisp. 27560/1921. ikt. 
110./ F• B. Polg. 165/1945 alapszám. 1945. szept. 27. 
111./ Fe B. i. m. 104e 
112./ I• I• m. Gecsei L• 102/56. o. 
113./ F. B. i. m. 104. 
114./ F• B. i. m. 104. 
115./ r. Békés megyei 1'Tépszava. 1919. ápr. 17-i számából. 
116./ I• Békés megyei Népszava. 1919. ápr. 25-i számábó1. 
117•/ Fo Bo Alj_sp. 340761/1941. xv. BoM• rend. 
118./ F. B. Polg. 6189/1945. ikt. 165/1945 alapszámon. 
119./ F• Bo Polg. 165/1945/1226. ikt. 
120./ Ei• Békés m. Tanács Gyógyszertári Központjában lévő 

nyilvántartási adatok. 
121./ E. Dr Ragettli János nyugd. főgyógyszerész, e. egye

temi docens közlése. 
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II. J\ t;;".jrót:4 ... szcrt~r~k szakrn2i In~il{.ödésének vizsgálata --- - „ 

E kérdésccoporton belül Békés me~ gyó2;yszertá:t:ainakt 
mint intézményeknek szakmai müködését kivánom vizsgálri.i. a 
gyógyszerli;7i szervezéstudomány elveit, módszereit és 
rendszerét alkalmazva, a gyógyszerellátó tevékenység meg
ismerése érdekében. 
i\ gyógyszertárak szakmai működésének tanulm§nyozása során 
először működésük :feltételeit, másodszor pedig a gyógy
szerkészitő és ellátó tevékenységét kivánom vizsgálni. A 
gyógyszertárak szakmai működésének vizsgálata a tárgyi 
:feltételek, helyiségek, berendezés, felszerelés és a sze
mélyi feltételek elemzését, bemutatását jelenti. a gyógy
szerkész.itő és ellátó tevékenységet megismerhetjük a 
gyógyszertárak forgalmából, ellenőrzéséről a rendelkezés
re álló aC.atok alapján • 

. A gyógyszertárak szakmai mü.ködésének legalapvetőbb tár
gyi fel·tételével a kor gyógyszerkincsének tanulmtinyozásá
val ezen értékelés keretében nem foglalkozom, mivel az a
dott kor intézménytört;éneti kutatása lényegét tekintve 
nem erre irányul. 11 t:ir.gyi feltételek megismeréséhez el
engedb.ete·tlenül szükséges viszont a gyógyszertári helyi
ségek, berendezések és a felszerelések vizsgálat<i. 

1/a. 1' gyó;;;yszertá.rak helyiségei 

B vizs1,;álöthoz er·edmén;yesen használlie.tó <Jdatokat szo1gál
t1xl;nak a gyóg~n:;zerttlr&k ellenőrzése sorlin és 1.eltára al
kalmával felvett jegyzckön"vvek. ki korszakban történt vál
tozások migtt lehetetlen né.hánj közeli év aclatainak kira
gadásával helyes képet alkotnuI1k. L korszakon belül dif-
_:f„r~.l!~i!J.tan,uk<>J.1._viz~g§l!l'\l.~ .az e~$tól siltérő idősza
kok jellemzőit az időszakra vonatkozó adatok alapján, u-
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gy3nakkor· •:iz egységesség érdekében meg kell találn.unk azo
kat az ismereteket, amelyek egy lényegét tekintve egységes 
korszakot összefüggéseiben is ábrázolni képesek. 

A s;yógyszertárak épitésevel "a megkiváJ.ü1ató helyiségek" 
kérdésével többször f'oglalkozt;ak, 1831-ben már ige.:i rész
letes u:t;asitás jelent meg erre vonatkozóan. Az Általános 
Qsztré..."t<;: Gyógyszerész Egylet "uj gyógyszertár :r;•end" iierv„ 
rajza, amely az osztrák biroü.alom egészé:r·e vonatkozott az 
1831-ben meg;jelent utasitással 11összehangzólag egybevág„, 
igen értékes felvilágositast ad arról milyen elképzelések 
szerint állapították meg a ttil:&)'i. feltételek normáit 
1865-·ben. i\ te:t'vezetből érdenms néhány idézetet kiemelni, 
mivel az egész kor·szakra jell•>raző normákat tartalmazza. 1!i 
gy6g;yGzertár•c;k épitésévE•l a szükséges helyiségek felszere
lésével, berendezésé·1r1;0;l .hazai viszonyltitban az 1876. évi 
xrv. tc. 124. §-niik e./ pontja foglalkozott először, ál
lamilag rendelkezett az általános követelmények:t•ől, de a 
·törvények vé,.s;r.·ehajtá,;>ilt szabályozó rendelet kiadására csak 
1934-ben került sor, a rendelet végrehajtására pedig a II· 
világháboru kitörése miatt nem kerlilhetntt sor. /122/ 

l\ rendelkezésre álló afürllok alapján a Búkés megyei gyógy
szertárak többsége na:3yjáb6l az 186.5-ben meg;jelent terve
zet szerint épült és kapott berendezést. /123/ 
J\ tervezet szerint "Minden gyógyszertárat egy könnyen 
járht;itó utc,í.ban, könnyen fellelhető helyen kell felállí
tani". A tjyóg,"}'szertári hálózat településen belül elhelye
zésének vizsgál~itánál mef;állapitást nyert, hogy a gyógy
szertárak, a helységek lee;könnyebben fellelhető helyén 
létesültek. 

l36~~é.o 1i:!f:6~/é'oe:u a g;1 a.h„Ol'i ú.r•u<.i.6..sok mi~~-ti..i c:.2 & ·;.rizsze1bál~lo

zás után is rnabaS tslejv~Lz rrr:L:;tt az 61;:ttkezés l'16.ff1 volt 
e.Sf>\rSzerl1 Ll010'0·"• -'1 V.; ~Í 1.t·!;~'kOU /'•rl,..c:•zh ms -:i'~J~ t;:;,rv-,nnt.;~t;.-~r-U•-' "" . l;...) ::.~ .._..,. - • _„_, "'"' ;:;,.,_..,, .,,. j ~-·-'..,;:)' •- ...,. l!"" „.t. .., 

talmu feny5oszlopok képezték ezért az épi.ilet f'1u1damentu
.. I!lát. -· Ezeitet _áj;ivelté1'._~_s_§~r·e ? _ 'Qo:J.i.;ol'Jatrél huzták a fala

kat. A falakon siirün egymás mellé rakták a gerendákat, a-
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lattuk az egyes helyiségeket, elsősorban a laboratoriumot 
·boltivesre képezték ki. Eni.J.ek tűzvédelmi oka volt. 1!.. bolt
ives kiképzé~: zua is m<\;;fisyelhető ee;yes e;yógyszertárakb<:\n 
pl. a J;',yulai "11.:i::•anykereuz;t" gyó(;-yszertár kiké:pzésé ben. 
Nagy gondot forditottak a burkolásra, elsősorbe:n a pado
zatra, ez maradt fenn leginkább, a burkolatok e gyógysze
részek esztétikai é:i:·zékére vallanak. J1 békési "Isteni 
goaclvi>.;elés•-hez címzett gyógyszertár: padozatának hatal
mas márványlapjait pl. Máramarosból hozták és a római ka
tolikus tem:plom padozatt.val e"-~,rid.őben h:észUlt. A :falek - - v~ 

:Lestésénel: is maradtak nyorlllii. 1\ :mennyezet boltozatoos 
volt az off'icinában, ahol a boltozatot feketére festették 
arany csillet;okkal, utánozva 2 vilá . .;mindenséget. /124/ 

Voltak - éa a zömá·t az képezte - 1e:rt;f'<.ilu, var:;y vályog 
épiile·GekJJeI1 TüÜ.k,öciú @,_{>Q~:::~t.:ei1·t;t!.:c:akt :Lr;y f'őlt~g falv~7-!-cban, 
de il:yenekkel vé.roeokban r. ve:i:·senyt e 19. s:?.&:!kiD. közepé
től miu: nern lehetet;t birni. A lec;-'Göbb probléma ezekkel az 
épületekkel voH;, közülük kerülte!\. ki 11 5yó::)Yszertárvizs
g<il1;, ti jefSYZőkönyvekben emli tett 1 "földig leégett", vagy 
"forma sze:ein·t; semmivé lett" gyógys:~ert§rak a. természeti 
csap&suk idején. /125/ 

bZ 1865-ös tervezet sz,,1·int "mind.e11 gyóg;yszertilr tartozik 
e kÖV'3tkezó helyiséc;ekkel bi:i::·ni". 

mely a s;;y·ó2;yszerek kis.zolgúltaté.s•,i.ra alk<Jlmatos. 
~'.. Eb'Y l<iborcJtóriUl.!l..né1k nevezett tüzmentes s s ha lehet

sé[~es bolti ves helyisé~~gel, mel;ynek jó lóghuzatos 
k .. t „ . 1 .ur ·o ;:ie _egyen • 

. 3• ec;y vagy több szár.'rn kanré.val • a n;rers '.'~yógyszerek 
u·::;;ynBvezett készlet-

kanu·ával. 
4. Egy vagy több hűvös, mindamellett száraz. un. pincé

vel. 
5. Egy a növények szá:ritására berendezett szellős pad-
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6. Egy a többitől elkülönzött helyiséggel a hasonszenvi 
gyógyszerek készitésére és tartására„. 

"Minden helyiségeket jól zárhatóan kell elrendezni és 
csupán a gyógyszereknek fölhasználni". /126/ 
AZ adatokból, mint látni fogjuk Békés megyében a gyógy
szertárak állami tulajdonbavételéig a gyógyszertártulaj
donosok áldozatvállalásától függött, hogy milyen mérték
ben valósultak meg a tervezetben felsorolt és még inkább 
az 1876. évi XIV• tc. 124. §-nak e./ pontjában előirt 
feltételek. 

A homlokzati rész, bejárati rész vagy portál kialakitásá
nál szemléleti változás figyelhető meg a korszakon belöl, 
melynek lényegét 1936-ban igy összegezték; "Régen talán 
:mindegy volt, hogy a patika kivülről milyen, sőt minél ö
regebb volt, annál több áhitattal lépték át a küszöbét. 
De ma nincs áhitat és nincs meg a régi nimbusz, ellenben 
számolni kell a legélesebb versennyel. a tömegizlést az 
ujságok és a mozi a külsőségekre irányitották. A németek 
"Verbung" névvel jelölik a vevőtoborzást ••• „. /127/ 
A Békés megyei gyógyszertárak bejárati /portál/ részének 
diszes kiképzéséről a 20. század első évtizedétől szár
maznak konkrét adatok, az ettől az időtől kezdődően é
pült vagy átalakitott gyógyszertárak portál részének 
többsége szobrokkal és reklám-tárgyakkal diszitett. 
/128/ .A 12. számu ábrán az 1970-ben épült békési "Isteni 
gondviselés"-hez cimzett gyóg'Yszertár 1927-ben kialaki
tott uj portálrésze látható. a 13. sz. ábra tanulmányo
zásakor kitűnik, h.ogy a gyógyszertárat a település köny
nyen fellelhető he1yén állitották fel. 
Az officina,1vagy ahogy a €>'Yógyszerészeti jegyzők.önyvek
ben g,-yakran olvasható "a patika"/ E helyiséggel Békés 
megye valamennyi gyógyszertára rendelkezett a vizsgált 
korszakban. A gyógyszerkészítés és expediálás szinhelye 
yolt. Általában "sz~_a_z~_Jriláii);os~_czif'rblt-tsinos, jól 
elrendezett, czélszerü, tágas, gazdag minden tekintetben 
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alkalmatos" helyiségként tüntetik fel a vizsgálati jegyző
könyvekben. /129/ 

Rangosabb gyógyszertárakban, ahol a forgalom megkövetel.te 
és a gyógyszerész au-Jagilag tehette, az officinából telje
sen el.különi tett, "gyógyszerészeti mÜhelyet" alakitottak 
k.i a 19. század végétől. Ilyen törekvés a békéscsabai 
"Sas" és a gyulai "Megváltó" gyógyszertárakban volt, a 
gyóg7szertárak többségében az officinában végezték a re
cepturai munkát is. /130/ 
Az 1770-ben létesített gyulai ":Megvál.tó" gyógyszertár of,„ 
ficinája elég világos helyiség volt, a fényt 2 ablak és 
egy üvegezett ajtó biztosította. Az officina 3 öl /517 
m./ hosszu és 2 öl /3,8 m/ széles volt. Feltehetően lép. 
<isőn át lehetett az officillába feljutni, mert "magasra 
épitett, s ennélfogva száraz mint más, Gyulán épített 
ház 11-ként jellemzi az épületet a megyei főorvos. /131/ 
AZ officirw kialakítása nem minden esetben volt megfele
lő. 1t szarvasi "Gyors szarvas"-hoz cimzett gyógyszertár 
"boltja" 1832-ig "régi, avult, süllyedt" volt. /132/ A 
gyomai gyógyszertár leégett officináját 1848-ban az ura
dalmi szilkségépillet egyik "kamrátskája" helyettesitette. 
A kőrösladáuyi "Szent Háromság'' gyógyszertár officinája 
"tsinos, czifra, világos, száraz kis bolt"-ként van fel
tüntetve 1843-ban, amely olyan "sziikötske, hogy a tulaj
donos deszkázással elrekesztett részét materiális kam
rá:tskáuak" is használja. /133/ 

A gyulai Szent Háromság-hoz cim.zett gyógyszertár offici
nája 1854-ben "sziikötske ugyan, de nem is elég tiszta". 
/134/ 11.z officina helyes kialakításával szemben nem tá
masztottak olyan szigoru követelményeket a vizsgált kor
szakban, mint a tisztaságával szemben • .11. "takaritatlanuJ. 
talált" officin.ák miatt minden esetben :figyelmeztették a 
gyógyszerészeket. A tisztaság már a korszak kezdetén is 

- ·· --fontvs--kövel.elméaj uol~.--A-naaba± '*t;.rai.cysas«-.hoz cimzett 
gyógyszertárban pl. 1831-ben a "patika külső tisztasága" 
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nem me3felelő. A főorvos "emiatt botránkozván" Halim.ár 
György gyógyszerészt "evégett intvén". /135/ 

Laboratórium /mühell• gyógyszerészeti munkaterem.j 

Általában: minden szükségesekkel ellátott, világos, tisz
ta• tágas, gazdagon felszerelt". A gyógyszertárak jelen
tős részében egyben az anyagkamra /raktár/ szerepét is 
betöltötte. 

AZ 1770-ben megnyilt gyulai gyógyszertár laboratóriuma 
1787-ben "magas boltozatos helyiség• amely egyben konyha 
is, nagy ablakától elég világos helyiség, magas boltoza
tos k,éménye van". /136/ 

A gyomai :f'iókpatikában a laborat,órium 1836-ban nincs kü
lön :f'eltiiutetve. A "lakószo'ba, czifra világos bolt, jól. 
elrendezett kamra, a herbárium. mellett egy konyha szere
pel. 
A gyógyszertár 1848-ban leégett. Amikor 1861-ben az ura
dalmi szükségépületből uj épületbe költözik, sem változik 
a laboratóriUJll, illetve konyha elrendezése. Az uj épület
ben a "konyha nincs elkűlönitve, a cselédség s a szakátsa 
szabadon forog a gyógyszerek között." /137/ 
A mezőberényi gyógyszertárban 1831-ben laboratóriUJllllak 
"elég tágas konyhájának egyrészét használja" a tulajdo
nos. 
A kőrösladányi gyógyszertárban 1843-ban "czélszerüleg la
boratóriummá átalakitott konyhát0 tiiu·tet fel a jegyző ... 
könyv. /138/ Kiss Ferenc hivatástudatának ·!Judható, hogy 
1844-ben. már "uj czélszerii laboratórium van" a gyógyszer
tárban, "amely az idén készült". /139/ 
A gyulai "Megváltó" gyógyszertárban 1872-ben külön rak
tárépületet létesitettek a «gyógyszertár szomszédságában" 
- igy a laboratórium raktározási célokat a későbbiekben 
nem szolgált. /140/ 

- - --„----, -----11. oeKescsabai "Sas" gyógyszertárban 1910-ben a laborató-
rium mellett az u;fvari részen épül egy ujabb, üzemi mére-
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tü laboratórium, háztartási és vegyi cikkek stb. gyártá
sára. /141/ A 20. században gyakori az előbbihez hasonló 
példa gyógyszerészi laboratórium mellett egyéb, főleg az 
iparszerű tevékenység kifejtése érdekében létesitett u
jabb laboratórium kiképzése. A békéscsabai "Megváltó" 
gyógyszertárban az 1930-as évek elején létesült a fotóla
boratórium, amelyet egy 1934-ben megjelent rendelet mi
att "Miral fotó" néven el kellett különiteni a gyógy
szertári tevékenységtől és kezelőre kellett bizni. /142/ 
Vidovszky István békéssámsoni gyógyszerész gyógynövény
feldolgozó laboratóriumot képezett ki az 1930-as évek
ben, amely üzemi méretű tevékenységet fejtett ki. /143/ 
szikvizüzemet több gyógyszertárban létesitettek. 
Anyagraktár /camera materialis, kamara, szerkamra, mate
rialis, gyógyszerészi raktár, anyagka:mra. / 
Általában: alkalmas, szellős, száraz. tágas, világos, 
tiszta jelzőkkel illették, valójában eléggé elhanyagolt 
területe volt a gyóg';)Tszertárnak, főleg a falusi helyeken. 
Az 1770-ben létesített "Megváltó" gyógyszertár raktára 
"egy kicsit csak szükségből épített, máskülönben jó be
osztásu rész" volt 1787-ben. /144/ 

Az 1807-ben történt fuzió és a véghezvitt átalakitások u
tán 184-8-ban már "minden szükségesekkel jól ellátott rak
tára" van a gyógyszertárnak. /145/ 
Az orosházi gyógyszertárban 1831-ben "egy kamra, melybe 
a materialékat tartja" - tölti be a raktár szerepét. 
/146/ 
A gyomai gyógyszertárban 1851-ben még nincs raktár a tu
lajdonos „e végre használja éléskamrájának egy részét". 
A mezőberényi gyógyszertárban ugyanez tapasztalható 1851-
ben. /147/ 
A gyulai "Megváltó'* gyógyszertárban és a békéscsabai 
"Sas" gyógyszertárban létesitettek az udvari részen külön 
--r~ktfil'4pü~-teket--is-a-bjÓeyazerek -táro'iására--a--19. század 
végén. Külön üvegraktár kisebb forgalmu helyeken is léte-
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sült pl. gyulai "Szent B:áromsig" g7ógyszertárban az üve
gek raktározása külön az udvaron történt. /14·8/ 
1;z 194.5-ben felvett leltárak alapján "az elhagyott gyóe;y
szertárakban" a raktár egyben laboratórium is volt. 

11 békési "aranycsillag", a gyulai "Szent József", a szar
vasi "Remény" és ••szarvas", a kondorosi gyógyszertárak 
stb. leltárai alapján ez állapitható meg. /149/ 
I• rak·tár kivétel nélkül "a boltból nyilik" 1851-ben. 
/l.50/ 
A raktárak elhelyezése 19.50-ig, az udvarra helyezett rak
·tárak ki vétel.éve! változatlan. 

Gyógyszeres pince /aquariu:m, vizes pince, pince/ 

Általában: száraz, tiszta, világos, "jó pincze" szellős, 
alkalmas jó hőszigetelésű, czifra". 
A gyulai "Megváltó" gyógyszertárban 178'7-ben "Ez jó, nem 
fagyos, nem vizes" - helyiség. /151/ 
A kőrösladányi gyógyszertárban 1843-ban még "egy hűvös 
k;amrátskát használnak pincze helyett" /145/ • 1.851-ben u
gyanitt "szűkebb, de száraz" pince található. /1.52/ 
1~ szarvasi "Gyorsszarvas•• pincéje, nem különben szép 
1851-·ben. /153/ 
Gyomán ••se pince, se pad.lás" 1861-ben • 
.!\ gyógyszertárak egyrésze még 194.5-ben sem rendelkezett 
pincével, de a helyette berendezett hűvös kamrát elfoga
dottnak tekintették. /15L:/ 

gyógyszeres padlás: /Herbárium, füpadlás, "a pad.lás"/ 
Általában; "tiszta, világos, az idő minden viszonttagsá
ga ellen kellőleg védve va&on és szellős". 
- a gy-alai Megváltó füpadlását 1787-ben "tűzkár.tál nem 

biztosi·t;ott hely a földön" helyettesíti. /155/ 
1848-ban már"herbáriuma vagyon a padláson."/156/ 

- a gyulai "Szent Háromság" gyógyszertárban a 19. század 
végén képezik ki a duplafalu padlásteret. A szikvizüzem 

_nagyobb mennyi ségii --ful:eg~ár-0zását-tette szükségessé. 
/157/ 
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Amint a vizsgálatok mutatják a gyógyszertárak az alapve
tően szükséges helyiségekkel általában rendelkeztek. A he
lyiségek nem kizárólag egy célt szolgáltak, és annak többé 
kevésbé megfeleltek. 

Az ismertetett helyiségeken kivül lakószoba, olda:Lszoba, 
inspekciós szo·ba megjelöléssel is találkozhatunk az ellen
őrzési jeg,'Yzőkönyvekben1 de ezeknek a helyiségeknek a szá
ma elenyésző. A gyulai "Met!,--váltó" gyógyszertárban 1787-ben 
már volt egy oldalszoba, amely a gyógyszertár mellé épi
tett helyiség volt és amely az eszközök /sziták, üstök/ 
tá:rolására és a tanulók otthonául is szolgált. /158/ 
Lakószobát emlitenek 1832-ben Gyomán is. /J.59/ AZ iroda a 
legtöbb gyó&"Yszertárban az officinában volt még 1945-ben 
is. A békéscsabai "Sas" gyógyszertárnak volt külön irodá
ja és inspekciós szobája, az officinától elkülönitett i
rodája volt a gyulai "Aranykereszt" gyób;Yszertárnak is, 

A helyiségek funkcionális kapcsolódásáról 1951-ben készi
tették el Békés meg-Je valamennyi gyógyszertárára vonatko
zóan az első vázlatrajzokban is r.ö1:;zite;;t felméréseket. A 

felmérések alapján hü kép~t alkothatunk a korszak végére 
jellemző állapotokról. /160/ 

A helyiségek funkcionális kapcsolódása alapján háromféle 
tipust különböztel.íhetünk meg a Békés megyei gyógyszertá
rak esetében. 

Egyszerü kapcsolódás A legegyszerübb megoldást a kis 
falusi gyógyszertárak egyrészében figyelhetjük meg, i
lyen volt pl. az 1888-ban létesitett ujkigyósi "Szüz .Má
ria"-hoz cimze·(;t gyógyszertár. A jellegzetes hosszu falu ... 
si ház részekre tagolás&val ee,'Ymásból nyiltak és egymás 
mellett helyezkedtek el a legszükségesebb hel;yiségek, a 
pince vagy hűvös kamra kü1ön a folyosóból nyilt, vagy az 
épület alatt h<>lyezked.ett el, a helyiségek fölött volt a 
herbáriu.m, vag;y füpadlás. A magánlakás külön éplilt az ud-

. · vfil'i-.z-ész~--vae;y-~-clyosó másik ol\ialán•-
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Változi::tos k.apcsolódé.s Gyóc;yszer".;;árak többségében ugyan
csak a legszükségesebb .helyiségek voltak meg, a gyógy
szertiir és e magánlakás összeköttetése l>iztositva volt •. á 

korszak végére szociális helyiségekkel és egyéb a gyógy
szertári tevékenységgel összefüggő helyi.ségekkel béívitet
ték a gyógyszertárakat. A gyógyszertárak többségére a he
lyiségek kapcsolódása és funkciója szempontjából igen 
változatos megoldások figyelhetők meg és a kiképzés cél
szeriisége. 

összetett, kiképzés és bonyolult kapcsolódás a legjelen-
~ ... -. ' ,_ -~ 

tősebb, legnagyobb forgalmu gyógyszertárak ese·tében :fi-
gyelhet{) meg1 ilyen volt pl • a békéscsabai "Sae"-hoz cim

zett gyógyszertár. Jellemzője a tér jó kihasználása, a 
r?ko<ló tér bővitésének függőleges irányban való eltolódá
sa - galéria - kiképzésével, a különböző funkcióju helyi
ségek számának növekedése. 

'' llel;yisé;:::;eK funkcionáli;-:; ka:pcsolódásó:t; vizsgálva megálla
pitható, hosy a vizsgált korszakot nem jellemei:;te az ee;y
ségesi:.ég1 a gyócyszer-tárak helyiségeinel{ kiképzését, fő
leG a célszerli.sé(9.'0 való ·törekvés hatéxozta meg, a kor
szak vée;ére a célszerűség mellett a lehetőségek felmérése 
és az ahhoz való alkalmazkodás igénye is jelentkezett. A 

kis faluai gyósyszertár<:1k helyiségeinek funkcionális 
kapcsolódását nem annyira a célszerűség, mint inkább a 
lehetőségek felluérése és kihaszn§.16.sa hat<U>ozta meg. 

A gyógyszertárak berendezésér"ek vi.zsgálatát az ad.ott 
korszuk gazdasáe;i, tó.rsadalmi, müvészeti irfulyvonalának 
figyelembevételével kell elvégeznünk, mivel társadalomban 
élni, alkotni és a társadaloratól függetlennek lenni nem 

lehetséges. /161/ 

..... .172..o ... .BQ .kö.zöJL!;i_.időre_tehető. amik9r .t:i .. It!Ü:Vé:szeten belül 
letünőben vannak a barokkos vonások. /162/ 
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Az 1798-ban kitöt„i? forradalomban a pol:;;ári demokratikus 
eszmék jutottak diadalra. A francia forradalom nyomán u
ralomra jutó polgárság a római köztársaságot tekintette 
példaképének. á müvészetét is mintaképül vette • .11z igy 

kialakult uj stilust, a klasszicizmust antik elemek jel
lemzik • .a francia császárság empire stilusa a római csá
szárság mUvészeti elew~iből meritett. /163/ 

A némeiJ polgár·i körökben a drága anyagokat igénylő emyire 

ótilus helyett annak olcsóbb diszités nélküli válf'aja, a 
·biedermeier stilus alakult ki. l);zt a polgár•i stilust a 

c.élszerü::1ég és kényelem jellemzi, a butorok fo1'mái hajlé
konyebb:>k az enrpirenél. 11.z intarziás berakás esetenként a 

szinek és :formák harmoniáját segitett összhangba hozn:i .• 

Ez a stílusirányzat a 19. sz. közepéig Ul'alkodott. 1848-
tól az 1880-as évek leg,-végéig a reformkorban meginduló 

pole;árosodásra épülő kulturális fejlődés befulladása, 
egyfajta beszükülése :figyelhető meg. AZ 1848 előttről in

duló, s ki nem bontakoztatott nemesi és az árnyékában 
megh.uzódó, mozdulni kezdődő paraszti polgárosodás, illet
ve kispolgárosodás kv.ltu:rája lassanként képtelenné válik 

a teljes valóság érzékeltetésére és :feldolgozására. A mü
vészeti stilusok kihalása és a régi stílusok :felhigitása 
figyelhető meg 1848-tól 1890-ig. 

A különböző réi:;:i. elemek gonfüitlan :felhasználása kétségte

lenül alsóbbrendű jelensés volt ,,, régi sz:izadok st;iluste

remtő képességével szemben. a művészetek stagnálásának a 

jelei mögött uj nagy alkotók generációi nőttek fel, s ezt 

a 90-es évekkel megnyiló évtizedek világosan megmutatják. 

A butors·tilusoket illetően a 9o-es évektől terjedt el a 

szecesszió, mely szakitott a :t•égi diszi tő-felfot;ással és 

stilizált növényi indákból uj díszitőelemeket alakított 
ki. A szeszélyesen rru.llÁmzó vonalvezetés uj formákat ho
zott létr'e• Ez a stílus az r. világháboruig uralkodott. 
Nem feudális utánzat volt már, hanem a polgárság önálló 

. . st1.lusa;- /164/ ______ _ 
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A polgárság nagy lendületet aö. már a 19. sz. 30-as éve
itől egyes müvészeti ágazatok fejlődésénekt de főleg a 
butor:nrüvességnek, mert ez szolgálta közvetlenül a feltö

rő osztály uj igényeit. /165/ 

Az I• világháboru utfo1 a lakáskultura is & fu.."l.kCioná.lis 
építészet elvéhez igazodott. A belső kiképzés'be11 & cél

sze:rüsét; lett " vezető szempont. ii!ig ré3ebben a butorok 
esztétikai b.atáf;át faragásoklrnl, intarziás berakászal 
kiYánták elérni, most a finom arányokkal az an;yagszerü
ség és funkció vilá.gos ér1ezte·~ésével é.s i1em ·utolsó sor
ban a harmonikus színekkel. /166/ 

1~ 1~él:\.6s mssl'~yi-ei &;J„.óe;yszei·tár.ak 'berendezt;~3ein·~k vizsgála

tához a tisztiorvosi gyógyszertárvizsgálati jegyzőköny

vek utalásait• a Qógyszertá:r.i berendezések :felsorolá
sát is t•xrtalmazó képe;; á:r.jegyzékekot, az 1945-btln fel
vett leltá:r.al~at és a ma iz fellelhető berendezési tár
gyakat, illetve a róluk készült fényképeket használom 
fel. Mindezekből megállapítható, hogy a fal:dán;:;rban szen
vedő ,o..lföldön keményfa butorzat nem készült, v1;;gy igen 
drága volt, igy a gyógyszertárak berendezése zömében má
zolt fenyőfából készült, különösebb stilusjegyek nélkül. 
11resneheziti a vizsgáletot, ho;;y a 19. század végéig g.ya
kori természeti csapások miatt ~g;yes gyógyszertárak ere
deti berendezése részben, vagy egészben met.;semmisiilt, a 
19. század végétől pedig divatba jött a régi gyógysze:r;
tári berendezések :felujitása, illetve kicserélése. van
nak tár[',7i emlékek, amelyekből azonban levoilhatólt bizo
nyos következtetések az eredeti berendezésekre vonatko
zóan. 

lSOl-ten a me0;yeszékl1ely porré.ógett, <>t;;é:;;zen l>izonyo;;;ra 

Yehető, ho:;y a "ftes--vcilt6" gyóS';\'SZertár eredeti be:i:·endezé
se megsemmisült. /16'7 / Nem lehet tudni, hogy a Kfógyszer
tár eredeti berendezése a gyakorlati igényeken tul eszté
tikai igényeket is kielégített volna a kor izlésének meg-
----~------------------------------

:felelőe:c., mert a gyógyszertárban 1787-ben felvett gyóg:;-
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szertárvizsgáLiti jee;;yzőkönyv nem tért ki erre. 1;,z 1851-
ben készült gyógyszertárvizsgálati jesyzőkönyv arra utal, 
hogy e "Mesvált;ó" gyóg~IBzertár berendezését egy évvel ko
rábban felujitották. /168/ 

A "Szent Háromság"-hoz cim.zett gyulai gyógyszertár megnyi
tására 1851-ben került sor. A meg.nyitás előtt készült igen 
részletes v:Lzssálati jegyzőkiinyv szerint "BUtorzata igen 
tsinos, a polcok, fiókok s a kiszolgáló asztal mind kemény 
diófából, a fiókok üveg huzókkal" ••• ellátva. /169/ 

l!'eltehető, hog-y a 2 gyulai gyógyszer'GáJ:.' a 1'.J. század köze
pén k.észLi.l:t berenclezése biedermeier stiJ:u.su vol:li. Gyulán a 
németek kö:eábő1 korült ki a kie.:;;yozés elő'cti polgárság, ők 
képviselték a fGltörekvő uj rend..;·t;, elképzelhető - néhány 
jol erre mut::rt - , hogy német; ízléssel készült a gyu.lai 
gyógyszer,G.?.i:·ak berendezése. 11 BéI~és met,7ei Tanács Gyógy
szert;ári Központja állandó gyüjteményes kiállítást mu!;at 
be előadótermében. a kiállítási anyag között szerepel a 
mellékelt 14. sz. ábrán látható biedermeier mérlegszekrény, 
amely az e31ik Békés megyei gyógyszertár berendezéséhez 
tartozott. /J,ásd: függelék./ Jl gyulai "Szent Háromság11 

gyógyszertár volt tulBjdonosa igy jellemezte gyógyszertá
:i:·ának berendezését: "A korabeli biedermeier buto:i:•zat dió
fából készült, cseresznyefából hántolt intarziás berakás
sal. Különösen a táraasztala volt szép gyökérintarziával 
díszített. A bejárati rész felé néző oldalon üvegezett 
ajtókkal, tükrökkel volt ellé:l;vs. A táramérleg a berende
zéshez idomult." 

AZ l81J-8 után kialakuló stílusegyveleg: neobarokk, neore
neszansz, neorokokó stb. tárgyi emlékeit még :fellelhetjük 
az 19L~5-ben :felvett lelt&rak gond.cs tanulillári.yozása utján. 
/170/ 
Az 1888-ban készült békési "Aranycsillag" gyógyszertár be
rendezésénE>k eg,-yes elemei neobarokk stilusjegyek:ről árul
kodnak. 

-- -- -- - A 2, 3 m -magas--off'ici.llai állványok hajlított sarokállvá-
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nyakkal kapcsolódnal~. A kisfiókok, polcok, r..at:;Yfiókok, a 

polcos szelu·ényen belül két ajtéval ellátott külön szek

l.'énykB, az á11~vén~yok zegzusoi> fa:r:agott kj.képzóse a :t·erige

·teg porfoc;ót tar·tolmaz6 "kredenc" képzetét keltik. Négy 

to:nett szék mellett er;y fotelről is em.litést tesznek az 

1945. szepten:.ber 27-én felvett leltár alkal.w.ával, amelyen 

sok a rojt. 
;, hajlitoi;t 

rok voltak. 

. d ' b. ' , lt h :f' ,. '1 k, ül' t J:i. oeren ezes ... c;rnara 1uuzo pu.1- a e.oo esz • 

sarok.állványok felett gipszből készült szob

/férf'i és női mellszobrok stb./ A gyógyszertár 

berendezése 1945-ben nem vall egységesen kialakított sti

lusra. A puhafából készült berendezés me.Llett az officiná

ban található egy barna keményfából készült iróasztal is. 

A "békési "Aranycsillag"-hoz cimzett gyógyszertár laborató

riuma egyben az anyagraktár szerepét is betöltötte. Beren

dezése ál·t;alánosan jellemző Békés megye gyógyszertáraira. 

Mázolt puhafából készült polcok, sze!{.rények, asztalok vol.

tak a laboratóriumban és an.yagrakt~<rban, amelyek kizáró

lag gy<otko:r:lati igényeknek felelt;ek mec;, s·t;ilusjegyeket nem 

ho:cdoztak magukon. 

A szecessziós stilusu berendezések eg;yJ:·észe ma is látható. 

szecessziós elemeket tartalmazott: az 1899-ben készült 

szarvasi "IJarg:i.t", a gyomai "Angyal" gyógyszertárak beren

dezése, az 1907-ben felállitot;t békéscsabai urr. Rákóczi 

F'erenc"-hez címzett gyógyszertár berendezése. Ilyen volt 

az 1908-ban létesített békési "Mee;váltó" /"Sas••; gyót";;Y

szertár berendezése is. 

" berendezési tárgyakról át'cekintő képet aünak a képes á.r

jeis;yzékek, melyek ebből az időből származnak és pontosan 

feltüntetik, hogy melyik t:,'YÓSYSZertá:r·at rendezték be és 

hog;y·an. /171/ 
A két v:tlágháboru között készült gyógyszertári berendezé

sek általában igazodtak az uj igényekhez. 1930-ban ké

szült pl. a gyulai "Szeretet" gyógyszertár berendezése, a

melynek célszerü a kiképzése, ugyanakkor a homoru és dom

--b-oru----h~--;ji-1.-t-á-s-ok----vá-l-t-o-zt~tásával d.±-szi-t±- a- -helyiséget. 
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J1 feketére pácolt és lakkozott puhafa berendezés egyedüli 
hiányossága ag volt, hogy a hajlitások hatás8.t a szekré
nyek felső részein lévő tükrökön is alkalmaztqJ;;. A homoru. 
tükrök torzitott képet adtak. 1i torzulás kiküszöbölésére 
később az egész berendezést, a "liükröket is fehérre fes
tették át, így a berenü.ezés harmonikus szinezete teljesen 
megszünt. /172/ 
A vizsgálBtok eredményéből azt a következtetést lehet le
vonni, ho57 a Békés megyei gyógyszertárak eg;yrésze a kor
szakok művészeti irányzatát követve kerültek berendezés• 
re, s ezzel kiemelkedtek a kereskedelmi üzletek sorából. 
/173/ 
A fl,"Yógyszerész magasabb kulturáltsága tette ezt lehetővé. 
AZ plföldnek ezen a szegény vidékén az anyagi lehetősé
gek korlátai megakadályozták azt, hogy a magasabb kultu
ráltság ci külsősép;ek tekintetében általános<1n. megnyilvá
nulhasson. 

H kérdéscsoport vizsgálatál:mz a gyógyszer-GárVizst)álati 
jegyzőkönyvek, a gyóg'Yszertárak felsze:i:•elését ábrázoló 
képes árjegyzékek, az 1914-5-ben készitett gyógyszertár ... 
leltárak adatait és a tár6Yi emlékeket husználolli fel, fi
gyelellll!lel kísérve a korszakban megjelen-i; felszerelési ut
mutatásokat, a felszerelési normákról vonatkozó rendelke• 
zéseke,t és azok betartását is. 

A vizsgálódás tárgyát képező közel két évszázad alatt a 
gyó&"Yszertári gyógyszerészet területén nagymértékű válto
zás ment Vét~be, amely a gyógyszertárak: felszerelésén is 
változtatott. A felszerelési normákra vonatkozó változá
sokat nem a rendelkezések váliíozása határozta meg, hi
szen 1934-ben jelent meg az első szabályozó rendelet, 
hanem a gyakorlati igén.;yekhez való alll.aluazkoO.ás szüksé-

-------~-------- - gessege ;-----
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AZ 1831-ben mesjelent utasitás és az ehhez igazodó 1865. 
évben közölt tervezet csupán célszerü porcelán üveg és fa
edényeket jelöl meg, amelyeken jól olvashatók a "felira
tok", esetleg a hatáserősség jelölések az erősb.atásu sze
rek esetében. A fő b.angsuly az illatos anyagokat és mér
geket tartalmazó tárolóedények és a hozzájuk kapcsolódó 
gyógyszerkészitő eszközök elkülönitésén volt. /174/ Az e
rősh.atásu szerekre vonatkozó legnagyobb megengedhető ada
gok feltüntetését a tárolóedényeken 1876. január l-től 
tették kötelezővé. /175/ 

Az 1876. évi Közegészségügyi törvény foglalkozott a gyógy
szertárak felszerelésével, de a törvényt végrehajtó ren
delet csak 1934-ben jelent meg. Ez részletes utasitást 
tartalmazott a gyógyszertári helyiségekben kötelezően 
tcirtandó felszerelési tárgyakról. /176/ l'. rendelet elői
rásainak az 1945-ben felvett leltárak adataival történő 
összehasonlitásasorén megá11apitható 1 hogy nem voltak 
szigoruak az elvárások a rendelet megjelenését követő é
vekben sem. ;t gyógyszertárak felszerelése a korszak végé_ 
re a gyógyszerészek anyagi áldozatvállalásától, szakmai 
felkészültségétől, hivatástudatától függött. /177/ 

Az áttekinthetőség és az összehasonlitás érdekében a ren
delkezésreálló adatok segitségével a vizsgálatot az esz
közök ±'elb.asználás sze:r.·inti csoportositásával végzem a 
helyiségek viszonylatában. Ezért az eszközöket gyógyszer
tároló, gyógyszerkészit5,segédeszközökre, valamint gyógy
szervizsgáló eszközökre osztva csoportositom. 
A vizsgálat alapjául. szolgáló adatokat az eszközök felso
rolásánál minden esetben feltüntetem, mivel több gyógy
szertár adatainak felhasználásával lehetséges általáno
sithat6 eredményekhez jutni. 
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Officina /a "patika"/ 

1./ Gyógyszertároló eszközök 

A l:jékés megyei gyógyszertárak többségét az jellemezte, 
hogy az officina a kors:;.;ak végéig az expediálás és recep
turai gyógyszerkészités helye volt. Ennek tudható, hogy 
az officinában volt a recepturához szükséges anyagok, tá
rolóedényeinek nagyrésze. J.\Z edények egy részét a tára
asztalon vagy munkaasztalon helyezték el, a táraasztalon 
lévő polcokon, szekrényekben• másrészt az officinai áll
ványokon, szekrényekben. 
AZ officina felszerelésére vonatkozó első adatok 1787-ből 
származnak. /178/ 

A gyulai "Meg'.Váltó"-hoz címzett gyógysze1'tárban a gyógy
szertár ellenőrzését végző tisztiorvos először a szelen
cék, :fiókok tartalmát vizsgálta meg. ebben tárolták a 
drogokat. 
A szirupok., olajok. kenőcsök tárolása cserép edényekben 
történt •. rnzeknek az anyagoknak a tárolására ónból készült 
edényeket is használtak ebben az időben, a gyógyszertár
·ban a tulajdonos "szűkössége miatt" nem voltak erre a 
célra ónedények. Az officinában jól záró li.vegedények is 
vol1rnk, ebben tárolták az erős szagu gyógyszereket, lllint 
pl. ámbra, kámfor* rosszul záródó tégelyekben tartották 
/helytelenül/ a bűzaszat mézgás gyantáját. 
A 19. száza(l közepéig készült és fel.1illlleradt gyóg;yszertár
vizsgálati jegyzőkönyvek általános utalásokat tartalmaz
nak az officina tárolóedényeire vonatkozoan. 
1833-ban annyit tudunk meg pl., hogy a szarvasi "Gyors 
szarvas" gyógyszertar officiuájában szépek• l849-ben pe
dig azt, hosy uj izlésüek a tárolóedények. íl79/ 
BlJből az időszakból maradtak fenn a 15. sz. ábi:·án l.athl:ltó 

. ---t.iil'.'-eJ.--ée-dényck. /Lá:s-d • --:ft:.c,0 eléK..;-71007 
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:;z "'lső réFzletesebb leirás 1851-ből származik •. !\ g;yulai "Szent u&;i:·omság"-hoz cimzett gyógyszertcir officiu.ájában 
aranyozott bécsi percelánból készült edények, beköszörült üvegdugóval ellátott metszett üvegek 1 szép feliratokkal 
fip,trrázot·t politurozott szelencék találhatók. A kenőcsök, 
flastromok tárolására cserépedényeket emlitenek "tisztán. 
takar·va". /li33./ 
á 16. és 17. sz. ábrán láthcitó tárolóedények a 19. század 
közepétől a korszak végéig felszerelt gyógyszertárakból 
származnak. /182/ ;1.ásd: függelék./ II leg:i;-észletesebb 
leirásoköt az 1945-ben í'elvett leltár·<ik tal'talmazzá:k. 
/183/ 

L leltárak alapján a nagyobb for:;;alwu városi gyógysze1'tá
rak általában megfeleltek az 1934-ben megjelent rendelkezés :fel tételeinek. il t"Yltlai „ i\ra:'lykereszt" gyógyszertár 
felszerelése minden tekintetben megfelelt a követelmé
nyeknek. Az off.icin{i.ban a táraasztalon sorakoztak a nyolc
szöf;letü üvegből készült, ujezüst 1 fedővel ellátott cukomás üvegek és az aluminiumból készült cukorszelencék. A táraasztal oldalán lévő polcos szekrényben tartották az illó
ola jok.at tartalmazó apró becsiszolt üvegdugós folyadék üvegeket. 
11z officina fiókos állványain helyezték el a küJ.önböző tárolóedényeket. Jl vegyi készítményeket és a porokat bekö
szörült üvegdugóval ellátott széles száju porüvegben, a 
folyadékokat beki.íszörült üvegd.ugóval ellátott palackokban, 
a zsiradékokat és kenőcsöket megfelelő fedővel ellátott 
porcelán tégelyekben tárolták. A méregszekrényt biztonsági zárral látták el. AZ officinában volt ez az erősfalu ajtóval ellátott méregszekrény is. 
Az üveg- és porcelán.edényeken beégetett, a fémedé.nyeken 
bevésett, a :politurozott faedényeken festett sziguaturát 
alkalmaz-tak. Az extractumok tárolására külön e:z:tractwnos 
üvegek szolgáltak. AZ e~_é_:;>l.tétk1'lre_sztes sze;;;~k.en fel volt-ak-tÜntetve-az- egy;~eri és a napi adagok számjegyei, 
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A 18. szé.w:mal jelze(;t áb:r:ákon az "Aran;ykereczt"-hez cim
zott gyógyszertá:i:.' officinájé.nak egyes részletei láthatók 
az 1936-ban készült fén;yi{épekról. /Lásd; függelék./ 
11 kiselJ'b i'orgalmu Vidéki gyól!,-ysze:rtárak .. leltÉJ.J.'i adatt<iból 
megállapit.hGitó, hogy az officina felszex·elése megközeli
tette a városi g;yóg-yszertárakét, a tárolóedén;yek mennyisé
ge tért el. Kevesebb edény volt szüksér;es vidéken. 

2./ G:yór:;yszerkészitő eszközök 

Az 1'187-ben felvett vizselil<iti jegyzőkönyv az o:fi'ici.nában 
a méi:·le:c;eket és " sulyokffí:i emliti. Az uj bécsi sulyok 
megfelelőeK voltak és több "mérlegserpenyő" is volt az 
o:ffic:Luó.ban 1787-ben. ·'\ méregszekrén;;rben a mére;ező higany 
é.s erzénvewrü.letekből stb. készülő gyógyszerek számára el 
vol·t; különitve a sul3• és a :mérleg. /J.84/ 
Az 1851-ben felvett vizsgálati je1:;yzőkönyvekben me?;emli
tik, hogy a méregszekrényben külön kanál és mozsár volt 
minden gyóg,·yszertá:rban a vízs3álat idején. /185/ 
Jl. "Bzent Háromság"-hoz címzett gyógyszertár vizsgálati 
jegyzőkönyvében ugyanakkor e:mlitik, hogy a "Kiszolgálta
tó asztala mindazokkal, s a többi szükséges készletekkel, 
mint réz és porcelán mozsarak l{Ülönfélék, kanalakkal kel
lőleg ellátva"• Ebből az időből származnak a 19· és 20. 
számu ábrán feltün.tete·t;t tárc;yi emlékek, i.l mérleg és a 
fából készült kupformáló készülék. jLásd: függelék./ Egy 
1907-ben megjelent képes árjegyzék, amely több .Békés me
gyei gyógyszertár felszerelését is felsorolja t az offici
nai gyógyszerkészitő eszközök között erriiti a kézi mérle
geket, a :recepturánál "eszközlendon milligralll!Jlérlegeket, 
pontossá5i mé:r:·legeket• táramérlegeket, stb. /186/ 
A táraasztalon volt az "1000 g legnagyobb terhelésnél még 
érzékeny un. preeiziós sulymérJ..e.t:H a legalább2 db külön-···-·· b-Öz-6nagys[gus~abÁlys;~;ü~~-hite1esitett un. preciziós 
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kézimérleg, ebből az egyik "centigral!llll sulyig érzékeny" volt; a mérlegekhez hitelesitett sulyok, mérőléc, nagyitóüveg, normál cseppszámláló", ujeziistből és szaruból készült "mérő kanalak''• a f'iókokban különböző méretű porcelánból, üvegből és zománcos fémből készült dörzs és keverő csészék voltak a hozzájuk tartozó fém, fa és szaru pisztillu.mokkal • 
.11z officinában volt elhelyezve a pilulagép, pilulagömbölyitő, az ostyazáró készülék, a végbélkupok és hüvelygolyók készitéséhez szükséges öntőformák stb. /18'7 / 

3./ segédeszközök 

.A gyógyszertárban található nem kizárólag gyógyszerészi szakeszközöke·t, hanem több müvelet segédeszközeit és tárgyait sorolom ide. /188/AzJ.945-ben készitett leltárak adnak ezekre támpontot. Disztárgyak, reklámtárgyak minden gyógyszertárban találhatók a korszak végére. Békés megyében Aesculap és J1Ygiea képmásai voltak a legelterjedtebbek ajtócimtáblákon vagy mellszobrokon ábrázolva. !',z 1945-ben készült leltárak alapján általában a következő segédeszközöket lehet az officinában megtalálni. Mos<16szek.rény tartását az 1934-ben kiadott rendelet is előirta az officinában vagy a mellette lévő helyiségben. volt nedvesitő, tinta, tollszár, mérlegtartó, J\fational kassza, pénztá.nyér, kályha, f'ásláda, papirkosá:r: 1 rollóhuzó, levélboriték, bélyegző, dugópuhitó, és ami az expediáláskor szükséges volt. A táraasztalban tartották a parafadugókat, kapszulákat, kapszulaf'uvót, zacskókat, tégelyalátéteket, cimkéket, stb. 
Testsuly:m.é:t'ő, függöny a legtöbb gyógyszer-bárban volt. A feltárt adatok alapján nem az officinában tárolták a gyógyszervizsgálathoz szükséges eszközöket. 
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.a laboratóriUlú felszerelési tárgyainak változásáve.1 mér
hető fel leginkább az a fejlődés, amely a gyógyszerészi 
tevékenység területén végbement a vizsgált korszakban. a 
18. század végén a gyógysze:r::készités helye kizárólag a 
gyógyszertár volt. 

A gyógyszerész tevékenységi körébe tartozott az orvosi 
receptre feldolgozandó alapgyógyszerek, mint pl. kémiai 
eredetű gyógyszerek előállitása, a növényi drogok gyűjté
se és száritása. Gyógyszerkészitő mu.nkát jelentett a re
ceptura mellett a galenikUJllOk előállitása is. 
A 19. században a gyógyszerkincs a szintetikusan előálli
tot;t szerves vegyületekkel bővül:t;. Ezt a munkát már nem 
lehetett; elvégezni a s-.rówszertá:r.ak laboratóriumában. Jl. 

szervetlen gyógyszeralapanyagok gyártása is átkerült a 
vegyészeti üzemekbe. 
A gyógyszertárak munkáját tovább csökken·t;ették a 20. szá
zad elején létrejött gyógyszerészeti gyár·ak, amel;>•ek 
gyógyszerkülönlegessé.;ek gyártásával is foglall<::oztak • .ii 

gyógyszertári gyógyszerésze!; átalakulása a 2o. század ,70-
as éveitől ·tovább folytatódott, a galenusi készitmények 
gyártásának egyrészét középméretű üzemek, laboratóri'llJILOk 
vették át. JA korszak végére a B'Yógyszerészet sokat veszi
tett korábbi munkaterületéből, a gyót;,7szerkészitésben már 
nem a gyógysze:r:·táraknak, hanem a közép- és nagyiparnak 
jutott a nagyobb szerep. 

A gyógyszerészet terület;én végbement nagymértékü válto
zás válságot idézett elő. AZ elvesztett; munkali.:örök pót
lására a merkantil szellem a gyógyszertári profilhoz so
rolta a kozmetikai szereket, háztartási és édesipari ter
mékeket stb és ez a gyógyszertárak felszerelésében is 
megmutatkozott. /189/ 

Békés megyében a 18. század veó':lll csak a gyulai "l\legvál
--toii-liozcimzett-gyogyszei'tar muk:od.ott, igy az 1787-ben 
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felvett és fennmaradt gyógyszertár vizsgálati jegyző
kön;rvre támaszkodhatunk a klasszikus g;yógysze.i·észet vi
rágzásának 18. századi tanulmányozásánál. 
A labo:ratórium felszerelésére vonatkozóaa. a 19. században 
a gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek hiányos adataira 
ali.g, a 20. században pedig az 1945-ben felvett leltárak 
részletes és értékes adatai:t·a támaszkodhatunk. 

1./ Gyógyszertároló eszközök 

AZ 1787-ben készített gyógyszervizsgálati jegyzőkönyvben 
emliti a tisztiorvos, hogy ":fiola is van néhány". a :f:'io
lán kivü.l amely gyóg;yszer, vegyszer tárolására szolgáló 
cső alaku kis üvegedény, nem történik emlit;és eg,'Yéb 
gyógyszertárolóeszközről a laboratóri.umban. /190/ Ebből 
arra lehet következtetni, hogy a laboratóriumban elsősor
ban gyówszerkészitéssel foglalkoztak 1 a tárolóedényeknek 
kevés szerep jutott még itt. 

J\ laboratórium a e,:vóg;yszertá:t•ak többsé.:;ében a korszak vé
e;ére alar)BnJrB.gok rakt§.rozás,:.3.:t:f3 is ~1ZOlgált, i!&f gyóg:;
szertéroló eszközök bőséggel voltak már a l2bo:r;•B"iJórium
Nin, sajnos a gyóg;yszervizsg1ílati jegyzőkönyvek ezekről 
keveset árulnak el. ÁJ:talában "gazdag és jól felszerelt, 
csinos edén;yekkel jól megrakott a J.aboratórii1.m, amelyben 
a raateriálékat is tartja a gyót;jyszerész", a jegyzőkönyvek 
alapján. 

Az 1934-ben megjelent rendelet a gyó:;yszertároló eszközök 
tartására külön anyagr·aktárat jelöl ki. /1'70/ Az 19LJ.,5-ben 
készült leltárak adatai arra utalnak, hogy ezt a :rendel
kezést nem mindenütt t;c;:rto·tták be. ;191/ 
A békési "Arenycsillag"-hoz cimzett f~ógyszertárban nincs 
anyagraktár, a lábo;catóriumban tárolják az alapanyagok 
egy részét; 1945. szeptember 27-én. 
A laboratóriumban extractumos edényt;ket;, fából készült 

-ilivá!iy.tégelyeket;-.ragas-ztott címkével ellátott becsi-
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szolt üvegdugós állványedényeket tárolnak, s itt tartják 
az expeó.iálásnál használt tárolóedényeket is, min:t pl. 
agyag és üveg, karton és fatégelyek, puderdobozok stb. 

A gyulai "Szent József" gyógyszertárban 1945. julius }-án 
külön tüntetik fel a laboratóriumot és az anyagraktárat, 
de a felszerelés tanulmányozása sorén látható, hogy a két 
helyiség funkciója nem különbözött egymástól, mindkét he
lyiségben laboráltak és raktároztak is egyben. 
A laboratóriumban található tárolóeo.ények között petróle
umos üveg és alkoholos kanna is előforduJt, ez azt ;jelen
ti, hogy e tűzvédelemre nem mindenütt fordítottak gondot. 

2. / Gyógysz erkészitő eszközök 

Mivel a laboratórium elsősorban a gyógyszerkészités és 
nem a raktározás helye volt a gyóg,-yszerkészitő eszközök
ről több adat maradt fenn. A gyulai "Megváltó"-hoz cim
zett e;yóe;yszertárban 1787-ben az alábbiakat emliti a 
tisztiorvos a laboratóriumban: /192/ 2 nas'Y, 3 kis üst 
és 2 sárgaréz meritők.anál. Ezenkívül van néhány retorta 
és vesica a laboratóriumban. 
A retorta vas7 "vesica" arra utal, hogy lepárlásokat vé
geztek a laboratóriumban. /193/ 
A retorta elx1evezése vegyi müveletekre, különösen lepár
lásra .b.aszné.lt hosszu bS jlitott nyaku körte formáju e
dén:yt jelent, vagy hevítésre és lepárlásra szolgáló be
rendezést. /194/ 
A desztillálás müveletére utal, hogy egy jól diszitett 
réz ••vesica destillatoria" is szerepel a laboratórium 
felszerelésében. 

A tárgyi emlékek között t8lálhBtók a 21. sz4lrmtal jelzett 
ábrákon látható a 19. sz. elejéről származó laboratóriu
mi Et;Yógyszerkészitő eszközök, a töréshez, zuzáshoz .b.asz
nált vasmozsarak, egy vasból készült sterilizátor és egy 
--- ~------ --------- - - ---

in:fundáló készülék, amellyel forrázotokat, főzeteket ké-
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szitettek. /195/ /Lásdi f'li.ggelék./ 
A gyulai szent Háromsághoz cimzett gyógyszertár 1851-ben. 
készült gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyve alapján a la
boratórium legfontosabb felszerelését a desztilláló be
rendezés mellett a kisebb nagyobb üstök és serpenyők je
lentették. /196/ AZ olajpréö vagy sajtoló, /tinctura
prés/ szükségességére utal, b.ogj' ennek meglétét vagy .hiá
nyát a vizsgálati jegyzőkönyvekbeu általában em:Litették. 
/197/ 
A laboratórium felszerelési normáit a gyógyszerkészitő 
eszközök vonatkozásában is az 1934-ben megjelent rendelet 
szabályozta. Ha a rendeletben előirlíakat egybevetjük az 
1945-ben felvet·~ leltárak adataiv<:1l megállapitható, hogy 
csak részben tartották be a J:.'endelkezéseket. /198-199/ 
Vizdesztilláló készülék w.indenü"t;t volt, de a g,-yó3yszerész 
anyagi helyzetétől függött, hogy az megfelelt-e az elői
rásoknak. Az előirás szer·in·l; ha fémből készült, alckor 
tiszta ónból vagy belül óru1al jól bevont; vörösrézből ké
szült gőzelvezető hütőcsővel kelleVi:; felszerelni. 
Jl:;;:;zel i;;zemben a hékési "11ranycsilla5'' gyóe;;yszörtárban 
nincs a labo:r•.,.tó:ciUI1tban desztilláló készülék, a padláson 
tar·tanak etJiY 2.5 lite:i:·es desztilláló üstöt, amelyhez bá
dogból készült hütőedény tartozik. 
Kis kézi tablettasajtológép sem volt mindenütt. 
A stelitizátor /g6zfazék/ kivitelezése igen változatos 
volt. Kis falusi gyógyszertárakben előfordult, hoc;y egy 
tejeskannából készült a gőzf azék. 
A rendelet előírta, hogy 250 g, illetőleg 500 g poritott 
drog befossdására alkalmas eg-J-egy pe:ckolátort kell tar
tani a l:sboratóriuruban. Békésen az "Aranycsillag" gyógy
szortiirban 1 db üvegből készült 1/2 liter perkolátor volt 
csak. 
N0s;yobb kéziruérlegek, réz veg,'y porcellfm d.örzscsésze, le
:párolócsésze, áztató edény, f'érr.üst, szfu.'őpohár, J.vegtöl-

___ L_····-- ___ csér, porcelán mérőedény, Y:i-?<:f'i,i~dő~ _:f'é_ll!kanál, .üvegpilca, 
spatula, szita és rostakészlet, forrázat és főzet készi-
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tésére alkalmas készülék minden g-"Jógyszertárban volt a 
laboratóriumban., ezek mennyisége és minősége eltérő volt. 
Egyes gyógyszc>..rtárakban a laboratór1uw.bc;n olyan gyógyszer
készitő eszközök&t is tartottak, amelye'o; az 19.34-ben kia
dott rendelet nem irt elő. Pl. bádogból kész[ilt fanyelű 
bóluszvágé; 500 cm.3-es ürtartalmu bögre, bádogtölcsér, 
jégszekrény stb. 
A gyulai "Aranykereszt"-hez cimzett gyóg'Yszertár f!;;[ógy
szerkészitő eszközeinek nag;yrésze sértetlenül megmaradt 
a korszak végéig. /200/ 
A gyóf!;;[szerészeti tevékenység átalakulása itt mérhető a 
laboratóriumi felszerelési tá:i:gyakon keresztül. 
A gyós'Yszertár megnyitása előtt /1888/ szerelte fel a 
szükséges eszközökkel Bodoky Mihály a gyóg'Yszertá:rat. 
Ebből az időből származnak a laboratórium hatalmas mére
tü porcelán és kőmozsarai a .hozzájuk ta:r.>tozó pisztillu
mokk.1;11 és spatulákkal. 11 laboratóriumi napló fennmaradt 
részletei alapján n&f!;;[ tételekben laboráltak galeniku.m.o
kat és más készitményeket, 10• 20 és 40 kg-os tételek ké
szültek egyszerre. 
11z igen nagy fizikai er·őnlét;et; igénylő munkához nehezen 
kezelhető és mozditható, nagy méretü edén,yeket tartottak 
a laboratóriumban. Igen sok volt a rézüst, ezekben a fe
lület károsodása nélkül keverhették. a gyófi;yszereket. 
,Nagy:méretü réz és vas mozsarakat is használtak. 
1; 20. század közepéig folyamatosan besze:i:·zett eszközökből 
kitün.ik., hogy egy,t'e kisebbek a mozsarak, keverőtálak, 
egyre praktikusabbak a gyógyszerkészitő eszközök, a tudo
mány, a teclmika fejlődáae, a közép- és nagyii.zemi gyógy
szex:készitő tevéken;p>ég előz·Ertörése miatt. /201, 202/ 

)•/ Segédeszközök 

AZ 1787-ben készült vizsgálati je&}'ZŐKÖuyvben emlitik, 
4'ie~e- l„bo..:at.óriumoanl:f-magas boltozatos .kémény 3 kemen
ce füstjét vezette el. /203/ 
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A gyógyszertá.rvizsgálatok alkalmával készüJ.:t jegyzőköny
vekben nem fo~lalkoztak a laboratóriumban található se
gédeszközökkel.. 1cz 1945-ben készült leltáJ.•ak alapján Bé
kés megye hét gyógyszertárának adataiból. á.llitotta.m. össze, 
hogy milyen segédeszközöket tartottak a laboratóriumban 
általá'ban. /204/ 
phöbus petróleumfőző, zománcozott mosogatótál, kézifü
rész, harapófogó, dugóhuzó, furó, kalapács, lombfűrész, 
ha nem az officinában volt akkor itt volt a bádog kézmo
só, alatta 'bádogedény, /mosdószekrény/ "veidling", Mete
or kályha, I"re:wia-kályha stb. Dobozon az "Isteni gondvi
selés"-hez cimzett gyógysze:i:"liá.rban "zománcozott orvossá
isos tál" is volt, sőt "berakott sparhelt" a laboratóri
umban. 

iJ, .; Gyógysze:i::·vizsgáló eszközök 

l\Z adatok alapján a laboratóriunibm.1. t<oirtottó.K a gyógy
szerviZG6á16 eszközöket általában. 11z 1934-ben m"'gjelent 
:r•endelet is a laboratórium felsze;i;•eléséhez sorolja a re
agens asztalt a gyógyszerkönyvben előirt; eszközökkel és 
kémlőszerekkel. 

A gyógyszerek minőségi vizsgála·t;ánál az ori;5anoleptikus 
ellenőrzések mellett más vizsgál<:rliok szUkségessége <:1 19. 
század első felében jelentkezett a kémia tudományok e
redményei következtében. A 19. század első felének 
gyógyszerkönyveiben jelennek meg először azok a módszerek, 
amelyek az azonositási kémiai és mennyiségi ellenőrzése
ket lehetővé teszik, 
A. kémiai és fizikai vizs:5,ilatok legegyszerübb eszközeit 
o 19. század közepétől elíllitik a gyó:!;JBZ er·tárvizs:5álati 
jegyzőkönyvekben. AZ 1851-ben készült vizsgálati jegyző
könyvekben a 10. pontban minden gyógyszertár esetében 
megjegyzi a főorvos, hogy "Meisner-féle areometruma van, 
mellyet többf éJ.e a viznél nehezebb és könnyebb anyagok--- - ---·- ·-------·--- -----·----------~---------------------------- --------- -- __ „--„„-- -· ----,„„„_, --·- ,_, .• „_" ' • 

nál megpróbálván, azoknak helyes készitésükről s kellő 
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erejök.ről meg is győződhetünk"• /205/ 
Az areométer /:tajsu.lymérő/ n.ellett a savméi•őt, szeszmérőt 

említik 1875-ban a jegyzőkönyvek. /206/ 
Igen érdekes és konkrét adatokat közölnek az un. "Rendőr
orvosszervi vegyvizsgálatok" jeg7zőkönyvei a gyógyszertá
rakban :folyó analitikai munka kapcsán egyes eszközökről, 
sőt mi több, "segédeszközökről" is, nevezetesen bizonyos 
háziállatokr61, amelyekhez folyamodtak, ha a rendelkezés
re álló g-.rógyszert;ári eszközökkel nem boldogultak. 

1852-ben 67&1us pálinkát hozott forgalomba egy Kevermesen 
élő kereskedő. A gyulai "Megvá1tó"-hoz cimzett gyógysz~r
tárban. Pee:r:· János gyógysze.l:.'ész megállapitotta, hogy 0 kén
savan;y·, paprika, vagy bors, tá.rkonygyökér, konkoly, mus
tár, vagy széditő vadócz" az ital szennyezése. 
11z analizishez az alábbi eszközök álltak rendelkezésre a 
''patikában". 

"- Reume mérő /15° Reume :szerint az ital"/ 
- J\iíeisnel.'-féle mérőeszköz /96 foknyi az ital"/ 
- "ap:r•ó elelllző üvegcsék" /207 / 

1852-ben analizálják ugyanitt a megyei főorvos jelenlété
ben, hogy egy gyulai kőmüves a "csabai veszett 01·vostól" 
milyen fekete port kapott pálinkába keverve. 

A gyógysze:i.•tárban egy "sze:cta:i:·t;6 edén;y'ben" tartott hason
ló unyagból ve·tt mintával kimutatják, hogy "illatos tsi
pősök11 osztályába tartozó szer·r·ől van szó. /208/ 

1853-ban "gyanus szeszes italok:liól három közlegóny a ser
házból estve hazamenvén r'osszul le'ttek /mec;bolonél.u.J.tak/11 • 

A gyulai "Megváltó" gyogyszertá.rban "20 eg-,y.forma övegbe" 
bormin·t;ú.t vettek. rv;egállapitották, hogy "növényországon 
'taliilható, bóditó na:r-kotiku1.; szerekről van szó". "fájda
lom, ily kémszerekkel és eszközökkel .w.ée; eddig nem bi

runk" csak ásván;yorf:izágból V'11ó mbr;;eket; 'tudjuk felfedez
r1in. 

"E;;ész türele:o;mel a. 20 övegbe vel;t nli.ut;át megvizsgálván, 

Íl!l~Y~J-. J:J.o_gy ~~-b_o2b.an. a.z Dlomczukor .. édesebb izt t pálinká
ban a sósavany maróbb érzést" fejt ki. „Végül is e1csüg-
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gedvén'' adtak a kiskut;jának, a kismatskának belőle". Eb
ből "Mee;állapitvá.n, hogy pu:pillatágulat, más nincs, a fő
orvos "minden eredmény nélkül" elhag;yta a gyógyszertárat. 
/209/ 
1854-ben ugyanitt állapította meg a gyógyszerész, Hirsch
mann József kétegyházi kereskedővel kapcsolatban, hogy 
"jobb lesz ha a korcsmáros a maga hasznára fordítja és 
nem árulja a későbbiekben" a borát, mert "Wingrobe-féle 
bormérővel alig 3 fokos" az ital. /210/ 
Itt és ugyanebben az évben állapítják meg a "patikában•• 
egy "zöldszinü butelkában" vizsgált mintából Halmann 
kémléí folyadékkal tiszta vízzel, hogy fekete oldhatatlan 
ólom van Horváth Kata szerében /gyulai kuruzsló/, ~ rrdni
umot is kimutatták, nem véletlen, hogy a gyermekágyának 
4·. hetében lévő asszonyt '*kilelte a hideg". /211/ 
AZ 1945-ben felvett gyógyszertárleltárak adatai alapján 
megállapítható, hogy az érvényben lévő gyógyszerkönyv 
"Kémlőszerek, eszközök, készttlékek és müsze:i:·ek" e. feje
zetének előírásait nem tekintették minden gyógyszertárban 
kötelező érvényünek, nem szereztek be minden szükséges 
eszközt. de a legszükségesebbnek tartott vizsgálóeszközö
ket minden gyóe,-yszertárban tartottak. 

camera materialis. Anyagraktár, szerkamra 

l./ c;yógyszertároló eszközök 

az anyagx:•aktárak felszerelése igen változatos volt. Az 
178?-ben felvett vizsgálati jegyzőkönyv alapján itt tá
rolták a növényi- és állati eredetű anyagok egyrészét, a 
rebarb<lra gyökeret, a gumós növényeket, a mannát. hód
pézsmát. A tárolóedények milyenségét nem tüntetik fel a 
jegyii.őkönyvben. /212/ 
JLZ általános jellemzésektéíl eltérő adatokat az 1945-ben 

. ké~(ili; ]."J..táJ:ak t_~!'"t_a1m9zz{tk. vizsgá:tati jegyzőköny
vekben &ltalában szépek, csinosak az edények és jól fel-
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szerelt a raktár •. !l korszak végéből származó adatok alap
ján. megállapitható 9 hogy a Gyógyszerkönyv utasitását a 
gyógyszerek eltartásáról a raktári edényeknél is figye
lemmel kellett; kisérni és be kellett tartani. A tartalom 
feltüntetésénél nem ragaszkodtak az officinai tárolóedé
nyekhez hasonló sziguáláshoz, a lakkozott papircimkét is 
elfogadták •. ~ növényi drogokat fából, vagy erős papirle
mezből készült tárolóedényekben is tartották. 
e raktáxi tárolóedényeket általában a következők alkot
ták • .Becsiszolt üvegdugós állványüvegek és fol;yadéküve
gek, az un. készletüvegek a desztillált víz és a szesz 
tárolására •. il készletüvegek alján cső és csap volt. 
"Robbanás álló", csőrös kiöntővel ellátott ónozott bádog 
edények is voltak a tűzveszélyes anyagok tárolására. 
"Hiru.dines" feliratu piócatartó edényeket is tartottak. 
Bádogszelencék, kenőcsök tárolására szolgáló állványedé
nyek porcelánból 1-10 kg-os belső tartalommal, zsirfaze
kak stb. alkották a raktárak felszerelési tárgyait. /213/ 

2./ Gyógyszerkészitő eszközök 

;i.Z anyagkamrában már 178'/-beu is tartottak gyógyszerké
szitő eszközt. Itt volt a keményfából készült olajprés, 
"mivel szükössége miatt rézből valót még nem tudott be
szerezni" a tul11jdonos. /214/ A vizsgálatokból kiderült, 
hogy a laboratórium és az anyagkamra a legtöbb gyógyszer
tárban nem volt teljesen elkülönítve egymástól a vizs
gált korszakban. Igy a gyógyszerkészitő eszközök bemuta
tása a laboratóriumok felszerelésénél mei!>'történt. 

a_quarium, pince 1./ Gyógyszertároló eszközök. 

Itt tárolták a hiivös helyen tartandó gyóD;Yszereket mint 
pl. na gyógyszeres vizeket, szeszes készitményeket, szi
I'1ll?~_k~t_! aetherf~lé~E>'l;,_h:i.S say§l),cliti;_, :t'~f!i;vé:riyt>ket /az e
rős hatásu tincturák kivételével/ oldatokat, kenőcsöket, 
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gyógyszeres borokat, mézféléket, ásványvízeke·t, zi:>iradé
kokat, szérumokat stb. a korszak végére, amikor· és aho
gyan a rendeletek előírták. /215/ 
a gyulékony anyagokat robbanásmentes ·tartályokban, a tö
mény savaka·t savszekrényben, sapkával el.látott "savüveg

ben" tárolták. A :foszfort bádogtartályba helyzett vizzel 
telt üvegben tartották. A tárolóedények többsée;e a raktá
ri tárolóedényekéhez hasonlitott. Az 1787-ben készült 
vizsgálati jegyzőkönyv alapján a pincében birsalma levét, 
a ribizke, a szeder nedvét ·tar·tottak és desztillált vi
zeket és szörpöket is tároltak a pincében. /216/ 
Nincsenek adatok a pincében található egyéb eszközökről. 

B.erbarium /Fiipadlás/ .Gyógynövény /d:r:og/ raktár., 

rt t gyógyszertároló eszközók volvak főként • .A gyóg;.ynövé
nyek tárolásának módját a 19. századtól met;jelenő gyógy
szerkönyvek megadták. 1~z 178'1-ben Készült vizsgála·vi 
jeg,'-yz5könyv a11::1pjá:n még gyógyszeres zsákokban vol·t;ak a 

gyóu;,ynövények, a zsákclcon nagy betükkel fel volt tü.utetve 
a benne lévő anyag neve. 

"' gyógynövényeke·t; vásá:!.•olta vagy g7üjtötte a gyógyszerész, 
mert "Her.'báJ;iUllt vivurn"- a gyógyszert;árhoz tar-.:;ozó gyógy
növényker·t nem volt. /217 / 
A gyógyszervizsgálati jegyzőkön;nrek ít;en ál·t;alánosak, a 

"füpadlás szépen e1rendezve és bőven ellátva" ált;alában. 
Az 19+5-oen készült lcltá:!.·o:K ala,flján a f'üpadláson ·t;árol
ták a legtöbb gyógyszertárban a gyó&szerck expediálásá
hoz szükséges üvegekev is. /218/ 
Következtet;éseket ii:iZ adatok alapján esek az 1';)4,5-í:Jt:n ké
sz'.ilt lelt;árak segítségévsl vonnc.tunk le. a gyot;;Yszertá
r·ak felszerelése aunak el.l.enére, J:J.oe;y 1';)34--ig nem voltak 

szigoru előírások. áltu.Lában me6f'elelt a kor igényének. 
/219/ A g;yóg;yszer·ósznek ér·a.eke iüződ.öt·~ ahlioz, uoc;y a 

.H gyógysze:i:?tár_Jö.YJ:l_delméhol.Jll.eg .. tudjollélni„.ezért igyeke
zett lehetőségeihez mérten ugy felszerelni a gyógyszer-
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tárát, hog,7 az igényeket 11:i tudja elé:::;iten:i., a forgalmat 
el tudja látni. A gyógyszerészek többségét hivatástudat 
jellemezte, ezért anyagi lehetőségéhez mérten a forgalom 
ellátása mellett a szakmai követelményekhez is igyekezett 
alkalmazkodni. A gyógyszertárak felszerelése a vizsgált 
korszak végére nem volt egységes, mert a szakmai követel
mények sem támasztottak egységes elvárásokat az 1934-ben 
megjel.ent :t·endelet életbelépése előtt, azenkivül a gyógy
szerészek gazdasági helyzete sem engedte meg a gyógyszer
táx•ak egységes felszerelését. Maga a korszak egységesen 
nem épül szigoru felszerelési normák megkövetelésére. 

2./ A személyi feltételek vizsgálata, tekintettel a gyógy
szerészek gazdasági és társadalmi helyzetére. 

E kérdéscsoporton belül a gyógyszerészek gazdasáe;i és 
társadalmi helyzetével és érdekvédelmének kialakulásával, 
a gyógyszerésszel szemben támasztott követelményekkel és 
a gyógyszertárak ellátottságával foglalkozom. 

2/a• .11 gyógyszerészek gazdasági és társadalm:L helyzete 
és érdekvédelmének kialakulása 

A G"Jlógyszerészek gazfüisági és társ<:idalmi helyzetének 
vizsgálata a magánkezdeményezésen alapuló gyógyszertárak 
tanulmányozásánBJ. igen lényeges, mivel annak legalapve
tőbb feltételét és szaktörténetünk lényeges kérdését je
lenti. A:rrint az már a tárgyi feltételek tanulmányozása 
során megmutatkozott Békés megye gyó(,7szertárai nem mu
tatnak teljesen egységes képet a vizsgált korszakban. E 
kérdéscsoporton belöl arre keresünk választ, hogy a 
gyógyszerészek gazdasági és társadalmi helyzete egységes 
volt-e a vizsgált lrorszakban, ezért a korszek gazd.asági 
és társadalmi strukturáji.rt is vizsgálnunk kell. 
A 19. sz. közepétől változott a gyógyszertárak jogvi
szorzy szerint-csoportosit<isá. A ·gy:.ogyszertárak alkalma-
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zottaivsl sze.uioen ·támasztott :feltételek •> gazdasáz;i el
várások tei'én eltértek attól, amit a gyógyszertártulaj
donosokkal szemben támasztottak. Nem volt feltétel a va
gyoni megalapozottságuk, a gy.ós-yszertár tulajdonosnak 
kellett tőkével reXJ.delkeznie. A gyógyszerész anyagi 
helyzetének legalább olyannak kellett lenni• hOSJ a 
gyógyszertár: berendezését, ·(;eljes felszerelését a meg
.uyitás időpon:tijára biztositani tudja és biztosi·l;ani tud
ja gyógys:;;;ertára fe;mtartását. 

A 19. század derekától a reáljogu gyógyszertárak eseté
ben a gazdasági feltétel csak a vásárlóra vonatkozott, 
aki nemcsak gyógyszerész lehetett. i~Z egységesség érde
kében vizsgálataimat a jogviszonytól függetlenül olyan 
gyógyszertárakra irányitom, ahol a gyógyszerté.r tul.Eljdo
nosa gyógyszerész volt. 
Ha közelebbről megvizsgáljuk Békés megye e korbani tár
sadalmát a következőket tapasztaljuk. /220/ 
A 19. század elejéig az egész nagykiterjedésü megye főne
mesi birtok volt, Gyula kivételével jobbágy:talvak és köz
ségek voltak a megye területén és nem volt jelen a birto
kos középnemesség. s. megyei tisztségviselők a nemesség 
armális rétegéből kerül:tek ki. A 19· század elejétől vál
lal szerepet a vármegye igazgatásábau a birtokaira visz
szatérő középnemesség. A feudális tartalmu nemesi várme
gye önkormányzati közösségét az 1848-as forradalom és 
szabadságharc szétzuzta. A 19. század végé:i.'e néhany nagy
birtokkal rendelkező főnemest találunk Békés megyében, a 
középnemesség, amely 1848-ig a kiváltságos nemesi várme
gye irányitásának főrészvényese volt, több társadalmi ré
teget ölel magába, nem képez önálló osztályKategóriát és 
a rendi társadalom kereteit sem képes már megőrizni. A 
19. század elejétől megindult fejlődés a polgáriasodás 
talaján megkapaszkodni tudókat juttatja egyre nagyobb 
szerephez. 
,.Békés megye .llemzetj ségi~M;etétel-etlő~-~s-társadalm.i el
maradottságából adódik, .hogy a német polgárság soraiból 
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kerülnek ki a feltörekvő uj rend képviselői a 19. század 
végéig. 
A zsidóság a 19. század elején még a polgáriasodás pere
mén élő kirekesztett réteg volt. A vallási kötelékek fel.
lazulása t a zsidóságnak, mint társadalmi képletnek a fel.
bomlása a kapitalizmus felgyorsulása utján, a 19. század 
végére odáig vezet, hogy a zsidóságon belül is kialakul
hat a vagyoni szempontból eltérő rétegek differenciáló
dása. 
Mig a magyar, román, szlovák nemzetiségű polgárság Békés 
megyében képtelen kibontakozni a helyi kereskedelmi és 
kisipari tevékenység szűk, lassacskán táguló, majd a 
trianoni események után ujra beszűkülő köreiből, addig a 
zsidóság képes erre. 
A polgáriasodás eleinte tehát főleg a német anyanyelvü 
lakosságnak kedvezett, a 19. század első évtizedeitől 
már mesetalá.ljuk képviselőiket a csökkenő jelentőségű cé
hek élén és a 19. sz. közepére a kereskedelmi és iparka
marák tisztviselői között, 1849 után a városi tanács 
tagjainak névsorában is olvashatók a neveik, a 20. szá
zad elejétől pedig a már említett okok miatt a zsidóság
nak is kedvez a fejlődés iránya. 
Amint az adatokból kitűnik Békés megye gyógyszerészei 
származásukat tekintve a polgárság és a nemesség soraiból 
kerültek kit helyet foglal·tak közöttük - igen elenyésző 
számban - a 19. század végétől a parasztság soraiból 
felemelkedő birtokos parasztság és a nemzetiségi egyházi 
és hivatalnokréteg képviselci is. A gyóSYSzerészek egy
része a :feudális világból szíikös anyagi javakat átöröki-

tő, vagy az átmenet viszonttagságai során elvérző, a 
polgári életforma peremén éppencsak megkapaszkodni tudók 
leszármazottai, és helyet kap közöttük az a réteg is, a
melynek gazdasági sulyával együtt a társadalmi sulya is 
növekedik a kapitalizmus előretörésével • . Pc gyógyszerészek 
többségére nézve elmondható, hogy szűkös indulótőkéjűkhöz 
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jólét bázisát. 
Ezt támasztja alá a megyei főorvos 188()-ban irt levele 
is, amelyben igy jellemzi a gyógyszerészek gazdasági 
helyzetét. /221/ 
"Alig van a megyében olyan gyógyszerész, aki üzlete mel
lett más kereseti ággal is ne foglalkozna. Illatszer ke
reskedelem, szódagyártás, mely gyári foglalkozás a gyógy
szerész méltóságának esik rovására. Ha pedig nem mutatko
zik mellékes kereseti ág, illetve nem rendelkezik a szük
séges befektetési tőkével, s a tengődés nyomorával meg
nyugodni nem tud, előáll számtalan neme azon majd lénye
ges, majd lényegtelen visszaéléseknek, mel;ynek ellenőrzé
se emberi erő felett áll". 
i\Z adatok arról tanuskodnak, hogy a vizsgál-t korszakban 
a gyógyszerész gazdasági helyzetét a származás nem befo
lyásolta, társadalmi helyzetét a pénz tekintélye növelte. 
Ezért a származás kérdésével csak vázlatosan foglalkozom. 
1i. hivatalnoki pályát választó armalisták leszá:i.--mazottai 
voltak. Töltéssy Sámuel, Koritsánszky Mihály, .E'intzés Gá
bor gyógyszerészek stb. családjukban kasznárok, megyei 
hivatalnokok, jegyzők, esetleg urad.i;lmi. főügyészek stb. 
voltak. /222/ 
AZ ipaI'i tevékenységet folytató armalisták leszármazott
ja volt Mud:cony János csabi:ii gyógyszerész. ősei 1634-ben 
ll• :E'erdiuándt;ól kapták a nernességü:ket megfelelő birtok
adománnyal. A 18. sz. közepén telepedett le Békés megyé
ben esyik őse, aki ekkor már bi:L·tokkal nem rendelkezett, 
szij jáxtó kisiparosként költ;özö i;i; i:i megyébe. J,;n.i:l.eB: uno
kája 1836-ban hirde·tte ki a nemességét. Ii;,udrony Jánost az 
1836-1844-ig felvezetett nemesi lajst;romok mint "kétség
telen nemes·t 11 tüntetik ±'el, <:;ki szavazc;t;i jo;;;gel :i:endel
kezík, /Xormális előjogokat élvez./ 
A l9. százaa elején a csaláanak csak.u.em valamennyi tagja 
ipari ·t;evékenységet fejt ki. A tevékenységből származó 
_j(:j_yed.1:11.em_filtgits.égéJre.J._emeJ kedik .. ki-8z--ipa!'üzekseráb6l 
anpéldás szelidségü, szép tudományu, ritka ügyességű, s 
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:fáradhat;atlan szorgalmu :férfiu" Jl/!Udrony János. /223/ 
A család másik kiemelkedő tagJának Mogyoróssy Jánosnak az 
érdemes hogy a 19. században Békés megye egyik legtekin

télyesebb családJát ők személyesitik meg. Mogyoróssy Já
nos szintén értelmiségi pályára lépett. A Wenckheim gró
fok gazdatiszt Je volt, foglalkozot;t irodalommal is, ő ad

ta ki 1858-ban a "Gyula haJdan és most" cirn.ü könyvet, ké
sőbb muzeumot, könyvtárat alapitott Gyulán. A könyvtár ma 

is az ő nevét viseli. /224/ 
Az értelmiségi pályát választó armalisták leszármazottJa 
volt Bodoky Mihály, öki 1888-ban m•>l91yitotta Gyulán az 
akkor még "Vereskeresz·t11-hez címzett gyógyszertárat. csa-
1.ádja l83o-ban költözött Békés mei;i,';Jébe és 1834-ben iga
zolta a nemességét Bodoky Henter nevü tagJukt akinek a 

fia Károly az l85o-es években ö vizszabályozásolc vezetője 
volt mérnöki diplomáv<il, a megye akkoriban legnagyobb 
problémájának az állandó áradásoknak a megfékezésével 

foglalkozott. nagy "befolyásra és jelentős vaQTonra tett 
sze:L't. A tüdeJével betegeskedő fiát a g;yógyszerészi pá
lyára adta és jelentős összeggel látta el a g;yógyszertár 

alapításához. /225/ 
A :fokozatosan elszegényedő birtokos nemesi csalt.d sarja 

volt Qaramszegi Géczy Dezső. a l'!ógrád megyei Géczből 

szármezott. Egyik őse 1395-ben zólyollli :főispún volt, le-
12;zármazottai évszázadokon át vezető szorepet ka.ptak a 
közigazgatási életben. Apje járási főszolgabiró volt. A 

családi vugyon fokozatos apadása mia".;t egyre "Göoben vá
lasz·t;ották közülük az ér·telmiségi pályát. 

Miután Géczy Dezső 1891-ben megszerezte oklevelét, né
"·\wy 6' "J.. "" 0 „e· ''es''e" „„ u"'-·'~ ,., cs·il"'i' clo''t"'rem4-e·ic·t·~ sz 0-6~a J..V.:;;..u. v ....;vo ·-. J..~ U,\,;;i....; l.,l:;;;i..i.,J. Cl .;; .:,1.\,.4, ,. .... µ.U ... 'C i;....o,.w.vi..a.-

a g,y0gysze:ct;árlloz szűksét;;es tőkét. 1895-ben vásárolt Tő-
·~o„1r,·ze,·t~·; "1a·~on m· ·····-"r"'- "''v 'r"'" "Y" ., ·7c•r'er'-ar' .,-le "~ I 
• .LJ..i;) ci .:..J. .Ui.~ ~ 0.l;So.J.l.OA_ VOJ .í:„4-i;) Ö '-""ÓU V<.1 V ''""""' • .!.';\ . .CW a 

világhaboruban, mint gyógysz;;;réBz hsdr.1.agy teljesitett e

gészsé,).i.SYi szvlgálatot. ""mint DZ adzto~'-"ból kideríthető 

...... ''.ll.?.zafias_ magatartás_a,I,tl:i.,i;;'l;'l; a:i:'9!!1,@Q}\;_~:J,§J...lt.~elen me

nekülni" szarvasra. 1922-ben ott megvásárolja az 1906-
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ban létesitett .Beli"zey uti "Megváltó" gyógyszertárat, m:i.
után nincs akadálya, h06'Y annak személyes jogát reá ruház
zák, hajlott kor~ miatt gyógyszerész fiával kezelteti 
1929-től a közepesen jövedelmező gyógyszertár1:1t. szárma
zása miatt 1922-től szarvas község ''nagyságai•• között ta
lálható. őseivel ellentétben ő már csak községi képvise
lőtestületi tag, megyebizottsági tag, gondnoka és pénz
tárosa a helyi római katolikus egyházközségnek. /226/ 

A Fraller és Soltész család a 19• század közepétől foko
zatosan asszimilálódó, Magyarországba olvadó részét ké
pezte a német szárm.azásu polgárságrwk. a 19. század vé
gére gazdasági és társadalmi sulyuk jelentős volt a me
gyeszékhely viszonylatában. 
11. gyulai "Szent Háromság"-hoz címzett gyógyszertárat 
1934-ben kezdte megvásárolni Soltész István. Ebben az i
dőben a meglévő 5 gyógysze:t•tár mellett ujabb gyógyszer
tár létesítésére nem volt lehetőség. /227/ 

A paraszti sorból kiemelkedő gyógyszerészeknek, ha nem is 
tipikus, de figyelemreméltő képviselőjét személyesiti meg 
Bagi Vince békésszentandrási születési.J. gyógyszerész. aki 
ugyan 1924-ben gyógyszerészi oklevelet nyert, de 6 évi 
segédeskedés után szakitott a gyógyszerészi pályával és 
jobban jövedelmező perzsaszőnyegüzemet létesített .Békés
szentandráson. /228/ 

AZ adatok al::.pján a megyei zsidóságnak a kis és közép
pole;W:·roúg soraiban elhel;yezt1ndő r6tes6bő1 kerül ki a 
gyógyszerészek eg;yrik része a 20. szó .. zad. elejétől. Ter
ménykereskedők, iparcikkeket árusitó városi SZ8kÜ2lletek, 
melmok, szeszfőzdék, fürésztelepek tula jd.onosainak, vala
rrdnt kézmüiyarosok gyermekei. /229/ 

A gyógyszerészek közö·tt igen kevés száml1an voltak olya
nok• akiket a gyógyszertárban, vagy azonkívül kifejtett 
tevékenység juttatott gazdaságilag előnyösebb helyzetbe 
és-<ju'l;tet1'tt-1tl-~-tá.rsadaimi · eiismeréE lilSgasabo fokára. 
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Varságh Béla hatalmas szőlőskertjében a legnemesebb szőlő
fajtákat nevelte, villát épittetett a telkére. igen jómódu 
volt. /L• függelék./ 
A Réthy családot a gyógyszertár nagyüzemi méretű tevékeny
sége, Vidovszky Istvánt a gyógynövényfeldolgozó üzem jut~ 
tatta előnyösebb helyzethez. /lásd függelék/ 
Az adatok azt mutatják, h0[5J'" a gyó&,vszerész társadalmi 
helyzetét a t,jógyszertár alapitásához szükséges tőke ere
dete nem hfftározta meg, a tőke mértéke s a gyógyszertár 
kereskedelmi formában képződő tőkéje már -befolyással volt 
a gyógyszerész társadalmi helyzetére. /lásd függelék/ .A 

legjobb módu gyógyszerészeket találjuk a városi, megyei 
képviselőtestületi tagok sorában, szivesen fogadják őket 
a vadásztársaságok stb. 
A nemesi származásnak formális jelentősége volt, az el
szer5én.yedett nemesi családok sarjait szivesen fogadták a 
helyi t6r;1adalmi ncit,•yságok mat<,"Uk között. /230/ 
11 gyógyszerészek értelmiségi volta a társadalmi helyzet 
minőségi órtékeléHében játszott szerepet. :rtt szemlél ~eti 
változás figyelhető meg, amelynek okát egyrészt CIZ or
szágban kialoki:tlt áltcllcmos szemlélet változása, más.l:észt 
a mee,-yén belül uralkodó értékrend változása adta, ez utób
bit az orvosok és nem utolsó sorban maguk a 13Yl:'\s,yszerészek 
teremtették meg. 
1864-ben a szakmabeliek éc3 az avatatlanok még helyteJ.enül 
itélték meg a "gyógyszerészet álláfsát az államtan". /231/ 
'Í '"''Ó -~··-zeréc,zt ol-·a~·-0 ·1" te'·i·0 t''' lll'·'t "''" "·-·'-'z· ~"•e'lyben: ,l· Dd' (;,,,;;t::i ;.i ._. J' .j .1.:..;.~C: ;t:..._ .t:\..-J..1 • .J..,t:'-f 1 ..!-1.i. / "'4L:. . .i.. YCj~ '°'..,. :.ivi..u. 

az "állam ti.szt;je", "tud.ós" és "iparüző". 
P. problémák sbból szárm:Jzta11:, J:w37 "az itélg;;;t6 urak leg-
4nl""bb "Z u'·o1 '0o' ~or1to-' "''O·ktfc.1r '·-"r~lo•'·•,+ni '' y<':Pc-J..' s a k-- ::eo. ,,_,_ ~"' -o y _ 'V ...... .u , ,.,. '·'-;.\.. ..C;,..J.. \' ét .;;,/-"· v - :...;,c;:;.J 

g,-yógyszerészt ebben az időben egyen:cangba sorolt;ák a ke
reskedf)vel. 1umak a mély.t'eható r>zemlél0ti változásnak, a
mely a vizsgált korszak utol,sé évtizedeire végbement, az 
eredménye az 1876. évi xrv. tc. 128 §-nak megfoi;!/Jlmazását 

..... szal>_~~()~~-192_4-ben _k_j_b__c>c;•1iit;ott rendelet, amely kimondja, 
hogy a gyógyszertárak nem tartoznak az iparüzletek sorába, 
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a gyóg.yszertárak&t gyóg:yszerészi szekértők /és nem keres
kedők/ állitják fel, és azok a rendelkezések amelyek lé
péseket tesznek 19.34.-ben a gyót,7szertárak közegészségügyi 
jellegének megóvása érdekében, szabályozzák a gyógyszer
tárak forgalmikörét. /232/ 
11z a szemléleti változás, amely a mer:,'Yén belül végbement 
sokkal szembetü..l'Jőbb. :or. Tormáss~f Lajos megyei főorvos 
1812.-1862-ig igen nasy rendet tartott, csak azokat a 
gyó1:5yszerészeket türte meg, akik minden tekintetben mél
tóak voJ..tak a közmegbecsülésre. Ji)U.beri gyengeségének tud
ható 1 hogy nemcsak a lelkiismeretlen g:yó:;\';'.Tszerészt, de 
azt is tönkretehette anyagi, erkölcsi, szakmai tér en 
egyaránt aki nem tudta "éreztetőképpen elismerni a aub
ordinatiót". /2.33/ ll.Zt a gyóg,-yszerészt, aki ki mer.te ;je
lenterli, hOG'Y "mint minden petikárius az orvosokkal e
g:yenrangban van" a felsőbb hatóságok előtt is zaklatta. 
/234/ 
Nem feltétlenül volt fösvény, tudatlan, indulatos és 
rossz közllirben álló az a g~rór;yszf;rér:iz, ak:i.t ő ig:;.r jel
lemzett e gyógyszertárvizsgií.lati jegyzőkön;yv 20. pontjá
ben. 
:or. Tormáss;y Lajos működése idejéről helyesen állapitja 
mes utótla dr. Kovác~: rstvá.n 1.868-ban B Békés m. orvos 
Gy6syszorószeti Egyesület alakuló ülésén, hogy "látunk 
lllD(;unk mellett ill0tőle;;>; köztfu'.lk. ec;y tiszteletreméltó 
osztályt, melytől u tá.rsadulom a tudomúnyos miveltséget 
mélt0n megillető tekintély csekély n:inbuszát is megvon
ve , s őJuit mesterekké leulacsonyitvs reájok a még mai 

1 . 1 "'l: :f , 11 ' J 1 „ 1 „"', k . „, . 't „ a„„ö~:eJs. )(?71 ~ enn.tl .e e „ enor::ov..esnew servo neme e:t'osza-
Jro1."\.t3 az ál.larn. által töb1) elő:iof~ol-=:ban részesitett osz
tály alá hel;yezve 1 az egészsé(:"üeyi kar páriájává tevé"• 
/235/ 
'"" K • I . ' . " . , . 1 • t .. „ l 19 . ~"' .).ovacs s11van szevu.iuo .... 1.s .fi.l. un.1.1..<., 1ogy 2, • sz-a-
zad 70-e2 éveitől megváli;ozott a g;)'ÓS~Tszorószek tB.x~sadal-

mi_H~l.'i;~~~nd,j_~!_l"~\J~z a -~óg;yszerészek is ria gyrnértékben 
hozzájárultak tevékenységükkel. /lásd függelék/ 
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:ar. Kovács István ia.ézett szavai a "Békés megyei orvos 
Gyógyszerész-Egylet" alakuló ülésén hangzottak el 1868. 
május hó 18-án. 
Békés megyében az egyesület létrehozása volt az első olyan 
megmozdu.lás, amelynek célja a haladást szolgá:Lni ••nem az 
egyesek szétforgácsolt, hanem az egyletek közreműködő col
lektiv erejével"• az o:r."1osok és gyógysze:i:·észek összefogá
sával. 
1;z egyesület; programjából láth<:itó a •1subordiuatiós•1 prob
lémáktól rövid idő alatt; /1854-1858/ megtett ut ••e válasz
falat ledölt;nek lenni óhajtjuk", az ec;észségÜ(;yi k:n:-t, 
mL"'lt solidaris egészet tekin.teni kiváu.juk". 
A Békés megyei gyógyszerészet története szempo:n:tijából i
gen lényegas, hogy ha az elsőséget nem is vívták ki a ha
sonló céllal létrejött egyesületek között, hiszen. a bor
sodi, győri, aradi, debreceni s:t;b. 6-'Yóe;yszerész egyesüle
tek korábban létesültek, mindenképpen megelőzte a megyei 
érdekvédelem keletkezése a Magyarorszá3i Gyógyszerész E
gyesület létrehozását. /1872/ 
Békés me;;ye a Magyarországi Gyógyszerész Egyesületnek e
gyik kerületét alkotta. /236/ 
A 19. század végétől egyre másra jönnek lét:ce a gyógysze
részek érdekeit védő országos egyesületek, testületek, a
melynek kialakulnak a Békés megyei kerületei is. 
AZ adatokból megállapítható, hogy Békés megyében a gyógy
szerészek gazdasági és társadalmi helyzete nem volt tel
jesen eg1séges a vizsgált korszakban a kUlönbségekből e
redő problémák leküzdésére jöttek létre a gyógyszerészek 
érdekképviseleti szervei. /237/ A gyógyszerészek többségét 
egységesen jellemezhetjük a s~zdasági és társad.almi hely
zetü.k szemvontjából. Nehéz anyagi körlilmények hözött élő 
mrrberek voltak, akiknek társadalmi helyzete sem volt min
dig kielégitő. 
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2/b i • "' gyógyszerész szakmai felkészültsé,:;ével szemben tá
mbsztott kÖ'"letelmények vizsgáll.:rta. 

l ""'I ' " "" ~ ~ .n1 .- k ' ~ .J- -; 1.,-r k .L~ '3· sze.zau eJ..eJero ..... szar·lllazna azo.tt az ao.a t.10Kt Clm.e..t..Je 
segitségével tömöx·0n luegfogalm.azhat;jult az alarYve·tő köve
telmények á1:t::.13nos és ;3 korra vé.;érvé:nyesen jellemző 
Jn·itéri1un.ait. 
ját költségén 
sz. közepé~··ől 
ké:tdéscso:port 

"Diplomá.7al rendelkező, de.rék pa·t;iku.s a sa
pa-tikát szándékozik 11.J'itni". /238/ A 19. 
szármszó meg;fo;;;.z;lmazás ugyancsak a három 
feltevésére irányul. 11 tisztiorvos írja: 

"a :felém terjesztett folyamodvú.nyok<it, rnir1d mec,'Vi:i<sgálvá.n 
az esedezőket tud.ományossá.::;a, vagyonottsá;:;a és magaalkal
matosná.ga szerént cso:portosi tván Jllftihlor rstvál.1.t, mint 
mindenben ::tz elsőt ez első helyre, pain Kóxolyt pedig, 
mint m.'i..udenben a le:;v.tolsót, az utolsó hely:r•e te-t;t:;em"• 
/239/ 
/\.mint látható csupán a megfogalmazás módja változott meg. 
A rendelkezésre álló bővebb adatok birtokában azonban 
megálla:.?itható, hoe,-y a megfogalmazás módja mellett válto
zott a :torszakon belöl anna:i; tartalmi háttere is. Lénye
gét tek:l.n.tve azonban nem történt változás és ennek kö
szönhető• hogy a korszak, mint egység tárgyalható. Oélt•a
vezető raódszer ezek sze:i:•int a lényeghez kapcsolni felmé
réeeinket és vizsgálni annak tartalnd változásait a nyel
vi "megfogalmazások" apró ~elentésváltozé.sait a "diplo
más patikus" ttsajátköltséges" "derék" mes"f'ogalmazást vé
ve alapul. Mai értelemben vett megfoc;almazás szerint tu
lajdonképpen a gyó:;yszerész szélkHai felkészültségét, gaz
dssági '§B az ehhez fiJ.ződő társadalmi helyzetét, erkölcsi 
mesatari;ását tekintették az alkalm<>ssó.g elbirálásánál a 
le::;alapvetőbb szem:pontnal1., pl. e'6:{ t;yó;:;;yszeJ~t:'.:i:• létesité
sének enc;eiél;yezése előtt. h g;yós;yszerész gezC.asági és 
t;;.rsadalm.i helyzetének elemzése megtörtént. A gyógysze
rész szakmai felkészültségével és erkölcsi magatartásával 

. szi!1t_s~g~.:;- m~g !<>g:l.<2_4-lto_zI11XAk• 
"Tudományosság" alatt az iskolai végzettséget és a szak-
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tudást értették. A két fogalom egy.máshoz való viszonyá
nak és jelentésváltozásának vizsgálatát tüzzük ki célul. 
1770-ben öröllllr~l fogadták Gyulán azt a fiatal aradi 
gyógyszerészt, POshardt Jánost, aki "megkisérlendő meg 
tud-e itt élni" a képze"ttségét nem kutatták. 
Nincsenek adataink arról, hogy előtte mesterlevele volt 
e, részesült e valamiféle kiképzési. rendszerben vagy sem. 
Amikor Mária Terézia "Ratio edu.cationis 11-a a főiskolára 
kényszeriti a gyógyszertárak kezelőit, M1:kor in"ti.k elő
ször poshardt Jánost, Békés vármegye közönséce által. 
"Felrójják, hogy vizsgáit nem tette le, és gyógyszertá
rát is ahlwz nem ér•tő ee;yénekkel kezelteti"• Kénytelen 
Nagyszombaton vizsgát tenni és oklevelét bemutatni. 
/240/ 
ilZ egész k.orszekra elmondható, hogy a Q'Óf:','YSZerészi te
vékenység egyetemi végzettséghez volt kötve, 1770-el 
indult ez a korszak. 1770-ben a "tudományosság„ terén 
elvárás nem volt Békés megyében, a hajlandóságot egyedűl.i 
feltételként elfogadták. 1774-től szaporodnak el a 
"Pharmaciae maci ster"-ek, akik a ••pa"tiku.stu.dományoól le
vizsgáztak" 1 "Di:r;lomate FakvJ.tatissiü" lettek ellátva és 
mint ilyenek "k.émiában és botanikában tapasztaltak". 
/241/ 
Ha figyelembevesszük, hogy a Grind.1 Károly gyulai gyógy
szerész patikájába 1828-ban azért javasol a megyei főor
vos "alkalmatosabb provisort" kérni, mert "legénye" nem 
alkalmas a feladatok ellátására egyetemi '"végzettségi 
hiányában"; Va';!;Y azt 183't-b€n, hogy Fóliusz István "gyo
mai fiókpatikáját rendes di.plomát nem nyert" kezelőre 
bizza, és ezt kifogásolják, megállapith;;.tó, hogy 1774-
1849-ig a tudoJr,.ányosst,g egyenlő volt az egyetemi végzett
séggel. /24-2/ 
Egyetemi végzettség volt az elsődleges szempont. 
184-9-ben a második gyulai gyógyszertár létesitéséért több 
pályázó is folyamodott. A tudományosság, mint fogalom 

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

tartalmi változáson ment át. 
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Lényege: Az e5yetem.i vé:.;zettség önm':lt.;ában véve kevés. 
Sz<:,ktudás nélkül sell1"'llit sem ér. AZ es;;etemi végzettség és 
szakt;udás e~renlő ra11gra emel}~edet.!G • .ti_ rrLeg37ei főorvos ko
rábl)an jelzett irását kie;sészitette ha;;:onló szövesii, de 

bővebb jelentéssel; "mir·c 9-én beadott jelentésemben első 
l1ely1"l>e TufJller Ist;v~t.t, I)alli Y:árolyt pedig, mint rr1inden 
tekintetben a leggyenc:;ébbet, a hi.irmsdikra tett;em. Ifyiltan 
n1c3moildv·án, hogy ő 1101 tö.l·tötte, min"'G ;.;1e3éd a. ki.szabott 
éveit". "Fain Károly 19 évesen sze3ődött; el gyakornoknak 
"' . . G " lf . . 11" 1 · 1· ·· 1 ' ' ;; evi,s. ;;:„en3e l. e og!J.sni, Ke: o a op 21e Ku • Tfa.ro:::n ev 

m:alva jó remény hijján felszabaa.i·to·bták". E3ye,vlenegy va
lamiféle bizonyitványa van, de az hamis! Mit lehet az i
lyen gyógyszerésztől várni, aldnek oklevele u0y:o.:n van, de 
nincs tudománya". /243/ 
Tormássy Lajos tiszti főorvosi miiködése fél évszázadra 
me0határozta a Békés mesyei gyógyszerészek helyi tudomá
nyos értékrendjét is. A gyógyszerészek hosszu, kitartó 
munkával érhették el sokszor a főorvos elismerését. 
A később nemzetközi elismerést kivált;ó Kiss Ferenc gyógy
szerészt is mellőzt;e dr. Tormássy Lajos. 
Az 1850-ben kelt feljele11tézét, amelyet a "boltokban tör
ténő mérgező és titkos szerek: árusítása tárgyában" tett, 
először elutasítja. /244/ 
1851-ben kénytelsn bele:o.yuc;odni abba, hogy Kiss Ferenc 
:p&nasza jo0os és a titkos szereket a gyógyszerész jelen
létében elkobozzák. /2115/ 
11 nkémiában és botanikábéin járte.s" megfogalmazás cl 19. 
sz. első feléiz; volt használ1:tba.n. A "széptud.omtnyu, több 
nyelven beszélőt jó felfogáslJ., t.ellő tudom&.nyo5 alapu" 
jelzők mellett a 19. sz. c.erekától bővülnek a jelzők. 

1851-től a "tudomári.yos m\ivE;.ltsé;ü, kiváló 12zaktudá.su" 
kifejezésekkel illetett gyógyszerészek mellett akadtak 
olyanok íz, akiknek "kellő tudorré.nyos mtiveltsét.;ének hiá
nyából származó hütlensége " képezi 1;z észrevétel tár

~?-t_._L?-4-6/ ~)..9.!._f'2:..• __ yé_g~-t;§ l. "_kiy áló f;:f Ó. gys zeré sz••-ként 
is emlitik már az arra érdemeseket. A megfogalmazások 
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módosulása feltehetően k.apcsoletb.;:in állt az egyetsmi vég
zettség tartalmi módosulésáva1 • 

.1\ 19. sz. 7o-es éveitől az egyetemi végzettség mellett 
eg;yre nagyobb hangsulyt kapott :i szaktudás, szirrte fölé

rendelt rangra emelkedett. 1868. október 12-én tiirtotta 
eg-,yik közgyűlését a megalakuJt Békés 111e3yei orvos-Gyógy
szerész Egyesület. 

11.z egylet feladatát: "emelni közöttünk a társas életet, 
fiKvelemmel kisérni a természettudományok aléikulá;-;át, 

őrköd..l'li rendünk tek:lntélye és jo3,1i felett" stb. n.indi.g 

szemelőtt tartotta. Itt tünik fel Debreczeni Ké,roly béké

si gyógyszerész a hugyk.ővizsgálatokró1 tartott előadásá
val, a "légcsőmetszésről hártyás torokgyik.nál" eimü elő

adásával és a combcsont csonkolásának et;y esetéről tar
tott éi•tekezésével. Továbbá Kiss Ferenc, aki 11gyóz,ysze

rész gyógyszertári készitmónyel~ről" tartott előadfst és 
:felajánlotta az 11 orvostársak.nak az olvadó vas éles" eg;y 

készitményét kisérleti célokra, értekezett 0 Syr.i'erri 
jod.ort;i fenntartásáról, bemutatta azt szlntelen. al<;kban 
arabmézgával készitve, amelyet nem kell szórt :fényen 
tartani .• 

Bemutatta az általa készitett iztelen-ld.nint; és éJZ élZt 

tar"talmazó saját seyártmányu cukorkákat. /24-7/ 

Egy évvel később 1869-ben Rozsnyay Mátyás nyert I. dijat 
hasonló készitménnyel a Magyar orvosok és Terménzetvizs
gálók pályázatán Fiumében. /2li-8/ 

Békés megye több g,7ógyszerésze vftlt a 19. sz. vé~ótől 
szakmai felkészliltsét~e révén köztiszteletben illó ember
ré. /lásd füe;c;elék/ 

A gyóe;yszertárban miiködő "patikss seg&dekkel" szemben is 

voltak elvárások 8 korsz8kon belöl e "tuél_olllfai;yotiss.óot" 
illetően. 

AZ 1787-ben felvett vizsgáLiti jeSYzőkön;yvben i12 Jllegemli

tik, hogy a 19 éve.s inas "lo::;icam absolveret" - vagyis 
elvégezte alapf'oku iskoláit. "1781. február 28-án kezdte 

· - e.L t"anuliiaii;Y-aít jól -.haiad.-és pril1.ciiiáiisa ~eg van véle 



1 

1 
í 
l 

l 
j 
l 
l 
' 

-. J~21 -

elégedve. /249/ 
A gyógyszertárvi.zsgálati jegyz6könyvben nem csak a pozi
tivUlllokat tüntették :fel • .1;.z alkalmazottt:.ikról a legválto
zatosabb vélemények az 1853-ban készült vizse;álati jegy
zőkönyvekben olvas.b.Etók szinte er;y időben. /250/ 
l ' ••»<mlo~ "J1fe'YV''licr" ·''""''"''"'7a'>'>thO'ban e'·''•T seo·e' d do1 frQzik" 

~ ÓIÍ V\.. <...;,.J.. ~;i. Q ~"'- .vV l..Jc/ V'Wt) l>..'<:-1V~ C:~ _, bJ 1- Q • -Q f 
uki "curzusát végezvén sziborlatát leteti;;e Pesten, s on
nan nyert diplomáját anno 26. jul. 841. előmutatta ". 
3 1/2 év olta pedig ezen gyósyszertárba:u di.tséretesen 
szolgál, beszél deákv.lt magyarul, oláhul, németül is"• 
A gyultli -~sze11t Hi-;.romságH gyóg~rszertá:cba11 6[.SJr secé(l dol
gozik "ditséretesen•·. 
Orosházán; egy helyi születésű alkalmazott dolgozik se
gédként, aki "a kellő vizsgálatot megadván segéd.dé pro
movált:;:tott, tudására eddig elé panasz reá nem volt". 
l\iezőberényben: "Qn•l~ornoknak felfot;,"adva Tömösvári Lász
ló, ki 17 éves, 6 oskolát :részint J.lae,-y-Károlyban, részint 
Debreczenben végzett;• magát jól viseli, beszél ma3;)'arul, 
deákul kever;.;ri; néme·~ül és t;ó·t;ul". 
Szarvason lévő 8chikó István sec;éd "főnökének teljes meg
elégedésére szolgál" aká:ccsak gyakornoka Dámai .Mihály. 
Gyomá.ri "most fogadja fel tulajdon :fiát Le;;jorot • ki ll; é
ves". ;.1 gyakornok '*Já.szberén;yben vég;zett Ub;)'an 4 oskolát, 
e.e mirnl llmellet;t a deák, m.ind ,~ német nyelvben isen wen-
,;e, s tsak 
remólhet;ni 

különös iQ'ekezet rr1ellei.:;t s nr;i6Jr szorg~i_lor11n1al 
"···'1'"1-'s(,·t /.e• b·olc."o···~•' a' cAt!t U~ ~~ u o~ · ~ 6~L-va1 • 

tulajdonos h<ijlott kora miatt mostantól fog,"'!a 
provizorB }3erwdikty József, al;;i diplomáját nyerte a Pesti 
Tettes orvosi k"1rtól anno 5. aug. 850". 
1~millt a gyó::.;~rsze:-:tó.rviz,;;;gilu..ivi jegyzCkön~yvekJJ{)J._ k:ltii11ik 
f' el t é·~le11ill 1::>ocz élni kell e . .!tJt; 0.l1r1al\., al<:.:L t s JJf 6~„szer··t;áx·ba 
felvettek a magyar és latin nyelv mellett, annak a nemze
tiségi csopoi:t;nak a nyelvét is, le,s;yen az "oláh", "tót", 
"német", ameJ.y a gyógysze:i:tár körzetéhez tartozott, de 
ezt a tulaj_~0)1_?stó1 is eJ:v:<i:r1'á.k· --- ------------

A "patii<ás segéd.személyzetnek" ruiridenkor tanultnak, becsli-
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letesnek, er11:ölcsösii.ek, ud.vari<.isnak, \5.g'.resnek, !'átermett
nek kellett lennie. A szaktudás az egész korszakra jellem
ző követelmérzy- volt. /251/ 

2/c. it GJÓGJ"13zer·ész cmbsri inagtr'cartfise:lvaJ_ sze,1nlJ&r1 támasz
tott követelmén.,,.ek viz12,gálata. 

Mai értelemben vett mecfogalmazás szerint a SJ6gyszerész 
embel'i és szakrtai értelemben y0tt erkölcsi /etik.B:L/ ma
gatartását kell fl :feltételek czerrr1iont ;jábóJ. :m.e[;v:Lzsgál
nunk, A gyógyszerté:rak tv.la jdonoseira éEi elkalmazottaira 
egyarént éryényes feltétellel áJ.lunk szemben e rendelke-

, , 1- . d t k 1 • ' zesre: 0. l.o a . e .o . a .... epJ r:.n. 
A gyógyszertár létesitését megelőzően ez eJ.őirt iskolai 
vé0zettséf~• mec,i:elelő an3'E('.;:t he1~'zet mellett n:.int a jö
vedelmezősée; ha.rmadik biztcsiték.át elvt,rtfk, heg~' a le
endő tul&jdonos józo:n életü, derék ember let:;yen. A már 
emlitett és szaktudását V<lgyoni helyzetét tekintve mellő
zésre ité.lt PBin Károlyt ezért nem j&vasolták a gyulai 
második g;yég;yszertc'1.r létesi.tésére, mert mint "afféle zül
lött ember a szeszes italokat vedli a Fekete sas vendég
lőben s onnan mulatsá3ból késő éjjel, s nehéz fővel b.a
zabotorkál!'. /252/ 
I! , 1 , „ , t , t J . d , t . 1 7 , . ', ,, ho ~· ms..r meg, .... e\ro c;;y-og~rszer J~r t1 ~BJ onosn e e.._v·e.ri;s.r~, gs 
gy6gyszertár3 jó közhirben álljon, jó hitelnek örvendjen, 
a kiszolgáltat?s abbsn pontos, gyors és udvorias legyen, 
szorssLinával, ügyesr;égével, szelidsét;ével, jámbo;e maga
v:!.sel.etével a közkedveltséset H'mesr1J'erjert t s 1.;~,róz~yszer
tárvizsgálstot véc;ző főorvos "ditséretét" kiérdemelje, a 
gyógyszereket az előirt áron és kiszerelésben e rendelke
zéseknek megfelelően t.rusits5, mentes le@:yen a :fösvéey
sés>től, amely Eegakadályozná GYógyszertáre "jó karbani 
tartásától" 1 szives i0yekezetével "fó.rsdozzon" azon, hogy 
"panasz rett ne legyen". /253/ A e,7ég;yszertár jó közhirét 
mindenképpen veszé1-J':e?':l:1.~:1;tíe, ha tulajdonosának magánélete - - ---- --- - - ----------------------~ 

negativ következtetésekre adott okot. Az alkalmazottakat 
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minden további nélkül elbocsájtották, de a tulajdonosokat 

al!o\posan feliilbirálták annak eldöntésére, hogy bizonyos 

sejtések mögött mi az igazság. /254/ 

Az ad&tokból arra lahet következt;etni, hogy e g,7ógyszerész 

erkölcsi, hivatásbeli megítélése szempontjából fél évszá

zadon át a subordi.natio elismerése volt az elsődleges 

szempont, minder" egyéb ezut§n következett. Ii.11' az 1812-
1862-ig nyert adatok6\t minden esetben fenntartással kell 

fogadnunk. 

1 későbbi adatokból az 'Güni.k ki, h06J' az en:iberi magatar

tással szemben mi.11dig támasztottak követeJ.J!lényeket, nem
csak a tulajdonosra 1 hanem az alkalmazottakra nézve is. 

Az alkalmazottól is elvárták. 9 ho6y fedO.hetetlen életű le

gyen. EecsületeBnek kellett lennie, elvá:rtáks ho07 a reá 

bizott vag,'Yont a tulajO.onos visszatéréséic; (.;ondosan ke

zelje. /255/ 
.a 20. század 2(;-21s éveitől a gyúgyszeré~'zet merkantilizá
lódá:;a korsz&kában es;yes o;yógyczeréEzek nq>;.)'~obb haszon 

mec;sze:r:zése érdekében kereskedőkké váltak •. P1•áger Fri
i;,';)'est ezért t;a:ctottru,;. illatszerésznek gyului kollegái és 
mélyen elitélték a tevékenységéé:t:·t. /256/ 
Mindezekből :rr.egállapitható, hogy minden kor l!lOI'iilja eli
télte az etiké:tlan magatartás'.;• 

A gy.6s;rsz CI."bc.il·t·k személyi ellátott~3ái;:;::ir1c.Jl'\. ·vizsgá
lat; a. 

A gyógyszertái:ak ellenőrzél:>e al}:almával felvett jegyző

könyvek adatai al<0i:pján a 19. százuci végéi:.; különösen a 

kisebb f'orgalmu helyeken. töblJ."'1.yire ee;yedül dolsoztak a 

g,yóGJszertá:r.'ak kezelői. A 20. század első éveitől vált 

szükségessé a forgalom növekedése miatt és te:r'jedt el a 

Békés meg--.rei gyógyszertárak töo·oségében az, hogy okleve
les gyób;)rszerészeket, és oklevéllel nem rendelkező mu.n
k!>~:i;•fü.~_~j; .<:ll.k~J.ma~~M?_k_• 
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A e;.y6gyszert;árak személyi ellátottság&nak 20. század ele
ji helyzetét jellemzi a megyeszékhely legjövedelmezőbb 
gyóf;,·ysze:i.'tárfu1ak ellátottságáról tett képviselőtesiiületi 
megállapítás. /257 / 1903-ban: "!! helybeli gyógyszertárak 
forgalmát le3jobbsn illusztrálja 1'lzon körülmény, hogy ál
landó segédet is csak azért tartanak, hogy ne legyenek 
:fol3'1;on helyhez J~ötve, de korántsem, mintt.<B teendőiket 
önmasü.k elvégezni nem volnának k:épesek* Ezen áll:itásunk 
igazolására lli vatkoz.nak azon körülményre• hogy a Winkler
:f éle c;-,tógyszertár /"F:egváltó"/ kezelője 1'.'inkler Lajos, 
dacára a majdnem egy év óta uralkodó járván;ynak és dacá
ra annak, ho;s;y a közkórház gyógyszerszi:,kségletét ő szál
li tja teljesen eg-yefüil, segéd nélkUl képes teendőit el
látni"• 
A 20. század els6 éveitől a megnövekedett f'orgalom miatt 
a városok és nagyobb közsések c;yóc;yszertára:i.ban ká:wtele
nek voltak :Jlb'ümazottakat tartani. /?58/ A IX. tábl.ázat
bt111 1.821-1850-ig tü.11tete1n :E'el rt gyó,j37szertárflk tJll~alma

zottcJin::1k számií.t • . :1 -t;ábláz:it c;1apján1 a;iükor minden tele
pülésen e;;y-eJ;y g;yó~;;;-szertúr mliködött :3 i.:;yulni ó?ógyszer
tár személyi ellátottsága volt a legkedvezőbb. ;;. gyógy
szertó.rnak e1té1'0 létesi·\;ési ideje mié1tt ;;c1z ec;y évre ju
tó alkalmazottalt sz:Uiia al:;pjfu1 Bzli.ksé;J;es összehaBonl.ita
ni az adotokat. Orosháza és KÖJ'öslad6ny helyzete volt a 
lec;kedvezőtlenebb. Ismeretes, hor;y Orosháza volt az e
gyetlen olyan település, aiael;ynek fejlődését a :folyóhoz 
való közel.só;; nem segíthette elő, Körösladány helyzete 
is kedvezőtlen volt, innen költöztettél{ el a wó;s;yszer
t:Jrat, 1855-ben. 1,z alkaLuazo·ttak jelentéktelen száma 
szorossn összefüg0 az udottr te:riilet sazd<:3sági :1e1:,rzeté
v;;l. 1, c;yó07szertár:>k személyi ellátottságára vonatkozó 
adatokat 1895-is a gyógyszertárak vizsgálata alkalmával 
:felvett jegyzőkön;;rvek alapjún lehet felmérni. 
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IX• SZ• táblázat• A gyógyszertárak alkalraa.zottainak szám
szerű adatai 1821-1850-ig. 

"==•"'''" __ ._..,,_.,„ 

.Provi- Okl.gyógy- Gya- 1 évre 
Település Idő zor* szerész kor- össze- jutó 

kezelő /beosztott/ nok. sen alkal-
mazott 

Gyula 1821- 11 16 15 42 1,45 1850 

szarvas 1821- 7. 12 2 l7 o,58 1850· ./ 

. _,,,,....,....,,.,,...____..,_."" 

csaba 1821- 4 6 l 11 o.3a l850· 
--· 

Békés 1823- l l3 2 16 0,59 1850· 

Orosháza 1830- - l 1 2 0,10 1850· 
---~ m~•-·•·,~„-~- ··-----
Mező- l830- 6 2 8 o,4o berény 1850· 

Gyoma 1831- 2 l 4 ? o,37 1850· 

Kőrös- 1843- - 1 l 0,14 ladány 1850· „ ______ 

·---,~·~-·------
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JL Bach korsze~kból teljesen hi.ányzó adatok és a későbbiek 
során ie;en héz<;igosan fellelhető gyógyszertárvizsgálati 
jegyzőkön;y-vek miatt, 1895-től van lehetőség arra, hogy 
hosszabb időszak távlatában folyamatosan fel lehessen 
mérni a gyógyszertárak személyi ellátottságát tükröző a
datokat a Béké$ me57ei leváltárban található nyilvántar
tókönyv alapján. ~- korszak végéig Jellemző, hogy a kisebb 
településeken alig tartanak alkalmazott;ak.ate A gazdasági
lag előn;yöse·bb helyzetben lévő településeken a gyógyszer
tárak számának növekedésével együtt javul a gyógyszertá
rak személyi ellátottsága is. A kisebb forgalmu helyeken 
olcsóbb mur•kaerő /gyakornok/ alkalmazására nyilik in..ltább 
lehe·oőség, okleveles gyógyszerészeket <l.lig tartanak i
lyen helyeken. A .Békés megyei levéltárban található nyil
vántartókön;yv adati:dt grafikusan ábrázolt;am. a 22. sz. 
ábrából kitiirl.ikt hogy az a.lkalm<lzottak tartása a gazdasá
gi helyzet függvénye volt. A politikai helyzet; alakulása 
mi<:rt;t rosszabb gazdasági helyzet, r. világhábor·u és a 20-
a s-)o-as évek gazda.sági válságai idején csökken az igény 
ujabb alkalm.azottak felvételére. 
~' munkaadót és a munkavállalót nem kötötték szigoru sza
bályok a munke<viszony létesitésé:ce és megszü.n:te·~ésére vo• 
natkozóan. ti. személyi nyilvántartások adatai alapján 
nagymértékü munk.aerővándorlás tapasztalható Békés megye 
gyógyszertár<;ib"'n a vizsgált id.őszakha:n. Jl.Z okleveles 
gyógyszer-ész alkalmazottak gyakran 1-2 hónapig dolgoztak 
u.§,yanabba:u a gyógyszertárban, az is előfordult, hogy rö
videbb ideig. A vizsgált időszakban alig található éve
kig tar-t;ó mu:ukaviszony egyes gyógyszert;árak vonatkozásá
ban. A gyakornokok szabad mozgás<:l viszonylag korlátozot
tt1bb volt, voltak kivótelek, de általában letöltö-t;ték a 
kiszeibo-t;·i; időt ugyanabban a gyóg,J<-szertárban. 

á gyógyszertárak személyi ellátottságát a vizsgált kor
szakban elsősorban a gazdasági helyzet határozta meg, fő
kén1i Jmya;p._J:>kok-m.istt--V-0lt ar~nytll'll~ és nem ki el égi tő a 
gyógyszertárak személyi ellátottsága. A személyes okok és 
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a munkaviszony teremtésének e korl;ani lehetőségei is sze
repet játszottak a kialakult helyzet;nél 1 amelyről egyél'.'
telmilen azt a következtetést vonhatjuk le, hogy nem biz
tosithatta a zavart•alau gy6gyszerellá:tiást. 

összegezve mindazt, amit a ~-yógyszertárakról a személyi 
feltételek vonatkozásában vizsgáltunk elmondható, hogy e 
korsl!iakban a gyógyszeJ?ész társadalmi helyzet;ét nem az 
határozza meg ami a korábbi évszakokban, hogy az egyik 
legfontosabb kereskedő csoporthoz tartozik. Értelmiségi 
jellege a 19. század második felétől fokozatosan kihang
sulyoz6dik. il 19. század első feléig a gazdasági helyzet 
átmeneti formái, melyben a felbomló feudális rend belső 
ellentmondásai tükr•öződzi.ek., a gyógyszeré;:izet társadalmi 
helyzetében is az ellentmondást és az átmeneti jelleget 
jut·t;atják felszinre. 

11 gyógyszerészek társadalmi helyzetének módosulásában 
szerepet játszott a 19. sz. második felé·től kibontakozó 
érdekvédelmi tevékenység is. A gyógyszerészek társadalmi 
helyzetének átalakulásában a gazdasági helyzetnek volt 
meghatározó szerepe, éppen ezért a gyógyszertárak szemé
lyi ellátottságát :nem befolyásolta a gyógyszerészek tár
sadalmi helyzetének minőségi átalakulása, illetve az ér
dekvédelmi tevékenység kialekulása és fejlődése. 
A gyógyszertár kereskedelmi formában képződő tőkéje nagy
mértékben befolyásolta a gyógyszerészek társadalmi hely
zetét a 19. század végétől, /lásd függelék/ 

3•/ A gyógy-szertárak gyógysz~rellátó tevékenységének 
vizsgálata. 

E kérdés vizsgálatához a gyógyszerek beszerzésével, ké
szitésével és kiadásával kapcsolatos adatok szolgáltat
nak legközvetlenebb kép<>!• __ 

Erre vonatkozóan a gyógyszertárak szakmai ellenőrzésével 
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kapcsolatos jegyzőkönyvek adatai nyujtanak segitséget, a
melyek egyben lehetővé teszik az ellenőrzés rendszerének 
megismerését is.o Mivel a gyógyszertárvizsgálat tisztior
vosi rendszere nem biztositotta a gyógyszerellátás kor
szerű ellenőrzését, a gyógyszertárak gyógyszerellátó te
vékenységének megismerését elősegitő egyéb adatokat is 
eélszerü tanulmányozni. A gyógjszertárak forgalmi kimuta
tásainalt "' fellelhető tárzyi emlékek /receptek, szakmai
:nyilvántartások, reklámtárgyak, stb./ és a kortársak be
számolói íit~relembevét;elével teljesebb képet alkothatunk. 
lí '.Békés mecye területén működő wógyszertárak ellenőrzé
sével kapcsolatos gyógyszervizsgáL'1ti jet,;;;yz6könyvekbő1 
1831-től vonhatók le általános követkei:;tetések. 

a gyógyszertárvizsgálati jegyzőkön;y-vek /a továbtiiakban 
jegyzőkönyvek/ tanulmányozásakor szembetűnő, hog;y a 
tisztifőorvos bevezetőltént feltLUlteti, hogy "véletlenül" 
tett látogatást és végzett ellenőrzést a 6'YOgyszeriiárban. 
E jelenség magyarázatát az adja, hogy 1'767-ben a kormány
zat hivatalosan figyelmeztette a vizsgáló orvosokat arra, 
ho(!,-y a gyógyszerészeket tilos előre értesiteni a vizsgá
lat időpontjáról, nehogy ezek a régi, romlott vagy pené
szes készitményeKet a vizsgálat ia.ejére eltüntessék./259/ 
A Békés me67ei gyógyszertárak ellenőrzése 1893-ig az év 
végén októberben, esetle1~ novemberben tö1'tént a tiszti
főorvos körutja alkalmával, igy a gyógyszerészeket nem 
érte váratl3Uul az ellenőrzés. 1894-től valamiv·el nagyobb 
szóródás tapasztalható az ellenőrz~sek időpontjában. 

„ gyó5yszertárak ellenőrzésekor a hatóság képviselője is 
jelen volt. A gyulai gyógyszertár ellenőrzésekor 178?-ben 
a "tekintetes Békés-csonbJ'..'ád-Csanád egyesült vármegyék 
szolgabirájau volt jelen. /260/ :;;e,s;állapitot;tdm, hogy 
csak 1855-től i1:ták alá Béké;;; megyében a ö;Yógyszerészek 
is a gyógysze1•·t;áx.•ak vizsgálatáról készült j<lgyzőkönyveket. 

HHHHa-jeó,)' i:.őkönyvek-~i'JIDLlmanyozasakor kit®ik;--ho gy ··1a50-ig 
a vizsgálat szempontjából hiányzik az egységes rendszer. 



- 129 -

Az 1787-ben felvett jegyzőkönyvben még :részletezik: a 
é,7ógyszerkészletet, .felsorolják azt a 885 félé anyagot, 
amely ~ gyógysze:rtárban található és ame.lynek eg;yrésze 
közvetlenül felhasználható szer, másrésze pedig a.1.apanyag, 
amelyből gyó,'Q'szereket készitenek a betegek ellátásához. 
Az 1831-től felvett je,:,;yzőkönyvekben m3~ nem részletezik 
a gyógyszerkincset. /261/ 

a gyóQszerkészletet két c.;sopo;ctra osztva ált&liiwsan 
jelle:mzik, sorra elJ.enő:rzik a i;;zükséc:0s orvosi szereket 
és "amel;yekkol senki se él" /segéd.a.o.yai;;oll./. 
Ezon belöl e11enőri;.;t6k; 
- a "tulajdon kelle1nes illatu fü.vel~, virae;ok, teúk, keve

rékek, f.&k, héjjak, m;:;gok, gyíiraolcsó;,óK, gumi;r és gumi.
magvak, etzetek" 
a "frics óu jól turtott illatos lepárolt vizek" 
a "helyes sürüségü sirupok, roobok, elektuárhunok, ex
tractumo}:" 
a "sem zsiros olöjjal, sem páli1J.ká1n_;l nern l1Gmii::itott 
tincturák, lepárolt olajok" 
a "jól elzárt lllérgek" készleté·t;. 

AZ 18.51-1893-ig felvett jegyzőkönyvekben egységesen 20 
kérdéscsoporton belöl f'oglalkoz:nak a gyógyszertáJ:.·.i.~a1 
kapcsolatos észrevételekkel, dl:l itt a gyógyszerll.incsre 
vonatkozóan csak a hiányzó anyagokat tüntetik fel, ame
lyeke·t; a gyógyszerészeknek sürgősen be kell szereznie. 
A tö"bbi anyagra nézve általános megjeg-yzéseket tartal
maznak a jegyzőkönyvek, elegendő mennyiségben és elegen
dő minőségben. talált készletet tüntetnek í'e.l. 
1894-től 24 pontban :foglalták össze az észrevételeket és 
e jee..;yzőkönyveket fel kellett terjeszteni a BelÜ~';YlllÍ
nisztérii.unba • 

.AZ orszáe;os Közegészi;;égLgyi Intézet álbü 1936-ban rend
szeresitett uj, gyógyszex·tárvizsgálatokkal ka;pC:.:iolatos 

... l'll.int.At~s-.aruiak--gyak»rlati megnyi1Vanülásá11 Békes megye 
vonatkozásában adatok hiányában pontosan nem lehet fel-
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mér.ni. 

1; e,-yóg,ysze:i;·tá:i:<ik gyogysze.r.·ellá:l;ó tevékenységét az 19.:$6 e
lőtt :felvett jegyzőkönyvek alapján eleme;;em, a rendelke
zési:·e álló kiegészítő adatok, - tárgyi emlékek és a kor
táx·sak beszámolói segítségével 1950-i5 szélesi·i:;em ki a 
vizse;álatoköb. 

A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységének személyi 
és tál:gyi feltéteJ.eivel a jegyzőkönyvben bevezetőként 
:t:ogl.alkoztak. A gyógyszertár helyének, elnevezésének, a
lapítási idejének, jogviszonyának, engedélyezésének, tu
lajdonosának és alkalmazottainak neve és végzettsége, a 
gyógyszertá:i:· épüle·t;e, berendezése és felszerelése uiián 
:foglalkoztak a gyógyszerellátó tevékenység to-.rábbi :felté
teleivel. 

A gyógyszerellátó tevékenység feltételeinek biztositását 
abban látták, hog-y a rendelkezések szemelőtt tartásával 
elegendő mennyiségű és minőségű gyó~yszerk.észlettel ren
delkezzen a gyógyszer·liár, a gyógyszerek készitése, árazá
sa és kiadása is a rendelkezések értelmében történjék • 

.ll meg'felelő menn;y:iségü és minőségű gyógyszerkészletet a 
helyes utánpótlás biztosithatta, melynek :feltétele a po:u
tos defectálás volt. 

A gyulai "Megvál.tó"-hoz cimzett gyógyszertárban 1787-ben 
már vezettek eg-y "Defekt" könyvet a gyógyszerek utánpót
lása érdekében, ahová évről-évre és hónapról-hónapra fel
·tüntették a hiányokat. Defektus könyvet általában minden 
gyógyszertárban vezettek 1854-től, mint "Tabula Memoriae"
t is emlitik a jegyzőkönyvekben. /262/ 

;1 defekt"<J..S í~önyv hi.ányából eredő problémákkal csak ott ta
lálkozhatunk, ahol a gyógyszertártulajdonos hivatástudatá
val, magaviseletével is pro-blémák voltak. Az orosházi 
gyógyszertár tulajdonosa pl. 1835-ben gondatlan, hanyag, 
nem vezeti a defektiis körzyvet sem és fel kell szólitani 
azexurifktumo-k éc olaJ'oi ifelO'boI p3tl.é.siira--is. /263/ 
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A fiókgyógyszertárak esetében adódtak hasonló problémák, 
az anyagyógyszertár ellátása a t".i.lajdonos anyagi erejét 
annyira igénybe vette, hogy a fiók gyógyszertár jó ellá
tását nem tudta biztosítani, a defektus kön.,vvet sem ve
zették rendszeresen. /264/ 

A korszakon belül háboru.k, gazdasági válságok vonultak 
végig. Hö figyelembe vesszül:;:, hogy defektálás. esetleg 
készletfelvétel, az igények helyei; felmérése stb. a 
jegyzőkönyvek altipján általában ;jellemző volt a gyógyszer
tárakra, ennek ellenére nem volt zavartalan a gyböyszer
ellátá.s, gyakr·an hiáuyozt;ak a megi'elelő készletek, fel 
kell tételeznünk, hogy nem a g,yógyszertárak gyógyszergaz
dálkodási munkájától függött elsősorban a készletek he
lyes kialakitása és utánpótlása. 
Békés megye közlekedési viszonyai a XIX. század közepéig 
általában megnehezítették a gyógyszerek utánpótlását. A 
rendelkezésre álló adatok alapján a gyógyszertárak önel
látó tevékenyi:>égére és tóként az igen költsé6es külföldi 
szállítókra voltak utalva a XIX· század k1izepéic;. 
A gyulai gyógyszertárban 1787~ben a szublimát kivételével, melyet az uj aradi gyógyszertárból hozattak, magúk készi
tet"t;ék a kémiai készitményeket, a gyóg;ynövények egyrészét 
pedig, amelyből igen sokféle készitmérzyt állitonak elő, 
gyűjtötték. A gyógyszertár mellett nem volt "Herbarium 
vivwn" /gyógynövénykert/, igy nem tudták termeszteni a 
gyót,-;)'llÖvényeket. 

A XVIII• század utolsó és a XIX. század első két évtize
dére vonatkozóan a hiányzó adatok miatt, a Békés megyei 
gyógyszertárak gyógyszerellátottságá:L·a az általános je
lenségekből következtethetünk. A napóleoni háboruk miatt 
meginduló áremelkedések ebben az időszakban hir·iíelen fel
fokozódtak e behozatali nehézségek miatt, megnehezült a 
tengerentuli beszerzés és ez gyógyszerhiányt; eredménye
~e'bt9ll!ivel: C1 gyógyszeffiiicsu egy része e:xotikus szerekből. 
áJ.lt. /265/ 
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;1 gyógyszerészek a keresett cikkeket tartották csak kész
letben. 1831-ben a "cholera nyavaja végett" a hatóságok 
kötelezővé tették a "Magisterium bis:aruth.i. és c:hlorm.ész11 

tartását, ezeld>ől a járvány u·t;án megmsr:t,dt készleteket a 
hatóság visszavásárolta. /266/ 

AZ 1851-ben felvett jegyzőkön,y--rvek alapjé:n a gyógyszertá
rak önellátó tevékenysége visszaszoru:U:;, kiilf'öld.i cégek
·!;ől, főleg Bécsből "Ph<inze:::től" szer·zik be a gyógyszere
ket, de belföldi szállitó i:3 előfordul már a jeg;yzőköny

vekben "Tscgeltől és Hoffmann Józseftől" is reudel:o.ek 
gyógyszereket. /267/ 

A XIX. sz. második felétől a közlekedési viszonyok rende
zése után 6'.lakul ki Békés megyéb.;;n az a korszak végéig 
egyre szembetünőbb jelenség, amt:oly abban nyilvánul meg, 
hogy a rendelésekkel mindig Ut,J'ani;zokat a gyógyárun.agyke
resked.éseket keresik f'el a gyógyszertárakt ennek ellenére 
a gyógyszertár3k gyógyszerellátottsága erösen különbözik 
eg;ymástól. 

AZ 186()-as évek végén még a külföldi szálliliók tulsulya 
figyelhető meg, főként a "bécsi Rabe és Róder czég"-et 
tüntetiil~ fel a jegyzőkönyvekben, ahonnan a gyó;:,JTszerek 
utánpótlását bizt;ositják. A ma,;y1;1r gyv;;,;ysz0ripar· és 
gyógyárunagykereskedelem fejlödése révén a xrx. sz. 70 ... es 
éveitől. fokozatosan JJát'.;érb" szorulnak a kűlföldi szálli
tók, a gyógyszerészek "'.!:őrök József", ''Kochmeister Fri
gyes utodai", "Thallmayer és Beitz" cégektől stb. rende
lik a gyógyszereket. A gyóg;ysze:.:ek között egyre több 
gyó,.;yszerkülönlegessés rendelésére kerül sor a XIX• sz. 
végétől. /2.68/ 

A XIX. sz. második felétől a kapitalista viszonyoknak meg
ff<lelően a gyógyszergyát'tás és a gyógyszernagykereskedelem. 
irányát is eg-yéni érdekek befolyásolták. a .Békés megyei 
gyógyszertárak gyógyszerutánpótlást szolgáló tevékenysé-

.. - -e.ér.e-t..a--a-k!iíf'i'Ge~~ -vi.f3zfiliy-ok-ny~ták rl-béiyegilket. I~é
hány gyógyszertár kivételével tőkehiány miatt a gyógyszer-
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tárak raktárkészlete igen hiári;yos volt. A gyógyszertárak 
többségét az jellemezte. hog~ a tulajdonosának a létmi
nimlllllát is alig biztosithatta a gyógyszerek forgalmazása. 

Békés megye valamennyi gyógyszertárában problémák jelent
keztek a háboruk és a gazdasági válságok idején. 

AZ I· vilá5M.boru idején az elfogyott gyógyszerek után
pótlásáról a kiutalások bevezetése ellenére sem gondos
kodhattak. /269/ Hiába szabályozták renö.eletekkel a 
gyógyszerek és gyógyszerféleségek, kötEzerek stb. taka
rékos rendelését és felhasználását a gyówszerellátásban 
sulyos pro-olémák jelentkeztek. /270-271/ 
Hasonló problémák adódtak a II. vilác;háboru idején is. 

A gyógyszerek megfelelő minőségéről az a®tok alapján a 
gyóL,7szerészek általában megfelelően gondoskodtak. A 
jegyzőkönyvek alapján készletben tartották a minőségi el
lenőrzéshez szükséges eszközöket és kémszereket és gon
doskodtek ö gyógyszerek előírás szei'inti eltartásáról is. 
A jó gyóg;rszerkészités ee,'Yik feltétele az volt, hogy a 
gyówszerkészitő eszközök, pl. a mérlegek és sulyok álla
pota megfeleljen a követelményeknek. A jegyzőkönyvek a
lapján a gyóg-;yszertárakban a gyógyszerész anyagi helyze
tétől függött, a mérlegek és a hozzájuk tartozó sulyok 
és egyéb eszközök me..rm.yisége. A használatban lévő mérő
eszközök meg'feleltek a követelményeknek. 1874-ig a met
rikus rendszer bevezetéséig "mérlegei és fontjai mind 
hitelesek" a gyógyszertáraknak, a bécsi sulyok alkalma
zását és hitelességét hangsulyozták a jegyzőkönyvekben. 
;i bécsi sulyegység a 560,06-g-os bécsi kei•eskedel:mi font 
volt, ez 32 latra oszlott. A gyogysze:r: font ennek 3/4 
része volt, ailiely 420 ,Cl g-rLak felelt Illeg, de nem 32 
latra, hllilem 24 latra o;;zlott, ezzel is betartvc a 3:4-
ai·~t. /272/ 

A Békés megyei gyógyszertárakban nem volt zökkenőmentes 
· --.a---&?.all!filSu~endsz~--v.al-0 üttérés, - l.S'l6.-tjanuér l-től 
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alkalmazni kellett az uj sulyokat, az alig néhány évvel 
azelőtt megjelent r. Mat,--yar Gyógyszerkönyvhöz kidolgozták 
a gra!ll.ll1Suly rendszer szerinti uj ártételeket is. A jegy
zőkönyvek alapján 1880-ra tehető, amikorra sikerült Bé
kés megyében elfogadtatni az uj követelméeyek e07séges 
alkalmazását. í273-274-275/ 

A gyógyszer.készítést 1871-ig az osztrák gyógyszerkönyvek, 
1872-től a Magyar Gyógyszerkönyvek szabályozták. /276/ 

A 1',:özgyóe,-yszerellátás terhére rendelhető §10ógyszerek ké

szítését 1851. julius 1- 1911-0. f'ebr. 13-ig 6 I'!orrrJö paupe
rum és az 1940· febr. 14-én éJ.etbeléptetett I• Formulae 
Normales szabályozta. /277/ 

11z elkészített gyógyszerek .árazása l!linclen esetben a tör
vényesen meghatározott árszabály /'J~axa/ szerint történhe
tett. A jegyzőkönyvekben minden esetben feltürrtették, 
hogy az érvényben lévő taxa szerint történil<.-e a gyógy
szerek árazása és a g-yógyszerkészitéshez szükséges uta
sitáBokat használják-e. 11 gyógyszerek árazása és a köz
gyós;yszerellátás terhére történő gyógyszerkiadás kapcsán 
merült fel talán a leg'több probléma. 

a g,,vulaj. gyógysze:r•tárban 1'787-ben még az 1?7'1-<Js bécsi 
gyógyszerá:t•szabás szerint történik az árazás, holott az 

1779-ben kiadott ''Wiener ;eax"-ot /az előző röviditett 
kiadását/ kell már használni, felszólítják a gyógysze
részt, hogy szerezze be azt is. A gyóg;,_yszertár bevétele
it t kiadásait számlakönyvben vezetik, fel tudják mutatni 
a receptek éves köteteit is, smelyeken a "szokások> díj

szabás" szerinti á:i:azások találhatók. /2'78/ 
A szegénysorsu betegek részére kijelölt ha'íiósa<)i orvosok 
rendelhettek gyógyszere11:et u legeeyszerübb kisze:r•elésben. 
Már a XIX. sz. 20-as éveitől ·talál.aatók <:1datoK a megyei 
levéltár anyagában. arra vonatkozóan, hogy a városi, il
letve községi pénztár1'lkból, amelyeKet a tehet;ősebb pol

gár.okJa.dolllá~~il;).óltartott,ak 2em!c~ egyenlitették ki a 
gyógyszerészek követeléseit a megyei börtönőrök, elitélt 
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rabok, csendőrök, vál.•osi cselédle[~ények számára készitei;i; 
gyógyszerekért. "Halimár GyörG;y csabai patiirus ezeket a 
recepteket és taxákat felébe, harmad/i.bs szokta elkészite
ni" - irja 1829-ben a tiszti főorvos egy jelentésben. 

/279/ 
Hallmár Gyö:r:gy taxáival l~ésőbb is volt; probléma "a tava
lyi recepteket sem adta le, a nad.ályokat pedig áprilisban 

is téli áron taxálta" • /280/ 
1tz áremelkedések elsősorb<1n a szegényso:J:'su betegeket é
rin.t;ették. J~ "gyó3yszerek mód.feletti árd miatt" már 1832-
ben "meggátoltattak i:; patika szor:cel való elérhet;ésben". 
/281/ 
J:.:. szee;~r1;;11~énztát.~ ter·l1é1~e elsz1i;:uoll11jtó fQl66J-sze:r·1ue1myisé
get i» korl&tozták. 1850-ben pl. ell.iwrssztslt:ik a békési 
gyóf5:1rszert1é.r tulaj<1or1osát, 0.mié:ct há.1·om }J.0:t aJ~att egy e

gész font kenőcsöt "szémitott fel" es71 sze:sénybotegnek, 
a•r1el«r,0 ek "r·Sgflf,oi;•l í·'e'I e 0 7.\

01'·„lre l1i v;.in~•or"- .;„, i'0 .l•> -f'ehe'r .JJ ~- •• .t. e~ ...i..„;.~'-' " - ..... ,...;.:..i --\- - ~- ..... ·-'~"'v -d ~ S ···-'-•., ,...,. ,,,. • 

mál~'Va volt, ezt pedig a rendeletc-;k tiltják". /282/ 

A pénz fokozatos elérték·oelenedése és a többnyir·<i külföld
ről származó gyógyszerek magas ára miatt 1861-ben a 
gyógysze:i:•észek anyagi problémáin ugy próbáltak segiteni, 
hogy ene;edél;yezték "minden et;yes orvosi vények összes 
í>Zázaléké.hoz 20 yrnyi árpótlék" felszámolását. /283/ 
11z áJ:pótlékot 11363-ban. átmenetileg e1·i,örölték, 1869-től 
ujra bevezették. 
J1z árpótlékokhoz "zsinórmérték(il" i;áblá.zatot is bocsáj
·t;ottak ki 1 a nyilvános alapot ter•helő összes vények vég

összegéhez" Kellett a 20 rt--ot felszáruitani. /284/ 

a közalapot te1'helő gyogyszerek kiad.Asát és a vények el
számolásának módját 1867-ben mec?;szigoritották, a benyuj
tott számlik felülvizsgálata sok időt vett jgénybe, elő
fordult, hogy eg;y év elteltével egyenlitették ki a gyógy

szerész követelését. /285/ 

a II· világháboru alatt a gyógyszerek kiadása és ellenér-
--------~··---------·--- ------------~----------

tékének megtérülése között eltelt idő alatt romlott a 
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pénz. 1l háboru befeje:z,ése uttn sz infláció :t:'ollamosan fo-
l:c.ozóclo·tt. _ú gyóg:;rszer~árszabtLst 

Irroi~kal á_llanClóart tf!.ó<lositották. 

194-5-191}6-.ban szorzó2zá-
I zy a ltÖZ'''vóu:·7ezerellátás -_,,.. <.,.;,v "-'t.: 

terhére rendelt gyógyszerek kiadáEát kén;ytelenek voltak 
egyes gyógyszerészek a forint bevezetéséig megtagadni. 
A jegyzőkönyvekben rövid utalások találhatók abban az e
setben, ha a g,7óg,·yszertárban a kiszolgáltatás rendes és 
pontos volt; vagyis szabályszerűen tör-tént a gyógyszerek 
kiadása. Többet árulnak el az elvárásokról és egyes 
gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységéből az elma
rasztaló je67~őkönyvi bejegyzések, illetve tisztiorvosi 
jelentések, esetleg tabelláris felmérések. 

A gyulai "Mes"Váltó"-hoz címzett gyógyszertárban pl. 
Grindl Károly működése idején 1839-1840-ben merült fel a 
legtöbb panasz, annak ellenére, hog~ a rendeletek til
tották, "mérges szerek /cinobrium/ szabad kézbüli eladá
sával, china sók szabad árulásával" foglalkozot·t;. /286-
287/ 
Grindl Károly 182&-1844-ig volt a gyógyszertár tulajó.ono
sa. A "bizodalmas Patikáriu13 urak" tabelláris feljegyzé
sét tartalmazó 1831. évi kimutatás alapján /feltehe·tően 
a méregkönyv elődje volt/ Grindl Károly működésének kez
deti éveiben még betartotta a mé:t'etjeladás szabályait. A 
processualis kirursus ált•al felirt ebvészmagot adta ki 
kutyák irtására és a fehér arzén port pr;tkányirtás11.ra. 
orvosi rendelvényre szolgáltatta ki B mérgeket a sz1:1rva
si gyógyszertár tulajdonosa is "lóherélisre .Merc. subli
mat. corvosiv<.lm" kiadásál'a került sor. /288/ 
Az orvosi rendelvényre történő gyógyszerkiadás és a ·oeteg 
részére -t;örténő kéz.ielBdás .mellett a gyógyszertárakban 
kereskedők ellátásával is foglalkoztak 1834-ig. Ciyógy
szerellátási :feladat volt ez is, ol;yan helyeken ahol 
g--yógyszertá~ nem volt, a kereskedők is beszerezhették és 
árusithatták~_a gyógysz<;;r>ek_e_t. 
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1834-bE~n rnse,tiltottáks 11ot;3' e g~róg~?szerésze}: ~1 

nek és boltosoknak "embernek való szert kisebb 
elaél.jmi:~1k. /289/ 

kereskedők-

"Ju.b.ász '.J:•ódor orosházi gyót!)Yszer·árus" nem tartja be a reu
delk(7zéseket, mert a "pstil1:aszereknek garasonkénti eladá
sával foglallrnzik "Govábbra is a kereskedőknek, mind a tu
lajdon, lllind a publikum kárára". /290/ 
A rendelkezések ellené:i:•e a boltokban folyó gyógyszerárusi-
tás hosszu ideig tapasztalható. 

Kiss Ferenc körösladányi gynt,"Yszerész 1850-ben tett fel
jelentést a "sárréti gyógykontárok ellen"• s. boltokban 
"méregkeverés folyt" és ártalmas szépitőszerek, piros és 
fehér balzsam, sziverősitőszerek, eladásával foglalkoztak. 
/291/ 

A békési g,-yóts;yszerész feljelentésére ugyanakkor kobozták 
el egy bolto;3tél a gyilgyszereket. /292/ 
A t::Yóe;yszertárak számának növekedésével arár.ryosan csökkent 
a gyógyszertárakhoz tartozó körzetek nagysága és egyre 
jobban körülirták s forgalmi kört. 

Az 1861-től fennmaradt vényelőiratok ala:pjé.n megállapitha
tó, hogy tavasszal és nyár el ej én volt a 1egki~1ebb a ke
reslet a gyógyszerek iránt, nyár végén, ősszel és télen a 
ler;nagyobb. /293/ 

A kuruzsl§.s és jogtalan gyógyitás ellen az 1860-as évek
ben fokozott erővel fellépő mozgalom eredménye volt, hogy 
1869-től azt is feltüntetik a jegyzőkönyvekben "vajjon 
titkos szei.>ek"-et tartanak-e a gyógyszertárban. /294/ 
A gyógyszertárak közegészségügyi in.tézmeny jellegének meg
óvása érdekében 1934-ben adták ki a szabályozó rendeletet, 
a cipők.rémek, ételizesitők, fényképészeti anyagok, i'olt
tisztitó szerek, gyertyák s-t;b. árusitását megtiltották a 
gyóSYsz<:irtárakban. /295/ 
A XIX. sz. vée;étől e:ges rsy ó:;-yszertárak L,.-yógyszerellátó 
t ov/"'.en·;·c,-6 a, ·,,~~··"!"·6-<- ~;,1.,,"1, c•e"".;'rQ6;·,Óm"'1 ic. :ieJ]n·n,.;„i;ot--- _ --------~~~-~-·-~./_Q_~-e:i....-1,1 ___ ~~--1.t~~~---- --;:;:.,!,,.-... "-~:0-..,_.>f ~·=· -·,,.=~ "\,.f :,...;;.:,..-V41 ~~....:!.-'"-' 
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jíik. 

A €;,"Yulai "Aranykereszt"-hez címzett gyóg;y sze1:tár a korszak 
végéig klasszikus értelemben vett gyógyszerellátó tevé
kenységet folytatott. /296/ 

A békéscsabai "sas" gyógjszertár mü.ködésének rövid ismer
tetésével az általánostól eltérőt próbálom érzékeltetni. 
/297/ Tevékenysége nem tipikus Békés megyében. Néhány na
gyobb gyógyszerárukereskedelm.i cég mellett az országban 
számos kis vagy nagyobb magánvállalkozás jött létre, amely 
nem. nélkiilözhette a gazdasági verseny vonásait sem. Békés 
megyei gyógyszertári hálózat gazdasági ver·senyébol a XIX. 
sz. végétől eb'Jr:r'e jobban kiemelkedik a xx. sz. közepére 
egyedülálló szinvonalat képviselő "Sas" gyógyszertár. 
A gyógyszertárban az 1890-es években kezdi meg Réthy Béla 
a pemetefü cukorka és a kám.forliniment gyártását. Ezeket 
követik a galenikumok, tablettázott gyógyszerek, chinasa
vas készitmények. 1' cukorka készítés, utifü, mentolos, 
szalmiák cukorkákkal bővül, megjelenik a mentol drazsé és 
a szájfertotlenitő ''Akl'i" tabletta. A gyógyszertár megkez
di a háztartási vet,ryi anyagok gyártását is •. ll.Z 1896. évi 
millennáris kiállításon kitüntetik a Réthy Béla által ki
dolgozott és gyártott decemplexeket, vagyis a töményitett 
galenikumokat. 

A xx. sz. elejétől egyre több bonbon, cukorka készül. a 
háztartási cikkek közül ;jelentősek a 60-f'éle szinárnyalat„ 
ban készülő "pöpagáj" ruhafestékek. A gyógyszertár laboi·a
tóriumának kibővitése után 1910-től egy:i:·e több készitmény
nyel jelenik meg: Réthy esszencia, carbona tabletta, "Va
nil" tabletta stb. 

AZ adatok alapján megállapi·i;ható, hogy a gyógyszei'tár 
gyógyszerellátó tevékenysége nagymértékben emeJ.ked<:ltt az 
ipari ellátó és kereskedelmi tevékenysége is, ezzel együtt 
:fokozódott. 
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vékenysége is eltér az átlagostól. /298/ A nem tul jöve
delmező kis gyógyszertár mellett Vidovszky István meg
szervezte a falu környékén található nagyjelentőségü 
gyógynövények g;yüjtését és feldolgozását. szakszerü szá
:I?itókat, :I?ostákat, válogatóasztalokat állitottak :fel, me
lyek mellett a faluból sokan találtak munkát, biztos meg
élhetést. Vidovszky évente megujitott szerződésben állt a 
nangya E:>zövetkezettel. Legfőbb terméke a kamillavirág 
volt. szakszerű szedés, kezelés után, celofán zacskóban 
egységcsol!logolást hozott :forgalomba, a gyógyszertárakban 
i&"Y közvet;lenül expediálható volt a kamillavirág. 
Másik fő terméke a faluban kultlU'ában termesztett édes
gyökér volt, melyet mint radix consoissát, pulvist és gyö
kérből készült extraktumot, a ttmedve" cukrot hozott forga
lomba. Kisérletezett menta te:I?mesztéssel is, valamint köz
vetitőként a Szabolcsból vett há.rsfatea szakszerű feldol
gozásával is. A hábo:I?us évek alatt /1940/ az orosz tea 
helyett "Sámson üditő szeder teát" későbbi neve "Sámson 
Magyar Tea" hozott forgalomba. Készitését még; hadifogság
ban tanulta Mandzsu.riában. Vidovszky István tevékenysége 
is hozzájárult a Magyar Gyógynövényügy előbbreviteléhez, 
a természetes anyagokkal való gyógyitáshozo 

AZ ismertetett adatokkal igyekszem e gyógys.zertárak gyógy
szerellátó tevékenységét a vizsgált korszakban belllutatni. 

Megállapithai:;6, hogy a XIX• sz. közepéig a közlekedési 
viszonyok rendezéséig és a kapitalista ·termelési viszonyok 
előre'.;öréséit; a gyó[Syszertárak gyógyszerellátó tevékenysé
ge viszonylag egységes képet mutat, főleg a gyógyszerbe
sz~rzés nehézségei és a tőkeszegénység miatt nincs bizto
sitva a zavartalan gyógyszerellátás, sőt személyi okok mi
att egyes g,-yó~QTszertárak gyógyszerellátó tevékenysége az 
átlagon alul marad. 

J' xrx. ;3z. második felétől gazdasá.zi, társadalmi és poli
tikai okok miatt egyes helyeken zavarok jelentkeznek a 

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

gyógyszerellátásban. A gyógyszertárak gyógyszerellátó te-
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vékenységében különbségek mutatkoznak. A gyógyszertárak 
gazdasági versenyéből néhány gyógyszertár emelkedik ki, a 
gyóg7szertárak ·~öbbségét a tőkehián;y jellemzi, a gyógy
szertá:cak gyógyszerellátó tevékenysége a Jyógyszerészek 
anyagi áldozatvállalásaitól és hivatástufürl;ától :fü3g to
vaobra is, i8>Y a zavar·i;alau gyógyszerellátás a XIX· sz. 
második :felétől sem biz·(;osito·i.t. 

A disszertációs munkém eredményeit, ruegállapitásait az 
alábbiakban :foglalom össze: 
l/ A Békés megyei gyógyszertárak létesitésének igénye 
szorosan összefüggött a megye gazdasági helyzetével, s e
zen belül az árutermelés és értékesi·tés színvonalával. A 

megye gazdasági helyzetét döntően a :földrajzi, közleke
dési viszonyok alakuláss határozta meg. Az el.ső gyógyszer
tárat 1770-ben poshard János Békés vármegye kérésére és a 
királyi kényszer hatására állította fel. 

A gyógyszertári hálózat fejlődését, területi eloszlását 
az adott terület gazdasági helyzete hatál:•ozta meg. a 
gyógyszertári hálózat területi eloszlására a társadalmi 
és ennek részeként az egészségügyi ellátás fejlődésére. a 
jogadományozás :i:·ends:.;ere, a xrx. sz. második felétől e
gyes kiváló gyógyszerészek tevékenysége. is hatással 
volt. 
2/ A gyógyszertál:·ak településen belüli elhelyezését a 
gyógyszertárak kereskedelmi és egészsé6ügyi jellege hatá
rozta meg. AZ anyagi érdekeltsét; érvén;yrejutása arán.yta-
lensG..:.;ol'~~rl; eredn1ényezet·C * 
3/ i~ gjl'Oby·sze:ctá:cak :f.'fJ~lődéséber1 4 f'ejJ.őCi.lsi szakDSZ ál
lapitható .W.tig: 

a1' stasiJf.:ló szakasz 

b/ Lassu egyenlőtlen fejlődési szakasz 
e/ Rohamos fejlődési szakasz 
d/ Törésekkel fejlődő szakasz. 
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.A. gyógyszertári hálózat szá.mszerü növeked.ése a gazdasági 
és társadalmi fejlődés függvénye volt. 
1+; A jogadományozás rendszere ioem te'~·te le.h<:tővé az egy

séges gy.ógysze.i:·tári há.1.ózet kialakulását és a reáljogu. 
gyógyszertáz.·ak szablid eladása, valamint a szem.élyes jos,1.l. 

gyógysze.i:·tár'-'k átruházási lehetősége a gyó(,;;ysz„rtárak e

gbszségi.:gyi intéz!ll.ény jell.;gé'i:; csökkente·t·~e. 
5/ A gyógyezer·tárak épületie, helyisége, berend.ezése és 
felszerelése a gyógyszextártulajdonos anyogi áldozatvál
lalásának és hivatástudatának függvénye volt. A gyógysze
részek tö.bbségét hivatástudat és magasabb kul·i;uráltság 
jellemezte, d.e gazdasági okok mi<>tt jelent6s eltérések 
rn:u:t;stkoz·tak a t;;;yósyszertárak be.t'end.ezésében és i'elszere
J.ésében. 
A gyi:gyszertárak többségét szerény indulótőke jellemezte, 
a gyóg;yszertárak ke:i:·eskedelmi formában képződ6 tőkéje 
bi.ztosithatta általában a szerény polgári met>;élhetést és 
életi:' ormát. 
6/ A gyógyszerészi szaktudás és az etikus magatartás ál
talános követelmény volt, amely alapját képezte a gyógy
szerészek társadalmi megbecsülésének, és helyzetének. 1!.. 

gyógyszerészek társadalmi helyzete a xn:. sz. közepéig 
átmeneti jelleget nmtatott a kereskedő-iparos polgár és 
akadémiai képzettsée;ü értelmiségi között, a xrx. sz. má
sodik felétől egyre nagyobb szerepet kapott a gyógysze
rész egészségügyi é~telmiségi jellege és jelentősége. 
'71 A gyógyszertárak személyi ellátottságát gazdasági té
nyezők befolyásolták, aini aránytalansághoz vezete·!;t. 
8/ J~ gyógyszertáz.'ak gyógyszerellátó tavéken;p>éJ/'' nem volt 
sok esetben, különösen háboruk és egyéb rendkivüli köriil
n1éx1:.rek 11 j6:eváx.1.~:ol:;./ e;::>et;611 zav~:.11't:;~l~.:,11. Jel01rt; ős tér1yezö 

volt ö gy6t;;ysze:r'ek. -D0sz0:,·z;ési nehéz_::;éce. l..:.Ssübb a besze
rezl1ető~:G3 jn,v1.::.lt.s~. 

sz. rni:.scdil\. felétől csak 
néhány gyógyszertár emelkedett ki, s vált középüzemi mé-

_____ --- -- ---- ----------------

retü és termelő és ellátó egységgé. 
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"' gyógyszertárak többsé:sét tőkeszegéeyBég jellemezte, igy 
Békés megyében a gyógyszerellátás nem vo1·1; zavartalan. 
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összefoglalás. 

Disszertációs munkám e köztörténetben részleteiben elté
rő, összességében azonban egységesen tárgyalhetó l~orsza
kot foglal magába. 

Disszertációs iw..i.nkálllban célul tűztem ki feltárni és bemu-, 
i 

tatni Békés megye. gyóg;yszerészetének kialekuJ.asá:t és fej- ' 
l:Odéset 177()"'.'1950-ig. 

A munka hiánypótló, mert hasonló gyógyszerésztörténeti 
feldolgozás még nem készült. 

Disszertációs munkárn :Békés megye gyógyszerészetének :megje
lenését és fejlődésének folyamatát a települések gazdasá
gi, társadalmi fejlődésével párhuzamosan mutatja be, fel
tárja a lényeges köztörténeti és egészségiigytörténeti 
összefüggéseket és a helytörténeti szempontból értékes a
datokat, igazolja a vizsgált korszak egységességét. 
Disszertációs munkámban a történelemtudomány és szervezés
tudomány módszereit alkalmaztam • 

.!Elemeztem f:l mf:ls"Yar köztörténeti és Bék.és megyei helytörté
neti iJ:•odalom, a gyógyszerésztörténeti irodalom, valamint 
forrásadatok felhasználásával a tárgyalt történelmi kor
szakot, megelőző időszakot l?70-ig1 az egészségügy és ezen 
belül a gyógyszerészet fejlődésének vonatkozásában. 

Megállapitottam, hogy a történelmi Békés me@.'Ye .:f\'III· sz.
ban sze:t•veződött ujjá, 1770 előtt Békés megyét társadalmi 
elmaradottság és az egészségügyi ellátás alacsony szinvo
nala jellemezte. 

összefoglaltam a magyar köztörténeti és syóójlszerésztörté
neti irodalom felhasználásával a tár::;;yal-t; történelmi kor
szakot /17?0-1950-ig/ különös teltintettel a közegészség-
.. ' b 1··1 6 ' t f' ., ,,„' . ugy es ezen e u a gy gyszeresze :.eJ.-O~cesere. 

ívlec:;állapitott;alú., b.o&J Jtlagya:r:·o:r:·szá;;5on a tá:L'sad.aJ..mi problé
mák ellenére .. lény~Sls előr~lé.pés .történt a közegészségügy 
és ezen belül a gyógyszerészet fejlődésében. 
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Elemezte111 a 3:)7·égyszer8szet megjele11énét és fejlődését Bé
kés megyében 1770-1950-ig, ezen vizsg&lataim kapcsán ele
xueztern (~ gyógyszer·-t;árak szul~mai rnüködésé:r1ek tárQrj_ és 
személyi feltételeit, valarain:t; a ;7ó;;ysze:rtárak gyógyszer
ellátó tevéken3reéijét 1770-1950-ig • 

.Disszertációs llW.nkám eredruényei'.;, meg;illapi"l;ásait röviden 
uz alábbiakban foglaloill össze: 

----" l/ A Békés megyei gyógyszertári hálózat kizárólagosan pol- · 
gári tulajdonviszonyok között jött létre és fejlődött, 
fejlődését gazdasági és társadalmi tényezők determinálták._ 
2/ A gyógyszertárak településen belüli elhelyezésében a 
városközpontu elhelyezési jelleg dominált. 
3/ A gazdasági és társadalmi fejlődés időszakos gátló és 
nagyvolumenü serkentő hatásokat gyakorolt a gyógyszertári 
hálózat fejlődésére. 
4/ A jogadományozás rendsze:i:·e a gyógyszertárak egészségü
gyi intézmény jellegé·t Cí::löllkente·t;·te. 
5/ A gyógyszertárak berendezésében és :f:elszerelésében je
leutős elbérések !llu·t;atkoznak, olyan helyeken, <>hol szinte 
egyedárusi feltétielek voltak aö.ottak, a gyógyszert;ár tu
lajdonosa gazdasági okok miatt a szerény lJerendezésre tö
rekede·tt, a xrx. sz. második felétől a több gyógyszertár
ral rendelkező településeken a kereskedelmi konkurencia
harc a gyógyszertárak reprezentativ mer::;jelenésében is 
megnyilvánult. 
6/ A gyógyszerészek társadalmi helyzete a XIX· sz. közepé
ig átmeneti jelleget mutatott a kereskedő iparos polgár 
és akadémiai képzettségü értelmiségi között, a XIX. sz. 
második felétől egy.re nagyobb szerepet kapott a gyógysze
rész egészségügyi értelmiségi jellege és jelentősége._ 
71 a gyógyszertárak személyi ellátottsága a gazdasági 
helyzet függvényeként nem mutatott egységes képet. 
8/ A gyógyszertárak többségét tőkeszegénység jellemezte, 
igy Békés megyében a gyógyszerellátás nem volt zavartalan. 
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sz:illi. 217-221. o. 

i.ru. Dr Ragettli J. 121. 
125•í E. J3. Tfo. T&b. L· g;)rtr.vjk. 922-929/l84B. 
126./ r. i.m. 123. 
127•/ r. Gyógyszerészi szenüe,. 1936. évi 55. szán;.. 4-16. o. 
128./ E. Steinbuch Ármin képes fő.árjegyzéke. Bécs Reisser 

129./ F• 
130./ F. 
131./ F. 
132./ F· 
133·/ F. 

134-./ pi. 

1\. Kön;yvnyorudája. VII• Sajó:!;; Kiadás. B:P• 1911/ 
14-22. o. 

I' ~l• Tfo. 
B. Tfo. 
B· i.rn. 
B. Tfo. 
p,. Tfo. 
rv. Ao 

B. Tfo. 

Tab. e rr /1853/rv. D./ l-9./ 
gyt;r.vjk. 
83. 

1872/16. 

Tab. x. gytr.vjk. 459/1831. 
gytr.vjk, 1843. jun. 28. Tab. XXX. VIII/ 
18/2/767. 

135·/ F. B. i.m. 
136./ F. B. i.-m. 

gyt;r.vjk. 185.!J/1611/2. 
132. 
85. 

137•/ F. 
138./ F• 
139./ li'• 
l40o/ l!'o 
141./ E. 
142./ E. 
143./ l· 
1'+4-./ F. 
145./ F• 
1 "6 , q l.1- • / J1 • 

Bo 

B· 
B· 
B· 

Tfo. 
i.m. 

Tfo. 
i.lll. 

gytr.vjk. Tab. rv. A. 18/2. 585/1836. 
133. 
gytr.vjk. Tab. XIII. 1845/46-834. 
130. 

i.m. 96. 

ifj. Südy ,J:rnő ny. mogyei főgyógyszerész lcőzlése. 
i.m. Dr F:!lov-lts Gyuláné. 96. 
i.m. 83. 
i.m. 125. 

B· Ti'o. ~]ab. 

18.5'+/1511/ l~ • 
. Soltész Istvt.n volt gyówszc:rtárt-u.laj::onos köz• 
lése. 

149./ Fo ~· __ I'Qlg_.__!§.~/b9L!-5• <1laps;~()ll,; :L9li-5oszept.27, 
jul.3, jan.16, febr. 13-i adatok. 
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150·/ ]'• B. Tfo. Tab. x. gyt:r:.vjk. 1851/1169/1-9. 
151./ F· B. i. m. 83. 
152./ 1!'• B. i. m„ 13.3. 
153.; F. B· Tfo. Tab. L. xr-vrrr. 1853/1358/Iv.13. 153/l. 
154./ F• B. i. m. 149. 
155./ F. B. i. m. 83. 
156./ F. Bo i. Eo 125• 
157•/ l!'• B • .i'.lisp. Tfo. gytr.vjk. 1892/171/33. 
158./ Fo B. i. m. 83• 

159./ F. B. Tfo. gytr.vjk. Tab. XII. 475/1832. 
16C>./ E• Békés m. Tanács Gyógyszertári .Központja. Vázlat

rajzok 1951. Dr Ragettli János: felmérései alap.. 
j án. :l!'un.li:cionális kapcsolódás ::t'i'> jza • 

161./ I• Lenin: Pártszervezet és pártirodalom. Lenina AZ 
irodalomról. Szikra. 1949/ 14. o. 

162./ I• lk<ilvészet és felvilágosodás: Miivészettörténeti ta
nullllán:yok. Akadémiai Kiadó. BP• 1978. szer.tt.: Zá
dor Anna és szabolcsi Hedvig. I 15. o. 

163./ I• Müalkotások elemzése. IV• Tenkönyvkiadó. VII• Ki
adás. Bp. 1976./ 303-304. o. 

164./ r. i. m. M.T. i9. rr. K. 144-3-1447. o. 
165./ I• .á Magyar .Müvészett;örténeti munkaközösség évköny

ve. 1v;üvelt Nép Kiadó. B.P• 1952. Zádor únna irá

166./ r. 
l67o/ lo 

sa./ 25. o. 
i. m. 163•/ 213. o. 

Ko.hn Dávid: Glfu.la város utcái és terei. Gyula. 
Dobay János Könyvnyoro.dája. 1937• 15· o. 

168./ F• B· i. ru. 150• 
169./ F. :s. :.l':fo. gytr. vjk. 1169/1851. /2. 
170•/ J!'. Bo i. m. 149• 
lt?l./ .J.i• i. 1ú• B..!0eL.1b-uch ikruúrJ.• 128. 

172./ :&;. !J:fu:•gyi emlék. Gyu:j.a. 14/30. s;:,. e;Jóg;ysze:r:-t;áxban. 

173•/ I. b. H. Gombricü; li uúivészet tö:ct;énete. Gondolat. 

17_'±_~/ l• 
175·/ r. 

JS,;i. l978/4j8. o. 

i. m. J,.~~----
i. m. 105· / sao. 



- lli-7 -

176•/ r. ?iz esészségügyre vonatkozó 'törvények és rendele
tek gyüjteménye. "Élet" Irodalmi és Myoma.a. RT· 
Kiadása. Bp. 1939. VIII. K. 1934-1938-ig. 219-
224. o. 

177•/ F• Be i. m. 149. 
178./ F. B· i. m. 83. 

179•/ Fo B. Tfo. Tab. LI• 1849/935. ikt. 
180./ E. Békés megyei Tanács Gyógyszertári Központ. KUl-

turterem. Állandó Kiállitási anyag. 
181./ ·1r. B. Tfo. 1851/1169. okt. 21.1 .• gytr.vjk. 
182./ Ee i. m. 180. 
183./ F. B. i. m. 149. 
184./ F. B• i. m. 83. 
185•/ F· B. i. m. 150• 
186./ E. steinbuch Ármin ezelőtt Wolff FA. és fiai. Képes 

főárjegyzése. llP• 1907•/ 5-14. o. 
187•/ Fo Be i. m. 149• 
188./ E• i. m. 180. 
189•/ I· i. m. 29. Dr Kedvessy György: A (l,.yógyszerészeti 

tudományok gyakorlati alkalmazása a gyógyszertá

ri munkában. 9-lo/. o. 
190•/ I• Bakos Ferenc; Idegen szavak és Kifejezések Szó-

·t;ár·a. Akadémiai Kiadó. Bp. 1978•/ 264. o. 
191./ 11'• B. i. m. 149. 
1920/ F. Be i. m. 83• 

193•/ I• Dr Berts József: Orvos-gyógyszerészeti Mű.szótár. 
Bp. 1884. I 25 1, 61 1. 

194./ I• i. m. 177/732. o. 
195•/ Eo i. m. 18(). 

196./ F. B· i. m. 181. 

197./ F. B. Tfo. :,0rtr.vjk. 1861+/1·-l?. ikt. 
19s.; r. 
199•/ F. 
20Q./ Eo 

i. m. 176. 
i. m. 149. 

tár;.,;yi emlékek 

ban. 
a 14/28, sz. gyu.Ld gy63yszertár-

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

201.; E. Féhn Olga gyógyszer-ész közlése. 
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20~' I e..' r. i. li.o 176/225-228. e. 
203·/ F• Bo i. m. 83. 
204./ };'. ]3. i. m. 11+9. 
2o5./ F. B. Tfc ir. gytr. vjk./ 1169/1851/4. 
206•/ F. B. Tf'o. gytr.vjk. 1874/297 /875. ikt. 
207.1 F. B. Törvényszéki jk. Tab. L. xxv. T:fo. 1851/1157· 

ilct. 

208./ F. B. Törvényszéki jk. Tab. L. XLV. Tf'o. 1853/1336. 
ikt. 

209./ F. B. Törvényszéki jk. Tab. L• XLVIII. Tf'o. 1853/ 
1385. 

210./ Jí'• B. Törvényszéki jk. Tab. O xc. Tfo. 1854/1483. 
rv. 13. 153;1. 

211./ F. B. Törvényszéki jk. Tab. cv. 1853/1417. Tfo. 
212./ F• 
21;>./ F. 
214./ F'. 

215./ F. 
216./ 1!'. 

217•/ F. 
218./ F• 
219.; Fe 

l3. 

B· 
E. 
B. 
]3. 

:e. 
B. 
B. 

i. 

i. 

i. 

i. 
i. 

i. 

i. 
i. 

m. 83. 
m. 149. 
m. 83. 
:m .• 149. 
m. 83. 
Jl'_. 33. 
m. 149. 
m. 11+9. 191.J5. szept. 27-i leltárac'.üoit. 

220.1 I. i. m. 4. Dr Karácsony J. II. K· 460. o. 
221./ l!' '• .B. Tfo. l88ü/l009/1880. nov. 9. Alis:p. ikt. 
222./ I• i. m. 4. Dr Karácsony J. II• K• 237. o. 246. o. 

256. o. 
223.; 1!'. n. Tfo. T3b. xxrx. 1839/669. ikt. 
22L>•/ I• i. m. Dr Karácso::iy J. 1+. /241. o. 
225./ r. i. rr.. :or Karácsony J. 4-. /217. o. 
226./ I. i. xr~. J3vn:. 

22~3./ Io i_. rrr. Bv1w.. 

229./ F. i. m. 104. 
230. 11 I• ia :m. Bvrrr. 

'+9. 
L1.!)„ 

ll-9. 

226. 

/559. o. 
'71.J -, I J• o. 
/473. o. 

231.; I. (i~ót;ys_~I'~<;zi __ rre'tilap. Bfi• 1864.3. évf. 28. sz. 
jul. 14./433-435. o. 



i. m. 176/225. o. 
B· Tfo. 1456/1854./12. ikt. 

234./ 1!'. :s. Tfo. 8392/856• ikt. 

235./ I. G.:yógyszerészi Hetilap. BP• 1868. 7. évf. 35. sz. 
é'.2; 29.;1 700. o. - 704. o. 

I• Gyógyszerészek zsebnaptára. 131?• 1911/75• o. 236./ 
237.; r. 
238./ F. 
239./ F• 
240./ I• 

i. m. 235. 

B. Békés vm. Közgyülési irat. 799/1803/lo 
B. 'I'fo. 1850/1040• Alisp. ikt. 
:svk. x. K. 46-48. o. 

241./ ]'• B. Tfo. i.m. 83. és 185.:3/456. ikt. gytr. vjk. 
gytr. vjk. Tab. r. 278/1828. ikt. 242./ 1!'• 

24.)./ ]'o B· Tfo. i. m. 239. és Gyulai Képviselőtestűleti 
jk. 879/1849. 

244./ Fo e. rcfo. Tab. L• XVIll• 18.50 /1100/l. 
245./ JJ'• B• .B'to. Tab. L· x„uv 185/1854. ikt. 
246./ F. B· 1. m. 134. 

2i+7•/ I• G;Tógyszerész·ati Hetilap. Bp. 1868. okt. 31. 44. 
száln. 88()-881. o. 

2'+8./ r. lh 1975. junius rv. 2/13. szám /5. o. 
2'+9./ ]'. .B. 

250./ lf;. B. Tfo. Tab. orr. 1853/1396/1-9/. 
251.; ]' ' . ·q ..\..-• J'!yilvóntartás a Békés meG<>yében müködő patikás 

segédekrol 1885-1937-ig. 
252./ J!'• B. i. m. 243. 
253.; :B'. B. i. m. 150· 

254·./ F• B. Tfo. Törvényszéki jk. Tab. IX. 448/1831. ikt. 
255.; J!'• B. i, m. 149. 
256./ .ti:. i. m, J.<1éhn Olga. 201. 

257 •I J!'• B. Gyulai Képviselőtestületi jk. 83. Kjo 5913/ 
1903. i17.:·t. 

B. i, m. 251. <:1datai alapján. 

I. Conm, Hist. Artis. Med. Suppl. 9-lo. Medicina 

1977. Zboray Bertalan: AZ egészségügyi igazgatás 
és 2 gyó07sze:r:·tá:r.'ak ellenőrzése Megyarországon. 
---- ----------------------

'70. o. 
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26Q./ }!". i. m. 83. 
261./ F. B. Tfo. gytr. vjk. Tab. xr. 468/1831. ikt. 
262./ F. B. Tfo. gyi;:r'. vjk. 185."r/1611/60 
263./ F. n. T:fo. g:ytr. vjk. Tet·. IV ' 18/2. 256/1835· • " 
264 .• / F. B. Tfo. gytr. vjk. Tab. IV. " 18/2. 29l:/1834. 
265./ I• D· 19'/5. má~us rv. évi'. 1/12/sz. Rtdóczy Gyula: 

.ii. napóleoni háboru.k hatása a $Jógyszerkincsünkre. 
54-58. o. 

266./ F. Be Tfo. Tab. III• 268/1831. 
267•/ F. B· i. m. 86. 
268./ Io Do 197.3. augusztus. II• évf. 13/7• sz. Zboray 

Bert&lana Gyóg;:vszerkülönle,;escé_:;ek a XIX• század 
'\tégé11. 3 3-36. e. 

269./ Fo Bo 1llisp. 17158/1915. iltt;. 

270./ F. B. Alispáni névmutat;ékön;y-v. 12.354/191?. ikt. 
271./ }!'. Be Alisp. 112449?/27632/1917. ikt. 

272./ I. D. 1973• május II. évf. 3 /6/ sz. Rádóczy Gyula: 

273.; F. 
271+./ F. 
275.; l!'. 

276./ T 
J. • 

:a. ''li"~ .t"... . ~=-.i). 3758/1872. ii:;.t. 

13. .iili~:.p. 5336/1875· ikt. 

J3. ülisp. 5439/1879· ikt. 

" 1973· áprilii;, II. évf. , sz. Németh ]~dit -. v• -L. 

Szme;jkál J?rigyesné~ A gJógyszerl:önyvek fojlődésé

nek vázlata. e-13. o. 
277•/ I• i. m. 259. Hádóczy Gyula: ;, li'ormulae Normales 

előfü;ir-61. 123-139. o. 
27e.; ll'. i. m. 83. 
279.; F. E. Tfo. I. 352/1829. 
280./ ll'. B. 'J!fo. Tab. lY• 407/1831. 
"8' / e. -L. F. 13. Töbo rv. .,_::,._/2.. i--;:u '1 ~·--ov '<-/ C·;.>-.:~- e 

282./ B'o B. T:fo. Tab. :r •• XIX. :109;·19;:,c .• 
283./ E'• 13. ii.lisp. 1651/1861. i~t;. 

284./ ]' ' . E. Alisp. 3889;'1269. ll~:t;. 

28,5./ F· B· Alisp. 1,3.53.{J.§§é3· ikt. 
286./ F. B. Tfo. Tab. xxx. 681/1839· 



287.; ]I. 
288./ E'. 
289./ F. 
290./ F• 
291.; F• 
292.; F• 
293.; E. 

291+./ F• 
295.; r. 
296./ E. 

297.; I• 
298./ r. 

1 
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B. Tfo. Tab. XXXII. IV. ., 
..!;i • 17 , 3 12 

J.. i • 

B. Tfo. Tab. v. 410/18;1. 
B. Tfo. Tai'f). XIV. 500/133;. 
B'9 Tfo. rv. ...?1. 18/2. 2"4/" 87

' j ..i,. ·.)ll· • 

B. Tfo. L• l'lfIII. ll00/1350. 
B. 'I'fo. Tab. rv. B· 153/1850. 
B. Tisztifőorvos ikt&téiszéir~ i1éll:üli 
1361-1862-ig. összefüzött vények. 

B• i1lisp. 283/1869. ikt. 

i. m. 176. 

710/1840. 

ir-~~Vt1i 

E'ého. Ole;s gyóg;yszeré.sznő /Gyula/ tulajdonát ké
pező nyilvHr.tortókéinyv ol;; pj 

i. r.:. D:::- J?'alovits Gjrú.llné. go. 
D. 1973· aususztus II· évf. 3 /'7/ sz. .Jr Falo-

. t 1' ' VJ. s G~ru ruie g 

ben 10-13. o. 
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i<J.. Kiss .l!'ei:enc. /1816 - 18?2/ 

1816 juliu;; 20-án r-;zületett Macskáson /Hont megye/. Alap
f'oku iskolá:it szülőhelyén, középiskolai tanulmányait 
veszprémbe;n, Komár:·onban, Pápán végezte. Édesapja, aki a 
zir.•ci :főc.;pá:tság főerdőlovogja volt, nagy gondot forciitott 
fia nevelésére. Kiváló tanulmányi eredményt elért és a 
természe'i;tudomán;yok iránt fogékony fiát a gyógyszerészi 
pályára fldta. Gy<.kornoki éveit 1836-1839-ig részint 
veszprémi.Jen tült;éitt<;. /299/ 

A Békés megyei levéltárban található adatok alapján 1838-
ban "segéd" volt szarvason. /300/ 

Diplomáját 184{) julius 24-én :n;yertc; pesten. 1840-1841-ig 
provizor volt szarvsson a "Gyors szarv8s"-hoz címzett 
gyógyszertárban, 184-2-ben Csabán, mint segédet tüntetik 
fel a gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvben. /301/ 
1843-ban nyitotta meg Kőrösladányban a "Szent Háromság"
hoz címzett gyógyszertárat, amelyet 1855-ben Szeghalomra 
helyezett át;. 

Tevékenységének vázlatos összefoglalása: /Társadalmi te
vékenysée;e/ 
- Alapitó tagja, pénztárosa, majd igazgatója a szeghalom

vidéki Takarékpénztár Részvénytársaságnak. 
- Alapitó ta~ja, pénztárosa, elnöke a szeghalmi Kaszinó

nak. 

- Megyebizottság5. tag, községi képviselő, iskolaszéki el
nök• világi elnöke a szeghalmi róm. kath. egyháztanács
nak, összeiró bi.zottsé.e;i. elnöke a képviselőválasztók 
névjeg;yzékének, Szeghalom községi számadásokat vizsgáló 
bizottságának eJ..nöke. 

A Magyarországi Gyógyszerész Egylet 15.-ik /Bék'1s megyei/ 
járásának isazgatója is volt. 
187.?.;.báiiá szeghalmo:iileiájlott köle:r·ajarvány idején 
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2')85 ]!•t /rr:d 150 ezer :f·i;/ ércékü gyógyszerrel támogatta a 
község lakossigát. /302/ 

1849 őszén Than Károly első principálisa volt. 
Tu.dományos Közleményei jelentel{ meg a külföldi és belföl
di lapokb:Jn. /Kőrösladány és ~~zeghalom község határ3.ban 
lévő cséfán puszta :nag:n.ézium-szulfát tartalmu keserüvizé
nek elemzési adatairól, és a vásárhelyi keserüviz veg;y
bontásának problémáiról stb./ 
AZ ő munkásságának tudható,· hogy a hódmezővásárhelyi 
strand viz3t gyógyYiznek, Gyopáros vizét gy.ógyfürd.őnel{ 
nyilváuito·l;t0.k. Gyop:i:.0 os /Békés megye/ település fejlődé
sé·!; és :fiól;:.gyógyszert:ir létesítését segitette elő. 
1 ·-02 . , e ' h "+-ö;; tt Januar ;>-C:í.l aiv meg. 

ifj. Kiss Ferenc. i 1363-l891h/ 

1892-beu vet·te át édesapja szeghalmi gyógyszertárát. Rö7id 
éle·l;e alat"G e gyógysze:t.'é;;zi szaki:t•odalom jeles művelője 
volt. 
1885 szeptember l+-én tartott előadást a Magyarországi 
G;y6;;;yszerés.z Jiigyletbcn /Rozsnyay Mátyással e0ryidőben/ "A 

Phenol - Ne·t;riun1phenolat - Salicylsav és NatriUlJJ.salicy
latról" ciaen. /303/ 

id. Ragettli Jáuos. / 1883-1970•/ 

188.3 ll!&.:ccius 28-án született Törökszentmiklóson. Általá
nos iskoláit 1891-1894-ib Törökszentmiklóson, gimnáziumi 
tanulm&nyuit 1894-1900-ig Iglón végezte el. 1901-1903-ig 
gyökornokot>kodo·~-~, 1903-1905-i;:S foJ.yt;a~i;ta egyetemi ta.uul
mán.yait Budapesten. Gyógyszerészi oklevelét 1905 junius 
23-án nyerte. 1905··1910-ig Törökszentmiklóson és Nagyvá
radon dolgozo':;t g,yóiSJszertárakban, közben önkéntes kato-

_ !lél:l. _s~_()l~-'3-1._a~ot; __ :l.i3 ~G(>l;i esi tett •.... 
1910-ben vásá:rol'va mes Bi>késen az "Iste.ai Gondviselés"-
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hez cimzett gyógyszertárat. 1914-ben frontszolgálatot tel

jesített, majd a háboru befejezéséig a temesvári és a bé

késcsabai katonai kórházakb<:n dolgozott. 
A háboru befejezése utful visszatért békési gyógyszertárá

ba. 
A lakosság gyógyszerellátását rninden körű3-mények között 

biztosította, a román megszállás idején éppen ugy, mint a 

II• világháboru idején, amikor a szovjet katonai alakula

tok gyógyszerellátását is biztos:Ltotta Békésen. l911-től 

Ipartestületi tag volt Békésen, alapító és vezetőségi tag

ja volt a szeszfőzde és Kosárfonó ipari szövetkezeteknek. 

111apitását61 kezd.ve tagja volt a Mes;y;o,r Gyógysze:r~udományi 
1'árs<:1ságn'"k• 1947-től válc,sztm6.nyi pótta;sja volt az Orszá

gos Gyógyszerész Egyesületnek. !!ivatásána;~ élő, köztiszte

letbenálló gyógyszerész volt, aki ;:jelentős szer1;:pet vál

lalt a község életében. /j04/ 

Ré·t;hy Béle. / 1862-1935·/ 

1862-ben született Sztn·vc;son. Szűleinek. 12 gyermeke volt, 

nehéz körülmények között iskoláztatták g,;y0rmekeik.et. 1877-

1880-ig Ujaradon gyakornokoskoüott, majd a gyalto:r.'noki 

vizsga letét;ele után. Varságh Léla békéscs"'bi:;i gyóe;yszer

tárábau vállölt izond.iciót;. 1881-teu „radon B.ozsnyély Má

tyás gyógyszer'Gárábau dolgozott. 1882.-tól a budapesti e

gyetemen Than Károly tanítványa volt, -.;auulmál1.y<:1it Var

ságh Béla anyagi ösztönzése mellett folyt;stta, és a 

"Gyógyszerézzi Hetilap"-ba1;, közölt cikkeiért kapott ösz

szeg segitsé(!;ével 1884-188&-ig m:irrt; okleveles g,yógysze

rész Békéscs<:Jbán dolgozot"t> a ".sas"-.twz címzed; b,Yóc;yszer

tárban. l88ö-ba11 Ké"'GeD;.v.O.L.ZÉJ"J. ll·tcsitet·te e, u \TÖrösl~ereszttt_ 

hez címzett gyógyszer·t;áratt 0zG elaö.tG és 1891-be.ü kibé

relte a pásztói gyógyszertárat. 

1892-től bérelte ki a "B<as"-hoz cilllzeGt gyógyszertárat Bé
késcsabán, mel;YD:e].{~ó~szerellátó tevékenysége nagyban 

hozzájárult Békéscsaba fejlődéséhez. /'305/ 



1936-rél a "Réthy .Béla ves-yészeti l.élbo1' éB g;róg-.1cukorka-

• • • " a le3fíagyobb szal.<Jllai>eli gyára az országnak"• 
/306/ 

Dr Südy Ernő. (, 1882-1973.!./ 

1882-ben született Békéscsabán. Békéscsabán és Nagyváradon, 
majd szarvason végezte tanulmány1lit. Hat gimnázium elvég
zése után édesapja békéscsabai gyú3yszert9.rában töltött 
egy évet gyakornokként. TanuL'ilányait a nagyszomoati "Feke
·te papok" girm:iáziu.lllában folyta"Gta, itt ismerkedett meg a
laposabban a komoly zenével és kötött barátságot Kodály 
Zoltánnal. Érettségi után ujabl::l e3::1 év !S'Yakornolrnág követ
kezett édesapja "Meg,'Váltó"-hcz cimzett g:yógyszert&rában, 
majd 1902-1904-ig Kolozsvárott folytatta tanulm®yait az 
egyetemen. á gyógyszerészi karon kivül beiratkozott a Kon
zervatóriumba és két évre 1:1z orvoskarra i.s. 1904-ben 
gyógyszerészi diplomájának megszerzése után beiratkozott 
Than Károly kémiai in.tézetébe doktorandusznak. Doktori ér
tekezését 1905-ben fogc.dják el 1 melynek cinle /témája/: Hi
gany térfogatos meghatározása szerves vegyületekben. Ezt 
követően Bécsben• majd 1906-b::Jn a pécsi "Magyar Korona"
hoz cimzett gyógyszertárban, 1909-192?-i<; pedig édesapja 
gy6;:;yszertárában do:!e;ozott Bókéscsab{JJ1. 1913-ban alakitot
ta meg az ",1rnróra" kört, amely a város zenei. életében év
tizedeken át irán;yitó szerepet töl'\;ött tc. 
11 szinvonalas zenei programok az orszf<3 zeneértő közönsé
gét a városba vonzottflk, Kodály Zoltén és partók Béla is 
t ··1 "h •• • l 1-1- . 1 „ " , o )uszor JO er1 "tJo u e:~e.;;:;:011 az e __ oaG..r:isokor1_. 
"""s··d """"" " · k .. t' · .,,, ·· t" t ;µ.. u y _c....u.o a ,:ianacs oz a:r·sas"'g i_,0~1en vezo o szerepe 
v~ill0lt, 1Sl9-bo.'1 l·:Spett be s IconirrnLvi:tz~táJ;; ~JI~.lGJl'{~_rországi 

Pártjába. 

Elnöke volt & Károlyi Pártnak s.a az E3és·~sé·:;üg.yi Dolgozók 
Szakszervezetének is. 1930-ban e Ma 
rész Egyesület Vidéki Szervezetének elnökévé választották. 



, 
1 

- 5 -

Kulturális tevékenysége növelte a város tekintélyét, hir
nevét, Békéscsaba kulturális életének fellenditésével so
kat tett a település :fejlesztéséért, igy a gyógyszertári 
hálózat :fejlődéséért. /30?/ 

varsá.gh Béla. /184-0-1925./ 

Békéscsaba társadalmi életének legkiemelkedőbb alakja 
voltt aki a város fejlődésében igen jelentős szerepet 
játszott. 184-Q-ben született Mezőberényben. Középiskoláit 
szarvason végezte, diplomáját 1867-ben kapta meg, ezt kö
vetően Borossebesen1 Orosházán, Battonyán dolgozott, mint 
gyógyszertári alkalmazott. 1869-ben vásárolta meg a bé
késcsabai "Sas"-hoz cimzett gyógyszertárat. Több iskola 
és MuzeUllli :Egyesület alapitója volt. Tagja volt a városi 
és megyei képviselőtes·t;ületnek, a megyei állandó választ
mánynak, a Rudolf reálgimnázium kormányzóbizottságának, 
tiszteletbeli elnöke volt az országos Gyó:::;yszerész Egye
sületnek, résztvett az evangélikus egyház ügyvitelében 9 

az ő tevékenységéhez füződ.ik a Békéscsabai Takarékpénz
tár u;gyesiile·i. alapi tásei 1 mel~'Ilek igazgató ja !l.lö jd elnöke 
volt, ő hozta létre a Békéscsabai Iv!uzeum l!;gyesületet 
és vezette 1899-1914-ig. 
Munkájáért a király "J!'erenc József" renddel tüute·~te ki, 
a háboru alatt kifejtett munkásságáért r. oszt. Vöröske
reszt érdemr'endet kapott. 
Szöllőskertjével hozzájárult Békéscsaba gazdasági fejlő
déséhez is. 
Halála után utcát neveztek el róla /ma Oláh István utca/. 
/308/ 
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Vidovszky István. L 1889-~96~!1 

1889-ben született Gyomán. 
191'+-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet és 1915-ben tett 
approbációs vizsgát. 1916-ban kikerült az orosz frontra, 
ahol fogságba esett ir.nen 1920-ban sikerült szökéssel ha
zakerülnie. A háboru idején, a fogságban töltött idő alatt 
sokat tanult, képezte magát. 
1920-tól a békéscsabai "Sas"-hoz cimzett g.;rógyszertárban 
dolgozott, megszerezte a cukorkakészitő mesteri oklevelet. 
1926-ban létesitette a "Megváltó"-hoz cimzett gyógyszertá
rat. 1926-tól sokat tett Békéssámson felvirágoztatásáért, 
ahol kifejtette a. gyógyszertár mér vázolt gyógyszerellátó 
tevékenységét. 
Nagyrabecsült haladó gondolkodásu ember volt. 
Egyetemi évei alatt tagja volt a baloldali nézeteiről is
mert Galilei Körnek. Elnöke volt a GJrógyszerész hallgatók 
segitő ee;yesületének. A "Gyógyszerészet„ e. szaklapban 

km 1 . t. k . . 11 „ . , k ... ] .. ··1t sza apo :i. :i. a:i. ;:ie .~egu :i.raso a" <:.ozo • 
1945-ben lépett be az MK"l'- tagjai soraiba. Békéssámsonban 
ő szervezte meg a Korr.munista párt helyi szervezetét. /309/ 
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IR.fJDALOM :t';s FORRASHBLYEK ,JEGYZETEia 

299•/ Io Do 1973• II. évf. 3 /7 sz./ Dr Táplányi :Endrei 
Than Károly első principálisa Kiss Ferenc kőrös
lodányi majd szeghalmi gyógyszerész. 14-16. o. 

300./ I• 
301./ F. 
302./ I. 
303./ I• 
304./ E. 
305·/ l. 
306./ I• 
3070/ lo 
308./ I· 
"309./ r. 

i. m. Gecsei L. 102/77• o. 
B. Tfo. Tab. xxxvr. rv. A 18/2. 
i. m. Dr Táplányi E. 299. 
i. m. Dr Táplányi E. 2990 
i. m. 121. 

750/1842. 

i. m. D. Dr J?alovits Gyuláné. 298. 
i. m. Bvm. 49/726. o. 
Ít :m. Do Dr Palovits GyuJ.áné. 298. 
i. m. DI' Palovits Gyuláné. 298. 
i. m. Do Dr Palovits Gyuláné. 298. 
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12. ábra. A békési "Isteni Gondviselés"-hez cimzeirt; 
g,'Yógyszertár 1927-ben kialakitott uj portál

része. 

13. ábra. 1l békési "Isteni Gondviselés"-hez cimzett 
gyógyszertár településen belüli elhelyezése. 

l 
\ <f>ft~~~f?~~Mttt(I~~<~-· 

Gör„ kel. t.err1f;l\Hq J\s paplak 



14. ábra. Biedermeier 
zepéről. 
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15. ábra. Gyógyszertároló er..zközök 1'l XIX. század ele
jéről. 
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16. ábr10i. Gyógyszertárolé eszközöl<~ a xrx. század közepé
ről. 

17. ábra. Gyóe;yszertárolé eszközök B xrx. század közepé
ről. 



1 
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18. ábra. A gyulai ••Aranykereszt"-h.ez cimzett gyógyszer
tár officinájának részletei. 
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19. ábra. Gy6gyszerkészitő eszköz, mérleg a XIX. század 
közepéről. 

2Q. ábra. Kupformáló készülék a XIX. század közepéről. 
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21. áu:i."a • l1'-' borató.i.•iUllii gyóg;yszerkészitő eBzközök a XIX. 
Bziizaa. elejéről. 
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VII •sz. TÁBLÁZAT 

A tulajdonjog változásának vizsgálata Békés megye 
egyes gyósryszertáraiban és a gyógyszertárak 

kezelői, bérlői. 

/1770 - 1950-ig/ 

R = reáljogu 
Sz = személyes jogu 
a = alapitási idő 

Békés "Fehér hattyu" 
Idő Tulajdonos: 

1823-1868 Kotitsáuszky Mihály 
okl. g;yógy-szerész 

1868-1885 Benedicty József' 
okl. gyógyszerész 

1885-1918 Benedicty Gyula 
okl. gyógyszerész 

1918.rv.2- ifj. Bokas József 1918.x.25. okl. gyógyszerész 
1918.x.25- Kiss Lajos 
1918.xrr.lo okl. gyógyszerész 
1918.XII·lO 
1938. Zólyomi Polgári Bank 

1938-1950 ifj.Benedicty József 
okl. gyógyszerész 

Békés "Isteni Gondviselés" 

1870-1896 id.Debreczeni Károly 
okl. g-yóg'Yzzerész 

1896-1899 \Vinkler István 
okl. gyógyszerész 

is99-1910 · í:f.:i••DeoreczenT-Károly 
okl. gyógyszerész 

.K = kezelő 

B = bérlő 

.Kezelő, bérlő, idő: 

K.: 1918-1928-ig 
Benedicty Gyula 

okl.gyógysz. 
K.: ifj.Benedict3' József 

okl.g,J7ógysz. 
1928-1938. 

sz. a: 1870 
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Békés "Isteni Gondviselés" 

1910-19.50 id.Ragettli János 
okl. gyógyszerész 

Békés "Arany csillag" 

1889-1894 Jantyik .Mihály 
okl. gyógyszerész 

1894-1897 Lacsny István 
okl. gyógyszerész 

1897-1901 Tóth Kálmán 
okl. gyógyszerész 

1901-1906 Spitzer Miklós 
okl. gyógyszerész 

1907-1950 özv.spitzer Miklósné 
özvegyi jogon 

.Békés "l\ilegv&.ltó 11 /"Sas"/ 

1908-1911 Pák János 
okl. gyógyszerész 

1911-1925 Vertán Dezső 
okl. gyógyszerész 

1925-1927 a tulsjdonos halála 
után nincs uj tulaj
donos 

1927-1929 Székely ]'erenc 
okl. gyógyszerész 

1929-1950 özv.székely Ferencné 
özvegyi jogon 

sz.a: 1870 

K·: 1914-ben 
szatmári Kálmán 

K.: 1915-ben 
Heisz Imre 

okl.gyógysz. 

sz.a: 1889 

1907-1950-ig 
21 okleveles gyógysze
rész kezelte 

sz.as 1908 

K·: 1911. Forster Imre 
okl • gyógysz. 

/ ·tulajdonos halála mi
att / 

K·: 1925'-1927-it5 
vasvári .Béla 
okl.gyógysz. 

K•: 1929-1950-ig 
8 okleveles gyógy
szerész kezelte 
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Békés "Diadal" 

1935-1950 Kovács rstv§,n 
okl. gyógyszerész 

Békéscsaba "Aranysas" /"Sas"/ 

1812-1832 Halimar György 
okl. gyógyszerész 

1832-1854 Majláth Rudolf 
okl. gyógyszerész 

1854-1862 Mudrony János 
okl. gyógyszerész 

1862-1869 Laczay József 
okl. gyógyszerész 

1869-1911 Varságh Béla 
okl. gyógyszerész 

1911-1931 Réthy Béla 
okl. gyógyszerész 

1931-1936 Réthy Károly gyógysz. 
ifj.Réthy Béla " " " 
Réthy István vegyész 

1936-1950 Réthy .Károly és Béla 
okl. gyógyszerészek 
és az édesanyjuk 
özv. Réthy Béláné. 

Békéscsaba ••szent István" 

1868-1915 

1915-1921 

Badics Elek 
okl. gyógyszerész 

Badics Elekné 
özvegyi jogon 

1921-1946 ifj. Badics Elek 
okl. gyógyszerész 

1946-1950 .Medvegy Béla 
·· - ~l. ·· 6.J-ÓgJ-szerész;· 

sz.a: 1935 

R.a: 1812 

A tulajdonos hajlott 
kora miatt. 
B. 1892-1911. 

Réthy Béla 
okl. gyógyszerész 

B. 1923-1928. 
Réthy Káro1y 
okl. gyógyszerész 

Be 1928-1931. 
ifj. Rétby Béla 
okl. gyógyszerész 

sz.as 1868 

K.: 1915-1921-ig 
varga Antal 
okl. gyógyszerész 
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Békéscsaba "Megváltó" 

1922-1943 Dr'. SÜdy Ernő 
okl. gyógyszerész 

1943-1950 ifj. Südy Ernő 
okl. gyógyszerész 

Békéscsaba 0 Aranykereszt" 

1895-1933 Lőrinczy László 
okl. gyógyszerész 

1934-1947 özv.Lőrinczy Lászloné 
özveg,-yi jogon 

1947-1950 Klasz Rudolf 
okl. gyógyszerész 

sz.a: 1885 

B· 1938-1943. 
ifj. Südy Ernő 
okl. 1:5Yógysze~ész 

sz.a: 1895 

B· 1933-ban 
Göbl Nándor 
okl. gyógyszerész 

Ko; 1934-1947. 
Paulinyi József 
okl. gyógyszerész 

-----------------------Békéscsaba ''Luther Márton" sz.ö: 1902 __ , _____________ ' __ '_ -----~---,,-----
1902-1907 1.rörzs Kálmán 

okl. syógyszerész 
190'/-1918 llerenczi Árpád 

okl. gyógyszerész 
1919-1926 özv. W!ispál Fri1:5Yesné 

okl. gyógyszerész 
1926-1931 Mispál Edit 

a 1:5Yermek jogán 
1932-1950 Mispál Edit 

okl. gyógyszerész 

j\ kiskoru e;yermek 
miatt 

K.: VaL'ga .arrtal 
oKl. gyóQszerész 

B· 1926-1932 
Késmarki Elek 
okl. gyóg,-ysze1:ész 
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Békéscsaba "II.Rákóczi }'erenc" 

1906-1945 Radó Miklós 
oltl,~ 5JrÓg:)'Szerész 

1945-1950 Nincs tulajdonos, a 
Radó család a fasiz
mus áldozata 

Békéscsaba "Magyar Korona" 

1914-1931 Debreczeni Károly 
okl. gyógyszerész 

1931-19.50 1ibony:i. László 
oid • gyógyszerész 

Békéscsaba "Szent Antal" 

1923-1929 }!'elke:r Lajos 
okl. s-Yós-yszerész 

1929-1930 Miklós Pil 
okl. gyóGYszerész 

1930-1950 Dolesch József 
okl. gyógyszerész 

·----------·-------
Békéscsaba "Isteni Gondviselés" 

1936-1950 V1:1rga Antal 
okl. g3róssszei.~ész 

Békéscsaba "ReménY'' 

1938-1950 Szeberényi Andor 
okl. s7ógyszerész 

sz.a: 1906 

K•: 1935-194.5 
R<.idó László 
okl. gyógyszerész 

K•: 1945-19.50 
Kovács L• András 
okl. gyógyszerész 

sz.as 1923 

sz.1:1: 1936 

sz.a: 1938 
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Gyula "Megváltó•• 

1770-1777 Pashard János 
okl. gyógyszerész 

1777-1807 Stiller .Antal 
okl. gyógyszerész 

1807-1822 Shuszky Gáspár 
okl. gyógyszerész 

1823-1827 Schmidt József 
magánzó 

1828-1844 Grindl Károly 
okl. gyógyszerész 

1845-1861 Peer János 
okl. gyógyszerész 

1861-1873 Winkler J.<'erenc 
okl. gyógyszerész 

1873-1877 Oppenhauer József 
kereskedő 

1877-1882 Winkler Ferencné 
született 
Oppenh~uer Rózsa 

1882-1917 özv. Winkler Ii'erencné 

1917-19Lf2 Winkler Lajos 
okl. gyógyszerész 

1942-1950 ifj. Winkler Fei•enc 
okl. gyógyszerész 

G;yula "Oroszlán" 

1804-1807 Schuszky Gáspár 
okl. gyógyszerész 

Gyula 

1851-1863 

•lszenthá:ro1nság11 

..,.. .1 -~ ..., { _, ~ • ..:-
llliKd.CS Ji~001..10U 

okl. gyóg-yszerész 
-örl.ey .tstva.n-- ·

okl. gyógyszerész 

R.a; l?7o 

K•: 1821. 
csalai Imre 
okl. gyÓ(!.J'SZerész 
1823-1827 
4 kezelő 

Ji. : 1873-1882 
Winkler Ferenc 
okl. gyóc:;yszeI·ész 

K·: 1882-1883 
Ganhardt Albert 
okl. gyógyszerész 

K.: Winkler Lajos 
okl. gyó:;-.;rszerész 

K·: 1927-19Lf2 
ifj. Winkler Ferenc 
okl. g';)'ógyszerész 

R.a: 1804 

I-l..a: 1851 



1882-1889 

1889-1912 

1912-1918 

1918-1921 

1932 
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"Szenthárotnság" 

Örley István 
örökösei 

~!agy Jenő K·: 
okl. gyógyszerész 

Nagy Jenőné mint 
házastárs 

2/3 rész Nagy Jenőné 
1/3 rész Nagy stef ánia 
Mezőtu.ri Gazdasági. K.t 
Takarékpénztár 

Rácz Jenő 
okl. ~--yógyszerész 

Király Lajosné 
magánzó 

Békéscsabai Takarék- Kes 
pénztári Egyesület 

Kelemen Zoltánné Kot 
magánzó 

1932-1934 Kelemen Zoltán.né 
3/10-rész 

Király Lajos 
7/lO-rész 
okl. gyógyszerész 

l934•I•hó Király Lajos O,? rész 
okl. gyógyszerész 

1934.vr.29. Kelemen Zoltánné 0,15 
rész 

Lanfer Sándor és neje 
0 115 rész 
magánzók 

1934.VI.30. Lanfer Sándor l0/20 re 
Lanfer Sándorné 4/20 r. 

1934.XII.30.Király Lajos 3/20 rész 

Soltész István 3/20 11 

__ Q]:cJ. gy9gy.szerész 

l:t.a: 1851 

1882-1887 
örley Károly 
okl. gyógyszerész 
1887-1889 
Nag.y Jenő 
okl. gy,ógyszerész 

1918-1921 
Tersanszk:y Károly 
okl. gyógyszerész 

1925-1926 
Kertész Dezső 
okl. gyógyszerész 
1926-1928 
J:l(agy Kálmán 
okl. gyógyszerész 
1929-1931 
W;ysley E:rJ.dre 
okl. gyógyszerész 
1932-1934.XIIo30• 
Királ.y Lajos 
okl. gyógyszerész 

K.; 1935-1936 
Lukács Jenő 
okl.. gyógyszerész 



1935-ben 

1936. év 
elején 

1936.év 
Vé[~én 

1937-1950 
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"Szentháromság" 

50/100 rész Lanfer S• 
és neje 

15/100 rész Király Lajos 
okl. gyógyszerész 

lO/lOO rész özv. Kelemen 
Zoltánné 

25/100 rész Soltész 
rstván 
okl. gyógyszerész 

Soltész István 35/100 
rész 

Király Lajos 15/100 
rész 

Lanfer Sándor és neje 
50/100 rész 
kereskedők 

50/100 Dávid István 
okl. gyógyszerész 

35/lüO Soltész István 
okl. gyógyszerész 

15/100 Király Lajos 
okl. gyógysze:r:·ész 

Birói árverésen elko
bozzák Király Lajos -
tól a 15/lOO-ad részt 
1937-ben. 
65/100 Dávid Ist;ván 

és neje 

35/100 Soltész István 
okl. gyógyszerész 

"Vereskereszt" 
/

1'Aran3'keresztH / 

!\.: 1936 
Soltész István 
okl. wowszerész 

K.: 193? 
Dávid István 
okl. gyóc;yszerész 

K.: 1938-1941 
Dávid István 
okl. gyógysze;r;•ész 
deportálás miatt 
1941-ig 

K.i 1941-1950 
Soltész István 
okl. gyógyszerész 

sz.a: 1888 

1888-1907 Bodoky Mihály K.: 1905-1907 
okl. g,yé;g·;/Bzei·ész 

1907-1911 özv.Bodoky Mihályné 
·-· --e.zve<6J'i jogon 

Wieland Dénes 
okl. 0 yó,:;yszerész 

K.: 1907-1911 
Erdélyi Géza 
okl. gyógyszerész 
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"Vereskereszt" 
/"Aranykereszt"/ 

J.911-1936 Wieland Dénes 
okl. gyógyszerész 

1936-1950 özv. Wieland Dénesné 
özvegyi jogon 

Gyula "Szent József" 

1903-1922 ifj. Fayer Bél~ 
okl. gyógyszerész 

sz.a; 1888 

K·: 1936-1950 
Féhn Olga 
okl. gyógyszerész 

sz.a: 1903 

K·: 1921-1922 
Pré.ger .F'rigyes 
okl. gyógyszerész 
vétel előtt 

K.: 194-L!-1$'Ll5 
Vékony István 
194-5-1950-ig 
Kemelty rrur·e 
okl. gyógyszerész 
a tula;jdonos depor
té_lt\sa inir:Jtt 

-----·--·------·--------------· 
"Szeretet" 

193ü-194;5 Kéler János 
okl. gyógyszerész 

1945-1950 Kéler Stefánia 
okl. gyógyszerész 

1830-1838 Kosztyik ]'erenc 
okl. gyóQszerész 

1839-1848 Geyer Kál:oly 
okl. gyógyszerész 

184-8-1850 szentkátai István 
okl. gyógyszerész 

l850-l87Li- Nánász Nep János 
okl. gyógyszerész 

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

1874-1906 Urszinyi László 
okl. gyógyszerész 

Raa: 1830 

K•: 1837-1838 
Hartmann József 
okl. gyógyszerész 
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Mezőberény "Isteni Gondviselés" R.a; 1.830 
-------------------------------~----

1906-1908 Zygmontovics Géza 
okl. gyógyszerész 

1908 dr. Renner Mártonné 
magánzó 

1908-1921 Báró Majtényi Béláné 
földbirtokos 

1921-1935 Rau József 
okl. gyógyszerész 

1935-194-7 Thaller Gyuláné 
magánzó 

1947-1950 Kovách Tihamér 

Mezőberény 

1899-1917 

1917-1923 

1923-1950 

okl. gyógyszerész 

" Oroszlán " 

H.acskó Lajos 
okl. gyógyszerész 

Gri.invald Imre 
okl. gyógyszerész 

Beretzki .Péter 
okl. gyógyszerész 

K.: 1908-1921 
dr. Renner Márton 
okl. gy<'lgyszerész 

B•I 1908-1921 
dr. Renner Mártonné 

K.: 1935-1947 
Thaller ~la 
okl. gyógyszerész 

sz.az 1899 

1909-1917 
Ács :Mihály 
okl. gyógyszerész 
1900-1906 
Zy"gmontovics Géza 
okl. gyógyszerész 

1923-1925 
Gri.inva1d Imre 
okl. gyóg;y-szerész 
1928 
Pesti Erzsébet 
okJ. gyógyszerész 
A tulajdonos gyer
meke beteg. 
1935 
Bacskó Lajos 
okl. gyógyszerész 
A tulajdonos ameri
kai utja miatt 
1935 
B."'uber I..ászlé 
okl.• gyóg;yszer·ész 
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Mezőberény 

1923-1950 szabó Árpádné 
/Kom16d.i ~suzsalll'.}a/ 

okl. gycgyszeresz 

Orosháza 

18.30-1852 

1852-1870 

1870•1880 

1880-1881 

1881-1885 

1885-1903 

Juhász Tódor K•: 
okl. gyógyszerész 

Olmossy Antal K• i 
okl. gyógyszerész 

Medveczky Her..i•ik K. i 
okl. gyógyszerész 

özv • .Medveczky Henrikné 
Medveczky Henrik K•t 
kiskoru gyermekei 
örökölték 
Sperlágh Ignác 

okl. gyógyszerész 

1850 
Fábri Dániel 
okl. gyógyszerész 
A tulajdouost el
tiltják a vezetés
től. 

185:1. 
Olmossy 1\ll.tal 
okl. gyógyszerész 
1875-1880 
Mettenmayer Alajos 
okl. gyógyszerész 
.A tulajdonos el.me
beteg lett. 

1881-1885 
Sperlágb. Ignác 
okl. gyógyszerész 

1903-1904 özv. S:perlagh Ignácné K·: 1903 

1904-1918 Erdődy István 
okl. gyógyszerész 

1918 Erdődy Alice 
a gyermek jogán 

1919-1950 Z<Jlay Lajos 
okl. gyógyszerész 

Kombuti Járlos 
okl. gyógyszerész 

.K.: 1904 
Endrődi István 
okl. gyógyszerész 

K•: 1918 
Zalay Lejos 
cy.J.. gyógyszerész 

K·: 1947-1950 
dr. '.i.'Urbucz Imre 
okl. gyógyszerész 

·-----·-·-··-· 
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Orosháza 

1891-1912 Laitner Zsigmond 
ok.1. gy,ógyszer·é.sz 

1912-1938 dr. Adler Miksa 
okl. gyóf;yszerész 

1938-J.947 Adler Irén 
okl. gyógyszerész 

1947-1950 dr. Telkessy Gábor 
okl. '5.tóc;;yszerész 

Orosháza 

1894-1910 

"Isteni Gondviselés" 

Kristoffy Dezső 
okl. gyógyszerész 

K.: 1905-1912 
n.dler Miksa 
okl. gyóg-yszerész 
A tulajdonos idős 
kora miatt. 

1910-1916 özv. Kristoffy Dezsőné K.: 
özvegyi jogon 

1910-1916 
dr. narványj_ Árpád 
okl. gyógyszerész 

1916-1934 dr. Darvá."lyi. Árpád 
ok1. r::;yógysz erész 

1934-1940 Ke;:·túsz József 

1940-1950 

Orosháza 

okl. gyógyszerész 
özv. Ke:ctész Józsefné 

özvegyi jogon 

"Kossuth Lajos" 

1907-1922 Platthy János 
okl. gyógyszerész 

1922-1950 Molnár Mihály 
okl. gyógyszerész 

K.: 1940-1950 
Jakab Lászlóné 
/sz. :Kertész Magda/ 
okl. gyóe;yszerész 

sz.a: 1907 



Orosháza 

1921-1929 sal János 
ol{:l. g;)''ÓGJ'SZGrGsz 

1929-1930 vass Jenő 
oJrJ... 3yógyszerész 

1930-1945 Sarkadi Imre 
okl. s7ó~7szerész 

1945-1950 özv. sarkadi Imréné Ko: 1945-1950 
Ludmáy Barna 
okl. gyógyszeréaz 

-·-----·----·-------------
orosháza Gyopáro sfiirdői 

"Remény" fiók gytr. 

1925-1929 Sal János 
o1:1. g;:/ós;/szerész 

1929-1930 vass Jenő 
okl. g,,7ó;:;yszerész 

1930-1932 sarkadi Imre 
' , ' ' 

01'\.~;,.• gyo3yszeresz 

l;lzarvas 

1803-1824 Vel:Lts János 
okl. gyógyszerész 

1825-184j '.i'Öl tó;;i f' ámue1 
okl. gyógyszerész 

1844-1848 PL~tzés Gábor 

1848-1850 
1850-1877 

okl. gyógyszerész 

özv. Pintzés Gáborné 
Scheftsik Mihály 

okl. t';;yógyszerész 
1877-1902 .Medveczky Józse:f 

okl. gyógyszerész 
19.02...J..'i:)06 .N.igri.ni)C'=i .Zoltán 

okl. gyógyszerész 

SzC\l 1925 

x.: 1925-1927 
Varg0 Béla 
okl. gyógyszerész 

K•: 1927-1928 
Endrssz Artur 
ok1. e;yóf_;;yszerész 

K·: 192<3-1932 
J!odor· }!'eren.c 
okl. fSyóg-~1k~zer·ész 

R.a: 1803 

K.: 1824-
Töltési Sámuel 

okl. gyógyszerész 

K·: 184-8--1850 
J:i'orster Károly 
okl. gyó&yszerész 

Nőülvette özv. 
Pintzésnét 

:s.~ 190-3 
Wieland Dénes 
okl. gyógyszerész 
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szarvas "Gyors szarvcis" R·c;: 1803 

1906-1909 Terstyánszky Károly 
okl. gyógyszerész 

1909-1911 Mezőberényi Télkörék- K·: 
pénztári RT. 

1909-1911 
Miklós Pál 
okl. gyógyszerész 

1911-1917 Hódmezővásárhelyi Köz- K.: 
ponti Takar•ékpénztár 

1911-191'7 
Róth M.anó 
okl. gyógyszerész R'l:. 

1917-1922 dr. Szemző GyuJ.o:. . K·: 1917-1922 
ügyvéd Szemző Imre 

okl. gyógyszerész 

1922-1950 Szemző Imre K. : 1945-1950 
okl. gyógyszerész 

szarvfis "Remény" 

1873-1890 Lavatka Károly 
okl. gyógyszerész 

1890-1918 Begyis .Andor 
okl. gyógyszerész 

1918-1922 Láng oszkár 
okl. gyógyszerés~; 

1922-1925 somogyi Lajos 
okl. gyógyszerész 

1925-1928 ifj. Somogyi Lajos 
okl. gyógyszerész 

1928-1937 Brauer Szilárd 
okl. gyógyszeréE.:;z, 

1937-1950 özv. Brauer s~iláröné 
özvegyi jo~on 

Lengyel Frigyes 
okl. gyógyszerész 
A tulajdonos el
tiint. 

sz.a: 1873 

Ko: 1922 
Somogyi Lajos 
okl. gyógyszerész 
.A tulajdonos halá
la miatt. 

K • I 1925 
Podani János 
okl. gyógyszerész 

K.: 1928 
Brauer szilárd 
okl. gyógyszerész 

Kol 1934-1945 
Kossuth J:,ászló 
okl. gyógyszerész 

K.: 1945-1950 
Hácz E;nci.re 
okl. gyógyszerész 
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szarvas "Margit" 

1894-1914 Csátrádi János 
okl. gyógyszerész 

1914-1930 Teffert Károly 
okl. gyógyszerész 

1930-1946 ifj. Géczy Dezsőné 
okl. gyógysze~rész 

1946-1950 Géczy örökösök 
/ 2 kiskoru gyermek / 

szarvas "Megváltó" 

1906-1922 Papp Ernő 
okl. gyógyszerész 

1922-1944 Géczy Dezső 
okl. gyógyszerész 

1944-1950 ifj. Géczy Dezső 
okl. gyógyszerész 

1924--1939 Far~as Antal János 
okl. gyó;;yszerész 

1939-1950 Farkas Antal 
kiskoru gyermeke 

sz.a: 1899 

l:l.: 1899-1900 
Bl!rger Frigyes 
okl. gyógyszerész 

B. ~ 1900-1907 
ackermann G;yula 
okl. gyógyszerész 
Idős tuh1 jdonos. 

B.: 1907-1911 
ifj. Csáfrádi János 
okl. e;J'Óf'.>J!Szerész 

B.; 1911-1913 
Keszthelyi Kálmán 
okl. wósyszerész 

B.: 1913-1914 
Hajas Béla 
okl. Qógyszerész 

K•& 194-6-1950 
Sövényházi László 
okl. gyógyszerész 

sz.a: 1906 

K.: 1929-1944 
ifj. Géczy Dezső 
Okl a gjr(){~;)rSzerész 

x~:.; J.939-J~S5ü 
özv. Farkas .Antalné 
okl. gyógyszerész 
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Kimutatás a gyógyszertáx'ak tulajdonosairól, kezeJ.őiről és 
bérlőiről 1900-1937-ig. 

Jelmagyarázat. 

R : :Reá.ljogu 
Sz : személyes jogu 
ö a özvegyi jogon haszonélvezett 
H : Hadbavonulás / d.e:portálás / miat;t 
J ~ Idős koru tulajdonos 
GY s Gyermeké a haszonélvezeti jog 
N : Nem okleveles gyógyszerész tulajdonos kezelteti• il

letve adja bérbe 
V : A vevő kezeli vagy béreli az adás-vételi engedély 

megadása előtt 
+ a Haláleset miatt 
E : 1~gyéb: a tulajdonos :rövidebb időre kén~ytelen távozni 

a gyógyszertárból / utazást betegség vagy eltli.nt / 
F i A Fiók gyógyszertárat kezeltetik. 
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VIII. sz. TÁBLÁZAT 

Kimutatás a gyógyszertárak tulajdonosairól, kezelőiről és bérlőiről 1900-1937-ig. 

A gyógyszer
tár helye 

Békés 
Békés 

' Békés 
Békés 
Békés 
Békéscsaba 
Békéscsaba. 
Békéscsaba. 
Békéscsaba 
Békéscsaba 
Békéscsaba 
Békéscsaba 
Békéscsaba. 
Békéscsaba. 
:Békéssámson 
Békésszent
andrás 
Csorvás 
Doboz 
Endrőd 

Endrőd 

Füzesgyarmat 
Gádoros 
Gyoma 
Gyoma. 
Gyula 
Gyula 
Gyula. 
Gyula 
Gyula. 
Gyulavári 
Gyopárosfürdő 

Kétegyháza 
Kondoros 
Kondoros 
Körösladány 
Köröstarcsa. 
Mezőberény 

Mezőberény 

Mezőberény 

Nagya zénás 
Orosháza. 
Orosháza. 
Orosháza 
Orosháza 
Orosháza 

Jogviszony 
alapitási 

idő 

R. 1823 
Sz.1870 
Sz.1889 
Sz.1908 
Sz.1935 
R. 1812 
Sz.1868 
Sz.1885 
Sz.1895 
sz.1902 
Sz.1906 
Sz.1914 
Sz.1923 
Sz.1936 
sz.1926 

Sz.1879 

Sz.1883 
Sz.1900 
Sz.1876 
Sz.1903 
sz.1873 
Sz.1883 
R. 1831 
Sz.1699 
R. 1770 
R. 1851 
Sz.1888 
Sz.1903 
sz.1930 
Sz.1905 
F. 1925 
sz.1888 
Sz.1892 
Sz.1934 
Sz.1872 
Sz.1888 
R. 1830 
Sz.1899 
sz.1923 
Sz.1894 
R. 1830 
Sz.1876 
Sz.1894 
Sz.J..907 
Sz.J..921 

Tulajdo
nosok sz. 
összesen 

5 
3 
J 
5 
l 

6 

4 
3 
J 
5 
1 
2 

J 
1 
l 

3 

2 

3 
5 

3 
3 
2 

3 
4 

3 
14 

4 
2 

2 

2 

J 
3 
3 
1 

4 
5 
7 
3 
1 
8 

5 
4 

5 
2 

4 

Nem okle
veles tu
lajdonos 

l 

-
1 

1 

2,xl/3 rész 
1 

-
l 

2 

---
-
-
--
1 

---
l 

l 
l 

9 
2 

---
-
1 

l 

-
3 

-
l 

2 

-
2 

-
l 

Kezel
tetés 
száma 

2 
2 

2 

7 

-
-
1 

-
1 
1 
2 

---
l 

l 

-
4 

3 
6 

-
9 
6 
2 

9 
3 
3 

-
3 
7 
5 

-
2 

5 
2 

5 

2 

4 
1 

2 

1 

Kezel
tetés 
indoka 

N 

H 

ö 
}l:-Ö 

-
ö 

-
ö 

GY 

J-H 

-
H 

J 

ö 
H 
J 

-
H-N 

ö 
ö 

N-H 
J-ö 
V-H 

-
-
F 

ö 
ö 

-
H-J 
J-+ 

Iil" 

J„E 

ö 
ÖHGY 

J 

ö 

ö 

Bérlők 
száma 

-
-
--
3 

l 

1 
l 

-----
1 

2 

-
1 

l 

-
2 

3 

-

-
-
-
1 

-
-
1 
1 
1 

------

Bérbe
adás 
indoka 

--
-
-
-
J 

-
J 
J 

GY 

---
-
J 

v 
-
ö 

v 

N 

ö 

-
-
----
ö 

---
v 
N 
J 

-
---
-
-

~„--- ~""""""=""""'"" ___ , ~""'=-=-..-.-~,._.,,..,...,,,"""""""'--·------ ~ ,,.,,..., ... --
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23/jii / 2. old.. 

A gyógyszer- Jogv~s~oi;iy Tulajdo- Nem okle- Kez~l- Kez~l- Bérlők Bé~be-tár helye a1apitas1 nosok sz. velea tu- tetes tetes szá.na adas idő összesen lajdonos száma indoka 1 indoka - --··------------------------~-- ~·---- ~----- --------·-- ---- ~----- ---- -------- - - ~- - ----- ---· ------ ---- ------ --~----- --------·- -·-~ '1 

!öosöd 
!.Pusztaföldvár 
1 

1,sza.rvas 
1 

!Szarvas 
!Szarvas 
i1Sza.rvas 
!szarvas 
iSzeghaJ.om 
:,szeghalom 
!Szentetornya 
iTótkomlós 
:,Tótkomlós 
iUjkigyós 
Vésztő 

Vészt() 

sz.1874 
Sz.1926 
R. 1803 
Sz.1873 
Sz.1899 
Sz.1906 
Sz.1923 
Sz.1855 
sz.1904 
Sz.1931 
Sz.1861 
Sz.1896 
Sz.1888 
sz.1868 
Sz.1934 

3 
1 

7 
6 
4 
3 
2 
2 

3 
1 

6 
4 
2 

1 
l 

-
-
3 
1 
2 

-
1 
l 

------

l 

-
4 
5 
l 
1 
1 

5 

-

2 

-
„ 

v 

-
N-E 
+EJ 
GY 

J 
GY 

ö 

---
+ 
-
-

--
l 

-
5 

-
-
1 

--
-
-
-

--
J 

-
J 

--
ö 

--
-
-
--

,,,,~ 
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x. sz. táblázat. Irodalmi és forrásadatok összefoglaló kimutatása 

Az adat 
megnevezése: 

Irodalmi a-
dat/publi-
káció/ 

Forrásadat 

Egyéb ada·t • 
/Szóbeli köz-
lés, tárgyi 
emlék, stb./ 

:Bevezetés, :iro- I réN~ II "'e'""" III. rész. x... ne~ dalmi rész, • „„. „ ... „„. ..l.tUsgelék{ v„s .... "' " 
„_ k hivat„ t k hivat - d t k hivat - d k hivat - h' a"<;to kozások adao kozások a·~ 0 kozások a ~to kozáaok adat :i.v~t-szama száma száma száma szama száma. szarna száma 1i:ozas 

42 1 30 5 38 9 2 7 112 22 

l - 30 7 67 45 1 - 99 52 

- - 5 - 12 6 - l 17 7 
'Irodalmi és forrásadat, hivatkozások száma 228 81 

ö s s z e s e n : 309 

"' 0 
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I· sir.. táblf~atit Békés iuegye melliővál•ollillli il?23-
l8.)4-ig/. · 11d.atok <í mezővárosok gazd<>sá3i és t<U'
!lladalmi helyzetére vonetkel:lóan l'723„l85At-ig„ 
Békés mvgye községeinek egéazsé~ügyi helyzete 
az 1934-ben felvett adatok ~lapján. 

rr„ sz._táblázHtt !1 Békés megyei g,yóf!iYSzertá1.•1 
hálózat évtizei1enkénti fejlődésének i:ien;11tatáa~. 
létesitési évt hely, jogviszony• elnevezés, al
.b.(lllyezés• időszlflkt gy6:;7{szertáraJ.<)pitáaok s~?.mi> 

és az időszak végén :fennálló gyó1:~s:a>i'*rt1i:rak 
sz#.mi,u elap;j11.n. /1770-1940-ig/ 

:n::r. sz. tábláv.;;;;t: Békés l1legye hiá.'lyr,>ótlc /or---. --
vosi-kézi/ ~'ó,:ey;;;zert:ir·ui léteuitési év, hely 
azerinti lll.eg;o~><':lá11 a:t.a;pJán. 

IVo sz. tábl~\zatt <> BéJ.téS 11J.e;:;yével r:IZC.msz;éa.os -
m.egy<.ik t;;JÓi.GYSZe:x:t'.i.ri h:ilózatúnak fejlődése, 
létesi1aíiai év és hely azerinti megoselas sz.e
:cint. /1715-1920-ig/ 

35.old. 
után 

41.oldo 
u:tá.."!. 

4~~.old. 

után 

5>'7 +0li:l.. 

után 

v. sz. táblázo:rt; 11 gyówszertari háló$at évtizeden 58.olü. - -
kénti fe;jl.ődosének statisztikai bemu.tiitása az a... után 
lepi:bás i®Je éi;; i; 7;..os nl.)vek.edés alav;ján I~ékéa 
megye és a szoms21édos meg;yék voni:rtkozásc•ban 
1920-i~. 

m.e15Yék (5Y6gys<:e:i::•ttiri húlózi>tíi.nak feJlődési sza
kaszui és az er:;y évre jutó gyó"5;1'SZer·táral0pitá
eok számu • /1'760-l)!20-ig/ 

V!Ie sz„ táblázati ,, tul<i;jdoajog ValtOl!HÍ.!:lÍUlak 

vizssálata 1M':kés megye e;::;yea gyóe;yszertál'aiban 

. né~lil e;yógySiHll.'tlárJ1j;,nl:\.~zeJ.Q:i..1nb~J.~U.@Ll2'2L'

l9.5G-iG•/ 

5:;i.01u.. 
utím 

Fü.ti>ge
lék; 

14-28 • 

old. 



l.fI!I. az. tábl-~~~at; %\imut~.rtf,..s a ~6gyaz~rt&:r.„ak -tu.lajdonosair6l• kezelőiről és bérlőiről 1900• 
19.:J'f ... ig. 

!.:{„ tiJZ • tál:;lá;,;;,at; '" l!)yówSt:airtfu.'ak alkalJlfüZOt-
--„„„__ ~--

ta:ir.ak az'tfü;;;;zerii ad1;rtai 1821-18.50-ig. 

x •. sz. taolázata :i::i:·odo;l:"i és foi~:rás.:;dr;;tok 
összcfo0laló k:l.L:ru.tat{u:;a. 

lJ'iigge ... 
lékl 

l.24. 
old. 
után. 

Függ„; 
;;o.old„ 
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.ÁBRÍl:K MUTATÓJA 

l. ábra: A Békés megyei gyógyszertári hálózat 
területi eloszlása a vizr·ajzi helyzet 
függvényében. /l 7'70-1950-ig./ 

2. ábra: ;i. Békés megyei gyógyszertári hálózat 
területi eloszlása a közlekeétési vi-

Ol.dal 

szonyok függvényeként. /1854-1950-ig./ 30· 
3. ábra: 1l. Békés megyei gyógyszertári hálózat 

területi eloszlása, a gyáripar terüle
ti megoszlása és kereskedelmi utvona-
lak 1950-ben, 34. 

4. ábra: .& békési gyó[!,-yszertárak településen be-
lüli elhelyezése. 48. 

5. ábra: A békéscsabai gyógyszertárak települé-
sen belüli elhelyezése. 49. 

6. ábra: A gyulai gyógyszertárak településen be-
lüli elhelyezése. 50· 

7. ábra: AZ or<Dsházi gyógyszertárak településen 
belüli elhelyezése. 51. 
A Békés megyei gyógyszertárak számszerű ------8. ábra: 
adatai időszakos megoszlásban /időszak 
és az időszak végén fennálló gyógyszer-
tárak sz.áma szerint. /1770-1950-ig./ 57• 

9. ábra: Békés megye és a szomszédos mei.;;yék 
gyógyszertári hálózatának számszerű nö

vekedése az alapitási évek alapján, 
/1780-1920-ig./ 

lQ. ábra: Békés megye és a szomszédos megyék 
gyógyszertári hálózatának ;;;ó-os növeke-
dése. /1780-1920-ig./ 

11. ábra: A gyógyszertári hálózat fejlődésének 
szakaszai az egy évre jutó gyógyszer
táralapitások szúma szerint Békés és a 

5s. 

59. 

______ szol!lszJ§do_s inee~ék vonatko.zásában l920-ig. 60. 



- 34 -

12. ábra; Jl békési "Isteni Gondviselés"
hez címzett gyógyszertár 1927~ 
ben kialaki.tott uj portál része. 

13. ábrai 1\. békési "Isteni Gondviselés"
hez cimzett gyógyszertár telepü
lésen belüli elhelyezése. 

14. ábra: Bi.edermeier mérlegszekrény a 
XIX. sz. közepéről. 

15. ábra: Gyógyszertároló eszközök a XIX. 
sz. elejéről. 

16• ábra: Gyógyszertároló eszközök a XIX. 
sz. közepéről. 

l?. ábra: Gyógyszertároló eszközök a xrx. 
sz. közepéről. 

18. ábrat A gyulai "11.ranykereszt"-hez 
cimzett gyógyszertár officiná
jának részletei. 

19. ábrat Gyógyszerkészitő eszköz, mérleg 
a XIX. sz. közepéről. 

20. ábras Kupformáló készülék a XIX• sz. 
közepéről. 

21. ábra: Laboratóriumi gyógyszerkészitő 
eszközök a XIX. sz. elejéről. 

22. ábra: a S'Yógyszertárakban dolgozó ok
leveles és oklevéllel nem ren
delkező beosztottak saámszerü 
alakulása az alkalmazás kezde
ti időpon:tja szerinti megosz
lásban 1895-1935-ig. 

Oldal 

Függelék 8 

li'Üggelék 8 

Függelék 9 

Függelék 9 

}!'űggelék 10 

Függelék 10 

:Függelék 11 

Függelék 12 

Függelék 12 

Függelék 1.3 

125 
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E.~Si:'.:'_~or~-~é-~- _ fo,:::rá_~ü}:_e:l_:ye~ _ _;tegyz7t~~é}: __ ~lkalm'::zott rövidí
tések m:utatója 

R 
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: 
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i 
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Rövidítés jelzése. 
irodalom. /bibliográ:fia/ 
levéltári forrásadat. 
Békés megyei levéltári adat. 
egyéb adat. /szóbeli közlés, tárgyi emlék/ 

Budapest 
oldal 
lap • 
kötet. 
ismétlés. 
.á Békés vármeg,yei Régésze.ti és l\líüvelődéstör
·i;énelmi Társulat Évkönyve. szerk. i Zsilinsz

ky Mihály. Kiadta• Gyula• 
Gyógyszerésztörténeti Diarium. 

vármegye. 
Tiszti főorvos iratai. 
gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyv. 

jegyzéíkönyv. 
iktat.ószám • 
.Alispáni hivatalban iktatva /iktatókönyvtlen/ 

polgármesteri hivatal iratai. 
Magyarország töI•ténete. 
Iv1agyar gyógyszerészet. 
Békés vá_r:megye. 



:Köszönetemet fejezem ki Dr zalai Károly egyetemi docens 

urnak, az orvo;otv.iomá.nyok k°'ndidátusának, a semme:lweis 

orvostudományi l')gyetemi Gyógyszertára igazgatójának, aki 

disszertációs mur...kámat figyelemmel kísérte, értékes utmu

tatásaival, te1nácsai val segítette. 

Köszönetemet fejezem ki Dr Ragettli János egyetemi docens 

urnak, a Békés megyei Tanács Gyógyszertári Központja volt 

főgyógyszerészének, aki helytörténeti ismereteivel, segí

tőkész, áldozatos tevékenységével hozzájárult disszertá

ciós mtL'l'l.kám elkészüléséhez. 


